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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมจีดุประสงคเ์พื่อการศกึษาความตอ้งการและการด าเนินธุรกจิเครือ่งส าอางบ ารงุผวิทีม่ ี

ส่วนผสมวติามนิซ ีโดยการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งเกีย่วกบัการเลอืกซือ้เครือ่งส าอาง โดยใชป้จัจยั

ประชากรศาสตร ์พฤตกิรรมการเลอืกซือ้เครือ่งส าอาง รวมถงึปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยมกีาร

เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร ทีม่คีวามสนใจในการใชเ้ครือ่งส าอาง 

จ านวน 200 ราย การค านวณค่าจ านวน ความถี ่รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ ในการวดัผลขอ้มลูผูต้อบ

แบบสอบถามการวจิยั ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เพศหญงิ อายเุฉลีย่ 32.43 ปี สถานภาพโสดสงูสุด 

มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัสงูสุด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 41,740 บาท ผลการวจิยั

พบว่า พืน้ฐานของผวิผสมสูงสุด ส่วนปญัหาผวิทีม่คีวามกงัวลมากทีสุ่ดคอืปญัหาสวิ ขอ้มลูพฤตกิรรม

การซือ้เครือ่งส าอางมากสงูสุดทีห่า้งสรรพสนิคา้ ส่วนมากเคยมปีระวตักิารซือ้เครือ่งส าอางทีม่สี่วนผสม

วติามนิซ ีเครือ่งส าอางผสมวติามนิซใีนรปูแบบเซรัม่ คุณสมบตัคิวามคาดหวงัจากวติามนิซเีพื่อผวิขาว

กระจ่างใสสงูสุด ขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย รวมถงึโปรโมชัน่การส่งเสรมิการขายส่งผลต่อการเลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีม่ ี

ส่วนผสมวติามนิซ ีโดยจากผลดงักล่าวน ามาใชก้ารวางแผนการด าเนินธุรกจิ โดยเน้นภาพลกัษณ์สนิคา้

กลุ่มส าหรบัผวิกระจา่งใส ทีม่าจากธรรมชาต ิยงัคงความสดใหมต่ลอดการใชง้าน โดยสามารถใชค้วบคู่

กบัผลติภณัฑเ์ดมิทีม่อียู ่หรอืสามารถใชร้ว่มกบัผลติภณัฑท์างบรษิทั เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แรงของ

ผวิ พรอ้มกบัลดริว้รอยก่อนวยั ท าการตลาดเจาะกลุ่มลกูคา้ทีต่อ้งการสนิคา้ทีม่คีุณภาพในราคาที่

สามารถเขา้ถงึได ้
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ABSTRACT 

The purpose of this research is  study the requirement and implementation of skin care 

cosmetics business containing vitamin C. The collecting data from a sample group about buying 

cosmetics Using demographic factors Behavior of buying cosmetics Including marketing mix 

factors . The data were collected from 200 sample groups in Bangkok who were interested in 

using cosmetics. The research results were found that demographic data is maximum female 

average age 32.43 years .The highest single status .Most of sample has a bachelor's degree. 

The highest employee occupation The average monthly income around 41,740 baht. The 

highest basis for combination skin. The most concerned skin problem is acne. Data about 

buying behavior of cosmetics the most at department stores. Most of sample have a history of 

purchasing cosmetics containing vitamin C. The skincare with vitamin C in the dosage form of a 

serum . The expectation from Vitamin C is  radiant skin . Information about the marketing mix 

about  the product, price and distribution channels including promotion .The promotion affect 

selection of products containing vitamin C from the aforementioned results are used for 

business plan by focus on the image of products for radiant skin and natural . It remains fresh 

all the time. It can be used in combind with other products  or can be used in combind with the 

company's products for strengthen the skin along with reducing premature aging . The 

marketing to target customers who want quality products at affordable prices 

Keyword : Cosmetic, Vitamin C, Buying behavior 

 

บทน า 

วติามนิซ ีหรอื แอล-แอสคอรบ์กิ แอซคิ (L-ascorbic acid) เป็นวติามนิทีท่ีห่ลายๆคนรูจ้กั และ

คุน้เคยเป็นอย่างด ีส าหรบัในการใชร้กัษาโรคเลอืดออกตามไรฟนั พบว่าปจัจบุนัจากหลกัฐานทาง

วชิาการพบว่า วติามนิซมีบีทบาทส าคญัต่างๆต่อรา่งกาย ไดแ้ก่ เป็นตวัช่วย (Co-factor) ในการ

เจรญิเตบิโต และซ่อมแซมส่วนทีส่กึหรอต่างๆของร่างกาย ไดแ้ก่ กระบวนการสรา้งคอลลาเจน ซึง่เป็น

โปรตนีชนิดหนึ่งทีเ่ป็นส่วนประกอบของ เนื้อเยือ่ กระดูก กระดกูอ่อน กลา้มเนื้อ รวมถงึหลอดเลอืด ช่วย

ในกระบวนการสมานแผลท าใหแ้ผลหายเรว็ และช่วยเพิม่การดดูซมึธาตุเหลก็จากอาหาร เป็นตน้ 

นอกจากวติามนิซยีงัมคีุณสมบตัเิป็นสารต้านอนุมลูอสิระ (Antioxidant) มผีลช่วยในการชะลอการ



เสื่อมสภาพของเซลล ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชเ้พื่อความสวยงาม บ ารุงผวิเกดิหน้าขาวใส ผวิขาว ชะลอ

วยั ในปจัจบุนัพบว่า มลูค่าตลาดธุรกจิเครือ่งส าอางปี 2562 มอีตัราการเตบิโตถงึ 6.7 เปอรเ์ซน็ต ์คดิเป็น

มลูค่าตลาดรวมถงึ 2.18 แสนลา้นบาท ซึง่เป็นตลาดทีม่มีลูค่ามาก มอีตัราทีม่กีารเตบิโตขึน้เรือ่ยๆ โดย

ส่วนการครองตลาดในแบ่งกลุ่มผลติภณัฑใ์นปจัจบุนัพบว่า ผลติภณัฑด์แูลผวิยงัครองส่วนแบ่งการตลาด

เป็นอนัดบั 1 ดว้ยสดัส่วนสงูถงึ 42 เปอรเ์ซน็ต ์รองลงมา คอืผลติภณัฑผ์ม 15 เปอรเ์ซน็ต ์, เครือ่งส าอาง 

15 เปอรเ์ซน็ต ์, ผลติภณัฑท์ีใ่ชท้ าความสะอาดร่างกาย (hygiene) 14 เปอรเ์ซน็ต ์, ผลติภณัฑด์แูลช่อง

ปาก 12 เปอรเ์ซน็ต ์และน ้าหอม 5 เปอรเ์ซน็ต ์ตามล าดบั ผลจากการวเิคราะหภ์าพรวมของตลาดใน

กลุ่มของตลาดธุรกจิเครือ่งส าอางท าใหไ้ดเ้หน็ขอ้มลูในส่วนมลูค่ายอดขาย การตลาดในกลุ่มธุรกจิ

เครือ่งส าอางทีม่อีตัราการเตบิโตทีส่งูขึน้เรือ่ยๆ โดยสดัส่วนการแบ่งการตลาดพบว่าผลติภณัฑท์ีส่รา้ง

รายได ้หรอืสดัส่วนมากทีสุ่ดคอืผลติภณัฑท์ีด่แูลผวิ โดยเน้นเป็นการดแูลผวิหน้า เป็นโอกาสทีด่หีากภาย

ภาคหน้าโอกาสธุรกจิมกีารเตบิโต สามารถต่อยอดธุรกจิในการส่งออกจ าหน่ายสนิคา้ได ้โดย

เครือ่งส าอางตวัแรกในการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑเ์น้นดแูลผวิหน้า กลุ่มผวิกระจา่งใส โดยเน้นสาระส าคญั 

หรอืส่วนประกอบทีม่สี่วนผสมของวติามนิซ ีเป็นส่วนประกอบหลกั เนื่องจากเป็นที่นิยมในการใส่ใน

ผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอาง 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

       1. เพื่อศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาดของเครือ่งส าอางทีม่สี่วนผสมของ

วติามนิซ ี

       2.เพื่อศกึษายอดขายของสนิคา้เครือ่งส าอาง และแนวโน้มการเตบิโตในตลาด ยอดขาย  

       3.เพื่อศกึษาการด าเนินของธุรกจิเครือ่งส าอาง 

       4. เพื่อศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิกลยทุธข์องธุรกจิเครือ่งส าอาง 

 

ขอบเขตการวิจยั 

การศกึษาในครัง้นี้ มไีดท้ าการศกึษาการด าเนินการธุรกจิ และความตอ้งการของเครื่องส าอางที่

มสี่วนผสมของวติามนิซ ีโดยมขีอบเขตกลุ่มตวัอยา่งประชากรในการศึกษาประชากรตัง้แต่อาย ุ18 ปีขึน้

ไป ไมจ่ ากดัเพศ เป็นผูอ้าศยัเขตของกรงุเทพมหานคร โดยมคีวามสนใจในการใชเ้ครือ่งส าอาง โดย



ขอบเขตเนื้อหาในการศกึษางานวจิยัความตอ้งการและการด าเนินธุรกจิเครือ่งส าอางทีม่สี่วนผสมของวิ

จามนิซ ีคอืศกึษาประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อ พฤตกิรรมการเลอืกซือ้เครือ่งส าอาง ความตอ้งการเกี่ยวขอ้ง

เครือ่งส าอางทีม่สี่วนผสมวติามนิซ ีและส่วนประสมทางการตลาด ระยะเวลาการศกึษาและเกบ็ขอ้มลูเริม่

ตัง้แต่ เดอืน มกราคม – สงิหาคม 2563 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

       1.  เพื่อเขา้ใจตลาดในธุรกจิเครือ่งส าอาง 

       2. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการศกึษา เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เครือ่งส าอาง 

       3. เพื่อใชใ้นการวางแผน การประกอบธุรกจิเครือ่งส าอาง 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ตลาดธรุกิจเคร่ืองส าอาง 

ตลาดเครือ่งส าอางในประเทศไทยมกีารขยายตวัอยา่งต่อเนื่องพบว่า โดยปี 2560 มลูค่าตลาด

รวมของอุตสาหกรรมเครือ่งส าอางของไทย มมีลูค่า 2.51 แสนลา้นบาท ขอ้มลูแบ่งสดัส่วนการตลาดใน

ประเทศไทยในประเทศและตลาดของการส่งออกมสี่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี ่รอ้ยละ 66.9 และตลาดของ

การส่งออกอยูท่ีร่อ้ยละ 33.1 ในปี 2560 ทีผ่่านมา ตลาดเครือ่งส าอางในประเทศ มมีลูค่าประมาณ 1.68 

แสนลา้นบาท อตัราการเตบิโตอยูท่ีร่อ้ยละ 7.8  ผลทีม่อีตัราการเตบิโตเกดิจากพฤตกิรรมของคนไทยยคุ

ใหมท่ีห่นัมาสนใจดแูลความสวยความงาม รวมถงึการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ โดยตลาดขยายตวัจากกลุ่ม

เพศหญงิโดยเฉพาะวยัท างานไปสู่กลุ่มวยัรุน่ คนสงูวยั รวมถงึกลุ่มเพศชายเองกเ็ริม่หนัมาดแูลใส่ใจดแูล

รา่งกายมากขึน้ ส าหรบัผลติภณัฑใ์นตลาดเครือ่งส าอางในประเทศแบ่งได้ ผลติภณัฑด์แูลผวิ (Skincare) 

โดยครองมลูค่าตลาดสดัส่วนสงูสุดรอ้ยละ 46.8 ของมลูค่าตลาดเครือ่งส าอางภายในประเทศ มลูค่าตลาด

ส่งออก ปจัจบุนัพบว่าผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอางแบรนดไ์ทย ไดร้บัความนิยมในต่างประเทศ ตลาดการ

ส่งออกเครือ่งส าอางของไทยมมีลูค่า 62,865.7 ลา้นบาทมอีตัราขยายตวัถงึรอ้ยละ 15.1 

 

 



บทบาทวิตามินซีมาใช้ประโยชน์ทางเคร่ืองส าอาง 

 วติามนิซ ีชื่อทางเคมซีึง่เป็นตวัทีอ่อกฤทธิค์อื ascorbic acid เป็นวติามนิทีล่ะลายน ้า และ

รา่งกายไมส่ามารถสงัเคราะหไ์ดเ้อง จงึจ าเป็นตอ้งไดร้บัโดยการรบัประทาน การเตรยีมวติามนิซอีาจท า

ใหไ้ดโ้ดยการรบัประทานผกั และผลไมท้ีม่ปีรมิาณวติามนิซสีงู ไดแ้ก่สม้ แตงโม มะละกอ องุน่ แคนาลปู 

บรอคโคล ีกะหล ่าปล ีกะหล ่าดอก หรอืรบัประทานในรปูผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร (Dietary supplement) 

นอกจากนี้ยงัมกีารใชว้ติามนิซใีนรปูแบบทาภายนอก เช่น ครมี โลชัน่ เซรัม่ เพื่อเพิม่ระดบัวติามนัซใีน

ผวิหนงัโดยตรง วติามนิซเีป็นสารอาหารทีม่คีวามเขม้ขน้สงูในผวิหนงัชัน้ก าพรา้ การเสรมิสรา้งวติามนิซี

ท าใหม้ปีรมิาณทีเ่พยีงพอในระบบผวิหนงัจะช่วยป้องกนัอนัตรายต่อผวิหนงัจากภาวะเหล่านี้ และยงัช่วย

ฟ้ืนฟูสภาพผวิหนงัใหก้ลบัมาเป็นปกตไิด ้ประโยชน์ของวติามนิซสีุขภาพผวิ คอืช่วยป้องกนัอนัตรายจาก

รงัสอีลัตราไวโอเลต็ ช่วยสมานแผล ลดรอยเหีย่วย่น และลดสภาพผวิแหง้ การพจิารณาเลอืกใชว้ติามนิซี

ระว่างรปูแบบรบัประทาน และทาภายนอกควรพจิารณาตามคุณสมบตัขิองวติามนิซ ีสองรปูแบบน้ี

รว่มกบัลกัษณะของแต่ละบุคคล เช่น การใชร้ปูแบบภายนอกซึง่เพิม่ระดบัวติามนิซทีีผ่วิหนงัไดโ้ดยตรง 

อาจเหมาะกบัผูท้ีต่อ้งการประโยชน์ในเรือ่งสุขภาพผวิ 

แนวคิดทฤษฎีประชากรศาสตร ์

 ลกัษณะของประชากรศาสตรใ์ชข้อ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์เพื่อเป็นการแบ่งส่วนตลาดทางใหม่

ทีม่ปีระสทิธผิลในการก าหนดตลาดเป้าหมายและง่ายต่อการวดัผลมากกว่าตวัแปรอื่น ประกอบดว้ย (1) 

เพศ (Sex) เพศหญงิและเพศชาย มแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามแตกต่างกนั ในดา้นทศันคตแิละพฤตกิรรม (2) 

อาย(ุAge) กลุ่มอายุทีม่คีวามแตกต่างกนั ท าใหม้คีวามชื่นชอบรสนิยมทีแ่ตกต่างกนั โดยรสนิยมของ 

บุคคลจะมกีารเปลีย่นแปลงไปตามวยัมผีลติภณัฑท์ีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของแต่ละกลุ่มอายทุี่

แตกต่างกนั (3) ระดบัการศกึษา (Education) ผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาในระดบัสงู ส่งผลใหม้กีารบรโิภคสนิคา้

ทีม่คีุณภาพดกีว่า รวมถงึมรีาคาสงูกว่าการบรโิภคสนิคา้ของผูท้ีม่กีารศกึษาในระดบั ต ่า (4) อาชพี 

(Occupation) บุคคลทีม่อีาชพีแตกต่างกนั ส่งผลใหม้คีวามตอ้งการในดา้นสนิคา้และการบรกิาร ที่

ต่างกนั (5) รายได ้(Income) ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดป้านกลางและมรีายไดต่้างมขีนาดตลาดใหญ่กว่า

ผูบ้รโิภค ทีม่รีายไดส้งู สนิคา้และบรกิารต่างๆจงึมกีารแบ่งส่วนตลาดตามรายได้ 

แนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตามความหมายของ Kotler (2012) หมายถงึ การแสดงหรอืการกระท าของ

บุคคลทีแ่สดงในการแสวงหาสิง่ทีต่อ้งการเพื่อตอบสนองความตอ้งการรวมถงึความพงึพอใจ ภายใตก้าร

คดิวเิคราะห ์การตดัสนิใจ จาแหล่งขอ้มลูต่างๆ หรอืปจัจยัอื่นๆทีส่่งผล โดยเป็นการแสดงออกทาง



พฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยมโีมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็นขอ้มลูการศกึษาลกัษณะการเลอืกซือ้หรอืการ

ตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัทัง้ภายนอก เช่น สภาวะทางสงัคม เศรษฐกจิ กฎหมาย การเมอืง รวมถงึ 

วฒันธรรม และปจัจยัภายใน เช่น สิง่เรา้ตวักระตุน้กลไกทางการตลาด การความคดิ ทศันคต ิรวมถงึ

ส่วนประสมทางการตลาด โดยสิง่ทีก่ระตุน้ผ่านทางการนึกคดิของผูบ้รโิภคท าใหเ้กดิกระบวนการ

ตดัสนิใจซือ้ จากนัน้จงึน าไปสู่การตดัสนิใจซือ้ทีเ่กดิขึน้ในทีสุ่ด 

แนวคิดส่วนประสมการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็นกลุ่มของเครือ่งมอืทาง การตลาดทีอ่งคก์รใชใ้นการปฏบิตัติาม

วตัถุประสงคท์างการตลาดของกลุ่มเป้าหมาย จงึเป็นเครื่องมอื ส าคญัทีจ่ะท าใหผู้ผ้ลติประสบ

ความส าเรจ็ ซึง่สอดคลอ้งกบั โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทีพ่บว่าส่วน ประสมทางการตลาดซึง่เป็นสิง่เรา้

ภายนอก จะส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค ส่วนประสมทาง การตลาด (Marketing Mix) 

ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการขาย 

แนวคิดทฤษฎีความต้องการ 

 ความตอ้งการของมนุษยน์ัน้ตดิตวัมาแต่แรกเกดิ และความตอ้งการมกีารเรยีงล าดบัขัน้ของ

ความตอ้งการ ตัง้แต่ขัน้แรกไปสู่ความปรารถนาขัน้สงูขึน้ไปเป็นล าดบัโดยเรยีงล าดบัความตอ้งการของ

มนุษยจ์ากขัน้ตน้ไปสู่ความตอ้งการขัน้ต่อไปไวเ้ป็นล าดบัดงั คอื ความตอ้งการทางร่างกาย ความ

ตอ้งการขัน้พืน้ฐานทีสุ่ด เป็นพืน้ฐานของการด ารงชวีติ ความตอ้งการความปลอดภยั  อาจมคีวาม

เกีย่วขอ้งกบับุคคลทีท่ างานในฐานะเป็นผูคุ้ม้ครอง ความตอ้งการความรกัและความเป็นเจา้ของ ตอ้งการ

ความรกัของคน หรอืการเป็นทีร่กั ทีย่อมรบัของคนในสงัคม ความตอ้งการไดร้บัความนบัถอืยกยอ่ง และ

ความตอ้งการทีจ่ะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิ 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 

กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื เพศชาย หรอืหญงิ ทีอ่าศยัอยูใ่นกรงุเทพมหานคร มอีายุ

มากกว่า 18 ปีขึน้ไป มคีวามสนใจในเรือ่งของภาพลกัษณ์ภายนอก ดว้ยการเลอืกใชผ้ลติภณัฑบ์ ารงุ



ผวิหน้าทีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาพผวิหน้า ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ตูรค านวณของ คอ

แครน ในการค านวณประชากรตวัอยา่ง จ านวน 200 ราย 

การเกบ็ข้อมลู 

 การเกบ็ขอ้มลูโดยใชว้ธิแีบบไมใ่ชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability-Sampling) โดยใชว้ธิกีาร

เลอืกตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามเพื่อใหผู้ว้จิยั

สามารถเกบ็ขอ้มลูไดส้ะดวก รวดเรว็ 

การวิเคราะหแ์ละประมวลผลข้อมลู 

         1. การวเิคราะหข์อ้มลูทางลกัษณะประชากรศาสตร ์คอื เพศ อาย ุอาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน  สถานภาพ ระดบัการศกึษา รวมถงึลกัษณะพืน้ฐานผวิ และปญัหาผวิทีก่งัวล โดยใชก้ารค านวณ

ค่าความถี ่(Frequency) รอ้ยละ(Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean) 

 2. การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เครือ่งส าอาง โดยขอ้มลูเกีย่วขอ้งกบั 

แหล่งทีม่กีารเลอืกซือ้ ประวตักิารเคยเลอืกซือ้ คุณสมบตัเิครือ่งส าอางทีค่าดหวงั การรบัรูข้อ้มลูทีส่่งผล

ต่อการตดัสนิใจซือ้ และราคาทีส่ามารถชือ้ได ้โดยใชก้ารค านวณค่า ค่าความถี ่(Frequency) รอ้ยละ 

(Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean) 

 3. การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนประสมทางการตลาด คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

ขาย และ ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด โดยการค านวณค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) 

โดยมกีารแปลงผลการหาค่าเฉลีย่ของคะแนนในแต่ละระดบัความคดิเหน็ ดงันี้ 

    ระดบัค่าคะแนนเฉล่ีย    ความหมาย 

 4.4 – 5.0    ส าคญัมากทีสุ่ด 

 3.6 – 4.3    ส าคญั 

    2.8 – 3.5    ปานกลาง 

 1.9 – 2.7    ไมส่ าคญั 

 1.0 – 1.8    ไมส่ าคญัอยา่งยิง่ 



ผลการวิจยั 

 

ข้อมลูประชากรศาสตรผ์ู้ตอบแบบสอบถาม 

 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 ราย พบว่า เพศหญงิ

สงูสุดรอ้ยละ 78 เพศชายรอ้ยละ 22 ส่วนอายเุฉลีย่อยูท่ี ่32.43 ปี สถานภาพพบว่า โสดสงูสุดรอ้ยละ 72 

ขอ้มลูระดบัการศกึษาพบว่าปรญิญาตรสีงูสุดรอ้ยละ 79 รองลงมาปรญิญาโทรอ้ยละ 15 ส่วนขอ้มลูทาง

อาชพีพบว่า พนกังานบรษิทัสงูสุดรอ้ยละ 51 ขอ้มลูรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 41,740 บาท พืน้ฐานของผวิ

ผสมสงูสุดรอ้ยละ 39.5 รองลงมาคอืผวิแหง้รอ้ยละ 22 ปญัหาผวิทีม่คีวามกงัวลมากทีสุ่ดคอืผวิเป็นสวิ

รอ้ยละ 27 รองลงมาคอืผวิขาดความชุ่มชืน้ ผวิแหง้รอ้ยละ 20.5   

ข้อมลูพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารงุผิวท่ีมีส่วนผสมวิตามินซี 

           ขอ้มลูพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เครือ่งส าอางพบว่าแหล่งในการเลอืกซือ้เครื่องส าอางมากทีสุ่ดคอื 

หา้งสรรพสนิคา้รอ้ยละ 34.5 รองลงมารา้นขายยารอ้ยละ 26.5 และออนไลน์รอ้ยละ 24.5 ส่วนประวตักิาร

เคยเลอืกซือ้เครือ่งส าอางพบว่า เคยสงูสุดถงึรอ้ยละ 93.5 รปูแบบชนิดเครือ่งส าอางทีม่สี่วนผสมของ

วติามนิซพีบว่าเลอืกซือ้เซรัม่สงูสุดรอ้ยละ 40.9 รองลงมาคอืมาครห์น้ารอ้ยละ 12.7 และน ้าตบ/โทนเนอร์

รอ้ยละ 11.5  ขอ้มลูคุณสมบตัทิีค่าดหวงัจากวติามนิซคีอืเพื่อผวิขาวกระจา่งใสสงูสุดรอ้ยละ 37.7 

รองลงมาลดจดุด่างด า รอยด า รอยแดง รอ้ยละ 25.6 ราคาทีส่ามารถซือ้ใน1ชิน้จากคุณสมบตัทิีเ่ลอืก

พบว่าอยูท่ี ่960.19 บาท ขอ้มลูทีม่อีทิธพิบในการตดัสนิใจซือ้เครือ่งส าอางแหล่งขอ้มลูทางออนไลน์ การ

รวีวิ Youtube สงูสุดรอ้ยละ 21.5 

ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

            ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์

             ขอ้มลูปจัจยัดา้นผลติภณัฑพ์บว่า ชื่อเสยีงความ น่าเชื่อถอืผลติภณัฑม์คีวามส าคญัอย่างยิง่

สงูสุด รองลงมาคอื  ดา้นประสทิธภิาพ การเหน็ผลจากการใชค้รัง้แรก แหล่งทีม่า การออกแบบการใช้

งานง่าย รวมถงึรปูแบบกล่อง แพค็ทีส่วยงาม มคีวามส าคญัต่อปจัจยัในการพจิารณาผลติภณัฑ ์

ตามล าดบั  

 



             ปัจจยัด้านราคา 

           ขอ้มลูปจัจยัดา้นราคา และราคาเมือ่เทยีบกบัคุณภาพทีเ่หมาะสมกบัราคา มคีวามส าคญัอยา่ง

ยิง่ต่อปจัจยัในการพจิารณาผลติภณัฑ ์

             ปัจจยัด้านช่องทางจดัจ าหน่าย 

           ขอ้มลูทางดา้นการจดัจ าหน่ายพบว่า ความสะดวกช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีะแนนเฉลีย่สงูสุด 

แสดงถงึมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ รองลงมา การมขีอ้มลู Website online มคีวามส าคญัส่งผลต่อการ

พจิารณา รวมถงึ สถานทีห่ารมหีน้ารา้น ส่วนพนกังานขายมคีวามส าคญั เช่นเดยีวกนัต่อการพจิารณา

ผลติภณัฑ ์

             ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

            การส่งเสรมิการขาย โปรโมชัน่ส่วนลดมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ในการพจิารณา รองลงมาคอืการ

ท าโฆษณา สื่อต่างๆ เช่น Facebook Youtube  การจดัโปรโมชัน่ 1 แถม รวมถงึการรวีวิสนิคา้จากบวิตี้

บล๊อกเกอร ์หรอืเวบ็ไซต ์มคีวามส าคญัเช่นเดยีวกนัต่อการพจิารณาผลติภณัฑ ์   

 

อภิปรายผล 

 ขอ้มลูการเกบ็จากกลุ่มตวัอยา่งเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิกรรมการเลอืกซือ้เครือ่งส าอาง โดยทีไ่ดน้ า

ขอ้มลูเพื่อท าแผนใรการสรา้งแบรนดส์นิคา้ก่อตัง้บรทัการจดัท าธุรกจิบรษิทั พากนัสวยและรวยจ ากดั 

การจดัจ าหน่ายเครือ่งส าอาง ภายใตก้ารลงทุนธุรกจิในรปูแบบ SME เนื่องจากตลาดธุรกจิเครือ่งส าอาง 

ในปจัจบุนัมแีนวโน้มทีอ่ตัราการเตบิโตทีส่งูมากขึน้ โดยเครือ่งส าอางทีน่ าเขา้มาจ าหน่ายคอื Vitamin C 

Skin Brightening ตวัแรกในการเปิดตวัเนื่องจากวติามนิซ ีมคีุณประโยชน์ดา้นเครือ่งส าอางทีม่ากมาย

เช่น ความขาวใส ลดรอยด า ลดริว้รอยก่อนวยั โดยการรกะตุน้การสรา้งคอลลาเจนของผวิ โดยเน้น

ภาพลกัษณ์สนิคา้กลุ่มส าหรบัผวิกระจ่างใส ทีม่าจากธรรมชาต ิยงัคงความสดใหมอ่ยู่เสมอการใชง้าน 

โดยสามารถใชคู้่กบัผลติภณัฑเ์ดมิทีม่อียู ่หรอืสามารถใชร้ว่มกบัผลติภณัฑข์องทางบรษิทัคอื Skin 

Serum Bring Me Up เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แรงของผวิ พรอ้มกบัลดริว้รอยก่อนวยั การท าการตลาด

เจาะกลุ่มลกูคา้ พนกังานสาวออฟฟิต หรอืวยัรุน่ทีม่คีุณลกัษณะทีร่กัสวยรกังาม โดยจากการใชผ้ล

การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค มาประยกุตใ์ชโ้ดยเน้นช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ออนไลน์ คอืช่องทาง

ออนไลน์ และมหีน้าเน้นในการจ าหน่ายคอืรา้นทีเ่น้นขายเฉพาะเครือ่งส าอาง เช่นรา้น Eve And Boy 



หรอื Watson มกีารจดัโปรโมชัน่ การจดังานอเีวน้ พรอ้มกบัการแจก Tester เพื่อทดลองใช ้ส่วนการดปร

โมทผลในระยะยาว เน้นการส่งสนิคา้ทดลองใชใ้หก้บัผูร้วีวิสนิคา้ เพื่อใหเ้หน้ผลชดัเจน และการบอกต่อ

เพื่อใหเ้กดิการขายอยา่งต่อเนื่อง พรอ้มทัง้การเตรยีมการวางแผนการจดัจ าหน่ายหลายช่องทางใน

อนาคต และการส่งของของตลาดเครือ่งส าอางในเอเชยี เพื่อการต่อยอดธุรกจิในอนาคต 

 

ข้อจ ากดังานวิจยั 

 

  การศกึษางานวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาเกบ็รวบรวมแบบสอบถามโดยการเลอืกตาม

ความสะดวก ท าใหข้อ้มลูการศกึษากลุ่มการศกึษามขีอ้จ ากดั และขอ้มลูอาจเป็นเฉพาะกลุ่ม ส่วน

ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามเพยีง 2 สปัดาห ์จงึอาจท าใหม้คีวามคาดเคลื่อนไดบ้า้ง 

ส่วนขอ้มลูพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามยคุสมยั หรอืช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะงานวิจยั 

  ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า ปจัจุบนัมกีารผลติเครือ่งส าอางทีม่คีวามหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อ

ผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ รวมถงึมกีารคน้หาแหล่งขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจเลอืกซือ้มากยิง่ขึน้ การท าตลาด

ธุรกจิเครือ่งส าอาง ตอ้งมกีารเลอืกสรรวตัถุดบิ รวมถงึการสรา้งความแตกต่างของแบรนดส์นิคา้ เพื่อ

สรา้งจดุขายมากยิง่ขึน้ รวมถงึการสามารถสรา้งแหล่งการกระจายสนิคา้ การจ าหน่ายทีม่หีลายช่องทาง

จะสามารถสรา้งความสะดวกในการซือ้หรอืบรหิารไดง้า่ยมากยิง่ขึน้ 
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