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กลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-29 
ปี มีการศกึษาระดบัปรญิญาตรี/เทียบเท่า ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนอยู่ท่ี 15,001-25,000 บาท มีค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
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ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 (2) รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
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กิจกรรม มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ี
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ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นคา่ใชจ้า่ย (บาท/ครัง้) และคณุภาพของผลิตภณัฑ ์ดา้นความ
น่าเช่ือถือ และดา้นการตรงต่อขอ้ก าหนด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ีย (ครัง้/เดือน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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The purpose of this research is to study the lifestyle, product quality and 

consumer buying behavior of counter brand facial skincare for LGBT customers in 
Bangkok. The samples in this research consisted of 400 people. The results of this 
research were as follows: aged between 20-29 years old, held Bachelor’s degree, 
worked in private companies and had an average income of 15,001-25,000 Baht. Their 
average expenses were 3,564 Baht per time, and at an average frequency of 1.37 time 
per month. The hypotheses testing results found the following: (1) LGBT customer with 
different demographics, such as age, education, occupation and income had different 
buying behavior of counter brands with a statistical significance of 0.05; (2) lifestyle in 
terms of opinion influenced buying behavior of counter brand facial skincare of average 
expenses, and lifestyle in terms of activity influenced on buying behavior of counter 
brand facial skincare of an average frequency and with a statistical significance of 0.05; 
(3) product quality in terms of features, durability and aesthetics influenced the buying 
behavior of counter brand facial skincare on average expenses and product quality in 
terms of reliability and conformance influenced on buying behavior of counter brand 
facial skincare of an average frequency with a statistical significance of 0.05. 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต่างให้ความส าคัญกับเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งภายใน และ

ภายนอก โดยเฉพาะในเรื่องของรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ และความอ่อนเยาว ์จากการวิจัยทาง
ธุรกิจของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยเก่ียวกับธุรกิจท่ีโดดเด่นในปี 2561 จ  านวน 10 อนัดบั พบว่า 
กลุม่ธุรกิจเครื่องส าอางและครีมบ ารุงผิวอยูใ่นอนัดบัท่ี 4 (ศนูยว์ิจยัธนาคารกสิกรไทย, 2561) 

จากการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามท าให้ตลาดเครื่องส าอางของไทยมีมูลค่า
ประมาณ 2.51 แสนลา้นบาท โดยแยกเป็นตลาดในประเทศรอ้ยละ 66.9 และตลาดส่งออกรอ้ยละ 
33.1 ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดเครื่องส าอางได้เป็นอย่างดี ส าหรับตลาด
ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอางในประเทศสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑด์แูลผิวรอ้ย
ละ 46.8 ผลิตภัณฑเ์ก่ียวกับผมรอ้ยละ 18.3 ผลิตภัณฑท่ี์ใชท้  าความสะอาดร่างกายรอ้ยละ 16.3 
เครื่องส าอางส าหรบัตกแต่งรอ้ยละ 13.5 และน า้หอมรอ้ยละ 5.1 (ศูนยว์ิจัยธนาคารกสิกรไทย, 
2561) ดงันัน้จะเห็นไดว้่าผลิตภัณฑด์ูแลผิว (Skincare) ไดค้รองส่วนแบ่งในตลาดเครื่องส าอาง
มากท่ีสุด โดยสามารถแบ่งย่อยออกมาได ้2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ และผลิตภัณฑ์
ดแูลผิวกาย แนวโนม้ในปี 2562-2566 คาดการณว์า่พฤติกรรมผูบ้รโิภค และตลาดความงามจะเริ่ม
เปล่ียนแปลงไป ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากสภาพอากาศ และมลภาวะตา่งๆ อีกทัง้ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใน
ปัจจบุนัหนัมาใหค้วามสนใจในเรื่องของสขุภาพแบบองคร์วมมากขึน้ (มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 
2560)  

กลุ่มบุคคลผูมี้ความหลากหลายทางเพศ (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender: 
LGBT) มีอยู่ในสงัคมไทยมาอย่างยาวนาน แต่เดิมมีการจดักลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศว่า
เป็นพวกเบี่ยงเบนทางเพศ ท าใหค้นกลุ่มนีต้อ้งปกปิดความเป็นตวัเองเพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรบัของคน
ในสังคม แต่ในปัจจุบันค่านิยมของคนไทยในเรื่องของความหลากหลายทางเพศนั้นมีการ
เปล่ียนแปลงไป ท าใหค้วามหลากหลายทางเพศนัน้ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมไทยมากย่ิงขึน้จงึท า
ให้มีผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ท่ีมีความส าคญัต่อธุรกิจประเภทเครื่องส าอางส าหรบัตกแต่งใบหนา้และ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า นั่ นคือกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) โดยมีการ
ประมาณการว่ามีประชากรทั่วโลกราว 483 ลา้นคน ซึ่งประเทศไทยเป็นอนัดบัท่ี 4 ของเอเชีย โดยมี
บคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศประมาณ 4.2 ลา้นคน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการ
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ซือ้สูง ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายมากนักเพราะไม่มีบุตร และเป็นกลุ่มบุคคลท่ียอมจ่ายเงินเพ่ือซื ้อ
ความสขุของตนเอง (LGBT Capital, 2020)  

จากข้อมูลเบือ้งตน้ท่ีกล่าวมาจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีสนับสนุนว่าตลาดเครื่องส าอางใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้มีอตัราการเติบโตสูงขึน้อย่างตอ่เน่ือง มีการพฒันา
ผลิตภัณฑ ์และตราสินคา้ใหม่ๆ มาวางจ าหน่ายมากขึน้ท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกท่ีหลากหลาย
ก่อใหเ้กิดการแขง่ขนัท่ีรุนแรงในตลาดของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดแ์ตล่ะตรา
สินคา้ ดังนั้นการท าให้ผู้บริโภคไดร้บัรูถ้ึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ว่ามีความแตกต่างจากคู่แข่ง
อยา่งไรบา้ง อาจมีความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความจงรกัภกัดีตอ่ผลิตภัณฑ ์

แตท่ัง้นีย้งัไม่มีการศกึษาโดยชดัเจนว่าคณุภาพของผลิตภณัฑน์ัน้ มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม
การซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดห์รือไม่ อีกทัง้รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ีมีความเหมือน หรือแตกตา่งกนันัน้ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดห์รือไม่ ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาใน
เรื่องของรูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพของผลิตภัณฑ ์และพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัท่ีไดใ้นครัง้นีจ้ะน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด และ
พฒันากลยทุธด์า้นผลิตภณัฑใ์หมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์ของ

ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

2. เพ่ือศกึษาอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความ
สนใจ และดา้นความคิดเห็น ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร์ 
แบรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ดา้นสมรรถนะ ด้าน
หนา้ท่ีเสริม ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถ
ในการบริการ ดา้นสนุทรียภาพ และดา้นการรบัรูค้ณุภาพ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพ่ือเป็นขอ้มลูใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ใชเ้ป็นแนวทางในการ

น าไปพฒันาวางแผนปรบักลยทุธท์างการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตอ่ความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

2. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการ และผูท่ี้สนใจในธุรกิจผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้  
ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ โดยน าไปประยุกตใ์หเ้หมาะสมตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิต และพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ หรือเครื่องส าอางประเภทอ่ืนๆ ต่อไป
ไดใ้นอนาคต 

3. เพ่ือเป็นประโยชนท์างดา้นวิชาการ และเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลแก่ 
นิสิต นกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกับ รูปแบบการด าเนินชีวิต คณุภาพของผลิตภัณฑ ์และ
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ไปใช้
ในการคน้ควา้ และอา้งอิงตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษา “รูปแบบการด าเนินชีวิต คณุภาพของผลิตภัณฑ ์และพฤติกรรม

การซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกับผูซื้อ้หรือเคยซือ้
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

(LGBT) ท่ีซือ้หรือเคยซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยอาศยัหรือท างานอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชศ้ึกษาในครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

ท่ีซือ้หรือเคยซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยอาศยัหรือท างานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้สูตรการค านวณหา
จ านวนกลุม่ตวัอย่างกรณีประชากรท่ีมีขนาดใหญ่ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558, น.14) ก าหนดใหมี้
คา่ความ ผิดพลาดไม่เกิน 5% ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
385 คน และมีการส ารองกลุม่ตวัอย่างไวร้อ้ยละ 5 เท่ากบั 15 ตวัอยา่ง รวมกลุ่มตวัอยา่งไดท้ัง้หมด 
400 คน โดยมีวิธีการสุม่ตวัอยา่งดงันี ้
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ข้ันตอนที่  1 วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการ
เจาะจงเลือกจาก 5 อนัดบัหา้งสรรพสินคา้ท่ีดีท่ีสดุในกรุงเทพมหานคร (Tourism Thailand, 2562) 
ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ (Central World) สยามพารากอน (Siam Paragon) เซ็นทรัล เอ็มบาสซี 
(Central Embassy) เอ็มควอเทียร ์(EmQuatier) และไอคอนสยาม (ICONSIAM) 

ข้ันตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งสดัส่วนใน
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเท่ากัน คือ หา้งสรรพสินคา้ละ 80 ชุด ซึ่งไดข้นาดตวัอย่างเท่ากับ 
400 ตวัอยา่ง  

ข้ันตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบพิจารณา (Judgment Sampling) โดยผูว้ิจยัจะ
ใชว้ิธีการสงัเกตพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามวา่เป็นกลุ่มบคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) และใชก้ารเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม 
และน าแบบสอบถามไปสุม่แจกในพืน้ท่ีท่ีก าหนด จ านวน 400 ชดุ  

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
1.1 อาย ุ

1.1.1) นอ้ยกวา่ 20 ปี 
 1.1.2) 20 – 29 ปี              
 1.1.3) 30 – 39 ปี                
 1.1.4) 40 ปีขึน้ไป 

1.2 ระดบัการศกึษา 
1.2.1) ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี  
1.2.2) ปรญิญาตรี/ เทียบเทา่ 
1.2.3) สงูกวา่ปรญิญาตรี 

1.3 อาชีพ 
 1.3.1) นกัเรียน/นกัศกึษา    
1.3.2) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ       
1.3.3) พนกังานบรษิัทเอกชน           
 1.3.4) ธุรกิจสว่นตวั         
 1.3.5) อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.................................................. 
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1.4 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
1.4.1) ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 
1.4.2) 15,001 – 25,000 บาท      
1.4.3) 25,001 – 35,000 บาท                              
1.4.4) 35,001 – 45,000 บาท 
1.4.5) มากกวา่ 45,000 บาท ขึน้ไป 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) 
2.1 กิจกรรม (Activities) 
2.2 ความสนใจ (Interests) 
2.3 ความคดิเห็น (Opinions) 

3. คณุภาพของผลิตภณัฑ ์(Product Quality) 
3.1 ดา้นสมรรถนะ (Performance) 
3.2 ดา้นหนา้ท่ีเสรมิ (Feature) 
3.3 ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด (Conformance) 
3.4 ดา้นความทนทาน (Durability) 
3.5 ดา้นความนา่เช่ือถือ (Reliability) 
3.6 ดา้นความสามารถในการบรกิาร (Serviceability) 
3.7 ดา้นสนุทรียภาพ (Aesthetics) 
3.8 ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ (Perceived Quality) 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดับ เคาน์เตอร์แบรนด์ ของผู้บ ริ โภค ท่ี มี ความหลากหลายทางเพศ  ( LGBT) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Skincare) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าท่ีช่วยในการ

ปกป้องรกัษาสภาพผิวหนา้ใหมี้ความแข็งแรงทนต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆ ซึ่งจะประกอบไปดว้ย
คณุสมบตัิท่ีหลากหลายประการ และมีหลากหลายประเภทใหเ้ลือกใช ้อาทิเช่น มอยเจอรไ์รเซอร ์
ครีม น า้มนั ซีรั่ม เจล ฯลฯ ซึ่งผลลพัธท่ี์ไดจ้ะมีความแตกตา่งกนัไปตามสภาพผิวของผูใ้ชง้าน 
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2. ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(Counter Brand) หมายถึง ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหน้าท่ีมีตราสินค้าเป็นท่ีรูจ้ักของผู้บริโภคในระดับโลก มีราคาสูง ส่วนใหญ่มักน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และมีการวางจ าหน่ายตามเคาน์เตอรใ์นห้างสรรพสินคา้ชั้นน าทั่วไป เช่น Estee 
Lauder, SKII, Lancome, Clarins, Kiehl’s, Biotherm, Origins เป็นตน้ 

3. ผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender: 
LGBT) หมายถึง ผู้ท่ีมีพฤติกรรมรกั และช่ืนชอบในเพศเดียวกัน หรือบุคคลท่ีมีการแสดงออก
ทางดา้นการแตง่กาย การพูด และกิริยาท่าทางต่างๆ ใหเ้หมือนกับเพศตรงขา้มท่ีไม่ไดม้าจากเพศ
โดยก าเนิดท่ีเป็นชาย หรือหญิง โดยมีการแบ่งกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศออกเป็น 4 
กลุม่หลกั (Spectrum Marketing สะทอ้นมมุมองใหม ่พิชิตใจชาวสีรุง้, 2561) ไดแ้ก่  

3.1 เลสเบีย้น (Lesbian) หมายถึง ผูท่ี้มีเพศก าเนิดเป็นผูห้ญิง และมีความสัมพันธ์
กบัผูห้ญิงดว้ยกนั 

3.2 เกย ์(Gay) หมายถึง ผูท่ี้มีเพศก าเนิดเป็นผู้ชาย และมีความสัมพันธ์กับผู้ชาย
ดว้ยกนั 

3.3 ไบเซ็กชวล (Bisexual) หมายถึง บุคคลท่ีสามารถมีความสมัพนัธไ์ดก้บัทัง้ผูช้าย 
และผูห้ญิง 

3.4 ทรานเจนเดอร ์(Transgender) หมายถึง บุคคลท่ีมีเพศก าเนิดเป็นผู้ชาย หรือ
ผูห้ญิงแตมี่การแสดงออกทางดา้นรา่งกาย และจิตใจเป็นเพศตรงขา้มจากเพศก าเนิด 

นิยามศัพทป์ฏิบัตกิาร 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีซือ้หรือเคยซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดย
อาศยัหรือท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีการวดัจาก อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  

2. รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง การด าเนินชีวิตท่ีแสดงออกมาในรูปแบบกิจกรรม 
ความสนใจ และความคิดเห็น ท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ซึ่งรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตจะมีการเปล่ียนไปจากสิ่งท่ีผูบ้รโิภคไดร้บัรู ้ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงันี ้

2.1 ด้านกิจกรรม (Activities) หมายถึง การแสดงออก หรือการปฏิบัติกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์โดยวัดจากการเดินดูผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดเ์วลาไปชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้ การรบัชมรีวิวเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
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ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์การท ากิจกรรมรว่มกับตราสินคา้ท่ีช่ืนชอบ การพูดคยุกับคน
ใกลต้วัเก่ียวกบัผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 

2.2 ดา้นความสนใจ (Interests) หมายถึง การใหค้วามสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในแต่ละตราสินค้า เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึน้จากการได้เห็นเรื่องราว 
เหตกุารณ ์ของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดโ์ดยมีระดบัความต่ืนเตน้เกิดขึน้เม่ือ
ได้รับความสนใจติดต่อกันโดยวัดจาก ความสนใจทดลองใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า ระดับ
เคาน์เตอรแ์บรนด์ท่ีออกมารุ่นใหม่ๆ การติดตามข่าวสารของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนดอ์ยู่เสมอ ความสนใจในส่วนผสมของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์ 
แบรนด ์ความสนใจในประสิทธิภาพของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

2.3 ดา้นความคิดเห็น (Opinions) หมายถึง การแสดงความคิดเห็นดว้ยการสนทนา
รว่มกับผูอ่ื้นท่ีมีความสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดเ์หมือนกัน 
หรือการเขียนตอบในเว็ปไซต ์หรือการแสดงความคิดเห็นผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์เก่ียวกับ
ความรูส้ึกท่ีมีตอ่ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยวดัจากการใชผ้ลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดช์่วยเสริมบุคลิกภาพ ยอมจ่ายเงินจ านวนมากในการซือ้ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหน้าระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าระดับเคานเ์ตอร์ 
แบรนดมี์คณุภาพ 

3. คณุภาพของผลิตภัณฑ ์หมายถึง ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกับ
สภาพผิวหนา้ของแตล่ะบคุคล มีประสิทธิภาพตามท่ีไดมี้การกลา่วอา้งถึงสรรพคณุ มีการออกแบบ
ผลิตภณัฑท่ี์น่าดงึดดูใจ และมีความปลอดภยัในการใชง้าน ซึ่งคณุภาพของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้
จะมีคุณภาพหรือไม่นั้นขึน้อยู่กับความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีได้รับหลังจากการทดลองใช้
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ตราสินคา้นัน้ๆ ส่วนใหญ่มักเริ่มจากความคาดหวงัของผูบ้ริโภคเป็นหลัก 
หากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้านัน้ดีกว่าท่ีผูบ้ริโภคคาดหวังก็จะท าให้ผูบ้ริโภคนั้นเกิ ด
ความประทบัใจ และมองวา่ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้นัน้มีคณุภาพ 

3.1 ด้านสมรรถนะ (Performance) หมายถึง ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหนา้ท่ีสามารถท าใหผ้ิวหนา้ดีขึน้ หรือมีประสิทธิภาพตามค ากลา่วอา้งในการโฆษณา 

3.2 ดา้นหน้าท่ีเสริม (Feature) หมายถึง ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้านอกจากจะท าให้
ผิวหนา้ดีขึน้ อาจจะมีประสิทธิภาพอย่างอ่ืนรว่มดว้ย เชน่ ปรบัผิวขาวกระจ่างใส ลดสิวฝา้ หรือเป็น
อุปกรณ์เสริมท่ีช่วยเพิ่มความสะดวกในการใชผ้ลิตภัณฑ ์เช่น ไมพ้ายตกัเนือ้ครีม มกัจะมีผลต่อ
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ความคาดหวงัของผูบ้รโิภค ซึ่งผูบ้รโิภคจะเป็นผูก้  าหนดวา่มีความคาดหวงัในดา้นใดของผลิตภณัฑ์
ดแูลผิวหนา้ตราสินคา้นัน้ๆ 

3.3 ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด (Conformance to standard) หมายถึง ประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ตรงกับความตอ้งการ และเป็นไปตามความคาดหวงัของทัง้ทางผูผ้ลิต 
และผูบ้รโิภค  

3.4 ดา้นความทนทาน (Durability) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้มี
การออกแบบรูปลกัษณภ์ายนอกของผลิตภณัฑใ์หมี้ความทนทาน สามารถเก็บรกัษาเนือ้สมัผสัของ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าให้สามารถใช้ได้ในระยะเวลาท่ียาวนาน คงสภาพ ไม่มีกลิ่นหรือสีท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

3.5 ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าท่ีผ่านการ
ทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง การทดสอบอาการแพ้ รวมถึงการทดลองในมนุษย ์จากแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีสามารถน าผลมายืนยนัเพ่ือสรา้งความนา่เช่ือถือตอ่ผูบ้ริโภค 

3.6 ดา้นความสามารถในการบริการ (Serviceability) หมายถึง ผูป้ระกอบการของ
ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดต์ราสินคา้ตา่งๆ สามารถใหบ้ริการท่ีตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีความรบัผิดชอบในเรื่องของความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นีร้วมถึง
พนักงานท่ีให้บริการตามเคาน์เตอรใ์นห้างสรรพสินค้าท่ีสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีใจรกัการบรกิาร และพรอ้มแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งชาญฉลาด  

3.7 ดา้นสนุทรียภาพ (Aesthetics) หมายถึง การออกแบบบรรจภุณัฑข์องผลิตภณัฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดมี์ความสวยงาม และมีประสิทธิภาพในการรกัษาเนือ้สมัผัส
ของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในสว่นของเนือ้สมัผสัของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้
ควรมีเนือ้สมัผสัท่ีดีเหมาะแก่การใชง้าน มีกลิ่นท่ีหอม  

3.8 ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ (Perceived Quality) หมายถึง ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ท่ีมี
ตราสินคา้เป็นท่ีรูจ้กั มีช่ือเสียง และเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค ซึ่งเป็นส่วนท่ีท าใหผู้บ้ริโภคมั่นใจใน
คณุภาพของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดข์องตราสินคา้นัน้ๆ 

4. พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์หมายถึง พฤติกรรม
ท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาขอ้มูล ซือ้ หรือใช ้เก่ียวกับผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผูบ้รโิภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม            

         (Independent Variables)              (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

คุณภาพของผลิตภัณฑ ์ 
(Product quality)  

1. ดา้นสมรรถนะ  

2. ดา้นหนา้ท่ีเสรมิ 

3. ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด 

4. ดา้นความทนทาน 

5. ดา้นความน่าเช่ือถือ 

6. ดา้นความสามารถในการบรกิาร 

7. ดา้นสนุทรียภาพ 

8. ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 

 

 

 

 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร์
แบรนด ์ของผู้บริโภคทีม่ีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ลักษณะประชากรศาสตร ์

1. อาย ุ
2. ระดบัการศกึษา 
3. อาชีพ 
4. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
 
รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) 

1. กิจกรรม 

2. ความสนใจ 

3. ความคดิเห็น 

 

Regression 

One Way ANOVA 

Regression 
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สมมตฐิานการวิจัย 
1. ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะ

ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกัน 
มีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์แตกตา่งกนั 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความ
คดิเห็น มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภค
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. คณุภาพของผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสรมิ ดา้นการตรงตอ่
ข้อก าหนด ด้านความทนทาน ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความสามารถในการบริการ ด้าน
สนุทรียภาพ และดา้นการรบัรูค้ณุภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาคน้คว้าวิจัยเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยไดศ้ึกษาคน้คว้าข้อมูลการท าวิจัยโดยอาศัย
แนวคิด ทฤษฎีและรวมถึงเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งมาใชป้ระกอบ เพ่ือน ามาสนับสนุนเนือ้หา
โดยก าหนดประเดน็การน าเสนอตามหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิ และทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. แนวคดิ และทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
3. แนวคดิ และทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพของผลิตภณัฑ ์
4. แนวคดิ และทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
5. ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
6. ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบักลุม่บคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

แนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ์
ความหมายของลักษณะประชากรศาสตร ์

พจน านุ ก รม ฉบับ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน  พ .ศ . 2554 ให้ค วามหมายค า ว่ า
ประชากรศาสตร ์หมายถึง การศึกษาทางสถิติเก่ียวกับประชากรในแง่ของอตัราการเกิด การตาย 
และการยา้ยถ่ินฐาน รวมทัง้ผลกระทบท่ีมีตอ่สภาวะทางสงัคมและเศรษฐกิจ 

ประชากรศาสตร ์(Demographic) เป็นการศึกษาเก่ียวกับประชากรหรือมนุษย ์ซึ่ง
เป็นรากศพัทท่ี์มาจากภาษากรีก 2 ค า ไดแ้ก่ ค  าว่า “Demo” มีความหมายว่า “ประชาชน” หรือ 
“ประชากร” ส่วนค าว่า “Graphy” มีความหมายว่า “ลกัษณะ” ดงันัน้ ค  าว่า “Demography” จึงมี
ความหมายว่า “ลักษณะประชากร” (วชิรวัชร งามละม่อม , 2558, อ้างถึงใน พัดชา ตีระดิเรก , 
2559) 
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ความส าคัญของลักษณะประชากรศาสตร ์
Armstrong and Kotler (2018) กล่าวว่า ประชากรศาสตร ์เป็นการศกึษาถึงลกัษณะ

ของผูซื้อ้ ประกอบไปดว้ย อายุ เพศ เชือ้ชาติ อาชีพ เป็นตน้ ดงัตวัอย่างในตารางท่ี 1 (Armstrong 
and Kotler, 2018 p.214 อา้งถึงใน ศริวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2562, น. 59) 

ตาราง 1 แสดงหลกัเกณฑใ์นการแบง่สว่นตลาดผูบ้รโิภคตามหลกัประชากรศาสตร  ์

ประชากรศาสตร ์ ตัวอย่างการแบ่งส่วนตลาด 
1. อาย ุ(Age) ต ่ากว่า 6, 6-12, 13-19,20-34 และ35 ปีขึน้ไป  
2. เพศ (Gender) ชาย, หญิง 
3. วฏัจกัรชีวิตครอบครวั (Family life cycle) โสดและยงัหนุม่สาว, แตง่งานไมมี่บตุร เป็นตน้ 
4. การศกึษา (Education) ประถม, มธัยม, มหาวิทยาลยั  

5. เชือ้ชาติ (Ethnic) อเมรกินั, ฝรั่งเศส, เยอรมนั, ไทย 
6. รายได ้(Income) สงู, ปานกลาง, ต  ่า 

 

ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ. (2562). หลักการตลาด Principles of Marketing .  
น.59) 

เกณฑท์างดา้นประชากรศาสตรไ์มจ่  าเป็นตอ้งใชพ้รอ้มกนัทกุตวั อาจจะเลือกใชต้วัใด
ตัวหนึ่งหรือหลายตัวประกอบกัน ลักษณะการแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตรท่ี์ใช้กัน
แพรห่ลายไดแ้ก่ อาย ุเพศ และรายได ้(ศริวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2562, น. 59) 

นภวรรณ คณานรุกัษ์ (2556) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เป็นการอา้งอิง
ข้อมูลทางสถิติท่ีเก่ียวกับประชากรเพ่ือใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ประกอบไปด้วย อายุ เพศ 
สถานภาพ รายได ้อาชีพ และการศึกษา เพราะ เป็นปัจจัยท่ีช่วยก าหนดกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่าง
ชดัเจนท าใหน้กัการตลาดเขา้ใจผูบ้รโิภคมากขึน้  

1. อายุ (Age) เป็นปัจจัยส าหรบัการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญั เพราะสามารถบ่ง
บอกถึงพฤติกรรมความตอ้งการ และความสนใจในผลิตภัณฑต์่างๆ ซึ่งประโยชนท่ี์ไดจ้ากการ
แบ่งกลุ่มอายุ คือ การรับรูค้วามต้องการของผู้บริโภคในตลาดส่วนเล็ก (Niche market) เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงอายุท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น ตลาดเสือ้ผา้จะ
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เห็นไดช้ัดเจนว่าแต่ละช่วงวัยมีการเลือกซือ้ และใชเ้สือ้ผา้ท่ีแตกต่างกัน (ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และ
คณะ, 2562, น. 59-60) 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีสามารถแบง่แยกความตอ้งการของผูบ้รโิภค และเป็น
ตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญั ซึ่งเพศท่ีแตกต่างกันมักจะมีทัศนคติต่อการรบัรู ้และการ
ตดัสินใจในเรื่องการซือ้สินคา้แตกตา่งกนั เช่น เสือ้ผา้ รถยนต ์เครื่องส าอาง เป็นตน้ (ศิริวรรณ เสรี
รตัน ์และคณะ, 2562, น. 59-60) อีกทั้งผลิตภัณฑบ์างประเภทมีการจ าแนกส่วนตลาดไวอ้ย่าง
ชดัเจนว่าเป็นของเพศหญิง หรือเพศชาย เช่น เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑด์แูลผิวพรรณ แต่เม่ือยุค
สมยัไดเ้ปล่ียนแปลงไปท าใหบ้ทบาทของเพศหญิง และเพศชายนัน้มีความเท่าเทียมกนัมากขึน้กว่า
ในอดีตส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการซือ้ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น เพศหญิงมีบทบาทในการตดัสินใจซือ้
เครื่องมือซ่อมแซมบา้นแทนเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายนัน้มีบทบาทในการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวแทนเพศหญิง ดงันัน้นักการตลาดจึงตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กับสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงไป 
เช่น การปรบัเปล่ียนการส่ือสารการตลาดผ่านทางโฆษณา นิตยสาร หรือภาพยนตรต์อ้งค านึงถึง
ผูร้บัสารเปา้หมายทัง้ผูห้ญิง และผูช้ายในขณะเดียวกนั (นภวรรณ คณานรุกัษ์, 2556, น. 38)  

3. สถานภาพ (Marital Status) การเป็นครอบครวัแบบดัง้เดิมนัน้มีความส าคญั
ต่อนักการตลาดเป็นอย่างมาก เน่ืองจากจ านวนประชากรในแต่ละครวัเรือนท่ีจะเป็นผูซื้อ้และใช ้
สามารถน ามาก าหนดเป็นปัจจยัในการจ าแนกส่วนตลาดได ้เช่น สถานภาพโสด หย่า พ่อหรือแม่
เลีย้งลูกตามล าพงั เป็นตน้ ซึ่งสถานภาพสมรสมีส่วนส าคญัตอ่การตดัสินใจของบุคคล โดยทั่วไป
คนโสดจะมีอิสระทางความคดิมากกวา่คนท่ีแตง่งานแลว้ และใชเ้วาลาในการตดัสินใจนอ้ยกวา่คน
ท่ีแตง่งานแลว้เน่ืองจากไมมี่ภาระผกูพนั หรือมีภาระท่ีตอ้งรบัผิดชอบ  

4. การศึ กษ า  อา ชีพ  และราย ได้  (Education, Occupation and Income) 
สามารถชีใ้ห้เห็นถึงความสามารถในการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากปัจจัย
ดงักล่าวมีแนวโนม้ท่ีจะมีความสมัพนัธก์นัทัง้ท่ีเป็นเหตแุละผล เช่น ผูท่ี้มีการศกึษาดีจะมีอาชีพท่ีดี 
และสามารถสรา้งรายไดท่ี้ดีเช่นกัน มกัจะไดร้บัการเคารพนบัถือจากคนในสงัคม ปัญหาท่ีส าคญั
ของการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้รายได้ด้านเดียวนั้น  คือ รายได้จะชี ้วัดได้แค่ว่ามีหรือไม่ มี
ความสามารถในการซือ้สินคา้ ซึ่งการซือ้สินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือเกณฑอ่ื์นๆ ร่วมดว้ย เช่น รูปแบบ
การด าเนินชีวิต รสนิยม คา่นิยม อาชีพ การศกึษา ฯลฯ  
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ดงันัน้จึงสรุปไดว้่า ลกัษณะประชากรศาสตร ์หมายถึง ลกัษณะของแต่ละบุคคลท่ีช่วย
ก าหนดตลาดเปา้หมาย ซึ่งมีผลตอ่พฤติกรรม และการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ ์ประกอบไปดว้ย เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตน้ โดยจะเห็นไดว้่าปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตรใ์นแต่ละดา้นนัน้มกัจะมีความสัมพันธ์กัน เช่น อายุท่ีมากขึน้ท าใหมี้รายได้
เฉล่ียตอ่เดือนท่ีสงูขึน้ตามไปดว้ย สง่ผลใหเ้กิดพฤตกิรรมการซือ้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

จากแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตรท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงได้
เลือกแนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรข์อง นภวรรณ คณานุรกัษ์ (2556) ประกอบดว้ย 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มาใช้ในการก าหนดเป็นตัวแปรต้นใน
การศกึษา และไมไ่ดน้  าในสว่นของลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ และสถานภาพ มา
ใชใ้นการศกึษาวิจยัครัง้นี ้เน่ืองจากเป็นเรื่องท่ีละเอียดออ่นตอ่กลุ่มบคุคลท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศ (LGBT) ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงไดน้  าลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซึ่งเพียงพอต่อการวิจัยในครัง้นี ้มาใช้เป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถาม และอภิปรายผลภายใตส้มมติฐานท่ีว่า ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) มีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่
เดือนแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดแ์ตกตา่งกนั 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิต 

รูปแบบการด าเนินชีวิตในแต่ละบุคคล น าไปสู่การแสดงออกของสถานการณ์
ประสบการณชี์วิต คา่นิยม ทศันคติ และความคาดหมาย ซึ่งไดร้บัอิทธิพลมาจากปัจจยัตา่งๆ แสดง
ให้เห็นถึงภาพพจน์ส่วนบุคคล (Self-image or Self-concept) จะมีความเก่ียวพันกับการท า
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ของกลุ่มบุคคล เช่น คนท่ีมีรายไดเ้ท่ากันแต่มีการบริโภค
แตกต่างกัน เพราะมีแบบการใชชี้วิตท่ีต่างกันทัง้ตวับุคคล และครอบครวั บุคคลส่วนใหญ่รกัษา
แบบของการใชชี้วิตไวโ้ดยมีการเปล่ียนแปลงทีละนอ้ย การรกัษาการเปล่ียนแปลงมกัจะเกิดจาก
การบริโภค และตดัสินใจซือ้สินคา้ ซึ่งเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจตอ่นกัการตลาด (อดลุย ์จาตรุงคกุล, 
2550) 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนเรามีหลากหลายวิถีทาง ทัง้นีข้ึน้อยู่กับประสบการณ์
ในอดีต ลกัษณะเฉพาะตวับุคคล และสถานการณแ์วดลอ้มท่ีต่างกัน อาจกล่าวไดว้่ารูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผู้บริโภคเป็นผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการผสมผสานของลักษณะเฉพาะตัว และ
ประสบการณ์ในอดีต ปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมทางสังคม ซึ่งส่งผลสู่วิถีการปฏิบัติหรือ
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พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงชีวิต แสดงรายละเอียดดงัภาพประกอบท่ี 2 (Hawkins, Best, 
& Coney, 2001, p.436) 

 
ปัจจัยก าหนด 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
แบบการด าเนินชีวติ ผลกระทบตอ่พฤตกิรรม 

- ลกัษณะประชากรศาสตร ์
- วฒันธรรม 
- วฒันธรรมยอ่ย 
- ชัน้ทางสงัคม 
- ครอบครวั/วงจรชีวิต

ครอบครวั 
- คา่นิยม 
- แรงจงูใจ 
- อารมณ/์บคุลกิภาพ 
- ประสบการณใ์นอดตี 

วิถชีีวติ 
- กิจกรรม 
- ความสนใจ 
- ความชอบ/ไมช่อบ 
- ทศันคต ิ
- การบรโิภค 
- ความคาดหวงั 
- ความรูส้กึ 

การซือ้ 
- อยา่งไร 
- เมื่อไหร ่
- ที่ไหน 
- อะไร 
- กบัใคร 

การบริโภค 
- อยา่งไร 
- เมื่อไหร ่
- ที่ไหน 
- อะไร 
- กบัใคร 

 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต และผลกระทบตอ่พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 ท่ี ม า : Hawkins, Best, & Coney. (2001) Consumer Behavior: Building Marketing 
Strategy. P. 436 

Solomon M. R. (1996) ไดอ้ธิบายไวว้่า รูปแบบการด าเนินชีวิต สามารถอธิบายให้
เห็นถึงคา่นิยมของแตล่ะบคุคลในการด าเนินชีวิต ซึ่งบุคคลมกัจะรวมตวักนัเป็นกลุ่มท ากิจกรรมท่ี
ชอบเหมือนกนั และซือ้ของท่ีคลา้ยกัน สามารถท าใหเ้ห็นถึงคา่นิยมในการด าเนินชีวิตผ่านรูปแบบ
การจบัจ่ายใชส้อย ซึ่งขอ้มลูเหล่านีส้ามารถน ามาใชว้างแผนกลยทุธใ์นการขาย หรือผลิตสินคา้ให้
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
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Kotler (2003) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) คือ แบบแผนการใชชี้วิต
ของบุคคลหนึ่งท่ีแสดงออกมาในรูปแบบกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดยรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตจะแสดงออกถึงตวับคุคลนัน้ๆ ซึ่งบุคคลท่ีมาจากวฒันธรรมย่อย ชนชัน้ทางสงัคม และ
อาชีพเดียวกนั อาจมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกตา่งกนั 

จากความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตขา้งตน้ จึงสรุปไดว้่ารูปแบบการด าเนินชีวิต 
หมายถึง แบบแผนในการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งเกิดขึน้มาจากประสบการณ์ในอดีต และ
สถานการณ์แวดล้อมท่ีแตกต่างกันจึงท าให้มีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ ์

การวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค 
การศกึษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเป็นเปา้หมายทางการตลาดนัน้ นกัการตลาดควร

ศึกษาใหรู้ว้่าผูบ้ริโภคมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ท ากิจกรรมอะไร และมีความสนใจในสิ่งใด 
เพ่ือสามารถน ามาปรบัเปล่ียนกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกับวิถีการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค เพ่ือท าให้
ผูบ้ริโภคไดร้บัรูว้่าสิ่งท่ีนักการตลาดน าเสนอมานัน้เหมาะกับตนเอง และเกิดการยอมรบัง่ายขึน้ 
โดยมีวิธีการวดัรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีนิยมใช ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่ AIO และ VALS 

1. วิธีวิเคราะหจ์ิตวิทยาแบบดั้งเดมิ (Psychographics) หรือ เทคนิค AIO 
 เป็นวิธีการท่ีพยายามจ าแนกรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค โดยอาศยัหลกั

พืน้ฐานทางดา้นจิตวิทยา และลกัษณะของบุคคลเป็นเกณฑส์ าคญั ในรายละเอียดของการศึกษา
จะมุ่งประเด็นส าคัญเก่ียวกับผู้บริโภค 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรม (Activities) ด้านความสนใจ 
(Interests) และดา้นความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อประเด็นต่างๆ (Opinions) ซึ่งเป็นท่ีมาของการ
เรียกวิธีนีว้า่ “เทคนิค AIO” ซึ่งมีองคป์ระกอบดงันี ้(Engel, Blackwell, & Miniard, 1995, p. 415) 

 กิจกรรม (Activities) หมายถึง การกระท าโดยเปิดเผย เชน่ การบรโิภคส่ือขา่วสาร
ตา่งๆ การจบัจา่ยซือ้สินคา้และบรกิาร การพบปะพดูคยุกบัเพ่ือนบา้น ฯลฯ  

 ความสนใจ (Interests) หมายถึง ความสนใจของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งตา่งๆ เหตกุารณ ์
หรือประเดน็เรื่องราวใดๆ ท่ีมีความพิเศษและนา่สนใจตดิตามอย่างตอ่เน่ือง 

 ความคิดเห็น (Opinions) หมายถึง ค  าตอบโดยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรท่ี
บุคคลตอบออกมาเม่ือถูกป้อนค าถามเก่ียวกับประเด็นต่างๆ เช่น ความเข้าใจของบุคคลนั้นๆ 
ความคาดหวงักับเหตุการณ์ในอนาคต การประเมินคุณค่าของผลดี หรือผลเสียของการกระท า
ตา่งๆ  

ชชูยั สมิทธิไกร (2558) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) หรือวิถีชีวิตของ
แต่ละบุคคลไดร้บัอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นปัจจัยทางดา้นจิตวิทยา และปัจจัยทางดา้น
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สงัคมและวฒันธรรม โดยวิถีชีวิตท่ีแตกตา่งกนั จะมีผลท าใหพ้ฤติกรรมการบรโิภคของแตล่ะบคุคล
แตกตา่งกนั วิธีการศกึษาวิถีชีวิต AIO คือ วิธีการท่ีมุ่งคน้หาวา่ผูบ้รโิภคนัน้มีการท ากิจกรรมอะไร มี
ความสนใจในเรื่องใด และมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ อย่างไร ซึ่งประกอบไปดว้ยขอ้ค าถาม
ตา่งๆ ท่ีมุง่ 3 ประเดน็หลกัดงันี ้

1. กิจกรรมท่ีท า เป็นค าถามเพ่ือใหผู้บ้ริโภคเปิดเผยสิ่งท่ีตนก าลงักระท าอยู่ สิ่งท่ี
 ซือ้รวมทัง้การใชเ้วลาวา่ง 

2. ความสนใจ เป็นค าถามท่ีวัดความชอบ และการจัดล าดับความส าคญัของ
 ผูบ้รโิภค 

3. ความคิดเห็น เป็นค าถามท่ีมุ่งเนน้ความคิด ความรูส้ึก และทัศนะต่างๆ ของ
 ผูบ้รโิภคท่ีมีตอ่โลก เศรษฐกิจ สงัคม และประเดน็อ่ืนๆ  

แนวทางส าหรบัหัวขอ้ท่ีใช้ในการตัง้ค  าถามส าหรบัการศึกษาลักษณะรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต โดยมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความ
คิดเห็น (Opinions) ของบุคคล แสดงรายละเอียดดงัภาพประกอบท่ี 3 (ชูชยั สมิทธิไกร, 2558, น.
270) 

 
กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) ความคิดเหน็ (Opinions) 
- การท างาน - ครอบครวั - ตนเอง 
- งานอดเิรก - บา้น - ปัญหาสงัคม 
- กิจกรรมทางสงัคม - งาน - การเมือง 
- กิจกรรมชว่งพกัรอ้น - กิจกรรมในชมุชน - ธุรกิจ 
- กิจกรรมบนัเทิง - นนัทนาการ - เศรษฐกิจ 
- สมาชิกสโมสร - แฟชั่น - การศกึษา 
- กิจกรรมในชมุชน - อาหาร - ผลิตภณัฑ ์
- การจบัจา่ยซือ้สินคา้ - ส่ือ - อนาคต 
- กีฬา - ความส าเรจ็ - วฒันธรรม 

 

ภาพประกอบ 3 กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีแสดงลกัษณะการด าเนินชีวิต 

ท่ีมา: ชชูยั สมิทธิไกร. (2558) พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. น. 270 
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Reimer (1995) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต คือ รูปแบบเฉพาะของกิจกรรมใน
แตล่ะวนัท่ีแสดงถึงความเป็นนตวัตนของคนนัน้ๆ มีความเป็นเอกลกัษณซ์ึ่งแตล่ะคนจะเลือกท าใน
สิ่งท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนๆ แต่อาจจะเป็นไปไดว้่ามีคนจ านวนหนึ่งท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ี
เหมือนๆ กัน ซึ่งค  าตอบเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคจะถูกน ามาวิเคราะหโ์ดย
กระบวนการทางสถิติ เพ่ือจ าแนกผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่ม ซึ่งสามารถจ าแนกวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคไว ้
5 แบบดงันี ้(Reimer, 1995, p.124-135) 

1. แบบมุ่งเน้นวัฒนธรรม (Cultural Orientation) หมายถึง วิถีชีวิตท่ีมุ่งเน้น
เก่ียวกับวัฒนธรรม หรือประเพณีทางสังคม เช่น การชมการแสดงทางวัฒนธรรม การชม
นิทรรศการศลิปะ 

2. แบบมุ่งเน้นสังคม (Societal Orientation) หมายถึง วิถีชีวิตท่ีมุ่งเน้นการท า
กิจกรรม มีความสนใจ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งรอบตัว เช่น การเมือง สังคม และ
สิ่งแวดลอ้ม 

3. แบบมุ่งเน้นความบันเทิง (Entertainment Orientation) หมายถึง วิถีชีวิตท่ี
มุ่งเนน้เก่ียวกับความบนัเทิง และสนองความพึงพอใจของตนเอง เช่น การชมภาพยนตร ์การซือ้
สินคา้เพ่ือตอบสนองความพอใจสว่นตวั  

4. แบบมุ่งเน้นบา้น และครอบครวั (Home and Family Orientation) หมายถึง 
วิถีชีวิตท่ีเนน้ในเรื่องลักษณะของความใกลช้ิดเก่ียวกับบา้น และครอบครวั เช่น การท ากิจกรรม
รว่มกนัในครอบครวั 

5. แบบมุ่งเน้นกีฬา และกิจกรรมกลางแจ้ง (Sport an outdoor Orientation) 
หมายถึง วิถีชีวิตท่ีมุ่งเน้นเก่ียวกับการมีสุขภาพท่ีแข็งแรง เช่น การเล่นกีฬา การท ากิจกรรม
กลางแจง้ 

2. วิธีวิเคราะหเ์ชิงจิตวิทยาประยุกต ์VALS (Value and Lifestyle) 
ระบบท่ีใช้วิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมี

ช่ือเสียง และนักการตลาดในประเทศสหรฐัอเมริกานิยมใชเ้พ่ือแบ่งส่วนตลาด และวางกลยุทธ์
การตลาดมากท่ีสุด คือ “ระบบค่านิยม และรูปแบบการด าเนินชีวิต (The Values and Lifestyles 
หรือ  VALS)” ซึ่ งถูกพัฒนาขึ ้นมาใหม่จากบริษั ท  SRI International  ร่วมกับสถาบันวิจัย
สแตนฟอรด์ และมหาวิทยาลยัแคลิฟอรเ์นีย ในปี 1989 เรียกว่า VALS2 เพ่ือใหมี้ความเหมาะสม
มากขึน้โดยพยายามเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคต ิคา่นิยม และพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ของผูบ้ริโภค ดว้ยการอาศยัขอ้มลูจากการวิจยัดา้นจิตวิทยาบคุลิกภาพ และการตดัสินใจซือ้สินคา้
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ตา่งๆ ของผูบ้รโิภค โดยเช่ือว่าบคุคลจะแสดงบคุลิกภาพของตนผ่านพฤติกรรมตา่งๆ ท่ีแตกตา่งกนั
จึงได้มีการจ าแนกผู้บริโภคออกเป็น 8 กลุ่ม โดยพิจารณาจากปัจจัยส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 
แรงจงูใจขัน้พืน้ฐาน (Primary motivation) และทรพัยากรบคุคลท่ีมีอยู ่(Resources)  

ดงันัน้การวดัคา่นิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ VALS 2 ท าใหไ้ดบ้คุคล 8 กลุ่ม
ดงัภาพประกอบ 4 (Hawkins, Best and Coney, 2001, p.440) 

 

 

ภาพประกอบ 4 คา่นิยม และรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ VALS 2 

ท่ีมา: ชชูยั สมิทธิไกร. (2558) พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. น. 275 
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จากการวดัค่านิยม และรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ VALS 2 ท่ีสามารถแบ่งบุคคลได ้8 
กลุม่ ไดแ้ก่ (ชชูยั สมิทธิไกร, 2558) 

1. กลุ่มมุ่งอุดมคติ (Ideals) เป็นกลุ่มท่ีใชห้ลกัการ และความเช่ือของตนเองในการ
ตดัสินใจ มากกวา่ใชอ้ารมณค์วามรูส้กึมี 2 กลุม่ยอ่ย คือ 

1.) นักคิด (Thinkers) เป็นกลุ่มท่ียึดถืออุดมคติ มีความเป็นผูใ้หญ่ การศึกษาดี 
ใหค้วามส าคญัต่อความมีระเบียบ ชอบแสวงหาขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจ และพรอ้มท่ีจะเพิ่มเติม
ความรูอ้ยู่เสมอ ให้ความเคารพต่อสถาบันและผู้มีอ านาจ มีความคิดแบบอนุรกัษ์นิยมแม้จะมี
รายไดดี้ มองหาสินคา้ท่ีทนทาน มีประโยชนต์อ่การใชส้อย และคุม้คา่ 

2.) ผูถื้อมั่น (Believers) คือ มีความคิดเช่นเดียวกับกลุ่มนักคิด มักใชชี้วิตตาม
ความเช่ือ และประเพณี นิยมใชส้ินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ ซือ้สินคา้แบรนดเ์ดิมๆ และมีความ
ภกัดีตอ่ตราสินคา้ 

2. กลุ่มมุ่งความส าเร็จ (Achievement) เป็นกลุ่มคนท่ีมุ่งแสวงหาความส าเร็จ และ
ไดร้บัการยอมรบันบัถือจากผูอ่ื้น มี 2 กลุม่ยอ่ย คือ 

1.) ผูมุ้่งความส าเร็จ (Achievers) คือ กลุ่มคนท่ียึดถือสถานภาพทางสงัคมของ
ตนเอง มีวิถีชีวิตท่ีวางเป้าหมายไวอ้ย่างชัดเจน ประกอบวิชาชีพและมีหนา้ท่ีการงานท่ีมั่นคง มี
ความตอ้งการผลิตภัณฑท่ี์ดีมีคุณภาพชัน้เลิศ และตอ้งการไดร้บับริการท่ีดี เน่ืองจากมีชีวิตท่ีวุ่น
วา่ยจงึใหค้วามสนใจเครื่องมือเครื่องใชท่ี้ชว่ยใหป้ระหยดัเวลาในชีวิตประจ าวนั 

2.) ผูต้่อสูชี้วิต (Strivers) กลุ่มคนท่ีมุ่งสรา้งและรกัษาสถานภาพทางสงัคมของ
ตนเอง รกัสนกุ ชอบตามแฟชั่น แต่มีความเช่ือมั่นในตวัเองต ่า และมีเงินเป็นตวัก าหนดความส าเร็จ
ในชีวิต มกัใชจ้่ายเงินเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง  หรือซือ้ตามใจตนเองหากมีเงินมาก
พอ 

3. กลุ่มมุ่งแสดงความเป็นตัวตน (Self-expression) เป็นกลุ่มท่ีตอ้งการแสดงออก
ถึงความเป็นตวัของตวัเอง ชอบความทา้ทายและความเส่ียง มี 2 กลุม่ยอ่ย คือ 

1.) ผูแ้สวงหาประสบการณ์ (Experiencers) คือ กลุ่มคนท่ีมุ่งยึดถือการกระท า 
และการลงมือปฏิบตัเิพ่ือใหเ้กิดประสบการณจ์รงิเป็นหลกั เนน้การแสดงออกถึงตวัตนของตนเอง มี
ความกระตือรือรน้ มกัจะมีการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว สนใจบรโิภคสิ่งแปลกใหม่ ชอบการคิดนอกกรอบ 
และมกัจะชอบท ากิจกรรมท่ีทา้ทาย มีการใชจ้่ายในเรื่องเก่ียวกบัแฟชั่น ความบนัเทิง และการเขา้
สงัคม 



  21 

2.) ผูพ้ึ่งพาตน (Makers) คือ กลุม่คนท่ีมุ่งยึดถือการกระท า และการลงมือปฏิบตั ิ
แสดงออกถึงความเป็นตวัเอง สรา้งประสบการณข์องตนเองผ่านการท างาน เช่น สรา้งบา้น ซ่อม
รถยนต ์ดว้ยตวัเอง ใชชี้วิตแบบพอเพียง ไม่นิยมสินคา้ฟุ่ มเฟือย และไม่ซือ้สินคา้ท่ีไม่สามารถใช้
ประโยชนไ์ดจ้รงิ 

4. ก ลุ่มนักส ร้างสรรค์ (Innovators) คือ กลุ่มคน ท่ี มีนวัตกรรมสูง ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต ตระหนักในศกัดิ์ศรีและคุณค่าของชีวิต มองว่าการรกัษาภาพลักษณ์เป็นสิ่ง
ส าคญัมากท่ีสดุ พรอ้มท่ีจะเปิดรบัเทคโนโลยี การบริโภคของกลุ่มนีจ้ะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงรสนิยมท่ีสงู 
และมักบริโภคสินคา้ท่ีท าขายเฉพาะกลุ่ม (Niche Product) เนน้สรา้งภาลักษณ์ท่ีแสดงถึงการมี
รสนิยม และความเป็นอิสระ 

5. กลุ่มผู้ต่อสู้ดิ้นรน (Survivors) เป็นกลุ่มคนท่ีมีนวัตกรรมต ่า มากกว่ากลุ่มใด
ทัง้หมด เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีขาดทรพัยากร มกัคิดว่าโลกเปล่ียนแปลงเร็ว รูส้ึกสบายใจกบัสิ่งท่ีตน
คุน้เคยมากกว่าแสวงหาสิ่งใหม่ๆ คนกลุ่มนีมุ้่งเพียงแคไ่ดร้บัการตอบสนองความตอ้งการขัน้ต  ่าสุด 
คือ ความปลอดภัย และความมั่นคงในชีวิต และมกัจะมีความภกัดีตอ่ตราสินคา้ท่ีชอบ เพราะชีวิต
ไมมี่ทางเลือกมากนกั 

จากแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีกล่าวมา พบว่ารูปแบบการ
ด าเนินชีวิตในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันออกไปตามประสบการณใ์นอดีต หรือเหตกุารณ์ท่ี
พบเจอในปัจจุบนั ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวไดมี้การแบ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตออกมาไดมี้
ความชดัเจน และสามารถวดัออกมาไดจ้ริงมากท่ีสุด ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชแ้นวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของชชูยั สมิทธิไกร (2558) โดยมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Engel, Blackwell 
and Miniard (1995) ท่ีใชว้ิธีวิเคราะหจ์ิตวิทยาแบบดัง้เดิม (Psychographics) หรือ เทคนิค AIO 
ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น มาใชก้ าหนดเป็นตวัแปรตน้
ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต เพ่ือเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม และอภิปรายผล ภายใต้
สมมติฐานท่ีว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ์
ความหมายของคุณภาพ 

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 กลา่ววา่ คณุภาพ หมายถึง ลกัษณะ
ท่ีดีเดน่ของบคุคลหรือสิ่งของ 

Philips Crosby (1979) กล่าวว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ คือ การด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการ (Need) และความคาดหวัง (Expectation) ของ
ลกูคา้ โดยสินคา้หรือบริการนัน้ตอ้งสรา้งความพอใจใหก้บัลกูคา้ และยอมท่ีจะจ่ายตามราคาเพ่ือ
ซือ้ความพอใจ  

Aaker (1991) กล่าวว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามความนึกคิดของผู้บริโภค คือ 
การท่ีผูบ้ริโภครบัรูเ้ก่ียวกับจดุเดน่ของสินคา้ว่ามีคณุภาพ และไดร้บับริการตามความคาดหวงัของ
ตนเอง โดยจะมีการเปรียบเทียบระหว่างสินคา้ และประโยชนใ์นการใชง้านของตราสินคา้นัน้ๆ กับ
ตราสินคา้อ่ืน ดงันัน้คุณภาพสินคา้ตามความนึกคิดของผูบ้ริโภคจึงเป็นคณุภาพในใจท่ีผูบ้ริโภค 
หากสินคา้มีคณุภาพอยู่ในความรบัรูข้องผูบ้ริโภคตลอดก็จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มระดบัราคา ส่วน
แบง่การตลาด และมีสว่นชว่ยใหผู้บ้รโิภคตดัสินใจซือ้สินคา้ รวมถึงเป็นการสรา้งความแตกตา่งจาก
สินคา้ของคูแ่ขง่ 

Kotler Philip (2000) กล่าวว่า  คุณ ภาพ  หมายถึ ง  คุณ ลักษณะโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ ์หรือบริการท่ีสามารถก่อใหเ้กิดการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพ่ือท าให้
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการจะมีคุณภาพได้นั้นขึน้อยู่กับว่าสามารถ
ตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของผูบ้รโิภค  

กล่าวว่า คุณภาพ หมายถึง คุณสมบตัิของผลิตภัณฑท่ี์มี )2558ษ์ (ชลธิศ ดาราวง
ความเหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน และการมีลักษณะตรงตามมาตรฐานก าหนด นอกจากนี้
คณุภาพของผลิตภณัฑย์งัครอบคลมุถึงความปลอดภยัของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม (2560) กล่าวว่า ผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพดีในสายตาของทัง้
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค คือ ผลิตภัณฑท่ี์สามารถใชง้านไดดี้ คงทน สวยงาม ปลอดภัยในการใชง้าน 
และมีมาตรฐาน แต่ในส่วนของผูบ้ริโภคจะเพิ่มมุมมองในดา้นราคาเป็นปัจจยัในการพิจารณาท า
ใหต้ดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑไ์ดง้่ายขึน้ และเม่ือไดใ้ชง้านผลิตภัณฑจ์ะท าใหเ้กิดการประเมินคณุภาพ
หลังการใชง้าน หากคุณภาพดีกว่าท่ีคาดหวงัไวจ้ะท าใหเ้กิดเป็นความประทับใจ และจดจ าตรา
สินคา้หรือช่ือผูผ้ลิต จนเกิดเป็นการซือ้ซ  า้เป็นลกูคา้ประจ า 
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จากความหมายคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้างต้นจึงสรุปไดว้่าคุณภาพของผลิตภัณฑ ์
หมายถึง ผลิตภัณฑช์นิดใดชนิดหนึ่งท่ีสามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูบ้ริโภค และเกิด
การประเมินผลคุณภาพหลังการใชง้าน หากคุณภาพดีกว่าท่ีคาดหวังไวจ้ะท าให้เกิดเป็นความ
ประทับใจ และจดจ าตราสินคา้หรือช่ือผู้ผลิต และมองว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพในท่ีสุด ซึ่ง
สามารถเกิดขึน้มาจากประสบการณใ์นอดีต การบอกกล่าวจากคนรอบขา้ง การรบัข่าวสารมาจาก
กลุ่มผู้มีอิทธิพลเป็นตน้ ซึ่งปัจจัยดา้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี ้มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภณัฑข์องผูบ้รโิภคในแตล่ะบคุคล 

คุณลักษณะของคุณภาพ 
Garvin (1988) ไดท้  าการวิจยั และจ าแนกความคาดหวงัในคณุลกัษณะดา้นคณุภาพ

ของผลิตภัณฑ์ออกมา 8 ประการ เป็นคุณลักษณะท่ีก าหนดคุณภาพของสินคา้หรือบริการท่ีมี
คณุภาพ ซึ่งแยกพิจารณาออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ คณุภาพของผลิตภณัฑ ์และคณุภาพของการ
บรกิาร 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ คือ การด าเนินงานอย่างเป็นระบบซึ่งเก่ียวข้องกับการ
วางแผนและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือใหผ้ลิตผลหรือผลิตภัณฑมี์คุณภาพตามท่ีก าหนด โดยสามารถ
พิจารณาคณุสมบตัสิ  าคญัได ้8 ดา้น ไดแ้ก่ (Garvin, 1988, p. 49-60) 

1. สมรรถนะ (Performance) เป็นคณุสมบตัิพืน้ฐานอนัดบัแรกในการด าเนินงาน
ของผลิตภัณฑ์ (Primary Operating Characteristics) ท่ีจะต้องสามารถใช้งานได้ตามหน้าท่ีท่ี
ก าหนดไว้ การท่ีผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพได้ก็ต่อเม่ือผู้บริโภครับรู ้ได้ถึงประสิทธิภาพท่ีดีของ
ผลิตภณัฑ ์ความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างคณุภาพ และสมรรถนะ ขึน้อยู่กบัสถานการณข์องผูใ้ชอี้กทัง้
การเปรียบเทียบคณุภาพของผลิตภัณฑแ์ต่ละอนัมักจะเปรียบเทียบท่ีเป็นดา้นเดียวกัน เช่น การ
ตอ้งการซือ้เครื่องส าอางส าหรบัตกแต่งใบหน้าแบบกันน า้ ผู้บริโภคท่ีมีผิวหน้าท่ีแพ้ง่ายมักจะ
เลือกใช้เครื่องส าอางท่ีมีความอ่อนโยนมากกว่า แม้สมรรถนะในการกันน า้จะไม่ดีเท่าอีกตรา
สินคา้หน่ีง หรือกรณีของการเลือกซือ้คอมพิวเตอร ์มักจะตอ้งเลือกซือ้เครื่องท่ีสามารถท าการ
ประมวลผลไดอ้ยา่งรวดเรว็ มีความจใุนหนว่ยความจ ามากกวา่อีกเครื่องหนึ่ง   

2. หน้าท่ี เสริม  (Features) เป็นคุณสมบัติรองของผลิตภัณฑ์ (Secondary 
Operating Characteristics) หรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถท าหน้าท่ีไดน้อกเหนือจากปกติ 
และสามารถสรา้งแรงกระตุน้ใหล้กูคา้เกิดการตดัสินใจซือ้สินคา้นัน้ ๆ เชน่ การตัง้เวลาเปิด-ปิดของ
วิทย ุอปุกรณอ์ านวยความสะดวกในรถยนต ์หรือสีและความสะดวกในการพกพาของปากกา เป็น
ตน้   
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3. ความเช่ือถือได้ (Reliability) เป็นการสร้างความมั่ น ใจต่อผู้บริโภคว่า
ผลิตภณัฑน์ัน้จะสามารถท างานไดต้ามท่ีผูบ้รโิภคตอ้งการภายใตก้รอบระยะเวลา และสถานการณ์
ท่ีก าหนด รวมถึงความมีช่ือเสียงของผูผ้ลิต เช่น อาหารกระป๋องจะมีสภาพตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
และจะไม่เน่าเสียก่อนถึงวนัหมดอายถุา้ถกูเก็บไวใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม มีตราสินคา้เป็นท่ี
รูจ้กั และผูบ้รโิภคใหก้ารยอมรบั เป็นตน้ 

4. ความสอดคล้องตามท่ีก าหนด (Conformance) คือ ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย หรือขอ้ตกลงกับผูซื้อ้ไวก้่อนการขาย (ชลธิศ ดาราวงศ,์ 2558, น.
115) หรือเป็นการท่ีผลิตภัณฑ์สามารถด าเนินงานได้ตามรายละเอียดท่ีทางบริษัทแจ้งไว้ใน
ขอ้ก าหนด (Specification) หรือท่ีเรียกว่า Spec ตวัอย่างเช่น ยาหรืออาหารเสริมตอ้งใหผ้ลตาม
เอกสารก ากบั เป็นตน้ 

5. ความทนทาน (Durability) เป็นการรกัษา และคงสภาพเดิมของผลิตภัณฑไ์ม่
ก่อใหเ้กิดการแตกหกัเสียหายก่อนระยะเวลาอนัสมควร ตวัอยา่งเชน่ รถยนตข์บัเคล่ือนส่ีลอ้สมควร
จะตอ้งใชง้านไดใ้นพืน้ท่ีทรุกนัดารไดเ้ป็นปกติ เป็นตน้ หรือเป็นความคุม้คา่ทางดา้นเศรษฐศาสตร์
ในการคงสภาพผลิตภณัฑใ์หม้ลูคา่ไมล่ดลง 

6. ความสามารถในการให้บ ริการ (Serviceability) คือ  ความ เร็ว  ความ
สะดวกสบาย และความสามารถในการเขา้ถึงผูบ้รโิภค รวมถึงการบริการภายหลงัการขาย เป็นการ
ดูแลลูกค้าต่อหลังจากการซือ้สินค้า เช่น การรับประกันสินค้า การให้ค  าแนะน าเรื่องการใช้
ผลิตภณัฑ ์ซึ่งจะรวมถึงในเรื่องของมารยาท บคุลิกภาพ และความพรอ้มจะใหบ้รกิารของพนกังาน
ในสถานท่ีใหบ้รกิาร 

7. ความสวยงาม หรือสนุทรียภาพ (Aesthetics หรือ Esthetics) คือ รูปแบบการ
น าเสนอของผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัรสนิยมของผูบ้ริโภค เช่น ความสวย ความดงึดดูใจ และความน่า
ใชง้านของผลิตภัณฑ ์รวมถึงรูปแบบบรรจุภัณฑท่ี์สวยงามดงึดดูใจลูกคา้ ตวัอย่างเช่น รูปแบบ สี 
กลิ่น หรือรสชาติของอาหาร  ซึ่งตราสินค้าส่วนใหญ่มักก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑใ์นรูปแบใหม ่

8. การรับ รู ้คุณภาพ  (Perceived Quality) คือ การยอมรับของผู้โภคท่ีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า โฆษณา หรือบริการนั้นๆ รวมถึงความมีช่ือเสียงของตราสินค้า และ
ผลิตภัณฑ ์ซึ่งจ  าเป็นตอ้งมีภาพพจนท่ี์ดีในสายตาผูบ้ริโภค เพ่ือก่อใหเ้กิดความเช่ือมั่น เช่ือถือใน
ผลิตภัณฑอ์าจเกิดขึน้จากประสบการณ์ในอดีต ค าร  ่าลือ และการยอมรบัในสังคม เช่น รถยนต ์
Mercedes Benz นาฬิกา Rolex และเครื่องส าอาง Channel เป็นตน้ 
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ผลิตภัณฑท่ี์มีคณุภาพดีเป็นสิ่งท่ีผูผ้ลิต และผูซื้อ้สินคา้ตอ้งการ ซึ่งลูกคา้และผูผ้ลิต
อาจมีมุมมองต่อคุณภาพท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากวัตถุประสงคข์องการใช้สอยผลิตภัณฑ์ย่อม
แตกต่างกับพนัธกิจในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตดงัแสดงในตารางท่ี 2 (ชลธิศ ดาราวงศ ,์ 2558, 
น.116) 

ตาราง 2 ความแตกตา่งระหวา่งมมุมองทางดา้นคณุภาพ 

ลูกค้า ผู้ผลิตสินค้า 
1. ผลิตภณัฑท่ี์สามารถใชง้านไดต้ามมาตรฐาน
ก าหนดไวบ้นฉลาก หรือจากการส่ือสารทาง
การตลาด 

1. กระบวนการผลิตของสินคา้นัน้ตอ้งมีความ
ถกูตอ้งไดม้าตรฐานตัง้แตข่ัน้ตอนแรก 

2. ผลิตภณัฑท่ี์มีความคุม้คา่กบัราคาขายท่ีตัง้ไว้
โดยดจูากความพงึพอใจเป็นหลกั 

2. ระดบัของเสียระหว่างผลิต และภายหลงั
การผลิตจะตอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้และมี
จ านวนผลิตภณัฑส์ าเรจ็ท่ีเสียหายนอ้ยท่ีสดุ 

3. ผลิตภณัฑท่ี์มีความเหมาะสมกบัการใชง้านตาม
วตัถปุระสงคข์องการซือ้ และมีความปลอดภยัตอ่
ผูใ้ชง้าน และสิ่งแวดลอ้ม 

3. ปัจจยัในการผลิต เชน่ อณุหภมูิของ
เครื่องจกัรจะตอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

4. ผลิตภณัฑท่ี์มีการใหบ้ริการก่อน และหลงัการ
ขายเพ่ือความสะดวกของลกูคา้หรือเพ่ือรกัษา
สภาพความสมบรูณข์องสินคา้ใหค้งอยูไ่ปตลอด 

4. การผลิตตอ้งมีระดบัตน้ทนุตามท่ีก าหนดซึ่ง
จะมีผลตอ่ราคาขาย 

5. ผลิตภณัฑส์รา้งความภาคภมูิใจในการเป็น
เจา้ของ 

 

ท่ีมา: ชลธิศ ดาราวงศ.์ (2558). การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่
Product management and new product development. น.116) 

ดงันัน้จึงสรุปไดว้่าคณุภาพของผลิตภัณฑท์ัง้ 8 ดา้นนัน้เป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับคณุลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ ์โดยมีการแบง่ออกเป็นคณุลกัษณะของคณุภาพท่ีขึน้อยูก่บัตวัผลิตภณัฑด์า้นการใช้
งาน ไดแ้ก่ ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม และดา้นความทนทาน ส่วนคณุลกัษณะของคณุภาพท่ี



  26 

เก่ียวกบับุคคล ไดแ้ก่ ดา้นสนุทรียภาพ ความสามารถในการใหบ้ริการ และการรบัรูค้ณุภาพ และ
คณุลกัษณะของคณุภาพท่ีเก่ียวกบัการผลิต ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนด และความเช่ือถือ
ได ้ซึ่งในการหาท่ีจะหาคุณภาพของผลิตภัณฑด์ว้ยการใชท้ัง้ 8 ขอ้อาจจะเป็นไปไม่ไดเ้น่ืองจาก
ขึน้อยู่กบัมมุมองของผูบ้ริโภคเป็นหลกั และเป็นท่ีถกเถียงกนัว่าคณุภาพนัน้คืออะไรซึ่งค  าตอบท่ีได้
นัน้ยงัไมมี่ความชดัเจน 

จากแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัคณุภาพของผลิตภณัฑท่ี์กล่าวมา พบว่า คณุภาพของ
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีการบอก
กล่าวถึงคณุสมบตัิท่ีสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการ และตรงตามความคาดหวงัของผูบ้ริโภค 
ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึไดใ้ชแ้นวคดิเก่ียวกบัคณุภาพของผลิตภณัฑข์อง Garvin D.A. (1988) โดยพิจารณา
ถึง สมรรถนะ หน้าท่ีเสริม  ความเช่ือถือได้ ความสอดคล้องตามท่ีก าหนด ความทนทาน 
ความสามารถในการใหบ้ริการ สุนทรียภาพ และการรบัรูค้ณุภาพ มาก าหนดเป็นตวัแปรตน้ดา้น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม และอภิปรายผลภายใต้
สมมตฐิานท่ีวา่ คณุภาพของผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท าการ
แสวงหาขอ้มูล การเลือกซือ้ และการใชผ้ลิตภัณฑ์หรือการบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง หรือเพ่ือตอบสนองความตอ้งการภายในครวัเรือน และองคก์ร ซึ่งพฤติกรรม
ของผูบ้รโิภคจะมีความแตกตา่งกนัในส่วนของลกัษณะประชากรศาสตรห์ลายประเดน็ เช่น ในเรื่อง
ของเพศ รายได ้อายุ การศกึษา ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม คา่นิยม และรสนิยม เป็นตน้ รวมถึง
ความรูส้ึกนึกคิดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันออกไป ท าใหมี้การซือ้ การบริโภค
สินคา้ และบริการหลายๆ ชนิดท่ีแตกต่างกัน โดยเริ่มจากสิ่งกระตุน้จากการตลาด สิ่งกระตุน้ทาง
สิ่งแวดลอ้ม ไปยงัการรบัรูข้องผูบ้ริโภค และกระบวนการทางจิตวิทยารว่มกับลกัษณะเฉพาะของ
ผูบ้ริโภค ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด
จากงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั หรือเป็นการกระท าหรือการแสดงออกของมนษุยซ์ึ่งเกิดจากสิ่ง
กระตุน้ภายใน เชน่ ความคดิ ทศันคต ิและคา่นิยม (กมลภพ ทิพยป์าละ, 2555) 
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Kuester (2012) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการผสมผสานศาสตรใ์นหลายๆ 
ดา้นเขา้ดว้ยกนั ในการศกึษาพฤติกรรมของผูบ้รโิภคนัน้ เริ่มจากพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค ซึ่ง
แสดงบทบาทท่ีแตกต่างกัน ไดแ้ก่ ผูใ้ช ้ผูจ้่าย และผูซื้อ้ ผลการวิจยัไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าพฤติกรรม
ผู้บริโภคนั้นยากท่ีจะพยากรณ์ และมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคจะท าให้สามารถสรา้งกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ผู้บริโภค และ
สอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึน้ในการพฒันาตลาด และพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หดี้ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง (J. Scott Armstrong, 1991, p. 251-256)  

Kardes, Cronley, and Cline (2011) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายถึง การท ากิจกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกับการซือ้ การใช ้รวมไปถึงดา้นอารมณ์ จิตใจ 
และพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ล่วงหนา้ ในขณะท่ีใชส้ินคา้หรือบริการ และภายหลงัการท ากิจกรรมนัน้ๆ 
ซึ่งสามารถแสดงขอบแขตของพฤตกิรรมผูบ้ริโภคไดด้งัภาพประกอบ 5  

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 แสดงขอบเขตของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตามแนวคิดของ Kardes, Cronley, และ 
Cline ท่ีครอบคลมุดา้นกิจกรรม และการตอบสนองของผูบ้รโิภค 

ท่ีมา: วฒุิ สขุเจรญิ. (2559) พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. น. 5 

การศกึษาพฤติกรรมผูบ้รโิภค เป็นการศกึษากระบวนการในการใชส้ินคา้ หรือบริการ 
โดยครอบคลมุตัง้แตก่ระบวนการก่อนซือ้ ขณะซือ้ และหลงัใชส้ินคา้หรือบรกิาร โดยใหค้วามสนใจ
กบัการตอบสนองของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ ดงันัน้การศกึษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึ งเป็นการน า

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

กิจกรรมของผู้บริโภค 

- ซือ้ 

- ใช/้บรโิภค 

- ทิง้ 

การตอบสนองของผู้บริโภค 

- อารมณ ์

- จิตใจ 

- พฤติกรรม 
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กิจกรรมต่างๆ มาแบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อย เช่น การหาขอ้มูล การเปรียบเทียบราคา ความพึง
พอใจในการใช้สินคา้หรือบริการ จากนั้นท าการศึกษาการตอบสนองของผู้บริโภค ซึ่งจะท าให้
นกัการตลาดนัน้สามารถเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างครอบคลุม  (Kardes, Cronley & 
Cline, 2011, p.8 อา้งถึงใน วฒุิ สขุเจรญิ, 2559, น.5) 

Hoyer and MacInnis (2010) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งท่ี สะท้อนจาก
ผลรวมของการตดัสินใจ จึงไดมี้การแบ่งองคป์ระกอบของพฤติกรรมผูบ้ริโภคได ้5 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่  

1.) การตดัสินใจซือ้หรือไม่ ไดแ้ก่ ซือ้อะไร ท าไมตอ้งซือ้ ซือ้อย่างไร ซือ้เม่ือไร ซือ้ท่ี
ไหน ซือ้เทา่ไร ซือ้บอ่ยแคไ่หน และใชเ้วลานานเทา่ไร 

2.) การบรโิภค ไดแ้ก่ การไดร้บัมา การใช ้และการทิง้ 
3.) สิ่งท่ีน าเสนอ ได้แก่ สินค้า บริการ กิจกรรม ประสบการณ์ บุคคล และ

ความคดิ 
4.) หน่วยของการตัดสินใจ ได้แก่  ผู้รวบรวมข้อมูล (Information gatherer)  

ผูมี้อิทธิพล (Influencer) ผูต้ดัสินใจ (Decider) ผูซื้อ้ (Buyer) และผูใ้ช ้(User)  
5.) ระยะเวลา ไดแ้ก่ ชั่วโมง วนั สปัดาห ์เดือน ปี 

วุฒิ  สุขเจริญ (2559) กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการผสมผสาน
ระหว่างศาสตรห์ลายๆ แขนงเขา้ดว้ยกัน โดยมีการพัฒนาไปในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือให้มีความ
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของแนวคิดทางการตลาด และผูบ้รโิภค  

จากความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับ
การใชส้ินคา้ และบริการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองหรือตอบสนอง
ความตอ้งการภายในครวัเรือน โดยมีปัจจัยท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมค่อนขา้งหลากหลาย รวมไปถึง
กระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลตอ่การแสดงออกของแตล่ะบคุคลซึ่งมีความแตกตา่งกนัออกไป 
ดงันัน้นักการตลาดจ าเป็นตอ้งเรียนรูเ้ก่ียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอยู่เสมอเพ่ือท่ีจะสามารถ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดต้รงใจมากท่ีสดุ 

การวิเคราะหพ์ฤตกิรรมผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2562) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้ซื ้อ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลได้

เลือกสรร ซือ้ หรือใชผ้ลิตภณัฑ  ์โดยมีปัจจยัท่ีสามารถพิจารณาได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน 
(Internal variables) ประกอบดว้ย การรบัรู ้การเรียนรู ้ความตอ้งการและแรงจูงใจ บุคลิกภาพ 
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ทัศนคติ ค่านิยมและวิถีชีวิตและปัจจัยภายนอก (External variables) ประกอบดว้ย ครอบครวั 
กลุม่อา้งอิง วฒันธรรม ชัน้ทางสงัคม 

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) คือ การศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงความตอ้งการและการกระท าของผูบ้ริโภคเก่ียวกับ
การซือ้ และการใชส้ินคา้จากทรพัยากรท่ีมีอยู่ทัง้เงิน เวลา และก าลงั ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการ
ตลาดสามารถจดักลยุทธท์างการตลาด (Market strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม โดยมีการใชค้  าถามในการคน้หาลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 7 
ค  าถาม  (6W’s 1H) (Schiffman and Kanuk, 1994) เพ่ื อค้นหา 7 ค าตอบ  (7O’s) เ ก่ี ยวกับ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค (ปรชัญา ปิยะรงัสี, 2554) 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการ
ทราบตลาดเป้าหมาย (Target market) หรือลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (occupants) ว่าใครเป็น
ลกูคา้ของเรา โดยมีการจดักลุม่เปา้หมายจากหลายๆ ปัจจยั ไดแ้ก่  

1.1 ประชากรศาสตร ์เชน่ เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ ฯลฯ 
1.2 ภมูิศาสตร ์เชน่ ภมูภาค ถ่ินท่ีอยู ่เป็นตน้ 
1.3 จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห ์
1.4 พฤติกรรมศาสตร์กลยุทธ์การตลาด (4P’s) ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้าน

ผลิตภัณฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม และการตอบสนองความพึง
พอใจของกลุม่เปา้หมาย  

2. ผูบ้ริโภคซือ้อะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบ
สิ่งท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซือ้อะไร (objects) หรืออะไรท่ีเป็นปัจจยักระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้ โดยสิ่ง
ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ คือ คุณสมบตัิ หรือองคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์(product component) และ
ความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน (competitive differentiation) โดยมีกลยุทธ์ดา้นผลิตภัณฑ ์
(Product strategy) คือ 

2.1 ผลิตภณัฑห์ลกั 
2.2 รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ 
2.3 ผลิตภณัฑค์วบ 
2.4 ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั  
2.5 ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์ 
2.6 ความแตกตา่งทางการแขง่ขนั  
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3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื ้อ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการ
ทราบวตัถุประสงคใ์นการซือ้ (objectives) วิเคราะหว์่าท าไมลูกคา้ถึงอยากซือ้ และบริโภคสินคา้
ของเรา โดยตอ้งท าการศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ คือ  

3.1 ปัจจยัทางจิตวิทยา  
3.2 ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม  
3.3 ปัจจยัเฉพาะบคุคล  

4. ใครมีส่วนรว่มในการตดัสินใจซือ้ (Who participates in the buying?) เป็นค าถาม
ท่ีตอ้งการทราบบทบาทของกลุ่มตา่งๆ (organizations) ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ อาจจะหมายถึง
กลุม่บคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้สินคา้ และบรกิาร โดยมีองคป์ระกอบในการตดัสินใจซือ้ คือ  

4.1 ผูร้เิริ่ม 
4.2 ผูมี้อิทธิผล  
4.3 ผูต้ดัสินใจซือ้และ  
4.4 ผูใ้ช ้ 

5. ผู้บริโภคซื ้อเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการ
ทราบโอกาสในการซือ้ของผูบ้ริโภค (occasions) เช่น ช่วงฤดกูาลใด ช่วงเดือนใด วนัส าคญัต่างๆ 
เป็นตน้  

6. ผู้บริโภคซื ้อท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการ
ทราบช่องทางท่ีผู้บริโภคท าการซือ้  (outlets) เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ช่องทาง
ออนไลน ์ตลอดจนรา้นขายของช า เป็นตน้ 

7. อย่างไร (How?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบกระบวนการในการตดัสินใจเลือกซือ้ 
โดยมีองคป์ระกอบการซือ้ คือ  

7.1 การรบัรูปั้ญหา  
7.2 การคน้หาขอ้มลู  
7.3 การประเมินผลทางเลือก  
7.4 การตดัสินใจซือ้ 
7.5 ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ 

ค าถามหลัก 7 ประการจะสามารถตอบรายละเอียดของพฤติกรรมผู้บริโภคท่ี
เหมาะสมกับสินคา้ไดอ้ย่างครอบคลุม และสามารถบ่งบอกการก าหนดกลยุทธท์างการตลาดได ้
ดงันี ้(เสาวณีย ์บญุโต, 2556, น. 17) 
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ตาราง 3 แสดงค าถามในการศกึษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค กลยทุธก์ารตลาด  

ค าถาม 6W1H ค าตอบทีต่้องการทราบ (7Os) 
1. Who is in the target market? 

(ใครอยูใ่นตลาดเปา้หมาย) 
Occupants (ลกัษณะกลุม่เปา้หมาย) 
ไดแ้ก่ ประชากรศาสตร ์ภมูิศาสตร ์จิตวิทยา 
พฤตกิรรมของลกูคา้เปา้หมาย 

2. What does the consumer buy? 
(ผูบ้รโิภคซือ้อะไร) 

Object (สิ่งท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซือ้) 
ไดแ้ก่ คณุสมบตั ิคณุภาพ องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ  ์

3. Why does the consumer buy? 
(ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้) 

Objectives (วตัถปุระสงคใ์นการซือ้) 
เพ่ือตอบสนองทางดา้นรา่งกาย หรือทางดา้นจิตใจ 

4. Who participates in the buying? 
(ใครมีสว่นรว่มในการตดัสินใจซือ้) 

Organizations (ผูมี้สว่นรว่มในการตดัสินใจซือ้) 
ผูร้เิริ่ม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซือ้ ผูซื้อ้ ผูใ้ช  ้

5. When does the consumer buy? 
(ผูบ้รโิภคซือ้เม่ือใด) 

Occasions (โอกาสในการซือ้) 
เชน่ วนั เดือน ปี เทศกาล โอกาสพิเศษ ฯลฯ 

6. Where does the consumer buy? 
(ผูบ้รโิภคซือ้ท่ีไหน) 

Outlet (ชอ่งทางการจ าหน่าย) 
เชน่ ออนไลน ์รา้นคา้สง่ รา้นคา้ปลีก 

7. How does the consumer buy? 
(ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร) 

Operation (ขัน้ตอนในการตดัสินใจ และวิธีการซือ้) 
เชน่ ซือ้เงินสด ผอ่นช าระ เครดติ ซือ้ผา่นส่ือ ฯลฯ 

 

ท่ีมา : เสาวนีย ์บญุโต. (2556). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค Consumer Behavior. น.17-18 

จากแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีกล่าวมา พบว่า พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค เป็นการกระท าท่ีมนุษยแ์สดงออกโดยไม่รูต้วั เช่น ความตอ้งการสินคา้หรือบริการเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การศึกษาวิจยัทางดา้นการตลาด 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ใช้แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคของ (Schiffman and Kanuk, 1994) 
เน่ืองจากมีค าถามทัง้หมด 7 ขอ้ ท่ีสามารถคน้หาค าตอบเพ่ือใชใ้นการวดัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ไดอ้ย่างเหมาะสมตามแนวคิด 6W’s 1H ซึ่งประกอบไปดว้ย 
ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซือ้อะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซือ้ ใครมีส่วนรว่มในการตดัสินใจซือ้ 
ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน และผู้บริโภคซือ้อย่างไร โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
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(ศริิวรรณ เสรีรตัน,์ 2550 อา้งถึงใน เสาวนีย ์บญุโต, 2556) ซึ่งค  าตอบท่ีไดจ้ะสามารถวัดพฤตกิรรม
การซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ความหมายของเคร่ืองส าอาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดมี้การตราพระราชบญัญัติเครื่องส าอาง 
พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive) และได้มีการนิยามค าว่า 
“เครื่องส าอาง” ให้สอดคลอ้งกับบทนิยามของสหภาพยุโรป (EU) เพ่ือใหมี้ความชัดเจนมากขึน้ 
ดงันี ้

1. วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรบัใชท้า ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระท าดว้ยวิธีอ่ืน 
กบัส่วนภายนอกของรา่งกายมนษุย ์และใหห้มายความรวมถึงการใชก้บัฟัน และเย่ือบุในช่องปาก 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือเปล่ียนแปลงลกัษณะท่ีปรากฏ หรือระงบั
กลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆ นัน้ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทัง้เครื่องประทินต่างๆ 
ส าหรบัผิวดว้ย แตไ่มร่วมถึงเครื่องประดบั และเครื่องแตง่ตวัซึ่งเป็นอปุกรณภ์ายนอกรา่งกาย 

2. วตัถท่ีุมุง่หมายส าหรบัใชเ้ป็นสว่นผสมในการผลิตเครื่องส าอางโดยเฉพาะ หรือ 
3. วตัถอ่ืุนท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวงใหเ้ป็นเคร่ืองส าอาง 
ดงันัน้ เครื่องส าอาง หมายถึง ผลิตภณัฑท์กุอยา่งท่ีมีความตัง้ใจผลิตขึน้มาส าหรบัใช้

กับบุคคลโดยตรงเพ่ือการท าความสะอาด หรือการท าให้เกิดความสวยงามโดยเฉพาะ ภายใต้
กฎหมายควบคมุขององคก์ารอาหาร และยา ซึ่งสารต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตจะตอ้งถูกควบคมุตาม
กฎหมาย และจะตอ้งไมแ่สดงสรรพคณุเกินจรงิ (นาถณดา ชชัวาลกิจกลุ, 2554, น. 7) 

คุณลักษณะของเคร่ืองส าอาง 
ในการผลิตเครื่องส าอางมีลกัษณะการเตรียมหรือการผลิตเหมือนกบัยา แต่ในกรณี

ของเครื่องส าอางจะมีลกัษณะท่ีเฉพาะเดน่ชดัท่ีแตกตา่งจากการผลิตยาอยู ่3 ประการ คือ 
1. เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีกลิ่นหอมชวนดม 
2. มีลกัษณะสวยงามทัง้ลกัษณะของผลิตภณัฑร์วมถึงการบรรจหีุบห่อ 
3. ใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการพกพา  เครื่องส าอางโดยทั่ วไปจะต้องบอก

คุณลักษณะของเครื่องส าอางนั้นๆ ไว้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เช่น 
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ ขอ้ควรระวัง ภาชนะและการบรรจุ รวมถึงการทดสอบ การ
ตรวจหาปรมิาณ และการวิเคราะหต์า่งๆ 
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ประเภทของเคร่ืองส าอาง 
เครื่องส าอางสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท แต่โดยทั่ วไปมักจะแบ่งเป็น 2 

ประเภท คือ เครื่องส าอางท่ีไม่ได้ใช้แต่งสีของผิว เช่น สบู่ แชมพู ครีมล้างหน้า เป็นต้น และ
เครื่องส าอางท่ีใชแ้ต่งสีผิว เช่น แป้งผสมรองพืน้ ลิปสติก ดินสอเขียนคิว้ เป็นตน้ พระราชบญัญัติ
เครื่องส าอาง พ.ศ. 2535 ไดจ้ดัแบง่เครื่องส าอางออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. เครื่องส าอางควบคมุพิเศษ เป็นเครื่องส าอางท่ีมีความเส่ียงสงูตอ่การเกิดอนัตราย
กับผูบ้ริโภค การก ากับดูแลจึงเขม้งวดท่ีสุดดว้ยการใหม้าขึน้ทะเบียนต ารบัเครื่องส าอางควบคุม
พิเศษ เม่ือไดร้บัใบส าคญัการขึน้ทะเบียนต ารบัแลว้จงึจะผลิตหรือน าเขา้มาจ าหนา่ยได ้ไดแ้ก่ 

- ยาสีฟัน น า้ยาบว้นปาก ไหมขดัฟันท่ีมีสว่นผสมของ ฟลอูอไรด ์
- น า้ยาบว้นปากท่ีมีสว่นผสมของ เซทิลไพรดิเินียมคลอไรด ์
- ผลิตภณัฑด์ดัผม ยืดผม 
- ผลิตภณัฑย์อ้มผมชนิดถาวร 
- ผลิตภณัฑฟ์อกสีผม 
- ผลิตภณัฑแ์ตง่สีผมท่ีมีสว่นผสมของ เลดแอซีเทต หรือซิลเวอรไ์นเตรต 
- ผลิตภณัฑก์ าจดัขน หรือท าใหข้นรว่ง 

2. เครื่องส าอางควบคมุ เป็นเครื่องส าอางท่ีมีผลกระทบ หรือมีความเส่ียงตอ่การเกิด
อนัตราย การก ากับดูแลไม่เขม้งวดเท่าเครื่องส าอางควบคุมพิเศษ ผูป้ระกอบธุรกิจเพียงมาแจง้
รายละเอียดตอ่หน่วยงานของรฐั ภายในเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนผลิตหรือน าเขา้มาจ าหน่าย
ในราชอาณาจกัร เครื่องส าอางควบคมุมี 2 ลกัษณะ คือ  

2.1 เครื่องส าอางท่ีเป็นเคร่ืองส าอางควบคมุ ไดแ้ก่ 
- ผา้อนามยั ทัง้ชนิดแผน่ และชนิดสอด 
- ผา้เย็นหรือกระดาษในภาชนะบรรจท่ีุปิด 
- แปง้ฝุ่ นโรยตวั  
- แปง้น า้ 

2.2 เครื่องส าอางท่ีมีสว่นผสมของสารควบคมุ ไดแ้ก่ 
- สารปอ้งกนัแสงแดด  
- สารขจดัรงัแค  
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3. เครื่องส าอางทั่วไป หมายถึง เครื่องส าอางท่ีไม่มีส่วนผสมของสารควบคมุพิเศษ 
และไมไ่ดเ้ป็นเคร่ืองส าอางควบคมุ แตมี่ขอ้ก าหนดในการผลิตหรือน าเขา้ ดงันี ้

3.1 เครื่องส าอางท่ีผลิตในประเทศ สามารถผลิตไดโ้ดยไม่ตอ้งมาแจ้งกับอย. 
เพียงแต่จัดท าฉลากภาษาไทยให้มีขอ้ความอันจ าเป็นครบถ้วน ชัดเจน (ส่วนขอ้ความอ่ืนๆ  บน
ฉลากตอ้งเป็นความจรงิและมีเอกสารหลกัฐานพรอ้มท่ีจะพิสจูนไ์ด)้ 

3.2 เครื่องส าอางท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ ตอ้งส่งมอบหลกัฐานประกอบการ
น า เข้า  และจัดท าฉลากภาษาไทยให้มี ข้อความอันจ าเป็นให้ครบถ้วนภายใน  30 วัน  
(ส่วนข้อความอ่ืนๆ บนฉลากต้องเป็นความจริง และมีเอกสารหลักฐานพรอ้มท่ีจะพิสูจน์ได้) 
ตวัอย่างเครื่องส าอางทั่วไป ไดแ้ก่ แชมพูสระผมท่ีไม่มีสารขจดัรงัแค น า้มันทาผิว ดินสอเขียนคิว้ 
อายไลนเ์นอร ์หรือสีทาเล็บ เป็นตน้ 

ประเภทของผลิตภัณฑด์ูแลผิว 
บริษัท Revomed (Thailand) Co.,Ltd. ไดก้ล่าวถึงว่า ประเภทของผลิตภัณฑ์ดูแล

ผิวหนา้ อาทิเช่น ครีม โลชั่นตา่งๆ ถือเป็นเครื่องประทินผิวท่ีมีมานาน “ครีมบ ารุงผิว” ไม่ว่าจะเป็น
ผิวหน้า ผิวกาย หรือครีมบ ารุงเฉพาะส่วนอย่างครีมทามือ ครีมทารอบดวงตา ต่างก็มีความ
แตกต่างกันออกไปซึ่งบางทีเราอาจเรียกรวมๆ  กันว่า “ครีม” โดยหลกัๆ แลว้เราสามารถแบ่งเนือ้
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ออกไดเ้ป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ครีม (Cream) เนือ้ผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีคุน้เคยส าหรบัคนสว่นใหญ่ มีสว่นประกอบของ
น า้มนัเป็นหลกั มีความเขม้ขน้สงูกว่าผลิตภณัฑบ์  ารุงผิวประเภทอ่ืน สามารถซึมลงสู่ผิวไดช้า้กว่า
เนื ้อผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืน  และมีการเพิ่ มสารบ ารุงต่างๆ ลงในเนื ้อครีมมากยิ่ งขึ ้น  เพ่ือเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในบ ารุงผิวใหดี้กว่าเดิม ซึ่งครีมจะเหมาะส าหรบัผูท่ี้มีผิวแหง้ ผิวหนงัลอกจากอากาศ
เย็นจดั หรือปอ้งกนัการเกิดริว้รอย 

2. โลชั่น (Lotion) มีลกัษณะคลา้ยครีมแตส่่วนประกอบหลกัของโลชั่นคือน า้ จงึท าให้
โลชั่นมีลกัษณะท่ีเหลวกว่า ซึมไดง้่าย ไม่เหนอะหนะ เหมาะส าหรบัผูท่ี้มีผิวผสมหรือค่อนขา้งไป
ทางผิวมนั แตถ่า้น ามาทาหนา้ตอ้งระวงัปัญหาการอดุตนัรูขมุขนซึ่งอาจก่อใหเ้กิดสิวขึน้ได ้

3. ซีรั่ม (Serum) สามารถซึมซาบลงสู่ผิวไดเ้ร็ว มีคุณสมบัติสามารถจดัการปัญหา
ผิวหน้าไดเ้ป็นอย่างดี และช่วยดูแลผิวไดอ้ย่างล า้ลึก เช่น ปัญหาสีผิวท่ีหมองคล า้ และริว้รอย 
เน่ืองจากมีโมเลกลุขนาดเล็กจงึสามารถซมึซาบเขา้สูช่ัน้ผิวไดง้่าย มีเนือ้ใสลกัษณะอาจคลา้ยน า้แต่
มีความเหนียว และไมท่ิง้คราบไวบ้นผิว 
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4. เจล (Gel) เนื ้อสัมผัสประเภทเจล จะสามารถให้ความชุ่มชืน้ได้มาก เพราะมี
สารประกอบประเภท Polymer ท่ีมีคณุสมบตัิในการกักเก็บน า้ท าให้ผิวไดร้บัความชุ่มชืน้ไดอ้ย่าง
เต็มท่ี มกัพบผลิตภณัฑท่ี์มีเนือ้เจลไดจ้ากผลิตภณัฑบ์  ารุงผิวหนา้อย่าง Sleeping Gel, Night Gel 
ท่ีเนน้ใชก้่อนนอนเพ่ือเวลาท่ีต่ืนขึน้มาผิวจะมีความอิ่มน า้ ชุม่ชืน้ และดมีูสขุภาพผิวดี นอกจากนีย้งั
มี Eye Gel ส าหรบัทารอบดวงตาเน่ืองจากดวงตานัน้เกิดริว้รอยไดง้่าย การใชเ้จลซึ่งมีความชุ่มชืน้
สงูจงึสามารถชว่ยปอ้งกนัการเกิดริว้รอยไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. อีมัลชั่น (Emulsion) เป็นผลิตภัณฑป์ระเภทหนึ่งท่ีก าลังไดร้บัความนิยมมากขึน้
เรื่อยๆ อีมลัชั่นมีลกัษณะเหมือนโลชั่น และเจลผสมกนัมีความเขม้ขน้ บางเบา ซึมง่าย และไมท่  าให้
ผิวแหง้ มีสว่นผสมของน า้ท่ีชว่ยเรื่องความชุม่ชืน้ไดเ้ป็นอยา่งดี และไมท่  าใหเ้หนอะหนะ 

6. เอสเซน้ส ์(Essence) เป็นผลิตภณัฑย์อดฮิตในแถบเอเชียจากทัง้ญ่ีปุ่ น และเกาหลี 
ลกัษณะของเนือ้ผลิตภณัฑท่ี์ซึมลงสู่ผิวไดง้่าย จงึท าใหผ้ิวไดร้บัประโยชนจ์ากการบ ารุงไดเ้ต็มท่ีมกั
เนน้ไปท่ีการฟ้ืนฟูผิว ท าใหผ้ิวแข็งแรง ส่วนผสมหลักของเอสเซน้สน์ั้นเป็นน า้ มีความเขม้ขน้สูง 
เหมาะส าหรบัผูท่ี้แพน้  า้มนัในครีมหรือโลชั่น  

ดงันัน้จะเห็นไดว้่าผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้นัน้เป็นผลิตภัณฑท่ี์ท าขึน้เพ่ือช่วยเสริมความ
งาม รวมไปถึงช่วยบ ารุง ดแูล รกัษา ประทินผิวหนา้ ท าใหผู้ใ้ชมี้ภาพลกัษณท่ี์ดี ซึ่งผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่ามีหลากหลายประเภท ในแตล่ะประเภทจะมีหลากหลายตรา
สินคา้เจาะลึกลงไปในและตราสินคา้ มกัจะมีส่วนผสมท่ีมีลกัษณะพิเศษ สรรพคณุ ท่ีแตกตา่งกัน
เพ่ือเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหก้ับผูบ้ริโภค ซึ่งขึน้อยู่ผูบ้ริโภคว่าจะตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑป์ระเภท
ไหน ตราสินคา้ใด ท่ีเหมาะสมกบัสภาพผิวหนา้ของผูบ้รโิภค 

การเตบิโตของตลาดผลิตภัณฑด์ูแลผิว 
ตลาดเครื่องส าอางของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในปี 2560 ท่ีผ่านมาท าให้

มูลค่ารวมของอุตสาหกรรมของไทยอยู่ท่ีประมาณ 2.51 แสนล้านบาท โดยแยกเป็นตลาดใน
ประเทศสดัสว่นรอ้ยละ 66.9 และตลาดส่งออกรอ้ยละ 33.1 แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของตลาดแม้
จะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อ านวย ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมของคนยุคใหม่ท่ีหันมาให้
ความสนใจความสวยงาม เพ่ือสรา้งเสริมบุคลิกภาพมากขึน้โดยตลาดไดมี้การขยายตวัจากกลุ่ม
เพศหญิงวยัท างานไปสู่กลุ่มวยัรุน่ และคนสูงวยัมากยิ่งขึน้ อีกทัง้เพศชายเองก็ไดห้นัมาดแูลใส่ใจ
ตนเองมากกวา่แตก่่อน (ศนูยว์ิจยัธนาคารกสิกรไทย, 2561) 

ศนูยพ์ยากรณเ์ศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ไดมี้การประเมินว่า
ตลาดเครื่องส าอางในประเทศไทยยงัมีแนวโนม้ขยายตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง และเป็นธุรกิจท่ีก าลงัมา
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แรงโดยการคาดการณ์ว่าปี 2562-2566 จะมีการเติบโตประมาณ 7.14% หลังจากท่ีในปี 2560 
โดยมีผลิตภณัฑด์แูลผิว (Skincare) ครองส่วนแบง่ตลาดเครื่องส าอางมากท่ีสดุคิดเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 47 รองลงมาคือผลิตภัณฑด์แูลเสน้ผมคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 18 เครื่องส าอางส าหรบัตกแต่ง
สดัส่วนรอ้ยละ 14 ผลิตภัณฑท่ี์ใชท้  าความสะอาดรา่งกายสดัส่วนรอ้ยละ 16 และน า้หอมสดัส่วน
รอ้ยละ 5 (ศนูยพ์ยากรณเ์ศรษฐกิจและธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 2560) 

 

 

ภาพประกอบ 4 แผนภมูิตลาดเครื่องส าอางในประเทศไทยแยกตามผลิตภณัฑ ์

ท่ีมา : Euromonitor, ลอรีอัล, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร กระทรวง
พาณิชย ์

เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ตลาดเครื่องส าอางท่ีน่าสนใจคือผลิตภณัฑด์แูลผิว ซึ่งมีการเติบโตสูง
กว่าเครื่องส าอางประเภทอ่ืนๆ โดยแยกเป็นผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้สดัส่วนรอ้ยละ 84 และดแูลผิว
รา่งกายสดัส่วนรอ้ยละ 16 ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากสภาพอากาศ มลภาวะต่างๆ ท าใหผ้ลิตภณัฑ์
ดแูลผิวหนา้ และผิวกายไดร้บัความนิยม ประกอบกบัการพฒันาผลิตภัณฑใ์หมี้ความหลากหลาย
มากยิ่งขึน้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลมากขึน้ โดยอัตราเฉล่ียการซือ้
สินค้าเครื่องส าอาง และสกินแครข์องคนไทยอยู่ท่ี 1,500 บาทต่อครัง้โดยประมาณ (ศูนยว์ิจัย
ธนาคารกสิกรไทย, 2561) 

47%

18%

14%

16%

5%

ส่วนแบ่งการตลาดเคร่ืองส าอางแยกตามผลิตภัณฑ ์ปี 2560
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จากแนวโน้มการเติบโตของเครื่องส าอาง คาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีความตอ้งการ
ผลิตภณัฑใ์นตลาดใหม่ๆ  ท่ีขยายตวัออกไปมากขึน้จากกลุม่เพศหญิงวยัท างานไปสูก่ลุม่วยัรุน่ และ
คนสงูวยัมากยิ่งขึน้ อีกทัง้เพศชายเองก็ไดห้นัมาดแูลใส่ใจตนเองมากกว่าแต่ก่อน นิตยสาร Think 
Trade Think DITP ชีช้่องการคา้ กล่าวว่า ในปัจจบุนัไม่เพียงแต่ผูห้ญิงเท่านัน้ท่ีใหค้วามส าคญักับ
การดแูลตวัเอง แมแ้ตเ่พศชายยงัหนัมาใหค้วามส าคญักบัเรื่องความงามมากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูช้ายรกัสวยรกังาม (Metro Sexual) ท่ีมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป คือ หนัมาใหค้วามใส่ใจเรื่อง
สุขภาพ และผิวพรรณ ใช้จ่ายซือ้สินคา้และบริการท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องความงามมากขึน้ และมี
แนวโนม้ว่าตลาดกลุ่มนีจ้ะเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เพราะความงามเป็นส่วนส าคญัในการเสริมสรา้ง
บคุลิกภาพ และความมั่นใจใหก้บัตวัเอง ขณะท่ีลกัษณะผิวของผูช้ายก็มีความแตกตา่งจากผูห้ญิง
จึงไม่เหมาะท่ีจะใชเ้ครื่องส าอางท่ีผลิตออกมาส าหรบัผูห้ญิงโดยตรง ซึ่งกระแสดงักล่าวเกิดขึน้ทัง้
ในไทย และต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบทวีปเอเชีย อาทิ จีน เกาหลี ญ่ีปุ่ น เป็นตน้ โดยตลาด
ความงามของผูช้ายนัน้เติบโตจากกลุ่มผูช้ายอายุระหว่าง 20-39 ปี หรือ กลุ่ม Millennials ท่ีเริ่ม
สนใจดแูลบคุลิกภาพของตนเอง และเป็นกลุ่มท่ีใชจ้่ายเพ่ือซือ้สินคา้และบริการ เก่ียวกบัความงาม
คอ่นขา้งสงู ท าใหป้ฏิเสธไม่ไดว้า่เครื่องส าอางไดก้ลายเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตประจ าวนัของทกุๆ คน 
อีกทัง้เครื่องส าอางยงัมีความหลากหลายทัง้เรื่องชนิด คณุสมบตัิ คุณภาพ และราคา ท่ีสามารถ
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหก้ารแข่งขนัในตลาดท่ีมีความรุนแรง จาก
การเข้ามาของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และ SME ตลาดนี้จึงมีความน่าสนใจ ส่งผลให้
ผู้ประกอบการหันมาใช้กลยุทธ์การตลาดรูปแบบต่างๆ เพ่ือชิงส่วนแบ่งการตลาด ท่ีมีมูลค่า
มหาศาลทัง้ในประเทศ และนอกประเทศ ซ่ีงตลาดผลิตภณัฑด์แูลผิว (skincare) ในไทย เป็นตลาต
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มประเทศอาเชียน แบ่งเป็น ตลาดเครื่องส าอางทั่วไปหรือดรกัสโตร์มี
สดัสว่นรอ้ยละ 77 และตลาดเครื่องส าอางประเภทเคานเ์ตอรแ์บรนดมี์สดัส่วนรอ้ยละ 23  
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ภาพประกอบ 5 ตลาดผลิตภณัฑด์แูลผิวในประเทศไทย  

ท่ีมา : Euromonitor, ลอรีอลั, ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร กระทรวงพาณิชย ์

ดงันัน้จะเห็นไดว้า่เป็นชว่งขาขึน้ของตลาดความงาม ซึ่งสง่ผลใหเ้กิดความรุนแรงทางดา้น
การแข่งขันมากขึน้ ท าให้แม้แต่ Global Brand ต่างหันมาพัฒนาคลอเลคชั่นเครื่องส าอางหรือ
ออกแบบผลิตภัณฑใ์นราคาท่ีถูกลง เพ่ือให้ผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ท่ีส่วนใหญ่เป็นพวกชนชั้นกลาง
สามารถจบัตอ้งได ้เพ่ือรกัษาสว่นแบง่ทางการตลาดในกลุม่สินคา้นัน้ๆ เชน่ L’Oreal สามารถสรา้ง
ยอดขายในปี 2562 เติบโตถึง 8% สูงกว่าสถิติท่ีเคยมีมาในรอบทศวรรษจากการเติบโตของ 4  
แบรนดใ์หญ่ ไดแ้ก่ LANCOME, Yves saint Laurent, Giorgio Armani และ Kiehl’s ซึ่งสามารถ
ท ายอดขายเพิ่มขึน้ไดทุ้กแบรนด ์ส่วนแผนกผลิตภัณฑเ์วชส าอางก็ท ายอดขายทัง้ปีไดสู้งสุดเป็น
ประวตัิการณโ์ดยยอดขาย La roach posay ทะล ุ1,000 ลา้นยโูร หรือประมาณ 34,000 ลา้นบาท 
หากมีการเจาะลึกลงไปในแต่ละกลุ่มของผลิตภัณฑ ์พบว่ากลุ่มผลิตภัณฑด์ูแลผิว ในปี 2562 มี
มูลค่า 9.19 หม่ืนลา้นบาท เติบโตถึง 7.4% แบ่งเป็นผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ 81% ผลิตภัณฑด์ูแล
ผิวกาย 12% ผลิตภณัฑก์นัแดด  6% และผลิตภณัฑส์ าหรบัรมิฝีปาก 1% 

ส าหรับภาพรวม และทิศทางตลาดความงามในปี 2563 กรรมการผู้จัดการบริษัท  
ลอรีอลั (ประเทศไทย) กล่าววา่ สถานการณ์ปัจจบุนัเป็นช่วงเวลาท่ีทา้ทายส าหรบัทกุธุรกิจ รวมถึง
ตลาดความงามยากท่ีจะคาดการณถ์ึงภาพรวมของการเติบโตเพราะยงัไม่รูว้่าความเช่ือมั่น และ
ก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคจะกลบัมาเม่ือไร แตใ่นขณะเดียวกันส าหรบัตลาดอตุสาหกรรมความงามใน

77%

23%

ตลาดผลิตภัณฑด์ูแลผิวในประเทศไทย

ดรกัสโตรแ์บรนด์

เคานเ์ตอรแ์บรนด์
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ประเทศไทยนั้นผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลผิวหน้า (Facial Skincare) อยู่ในอันดับท่ี 1 ตั้งแต่ปี 2014 
สามารถสรา้งโอกาสใหก้ับธุรกิจไดดี้ และผูบ้ริโภคในประเทศไทยเองมีก าลงัซือ้ท่ีสูงเม่ือเทียบกับ
ผูบ้รโิภคในอาเซียน โดยสงูสดุอยู่ท่ี 3,000 บาท สว่นใหญ่ซือ้แบรนดท่ี์รูจ้กั เพราะ เช่ือมั่นว่ามีความ
ปลอดภยั และตอ้งการซือ้ผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นผสมเบาๆ เพ่ือใหรู้ส้กึสบายตอนสวมหนา้กากตา่งจาก
ก่อนเกิด COVID-19 ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน New normal ของการใชเ้ครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์
ดแูลผิว 

จากข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าท่ีกล่าวมา พบว่า ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว  
เป็นหนึ่งในประเภทเครื่องส าอางท่ีมียอดขายเติบโตอย่างต่อเน่ืองในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์
ดแูลผิวหนา้มียอดการเติบโตสงูสดุ มีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง และการเขา้มาของผูป้ระกอบการ
หนา้ใหม่ท่ีมีบทบาทมากขึน้ โดยเฉพาะดารา นกัแสดง ท่ีหนัมาสรา้งแบรนดเ์ครื่องส าอางของตน
อย่างตอ่เน่ือง รวมไปถึงการน าเขา้เครื่องส าอางจากตา่งประเทศ อาทิเช่น เกาหลีใต ้สหรฐัอเมริกา 
เป็นตน้ แมว้่าสดัส่วนของผลิตภัณฑด์แูลผิวดรกัสโตรแ์บรนด ์และผิวหนา้เคานเ์ตอรแ์บรนดน์ัน้มี
ความแตกต่างกันอยู่มาก แต่ก็เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจท่ีน่าสนใจว่าท าไมผูบ้ริโภคจึงใหค้วามสนใจใน
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดท์ัง้ๆ ท่ีมีราคาคอ่นขา้งสงูกว่าดรกัสโตรแ์บรนดท์ั่วไป 
อีกทัง้ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงอตัราการเติบโตของธุรกิจประเภทนี ้จึงไดส้นใจท่ีจะท าการศกึษาในเรื่อง
ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มบุคคลทีม่ีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
ความหมายของกลุ่มบุคคลทีม่ีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

ศนูยจ์ิตรกัษ ์โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า กลุ่มบคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
หรือเพศทางเลือก (LGBT) คือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งท่ีมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศท่ี
แตกตา่งไปจากคนส่วนใหญ่ในสงัคม ในปัจจบุนัเรามกัจะพบเห็นการแสดงออกของกลุ่มบคุคลท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ผ่านทางส่ือตา่งๆ ท าใหต้ระหนกัถึงการมีอยู่ของคนกลุม่นีอ้ยา่ง
กวา้งขวาง และท าใหห้ลายคนอาจมีขอ้สงสยัว่าคนใกลต้วัจะเป็นบคุคลท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศ (LGBT) หรือไม่ เชน่ พอ่แม่ท่ีกงัวลเม่ือเห็นลกูชายชอบเล่นตุ๊กตากบักลุม่เพ่ือนผูห้ญิงหลายคน
รูส้ึกรงัเกียจ และคิดว่าคนกลุ่มนีมี้ความผิดปกติ ซึ่งความเขา้ใจของคนส่วนใหญ่มกัคลาดเคล่ือน
จากความเป็นจริง ซึ่งความหลากหลายทางเพศเป็นส่วนผสมท่ีซับซอ้นขององคป์ระกอบทัง้ทาง
กาย จิตใจ และสงัคม 
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รชัชานนท ์ลีวสุธร (2556) กล่าวว่า ความหลากหลายทางเพศ หมายถึง บุคคลท่ีมี
รสนิยม หรือมีลกัษณะการแสดงออกทางเพศในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การรกัเพศเดียวกัน สามารถ
รกัไดท้ัง้สองเพศ คนขา้มเพศ หรือกลุ่มคนท่ีมีลักษณะทางเพศท่ีอาจท าใหไ้ดร้บัผลกระทบทาง
สงัคมมาจากภาษาอังกฤษว่า Sexual Diversity ความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งท่ีปฏิเสธไม่ได ้
เช่น ในกลุ่มหญิงรกัหญิงก็อาจจะมีทัง้ทอมหรือดี ้หรือในทอมเองก็จะมีทัง้คนท่ียงัเป็นผูห้ญิงอยู่ซึ่ง
อาจจดัเป็นกลุม่เลสเบีย้น หรือคนท่ีแปลงเพศแลว้ก็จดัเป็นกลุ่มคนขา้มเพศ ไดด้ว้ย แมแ้ตก่ลุ่มเกย์
เองก็จะมีทัง้ท่ีเรียกตวัเองว่า King หรือ Queen หรือแมแ้ต ่Queer ท่ีหมายถึงกลุ่มท่ีไม่ยึดติดกรอบ
ทางเพศใดๆ ท าใหบ้างครัง้เราอาจไดย้ินค าเรียกรวมๆ ว่า LGBTQ ซึ่งหากศกึษาผลวิจยัดา้นเพศใน
ตา่งประเทศจะพบวา่ความหลากหลายทางเพศมีอยูจ่  านวนมาก (บญุยิ่ง คงอาชาภทัร, 2561)  

กฤตยา อาชวนิจกุล (2554) กล่าวว่า ความหลากหลายทางเพศ ถูกใช้เป็นช่ือ
เครือข่ายคนท างานเก่ียวกบัสิทธิของคนรกัเพศเดียวกนั เพ่ือใหห้มายรวมถึงผูมี้เพศวิถีทางเลือกทกุ
แบบไม่ว่าจะเป็น ชายรกัชาย หญิงรกัหญิง เกยค์ิง เกยค์วีน ควิง ทอม ดี ้คนขา้มเพศ ฯลฯ ซึ่งจะ
เห็นไดว้่าความหลากหลายทางเพศนัน้มีความเป็นเพศท่ีไม่นิ่ง สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
ดงันัน้การใชค้  าว่าหลากหลายทางเพศจะเป็นภาษาท่ีช่วยเสริมสรา้งความเขา้ใจถึงคนกลุ่มนีม้าก
ยิ่งขึน้ เพราะไมว่า่เป็นความรกัในรูปแบบไหน  

จากความหมายของกลุ่มบคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีกล่าวมาขา้งตน้
สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าความหลากหลายทางเพศ (Gender Diversity) หมายถึง การ
แสดงออกถึงอตัลกัษณท์างเพศ และมีพฤติกรรมทางเพศท่ีแตกต่างจากเพศปกติท่ีมีแค่ชาย และ
หญิง มีการรวมกลุ่มกันตามรสนิยมของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อนซับซ้อนต่อทั้ง
รา่งกาย จิตใจ และสงัคม 

การแบ่งกลุ่มบุคคลทีม่ีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
บคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศแบง่ออกเป็น 3 องคป์ระกอบดงันี ้

1. กลุ่มท่ีมีความหลากหลายดา้นอตัลกัษณท์างเพศ หรือเพศก าเนิด คือ คนท่ีมี
เพศท่ีปรากฏทางรา่งกายกบัจิตใจไม่ตรงกนั เช่น รา่งกายเกิดมาเป็นผูช้าย แตจ่ิตใจรู้สึกว่าตนเอง
เป็นผูห้ญิง 

2. กลุ่มท่ีมีความหลากหลายดา้นรสนิยมทางเพศ คือ ในแตล่ะบคุคลมีความรูส้ึก
รกั รูส้ึกดึงดดู หรือมีอารมณท์างเพศต่อกันในลกัษณะท่ีหลากหลาย มีทัง้รกัเพศตรงขา้ม รกัเพศ
เดียวกนั รกัทัง้สองเพศ หรือไมมี่ความรูส้กึทางเพศตอ่เพศใดเลย 
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3. กลุ่มท่ีมีความหลากหลายดา้นการแสดงออกทางเพศ หรือเพศสภาพ คือ เป็น
การแสดงออกภายนอกของแตล่ะบคุคล ซึ่งอาจถกูตีความตามบริบทของสงัคมนัน้ๆ วา่เป็นเพศนัน้
เพศนี ้เชน่ คนท่ีไวผ้มยาวสวมกระโปรงตอ้งเป็นผูห้ญิง 

การศึกษาในเรื่องของ Australian sex survey โดย The Queensland University of  
Technology (QUT) มีการแบ่งเพศได้ถึง 33 กลุ่ม  โดยเฉพาะกลุ่มท่ี มี เพศหลากหลาย เช่น 
Poligender, Omnigender, Androgyne แมแ้ตใ่นประเทศไทยเองก็สามารถแบง่ความหลากหลาย
ทางเพศออกไดไ้ม่ต  ่ากว่า 7-8 กลุม่ แตใ่นปัจจบุนัไดมี้การแบง่กลุ่มบคุคลท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศออกเป็น 4 กลุม่ใหญ่ๆ ประกอบดว้ย  

L: Lesbian (เลสเบีย้น) คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีเพศก าเนิด และเพศสภาพเป็นผูห้ญิง
ทัง้หมด มีการแตง่กายเป็นผูห้ญิง และรวมถึงการมีรสนิยมท่ีช่ืนชอบผูห้ญิงดว้ยกนั 

G: GAY (เกย)์ คือ ในภาษาองักฤษจะใชท้ัง้ผูช้าย และผูห้ญิงท่ีรกัเพศเดียวกนักับ
ตวัเอง แตใ่นประเทศไทยมกัจะใชใ้นกลุ่มบคุคลท่ีมีเพศก าเนิด และเพศสภาพเป็นผูช้ายทัง้หมด มี
การแตง่ตวัเป็นผูช้าย และรวมถึงการมีรสนิยมท่ีช่ืนชอบผูช้ายดว้ยกนั 

B: Bisexual or BI (ไบเซ็กสช์วล หรือ ไบ) คือ กลุ่มบคุคลท่ีมีเพศก าเนิด และเพศ
สภาพท่ีเป็นชายหรือหญิงทั่วไป แตจ่ะมีรสนิยมความชอบกบัเพศเดียวกบัตวัเอง หรือเพศตรงขา้มก็
ไดซ้ึ่งไมเ่หมือนเลสเบีย้น หรือเกยท่ี์มีรสนิยมทางเพศเดียวกนักบัตวัเอง 

T: Transgender (ทรานเจนเดอร)์ คือ กลุ่มท่ีมีเพศก าเนิดและเพศสภาพท่ีไม่
ตรงกนั หรือเป็นคนขา้มเพศนั่นเอง จะเป็นคนท่ีมีเพศก าเนิดเป็นชายแตมี่เพศสภาพในปัจจบุนัเป็น
หญิง รวมถึงคนท่ีมีเพศก าเนิดเป็นหญิงแตมี่เพศสภาพในปัจจบุนัเป็นชาย ซึ่งสว่นใหญ่แลว้คนขา้ม
เพศจะมีการเลือกอัตลักษณ์ และสัมพันธ์กับความรูส้ึกทางเพศของตวัเอง อาจรวมไปถึงการใช้
แพทยเ์ป็นตวัชว่ยดว้ย เชน่ ยาฮอรโ์มน การผา่ตดัแปลงเพศ ฯลฯ เพ่ือแสดงตวัตนของตวัเอง 

ประชากรกลุ่มบุคคลทีม่ีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
LGBT-Captial.com เว็บไซตศ์ูนยร์วมของกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

(LGBT) ไดป้ระมาณการจ านวนประชากรกลุ่มนีท่ี้มีอยู่ทั่วโลกไวเ้ม่ือปี 2559 ว่าน่าจะมีอยู่ราว 483 
ลา้นคน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียท่ีมีกลุ่ม LGBT สูงถึง 288 ลา้นคน หรือ 60% ของชาว LGBT 
ทั่วโลก โดยจีนมีกลุ่ม LGBT สูงท่ีสุดถึง 90 ลา้นคน ตามมาดว้ยอินเดียท่ีมี 84 ลา้นคน และญ่ีปุ่ น 
8.2 ลา้นคน รวมถึงไทยเป็นอนัดบัท่ี 4 ของเอเชียมีกลุม่ LGBT อยูถ่ึง 4.2 ลา้นคน  
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ภาพประกอบ 6 จ านวนประชากรกลุม่บคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศทั่วโลก และในเอเชีย. 
จาก LGBT Capital  

ในปี 2559 ระบุว่าประชากร LGBT ในประเทศไทยมีรายไดส้งูถึง 5 หม่ืนลา้นเหรียญ
สหรฐั หรือประมาณ 1.7 ลา้นลา้นบาท ซึ่งคนกลุ่มนีถู้กประเมินว่าเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการซือ้
สูง เหตุเพราะส่วนใหญ่ไม่มีบุตร และมีพฤติกรรมใชชี้วิตท่ีค่อนขา้งโดดเด่น นอกจากนีย้ังพบว่า
ประชากรในยคุมิลเลนเนียล (Millennial) หรือ Generation Y เป็นผูท่ี้เกิดระหว่างปี 1980-2000 ซึ่ง
พวกเขามกัจะเช่ือในระบบกลุ่มย่อยท่ีเปิดกวา้งทางความคิด หรือกลุ่มท่ีสามารถแชรค์วามคิดเห็น
ไดอ้ย่างเปิดเผย โดยมีพืน้ฐานมากจากความเขม้แข็งทางจิตวิญญาณ และวฒันธรรมท่ีตนเล่ือมใส 
เป็นกลุ่มท่ีใชบ้ริการแพลตฟอรม์ออนไลนส์ าหรบัเช่ือมโยงผู้ท่ีใหค้วามสนใจในเรื่องเดียวกนัพบปะ 
และท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันซึ่งหนึ่งในกลุ่มมิลเลนเนียลท่ีจะมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจ และการ
ให้บริการต่างๆ คือ กลุ่ม LGBT จากทั่วโลกมีจ านวนคนท่ีอยู่ในกลุ่ม LGBT ถึง 20% (LGBT-
Captial.com) 70% ของผูบ้ริโภคท่ีส ารวจท่ีไดจ้ากผลงานวิจยัของ INTO and Brand Innovators 
กล่าวว่า ไม่ว่าแบรนดจ์ะเป็นท่ีรบัรูใ้นแง่ของ LGBT friendly หรือไม่ แบรนดก็์จะไดร้บัผลกระทบ
โดยตรงในการตดัสินใจซือ้หรือไม่ซือ้จากการท่ีแบรนดถ์ูกมองว่าเป็นมิตรหรือไม่ตัง้แต่แรกเกือบ 
50% ของกลุ่ม LGBT จะพิจารณาการซือ้จากการโฆษณาท่ีมีชาว LGBT ร่วมแสดงซึ่งปัจจุบัน
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ตวัอยา่งแบรนดท่ี์แสดงออกวา่เป็นมิตรกบัชาว LGBT ไดแ้ก่ Apple, Calvin Klein, Google, H&M, 
IKEA, Levi's, Nike, Starbucks เป็นตน้ 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่ากลุ่มบุคคลท่ีมีความหลาหลายทางเพศ (LGBT) 
เป็นผูบ้ริโภคกลุ่มส าคญัในประเทศไทยท่ีมีสดัส่วนประชากรมากขึน้ในทุกๆ ปี โดยเฉพาะกลุ่มคน
รุ่นใหม่ตัง้แต่ Generation Y จนถึง Generation Z ท่ีมักจะไม่ยึดติดเก่ียวกับเรื่องของเพศก าเนิด 
อีกทั้งสังคมไทยเกิดการยอมรบัมากขึน้ และมีการต่ืนตัวเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ (sexual 
harassment) ท าใหมี้การมองกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศเปล่ียนไปในแนวทางท่ีดี
มากขึน้ ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาในผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) เน่ืองจาก
เป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพในการซือ้ท่ีสูง และมักจะให้ความส าคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้ง
รูปร่าง หน้าตา และผิวพรรณ  ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันออกไป จึงได้
ท าการศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร์ 
แบรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
การศึกษางานวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ

พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของกลุ่มบุคคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร นัน้มีผลงานวิจยัท่ีสามารถน ามาอา้งอิงได้
ดงัตอ่ไปนี ้

พิมพพ์ิชชา อมาตยกลุ (2562) ไดศ้กึษาเรื่อง การเช่ือมโยงตราสินคา้ รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต และการตอบสนองในการซือ้เครื่องส าอางส าหรบัแต่งหนา้เคานเ์ตอรแ์บรนดแ์ละดรกัสโตร  ์
แบรนด ์ของผูห้ญิงเจนเนอรเ์รชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 280 คน ผลการศกึษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ18-22 ปี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 
10,001-20,000 บาท มีระดบัการศกึษาปรญิญาตรี มีการตอบสนองในการซือ้เครื่องส าอางส าหรบั
แตง่หนา้เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ประเภทส าหรบัผิวหนา้ เช่น รองพืน้ แป้ง บลชัออน มากท่ีสุด โดยตรา
สินคา้ท่ีเลือกใชคื้อ MAC จากหา้งสรรพสินคา้ ซือ้ตอ่เม่ือพบเครื่องส าอางท่ีถกูใจ และปรมิาณเงินท่ี
ซือ้ คือ 1,001 บาทขึน้ไป ส่วนการตอบสนองในการซือ้เครื่องส าอางส าหรบัแต่งหน้าดรกัสโตร์ 
แบรนด ์ประเภทส าหรบัผิวหนา้ เช่น รองพืน้ แป้ง บลชัออน มากท่ีสุด โดยตราสินคา้ท่ีเลือกใชคื้อ 
NYX จากรา้น EVEANDBOY ซือ้ต่อเม่ือพบเครื่องส าอางท่ีถกูใจ/เม่ือเงินเดือนหรือโบนสัออก และ
ปริมาณเงินท่ีซือ้ คือ ต ่ากว่า 1,000 บาท ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูห้ญิงเจนเนอเรชั่นวาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ี
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เก่ียวข้องกับเครื่องส าอางส าหรบัแต่งหน้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดา้นโดย
เรียงล าดบัคา่เฉล่ียท่ีมีค่าสงูสดุ คือ ดา้นความคิดเห็น รองลงมาคือ ดา้นความสนใจ และนอ้ยท่ีสดุ 
คือ ด้านกิจกรรม ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิ งเจนเนอเรชั่ นวายท่ี มีลักษณะ
ประชากรศาสตรแ์ตกตา่งกนั ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ รายได ้และระดบัการศกึษา มีการตอบสนองในการ
ซือ้เครื่องส าอางส าหรับแต่งหน้าเคาน์เตอรแ์บรนด ์และดรักสโตรแ์บรนดแ์ตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนในเรื่องของการเช่ือมโยงตราสินคา้ และรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต พบว่า มีอิทธิพลต่อการตอบสนองในการซือ้เครื่องส าอางส าหรบัแต่งหนา้เคานเ์ตอรแ์บรนด ์
และดรกัสโตรแ์บรนด ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ลลิตา แก้วสัมฤทธ์ิพร (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อบลัชออนตราสินค้าระดับสูงของผู้หญิงวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้หญิงวัยท างานท่ี ซือ้บลัชออนตราสินค้า
ระดบัสูงท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอายุ 21 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน โดยใช้สถิติค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ันในการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001-30,000 บาท  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้หญิ งวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้บลชัออน ดา้นความถ่ี 
(ครัง้/1ปี) แตกต่างกัน และลักษณะประชากรศาสตร ์ดา้นอายุ สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้บลชัออน ดา้นมูลค่าเฉล่ีย (บาท/ ครัง้) แตกต่างกัน ในดา้น
สว่นประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อบลัชออน ด้านความถ่ี  (ครั้ง/1ปี) และส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธก์ับพฤติกรรมการซือ้บลัช
ออน ดา้นมลูคา่เฉล่ีย (บาท/ ครัง้) 

กฤตยา อุ่นอ่อน (2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ครีม
บ ารุงผิวหน้าของคนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือแปล
ความหมายขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้ในการวิเคราะหส์่วนประสมทาง
การตลาด 4P’s คณุคา่ตราสินคา้ และการบอกปากตอ่ปาก และใชส้ถิติวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง
พหคุณู ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/ลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
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อยู่ท่ี 10,000-20,000 บาท เวลาท่ีใชค้รีมบ ารุงผิวหนา้ส่วนใหญ่เป็นช่วง เชา้-เย็น ราคาครีมบ ารุง
ผิวหนา้ท่ีจะตดัสินใจซือ้ราคา 101-1,000 บาท และสถานท่ีซือ้ครีมบ ารุงผิวหนา้สว่นใหญ่เลือกซือ้ท่ี
เคานเ์ตอรเ์ครื่องส าอางในห้างสรรพสินคา้ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด 4P’s คณุคา่ตราสินคา้ การบอกปากตอ่ปาก ส่งผลตอ่ การตดัสินใจซือ้ครีมบ ารุงผิวหนา้
ของคนในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  

สฎายุ ไทยแท ้(2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอาง Kiehl’s ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่ างผู้บ ริ โภค ท่ี ใช้  ห รือ เคยใช้ เครื่ อ งส าอาง  Kiehl’s ท่ี อาศัยอยู่ ใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 20-29 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/รบัจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 40,001 บาทขึน้ไป กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็น
โดยรวมดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ในระดบัดี ดา้นคณุภาพการรบัรูใ้นระดบัเฉยๆ ดา้นความสมัพนัธ์
กบัตราสินคา้ในระดบัเฉยๆ และดา้นความภกัดีกบัตราสินคา้ในระดบัเฉยๆ กลุม่ตวัอยา่งส่วนใหญ่
เลือกซือ้ผลิตภัณฑ ์Skincare มีความถ่ีในการซือ้เครื่องส าอาง Kiehl’s ในรอบ 6 เดือนโดยเฉล่ีย 2 
ครัง้ งบประมาณโดยเฉล่ีย 3,014 บาท สถานท่ีท่ีส่วนใหญ่ซือ้ คือ เคานเ์ตอรใ์นหา้งสรรพสินคา้ 
เป็นการซือ้ผลิตภณัฑใ์หต้นเอง ผูมี้อิทธิพลในการซือ้ คือ ตนเอง และเหตผุลในการซือ้เครื่องส าอาง 
Kiehl’s คือ คุณภาพ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง Kiehl’s 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านคุณค่าตราสินคา้สามารถท านายพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง 
Kiehl’s ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้ในรอบ 6 เดือน และด้าน
งบประมาณในการซือ้ตอ่ครัง้ 

อภิชญา เต็มวฒันางกูร (2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง การรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจโดยรวมในการซือ้เวชส าอางตราสินคา้ยเูซอรินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ ผู้บริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้เวชส าอางตราสินคา้ยูเซอรินท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 21 ปีขึน้ไป อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกตา่งกนั มีความพึงพอใจโดยรวมในการซือ้เวชส าอางตรา
สินคา้ยูเซอรินแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนลกัษณะประชากรศาสตร์
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ดา้นอ่ืนๆ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมในการซือ้เวช
ส าอางตราสินคา้ยูเซอรินไม่แตกต่างกัน การรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ของเวชส าอางยูเซอริน พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการซือ้เวชส าอางตราสินคา้ยเูซอรินของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความภักดี ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 
และดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ตามล าดบัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้ 
3 ตวันีส้ามารถรว่มกนัพยากรณค์วามพึงพอใจโดยรวมในการซือ้เวชส าอางตราสินคา้ยเูซอรินของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไดร้อ้ยละ 33.4 

ธันวา ธีรธรรมธาดา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ
ผลิตภัณฑบ์ ารุงผิวหนา้ (Facial Skincare) ระดบั Counter Brand ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามออนไลนใ์นการเก็บรวมรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการ
วิจยั คือ ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิงท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซือ้ผลิตภณัฑบ์  ารุง
ผิวหน้า ระดับ Counter Brand จ านวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน มีรายเฉล่ียตอ่เดือนอยู่ท่ี 15,000-30,000 บาท มีพฤตกิรรมในการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหน้า ระดับ Counter Brand ดา้นความถ่ีในการซือ้โดยเฉล่ียน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดือน มี
ค่าใชจ้่ายอยู่ท่ีครัง้ละประมาณ 1,000-5,000 บาท และมักจะซือ้ผลิตภัณฑบ์ ารุงผิวหน้า ระดับ 
Counter Brand ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซือ้เป็นประจ าบอ่ยท่ีสดุ คือ 
SK-II ประเภทของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าท่ีเลือกซื ้อมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทครีม 
รองลงมาคือซีรั่ม นออกจากนีย้งัพบว่าบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑบ์  ารุงผิวหนา้ 
ระดบั Counter Brand คือ เพ่ือน รองลงมาคือ Blogger ซึ่งส่ือออนไลนมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซือ้มากท่ีสดุ ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑบ์  ารุง
ผิวหนา้ ระดบั Counter Brand ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ปัจจัย
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยดา้นตราสินคา้ และคุณภาพของผลิตภัณฑ ์ปัจจัยดา้นความ
สะดวกในการเดินทางและการมีงานวิจัยท่ีน่าเช่ือถือรองรบั และปัจจัยดา้นราคาของผลิตภัณฑ ์
โดยปัจจยัเกือบทัง้หมดมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกตอ่การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑบ์  ารุงผิวหนา้ ระดบั
Counter Brand ยกเวน้ปัจจยัดา้นราคาของผลิตภัณฑท่ี์มีความสมัพนัธเ์ชิงลบต่อการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑบ์  ารุงผิวหนา้ ระดบั Counter Brand 
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ปญุญิสา สมฟองทอง (2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การค านึง
ตอ่การดแูลสุขภาพดา้นความงาม และการรบัรูค้วามแตกตา่งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้ครีม
บ ารุงผิวหนา้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศกึษา คือ ผูบ้ริโภคเพศหญิงอายุตัง้แต ่20 ปีขึน้ไป ท่ีเคยซือ้
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 250 ชุด ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มี
การศกึษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีรายไดต้่อเดือนอยู่ท่ี 10,000-
20,000 บาท ใชผ้ลิตภัณฑค์รีม/โลชั่นบ ารุงหนา้ขาว มีระยะเวลามากกว่า 1 ปีในการเปล่ียนย่ีหอ้
ครีม มีความถ่ีในการซือ้เฉล่ีย 1-2 เดือนต่อครัง้ โดยมีค่าใชจ้่ายในการซือ้ครีม 1,000-2,000 บาท 
เม่ือพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคญัตอ่ปัจจยัดา้นราคามากท่ีสดุ ตามดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และ
ดา้นการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั ส าหรบัเรื่องการค านึงต่อการดแูลสุขภาพดา้นความงาม พบว่า 
ผู้บริโภคมีการค านึงต่อการดูแลสุขภาพดา้นความงามภายในมาก ในขณะท่ีการรบัรูถ้ึงความ
แตกตา่งของครีมบ ารุงผิวหนา้อยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด การค านึงถึงการดูแลสุขภาพดา้นความงาม และการรบัรูค้วามแตกต่างของครีม
บ ารุงผิวหนา้ ไม่ส่งผลตอ่การตดัสินใจซือ้ครีมบ ารุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภค อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  

อังคว์รา อรรถเจริญพร (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอางตราสินคา้หนึ่งของไทย ส าหรบัผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ลูกคา้เพศหญิงท่ีใชเ้ครื่องส าอางตราสินคา้หนึ่งของไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 25-34 
ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจา้ง และมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือนมากกว่า 25,000 บาทขึน้ไป มีระดบัทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการใน
ภาพรวม และรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดับมาก มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางตราสินคา้หนึ่ง
ความถ่ีโดยเฉล่ีย 3 ครัง้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน มูลค่าในการซือ้เฉล่ียครัง้ละประมาณ 1,005 
บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอางตราสินคา้หนึ่งของไทย แตกต่างกนั ในดา้นความถ่ีในการซือ้โดยเฉล่ียต่อ
ระยะเวลา 6 เดือน และผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีอาย ุและรายไดต้อ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการ
ซือ้ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอางตราสินคา้หนึ่งของไทย แตกต่างกัน ในดา้นมลูค่าการซือ้โดยประมาณ 
(บาท/ ครัง้) ในส่วนของทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการ และดา้น
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กายภาพมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางตราสินคา้หนึ่งของไทย ดา้นความถ่ี
ในการซือ้โดยเฉล่ียภายในระยะเวลา 6 เดือน และทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางตราสินคา้
หนึ่งของไทย ดา้นมลูคา่ในการซือ้โดยประมาณ (บาท/ ครัง้)  

กิตติกร สัตกุลพิบูลย์ (2557)  ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของกลุ่มเกย์ในอ าเภอเมือ
เชียงใหม่ต่อการเลือกซือ้ผลิตภัณฑบ์ ารุงผิวหนา้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ กลุ่มเกยอ์ายุ
ตัง้แต ่15 ปีขึน้ไป ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีใชเ้ครื่องส าอางประเภทบ ารุงผิวหนา้ จ  านวน 200 คน 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 24-29 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 12,001-19,000 บาท 
ส าหรบัพฤติกรรมการเลือกซือ้เครื่องส าอางของกลุ่มเกย ์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไปย่ีห้อนีเ วีย การเลือกใช้
ผลิตภัณฑบ์ ารุงผิวหนา้ส่วนใหญ่เพ่ือควบคมุความมนับนใบหนา้ และเหตผุลในการเลือกซือ้ คือ 
เพ่ือความขาวเนียน โดยมีการใชผ้ลิตภณัฑบ์  ารุงผิวหนา้เป็นประจ า และมีการซือ้ผลิตภณัฑบ์  ารุง
ผิวเม่ือผลิตภณัฑท่ี์ใชอ้ยู่หมด มีความถ่ีในการซือ้คือ 1 เดือน/ครัง้ โดยมีการตดัสินใจซือ้ดว้ยตนเอง 
ส่วนใหญ่ซือ้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวท่ีห้างสรรพสินค้า เช่น ห้างโรบินสัน และห้างเซ็นทรลั การซือ้
ผลิตภณัฑบ์  ารุงผิวหนา้ในแตล่ะครัง้จะมีคา่ใชจ้่ายประมาณ 501-1,000 บาท และช่ืนชอบกิจกรรม
ทางการตลาดดา้นการลดราคา และมกัจะแสวงหาขอ้มูลจากอินเทอรเ์น็ต ดา้นปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหนา่ย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจยัทัง้ส่ีดา้นมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑบ์ ารุงผิวหนา้ของกลุ่ม
เกยใ์นอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหมใ่นระดบัมาก  

พรทิพย ์วิวิธนาภรณ์ (2557) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอ่ความภกัดีตอ่ตราสินคา้ และพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑโ์ลชั่นบ ารุงผิวกายย่ีหอ้ยเูซอริน 
ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุม่ผูบ้รโิภคท่ีเคยซือ้
หรือใช้ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุงผิวกายย่ีห้อยูเซอริน ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวนทัง้สิน้ 400 คน ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุ  ่า
กว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
และมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเทา่กบั 25,000 บาท มีความถ่ีในการซือ้เฉล่ีย 1 ครัง้ตอ่เดือน 
โดยมีคา่ใชจ้่ายในการซือ้ตอ่ครัง้โดยเฉล่ียประมาณ 1,726.94 บาท/ครัง้ สาเหตสุ  าคญัท่ีสดุท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคเลือกซือ้ผลิตภัณฑโ์ลชั่นบ ารุงผิวกาย คือ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเ์หนือกว่าย่ีหอ้อ่ืน 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑโ์ลชั่นบ ารุงผิวกายย่ีหอ้ยูเซอริน ใน
ดา้นความถ่ีในการซือ้ต่อเดือน ค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ และดา้นปริมาณการซือ้ต่อครั้ง ไม่มี
ความสมัพันธ์กับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และดา้นส่งเสริมการตลาด แตมี่ความสมัพนัธก์บัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
สง่เสรมิการตลาด มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีตอ่ตราสินคา้ 

ธวชัชยั สขุสมโภชน ์(2556) ไดศ้กึษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความตอ้งการใชเ้ครื่องส าอางของผูช้ายในเขตกรุงเทพ และ
ปริมณฑล โดยมีการใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือวิเคราะหก์าร
ส่งผลของปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางท่ีส่งผลต่อความ
ตอ้งการใช้เครื่องส าอางของผูช้ายในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นงานวิจัย
ทัง้หมด 400 คน ผลการศกึษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี มีการศกึษา
ระดบัมธัยมปลาย/ปวช.อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดน้อ้ยกว่า 10,000 บาท ผลการทดสอบ
สมมติฐานดา้นคณุสมบตัิของเครื่องส าอาง พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคดา้นความ
สนใจและสิ่งท่ีชอบ และดา้นการแสดงความคิดเห็น ส่งผลต่อความตอ้งการใชเ้ครื่องส าอางของ
ผูช้ายดา้นคณุสมบตัิของเครื่องส าอาง และดา้นคณุประโยชนข์องเครื่องส าอาง อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ไม่ส่งผลต่อความต้องการใช้
เครื่องส าอางของผูช้ายดา้นคณุสมบตัิของเครื่องส าอาง และดา้นคณุประโยชนข์องเครื่องส าอาง 
สว่นในดา้นความคุม้คา่ของเครื่องส าอาง พบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคทกุดา้น ส่งผล
ตอ่ความตอ้งการใชเ้ครื่องส าอางของผูช้ายดา้นความคุม้คา่ของเครื่องส าอาง อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ในส่วนของพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางของผูบ้ริโภค ส่งผลตอ่ ความตอ้งการ
ใชเ้ครื่องส าอางของผูช้ายดา้นคณุสมบตั ิดา้นคณุประโยชน ์และดา้นความคุม้คา่ของเครื่องส าอาง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ธีรนาฎ โกมณเฑียร (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤติกรรมและแนวโนม้การซือ้ซ  า้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูห้ญิงไทยท่ีเคยซือ้และใชเ้ครื่องส าอางน าเขา้จากเกาหลี
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีอาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกตา่งกนั มีพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากเกาหลี ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซื ้อโดยเฉล่ียแตกตา่งกนั และผูบ้ริโภค
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ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากเกาหลี 
ดา้นความถ่ีในการซือ้โดยเฉล่ียแตกต่างกัน ในส่วนของพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
เกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ตอ่ครัง้ พบว่า มีความสมัพนัธ์
กับแนวโนม้การซือ้ซ  า้เครื่องส าอางน าเขา้จากเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

พรพรรณ พรศิรปิระเสรฐิ (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง อิทธิพลของลกัษณะประชากร และความ
เป็นกลุ่มอ้างอิงของศิลปินเกาหลีต่อพ ฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีความตอ้งการ
ซือ้เครื่องส าอาง จ านวน 350 คน ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอาย ุ31-40 ปี ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001-20,000 
บาท มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางในช่วง 3 เดือน จ านวน 1 ครัง้ มีจ  านวนเงินโดยเฉล่ียท่ีซือ้
เครื่องส าอางตอ่ครัง้ไมเ่กิน 1,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานท่ีในการซือ้เครื่องส าอาง ไดแ้ก่ เคานเ์ตอร์
เครื่องส าอางในหา้งสรรพสินคา้ ประเภทของเครื่องส าอางท่ี ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑบ์  ารุงผิวหนา้  ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ ระดบั
การศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
เกาหลี ดา้นความถ่ีในการซือ้โดยเฉล่ีย (ครัง้ต่อ 3 เดือน) ไม่แตกต่างกัน และลกัษณะส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากเกาหลี ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้โดยเฉล่ีย
ตอ่ครัง้ แตกตา่งกนั 

เนตรนพิศ ประทุม (2554) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากตา่งประเทศของเพศท่ีสาม กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคกลุ่มเพศท่ีสามท่ี
เป็นกระเทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 20-29 ปี มีการศึการะดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มี
พฤติกรรมการเลือกซือ้เครื่องส าอางประเทภบ ารุงผิวพรรณดว้ยตนเอง จ านวนท่ีซือ้ 1-2 ชิน้ ตอ่ครัง้
ตอ่เดือน โดยมีงบประมาณคา่ใชจ้่ายในการซือ้แตล่ะครัง้ไม่เกิน 1,000 บาท โดยซือ้จากเคานเ์ตอร์
เครื่องส าอางในหา้งสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นเก่ียวกับผูผ้ลิตเครื่องส าอางท่ีมีคุณภาพ 
และปลอดภัยมากท่ีสุดจากประเทศฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามย่ีหอ้เครื่องส าอางน าเขา้ท่ีไดร้บัความ
นิยมมากท่ีสดุคือย่ีหอ้สกินฟู๊ ด จากประเทศเกาหลี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัลกัษณะ
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ประชากรศาสตรมี์ความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากต่างประเทศในทุก
ดา้น ซึ่งประกอบดว้ยการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ ์การเลือกผูจ้  าหน่าย ช่วงเวลาท่ีซือ้ และปริมาณการ
ซือ้อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ส าหรบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากตา่งประเทศ ในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑอ์ย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ยกเวน้การเลือกผูจ้ดัจ  าหนา่ย และชว่งเวลาในการซือ้ 

 
 
 
 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต คณุภาพของผลิตภัณฑ ์และพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาและคน้ควา้ตามขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
3.2 การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.4 การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
3.5 สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ี
ซือ้หรือเคยซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยอาศัยหรือท างานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาในครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

ท่ีซือ้หรือเคยซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยอาศยัหรือท างานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้สูตรการค านวณหา
จ านวนกลุ่มตวัอย่างกรณีประชากรท่ีมีขนาดใหญ่  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558, น. 28) ก าหนดให้
มีค่าความผิดพลาดไม่เกิน 5% ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ใช้สูตรในการหากลุ่มตัวอย่างตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้

 
สตูรท่ีใชใ้นการค านวณ 

𝑛 =
𝑍2 

4𝐸2
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โดยก าหนดให ้ n หมายถึง  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 Z  หมายถึง  คา่ปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากตารางแจกแจงแบบ

      ปกติมาตรฐาน (Z score) ซึ่งขึน้อยู่กับระดับ
      ความเช่ือมั่น 

 p  หมายถึง  สดัสว่นหรือความนา่จะเป็นของประชากร 50% 
 E  หมายถึง  ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรบัได ้

จากสตูรเม่ือก าหนดใหมี้ระดบัความเช่ือมั่นท่ี 95%  คา่ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จะ
ไดข้นาดตวัอยา่งท่ีตอ้งสุม่ ดงันี ้

แทนคา่ 

𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2
 

𝑛 =
3.8416

0.01
 

𝑛 = 384.16 ≈ 385 

กลุม่ตวัอย่างท่ีไดจ้ากการค านวณไดเ้ทา่กบั 385 ตวัอยา่ง เพื่อปอ้งกนัความผิดพลาดของ
การตอบแบบสอบถามผู้วิจัยจึงมีการส ารองกลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 ตัวอย่าง รวมทั้งสิน้ 400 
ตวัอยา่ง  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
วิธีการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพของ

ผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของกลุ่มบคุคลท่ี
มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้  าการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้
ความนา่จะเป็น (Non-Probability Sampling) มีขัน้ตอนการสุม่ตวัอยา่งดงันี ้ 

ข้ันตอนที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการ
เจาะจงเลือกจาก 5 อนัดบัหา้งสรรพสินคา้ท่ีดีท่ีสดุในกรุงเทพมหานคร (5 อนัดบัหา้งสรรพสินคา้ท่ี
ดีท่ีสุดในกรุงเทพมหานครท่ีให้คุณได้ช้อปกันอย่างจุใจ. 2562) ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด ์(Central 
World) สยามพารากอน (Siam Paragon) เซ็นทรลั เอ็มบาสซี (Central Embassy) เอ็มควอเทียร ์
(EmQuartier) และ ไอคอนสยาม (ICONSIAM) 
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ข้ันตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งสดัส่วนในการ
เก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งจ านวนเท่ากนั จากจ านวนหา้งสรรพสินคา้ทัง้หมด 5 แห่งจะไดค้า่เฉล่ีย
อยูท่ี่หา้งสรรพสินคา้ละ 80 ชดุ ซึ่งไดข้นาดตวัอยา่งเทา่กบั 400 ตวัอยา่งดงันี ้

ขนาดตวัอยา่งท่ีเก็บในแตล่ะหา้งฯ  =  ขนาดตวัอยา่งทัง้หมด / จ  านวนหา้งฯท่ีเลือก 
      = 400 / 5  

      = 80 ตวัอยา่ง 

ข้ันตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบพิจารณา (Judgment Sampling) โดยผูว้ิจัยจะใช้
วิธีการสงัเกตพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามว่าเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) และใชก้ารเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม 
และน าแบบสอบถามไปสุม่แจกในพืน้ท่ีท่ีก าหนด จ านวน 400 ชดุ 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ มีดังต่อไปนี ้

ผูว้ิจยัท าการศึกษา และด าเนินการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยมีขัน้ตอนการ
สรา้งเครื่องมือ ดงันี ้

1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ต ารา ทฤษฎี แนวคิด อินเตอรเ์น็ต ปริญญานิพนธ ์
สารนิพนธ ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับลกัษณะประชากรศาสตร ์รูปแบบการด าเนินชีวิต คณุภาพ
ของผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภค
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถามใหค้รอบคลมุกบัสิ่งท่ีตอ้งการวิจยั 

2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาสรา้งเป็นแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกับแนวคิด 
และทฤษฎีท่ีใชใ้นงานวิจยั 

3. จะน าเสนอแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถกูตอ้ง และขอค าแนะน าปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหเ้หมาะสม 

4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ และแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์
ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื ้อหา และ
วัตถุประสงคร์ะหว่างข้อค าถามแต่ละข้อ (Index of Item – Objective Congruence หรือ IOC) 
โดยคา่ความสอดคลอ้งท่ียอมรบัไดต้อ้งมีคา่ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, 2526, 
น. 89-91) 
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5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแกไ้ขมาอย่างถกูตอ้งไปทดลองใช ้(Try Out) กับ
กลุ่มประชากรท่ีมีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (α = Coefficient) 
ของครอนบรคั (Cronbach) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS คา่แอลฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงระดบั

ความคงท่ีของแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งค่าท่ีใกลเ้คียงกับ 1 แสดงว่ามีค่า
ความเช่ือมั่นสงู โดยคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ียอมรบัไดจ้ะมีคา่มากกว่า 0.7 ขึน้ไป (จิระ
พงศ ์เรืองทุน, 2562, น. 34) จากผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม พบว่า ไดค้่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในภาพรวมเท่ากบั .769 โดยมีการทดสอบผลค่าความเช่ือมั่นราย
ดา้น ดงันี ้

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
 ดา้นกิจกรรม    คา่ความเช่ือมั่น  .760 
 ดา้นความสนใจ    คา่ความเช่ือมั่น  .756 
 ดา้นความคดิเห็น   คา่ความเช่ือมั่น  .763 
คุณภาพของผลิตภัณฑ ์   
 ดา้นสมรรถนะ    คา่ความเช่ือมั่น  .761 
 ดา้นหนา้ท่ีเสรมิ    คา่ความเช่ือมั่น  .758 
 ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด  คา่ความเช่ือมั่น  .762 
 ดา้นความทนทาน   คา่ความเช่ือมั่น  .761 
 ดา้นความนา่เช่ือถือ   คา่ความเช่ือมั่น  .775 
 ดา้นความสามารถในการใหบ้รกิาร คา่ความเช่ือมั่น  .770 
 ดา้นสนุทรียภาพ    คา่ความเช่ือมั่น  .761 
 ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ   คา่ความเช่ือมั่น  .771 
6. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปถามกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน และน า

ขอ้มลูจากแบบสอบถามไปวิเคราะหค์า่ทางสถิตโิดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิต ิSPSS 
7. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบรอ้ยแล้วมาลงรหัสตามท่ี

ก าหนดไวส้  าหรบัการประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิต ิSPSS 
8. การประมวลผลขอ้มูล (Processing) ขอ้มูลท่ีลงรหัสแล้วจะน ามาบันทึกโดยใช้

เครื่องคอมพิวเตอร ์เพ่ือประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิต ิSPSS 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการวิ จัย ครั้ง นี ้ผู้ วิ จัย ได้ใช้ เค รื่ อ ง มื อ ในการส า รวจ  คือ  แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซึ่งท าการสรา้งแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์และมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพของผลิตภัณฑ ์
และพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์ของผู้บริโภคท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT)  ท่ีซือ้หรือเคยซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยแบง่ออกเป็น 
4 สว่น ประกอบดว้ย 

ส่วนที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
ขอ้มูลเก่ียวกับลักษณะประชากรณ์ศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Close Ended 
Question) จ านวน 4 ขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ลักษณะ
ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multichotomous Question) โดยแสดงช่วงอายุของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นแบบสอบถาม ดงันี ้

1) นอ้ยกวา่ 20 ปี 
2) 20 - 29 ปี 
3) 30 - 39 ปี 
4) 40 ปีขึน้ไป 

2. ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
ลกัษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multichotomous Question) ดงันี ้

1) ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
2) ปรญิญาตรี/ เทียบเทา่ 
3) สงูกวา่ปรญิญาตรี 
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3. อาชีพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ลกัษณะ
ค าถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multichotomous Question) ดงันี ้

1) นกัเรียน/ นกัศกึษา 
2) ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
3) พนกังานบรษิัทเอกชน 
4) ธุรกิจสว่นตวั 
5) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ...................................................... 

4. รายได้เฉล่ียต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) โดย มีลกัษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multichotomous Question) ดงันี ้

1) ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท  
2) 15,001 - 25,000 บาท  
3) 25,001 - 35,000 บาท  
4) 35,001 - 45,000 บาท  
5) มากกวา่ 45,000 บาท ขึน้ไป  
 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) แบ่งออกเป็น 3 ดา้น 
เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้าน
กิจกรรม ดา้นความสนใจ และด้านความคิดเห็น โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นลักษณะ
ค าถามท่ีให้เลือกลงคะแนนระดับ เป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) จัดระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งระดับคะแนนเป็น 5 
ระดบั โดยจ าแนกออกเป็น 3 ดา้นดงันี ้

1. ด้านกิจกรรม เกณฑ์ในการประเมินแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเป็น
ลกัษณะขอ้ค าถามแบบปลายปิด (Close Ended Questionnaires) มีลกัษณะแบบสอบถามเป็น
วิ ธีการให้คะแนนรวม (Rating Scale Method: Likert Scale Questions) แต่ละค าถามจะมี
ค าตอบให้เลือกตามระดับการปฏิบัติกิจกรรม 5 ระดับ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นแบบ 
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัไดก้ าหนดระดบัคะแนน และระดบัค่าเฉล่ียในการวิเคราะห์
ขอ้มลู ดงันี ้(ชชูยั สมิทธิไกร. 2558, น.273) 
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  ระดับการปฏิบัตกิิจกรรม     ระดับคะแนน 

  ทา่นท ากิจกรรมนัน้ๆ มากกวา่ 7 ครัง้ตอ่เดือน   5 
  ทา่นท ากิจกรรมนัน้ๆ ประมาณ 6-7 ครัง้ตอ่เดือน   4 
  ทา่นท ากิจกรรมนัน้ๆ ประมาณ 4-5 ครัง้ตอ่เดือน   3 
  ทา่นท ากิจกรรมนัน้ๆ ประมาณ 2-3 ครัง้ตอ่เดือน   2 
  ทา่นท ากิจกรรมนัน้ๆ ประมาณ 1 ครัง้ตอ่เดือน   1 

เกณฑก์ารประเมินผล โดยใชเ้กณฑป์ระเมินจากตอ่ไปนี ้(มลัลิกา บุญนาค, 2537, น.29  
อา้งถึงใน กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2558, น.34) โดยใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval 
Scale) 

  ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้     =    
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

                 =      
5 − 1

5
 

               =         0.80 

จากหลกัเกณฑด์งักลา่วสามารถแปลความหมายได ้ดงันี ้
4.21 - 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์

            ดแูลผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 - 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์

            ดแูลผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบัมาก 
2.61 - 3.40 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์

            ดแูลผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์

            ดแูลผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์

            ดแูลผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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2. ด้านความสนใจ เกณฑใ์นการประเมินแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเป็น
ลกัษณะขอ้ค าถามแบบปลายปิด (Close Ended Questionnaires) มีลกัษณะแบบสอบถามเป็น
วิ ธีการให้คะแนนรวม (Rating Scale Method: Likert Scale Questions) แต่ละค าถามจะมี
ค าตอบใหเ้ลือกตามระดบัความสนใจ 5 ระดบั โดยใชร้ะดบัการวัดขอ้มูลเป็นแบบอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) ผู้วิจัยไดก้ าหนดระดับคะแนน และระดับค่าเฉล่ียในการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี ้  
(ชชูยั สมิทธิไกร. 2558, น.273) 

ระดับความสนใจ         ระดับคะแนน 

  ระดบัความสนใจมากท่ีสดุ     5 
  ระดบัความสนใจมาก      4 
  ระดบัความสนใจปานกลาง     3 
  ระดบัความสนใจนอ้ย      2 
  ระดบัความสนใจนอ้ยท่ีสดุ     1 

เกณฑก์ารประเมินผล โดยใชเ้กณฑป์ระเมินจากตอ่ไปนี ้(มลัลิกา บุญนาค , 2537, น.29  
อา้งถึงใน กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2558, น.34) โดยใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval 
Scale) 

 

  ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้      =   
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

                  =      
5 − 1

5
 

                =      0.80 

จากหลกัเกณฑด์งักลา่วสามารถแปลความหมายได ้ดงันี ้
4.21 - 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจต่อผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ระดบั

            เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 - 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจต่อผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ระดบั

            เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบัมาก 
2.61 - 3.40 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจต่อผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ระดบั

            เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบัปานกลาง 
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1.81 - 2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจต่อผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ระดบั
            เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบันอ้ย 

1.00 - 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจต่อผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ระดบั
            เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

 
3. ด้านความคิดเห็น เกณฑใ์นการประเมินแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม

เป็นลักษณะขอ้ค าถามแบบปลายปิด (Close Ended Questionnaires) มีลักษณะแบบสอบถาม
เป็นวิธีการให้คะแนนรวม (Rating Scale Method: Likert Scale Questions) แต่ละค าถามจะมี
ค าตอบใหเ้ลือกตามระดบัความสนใจ 5 ระดบั โดยใชร้ะดบัการวัดขอ้มูลเป็นแบบอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) ผู้วิจัยไดก้ าหนดระดับคะแนน และระดับค่าเฉล่ียในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้  
(ชชูยั สมิทธิไกร. 2558, น.273) 
  ระดับความคิดเหน็         ระดับคะแนน 

  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง       5 
  เห็นดว้ย มาก       4 
  เฉยๆ        3 
  ไมเ่ห็นดว้ย       2 
  ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง      1 

เกณฑก์ารประเมินผล โดยใชเ้กณฑป์ระเมินจากตอ่ไปนี ้(มลัลิกา บุญนาค , 2537, น.29  
อา้งถึงใน กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2558, น.34) โดยใชก้ารวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval 
Scale) 

  ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้      =   
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

                  =      
5 − 1

5
 

                =      0.80 
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จากหลกัเกณฑด์งักลา่วสามารถแปลความหมายได ้ดงันี ้
4.21 - 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบั

            เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 - 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบั

            เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบัมาก 
2.61 - 3.40 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบั

            เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบั

            เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบั

            เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 8 ดา้น 

เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัคณุภาพของผลิตภัณฑ ์ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นลกัษณะ
ค าถามท่ีให้เลือกลงคะแนนระดับ เป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) จัดระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งระดับคะแนนเป็น 5 
ระดบั โดยจ าแนกออกเป็น 8 ดา้นดงันี ้

3.1) ดา้นสมรรถนะ (Performance) 
3.2) ดา้นหนา้ท่ีเสรมิ (Special Feature) 
3.3) ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด (Conformance to standard) 
3.4) ดา้นความทนทาน (Durability) 
3.5) ดา้นความนา่เช่ือถือ (Reliability) 
3.6) ดา้นความสามารถในการใหบ้รกิาร (Serviceability) 
3.7) ดา้นสนุทรียภาพ (Aesthetics) 
3.8) ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ (Perceived Quality) 

เกณฑใ์นการประเมินแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเป็นลกัษณะขอ้ค าถามแบบปลาย
ปิด (Close Ended Questionnaires) มีลักษณะแบบสอบถามเป็นวิธีการใหค้ะแนนรวม (Rating 
Scale Method: Likert Scale Questions)  แต่ ล ะค าถ ามจะ มี ค าตอบ ให้ เลื อกตาม ระดั บ



  62 

ความส าคญั 5 ระดบั โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัได้
ก าหนดระดบัคะแนน และระดบัคา่เฉล่ียในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
  ระดับความคิดเหน็         ระดับคะแนน 
  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง       5 
  เห็นดว้ย        4 
  เฉยๆ        3 
  ไมเ่ห็นดว้ย       2 
  ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง      1 

เกณฑก์ารประเมินผล โดยใชเ้กณฑป์ระเมินจากตอ่ไปนี ้(มลัลิกา บุญนาค, 2537, น.29  
อา้งถึงใน กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2558, น.34) โดยใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval 
Scale) 

  ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้      =   
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

                  =      
5 − 1

5
 

                =      0.80 

จากหลกัเกณฑด์งักลา่วสามารถแปลความหมายได ้ดงันี ้
4.21 - 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑด์แูล

            ผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 - 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑด์แูล

            ผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบัมาก 
2.61 - 3.40 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑด์แูล

            ผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑด์แูล

            ผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑด์แูล

            ผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) โดย
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศกึษาวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

(LGBT) ท่ีซือ้หรือเคยซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยอาศยัหรือท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยมีขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มลูดงันี ้

1. น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลูจากผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีซือ้
หรือเคยซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ โดยอาศัยหรือท างานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครในบริเวณ 5 ห้างสรรพสินค้าท่ีได้จากการคัดเลือกมากจาก 5 อันดับห้าง 
สรรพสินคา้ท่ีดีท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ เซ็นทรลัเวิลด ์(Central World) สยามพารา
กอน (Siam Paragon) เซ็นทรลั เอ็มบาสซี (Central Embassy) เอ็มควอเทียร ์(EmQuatier) และ
ไอคอนสยาม (ICONSIAM)  

2. ขอความร่วมมือจากผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีซือ้หรือเคยซือ้
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยอาศยัหรือท างานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ให้
ชว่ยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

3. เม่ือเก็บแบบสอบถามครบถว้นแลว้ น าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลไดน้ัน้มาตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 

หลังจากท่ีไดจ้ัดเก็บแบบสอบถาม และตรวจสอบความเรียบรอ้ย ผู้วิจัยจะไดน้  า
แบบสอบถามมาด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบขอ้มลู (Ending) ความเรียบรอ้ย และความถกูตอ้งสมบรูณ์
ของแบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าลงรหสั (Coding) ท่ีก าหนดไวเ้พ่ือน าไปประมวลผลดว้ย
โปรแกรมสถิตสิ  าเรจ็รูปเพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร ์
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การวิเคราะหข้์อมูล  
หลังจากท่ีไดจ้ัดเก็บแบบสอบถาม และตรวจสอบความเรียบรอ้ย ผู้วิจัยจะไดน้  า

แบบสอบถามมาด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) 

สามารถวิเคราะหแ์บบสอบถามได ้ดงันี ้
1.1 แบบสอบถามส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์

ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน การวิเคราะห์
ข้อมูลจะท าโดยการน าเสนอในรูปแบบของการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่ารอ้ยละ 
(Percentage)  

1.2 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ประกอบดว้ย กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น การวิเคราะหข์อ้มลูจะท าโดยการน าเสนอใน
รูปแบบของค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรบัการ
วิเคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถาม 

1.3 แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ์
ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม ดา้นการตรงต่อขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้น
ความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการบริการ ดา้นสุนทรียภาพ และดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ  
การวิเคราะหข์อ้มูลจะท าโดยการน าเสนอในรูปแบบของค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถาม 

1.4 แบบสอบถามส่วนท่ี  4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื ้อ
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด  ์การวิเคราะหข์อ้มลูจะท าโดยการน าเสนอขอ้มลูใน
รูปแบบของค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรบัการ
วิเคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถาม 

2. การวิเคราะหข้์อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เป็นสถิติท่ี
ใช้ทดสอบสมมุติฐานการวิจัย มีการใช้สถิติในการวิเคราะห ์และแปลผลข้อมูลในการทดสอบ
สมมตฐิานดงันี ้

2.1 สมมติฐานท่ี 1 ทดสอบเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร ์ดา้นอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ใน
การวิเคราะหข์อ้มลู 
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2.2 สมมติฐานท่ี 2 ทดสอบเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยใชส้ถิติวิเคราะหถ์ดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะหข์้อมูลทั้ง 3 ดา้น ได้แก่ ด้านกิจกรรม 
ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเห็น 

2.3 สมมติฐานท่ี 3 ทดสอบเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยใชส้ถิติวิเคราะหถ์ดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะหข์อ้มูลทัง้ 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสมรรถนะ 
ด้านหน้าท่ี เสริม ด้านการตรงต่อข้อก าหนด ด้านความทนทาน ด้านความน่าเช่ือถือ ด้าน
ความสามารถในการบรกิาร ดา้นสนุทรียภาพ และดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
1. สถติทิีใ่ช้หาคุณภาพเคร่ืองมือ  

สถิติท่ีใช้หาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามตามเนือ้หา และวัตถุประสงค์
ระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้ (Index of Item – Objective Congruence หรือ IOC) โดยมีสูตรการ
ค านวณ ดงันี ้(บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2526) 

 

    IOC = 
∑𝑟

𝑁
 

 
เม่ือ  IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัประเด็นหลกั

    ของเนือ้หา 
  ∑𝑟 แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมด 

   N  แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
สถิติท่ีใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม คือ หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามโดยใชวิ้ธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา ของครอนบัค (Cronbachs’ alpha Coefficient) 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558, น.35) โดยมีสตูรในการค านวณ ดงันี ้

 

  Cronbach’s alpha ( )          =      k Covarience/varience

1+(k−1)covariance/variance
 

  
   เม่ือ     แทน คา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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     k แทน จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 
    covariance  แทน คา่เฉล่ียของค่าแปรปรวนระหว่างค าถาม
      ตา่งๆ 
    variance  แทน คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนของ 
      ค าถาม 

2. การวิเคราะหส์ถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 
2.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เป็นการน าเสนอในรูปแบบของค่ารอ้ยละเพ่ือ

เปรียบเทียบความถ่ีของขอ้มูลในแต่ละกลุ่มกับจ านวนของขอ้มูลทัง้หมดท่ีเทียบเป็น 100 โดยมี
สตูรในการค านวณ ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558, น.45) 

 

    P =  
𝑓

𝑛
𝑥100 

   
  เม่ือ   P  แทน  คา่รอ้ยละ หรือเปอรเ์ซ็นต ์ 
    𝑓 แทน  ความถ่ีท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ  

    𝑛 แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

2.2 การหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) เป็นการหาค่ากลางของขอ้มูลทัง้หมด โดยมี
สตูรการค านวณ ดงันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2560, น. 39) 

 

�̄� =  
∑ 𝑥

𝑛
 

 

  เม่ือ  �̄� แทน คา่เฉล่ีย 

    ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคา่ท่ีตอ้งการหา 

    𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
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2.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีสูตรในการ
ค านวณ ดงันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2560, น. 77) 

 

S. D. =  √
𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

  เม่ือ S.D     แทน      คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ 
          ตวัอยา่ง 
   𝑥     แทน      คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ตวัอยา่ง 
    𝑛     แทน      ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง   
   ∑ 𝑥2     แทน      ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
                       (∑ 𝑥)2      แทน      ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

3. การวิเคราะหส์ถติเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทีใ่ช้ทดสอบสมมตฐิาน  
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป

โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และใช้สถิติ
วิเคราะหจ์ากคา่ ANOVA หรือคา่ Brown-Forsythe  

3.1 สถิตกิารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)  
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป 

เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน มีสตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558, น. 115) 
 

F         =              
MS𝑏

MSw
 

 

 เม่ือ F แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตการแจกแจงแบบ 
    F-distribution เพ่ือทราบนยัส าคญั 

 MSb  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่  

    MS𝑏         =              
SS𝑏

(1 − 𝑘)
 

 MSw แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
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  MS𝑤         =              
SS𝑏

(𝑛 − 𝑘)
 

 
สูตรการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว Brown – forsythe (วิเชียร เกตสุิงห,์ 

2543, น.116) สามารถเขียนไดด้งันี ้

B       =          
MS𝑏

MS𝑤
 

  โดยท่ี 

MS(w) = ∑ (1 −
𝑛i

𝑁
) 𝑆i

2

𝐾

i=1

 

 

 เม่ือ B      แทน    คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe Test 
  MS𝑏      แทน    คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
  MS(w)     แทน    คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ส  าหรบัสถิติ Brown-forythe 

  K     แทน    จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

  𝑛     แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
  N     แทน    ขนาดประชากร 

  𝑆i
2     แทน    คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ตอ้งท าการทดสอบเป็น

รายคู่ต่อไป เพ่ือดวู่ามีคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกัน โดยใชว้ิธี Dunnett T3 ดงันี ้(วิเชียร เกตุสิงห,์ 2543, 
น.116)   

d̅D =
qD √2 (MSS/A)

√S
 

 

  เม่ือ d̅𝐷   แทน       คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน Dunnett T3  

   𝑞𝐷         แทน       คา่จากตาราง Critical values of the Dunnett test 

   𝑀𝑆𝑆/𝐴 แทน       คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่   
   S    แทน        ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
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กรณีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกตา่งเป็น
รายคู ่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 หรือระดบัความเช่ือมั่นท่ี 90% โดยใชส้ตูรตามวิธี Fisher’s 
Least Significant Different (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียประชากร (วิเชียร เกตสุิงห,์ 2543, น.
116)   

    𝐿𝑆𝐷    =   𝑡1 −
∝

2𝑛−𝑘
√𝑀𝑆𝐸 [

1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
] 

    กรณี σ
1

𝑖
=  𝜎

2

𝑗
 

  เม่ือ 
1−∝

2𝑛−𝑘
       แทน      คา่การแจกแจงแบบ t-test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น  

          90% 
   MSE     แทน      คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ (𝑀𝑆𝑤) 

   𝑛𝑗      แทน      จ  านวนขอ้มลูของกลุม่ j 

    ∝            แทน      ระดบันยัส าคญั 
 

 3.2 ส ถิ ติ สั ม ป ระสิ ท ธ์ิ ส ห สั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์สั น  (Pearson Product Moment 
Correlation) ใชใ้นการหาคา่ความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา เพ่ือป้องกันการเกิด 
Multicollinearity มีสตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) 

𝑛∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑥𝑦)

√[𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥2)][𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦2)] 
 

 

  เม่ือ 𝑟𝑥𝑦       แทน    สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์

   ∑𝑥       แทน    ผลรวมคะแนนของ  𝑥 

   ∑𝑦       แทน    ผลรวมคะแนนของ 𝑦 

   ∑𝑥2     แทน    ผลรวมของคะแนนชดุ 𝑥 แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

   ∑𝑦2      แทน    ผลรวมคะแนนของ 𝑦 แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

   ∑𝑥𝑦      แทน    ผลรวมของผลคณูระหวา่ง 𝑥 และ 𝑦  
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3.3 คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Coefficients)  
สถิติวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงเสน้ เป็นการศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิหรือตวัแปรอิสระ

หลายๆ ปัจจัย โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression 
Analysis) ค้นหาตัวพยากรณ์โดยการใช้คอมพิวเตอรโ์ปรแกรมส าเร็จรูป จากสมการแสดง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ k ตวั ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558, น. 174) 

  Y  = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2+, … +𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝑒 

 เม่ือ Y   แทน คะแนนพยากรณข์องตวัเกณฑ ์
   𝛽0   แทน สว่นตดัแกน y หรือคา่ของ y เม่ือ x มีคา่เทา่กบัศนูย ์
  𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑘   แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณต์วัท่ี 1  
     ถึงตวัท่ี k ตามล าดบั 
  𝑥1,𝑥2, … , 𝑥𝑘    แทน คะแนนพยากรณข์องตวัเกณฑต์วัท่ี 1 ถึงตวัท่ี k  
     ตามล าดบั 

   e    แทน คา่ความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ ์

จากการประมาณค่า 𝛽1 ดว้ย 𝑏1 และประมาณค่า  ดว้ย  จะท าใหเ้ขียนสมการความ
ถดถอยเชิงพหคุณู ดงันี ้

  Y =  𝑎 + 𝑏1𝑥1 +  𝑏2𝑥2 + ⋯ 𝑏𝑘𝑥𝑘  

โดยวิเคราะหค์า่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณู (R) โดยใชส้ตูร 

  𝑅𝑦.12…𝑘        =        √𝛽1𝑟𝑦1 + 𝛽2𝑟𝑦2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑟𝑦𝑘  

   เม่ือ 𝑅𝑦.12…𝑘            แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณูระหวา่ง 
      ตวัแปรอิสระท่ี 1 ถึง k กบัตวัแปรตาม 

   𝛽1, 𝛽2, … 𝛽𝑘   แทน     คา่น า้หนกัความส าคญัของตวัแปรอิสระตวั 
      ท่ี 1 ถึง k  

  𝑟𝑦1,𝑟𝑦2,…𝑟𝑦𝑘         แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณูระหวา่ง 
      ตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระตวัท่ี 1 ถึง k 
                  𝑘         แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 
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  คา่น า้หนกัความส าคญัของตวัแปรอิสระ โดยใชส้ตูร  

     𝑏𝑖     = 𝛽𝑖 
𝑆𝑦

𝑆𝑖
  

 เม่ือ 𝑏𝑖  แทน คา่น า้หนกัความส าคญัของตวัแปรอิสระตวัท่ี i ในรูปคะแนน ดบิ 

  𝛽𝑖  แทน คา่น า้หนกัความส าคญัของตวัแปรอิสระตวัท่ี i ในรูปคะแนน 
    มาตรฐาน  

  𝑆𝒊 แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากตวัแปรอิสระตวัท่ี i 

  𝑆𝒚 แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนตามตวัแปรตาม 
 
 
 
 
   



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจัย เรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพ
ของผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภค
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดแ้บง่การวิเคราะหอ์อกเป็น
ขัน้ตอน และเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มูล 
ผูว้ิจยัจงึก าหนดสญัลกัษณ ์และอกัษรยอ่ในการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

 
สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

  n แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 

  �̄� แทน คา่เฉล่ีย 

  SD แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  t แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

  F แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน F-distribution 

  SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Sum Squares) 

  MS แทน ค่า เฉ ล่ียของผลรวมของคะแนน เบี่ ยงเบนยกก าลังสอง  

    (Mean Square) 

  r แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์

  B แทน คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยพหคุณู (Unstandardized) 

  Beta แทน คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน 

  df แทน ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

  Sig. แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติจากการทดสอบ ใช้ในการสรุปผล 

    การทดสอบสมมตฐิาน 

  *  แทน นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

  ** แทน นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

  𝐻0 แทน สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis)  

  𝐻1 แทน สมมตฐิานรอง (Alterative Hypothesis) 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูล และการแปรผลการวิเคราะหข์อ้มูลของการ

วิจัยครัง้นีผู้ว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบายโดยแบ่งออกเป็น 2 
สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุ
ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ของผูบ้ริโภคท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ 
และดา้นความคดิเห็น  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 
ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ได้แก่ ด้านสมรรถนะ ด้านหน้าท่ีเสริม  ด้านการตรงต่อข้อก าหนด  
ดา้นความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการบริการ ดา้นสุนทรียภาพ และ
ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ  

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ 

ดงันี ้
สมมติฐานที่  1 ผู้บริโภคท่ี มีความหลากหลายทางเพศ  (LGBT) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร  ์
แบรนด ์แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความ
สนใจ และดา้นความคดิเห็น มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 3 คณุภาพของผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ี
เสรมิ ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้นความนา่เช่ือถือ ดา้นความสามารถในการ
บริการ ดา้นสนุทรียภาพ และดา้นการรบัรูค้ณุภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และ

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน  
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยน าเสนอในรูปแบบการแจกแจงความถ่ี และค่ารอ้ยละ
ปรากฏผลดงัตาราง 4 ดงันี ้

ตาราง 4 จ  านวนความถ่ี และคา่รอ้ยละ ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. อายุ   
          นอ้ยกวา่ 20 ปี 22 5.5 
          20-29 ปี 270 67.5 
          30-39 ปี 95 23.7 
          40 ปีขึน้ไป 13 3.3 

รวม 400 100.0 
2. ระดับการศึกษา 
          ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี 
          ปรญิญาตรี/เทียบเทา่     
          สงูกวา่ปรญิญาตรี                          

 
34 
283 
83 

 
8.5 

70.7 
20.8 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
3. อาชีพ 
          นกัเรียน/ นกัศกึษา     
          ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
          พนกังานบรษิัทเอกชน 
          ธุรกิจสว่นตวั 
          อ่ืนๆ  

 
133 
47 
147 
59 
14 

 
33.3 
11.7 
36.7 
14.8 
3.5 

รวม 400 100.0 
4. รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 
          ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 
            15,001-25,000 บาท 
            25,001-35,000 บาท 
            35,001-45,000 บาท  
            มากกว่า 45,00 บาท ขึน้ไป 

 
97 
124 
87 
41 
51 

 
24.3 
31.0 
21.7 
10.3 
12.7 

รวม 400 100.0 

 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 4 พบว่า ผลการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบ 
สอบถามในการวิจยัครัง้นีจ้  านวน 400 คน  จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้

อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-29 ปี จ  านวน 270 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 67.5 รองลงมา คือ 30-39 ปี จ  านวน 95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.7 และนอ้ยท่ีสดุ คือ 40 ปีขึน้ไป 
จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.3 

ระดับการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี /
เทียบเท่า จ  านวน 283 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.7 รองลงมา คือ มีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี 
จ  านวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.8 และนอ้ยท่ีสดุคือ มีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 
34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 
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อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท เอกชน 
จ านวน 147 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.7 รองลงมา คือ นกัเรียน/นกัศกึษา จ านวน 133 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 33.3 และนอ้ยท่ีสุด คือ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เภสชักร ทนายความ แอรโ์ฮสเตส ช่างถ่ายภาพ ฟรีแลนซ ์
ตวิเตอร ์กราฟฟิกดีไซเนอร ์และพยาบาล จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนอยู่ท่ี 
15,001-25,000 บาท จ านวน 124 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.0 รองลงมา คือ รายไดต้  ่ากว่า 15,000 
บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.3 และนอ้ยท่ีสุด คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 
บาท จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.3   
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ของผู้บริโภคที่มี
ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ข้อมูล เก่ียวกับ รูปแบบการด าเนิน ชีวิต ของผู้บริโภคท่ี มีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น โดยการ
น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ดงันี ้

ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตจ าแนกเป็นราย
ดา้น 

 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
 

�̄� 
 

S.D. 
 

ระดับ  

ดา้นกิจกรรม 
ดา้นความสนใจ 
ดา้นความคดิเห็น 

2.97 
3.76 
3.97 

.909 

.795 

.665 

 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม 3.57 .648 มาก 

 

จากตาราง 5 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ รูปแบบการด าเนินชีวิต
โดยรวมท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.57 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ท่ีมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความคิดเห็น  
และดา้นความสนใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 และ 3.76 ตามล าดบั และ ความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง คือ ดา้นกิจกรรม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.97  

ตาราง 6 คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นกิจกรรม 

 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิตทีเ่กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑด์ูแล
ผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

 

�̄� 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

ด้านกิจกรรม 
       1. ท่านมกัจะรบัชมรีวิวเก่ียวกบัผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
        2. ท่านมักจะเลือกใชผ้ลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ท่ีอยูใ่นกระแสนิยม 
        3. ท่ าน มั ก จ ะ เข้า ร่วม ท า กิ จก รรม  Workshop 
เก่ี ยวกับผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิ วหน้า  ระดับ เคาน์เตอร  ์
แบรนด ์

 
 

3.32 
 

3.11 
 
 

2.48 

 
 

1.05 
 

.973 
 
 

1.06 

 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

นอ้ย 
 

ด้านกิจกรรมโดยรวม 2.97 .909 ปานกลาง 

 

จากตาราง 6 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ี
เก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.97 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า การปฏิบตักิิจกรรม ท่ีมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง คือ การ
รบัชมรีวิวเก่ียวกบัผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์และการเลือกใชผ้ลิตภัณฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ท่ีอยู่ในกระแสนิยม มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.32 และ 3.11 ตามล าดบั 
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และการปฏิบัติกิจกรรม ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย คือ การเข้าร่วมท ากิจกรรม Workshop 
เก่ียวกบัผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.48 

ตาราง 7 คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความสนใจ 

 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิตทีเ่กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑด์ูแล
ผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

 

�̄� 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

ด้านความสนใจ 
        4. ทา่นมีความสนใจท่ีจะทดลองใชผ้ลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดท่ี์ออกมาใหม่ 
          5. ทา่นมกัจะติดตามขา่วสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
          6. ท่านชอบท าความรูจ้ัก และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับผู้อ่ืนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์     

 
 

3.81 
 

3.68 
 

3.79 

 
 

.835 
 

.985 
 

.981 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

ด้านความสนใจโดยรวม 3.76 .795 มาก 

 

จากตาราง 7 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ท่ี
เก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.76 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ความสนใจ ท่ีมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ ความสนใจท่ีจะ
ทดลองใชผ้ลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ท่ีออกมาใหม่ ชอบท าความรูจ้ัก และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด์ และ
ติดตามข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 
3.79 และ 3.68 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความคดิเห็น 

 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิตทีเ่กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

 

�̄� 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

ด้านความคิดเหน็ 
        7. ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอร  ์
แบรนดช์ว่ยเสรมิบคุลิกภาพ 
          8. ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร ์
แบรนด ์เป็นสิ่งจ  าเป็นตอ่ชีวิตประจ าวนั 
          9. ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร ์
แบรนด ์มีคณุภาพท าใหส้ามารถใชผ้ลิตภณัฑไ์ด้
อยา่งมั่นใจ     

 
 

3.95 
 

3.79 
 
 

4.19 

 
 

.761 
 

.936 
 
 

.772 

 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
ด้านความคิดเหน็โดยรวม 3.98 .665 มาก 

 

จากตาราง 8 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ท่ี
เก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) มีความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.98 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ความคิดเห็น ท่ีมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ ผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีคณุภาพท าใหส้ามารถใชผ้ลิตภัณฑไ์ดอ้ย่างมั่นใจ ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนดช์่วยเสริมบุคลิกภาพ  และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคาน์เตอรแ์บรนด์ เป็นสิ่งจ  าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 3.95 และ 3.79 
ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 

การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับคณุภาพของผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บ
รนด ์ไดแ้ก่ ดา้นสมรรถนะ ดา้นหน้าท่ีเสริม ดา้นการตรงต่อขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้น
ความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการบริการ ดา้นสนุทรียภาพ และดา้นการรบัรูค้ณุภาพ โดย
การน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบของคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นรายดา้น 

 

 

คุณภาพของผลิตภัณฑ ์
 

�̄� 
 

S.D. 
 

ระดับ  

ดา้นสมรรถนะ 
ดา้นหนา้ท่ีเสรมิ 
ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด 
ดา้นความทนทาน 
ดา้นความนา่เช่ือถือ 
ดา้นความสามารถในการบรกิาร 
ดา้นสนุทรียภาพ 
ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 

3.65 
3.46 
4.01 
3.79 
3.88 
3.83 
3.74 
4.19 

.856 

.943 

.784 

.806 

.754 

.817 

.836 

.579 

 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

คุณภาพของผลิตภัณฑโ์ดยรวม 3.81 .349 มาก 

 

จากตาราง 9 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความ
คิดเห็นต่อคณุภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.81 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร  ์
แบรนด ์ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก คือ ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ ดา้นการตรงต่อขอ้ก าหนด ดา้น
ความน่าเช่ือถือ ด้านความสามารถในการบริการ ด้านความทนทาน  ด้านสุนทรียภาพ  ด้าน
สมรรถนะ และดา้นหนา้ท่ีเสริม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 4.01 3.88 3.83 3.79 3.74 3.65 และ 
3.46 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั 
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นสมรรถนะ 

 

 

คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า  
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

 

�̄� 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

ด้านสมรรถนะ 
        1. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ชว่ยปรบัสภาพผิวหนา้ของทา่น 
          2. ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร์
แบรนด ์ชว่ยกกัเก็บความชุม่ชืน้บนผิวหนา้ 
          3. เนื ้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์สามารถแทรกซึมลงไปใน
ชัน้ผิวหนงัอยา่งรวดเรว็ 
          4. ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์ช่วยปกป้องไม่ให้ผิวแห้งกรา้นจนเกิดริว้
รอยไดง้่าย 

 
 

3.52 
 

3.57 
 
 

3.52 
 
 

3.96 

 
 

1.121 
 

1.262 
 
 

1.228 
 
 

.971 
 

 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

ด้านสมรรถนะโดยรวม 3.65 .856 มาก 

 

จากตาราง 10 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพของผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความ
คดิเห็นตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑด์า้นสมรรถนะ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.65 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร  ์
แบรนด ์ดา้นสมรรถนะ ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร ์
แบรนด ์ชว่ยปกปอ้งไม่ใหผ้ิวแหง้กรา้นจนเกิดริว้รอยไดง้่าย ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์ช่วยกักเก็บความชุ่มชื ้นบนผิวหนา้ ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ช่วย
ปรบัสภาพผิวหน้าของท่าน และเนือ้สัมผัสของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
สามารถแทรกซึมลงไปในชั้นผิวหนังอย่างรวดเร็ว  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 3.57 3.52 และ 3.52 
ตามล าดบั 
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ตาราง 11 คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นหนา้ท่ีเสรมิ 

 

 

คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า  
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

 

�̄� 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

ด้านหน้าทีเ่สริม 
        5. ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
มีสารปอ้งกนัฝุ่ นควนัมลพิษ 
         6. ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
สามารถใชง้านไดน้อกเหนือจากวิธีใชท่ี้ระบไุว ้(เชน่ 
สามารถน าไปทาผิวกายแทนโลชั่น) 
        7. ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร ์
แบรนด ์มีสว่นผสมพิเศษ (เช่น ไฮยารูลอน ไวทเ์ทนนิ่ง) 

 
 

3.60 
 
 

3.68 
 

3.10 

 
 

1.057 
 
 

1.037 
 

1.353 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

ด้านหน้าทีเ่สริมโดยรวม 3.46 .943 มาก 

 

จากตาราง 11 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพของผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความ
คดิเห็นตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑด์า้นหนา้ท่ีเสรมิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.46 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร  ์
แบรนด ์ดา้นหนา้ท่ีเสริม ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์สามารถใชง้านไดน้อกเหนือจากวิธีใชท่ี้ระบุไว้ ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดบัเคานเ์ตอร  ์
แบรนด์ มีสารป้องกันฝุ่ นควันมลพิษ  และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์ 
มีสว่นผสมพิเศษ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.68 3.60 และ 3.10 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด 

 

 

คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า  
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

 

�̄� 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

ด้านการตรงต่อข้อก าหนด 
        8. ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์มีคณุสมบตัิตรงตามท่ีก าหนดไวบ้นฉลาก
ของผลิตภณัฑ ์
        9. มีการบอกวิธีการใช ้ผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ไวอ้ยา่งชดัเจน 
       10. ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์ใหผ้ลลพัธต์ามท่ีเอกสารก ากบั  
(เชน่ ชว่ยรกัษาสิว) 

 
 
 

3.93 
 

3.95 
 
 

4.16 
 

 
 
 

1.073 
 

.998 
 
 

.870 

 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

ด้านการตรงต่อข้อก าหนดโดยรวม 4.01 .784 มาก 

 

จากตาราง 12 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพของผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความ
คิดเห็นต่อคณุภาพของผลิตภัณฑด์า้นการตรงต่อขอ้ก าหนด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.06 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร  ์
แบรนด ์ดา้นการตรงต่อขอ้ก าหนด ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ใหผ้ลลพัธต์ามท่ีเอกสารก ากบั มีการบอกวิธีการใชผ้ลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ไวอ้ย่างชดัเจน และผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีคณุสมบตัิ
ตรงตามท่ีก าหนดไวบ้นฉลากของผลิตภณัฑ ์มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.16 3.95 และ 3.93 ตามล าดบั 
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ตาราง 13 คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความทนทาน 

 

คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า  
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

 

�̄� 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

ด้านความทนทาน 
      11. เนือ้สมัผสัของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์คงสภาพเดมิตลอดอายุ
การใชง้าน 
        12. สีของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนดไ์มเ่ปล่ียนแปลงจากเดมิตลอด
อายกุารใชง้าน 
        13. กลิ่นของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์คงสภาพเดมิตลอดอายกุารใช้
งาน 

 
 
 

3.77 
 
 

3.85 
 
 

3.74 

 
 
 

1.083 
 
 

.944 
 
 

1.034 

 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
ด้านความทนทานโดยรวม 3.79 .806 มาก 

 

จากตาราง 13 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพของผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑด์า้นความทนทาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.79 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร  ์
แบรนด ์ดา้นความทนทาน ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ สีของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนดไ์ม่เปล่ียนแปลงจากเดิมตลอดอายุการใชง้าน เนือ้สัมผัสของผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์คงสภาพเดิมตลอดอายกุารใชง้าน และกลิ่นของผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์คงสภาพเดิมตลอดอายุการใชง้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 3.77 
และ 3.74 ตามล าดบั 
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ตาราง 14 คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความนา่เช่ือถือ 

 

คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า  
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

 

�̄� 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

ด้านความน่าเชื่อถอื 
      14. ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนดมี์มาตรฐานรบัรอง (เชน่ เครื่องหมาย อย.) 
        15. มีการรบัประกนัสินคา้สามารถเปล่ียน
หรือคืนสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
        16. ไดร้บัเครื่องหมายรบัรองการทดสอบจาก
ทางแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

 
 

4.04 
 

3.96 
 

3.64 

 
 

.911 
 

.946 
 

1.093 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

ด้านความน่าเชื่อถอืโดยรวม 3.88 .754 มาก 

 

จากตาราง 14 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพของผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความ
คิดเห็นตอ่คณุภาพของผลิตภัณฑด์า้นความน่าเช่ือถือ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.88 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร  ์
แบรนด์ ด้านความน่าเช่ือถือ ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนดมี์มาตรฐานรบัรอง มีการรบัประกนัสินคา้สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และไดร้บัเครื่องหมายรบัรองการทดสอบจากทางแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 4.04 3.96 และ 3.64 ตามล าดบั 
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ตาราง 15 คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความสามารถในการใหบ้รกิาร 

 

คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า  
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

 

�̄� 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

ด้านความสามารถในการให้บริการ 
      17. มีผูเ้ช่ียวชาญคอยแนะน าผลิตภณัฑ ์ณ 
สถานท่ีจดัจ าหนา่ยตามหา้งสรรพสินคา้ชัน้น า 
        18. พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ี
ลกูคา้พบเจอจากผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ไดอ้ยา่งตรงจดุ 
        19. พนกังานขายผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีทกัษะ ความรู ้ความสามารถใน
การเสนอขาย 
        20. พนกังานขายผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีบคุลิกภาพท่ีดี เอาใจใสล่กูคา้ 

 
 

3.78 
 
 

3.96 
 
 

3.89 
 

3.71 

 
 

1.016 
 
 

1.099 
 
 

1.155 
 

1.111 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

ด้านความสามารถในการให้บริการโดยรวม 3.83 .817 มาก 

 

จากตาราง 15 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพของผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑด์า้นความสามารถในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.83 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร  ์
แบรนด ์ดา้นความสามารถในการใหบ้ริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก คือ พนักงานสามารถ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีลกูคา้พบเจอจากผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดไ์ดอ้ย่าง
ตรงจุด  พนักงานขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ เคาน์เตอร์แบรนด์ มีทักษะ ความ รู ้
ความสามารถในการเสนอขาย มีผูเ้ช่ียวชาญคอยแนะน าผลิตภัณฑ ์ณ สถานท่ีจดัจ าหน่ายตาม
ห้างสรรพสินค้าชั้นน า  และพนักงานขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ มี
บคุลิกภาพท่ีดี เอาใจใสล่กูคา้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.96 3.89 3.78 และ 3.71 ตามล าดบั 
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ตาราง 16 คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นสนุทรียภาพ 

 

คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า  
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

 

�̄� 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

ด้านสุนทรียภาพ 
      21. ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนดมี์กลิ่นหอมชวนดม 
        22. สีของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีความเหมาะสมกบัตวั
ผลิตภณัฑ ์
        23. ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์มีเนือ้สมัผสัท่ีหลากหลาย 

 
 

3.53 
 
 

3.96 
 

3.72 

 
 

1.106 
 
 

.962 
 

1.092 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
ด้านสุนทรียภาพโดยรวม 3.74 .836 มาก 

 

จากตาราง 16 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพของผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความ
คดิเห็นตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑด์า้นสนุทรียภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.74 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร  ์
แบรนด ์ดา้นสุนทรียภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก คือ สีของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร  ์
แบรนด ์มีเนือ้สมัผสัท่ีหลากหลาย และผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดมี์กลิ่นหอม
ชวนดม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.96 3.72 และ 3.53 ตามล าดบั 
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ตาราง 17 คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 

 

คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า  
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

 

�̄� 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

ด้านการรับรู้คุณภาพ 
      24. ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์มีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กั 
        25. ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์มีคณุภาพเหมาะสมกบัราคา 
        26. ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์มีคณุภาพตามท่ีคาดหวงั 
        27. ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์มีคณุภาพตามการกลา่วอา้งถึงสรรพคณุ
ของผลิตภณัฑ ์

 
 

4.18 
 

4.21 
 

4.25 
 
 

4.10 

 
 

.788 
 

.732 
 

.768 
 
 

.931 

 
 

มาก 
 

มากท่ีสดุ 
 

มากท่ีสดุ 
 
 

มาก 
ด้านการรับรู้คุณภาพโดยรวม 4.19 .579 มาก 

 

จากตาราง 17 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความ
คิดเห็นตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑด์า้นการรบัรูค้ณุภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.19 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร  ์
แบรนด ์ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีคณุภาพตามท่ีคาดหวงั และผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 
มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 และ 4.21 ตามล าดับ และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ ท่ีมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
คือ ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดมี์ช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กั และ ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีคณุภาพตามการกล่าวอา้งถึงสรรพคณุของผลิตภณัฑ์ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.18 และ 4.10 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ
น าเสนอขอ้มลูในรูปแบบของจ านวนความถ่ี และคา่รอ้ยละ ปรากฏผลดงัตารางดงันี ้

ตาราง 18 จ  านวนความถ่ี และคา่รอ้ยละ ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 

 

ขอ้มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

จ านวน ร้อยละ 

1. ประเภทของผลิตภณัฑด์ูแลผิวหน้า    
          ซีร ั่ม 
          ครมี 
          โลชั่น 
          เจล 
          เอสเซน้ส ์
          อีมลัชั่น 

200 
93 
50 
14 
34 
9 

50.0 
23.2 
12.5 
3.5 
8.5 
2.3 

  รวม 400 100.0 
2. ตราสินค้าของผลิตภณัฑด์ูแลผิวหน้า 
          LAMER 
          SKII   
          Origins 
          Kiehl’s 
          ESTEE LUADER 
          THREE 
          Sulwhasoo 
          BIOTHERM 
          CLINIQUE 
          อื่นๆ             

 
31 
50 
41 
60 
58 
7 
37 
31 
32 
53 

 
7.7 
12.5 
10.3 
15.0 
14.5 
1.8 
9.2 
7.8 
8.0 
13.2 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ขอ้มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

จ านวน ร้อยละ 

3. ระยะเวลาในการซือ้ผลิตภณัฑด์ูแลผิวหน้า 
          เมื่อเห็นวา่มีผลติภณัฑต์วัใหมว่างจ าหนา่ย 
          เมื่อผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ที่ใชอ้ยูห่มด 
          เมื่อผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ที่ใชอ้ยูจ่ดัโปรโมชั่น 
          อื่นๆ  

 
46 

255 
82 
17 

 
11.5 
63.7 
20.5 
4.3 

รวม 400 100.0 
4. สถานทีซื่อ้ผลิตภณัฑด์ูแลผิวหน้า 
          เคานเ์ตอรต์ราสนิคา้โดยตรง (Stand Alone) 
            เคานเ์ตอรท์ี่อยูใ่นรา้นตวัแทนจ าหนา่ย 
            เคานเ์ตอรแ์ผนกเครือ่งส  าอางในหา้งสรรพสนิคา้ 
            อื่นๆ ไดแ้ก่  

 
146 
136 
95 
23 

 
36.5 
34.0 
23.8 
5.7 

รวม 400 100.0 

5. ผู้มีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ ์
            ตวัเอง 
            เพื่อน/ครอบครวั 
            บคุคลที่มีช่ือเสยีง 
            พนกังานขาย 
            พรเีซ็นเตอร ์

 
203 
84 
101 
9 
3 

 
50.7 
21.0 
25.2 
2.3 
0.8 

รวม 400 100.0 

 

จากตาราง 18 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดงันี ้

ด้านประเภทของผลิตภัณฑ ์พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ซือ้
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคาน์เตอรแ์บรนด ์ประเภทซีรั่ม มากท่ีสุด จ านวน 200 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 50 รองลงมา คือ ครีม จ านวน 93 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.2 และน้อยท่ีสุด คือ อีมัลชั่น 
จ  านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 
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ด้านตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
ซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ตราสินคา้ Kiehl’s มากท่ีสดุ จ านวน 60 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 15 รองลงมา คือ ESTEE LUADER จ านวน 58 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.5 และนอ้ยท่ีสุด 
คือ THREE จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 

ด้านระยะเวลาในการซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) ซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์เม่ือผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ท่ีใชอ้ยู่หมด 
มากท่ีสดุ จ านวน 255 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.7 รองลงมา คือ เม่ือผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ท่ีใชอ้ยู่จดั
โปรโมชั่น จ  านวน 82 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.5 และน้อยท่ีสุด คือ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เม่ือรบัชมรีวิวจาก 
Facebook, Youtube เม่ือไดร้บัการบอกตอ่จากเพ่ือน และ เม่ืออ่านรีวิวจากกลุ่มเก่ียวกบัสกินแคร ์
จ  านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.3 

ด้านสถานที่ซื ้อผลิตภัณฑ ์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ซือ้
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์จากเคานเ์ตอรข์องตราสินคา้นัน้โดยตรง (Stand 
Alone) มากท่ีสดุ จ านวน 146 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.5 รองลงมา คือ เคานเ์ตอรท่ี์อยูใ่นรา้นตวัแทน
จ าหน่าย จ านวน 136 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.0 และนอ้ยท่ีสดุ คือ Shopee, LAZADA, Instagram, 
Facebook จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ  5.7 

ด้านผู้มีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ ์พบว่า ผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศ (LGBT) ซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ จากความคดิของตวัเอง มากท่ีสดุ จ านวน 203 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 50.7 รองลงมา คือ บุคคลท่ีมีช่ือเสียง จ านวน 101 คน และน้อยท่ีสุด คือ พรีเซ็นเตอร ์
จ  านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 

 
การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดับเคานเ์ตอร์

แบรนด ์ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ
น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของแจกแจงเป็นค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 19 ดงันี ้
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ตาราง 19 แสดงคา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด �̄� S.D. 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 

 
800 

 
25000 

 
3563.97 

 
3242.83 

 

จากตาราง 19 แสดงพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) จ  านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดย
เฉล่ียประมาณ 3,563.97 บาท/ ครัง้ ต  ่าสดุอยูท่ี่ 800 บาท/ ครัง้ และสงูสดุอยูท่ี่ 25,000 บาท/ ครัง้ 
 

ตาราง 20 แสดงคา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด �̄� S.D. 

ความถ่ีในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 

 
1 

 
4 

 
1.37 

 
.594 

 

จากตาราง 20 แสดงพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีในการซือ้
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) จ านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดย
เฉล่ียประมาณ 1.37 ครัง้/เดือน ต ่าสดุอยูท่ี่ 1 ครัง้/เดือน และสงูสดุอยูท่ี่ 4 ครัง้/เดือน 
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การวิเคราะหสั์มประสิทธิ์สหสัมพันธข์องตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ี ใช้ในการศึกษา เพ่ื อ ป้องกันการเกิด 

Multicollinearity คือ การมีสหสมัพนัธก์ันเองระหว่างตวัแปรอิสระมากกว่า 2 ตวั ซึ่งการท่ีตวัแปร
อิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อาจส่งผลให้สมการท่ีใช้ในการพยากรณ์ตัวตามทีความ
คลาดเคล่ือน โดยท่ีตวัแปรอิสระมีคา่สหสมัพนัธส์งูมาก (ไม่ควรมีคา่สหสมัพนัธเ์กิน 0.80) จะท าให้
ตวัประมาณคา่สมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยมีความแมน่ย า และมีเสถียรภาพลดลง ดงันัน้จงึตอ้ง
ท าการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระว่าสามารถคงอยู่ในสมการตวัแบบได ้โดยจะ
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตามเกณฑ์ต่อไปนี ้(Hair, Black, Babin, Anderson & 
Tatham, 2006) 

คา่สหสมัพนัธผ์ลคณูของเพียรส์นั  ความหมายของระดบัความสมัพนัธ ์
 ±0.81 - ±1.00    มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก 
 ±0.61 – ±0.80    มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 
 ±0.41 - ±0.60    มีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
 ±0.21 - ±0.40    มีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
 ±0.01 - ±0.20    มีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก 
ทัง้นี ้การสิเคราะหส์มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือป้องกันการ

เกิด Multicollinearity จะใชใ้นการทดสอบคงามสมัพนัธก์นัท่ีอาจส่งผลใหส้มการท่ีใชพ้ยากรณต์วั
แปรตามมีความคลาดเคล่ือน ดงัตารางท่ี 21 

ตาราง 21 การวิเคราะหห์าคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีใชใ้นการศกึษา รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นคา่ใชจ้า่ยใน
การซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต (X1) (X2) (X3) (Y1) 

ดา้นกิจกรรม (X1) - - - - 
ดา้นความสนใจ (X2) 0.727** - - - 
ดา้นความคดิเห็น (X3) 0.491** 0.624** - - 
พฤตกิรรมการซือ้ดา้นคา่ใชจ้่าย (Y1) 0.874** 0.919** 0.790** - 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหห์าคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีใชใ้นการศกึษา 
รูปแบบการด าเนินชีวิต ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์ 
แบรนด ์ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) พบว่า 
ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศกึษามีคา่ความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัปานกลางจนถึงระดบัสงูมาก ซึ่งปัจจยั
ท่ีมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้น
คา่ใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม 
(X1) ดา้นความสนใจ (X2) และดา้นความคดิเห็น (X3) 

ตาราง 22 การวิเคราะหห์าคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีใชใ้นการศกึษา รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดย
เฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต (X1) (X2) (X3) (Y1) 

ดา้นกิจกรรม (X1) - - - - 
ดา้นความสนใจ (X2) 0.730** - - - 
ดา้นความคดิเห็น (X3) 0.500** 0.636** - - 
พฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถ่ี (Y1) 0.874** 0.921** 0.797** - 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหห์าคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีใชใ้นการศกึษา 
รูปแบบการด าเนินชีวิต ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์ 
แบรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ 
เดือน) พบวา่ ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศกึษามีคา่ความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลางจนถึงระดบัสงู
มาก ซึ่งปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
(ครัง้/ เดอืน) ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม (X1) ดา้นความสนใจ (X2) และดา้นความคดิเห็น (X3) 
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ตาราง 23 การวิเคราะหห์าคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีใชใ้นการศกึษา คณุภาพของ
ผลิตภณัฑ ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นคา่ใชจ้า่ยใน
การซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 
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ตาราง 24 การวิเคราะหห์าคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีใชใ้นการศกึษา คณุภาพของ
ผลิตภณัฑ ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดย
เฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 
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จากตารางท่ี 21-24 กลา่วไดว้า่ ผลการทดสอบการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีใชใ้น

การศกึษาเพ่ือปอ้งกนัการเกิด Multicollinearity พบวา่ มีคา่สหสมัพนัธไ์มเ่กิน 0.80 ทกุตวัแปรท่ี

ศกึษา จงึสามารถใชใ้นการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

ตอ่ไปได ้

การวิเคราะหค่์า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) 
ดังนั้นผู้วิจัยจะท าการทดสอบความสัมพันธ์กันโดยใช้ค่า Tolerance และ Variance 

Inflation Factor (VIF) ถ้ าห ากค่ า  Tolerance ขอ งตั ว แป ร  < 0.2 ห รื อ  < 0 แส ด งว่ า เกิ ด 
Multicollinearity และ ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 4 หากเกินกว่า
นี ้แสดงว่าตวัแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง (กัลยา วานิชยบ์ัญชา , 2561) ผลการทดสอบดัง
ตาราง 25 

ตาราง 25 การวิเคราะหห์าคา่ Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) ส าหรบัการ
ทดสอบเง่ือนไขการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

การทดสอบความสัมพนัธร์ะหว่างรูปแบบการด าเนินชวีิต และพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์ูแลผิวหน้า ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ คร้ัง) 
ตัวแปรที่ศึกษา Tolerance VIF 
ดา้นกิจกรรม (X1) 0.591 1.691 
ดา้นความสนใจ (X2) 0.459 2.180 
ดา้นความคิดเห็น (X3) 1.000 1.000 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

การทดสอบความสัมพนัธร์ะหว่างรูปแบบการด าเนินชวีิต และพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ด้านความถีโ่ดยเฉลี่ยในการซือ้ผลติภณัฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(คร้ัง/ เดือน) 
ตัวแปรที่ศึกษา Tolerance VIF 

ดา้นกิจกรรม (X1) 1.000 1.000 
ดา้นความสนใจ (X2) 0.459 2.180 

ดา้นความคิดเห็น (X3) 0.744 1.345 
การทดสอบความสัมพนัธร์ะหว่างคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์ูแลผิวหน้า ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ คร้ัง) 

ดา้นสมรรถนะ (X1) 0.890 1.124 
ดา้นหนา้ทีเ่สรมิ (X2) 0.913 1.095 

ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด(X3) 0.985 1.015 
ดา้นความทนทาน (X4) 0.855 1.169 

ดา้นความนา่เช่ือถือ (X5)  0.984 1.016 
ดา้นความสามารถในการบรกิาร (X6) 0.976 1.025 

ดา้นสนุทรยีภาพ (X7) 0.832 1.201 
ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ (X8) 0.991 1.009 
การทดสอบความสัมพนัธร์ะหว่างคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ด้านความถีโ่ดยเฉลี่ยในการซือ้ผลติภณัฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(คร้ัง/ เดือน) 
ดา้นสมรรถนะ (X1) 0.702 1.425 
ดา้นหนา้ทีเ่สรมิ (X2) 0.743 1.346 

ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด(X3) 0.778 1.285 
ดา้นความทนทาน (X4) 0.700 1.428 

ดา้นความนา่เช่ือถือ (X5)  0.778 1.285 
ดา้นความสามารถในการบรกิาร (X6) 0.705 1.419 

ดา้นสนุทรยีภาพ (X7) 0.723 1.382 
ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ (X8) 0.649 1.540 
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จากตาราง  25 การวิเคราะห์หาค่า  Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) 
ส  าหรบัการทดสอบเง่ือนไขการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
พบว่า ค่า Tolerance มีค่านอ้ยท่ีสุดคือ 0.459 ซึ่งไม่ต  ่ากว่า 0.200 และมีค่า VIF ท่ีมีค่ามากท่ีสุด
คือ 2.180 ซึ่ งน้อยกว่า 4 ดังนั้น  แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เกิด 
Multicollinearity 

หลังจากผู้วิจัยวิเคราะหเ์ง่ือนไขก่อนท่ีจะมีการทดสอบการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง
พหุคณู (Multiple Regression Analysis) ไดแ้ก่ การทดสอบการวิเคราะหส์ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของตวัแปรท่ีใชใ้นการศกึษา การวิเคราะหห์าคา่ Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) 
ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามไม่เกิด Multicollinearity ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงท า
การทดสอบสมมตฐิาน ดงันี ้

 
ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานในการทดสอบสมมตฐิาน  
การน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐานซึ่งประกอบดว้ยผลการทดสอบสมมติฐาน จ านวน 

3 ขอ้ โดยแบง่การน าเสนอผลการวิเคราะหต์ามหวัขอ้ตอ่ไปนี ้
สมมติ ฐานที่  1 ผู้บ ริ โภ ค ท่ี มี ความหลากหล ายทาง เพศ  (LGBT) ใน เขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร์ 
แบรนด ์แตกตา่งกนั จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานที่  1.1 ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายใน
การซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกตา่งกนั  สามารถเขียนเป็น
สมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
 H0   : ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรม

การซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล

ผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ไมแ่ตกตา่งกนั 

 H1   : ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรม

การซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล

ผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกตา่งกนั 
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ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชท้ดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ
ความเช่ือมั่นท่ี 95% โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยถ้าไดค้่าความ
แปรปรวนไม่ต่างกันใหท้ดสอบดว้ย F-test และถา้ความแปรปรวนต่างกันใหท้ดสอบดว้ย Brown-

Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าข้อใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่
แตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิ งซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ี
แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

ตาราง 26 การทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิต ิLevene’s Test 

 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(จ าแนกตามอายุ) 

Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 

 
5.768* 

 
3 

 
396 

 
.001 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 26 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดับ เคาน์เตอร์แบ รนด์ ของผู้บ ริ โภค ท่ี มี ความหลากหลายทางเพศ  (LGBT) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยใช้ Levene’s Test พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ
ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งนอ้ยกว่า 

0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า แต่ละ
ชว่งอายมีุความแปรปรวนไมเ่ทา่กนัจงึใชส้ถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ 
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ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe 

 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(จ าแนกตามอายุ) 

Statistic df1 df2 Sig. 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 

 
14.433* 

 
3 

 
29.898 

 
.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ 
ครัง้) จ  าแนกตามอายุ โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ (บาท/ ครัง้) แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่ดงัตาราง 28 
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ตาราง 28 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
(บาท/ ครัง้) จ  าแนกตามอาย ุเป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

 

 
อายุ 

 

�̅� 

นอ้ยกวา่  
20 ปี 

20-29 ปี 
 

30-39 ปี 
 

40 ปี ขึน้ไป 

  2345.45 3037.37 4604.21 8692.31 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 
 
20-29 ปี 
 
30-39 ปี 
 
40 ปี ขึน้ไป 

2345.45 
 

3037.37 
 

4604.21 
 

8692.31 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

-691.916 
(.224) 

- 
 
- 
 
- 

-2258.756* 
(.000) 

-1566.840* 
(.001) 

- 
 
- 

-6346.853* 
(.003) 

-5654.937* 
(.008) 

-4088.097 
(.069) 

- 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล

ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ 

ครัง้) โดยจ าแนกตามอายเุป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 พบวา่  

ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอายุนอ้ยกว่า 20 ปี มีพฤติกรรมการ
ซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกต่างกันกับ ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) ท่ี มีอายุ  30-39 ปี  และ อายุ  40 ปีขึ ้น ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ  0.05 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีอายุนอ้ยกว่า 20 ปี มีพฤติกรรม
การซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล
ผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) ท่ีมีอายุ 30-39 ปี และ อายุ 40 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 2258.756 และ 
6346.853 ตามล าดบั  
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ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอายุ 20-29 ปี มีพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกต่างกันกับ ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) ท่ี มีอายุ  30-39 ปี  และ อายุ  40 ปีขึ ้น ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ  0.05 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอายุ 20-29 ปี มีพฤติกรรมการ
ซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมี
อายุ 30-39 ปี และ อายุ 40 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 1566.840 และ 5654.937 
ตามล าดบั 

สมมติฐานที่  1.2 ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดย
เฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ (ครัง้/ เดือน) แตกตา่งกัน สามารถ
เขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
 H0   : ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรม

การซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑ์

ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ไมแ่ตกตา่งกนั 

 H1   : ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรม

การซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑ์

ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชท้ดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ
ความเช่ือมั่นท่ี 95% โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยถ้าไดค้่าความ
แปรปรวนไม่ต่างกันใหท้ดสอบดว้ย F-test และถา้ความแปรปรวนต่างกันให้ทดสอบดว้ย Brown-
Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าข้อใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่
แตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ี
แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตาราง 29 การทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิต ิLevene’s Test 

 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(จ าแนกตามอายุ) 

Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 

 
2.464 

 
3 

 
396 

 
.062 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 29 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดับ เคาน์เตอร์แบ รนด์ ของผู้บ ริ โภค ท่ี มี ความหลากหลายทางเพศ  (LGBT) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยใช ้Levene’s Test พบว่า ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.06 ซึ่งมากกว่า 
0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า แตล่ะชว่ง
อายมีุความแปรปรวนเทา่กนัจงึใชส้ถิต ิF-test ในการทดสอบ 

ตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิต ิF-test 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร ์
แบรนด ์(จ าแนกตามอายุ) 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

1.753 
140.957 
142.710 

3 
396 
399 

.584 

.356 
1.641 .179 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล

ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

(ครัง้/ เดือน) จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ F-test พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

(LGBT) ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ไม่

แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้น
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกต่างกัน 
สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
 H0   : ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มี

พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ

ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ไมแ่ตกตา่งกนั 

 H1   : ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มี

พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ

ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชท้ดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ
ความเช่ือมั่นท่ี 95% โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยถ้าไดค้่าความ
แปรปรวนไม่ต่างกันใหท้ดสอบดว้ย F-test และถา้ความแปรปรวนต่างกันใหท้ดสอบดว้ย Brown-
Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าข้อใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่
แตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ี
แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตาราง 31 การทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิต ิLevene’s Test 

 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 

(จ าแนกตามระดับการศึกษา) 

Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 

 
25.494* 

 
2 

 
397 

 
0.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 31 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 

ระดับ เคาน์เตอร์แบ รนด์ ของผู้บ ริ โภค ท่ี มี ความหลากหลายทางเพศ  (LGBT) ใน เขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้Levene’s Test พบว่า ดา้นคา่ใชจ้่ายในการ

ซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่งนอ้ยกว่า 

0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า แต่ละ

ระดบัการศกึษามีความแปรปรวนไมเ่ทา่กนัจงึใชส้ถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ 

ตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe 

 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 

(จ าแนกตามระดับการศึกษา) 

Statistic df1 df2 Sig. 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 

 
20.039* 

 
2 

 
114.166 

 
.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล

ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ 

ครั้ง) จ  าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ  Brown-Forsythe พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล

ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์ 

แบรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ดงัตาราง 

33 

ตาราง 33 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
(บาท/ ครัง้) จ  าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

 

 
ระดับการศึกษา 

 

�̅� 

ต ่ากว่า 
ปรญิญาตรี 

ปรญิญาตรี /
เทียบเทา่ 

สงูกวา่ 
ปรญิญาตรี 

  2338.24 3135.30 5485.54 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
 
ปรญิญาตรี /เทียบเท่า 
 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 

2338.24 
 

3135.30 
 

5485.54 

- 
 
- 
 
- 

-797.065 
(.224) 

- 
 
- 

-3147.307* 
(.000) 

-2350.242* 
(.001) 

- 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ 
ครัง้) โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษาเป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 พบวา่  
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ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
และ ปริญญาตรี/ เทียบเท่า มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกตา่งกนักบั 
ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมี
ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี และ ปริญญาตรี/ เทียบเท่า มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคาน์เตอร ์
แบรนด ์(บาท/ ครัง้) นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลายหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีระดบัการศกึษา
สงูกวา่ปรญิญาตรี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 3147.307 และ 2350.242 ตามล าดบั 

 
สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้น
ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ (ครัง้/ เดือน) แตกต่าง
กนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
 H0   : ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มี

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้

ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ไมแ่ตกตา่งกนั 

 H1   : ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มี

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้

ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชท้ดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ
ความเช่ือมั่นท่ี 95% โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยถ้าไดค้่าความ
แปรปรวนไม่ต่างกันใหท้ดสอบดว้ย F-test และถา้ความแปรปรวนต่างกันใหท้ดสอบดว้ย Brown-
Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าข้อใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่
แตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ี
แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตาราง 34 การทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิต ิLevene’s Test 

 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 

(จ าแนกตามระดับการศึกษา) 

Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 

 
4.912* 

 
2 

 
397 

 
0.008 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 34 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 

ระดับ เคาน์เตอร์แบ รนด์ ของผู้บ ริ โภค ท่ี มี ความหลากหลายทางเพศ  (LGBT) ใน เขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้Levene’s Test พบว่า ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ีย

ในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.008 ซึ่ง

นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 

แตล่ะระดบัการศกึษามีความแปรปรวนไมเ่ทา่กนัจงึใชส้ถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ 

ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 

(จ าแนกตามระดับการศึกษา) 

Statistic df1 df2 Sig. 

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 

 
2.712 

 
2 

 
127.744 

 
.070 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
(ครัง้/ เดือน) จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอาชีพ

แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายใน
การซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็น
สมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
 H0   : ผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรม

การซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล

ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ไมแ่ตกตา่งกนั 

 H1   : ผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรม

การซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล

ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชท้ดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ
ความเช่ือมั่นท่ี 95% โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยถ้าไดค้่าความ
แปรปรวนไม่ต่างกันใหท้ดสอบดว้ย F-test และถา้ความแปรปรวนต่างกันใหท้ดสอบดว้ย Brown-
Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าข้อใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่
แตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ี
แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตาราง 36 การทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิต ิLevene’s Test 

 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 
(จ าแนกตามอาชีพ) 

Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 

 
6.555* 

 
4 

 
395 

 
.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 36 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 

ระดับ เคาน์เตอร์แบรนด์ ของกลุ่มบุคล ท่ี มี ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ใน เขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช ้Levene’s Test พบว่า ค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑ์

ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งนอ้ย กว่า 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า แต่ละช่วงอาชีพมี

ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั จงึใชส้ถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ 

ตาราง 37 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe 

 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 
(จ าแนกตามอาชีพ) 

Statistic df1 df2 Sig. 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 

 
5.916* 

 
4 

 
112.929 

 
.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล

ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ 

ครัง้) จ  าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทาง

เพศ (LGBT) ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บ

รนด ์ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกตา่ง

กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี

ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่ดงัตาราง 38 

ตาราง 38 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
(บาท/ ครัง้) จ  าแนกตามอาชีพ เป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

 

 
อาชีพ 

 

�̅� 

นกัรยีน/
นกัศกึษา 

 

ขา้ราชการ/
รฐัวิสาหกิจ 

 

พนกังาน
บรษัิทเอกชน 

ธุรกิจ
สว่นตวั 

อื่นๆ 

  2515.79 3951.06 3707.41 4998.31 4421.43 
นกัรยีน/นกัศกึษา 
 
ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 
 
พนกังานบรษัิทเอกชน 
 
ธุรกิจสว่นตวั 
 
อื่นๆ 

2515.79 
 

3951.06 
 

3707.41 
 

4998.31 
 

4421.43 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

-1435.247* 
(.008) 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

-1191.625* 
(.002) 

243.649 
(.645) 

- 
 
- 
 
- 

-2482.516* 
(.000) 

-1047.241 
(.090) 

-1290.890* 
(.008) 

- 
 
- 

-1905.639* 
(.032) 

-470.365 
(.624) 

-714.014 
(.418) 

576.877 
(.538) 

- 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอาชีพเป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 พบวา่  
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ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มี
พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์  ด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกต่างกันกับ ผู้บริโภคท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีประกอบอาชีพ ข้าราชการ/ รฐัวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน 
ธุรกิจส่วนตวั และอ่ืนๆ หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีประกอบ
อาชีพ นกัเรียน/นกัศกึษา มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ ดา้น
คา่ใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภค
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีประกอบอาชีพ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ  1435.247 1191.625 
2482.516 และ 1905.639 ตามล าดบั 

ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีประกอบอาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน 
มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกต่างกันกับ ผู้บริโภคท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ  (LGBT) ท่ีประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการซื ้อ
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ี
ประกอบอาชีพ ธุรกิจสว่นตวั โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 1290.890  

 
สมมติฐานที่ 1.6 ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอาชีพ

แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดย
เฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ (ครัง้/ เดือน) แตกตา่งกัน สามารถ
เขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
 H0   : ผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรม

การซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑ์

ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ไมแ่ตกตา่งกนั 

 H1   : ผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรม

การซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑ์

ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) แตกตา่งกนั 
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ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชท้ดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ
ความเช่ือมั่นท่ี 95% โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยถ้าไดค้่าความ
แปรปรวนไม่ต่างกันใหท้ดสอบดว้ย F-test และถา้ความแปรปรวนต่างกันใหท้ดสอบดว้ย Brown-
Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าข้อใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่
แตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ี
แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

ตาราง 39 การทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิต ิLevene’s Test 

 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 
(จ าแนกตามอาชีพ) 

Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 

 
3.448* 

 
4 

 
395 

 
.009 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 39 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 

ระดับ เคาน์เตอร์แบ รนด์ ของผู้บ ริ โภค ท่ี มี ความหลากหลายทางเพศ  (LGBT) ใน เขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

(ครัง้/ เดือน) จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้ Levene’s Test พบว่า ด้านความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้

ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 ซึ่งนอ้ยกว่า 

0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า แต่ละ

อาชีพมีความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั จงึใชส้ถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ 
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ตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)  ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe 

 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 
(จ าแนกตามอาชีพ) 

Statistic df1 df2 Sig. 

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 

 
1.667 

 
4 

 
185.655 

 
.160 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล

ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

(ครัง้/ เดือน) จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบวา่ ผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลาย

ทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์

แบรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด์ (ครัง้/ 

เดือน) ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

  

สมมติฐานที่ 1.7 ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้น
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ (บาท/ ครัง้) แตกต่างกัน 
สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
 H0   : ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกต่าง

กัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้

ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ไมแ่ตกตา่งกนั 

 H1   : ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกต่าง

กัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้

ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกตา่งกนั 
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ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชท้ดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ
ความเช่ือมั่นท่ี 95% โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยถ้าไดค้่าความ
แปรปรวนไม่ต่างกันใหท้ดสอบดว้ย F-test และถา้ความแปรปรวนต่างกันใหท้ดสอบดว้ย Brown-
Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าข้อใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่
แตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ี
แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

ตาราง 41 การทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน โดยใชส้ถิต ิLevene’s Test 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 

(จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดอืน) 

Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 

 
23.608* 

 
4 

 
395 

 
0.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 41 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดับ เคาน์เตอร์แบ รนด์ ของผู้บ ริ โภค ท่ี มี ความหลากหลายทางเพศ  (LGBT) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ 
ครัง้) จ  าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้ Levene’s Test พบว่า ดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้
ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนมี
ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั จงึใชส้ถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ 
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ตาราง 42 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน โดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe 

 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 

(จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดอืน) 

Statistic df1 df2 Sig. 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 

 
20.585* 

 
4 

 
129.369 

 
.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ 
ครัง้) จ  าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด์ (บาท/ ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงท าการ
ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียราย
คู ่ดงัตาราง 43 
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ตาราง 43 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
(บาท/ ครัง้) จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

 

 
รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 

 

�̅� 

ต ่ากวา่หรอื
เทา่กบั

15,000 บาท 

15,001-
25,000 
บาท 

25,001-
35,000 
บาท 

35,001-
45,000 
บาท 

มากกวา่ 
45,000 

บาท ขึน้ไป 
  2329.90 2841.85 3491.95 4402.44 7047.06 
ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 
15,000 บาท 
15,001-25,000 บาท 
 
25,001-35,000 บาท 
 
35,001-45,000 บาท 
 
มากกวา่ 45,000 
บาท ขึน้ไป 

2329.90 
 

2841.85 
 

3491.95 
 

4402.44 
 

7047.06 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

-511.958 
(.195) 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

-1162.057* 
(.007) 

-650.099 
(.111) 

- 
 
- 
 
- 

-2072.542* 
(.000) 

-1560.584* 
(.003) 

-910.485 
(.100) 

- 
 
- 

-4717.162* 
(.000) 

-4205.204* 
(.000) 

-3555.105* 
(.000) 

-2644.620* 
(.000) 

- 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนเป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 พบวา่  

ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ แตกต่าง
กันกับ ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 
บาท 35,001-45,000 บาท และ มากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มี
พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์  ด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอร์แบรนด์ (บาท/ ครั้ง) น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท 35,001-45,000 บาท 
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และ มากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 1162.057 2072.542 และ 
4717.162 ตามล าดบั 

ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 15,001-25,000 
บาท มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ แตกตา่งกนักบั ผูบ้รโิภคท่ี
มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 35,001-45,000 บาท และ มากกว่า 
45,000 บาท ขึน้ไป หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน 15,001-25,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ 
ดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) น้อยกว่า  
ผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 35,001-45,000 บาท และ 
และ มากกว่า 45,000 บาท ขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 1560.584 และ 4205.204 
ตามล าดบั 

ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 25,001-35,000 
บาท และ 35,001-45,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด  ์
แตกต่างกันกับ ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
45,000 บาท ขึน้ไป หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท และ 35,001-45,000 บาท มีพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด  ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร  ์
แบรนด ์(บาท/ ครัง้) นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน มากกว่า 45,000 บาท ขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 3555.105 และ 2644.620 
ตามล าดบั 

 
สมมติฐานที่ 1.8 ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายได้

เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้น
ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ (ครัง้/ เดือน) แตกต่าง
กนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
 H0   : ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกต่าง

กนั มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการ

ซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ไมแ่ตกตา่งกนั 
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 H1   : ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกต่าง

กนั มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการ

ซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชท้ดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ
ความเช่ือมั่นท่ี 95% โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยถ้าไดค้่าความ
แปรปรวนไม่ต่างกันใหท้ดสอบดว้ย F-test และถา้ความแปรปรวนต่างกันใหท้ดสอบดว้ย Brown-
Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าข้อใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่
แตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ี
แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

ตาราง 44 การทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน โดยใชส้ถิต ิLevene’s Test 

 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 

(จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดอืน) 

Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 

 
2.305 

 
4 

 
395 

 
.058 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 44 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 

ระดับ เคาน์เตอร์แบ รนด์ ของผู้บ ริ โภค ท่ี มี ความหลากหลายทางเพศ  (LGBT) ใน เขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

(ครัง้/ เดือน) จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใช ้Levene’s Test พบว่า ความถ่ีโดยเฉล่ียใน

การซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีค่า Sig. เท่ากับ 0.058 ซึ่งมากกว่า 0.05 
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นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายไดเ้ฉล่ียตอ่

เดือนมีความแปรปรวนเทา่กนัจงึใชส้ถิต ิF-test ในการทดสอบ 

ตาราง 45 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)  ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน โดยใชส้ถิต ิF-test 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหน้าระดับเคานเ์ตอร์
แบรนด ์(จ าแนกตามรายได้

เฉล่ียต่อเดอืน) 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3.685 
139.025 
142.710 

4 
395 
399 

.912 

.352 
2.618* .035 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
(ครั้ง/ เดือน) จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-test พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ดัง
ตาราง 46 
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ตาราง 46 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บ
รนด ์(ครัง้/ เดือน) (จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน) เป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD 

 

 
รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 

 

�̅� 

ต ่ากวา่หรอื
เทา่กบั 

15,000 บาท 

15,001-
25,000 
บาท 

25,001-
35,000 
บาท 

35,001-
45,000 
บาท 

มากกวา่ 
45,000 

บาท ขึน้ไป 
  1.33 1.35 1.32 1.27 1.61 
ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 
15,000 บาท 
15,001-25,000 บาท 
 
25,001-35,000 บาท 
 
35,001-45,000 บาท 
 
มากกวา่ 45,000 
บาท ขึน้ไป 

1.33 
 

1.35 
 

1.32 
 

1.27 
 

1.61 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

-025 
(.757) 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

.008 
(.927) 
.033 

(.691) 
- 
 
- 
 
- 

.062 
(.578) 
.087 

(.419) 
.054 

(.634) 
- 
 
- 

-.278* 
(.007) 
-.253* 
(.011) 
-.286* 
(.007) 
-.340* 
(.007) 

- 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนเป็นรายคูด่ว้ย LSD พบวา่  

ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท และ  35,001-45,000 บาท มี
พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์แตกตา่งกนักบั ผูบ้ริโภคท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท หมายความว่า 
ผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 
บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท และ 35,001-45,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล
ผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
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(LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 45,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ .278 
.253 .286 และ .340 ตามล าดบั 

 
สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ 

และดา้นความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอร์ 
แบรนด ์ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานที่ 2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความ
สนใจ และดา้นความคดิเห็น มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์ 
แบรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นคา่ใชจ้่าย
ในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) สามารถเขียนเป็นสมมติฐาน
ทางสถิตไิดด้งันี ้
 H0   : รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้น

ความคิดเห็น ไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 

ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 

 H1   : รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้น

ความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 

ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานขอ้นี ้วิเคราะหพ์ฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดา้นคา่ใชจ้่าย
ในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิตกิารวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตอ่ไปนี ้
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ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณูของรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอ่
พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 
Residual 
Total 

181990438.4 
4037110741 
4219101180 

1 
398 
399 

181990438.4 
10143494.32 

17.942* .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 47 ผลการวิ เคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณของรูปแบบการด าเนิน ชีวิต 
ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
(บาท/ ครัง้) โดยการใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรง
กบักลุม่ตวัแปรอิสระ หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความ
สนใจ และดา้นความคดิเห็น มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) และมี
ตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั ท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตามคือ พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร ์
แบรนด ์(บาท/ ครัง้) ได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์
เชิงเสน้ตรงได ้ซึ่งจากการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณูสามารถค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
พหคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 48 แสดงรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ 
ครัง้) โดยวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณู 

 

 
รูปแบบการด าเนินชีวิต ของ
ผู้บริโภคทีม่ีความหลากหลาย

ทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร์
แบรนด ์ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 

ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ คร้ัง) 
B SE(b) Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 
ดา้นความคดิเห็น (X3) 

1201.405 
659.505 

582.326 
155.700 

 
.208 

2.063 
4.236* 

.040 

.000 

R 
 

R2 Adjust R2 SE (est.) F Sig. 
0.208 0.043 0.041 3184.885 17.942* .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม (X1) ดา้นความสนใจ (X2) และ ดา้น

ความคิดเห็น (X3) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) โดยใชก้าร

วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูดว้ยวิธี Stepwise 

 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแล

ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซื ้อผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร  ์

แบรนด ์(บาท/ ครัง้) (Y1) คือ รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น (X3) ซึ่งสามารถวิเคราะห์

พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์  ด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ

ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ไดร้อ้ยละ 4.1 (Adjust R2 = 0.041)  
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 ผลการทดสอบท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผูวิ้จยัจึงไดน้  าค่าสมัประสิทธ์ิ

ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับ

เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ 

ครัง้) ไดด้งันี ้ 
 

 Y1 =     1201.405 + 659.505 (X3)  
 X3  =     ดา้นความคดิเห็น 

จากสมการจะเห็นไดว้่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกกบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์ 
แบรนด ์(บาท/ ครัง้) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความ
คิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ด้าน
คา่ใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ในทิศทางเดียวกนั 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 659.505 ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ดังกล่าว
สามารถอธิบายไดด้งันี ้

หากผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความ
คิดเห็น (X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
คา่ใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) เพิ่มขึน้ 659.505 
บาท 

 
สมมติฐานที่ 2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความ

สนใจ และดา้นความคดิเห็น มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์ 
แบรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ี
โดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) สามารถเขียนเป็น
สมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
 H0   : รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้น

ความคิดเห็น ไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของ



  127 

ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแล

ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 

 H1   : รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้น

ความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแล

ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานขอ้นี ้วิเคราะหพ์ฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดา้นความถ่ี
โดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติ
การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณูของ รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอ่
พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของกลุม่บคุคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 
Residual 
Total 

4.520 
136.458 
140.978 

1 
398 
399 

4.520 
.343 

13.182* .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 49 ผลการวิ เคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณของรูปแบบการด าเนิน ชีวิต 
ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์ 
แบรนด ์(ครัง้/ เดือน) โดยการใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคณู พบว่า รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์
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เชิงเสน้ตรงกบักลุม่ตวัแปรอิสระ หมายความวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม 
ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเห็น มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
(ครัง้/ เดือน) และมีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั ท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตามคือ พฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล
ผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ได ้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
สามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได ้ซึ่งจากการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคูณสามารถ
ค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้

ตาราง 50 แสดงรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
(ครัง้/ เดือน) โดยวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณู 

 

 
รูปแบบการด าเนินชีวิต  
ของผู้บริโภคทีม่ีความ

หลากหลายทางเพศ (LGBT) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร์
แบรนด ์ด้านความถีโ่ดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล

ผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(คร้ัง/ เดอืน) 
B SE(b) Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 
ดา้นกิจกรรม (X1) 

1.056 
.106 

.091 

.029 
 

.179 
11.658 
3.631* 

.000 

.000 

R 
 

R2 Adjust R2 SE (est.) F Sig. 
.179 0.032 0.030 .586 13.182* .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม (X1) ดา้นความสนใจ (X2) และ ดา้น

ความคิดเห็น (X3) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
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ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) โดยใช้

การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูดว้ยวิธี Stepwise 

 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแล

ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ

เคานเ์ตอรแ์บรนด  ์(ครัง้/ เดือน) (Y1) คือ รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม (X1) ซึ่งสามารถ

วิเคราะหพ์ฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียใน

การซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(Y1) ไดร้อ้ยละ 3.0 (Adjust R2 = 0.030)  

 ผลการทดสอบท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผูวิ้จยัจึงไดน้  าค่าสมัประสิทธ์ิ

ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับ

เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

(ครัง้/ เดือน) ไดด้งันี ้ 
 

 Y1 =     1.056 + .106 (X1) 
 X1 =      ดา้นกิจกรรม 

จากสมการจะเห็นไดว้่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกกบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ดา้นกิจกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ ดา้น
ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธเ์ท่ากับ .106 ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธด์งักล่าว
สามารถอธิบายไดด้งันี ้

หากผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้าน
กิจกรรม เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหพ้ฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ี
โดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) เพิ่มขึน้ .106 ครัง้ 
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สมมติฐานที่ 3 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหน้าท่ี
เสรมิ ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้นความนา่เช่ือถือ ดา้นความสามารถในการ
ใหบ้ริการ ดา้นสุนทรียภาพ และดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถจ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานที่ 3.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้น
หนา้ท่ีเสริม ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถ
ในการให้บริการ ด้านสุนทรียภาพ และด้านการรับรูคุ้ณภาพ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
(บาท/ ครัง้) สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้

 H0   : คณุภาพของผลิตภัณฑ์ ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม ดา้นการ

ตรงตอ่ขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการใหบ้รกิาร ดา้น

สุนทรียภาพ และดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 

ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดา้นคา่ใชจ้่ายในการ

ซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 

 H1   : คณุภาพของผลิตภัณฑ์ ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม ดา้นการ

ตรงตอ่ขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการใหบ้รกิาร ดา้น

สนุทรียภาพ และดา้นการรบัรูค้ณุภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั

เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้

ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานขอ้นี ้วิเคราะหพ์ฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดา้นคา่ใชจ้่าย
ในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิตกิารวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตอ่ไปนี ้

 



  131 

ตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณูของ คณุภาพของผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลตอ่
พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของกลุม่บคุคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้)  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 
Residual 
Total 

157466513.3 
4061634666 
4219101180 

3 
396 
399 

52488837.75 
10256653.20 

5.118* .002 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 51 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณู คณุภาพของผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย 
ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ 
ดา้นความสามารถในการใหบ้ริการ ดา้นสุนทรียภาพ และดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ  ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) โดยการใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า คุณภาพ
ของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีความสัมพันธเ์ชิงเส้นตรงกับกลุ่มตวัแปร
อิสระ หมายความว่า คณุภาพของผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม ดา้น
การตรงตอ่ขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการใหบ้ริการ 
ดา้นสนุทรียภาพ และดา้นการรบัรูค้ณุภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอร  ์
แบรนด์ (บาท/ ครั้ง) และมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ท่ีสามารถอธิบายตัวแปรตาม คือ 
พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ
ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ได ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได ้ซึ่งจากการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคูณ
สามารถค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 52 แสดงคณุภาพของผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ 
ครัง้) โดยวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณู 

 

 
คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแล
ผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร ์

แบรนด ์
 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ คร้ัง) 
B SE(b) Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 
ดา้นหนา้ท่ีเสรมิ (X2) 
ดา้นสนุทรียภาพ (X7)  
ดา้นความทนทาน (X4) 

2348.316 
473.116 
-574.868 
458.550 

615.221 
177.885 
210.193 
215.034 

 
.137 
-.148 
.114 

2.422 
2.660* 
-2.735* 
2.132* 

.016 

.008 

.007 

.034 
R R2 Adjust R2 SE (est.) F Sig. 

0.193 0.037 0.030 3202.601 4.547* .034 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) คณุภาพของผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม ดา้นการตรงต่อ

ข้อก าหนด ด้านความทนทาน ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความสามารถในการให้บริกา ร ดา้น

สนุทรียภาพ และดา้นการรบัรูค้ณุภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั

เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ 

ครัง้) โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูดว้ยวิธี Stepwise 

 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแล

ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์ 

แบรนด ์(บาท/ ครัง้) (Y1) คือ คณุภาพของผลิตภัณฑ ์ดา้นหนา้ท่ีเสริม (X2) ดา้นความทนทาน (X4) 

และ ดา้นสุนทรียภาพ (X7) ซึ่งสามารถวิเคราะหพ์ฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับ
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เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ 

ครัง้) ไดร้อ้ยละ 3.0 (Adjust R2 = 0.030)  

 ผลการทดสอบท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผูวิ้จยัจึงไดน้  าค่าสมัประสิทธ์ิ

ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับ

เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ 

ครัง้) ไดด้งันี ้ 

 Y1 =     2348.316 + 473.116 (X2) – 574.868 (X7) + 458.550 (X4) 
 X2 =     ดา้นหนา้ท่ีเสรมิ 
     X4 =     ดา้นความทนทาน 
 X7 =     ดา้นสนุทรียภาพ 

 
จากสมการจะเห็นไดว้่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกกบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล

ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร ์
แบรนด ์(บาท/ ครัง้) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 คือ คณุภาพของผลิตภณัฑ ์ดา้นหนา้ท่ี
เสริม และดา้นความทนทาน มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ใน
ทิศทางเดียวกนั โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ทา่กบั 473.116 และ 458.550 ตามล าดบั ซึ่งจาก
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธด์งักลา่วสามารถอธิบายไดด้งันี ้

หากผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด์ มีคุณภาพด้านหน้าท่ีเสริม (X2) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหพ้ฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) เพิ่มขึน้  473.116 บาท 

หากผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ มีคุณภาพดา้นความทนทาน (X4) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหพ้ฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายในการ
ซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) เพิ่มขึน้ 458.550 บาท 
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ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางลบกับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์ 
แบรนด ์ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านสุนทรียภาพ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์  ด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้)  ในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 574.868 ซึ่งจากคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธด์งักล่าวสามารถอธิบาย
ไดด้งันี ้

หากผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด์ มีคุณภาพดา้นสุนทรียภาพ (X7) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหพ้ฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ลดลง 574.868 บาท 

 
สมมติฐานที่ 3.2 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้น

หนา้ท่ีเสริม ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถ
ในการให้บริการ ด้านสุนทรียภาพ และด้านการรับรูคุ้ณภาพ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์ 
แบรนด ์(ครัง้/ เดือน) สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้

 H0   : คณุภาพของผลิตภัณฑ์ ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม ดา้นการ

ตรงตอ่ขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการใหบ้รกิาร ดา้น

สุนทรียภาพ และดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 

ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ีย

ในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 

 H1   : คณุภาพของผลิตภัณฑ์ ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม ดา้นการ

ตรงตอ่ขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการใหบ้รกิาร ดา้น

สนุทรียภาพ และดา้นการรบัรูค้ณุภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั

เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการ

ซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 
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ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานขอ้นี ้วิเคราะหพ์ฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดา้นความถ่ี
โดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน)  ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติ
การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณูของ คณุภาพของผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลตอ่
พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 
Residual 
Total 

3.710 
137.268 
140.978 

2 
397 
399 

1.855 
.346 

5.365* .005 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 53 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณู คณุภาพของผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย 
ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ 
ดา้นความสามารถในการใหบ้ริการ ดา้นสุนทรียภาพ และดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ  ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ 
ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) โดยการใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า 
คณุภาพของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบักลุม่ตวั
แปรอิสระ หมายความว่า คณุภาพของผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม 
ดา้นการตรงต่อขอ้ก าหนด ด้านความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการ
ใหบ้ริการ ดา้นสุนทรียภาพ และดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) และมีตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั ท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตาม
คือ พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ด้านความถ่ีในการซื ้อ
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ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ได ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได ้ซึ่งจากการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคูณ
สามารถค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้

ตาราง 54 แสดงคณุภาพของผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
(ครัง้/ เดือน) โดยวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณู 

 

 
คุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแล
ผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร ์

แบรนด ์
 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ด้านความถีโ่ดยเฉล่ียในการซือ้
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 

(คร้ัง/ เดอืน) 
B SE(b) Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 
ดา้นความน่าเช่ือถือ (X5) 
ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด (X3) 

1.746 
-.200 
.119 

.264 

.062 

.059 

 
-.181 
.112 

6.624 
-3.230* 
2.002* 

.000 

.001 

.046 

R R2 Adjust R2 SE (est.) F Sig. 

0.162 0.026 0.021 .588 4.009* .046 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) คณุภาพของผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม ดา้นการตรงต่อ

ข้อก าหนด ด้านความทนทาน ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความสามารถในการให้บริการ ดา้น

สนุทรียภาพ และดา้นการรบัรูค้ณุภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั

เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

(ครัง้/ เดือน) โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูดว้ยวิธี Stepwise 
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 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแล

ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ

เคานเ์ตอรแ์บรนด  ์(ครัง้/ เดือน) (Y1) คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ ์ดา้นการตรงต่อขอ้ก าหนด (X3)  

และ ดา้นความน่าเช่ือถือ (X5) ซึ่งสามารถวิเคราะหพ์ฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั

เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

(ครัง้/ เดือน) ไดร้อ้ยละ 2.1 (Adjust R2 = 0.021)  

 ผลการทดสอบท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผูว้ิจยัจึงไดน้  าค่าสมัประสิทธ์ิ

ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับ

เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

(ครัง้/ เดือน) ดงันี ้ 
 

 Y1 =     1.746 – 0.200 (X5) + 0.119 (X3) 
     X3 =     ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด 
 X5 =     ดา้นความนา่เช่ือถือ 

 

จากสมการจะเห็นไดว้่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกกบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ คณุภาพของผลิตภณัฑ ์
ดา้นการตรงต่อขอ้ก าหนด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ 
เดือน) ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .119 ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธด์งักลา่วสามารถอธิบายได ้ดงันี ้  

หากผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีคณุภาพดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหพ้ฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ีย
ในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) เพิ่มขึน้ .119 ครัง้ 
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ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางลบกับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์ 
แบรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ 
เดือน) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ ์ดา้นความน่าเช่ือถือ  
มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ีย
ในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม โดยมี
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .200 ซึ่งจากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธด์งักล่าวสามารถอธิบาย
ได ้ดงันี ้

หากผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ มีคุณภาพด้านความน่าเช่ือถือ
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหพ้ฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ีย
ในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ลดลง .200 ครัง้ 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 55 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์

สมมตฐิานที ่1 ผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
ลกัษณะประชากรศาสตร ์แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์แตกตา่งกัน 

ลักษณะ
ประชากรศาสตร ์

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า  
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

ดา้นคา่ใชจ้า่ย  
(บาท/ ครัง้) 

ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ีย 
(ครัง้/ เดือน) 

สถิตท่ีิใช ้

อาย ุ

ระดบัการศกึษา 

อาชีพ 

รานยไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✘ 

✘ 

✘ 

✓ 

 
Brown-Forsythe  

F-test 

Brown-Forsythe  
 

Brown-Forsythe  

หมายเหต ุ เครื่องหมาย  ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

  เครื่องหมาย ✘ หมายถึง ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง 56 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต 

สมมตฐิานที ่2 รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า  
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

ดา้นคา่ใชจ้า่ย  
(บาท/ ครัง้) 

ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ีย 
(ครัง้/ เดือน) 

สถิตท่ีิใช ้

ดา้นกิจกรรม 

ดา้นความสนใจ 

ดา้นความคดิเห็น 

✘ 

✘ 

✓ 

✓ 

✘ 

✘ 

Multiple 
Regression 

หมายเหต ุ เครื่องหมาย  ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

  เครื่องหมาย ✘ หมายถึง ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง 57 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นคณุภาพของผลิตภณัฑ ์

สมมตฐิานที ่3 คณุภาพของผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คุณภาพของผลิตภัณฑ ์

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า  
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

ดา้นคา่ใชจ้า่ย  
(บาท/ ครัง้) 

ดา้นความถ่ีโดย
เฉล่ีย (ครัง้/ เดือน) 

สถิตท่ีิใช ้

ดา้นสมรรถนะ 

ดา้นหนา้ท่ีเสรมิ 

ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด 

ดา้นความทนทาน 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 

ดา้นความสามารถในการใหบ้รกิาร 

ดา้นสนุทรียภาพ 

ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 

✘ 

✓ 

✘ 

✓ 

✘ 

✘ 

✓ 

✘ 

✘ 

✘ 

✓ 

✘ 

✓ 

✘ 

✘ 

✘ 

Multiple 
Regression 

หมายเหต ุ เครื่องหมาย  ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

  เครื่องหมาย ✘ หมายถึง ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการซือ้

ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลวิจยัในครัง้นีส้ามารถน ามาเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ และพัฒนากลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศ (LGBT) 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของ

ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม  
ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศกึษาอิทธิพลของคณุภาพของผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้น
หนา้ท่ีเสริม ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถ
ในการบริการ ดา้นสนุทรียภาพ และดา้นการรับรูค้ณุภาพ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพ่ือเป็นขอ้มลูใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ใชเ้ป็นแนวทางใน

การวางแผนปรบักลยุทธท์างการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

2. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการ และผู้ท่ีสนใจในธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหนา้ ใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ โดยน าไปประยุกตใ์ห้
เหมาะสมตามรูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า หรือ
เครื่องส าอางประเภทอ่ืนๆ ตอ่ไปไดใ้นอนาคต 
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3. เพ่ือเป็นประโยชนท์างดา้นวิชาการ และเป็นแนวทางในการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูแก่ 
นิสิต นักศึกษา หรือผู้ท่ีสนใจเก่ียวกับ รูปแบบการด า เนินชีวิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) ไปใชใ้นการคน้ควา้ และอา้งอิงตอ่ไป 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี

ลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
แตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์แตกตา่งกนั 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้น
ความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของ
ผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. คุณภาพของผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม ดา้นการ
ตรงต่อขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการบริการ ดา้น
สนุทรียภาพ และดา้นการรบัรูค้ณุภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษา “รูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามกบัผูซื้อ้ หรือ
เคยซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) ท่ีซือ้ หรือเคยซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยอาศยัหรือท างานอยุ่
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชศ้ึกษาในครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

ท่ีซือ้หรือเคยซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยอาศยัหรือท างานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการวิ จัย ครั้ง นี ้ผู้ วิ จัย ได้ใช้ เค รื่ อ ง มื อ ในการส า รวจ  คือ  แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซึ่งท าการสรา้งแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์และมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  คุณภาพของผลิตภัณฑ ์
และพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์ของผู้บริโภคท่ี มีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT)  ท่ีซือ้ หรือเคยซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยแบง่ออกเป็น 
4 สว่น ประกอบดว้ย 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรณศ์าสตร ์ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน   

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
กิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเห็น  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพของผลิตภณัฑ ์แบง่ออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
สมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม  ดา้นการตรงต่อขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน  ดา้นความน่าเช่ือถือ 
ดา้นความสามารถในการใหบ้รกิาร ดา้นสนุทรียภาพ และดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์ไดแ้ก่ ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครั้ง) 
และ ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาขอ้มลูจากเอกสารตา่งๆ ต ารา ทฤษฎี แนวคิด อินเตอรเ์น็ต ปริญญานิพนธ ์

สารนิพนธ ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับลกัษณะประชากรศาสตร ์รูปแบบการด าเนินชีวิต คณุภาพ
ของผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภค
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถามใหค้รอบคลมุกบัสิ่งท่ีตอ้งการวิจยั 

2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาสรา้งเป็นแบบสอบถามใหส้อดคล้องกับแนวคิด 
และทฤษฎีท่ีใชใ้นงานวิจยั 

3. น าเสนอแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง และขอค าแนะน าปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหเ้หมาะสมก่อน
น าเสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์

4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ และแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์
ปรึกษาเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื ้อหาและ
วัตถุประสงคร์ะหว่างข้อค าถามแต่ละข้อ (Index of Item – Objective Congruence หรือ IOC) 
โดยค่าความสอดคลอ้งท่ียอมรบัไดต้อ้งมีค่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, 2526, 
น. 89-91) 

5.น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแกไ้ขมาอย่างถูกตอ้งไปทดลองใช ้(Try Out) กับ
กลุ่มประชากรท่ีมีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (α = Coefficient) 
ของครอนบรคั (Cronbach) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS คา่แอลฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงระดบั

ความคงท่ีของแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 แสดงว่ามีค่า
ความเช่ือมั่นสงู โดยคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ียอมรบัไดจ้ะมีคา่มากกว่า 0.7 ขึน้ไป (จิระ
พงศ ์เรืองทุน, 2562, น. 34) จากผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม พบว่า ไดค้่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในภาพรวมเท่ากบั .769 โดยมีการทดสอบผลค่าความเช่ือมั่นราย
ดา้น ดงันี ้

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
 ดา้นกิจกรรม    คา่ความเช่ือมั่น  .760 
 ดา้นความสนใจ    คา่ความเช่ือมั่น  .756 
 ดา้นความคดิเห็น   คา่ความเช่ือมั่น  .763 



  146 

คุณภาพของผลิตภัณฑ ์   
 ดา้นสมรรถนะ    คา่ความเช่ือมั่น  .761 
 ดา้นหนา้ท่ีเสรมิ    คา่ความเช่ือมั่น  .758 
 ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด  คา่ความเช่ือมั่น  .762 
 ดา้นความทนทาน   คา่ความเช่ือมั่น  .761 
 ดา้นความนา่เช่ือถือ   คา่ความเช่ือมั่น  .775 
 ดา้นความสามารถในการใหบ้รกิาร คา่ความเช่ือมั่น  .770 
 ดา้นสนุทรียภาพ    คา่ความเช่ือมั่น  .761 
 ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ   คา่ความเช่ือมั่น  .771 

การจัดกระท า และการวิเคราะหข้์อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 

หลังจากท่ีไดจ้ัดเก็บแบบสอบถาม และตรวจสอบความเรียบรอ้ย ผู้วิจัยจะไดน้  า
แบบสอบถามมาด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบขอ้มลู (Ending) ความเรียบรอ้ย และความถกูตอ้งสมบรูณ์
ของแบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าลงรหสั (Coding) ท่ีก าหนดไวเ้พ่ือน าไปประมวลผลดว้ย
โปรแกรมสถิตสิ  าเรจ็รูปเพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร ์

 
การวิเคราะหข้์อมูล 

แบบสอบถามท่ีไดจ้ากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) จ  านวน 400 คน ผูว้ิจยัไดน้  าแบบสอบถามมาวิเคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การวิเคราะหข้์อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) สามารถ
วิเคราะหแ์บบสอบถามได ้ดงันี ้

1.1 แบบสอบถามส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์อง
ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การวิเคราะห์
ข้อมูลจะท าโดยการน าเสนอในรูปแบบของการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่ารอ้ยละ 
(Percentage)  
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1.2 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ประกอบดว้ย กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น การวิเคราะหข์อ้มลูจะท าโดยการน าเสนอใน
รูปแบบของค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรบัการ
วิเคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถาม 

1.3 แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ์
ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม ดา้นการตรงต่อขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้น
ความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการบรกิาร ดา้นสนุทรียภาพ และดา้นการรบัรูค้ณุภาพ การ
วิเคราะห์ข้อมูลจะท าโดยการน าเสนอในรูปแบบของค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถาม 

1.4 แบบสอบถามส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์การวิเคราะหข์อ้มูลจะท าโดยการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบ
ของการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถาม 

 
2. การวิเคราะหข้์อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เป็นสถิติท่ีใช้

ทดสอบสมมุติฐานการวิจัย มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล  โดยใช้สถิติการ
วิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรใน รูปแบบการท านาย ของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และตัวแปรตาม 
(Dependent) ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิานดงันี ้

สมมติฐานที ่1 ทดสอบเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้นอาย ุระดบัการศกึษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ในการ
วิเคราะหข์อ้มลู 

สมมตฐิานที ่2 ทดสอบเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ
ซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะหข์อ้มูลทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความ
สนใจ และดา้นความคดิเห็น 
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สมมติฐานที่ 3 ทดสอบเก่ียวกับคณุภาพของผลิตภัณฑ ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยใช้สถิติวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านสมรรถนะ ด้าน
หนา้ท่ีเสริม ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนด ดา้นความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถ
ในการบรกิาร ดา้นสนุทรียภาพ และดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 

สรุปผลการวิเคราะหข้์อมูล 
การศึกษาเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการซือ้

ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้

ส่วนที ่1 สรุปผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงพรรณนา 

ตอนที ่1 การวิเคราะหข้์อมูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20-29 ปี จ  านวน 270 คิดเป็นรอ้ยละ 67.5 มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า จ  านวน 283 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.7  ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 147 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.7 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ ท่ี 
15,001-25,000 บาท จ านวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.0 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้าน

กิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเหน็ 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความ

คิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 ดา้นความ
คิดเห็น มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความสนใจ และน้อยท่ีสุด คือ ด้านกิจกรรม เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

ด้านกิจกรรม พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.97 การ
ปฏิบตักิิจกรรมท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ คือ การรบัชมรีวิวเก่ียวกบัผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์รองลงมา คือ การเลือกใชผ้ลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ท่ีอยู่ในกระแส
นิยม และการเขา้ร่วมท ากิจกรรม Workshop เก่ียวกับผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บ
รนด ์โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.32 3.11 และ 2.48 ตามล าดบั 



  149 

ด้านความสนใจ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความคิดเห็น
ตอ่รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.76 ความ
สนใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสนใจท่ีจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอร  ์
แบรนดท่ี์ออกมาใหม่ รองลงมา คือ ชอบท าความรูจ้ัก และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน
เก่ียวกับผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์และติดตามข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.81 3.79 และ 3.68 ตามล าดบั 

ด้านความคิดเห็น พบวา่ ผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความคดิเห็น
ต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 
ความคดิเห็นท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ คือ ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีคณุภาพท าให้
สามารถใชผ้ลิตภัณฑไ์ดอ้ย่างมั่นใจ รองลงมา คือ ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์
ช่วยเสริมบุคลิกภาพ และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ เป็นสิ่งจ  าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวนั โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.19 3.95 และ 3.79 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับ

เคาน์เตอร์แบรนด์ ประกอบด้วย ด้านสมรรถนะ ด้านหน้าที่ เสริม ด้านการตรงต่อ
ข้อก าหนด ด้านความทนทาน ด้านความน่าเชื่อถอื ด้านความสามารถในการบริการ ด้าน
สุนทรียภาพ และด้านการรับรู้คุณภาพ  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความ
คิดเห็นตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 ด้านการรับรู ้คุณภาพมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการตรงต่อ
ขอ้ก าหนด และนอ้ยท่ีสดุ คือ ดา้นหนา้ท่ีเสรมิ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

ด้านสมรรถนะ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความคิดเห็นตอ่
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดา้นสมรรถนะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 ความ
คิดเห็นท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสดุ คือ ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ช่วยปกป้องไม่ใหผ้ิว
แหง้กรา้นจนเกิดริว้รอยไดง้่าย รองลงมา คือ ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ช่วย
กักเก็บความชุ่มชืน้บนผิวหน้า ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ช่วยปรบัสภาพ
ผิวหนา้ของท่าน และเนือ้สมัผสัของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์สามารถแทรก
ซมึลงไปในชัน้ผิวหนงัอยา่งรวดเรว็ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.96 3.57 3.52 และ 3.52 ตามล าดบั 
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ด้านหน้าที่เสริม พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความคิดเห็น
ตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑ  ์ดา้นหนา้ท่ีเสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.46 ความ
คิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์สามารถใชง้านได้
นอกเหนือจากวิธีใช้ท่ีระบุไว้ รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์ 
มีสารปอ้งกนัฝุ่ นควนัมลพิษ และผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีส่วนผสมพิเศษ 
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.68 3.60 และ 3.10 ตามล าดบั 

ด้านการตรงต่อข้อก าหนด พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดา้นการตรงต่อขอ้ก าหนด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์ใหผ้ลลพัธต์ามท่ีเอกสารก ากับ รองลงมา คือ มีการบอกวิธีการใช ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์ไว้อย่างชัดเจน และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์ 
มีคุณสมบตัิตรงตามท่ีก าหนดไวบ้นฉลากของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 3.95 และ 3.93 
ตามล าดบั 

ด้านความทนทาน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความ
คิดเห็นต่อคณุภาพของผลิตภัณฑ์ ดา้นความทนทาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.79 ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สีของผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดไ์ม่
เปล่ียนแปลงจากเดิมตลอดอายุการใชง้าน รองลงมา คือ เนือ้สัมผัสของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์คงสภาพเดิมตลอดอายุการใชง้าน  และกลิ่นของผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์คงสภาพเดิมตลอดอายกุารใชง้าน มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.85 3.77 และ 3.74 
ตามล าดบั 

ด้านความน่าเชื่อถือ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความ
คิดเห็นตอ่คณุภาพของผลิตภัณฑ์ ดา้นความน่าเช่ือถือ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
3.88 ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์มี
มาตรฐานรบัรอง รองลงมา คือ มีการรบัประกันสินคา้สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และไดร้บัเครื่องหมายรบัรองการทดสอบจากทางแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 4.04 3.96 และ 3.64 ตามล าดบั 
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ด้านความสามารถในการบริการ  พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) มีความคิดเห็นต่อคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ดา้นความสามารถในการใหบ้ริการ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนักงานสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีลูกคา้พบเจอจากผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ไดอ้ย่างตรง
จุด รองลงมา คือ พนักงานขายผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีทักษะ ความรู ้
ความสามารถในการเสนอขาย มีผูเ้ช่ียวชาญคอยแนะน าผลิตภัณฑ ์ณ สถานท่ีจดัจ าหน่ายตาม
ห้างสรรพสินค้าชั้นน า และพนักงานขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ มี
บคุลิกภาพท่ีดี เอาใจใสล่กูคา้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.96 3.89 3.78 และ 3.71 ตามล าดบั 

ด้านสุนทรียภาพ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความคิดเห็น
ตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑ ์ดา้นสนุทรียภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.74 ความ
คิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ สีของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ มีความ
เหมาะสมกับตวัผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีเนือ้
สัมผัสท่ีหลากหลาย และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนดมี์กลิ่นหอมชวนดม  
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.96 3.72 และ 3.53 ตามล าดบั 

ด้านการรับรู้คุณภาพ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความ
คดิเห็นตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑ ์ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.19 ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอร์แบรนด  ์
มีคณุภาพตามท่ีคาดหวงั รองลงมา คือ ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีคณุภาพ
เหมาะสมกับราคา ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์มีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้ัก  และ 
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีคุณภาพตามการกล่าวอา้งถึงสรรพคุณของ
ผลิตภณัฑ ์มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.25 4.21 4.18 และ 4.10 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 

ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ ประเภทซีรั่ม มากท่ีสุด จ านวน 
200 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50 ซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ตราสินคา้ Kiehl’s 
จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอร์แบรนด์ เม่ือ
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ท่ีใชอ้ยู่หมด จ านวน 255 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.7 โดยซือ้จากเคานเ์ตอรข์อง
ตราสินคา้นัน้โดยตรง (Stand Alone) จ  านวน 146 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.5 และซือ้ผลิตภณัฑด์แูล
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ผิวหนา้ จากความคดิของตวัเอง มากท่ีสดุ จ  านวน 203 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.7 มีคา่ใชจ้า่ยในการ
ซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยเฉล่ียประมาณ 3,563.97 บาท/ ครัง้ และมี
ความถ่ีในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์โดยเฉล่ียประมาณ 1.37 ครัง้/ 
เดือน 

สรุปผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการวิเคราะหส์ถิติเชิงอนมุานดว้ยการวิเคราะหส์ถิต ิOne Way ANOVA และ Multiple 

Regression Analysis เพ่ือทดสอบสมมติฐานในการวิจยั สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจยัได ้ดงันี ้

สมมติฐานที่  1 ผู้ บ ริโภคที่ มี ความหลากหลายทางเพศ  (LGBT) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ทีม่ีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มี
พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอาย ุ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายใน
การซื ้อ (บาท/ ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มี
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้
ผลิตภณัฑด์แูลผวิหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดย
เฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผวิหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายใน
การซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดย
เฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) แตกตา่งกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผวิหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ (ครัง้/ เดือน) ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกัน 
มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมี
อาชีพแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดด์า้นคา่ใชจ้า่ย
ในการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ (บาท/ ครั้ง) แตกต่างกัน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.6 ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกัน 
มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมี
อาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ี
โดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผวิหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ (ครัง้/ เดือน) ไม่แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐานที่ 1.7 ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นคา่ใชจ้า่ย
ในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมี
อาชีพแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดด์า้นคา่ใชจ้า่ย
ในการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ (บาท/ ครัง้) แตกต่างกัน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.8 ผูบ้ริโภคของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้น
ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) แตกต่าง
กนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมี
อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดด์า้นดา้น
ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ (ครัง้/ เดือน) แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความ

สนใจ และด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับ
เคาน์เตอร์แบรนด์ ของ ผู้บ ริโภคที่มี ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ 
และดา้นความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอร์ 
แบรนด ์ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นคา่ใชจ้่าย
ในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ซึ่งมีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอย (b) เทา่กบั 
659.505 กล่าวไดว้่าหากมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็นเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพล
ต่อค่าใช้จ่ายในการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ (บาท/ ครัง้) เพิ่มขึน้ 
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659.505 บาท ซึ่งมีค่า Adjust R Square (R2) เท่ากับ 0.041 หมายความว่า ตัวแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้น
คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ไดร้อ้ยละ 4.1 

สมมติฐานที่ 2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ 
และดา้นความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอร์ 
แบรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ี
โดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) 
เท่ากบั 0.106 กล่าวไดว้่าหากมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรมเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพล
ตอ่ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) เพิ่มขึน้ 
0.106 ครั้ง ซึ่งมีค่า Adjust R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.030 หมายความว่า ตัวแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้น
ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ไดร้อ้ยละ 
3.0 

 
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพของผลิตภัณฑ ์ประกอบด้วย ด้านสมรรถนะ ด้านหน้าที่

เส ริม ด้ านการตรงต่อข้อก าหนด ด้านความทนทาน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้ าน
ความสามารถในการให้บริการ ด้านสุนทรียภาพ และด้านการรับรู้คุณภาพ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผู้บริโภคที่มีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.1 คณุภาพของผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม 
ดา้นการตรงต่อขอ้ก าหนด ด้านความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการ
ใหบ้ริการ ดา้นสุนทรียภาพ และดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ 
ครัง้) 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คณุภาพของผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ไดแ้ก่  

ด้านหน้าท่ีเสริม ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ 473.116 กล่าวได้ว่า หากมี
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดา้นหน้าท่ีเสริม เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการซือ้
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) เพิ่มขึน้ 473.116 บาท  

ดา้นความทนทาน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ 458.550 กล่าวไดว้่า หากมี
คณุภาพของผลิตภัณฑ ์ดา้นความทนทาน เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อค่าใชจ้่ายในการซือ้
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) เพิ่มขึน้ 458.550 บาท 

ดา้นสุนทรียภาพ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ -574.868 กล่าวไดว้่า หากมี
คุณภาพของผลิตภัณฑ ์ดา้นสุนทรียภาพ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อค่าใชจ้่ายในการซือ้
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ลดลง 574.868 บาท 

ซึ่งมีค่า Adjust R Square (R2) เท่ากับ 0.030 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
สามารถอธิบายพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่าย 
ในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ไดร้อ้ยละ 3.0 

 
สมมติฐานที่ 3.2 คณุภาพของผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม 

ดา้นการตรงต่อขอ้ก าหนด ด้านความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการ
ใหบ้ริการ ดา้นสุนทรียภาพ และดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
(ครัง้/ เดือน) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คณุภาพของผลิตภัณฑ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ไดแ้ก่  

ดา้นความน่าเช่ือถือ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ -0.200 กล่าวไดว้่า หากมี
คณุภาพของผลิตภัณฑ ์ดา้นหนา้ท่ีเสริม เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลตอ่ความถ่ีโดยเฉล่ียในการ
ซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ลดลง 0.200 ครัง้ 
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ดา้นการตรงต่อขอ้ก าหนด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
(ครั้ง/ เดือน) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ 0.119 กล่าวได้ว่าหากมีคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ์ดา้นการตรงตอ่ขอ้ก าหนดเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) เพิ่มขึน้ 0.119 ครัง้    

ซึ่งมีค่า Adjust R Square (R2) เท่ากับ 0.021 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
สามารถอธิบายพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดย
เฉล่ียในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ไดร้อ้ยละ 2.1 

 

อภปิรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาวิจยัเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต คณุภาพของผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรม

การซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเดน็ส าคญัสามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงันี ้

ลักษณะประชากรศาสตร ์
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
แตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์แตกตา่งกนั 

ผลการศึ กษ าพบว่า  ผู้บ ริ โภค ท่ี มี ความหลากหลายทางเพศ  (LGBT) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด์ ด้าน
ค่าใช้จ่าย ในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้ 

อายุ  
บคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้

ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกต่างกัน เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเป็นหนึ่งใน
เครื่องส าอางท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายประเภทขึน้อยู่กับความตอ้งการของแตล่ะบคุคล เม่ือมีอายุท่ี
มากขึน้มกัใหค้วามส าคญักับภาพลกัษณภ์ายนอกของตนเองอยู่เสมอ เพ่ือท าใหต้นเองนัน้ดดีูใน
สายตาคนรอบขา้ง และยังมีประสบการณ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์ เตอร ์
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แบรนดม์ากขึน้ตามไปดว้ย อีกทัง้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดมี์ราคาท่ีสงู ท าให้
บุคคลท่ีมีอายุมากกว่านัน้สามารถตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดใ์น
ราคาท่ีสูงกว่าคนท่ีมีอายุน้อยกว่า เป็นตน้ จึงเป็นไปไดว้่าบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) ท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดบัเคานเ์ตอรแ์บ
รนดต์่อครัง้ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎีท่ีกล่าวว่า การแบ่งกลุ่มอายุ คือ การรบัรูค้วาม
ตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดส่วนเล็ก (Niche market) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ในแตล่ะช่วงอายท่ีุมีความแตกต่างกัน เช่น การเลือกซือ้เสือ้ผา้ในแต่ละช่วงวยัจะมีการซือ้ และใช้
เสือ้ผา้ท่ีแตกตา่งกนั (ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2562, น. 59-60) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลลิ
ตา ข าแสง (2554) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิว ของผูช้าย
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ชายท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิว 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิว (บาท/ ครัง้) แตกต่างกัน โดยผูช้ายท่ีมีอายุ 44 ปีขึน้ไป 
มีคา่ใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/ ครัง้) มากกว่าผูช้ายท่ีมีอาย ุ20-27 ปี เน่ืองจากเม่ือมีอายท่ีุมากขึน้ท า
ใหมี้ผิวพรรณท่ีหย่อนคลอ้ยกว่าช่วงอายอ่ืุนๆ จึงจ าเป็นตอ้งใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมี
ผลท าใหมี้ราคาตอ่ชิน้ท่ีสงู จงึสง่ผลใหค้า่ใชจ้่ายนัน้สงูขึน้ตามไปดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
ลลิตา แกว้สมัฤทธ์ิพร (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซือ้บลชัออน ตราสินคา้ระดบัสงู ของผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้บลชัออน ดา้นมลูคา่เฉล่ีย (บาท/ ครัง้) แตกตา่งกนั 
โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไปมีพฤติกรรมการซือ้บลัชออน ดา้นมูลค่าเฉล่ีย (บาท/ ครัง้) มาก
ท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นช่วงอายท่ีุอยูใ่นวยัท างาน มีวฒุิภาวะท่ีสงู และผา่นประสบการณใ์นการด าเนิน
ชีวิตมามากกวา่ช่วงอายอ่ืุนๆ จึงมีการตดัสินใจใชจ้า่ยไดด้ว้ยตนเอง อีกทัง้บลชัออนท่ีมีราคาสงูนัน้
จ  าเป็นตอ้งมีคณุภาพท่ีดีช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของผูใ้ชใ้หดี้ขึน้  และสามารถบ่งบอกถึงรสนิยม
ของผูบ้รโิภคดว้ย  

ระดับการศึกษา  
บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกตา่งกัน เน่ืองจากบคุคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีสงูกว่าปริญญาตรี อาจมีการศึกษาอย่างลึกซึง้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑว์่ามีขอ้ดี ขอ้เสียอย่างไร อีกทัง้มีกระบวนการคิดวิเคราะหถ์ึงประโยชนท่ี์คาดว่า
จะไดร้บัจากการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงค านึงถึงความคุ้มค่าในการซือ้ผลิตภัณฑ์มากกว่าระดับ
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การศึกษาอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2562: 59-60) ท่ีกล่าวว่า 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ (Education, Occupation and Income) เป็นปัจจัยท่ีสามารถ
ชีใ้ห้เห็นถึงความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากปัจจัย
ดงักล่าวมีแนวโนม้ท่ีจะมีความสมัพนัธก์นัทัง้ท่ีเป็นเหตแุละผล เช่น ผูท่ี้มีการศกึษาดีจะมีอาชีพท่ีดี 
และสามารถสรา้งรายไดท่ี้ดีเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรนาฎ โกมณเฑียร (2556) ได้
ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและแนวโนม้การซือ้ซ  า้เครื่องส าอางน าเขา้จากเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากเกาหลี ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
เกาหลี แตกต่างกัน โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าใชจ้่ายในการซือ้โดย
เฉล่ียต่อครัง้มากท่ีสดุ อาจะเป็นเพราะผูท่ี้มีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรีมีความจ าเป็น และ
ความตอ้งการผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีดีกว่า และสามารถซือ้เครื่องส าอางในงบประมาณท่ีสงูกว่าผู้
ท่ีมีการศกึษาต ่า และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์วิวิธนาภรณ ์(2557) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยั
ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินคา้ และพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุงผิวกายย่ีห้อยูเซอริน ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑโ์ลชั่นบ ารุงผิวกายย่ีหอ้ยูเซอริน ใน
โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ แตกต่างกัน โดย
พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑโ์ลชั่นบ ารุงผิวกาย
ย่ีหอ้ยเูซอรนิดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ตอ่ครัง้ นอ้ยกวา่ผูบ้รโิภคท่ีมีการศกึษาปรญิญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีอาจจะมีรายไดท่ี้ต ่ากว่าผูท่ี้มีการศึกษาสูง
กวา่ สง่ผลใหก้ าลงัซือ้ไมม่ากพอ เน่ืองจากราคาสินคา้ย่ีหอ้ยเูซอรนิมีราคาท่ีสงูพอสมควร 

 
อาชีพ  

บคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกตา่งกนั เน่ืองจากในปัจจบุนัไม่วา่จะประกอบอาชีพอะไรก็
ตามจะตอ้งมีการดูแลสุขภาพของตนเองเสมอทัง้ภายใน และภายนอก แต่การประกอบอาชีพท่ี
แตกต่างกันนัน้ย่อมมีทศันคติตอ่การใชผ้ลิตภัณฑท่ี์แตกตา่งกัน บางคนใชผ้ลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ 
ดรกัสโตรแ์บรนดท่ี์มีการวางจ าหน่ายตามรา้นสะดวกซือ้ทั่วไป แต่ยิ่งถ้าหากมีหนา้ท่ีการงานท่ีดี 
หรือประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับดา้นความสวยความงามยิ่งตอ้งมีการสรา้งภาพลกัษณภ์ายนอกของ
ตนใหด้นู่าเช่ือถือมากย่ิงขึน้ อาจจะใชผ้ลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดเ์พราะมีความ
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เช่ือมั่นในเรื่องของคณุภาพ ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ปณิศา มีจินดา (2553: 54) ไดก้ล่าวไวว้่า 
ผูบ้รโิภคแตล่ะอาชีพจะตอ้งการผลิตภัณฑ ์และบรกิารท่ีแตกตา่งกนั เช่น นกัธุรกิจตอ้งการสินคา้ท่ี
หรูหรา เพ่ือเสริมภาพลกัษณ ์อย่างการใชน้าฬิกา Rolex แตถ่า้ประกอบอาชีพแรงานทั่วไปอาจะใช้
นาฬิกาเพ่ือดูเวลาเท่านัน้ และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ รงัสิยา พวงจิตร (2555) ไดศ้ึกษาเรื่อง 
เครื่องมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ และความภักดีต่อ
ตราสินค้าของเครื่องส าอาง Oriental Princess ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ ผูบ้รโิภคเพศหญิงท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอาง Oriental Princess 
แตกตา่งกนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัย่อมมีแนวคิด ทศันคติ และคา่นิยมท่ีแตกต่าง
กนั ย่อมส่งผลใหมี้พฤติกรรมการซือ้สินคา้แตกตา่งกนัดว้ย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีรนาฎ 
โกมณเฑียร (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤติกรรมและแนวโนม้การซือ้ซ  า้เครื่องส าอางน าเขา้จากเกาหลี
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ อาชีพอิสระ มี
คา่ใชจ้า่ยในการซือ้เครื่องส าอางจากเกาหลีมากท่ีสดุ เน่ืองจากรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้รโิภค
ท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ อาชีพอิสระ มีเวลาท่ีไม่แน่นอนและมีเวลาจ ากัดในการเลือกซือ้แต่ละครัง้ 
จงึสง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ยในการซือ้สงูกวา่อาชีพอ่ืน 

รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 
บคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ
ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกตา่งกนั เน่ืองจากบคุคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนท่ีคอ่นขา้งหลากหลาย มีก าลงัซือ้สูง 
จึงเป็นไปไดว้่าหากบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีรายไดส้งูจะซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนดใ์นราคาท่ีสูงตามไปดว้ย และประกอบกับการท่ีผลิตภัณฑด์ูแล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ส่วนใหญ่จะมีราคาท่ีค่อนขา้งแพงกว่าผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ท่ี
เป็นดรกัสโตรแ์บรนดท์ั่วไป ดงันัน้รายไดท่ี้แตกต่างกัน ท าใหค้่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ พรพรรณ 
พรศริิประเสริฐ (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง อิทธิพลของลกัษณะประชากร และความเป็นกลุ่มอา้งอิงของ
ศิลปินเกาหลีตอ่พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า รายได้
เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจซือ้เครื่องส าอาง ดา้นจ านวนเงินโดยเฉล่ียในการซือ้ตอ่ครัง้ 
เน่ืองจาก เม่ือมีรายไดท่ี้สูงมากขึน้ จะมีจ านวนเงินในการซือ้เครื่องส าอางต่อครัง้มากขึน้ และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์วิวิธนาภรณ ์(2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัทางดา้นส่วนประสม
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ทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความภกัดีต่อตราสินคา้ และพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑโ์ลชั่นบ ารุง
ผิวกายย่ีหอ้ยเูซอรนิ ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่
เดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑโ์ลชั่นบ ารุงผิวกายย่ีหอ้ยูเซอริน ในโรงพยาบาล
เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ตอ่ครัง้แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต ่ากว่า 25,000 บาทมีพฤติกรรมการซื ้อน้อยกว่าผู้ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001-
35,000 บาท 

นอกจากนี ้ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย รายไดเ้ฉล่ียนต่อเดือน มีพฤติกรรม
การซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ด้านความถี่โดยเฉล่ีย ในการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลได ้ดงันี ้

รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 
บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน  

มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้
ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) แตกต่างกัน เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) นั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ีให้ความส าคัญในเรื่องการดูแล
สขุภาพ และมีพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ เพ่ือสรา้งความมั่นใจใหก้บัตนเอง และสรา้ง
ความน่าเช่ือถือตอ่คนรอบขา้ง ซึ่งหากมีรายไดท่ี้เพิ่มขึน้จะท าใหมี้ความถ่ีในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนดท่ี์มากขึน้ตามไปดว้ย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิตา แก้ว
สัมฤทธ์ิพร ไดศ้ึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซือ้บลัชออนตราสินคา้ระดบัสูง ของผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีพฤติกรรการซือ้บลชัออนตรา ดา้นความถ่ี (ครัง้/1 ปี) 
มากท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นกลุม่คนท่ีเริ่มมีเงินเก็บ หรือมีเงินเหลือจากคา่ใชจ้า่ยหลกั จึงมีความสนใจท่ี
จะซือ้สินคา้ฟุ่ มเฟือยเพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการของตน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์
วิวิธนาภรณ ์(2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ภกัดีตอ่ตราสินคา้ และพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑโ์ลชั่นบ ารุงผิวกายย่ีหอ้ยเูซอริน ในโรงพยาบาล
เอกชน เขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้
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ผลิตภณัฑโ์ลชั่นบ ารุงผิวกายย่ีหอ้ยเูซอรนิ ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ี
ในการซือ้ตอ่เดือนแตกตา่งกนั 

  
รูปแบบการด าเนินชีวิต   

สมมติฐานที ่2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และ
ดา้นความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
ของผูบ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศกึษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นความคิดเห็น มีอิทธิพลตอ่
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด ์ด้านค่าใช้จ่าย ในการซือ้
ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร  ์
แบรนด ์(บาท/ ครัง้) ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต กรุงเทพมหานคร 
ในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดท่ี์แตกต่างกัน บางคนมีความ
คดิเห็นตอ่ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์วา่มีคณุภาพท าใหส้ามารถใชผ้ลิตภณัฑ์
ไดอ้ยา่งมั่นใจ หรือผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ช่วยเสรมิบคุลิกภาพของตนเอง
ใหด้ดีูยิ่งขึน้ หรือผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์เป็นสิ่งจ  าเป็นตอ่ชีวิตประจ าวนั ซึ่ง
ความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ เหล่านีน้ัน้อาจจะเกิดขึน้จากความรูส้ึกนึกคิด หรือประสบการณท่ี์
ผ่านมา ท าใหผู้บ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศนัน้ มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) เพิ่มมากขึน้  สอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย ์จาตุรงคกุล 
(2550) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตในแต่ละบุคคล น าไปสู่การแสดงออกของ
สถานการณ ์ประสบการณชี์วิต คา่นิยม ทศันคติ ซึ่งไดร้บัอิทธิพลมาจากปัจจยัต่างๆ แสดงใหเ้ห็น
ถึงภาพพจนส์่วนบุคคล สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พิมพพ์ิชชา อมาตยกุล (2562) ไดศ้ึกษาเรื่อง 
การเช่ือมโยงตราสินคา้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และการตอบสนองซือ้เครื่องส าอางส าหรบัแตง่หนา้
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์และดรกัสโตรแ์บรนด ์ของผู้หญิงเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น ไดแ้ก่ เครื่องส าอางส าหรบัแต่งหน้าท่ีมีราคาสูง
ย่อมมีคุณภาพดีเพิ่มขึน้ 1 หน่วย โอกาสท่ีการตอบสนองซือ้เครื่องส าอางเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้น
ปริมาณเงินท่ีซือ้เครื่องส าอางส าหรบัแตง่หนา้จ านวน 1,001 บาทขึน้ไป จะลดลงรอ้ยละ 72.5 และ
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ถา้รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น ไดแ้ก่ การใชเ้ครื่องส าอางส าหรบัแตง่หนา้เป็นการชว่ย
สง่เสรมิบคุลิกภาพ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย โอกาสท่ีการตอบสนองซือ้เครื่องส าอางเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้น
ปริมาณเงินท่ีซือ้เครื่องส าอางส าหรบัแตง่หนา้จ านวน 1,001 บาทขึน้ไป จะเพิ่มขึน้ 7.5 เทา่ การท่ีมี
ความคิดเห็นว่าการใชเ้ครื่องส าอางส าหรบัแต่งหนา้เป็นการช่วยเสริมบุคลิกภาพ จะท าใหม้องว่า
เครื่องส าอางส าหรบัแตง่หนา้เป็นสิ่งจ  าเป็น จึงท าใหโ้อกาสท่ีการตอบสนองซือ้เครื่องส าอาง ดา้น
ปรมิาณเงินท่ีซือ้เครื่องส าอางส าหรบัแตง่หนา้จ านวน 1,001 บาทขึน้ไป เพิ่มขึน้  

นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม  
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ ด้านความถี่โดย
เฉล่ีย ในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลไดด้งันี ้

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคาน์เตอรแ์บรนด์ (ครั้ง/ เดือน) ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มี
การปฏิบตัิกิจกรรมท่ีค่อนขา้งหลากหลาย ซึ่งจะเห็นไดว้่าการปฏิบตัิกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนัน้ 
อาจจะเกิดขึน้จากทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้ หรือความชอบในตวับคุคลท่ีอยู่ในกลุ่มของ
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรบัชมรีวิวเก่ียวกับผลิตภัณฑด์แูลผิวหน้า ระดบัเคานเ์ตอรแ์บ
รนด ์หรือการเลือกใชผ้ลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ท่ีอยู่ในกระแสนิยม หรือ การ
เขา้ร่วมท ากิจกรรม Workshop เก่ียวกับผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด์ ซึ่งการ
ปฏิบตัิกิจกรรมตอ่ประเด็นตา่งๆ เหลา่นีเ้พิ่มมากขึน้เท่าไหร ่ยิ่งท าใหผู้บ้ริโภคท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศนัน้ มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) เพิ่ม
มากขึน้ตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Solomon M.R. (1996) ท่ีไดอ้ธิบายไวว้่า รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต สามารถอธิบายใหเ้ห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิตผ่านรูปแบบของการ
บริโภคสินคา้ตา่งๆ ซึ่งบคุคลมกัจะรวมตวักนัเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งท่ีชอบเหมือนกนั ใชเ้วลาท ากิจกรรม
ท่ีคลา้ยกัน และซือ้ของท่ีคลา้ยกัน สามารถท าใหเ้ห็นถึงคา่นิยมในการด าเนินชีวิตผ่านรูปแบบการ
จบัจา่ยใชส้อย และสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ชชูยั สมิทธิไกร (2558) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ รูปแบบ
การด าเนินชีวิต (Lifestyle) หรือวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลไดร้บัอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ทัง้ท่ีเป็น
ปัจจัยทางดา้นจิตวิทยา และปัจจัยทางดา้นสังคมและวฒันธรรม โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ี
แตกตา่งกนั จะมีผลท าใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคของแตล่ะบคุคลแตกตา่งกนั 
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คุณภาพของผลิตภัณฑ ์

สมมติฐานที่ 3 คณุภาพของผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นหนา้ท่ีเสริม 
ดา้นการตรงต่อขอ้ก าหนด ด้านความทนทาน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการ
ใหบ้ริการ ดา้นสุนทรียภาพ และดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นหนา้ท่ีเสริม ดา้นความ
ทนทาน และ ด้านสุนทรียภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคาน์เตอร์แบรนด์ ด้ านค่าใช้ จ่าย  ในการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ เคาน์เตอร  ์
แบรนด ์(บาท/ ครัง้) ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

คณุภาพของผลิตภณัฑ ์ดา้นหนา้ท่ีเสริม และดา้นความทนทาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บ
รนด ์มีราคาท่ีคอ่นขา้งสงูดงันัน้การท่ีท าใหผู้บ้ริโภคมั่นใจในคณุภาพของผลิตภณัฑถื์อว่าเป็นเรื่อง
ส าคญัมากท่ีสุด ซึ่งการเลือกใชผ้ลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ประเภทใด ตรา
สินคา้ใด หรือมีขอ้ดีอย่างไรนั้นตอ้งอาศยัปัจจัยดา้นคุณภาพหลายๆ ดา้นร่วมดว้ย ในเรื่องของ
หนา้ท่ีเสริมของผลิตภัณฑ ์หากผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ไดเ้ห็นถึงหน้าท่ี
เสริมในตวัของผลิตภัณฑ ์เช่น ผลิตภัณฑมี์ส่วนผสมพิเศษช่วยในการปรบัสภาพผิวหนา้ใหด้ดีูขึน้ 
หรือในเรื่องของความทนทานของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์เช่น สี กลิ่น และ
เนือ้สัมผัสท่ีคงเดิมไม่เปล่ียนแปลงตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งการท่ีผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑจ์ากปัจจัยต่างๆ เหล่านี ้อาจจะท าให้ผูบ้ริโภคมีการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในดา้นค่าใชจ้่าย (บาท/ ครัง้) เพิ่มมากขึน้ สอดคลอ้งกับทฤษฎี
ของ Gavin (1998) ท่ีได้กล่าวว่า หน้าท่ีเสริม หรือคุณลักษณะพิเศษ ท่ีสามารถท าหน้าท่ีได้
นอกเหนือจากปกติ สามารถสรา้งแรงกระตุน้ใหล้กูคา้เกิดการตดัสินใจซือ้สินคา้นัน้ๆ ในดา้นความ
ทนทาน คือ การรกัษา และคงสภาพเดิมของผลิตภณัฑไ์ม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายก่อนระยะเวลา
อนัสมควร เป็นความคุม้คา่ทางดา้นเศรษฐศาสตรใ์นการคงสภาพผลิตภณัฑใ์หม้ลูคา่ไมล่ดลง 
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คณุภาพของผลิตภัณฑ ์ดา้นสุนทรียภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร  ์
แบรนด ์(บาท/ ครัง้) ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในทิศทางตรงกันขา้ม เน่ืองจากผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์แต่ละตราสินค้ามี
สุนทรียภาพท่ีแตกต่างกันตามความรูส้ึกของผูบ้ริโภค เช่น กลิ่น สี หรือเนือ้สัมผสัของผลิตภัณฑ ์
หากผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ ์อาจจะท าให้ผูบ้ริโภคนัน้สมคัรเป็นสมาชิกของตรา
สินคา้นัน้ๆ เพ่ือท่ีจะไดร้บัสิทธิพิเศษ เชน่ การลดราคาส าหรบัลกูคา้ท่ีเป็นสมาชิก การลดราคาตาม
ช่วงเทศกาล เป็นตน้ ดงันัน้หากผูบ้ริโภคไดเ้ห็นถึงสนุทรียภาพจากการใชผ้ลิตภัณฑ ์อาจจะมีการ
กลบัมาซือ้ซ า้อีกครัง้ และมีค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ใน
ราคาท่ีลดลง สอดคล้องกับทฤษฎีของ Aaker (1991) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตาม
ความนึกคิดของผูบ้ริโภค เป็นการรบัรูเ้ก่ียวกบัคณุภาพ และจดุเดน่ของสินคา้ ตามความคาดหวงั
ของผูบ้ริโภค โดยจะมีการเปรียบเทียบระหว่างสินคา้ และวตัถุประสงคข์องการใชง้านตราสินคา้
นั้นๆ กับตราสินค้าอ่ืน ดังนั้น หากสินคา้มีคุณภาพตรงตามคาดหวัง และอยู่ในความรับรูข้อง
ผูบ้ริโภคตลอดก็จะมีส่วนช่วยใหผู้บ้ริโภคกลบัมาซือ้สินคา้อีกครัง้ และจะไม่ค่อยเปล่ียนใจไปซือ้
ตราสินคา้อ่ืนหากไมมี่เหตผุลเพียงพอ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิมล ลิม้สวุรรณศิลป์ (2554) 
ไดศ้ึกษาเรื่อง คณุค่าตราสินคา้ และการรบัรูเ้ก่ียวกับความคุม้ค่า ท่ี มีความสมัพันธก์ับพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางต่างประเทศของผูบ้ริโภคหญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คณุค่าตรา
สินคา้ ดา้นภาพลกัษณต์ราสินคา้ และการรบัรูเ้ก่ียวกบัความคุม้คา่ ดา้นการรบัรูถ้ึงคณุภาพท่ีดีของ
สินคา้ มีความสัมพันธ์กับการซือ้เครื่องส าอางต่างประเทศด้านจ านวนเงินเฉล่ียท่ีจ่ายเพ่ือซือ้
เครื่องส าอางในแต่ละครัง้น้อยท่ีสุด เน่ืองจาก สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันค่อนข้างในแน่นอน 
ผู้บริโภคจึงต้องมีการวางแผนในการใช้เงิน และมีการใชจ้่ายอย่างประหยัดเก็บออมเพ่ือใช้ใน
อนาคต การท่ีจะบริโภคสินคา้ใดๆ ตอ้งมีการคิดทบทวนอย่างรอบคอบ ไม่สามารถใชจ้่ายในเรื่อง
สรุุย่สรุา่ยไดอ้ย่างเตม็ท่ี และมีความมั่นใจท่ีจะซือ้และใชส้ินคา้ในย่ีหอ้เดมิไม่สามารถเปล่ียนแปลง
ไปทดลองใชเ้ครื่องส าอางย่ีหอ้อ่ืนได ้   

นอกจากนี ้ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นการตรงต่อ
ขอ้ก าหนด และดา้นความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบั
เคาน์เตอรแ์บรนด ์ด้านความถี่โดยเฉล่ีย ในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคาน์เตอร  ์
แบรนด ์(ครัง้/ เดือน) ซึ่งสามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้



  166 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านการตรงต่อข้อก าหนด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์ ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจาก การตรงต่อขอ้ก าหนด เป็นสิ่งท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ เน่ืองจากการตดัสินใจเลือกซือ้ หรือใชผ้ลิตภณัฑต์อ้งมีการอ่านฉลาก 
วิธีใช ้หรือสรรพคณุ ท่ีไดมี้การแจง้ไวก้่อนการตดัสินใจซือ้ ดงันั้นถา้หากผูบ้ริโภคไดใ้ชผ้ลิตภัณฑ์
แล้วเกิดความพึงพอใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นให้ผลลัพธ์ตามสรรพคุณท่ีไดก้ล่าวอ้าง หรือเกิดความ
น่าเช่ือถือตอ่ผลิตภณัฑ ์จึงมีแนวโนม้ท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคกลบัมาซือ้ซ า้ในตราสินคา้เดิม แต่เปล่ียน
ประเภทของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น สอดคล้องกับทฤษฎีของ Garvin (1988) ท่ีได้กล่าวว่า ความ
สอดคล้องตามท่ีก าหนด คือ ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดไว้ หรือท่ีเรียกว่า Spec 
ตวัอย่างเช่น ยาหรืออาหารเสริมตอ้งใหผ้ลตามเอกสารก ากับ เป็นตน้ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ 
อรชญา เกาะเพชร (2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง ทัศนคติ และความเช่ือมั่นต่อครีมบ ารุงผิวหน้าผ่าน
ชอ่งทางออนไลน ์พบว่า ผูบ้รโิภคจะซือ้ผลิตภณัฑต์อ่เม่ือเกิดความเช่ือมั่นจากการควบคมุการผลิต 
ว่าผลิตภัณฑน์ัน้ไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารอาหาร และยา  ซึ่งครีมบ ารุงผิวหนา้ออนไลนน์ัน้มี
ความหลากหลาย และสิ่งท่ีไดร้บัการยืนยนัถึงความปลอดภัย คือ เครื่องหมาย อย.ท่ีก าหนดไวบ้น
ผลิตภณัฑ ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สวีุรา ตนัตศิรีเจรญิกลุ (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัการเลือก
ซือ้เครื่องส าอางบ ารุงหนา้ในตลาดระดบักลางบน พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภัณฑมี์อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ครีมบ ารุงผิวหนา้ของผูท่ี้อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กล่าวคือ การ
รบัรองจากมาตรฐานสากล และตราสินคา้มีภาพลกัษณท่ี์ดี ช่วยเพิ่มความมั่นใจใหก้บัผูบ้รโิภคท่ีมี
ตอ่ผลิตภณัฑ ์เพราะ หากใชเ้ครื่องส าอางท่ีไม่มีคณุภาพจะเกิดปัญหาอ่ืนๆ เช่น สิว ผ่ืนคนั ซึ่งการ
รบัรูค้ณุภาพจากการใชผ้ลิตภณัฑจ์ะน าไปสู่ความเช่ือมั่นตอ่ผลิตภณัฑต์วัอ่ืนภายใตต้ราสินคา้เดิม 
และผูบ้รโิภคจะไดป้ระสบการณจ์ากการใชน้  าไปบอกตอ่ แนะน าใหก้บัเพ่ือ ครอบครวั และการแชร์
ไปยงัสงัคมออนไลน ์ 

คณุภาพของผลิตภัณฑ ์ดา้นความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ีย ในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคาน์เตอรแ์บรนด์ (ครั้ง/ เดือน) ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในทิศทางตรงกนัขา้ม เน่ืองจาก ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
มีหลากหลายประเภท หลากหลายตราสินคา้ และมีราคาท่ีแตกต่างกันออกไป รวมถึงคณุสมบตัิ
ของผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ เคานเ์ตอรแ์บรนด ์แตล่ะตราสินคา้นัน้ใหผ้ลลพัธท่ี์แตกตา่งกนั เช่น ชว่ย
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ปรบัสภาพผิวหนา้ใหก้ระจ่างใส ช่วยในการรกัษาสิว หรือลดริว้รอย เป็นตน้ ซึ่งการใชผ้ลิตภัณฑ์
ดแูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์นัน้บางคนอาจจะเกิดอาการแพ ้แต่บางคนอาจะจะใชแ้ลว้
ไดผ้ลลพัธท่ี์ดี จึงท าใหผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีมีความพึงพอใจ และมั่นใจในตวัผลิตภัณฑ ์เกิดความ
เช่ือถือตอ่การใชผ้ลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ท่ีตนใชอ้ยู่เป็นประจ า ซึ่งอาจจะท า
ใหเ้กิดการซือ้ผลิตภัณฑเ์พ่ือกักตุนไวใ้ชใ้นครัง้ต่อไป และไม่จ  าเป็นตอ้งซือ้ผลิตภัณฑน์ัน้บ่อย ๆ 
เพราะ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีอายุการใช้งานท่ียาวนานพอสมควร 
สามารถเก็บรกัษาไวไ้ด ้ดังนั้นหากผู้บริโภคจึงมีความถ่ีในการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ลดลง สอดคลอ้งกับทฤษฎีของ Gavin (1988) ท่ีไดก้ล่าวว่า ความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) เป็นการสรา้งความมั่นใจต่อผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะสามารถท างานไดต้ามท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการ ตามสถานการ ์และระยะเวลาท่ีก าหนด รวมถึงความมีช่ือเสียงของผูผ้ลิต เช่น 
อาหารกระป๋องจะมีสภาพตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ และจะไม่เน่าเสียก่อนถึงวนัหมดอายถุา้ถกูเก็บ
ไวใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม มีตราสินคา้เป็นท่ีรูจ้ัก และผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรบั เป็นตน้และ
สอดคลอ้งกบักรมส่งเสริมอตุสาหกรรม (2560) กล่าวว่า ผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพดีในสายตาของทัง้
ผู้ผลิตและผู้บริโภค คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี และมีมาตรฐาน เม่ือผู้บริโภคได้ใช้
ผลิตภัณฑจ์ะท าใหเ้กิดการประเมินคณุภาพหลงัการใชง้าน หากคณุภาพดีกว่าท่ีคาดหวงัไวจ้ะท า
ให้เกิดเป็นความประทับใจ และจดจ าตราสินคา้หรือช่ือผู้ผลิต จนเกิดเป็นการซือ้ซ  า้เป็นลูกค้า
ประจ า และสอดคล้องกับแนวความคิดของ ชลธิศ ดาราวงศ ์(2558) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพของ
ผลิตภัณฑท์ัง้ 8 ดา้นนัน้เป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับคณุลกัษณะของผลิตภัณฑ ์ซึ่งคณุลกัษณะท่ีเก่ียวกับ
การผลิต ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งต่อขอ้ก าหนด และความเช่ือถือได ้ซึ่งในการหาท่ีจะหาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑด์ว้ยการใชท้ัง้ 8 ขอ้อาจจะเป็นไปไม่ไดเ้น่ืองจากขึน้อยู่กับมุมมองของผูบ้ริโภคเป็น
หลกั และเป็นท่ีถกเถียงกนัวา่คณุภาพนัน้คืออะไรซึ่งค  าตอบท่ีไดน้ัน้ยงัไมมี่ความชดัเจน 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
จากการวิจยัเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต คณุภาพของผลิตภัณฑ ์และพฤติกรรมการซือ้

ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดงันี ้

1. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสนใจเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ของผูบ้ริโภคท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดา้นความคิดเห็น เน่ืองจากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ 
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ครัง้) ซึ่งผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ 
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ว่ามีคณุภาพท าใหส้ามารถใชผ้ลิตภัณฑไ์ดอ้ย่างมั่นใจ มากท่ีสุด ดงันัน้ 
ผูป้ระกอบการควรท าการประชาสมัพนัธถ์ึงคุณภาพของผลิตภัณฑด์แูลผิวหนา้ ระดับเคานเ์ตอร ์
แบรนด ์เช่น มีผลการทดสอบจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญติดอยูบ่นฉลากของผลิตภณัฑ ์มีการยืนยนัผล
การทดสอบจากผูใ้ชจ้ริงว่าผลิตภัณฑน์ัน้ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผิวหนา้ หรือมีสินคา้ทดลองให้
ผูบ้ริโภคใชส้ินคา้ก่อนตัดสินใจซือ้ เพ่ือให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนดม์ากขึน้ 

2. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามใส่ใจในเรื่องของรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม 
เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(ครัง้/ เดือน) ซึ่งผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มี
การปฏิบตัิกิจกรรมดา้นการเขา้รว่มท ากิจกรรม Workshop เก่ียวกับผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคาน์เตอรแ์บรนด ์น้อยท่ีสุด ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นสิ่งกระตุ้นให้
ผูบ้รโิภคตอ้งการซือ้สินคา้บอ่ยครัง้ขึน้ เชน่ การใหส้ิทธิพิเศษในการซือ้ผลิตภณัฑ ์เช่น สว่นลด 10% 
เม่ือซือ้สินคา้ในครัง้ถดัไป ไดร้บับรกิารนวดหนา้ หรือแตง่หนา้ฟรีในครัง้ถดัไปเม่ือซือ้สินคา้ครบตาม
ราคาท่ีก าหนด เป็นตน้  

3. ผลการวิจยัพบวา่ คณุภาพของผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นหนา้ท่ีเสรมิ ดา้นและ
และความทนทาน มีอิทธิพลทางบวกตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร์
แบรนด ์ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์(บาท/ ครัง้) ดงันัน้ 
ผูป้ระกอบการควรพฒันาคณุภาพของผลิตภัณฑ ์ดา้นหนา้ท่ีเสริม โดยการเพิ่มส่วนผสมพิเศษใน
ผลิตภัณฑใ์หน้่าสนใจมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นในเรื่องนีม้ากท่ีสุด ในส่วนของ
ดา้นความทนทาน ผูป้ระกอบการควรพัฒนาสีของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ใหมี้สีท่ีเหมาะสมกับ
ประเภทของผลิตภัณฑ ์และสามารถคงสภาพเดิมตลอดอายุการใชง้านของผลิตภัณฑ ์เพ่ือสรา้ง
ความมั่นใจใหก้บัผูบ้รโิภค ซึ่งการพฒันาคณุภาพเหลา่นีจ้ะท าใหผู้บ้รโิภคท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศ (LGBT) มีคา่ใชจ้า่ยในการซือ้มากขึน้ 

4. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านตรงต่อ
ขอ้ก าหนดมากขึน้ เพราะมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคาน์เตอรแ์บรนด์ ด้านความถ่ีโดยเฉล่ีย (ครัง้/ เดือน) ดังนั้นการท่ีจะท าให้ผู้บริโภคเห็นว่า
ผลิตภณัฑน์ัน้มีคณุภาพตามขอ้ก าหนดท่ีใหไ้ว ้ผูป้ระกอบการควรบอกคณุสมบตั ิและสรรพคณุบน
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ฉลากของผลิตภัณฑ์ว่าผลลัพธ์ท่ีไดจ้ากการใชผ้ลิตภัณฑจ์ะเป็นอย่างไร ไม่มีการกล่าวอ้างถึง
สรรพคณุท่ีเกินจริง และมีการบอกวิธีใชโ้ดยละเอียด มีความชดัเจน เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดศ้กึษา และ
ท าความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑก์่อนการตดัสินใจซือ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาเก่ียวกับตวัแปรอิสระอ่ืน เช่น การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา
การ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และความภักดีต่อตราสินค้า เพ่ือให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจ
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ หรือธุรกิจเครื่องส าอางประเภทอ่ืนๆ ไดน้  าไปปรบัปรุง แกไ้ข และพัฒนา
ผลิตภัณฑใ์หต้รงกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) อีกทัง้ยัง
เพิ่มประสิทธิภาพในการแขง่ขนัใหก้บัธุรกิจไดม้ากขึน้ 

2. ควรมีการศึกษาเจาะลึกลงไปในแต่ละตราสินคา้ ของผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 

3. ศกึษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ว่ามี
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในแต่ละตราสินคา้แตกต่างกัน
หรือไม ่ซึ่งจะสามารถน าขอ้มลูของวิจยัเลม่นีไ้ปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม 

4. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการตอบสนองซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ระดับ
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์และผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ดรกัสโตรแ์บรนด ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) 

5. ควรท าการศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ในเขตพืน้ท่ี 
หรือจังหวัดอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพ่ือน าผลการศึกษามาวิเคราะห ์และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพ่ือรกัษาฐานลกูคา้เดมิ และมีโอกาสขยายฐานลกูคา้ใหมใ่นอนาคต 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพของผลิตภัณฑ ์และพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง        

 แบบสอบถามฉบบันี ้จดัท าขึน้เพ่ือใชใ้นการจดัท าการวิจยัการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือ

การศกึษา “รูปแบบการด าเนินชีวิต  คณุภาพของผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูล

ผิวหน้า ระดับเคาน์เตอรแ์บรนด์ ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต

กรุงเทพมหานคร” ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความอนุเคราะหจ์ากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามฉบบันี ้

เพ่ือจะท าใหว้ิจยันีไ้ดผ้ลสมบรูณต์ามความมุง่หมาย แบบสอบถามฉบบันีป้ระกอบไปดว้ย 4 สว่น 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 แบบสอบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต  

ส่วนที ่3 แบบสอบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพของผลิตภณัฑ ์

ส่วนที ่4 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 
  

 การตอบแบบสอบถามฉบบันีใ้ชเ้พ่ือการศึกษาซึ่งผูต้อบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบ

จากการตอบแบบสอบถามแต่ประการใด เป็นเพียงการน าเสนอผลงานวิจยัภาพรวมเท่านัน้ แล t

ขอขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงูท่ีใหค้วามรว่มมือในการท าแบบสอบถาม 

*** ผูว้ิจยัขอขอบคณุท่านท่ีใหค้วามกรุณาตอบแบบสอบถามทกุขอ้ *** 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดใสเ่ครื่องหมาย  หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัขอ้มลูของทา่น 

1. อาย ุ

  นอ้ยกวา่ 20 ปี   20 – 29 ปี             30 – 39 ปี        40 ปีขึน้ไป 

2. ระดบัการศกึษา 

  ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี   ปรญิญาตรี/เทียบเท่า  สงูกวา่ปรญิญาตรี 

3. อาชีพ 

  นกัเรียน/นกัศกึษา    

  ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ       

  พนกังานบรษิัทเอกชน              

   ธุรกิจสว่นตวั    

   อ่ืน ๆ (โปรดระบ ุ)..................................................  

4. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

    ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 15,000 บาท         

    15,001-25,000 บาท 

    25,001-35,000 บาท  

    35,001-45,000 บาท 

    มากกวา่ 45,000 บาท ขึน้ไป 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ค าชีแ้จง โปรดใสเ่ครื่องหมาย  หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมของ

ทา่นมากท่ีสดุ 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ระดับการปฏิบัติกิจกรรม ต่อเดือน 

ท าอยู่
เสมอ 
(5) 

ท าบ่อย 
 

(4) 

ท า
บางครัง้ 

(3) 

ไม่ค่อย
ท า 
(2) 

ท าน้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ด้านกิจกรรม (Activities) 

1. ทา่นมกัจะเลอืกซือ้ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้  
ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

     

2. ทา่นมกัจะเลอืกซือ้ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ท่ีอยูใ่นกระแสนิยม 

     

3. ทา่นมกัจะเขา้รว่มท ากิจกรรม Workshop 
เก่ียวกบัผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บ
รนด ์

     

รูปแบบการด าเนินชีวิต ระดับความสนใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ด้านความสนใจ (Interests) 
4. ทา่นมีความสนใจทีจ่ะทดลองใชผ้ลติภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดท์ีอ่อกมาใหม ่

     

5. ทา่นมกัจะติดตามขา่วสารเก่ียวกบัผลติภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

     

6. ทา่นชอบท าความรูจ้กัและแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นกบัผูอ้ื่นเก่ียวกบัผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์
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รูปแบบการด าเนินชีวิต ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

 
(5) 

เหน็ด้วย
มาก 

 
(4) 

เฉยๆ 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(1) 

ด้านความคดิเหน็ (Opinions) 
7. ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด์
ช่วยเสรมิบคุลกิภาพ 

     

8. ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
เป็นสิง่ที่จ าเป็นตอ่ชีวิตประจ าวนั 

     

9. ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 
มีคณุภาพดีท าใหส้ามารถใชผ้ลติภณัฑไ์ดอ้ยา่ง
มั่นใจ 

     

 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัคุณภาพของผลติภณัฑด์ูแลผิวหน้า ระดับเคานเ์ตอรแ์บรนด ์

ค าชีแ้จง โปรดใสเ่ครือ่งหมาย  หนา้ค าตอบทีต่รงกบัคณุภาพของผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร ์

แบรนด ์ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากที่สดุ 

 

คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ ระดับความคดิเห็น 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

 
(5) 

เหน็ด้วย
มาก 

 
(4) 

เฉยๆ 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(1) 

 ด้านสมรรถนะ (Performance) 

1.ทา่นคิดวา่ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร ์
แบรนด ์ช่วยปรบัสภาพผิวหนา้ของทา่น 

     

2. ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 
ช่วยกกัเก็บความชุ่มชืน้บนผิวหนา้ 

    
 

 

3. เนือ้สมัผสัของผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอร ์
แบรนด ์สามารถแทรกซมึลงไปในชัน้ผิวหนงัอยา่ง
รวดเรว็ 

     

4. ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
ช่วยปกปอ้งไมใ่หผิ้วแหง้กรา้นจนเกิดริว้รอยไดง้า่ย 
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คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ ระดับความคดิเห็น 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

 
(5) 

เหน็ด้วย
มาก 

 
(4) 

เฉยๆ 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(1) 

ด้านหน้าที่เสริม (Feature) 

5. ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 
มีสารปอ้งกนัฝุ่ นควนัมลพิษ 

     

6. ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
สามารถใชง้านไดน้อกเหนือจากวิธีใชท้ี่ระบไุว ้(เช่น 
สามารถน าไปทาผิวกายแทนโลชั่น)  

     

7. ผลติภณัฑด์แู ลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 
มีสว่นผสมพิเศษ (เช่น ไฮยารูลอน ไวทเ์ทนนิ่ง) 

     

ด้านการตรงตอ่ขอ้ก าหนด (Conformance to standard) 

8. ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 
มีคณุสมบตัติรงตามที่ก าหนดไวบ้นฉลากของ
ผลติภณัฑ ์

     

9. มีการบอกวิธีการใช ้ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

10. ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
ใหผ้ลลพัธต์ามที่เอกสารก ากบั (เช่น ช่วยรกัษาสวิ) 

     

ด้านความทนทาน (Durability) 

11. เนือ้สมัผสัของผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์คงสภาพเดิมตลอดอายกุารใชง้าน 

     

12. สขีองผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร ์
แบรนดไ์มเ่ปลีย่นแปลงจากเดิมตลอดอายกุารใชง้าน 

     

13. กลิน่ของผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร ์
แบรนดค์งสภาพเดิมตลอดอายกุารใชง้าน  
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คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ ระดับความคดิเห็น 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

 
(5) 

เหน็ด้วย
มาก 

 
(4) 

เฉยๆ 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(1) 

ด้านความน่าเชือ่ถอื (Reliability) 

14. ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดม์ี
มาตรฐานรบัรอง (เช่น เครือ่งหมาย อย.) 

     

15. มีการรบัประกนัสนิคา้สามารถเปลีย่นหรอืคืน
สนิคา้ไดภ้ายในระยะเวลาทีก่  าหนด 

     

16. ไดร้บัเครือ่งหมายรบัรองการทดสอบจากทาง
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

     

ด้านความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) 

17. มีผูเ้ช่ียวชาญคอยแนะน าผลติภณัฑ ์ณ สถานท่ีจดั
จ าหนา่ยตามหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า 

     

18. พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ที่ลกูคา้
พบเจอจากผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร ์
แบรนด ์ไดอ้ยา่งตรงจดุ 

     

19. พนกังานขายผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีทกัษะ ความรู ้ความสามารถใน
การเสนอขาย 

     

20. พนกังานขายผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบั
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์มีบคุลกิภาพทีด่ี เอาใจใสล่กูคา้ 

     

ด้านสุนทรียภาพ (Aesthetics) 

21. ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์
มีกลิน่หอมชวนดม 

     

22. สขีองผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอร ์
แบรนด ์มีความเหมาะสมกบัตวัผลติภณัฑ ์

     

23. ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 
มีเนือ้สมัผสัที่หลากหลาย 
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คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ ระดับความคดิเห็น 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

 
(5) 

เหน็ด้วย
มาก 

 
(4) 

เฉยๆ 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(1) 

ด้านการรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) 

24. ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 
มีช่ือเสยีงเป็นท่ีรูจ้กั 

     

25. ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 
มีคณุภาพเหมาะสมกบัราคา 

    
 

 

26. ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 
มีคณุภาพตามที่คาดหวงั 

     

27. ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 
มีคณุภาพตามการกลา่วอา้งถงึสรรพคณุของ
ผลติภณัฑ ์

     

 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ 

ค าชีแ้จง กรุณาตอบแบบสอบถาม ที่ตรงกบัพฤตกิรรมของทา่นมากที่สดุ 

1. ทา่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ประเภทใดมากที่สุด? 

  ซีรั่ม (Serum)     เจล (Gel) 

 ครมี (Cream)     เอสเซน้ส ์(Essence) 

 โลชั่น (Lotion)     อิมลัชั่น (Emulsion) 

2. ทา่นซือ้ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์ตราสนิคา้ใด? 

  LANCOME     ESTEE LAUDER  

 LAMER      THREE 

 SKII      Sulwhasoo 

  Origins      BIOTHERM 

 Kiehl’s      CLINIQUE 

 อื่นๆ โปรดระบ.ุ....................................................... 
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3. ทา่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด ์เมือ่ไหร?่ 

  เมื่อเห็นวา่มีผลติภณัฑต์วัใหมอ่อกวางจ าหนา่ย 

  เมื่อผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ทีใ่ชอ้ยูห่มด 

  เมื่อผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ตราสนิคา้ที่ใชอ้ยูจ่ดัโปรโมชั่น 

  อื่นๆ โปรดระบ.ุ..................................................... 

4. ทา่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดจ์ากสถานท่ีใดมากที่สุด? 

  เคานเ์ตอรข์องตราสนิคา้นัน้โดยตรง (Stand Alone)    

  เคานเ์ตอรท์ี่อยูใ่นรา้นตวัแทนจ าหนา่ยเครือ่งส  าอาง (เช่น EVEANDBOY)  

  เคานเ์ตอรแ์ผนกเครือ่งส าอางทีอ่ยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้              

   อื่น ๆ (โปรดระบ ุ)..................................................  

5. ใครมีอิทธิพลตอ่การเลอืกซือ้ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนดข์องทา่นมากที่สุด?  

    ตวัเอง        

    เพื่อน/ครอบครวั 

    บคุคลที่มีช่ือเสยีง ผา่นสือ่สงัคมออนไลน ์(เช่น Beauty blogger) 

    พนกังานขาย 

    พรเีซนเตอร ์

    อื่นๆ (โปรดระบ)ุ......................................................     

6. คา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการซือ้ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด.์..................................บาท/ครัง้ 

7. ความถ่ีโดยเฉลีย่ในการซือ้ผลติภณัฑด์แูลผิวหนา้ ระดบัเคานเ์ตอรแ์บรนด.์.....................................ครัง้/เดือน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 

รายชื่อ     ต าแหน่งและสถานทีท่ างาน 
 

1. รองศาสตราจารย ์สพุาดา สิรกิตุตา   อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
       สงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ณฐัยา ประดษิฐสวุรรณ  อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
       สงัคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชือ่-สกุล นางสาว ชนาภรณ ์ กลิ่นหอม 
วัน เดอืน ปี เกดิ 18 กรกฎาคม 2538 
สถานทีเ่กดิ กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2559  

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการการโรงแรม และการท่องเท่ียว  
คณะศิลปศาสตร ์และวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 10 ซ.บางแวก 134 แขวง บางไผ่ เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160   
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