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ปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านเครื่องสำอางมีเพศและวัยที่หลากหลาย  ซึ่งอาจ

ทำให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้าน หรือซื้อผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน การใช้แสงสว่างหรือ
กลุ่มสีให้เหมาะกับภาพลักษณ์หรือกลุ่มเป้าหมายของร้าน อาจเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการขาย
สินค้าได้มากขึ้น การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอารมณ์และการตัดสินใจของลูกค้าจากกลุ่ม
สีและสีของแสงภายในร้านเครื่องสำอางที่ต่างกัน โดยใช้อาสาสมัคร 60 คน เพศชายและหญิง ใน 2 
กลุ่มอายุ (18-34 ปี และ 35-60 ปี) เข้าทดสอบโดยการประเมินภาพจำลองร้านเครื่องสำอางจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเงื่อนไขอุณหภูมิสีของแสง 3 ระดับ (Warm White, Cool White และ 
Daylight) และกลุ่มสีที่แตกต่างกัน 9 กลุ่มสี โดยให้ประเมินระดับอารมณ์ใน 8 หัวข้อ และประเมิน
ระดับการตัดสินใจใน 2 หัวข้อ ผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิสีของแสงและกลุ่มสีมีผลต่อลักษณะ
อารมณ์และการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ และอารมณ์และการตัดสินใจในกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน
และอายุต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ  ผลการศึกษาได้นำเสนอกลุ่มสีและสีของแสงที่
ส่งเสริมอารมณ์ต่างๆ และการตัดสินใจ  ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ออกแบบร้านเครื่องสำอางให้
มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของแบรนด์สินค้า 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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MISS PATCHARIN TULA : GUIDELINES FOR LIGHTING AND COLOR DESIGN IN 
COSMETIC STORES THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR THARINEE RAMASOOT 

Nowadays, there is diversity in cosmetic industry. Customers who visit 
cosmetic stores vary in terms of gender and age. This diversity may affect customer 
preference and buying decision. The use of appropriate colour schemes and lighting 
helps promote store’s images which increase marketing opportunities for cosmetic 
companies. The purpose of this research is to explore the influence of colour scheme 
and light colour of cosmetic stores on customer emotions and decisions among 
customers of different genders and age groups (18-34 years and 35-60 years). The test 
was carried out using 60 participants in two genders and two age groups. Participants 
were asked to rate their emotions and decision making from the simulated images of 
cosmetic store interior under 3 conditions of light colours and 9 conditions of colour 
schemes. ANOVA results revealed that there were significant effects of light colour and 
colour schemes on emotion and decision making. Also, emotion and decision making 
of participants of different genders and age groups are significantly different. The 
research has proposed the lighting schemes and light colour temperature that enhance 
particular emotions and decision making which can be used by the cosmetic 
companies to promote store’s images and increase the brand’s marketing 
opportunities. 

 
 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ผศ.ดร. ธาริณี รามสูต ที่ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ และเป็นแรงผลักดันให้การศึกษาวิจัยนี้เสร็จ
สมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผศ. ดร. พิมลศิริ ประจงสาร และ รศ. ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ ผู ้ให้
ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ แนวทางในการปรับแก้ไขวิทยานิพนธ ์

ขอขอบคุณครอบครัวทีส่นับสนุนและเป็นกำลังใจให้ตลอดการศึกษา 
ขอขอบคุณเพื่อน รุ่นน้อง รุ่นพี่ที่คอยช่วยเหลือ ทั้งการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาที่ด ี
ขอขอบคุณภาควิชาสถาปัตยกรรม และเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือเรื่องกระบวนการและการ

ประสานงานต่างๆ 
และขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านสำหรับการทำแบบสอบถาม ที ่เป็นส่วนหนึ ่งทำให้

วิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี
  
  

นางสาว พัชรินทร์  ตุละ 
 

 

 



 

สารบญั 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................... ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .......................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ ................................................................................................................................ ฉ 

สารบัญ ................................................................................................................................................. ช 

สารบัญตาราง ...................................................................................................................................... ญ 

สารบัญภาพ .......................................................................................................................................... ฐ 

บทที่ 1 บทนำ ....................................................................................................................................... 1 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ................................................................................... 1 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา ....................................................................................................... 3 

1.3 ขอบเขตการศึกษา ..................................................................................................................... 3 

1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย .................................................................................................................... 4 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ........................................................................................................ 8 

1.6 นิยามและคำจำกัดความของคำศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ................................................................. 8 

บทที่ 2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ............................................................................................................... 11 

2.1 ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง .................................................................................................................... 12 

2.1.1 ทฤษฎีแสงสว่าง ............................................................................................................ 12 

2.1.2 ทฤษฎีการมองเห็น ....................................................................................................... 13 

2.1.3 ทฤษฎีส ี......................................................................................................................... 15 

2.1.4 ทฤษฎีสว่นประสมด้านการตลาด .................................................................................. 18 

2.1.5 พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผู้บริโภค ........................................................... 19 

2.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ................................................................................................ 24 

        



  ซ 

2.2.1 ปัจจัยสว่นบุคคล (Personal factors) กับการบริโภคเครื่องสำอางของคนไทย ........... 24 

2.2.2 การออกแบบและการตกแต่งหน้าร้าน .......................................................................... 26 

2.2.3 การจัดแสงในร้านค้า ..................................................................................................... 27 

2.2.4 การใช้แสงสว่างและสีในสภาพแวดล้อม ....................................................................... 33 

2.3 สรุปการทบทวนวรรณกรรม .................................................................................................... 42 

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย ............................................................................................................ 45 

3.1 การทบทวนวรรณกรรมและการเก็บข้อมูลร้านเครื่องสำอาง ................................................... 46 

3.1.1 การสำรวจร้านเครื่องสำอาง ......................................................................................... 47 

3.2  การออกแบบการการวิจัย ...................................................................................................... 53 

3.2.1 กำหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ................................................................................... 54 

3.2.2 การกำหนดเครื่องมือในการวิจัย ................................................................................... 59 

3.3 การวิจัยนำร่อง ........................................................................................................................ 63 

3.3.1 การคัดเลือกคู่คำที่ใช้ในการประเมินร้านเครื่องสำอาง .................................................. 63 

3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทำแบบประเมินร้านเครื่องสำอาง ................................................. 63 

3.2.4 การคัดเลือกประชากรวิจัยและกลุ่มตวัอย่าง ................................................................ 69 

3.2.5 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ................................................................................................... 71 

3.3 การวิเคราะห์ผล อภิปรายผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา ................................................ 74 

3.4 การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ............................................................................................ 76 

บทที่ 4 ผลการศึกษาและการอภิปรายผล .......................................................................................... 77 

4.1 กลุ่มประชากรตัวอย่าง ............................................................................................................ 77 

4.2 ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ต่อแสงสว่างและสีในร้าน
เครื่องสำอาง ........................................................................................................................... 78 

4.3 ระดับความสัมพันธ์ (r) ระหว่างคู่คำที่ใช้วัดลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจ ........................ 86 

 



  ฌ 

4.4 การวิเคราะห์อิทธิพลของกลุ่มสีและอุณหภูมิสีของแสงต่ออารมณ์และการตัดสินใจของลูกค้าใน
ร้านเครื่องสำอาง ..................................................................................................................... 88 

4.5 ความแตกต่างระหว่างบุคคล ................................................................................................ 102 

บทที่ 5 สรุปผล ................................................................................................................................ 143 

5.1 สรุปผลการวิจัย .................................................................................................................... 144 

5.2 สรุปการออกแบบกลุ่มสแีละแสงสว่างตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ........................................... 145 

5.3 การนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ ....................................................................................... 155 

รายการอ้างอิง .................................................................................................................................. 160 

ประวัติผู้เขียน .................................................................................................................................. 165 

 



 

สารบญัตาราง 

 หน้า 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบของสีและความยาวคลื่นของสเปกตรัมที่มองเห็นได้ ...................... 15 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณากลุ่มสีในร้านเครื่องสำอาง ............................................. 48 

ตารางที่ 3 แสดงการจำแนกกลุ่มสีของร้านเครื่องสำอางที่ทำการสำรวจ ............................................ 50 

ตารางที่ 4 แสดงการจำแนกกลุ่มสีของร้านเครื่องสำอางที่ทำการสำรวจ (ต่อ) ................................... 51 

ตารางที่ 5 แสดงสัดส่วนของสีที่ใช้ในการจำลองร้านเครื่องสำอาง ..................................................... 52 

ตารางที่ 6 รายละเอียดค่าสีภายในกลุ่มสีทีใ่ช้ในการทดสอบ .............................................................. 52 

ตารางที่ 7 การจัดกลุ่มคำคณุศัพท์ที่ใช้ประเมินในแบบสอบถาม ........................................................ 55 

ตารางที่ 8 สรปุข้อมูล ขนาดพื้นที่ ความสูง ความกว้างหน้าร้าน และลักษณะของผังพื้นของร้าน
เครื่องสำอางที่ทำการสำรวจ ............................................................................................................... 58 

ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ........................................................................ 60 

ตารางที่ 10 แสดงระดับความสัมพันธ์ (r) ของคู่คำที่ใช้ในการประเมินร้านเครื่องสำอาง (r>0.70) .... 64 

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA และ Post hoc Tukey’s HSD test โดยศึกษา
ลักษณะอารมณ์กับการประเมินโดยใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน 3 ชนิด ................................................ 65 

ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA และ Post hoc Tukey’s HSD test โดยศึกษา
การตัดสินใจของผู้บริโภคกับการประเมินโดยใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน 3 ชนิด ................................. 66 

ตารางที่ 13 ขอ้ดีและข้อเสียในแต่เครื่องมือจากการสัมภาษณ ์........................................................... 67 

ตารางที่ 14 การประมาณค่าขนาดอิทธิพลที่ Cohen (1997) ได้กำหนดไว้ 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง 
ใหญ ่ทั้ง 6 ประเภท ............................................................................................................................ 69 

ตารางที่ 15 ลักษณะของกลุ่มประชากรตัวอย่าง (n=60) ................................................................... 77 

ตารางที่ 16 คา่เฉลี่ยและร้อยละของความช่ืนชอบสีในกลุ่มตัวอย่าง (n=60) ..................................... 78 

ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ “M1 ไม่สวย-
สวย” ................................................................................................................................................... 79 

        



  ฎ 

ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-
น่าสนใจ” ............................................................................................................................................ 79 

ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ “M3 อึดอัด-
สบาย” ................................................................................................................................................ 80 

ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มี
เอกลักษณ์” ........................................................................................................................................ 80 

ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ “M5 เก่า-
ทันสมัย” ............................................................................................................................................. 81 

ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ “M6 มีความเป็น
ผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” ................................................................................................................... 81 

ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ “M7 ไม่เป็น
ธรรมชาต-ิเป็นธรรมชาติ” ................................................................................................................... 82 

ตารางที ่24 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ “M8 ราคาถูก-
หรูหรา” .............................................................................................................................................. 82 

ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะการตัดสินใจ “D1 การ
ตัดสินใจเข้าร้าน” ................................................................................................................................ 83 

ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะการตัดสินใจ “D2 การ
ตัดสินใจซื้อสินค้า” .............................................................................................................................. 83 

ตารางที่ 27 สรุปค่าเฉลี่ย (M) ต่ำสุดและสูงสุดของลักษณะอารมณ์ต่อแสงสว่างและสีในร้าน
เครื่องสำอาง ....................................................................................................................................... 84 

ตารางที่ 28 ความสัมพันธ์ (r) ระหว่างคู่คำที่ใช้วัดลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจ ......................... 87 

ตารางที่ 29 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสีและแสงของการจำลองร้านเครื่องสำอาง 88 

ตารางที่ 30 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสีต่ออารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ............... 90 

ตารางที่ 31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสีต่ออารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-น่าสนใจ” ......... 91 

ตารางที่ 32 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสีต่ออารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย” .............. 92 

ตารางที่ 33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสีต่ออารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ”์ . 93 

 



  ฏ 

ตารางที่ 34 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสีต่ออารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” ............... 94 

ตารางที่ 35 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสีต่ออารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความ
เป็นผู้หญิง” ......................................................................................................................................... 95 

ตารางที่ 36 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสีต่ออารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็น
ธรรมชาต”ิ .......................................................................................................................................... 96 

ตารางที่ 37 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสีต่ออารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” ......... 97 

ตารางที่ 38 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสีต่อการตัดสินใจ “D1 การตัดสินใจเข้าร้าน”
 ............................................................................................................................................................ 98 

ตารางที ่39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสีต่อ “D2 การตัดสินใจซื้อสินคา้” ............. 99 

ตารางที่ 40 ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุของกลุ่มตัวอย่าง (n=60) ...................................... 102 

ตารางที่ 41 แสดงความแตกต่างด้านเพศต่อลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจ ............................... 103 

ตารางที่ 42 แสดงความแตกต่างด้านเพศต่อลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจ ............................... 114 

ตารางที่ 43 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและอายุต่อลักษณะอารมณ์ การตัดสินใจ ............................... 129 

ตารางที่ 44 สรุปการออกแบบเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับบุคคลทั่วไป ..................................... 145 

ตารางที่ 45 สรุปการออกแบบเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับเพศชายและเพศหญิง ...................... 148 

ตารางที่ 46 การออกแบบเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับบุคคลอายุ 18-34 ป ีและ 35-60 ป ี....... 150 

ตารางที่ 47 การออกแบบเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับบุคคลที่มีเพศและวัยแตกต่างกัน ............ 154 

ตารางที่ 48 สรุปการออกแบบกลุ่มสีและแสงสว่าง (Daylight) ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ............... 157 

 



 

สารบญัภาพ 

 หน้า 
ภาพที่ 1 แสดงผลสรุปการทำแบบสอบถามปัจจัยที่ทำใหผู้้บริโภคเลือกเข้าร้านเครื่องสำอาง .............. 2 

ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดการดำเนินการวิจัย .................................................................................... 4 

ภาพที่ 3 Ishihara's test for color blindness ............................................................................... 14 

ภาพที่ 4 แสดงสีในระบบ Munsell .................................................................................................... 16 

ภาพที่ 5 แสดงสีในระบบ CIE ............................................................................................................. 17 

ภาพที่ 6 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับการจำแนกส ี(Kobayashi, 1990) ......... 18 

ภาพที่ 7 แสดงแนวคิดพฤติกรรมของผู้บริโภค ................................................................................... 20 

ภาพที่ 8 แบบจำลอง S-O-R model ดัดแปลงจาก Mehrabian & Russell, 1974 ......................... 23 

ภาพที่ 9 Window lighting ............................................................................................................... 31 

ภาพที่ 10 Shelf, Case และ Counter lighting ............................................................................... 32 

ภาพที่ 11 Rack lighting ................................................................................................................... 32 

ภาพที่ 12 ทิศทางแสงในห้องลองเสื้อผ้าต่อความรับรู้ของลูกค้า ........................................................ 33 

ภาพที่ 13 การจำลองแอนิชั่นระหว่างแสงสว่าง 5300K และ 3200K ต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
ในสภาพแวดล้อมร้านค้าปลีก ............................................................................................................. 34 

ภาพที่ 14 แสดงภาพการทดลองในสตูอิโออกแบบที่ใช้อุณหภูมิสีแตกตา่งกัน 2700K (ซ้าย) 6500K 
(กลาง) 5000K (ขวา) .......................................................................................................................... 35 

ภาพที่ 15 แสดงการทดลองการใช้สีในร้านอาหาร ............................................................................. 37 

ภาพที่ 16 แสดงรูปถ่ายร้านอาหารที่ใช้ในการทดลอง ........................................................................ 37 

ภาพที่ 17 แสดงการจำลองสภาพแวดล้อมร้านขายเสื้อผ้า ................................................................. 38 

ภาพที่ 18 แสดงการใช้สีในสภาพแวดล้อมร้านทำผม สีครมี (ซ้าย) สีม่วง (กลาง) สีส้ม (ขวา) ........... 39 

ภาพที่ 19 แสดงการใช้สีในสภาพแวดล้อมร้านค้าปลีก ....................................................................... 39 

ภาพที่ 20 ตัวอย่างธนาคารสาขาย่อยที่ใช้ในการศึกษา ...................................................................... 40 

        



  ฑ 

ภาพที่ 21 แสดงการจำลองเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่ใช้อุณหภูมิสีของแสงและสีผนังแตกต่างกัน ...... 40 

ภาพที่ 22 แสดงการใช้กลุ่มสีตามแนวคิดของ Kobayashi ในกรณีศึกษาห้องนอนในสถานดูแล
ผู้สูงอาย ุ.............................................................................................................................................. 41 

ภาพที่ 23 แสดงการจำลองห้องนอนในสถานดูแลผู้สูงอาย ุ................................................................ 41 

ภาพที่ 24 แสดงภาพจำลองร้านอาหารที่ใช้ในการประเมินแบบสอบถาม .......................................... 42 

ภาพที่ 25 แสดงวิธีการดำเนินการวิจัย ............................................................................................... 46 

ภาพที่ 26 แสดงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการพิจารณากลุ่มส ี...................................... 47 

ภาพที่ 27 แสดงกลุ่มสี  9 กลุ่ม ที่มาจากการสำรวจร้านเครื่องสำอาง ............................................... 49 

ภาพที่ 28 แสดงอัตราส่วนการใช้สีในการสำรวจร้านเครื่องสำอาง ..................................................... 52 

ภาพที่ 29 แสดงการออกแบบการวิจัย ............................................................................................... 53 

ภาพที่ 30 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย .................................................................................. 59 

ภาพที่ 31 แสดงผังพื้นร้านเครื่องสำอางที่ใช้ในการจำลองภาพ .......................................................... 61 

ภาพที่ 32 ภาพการจำลองร้านเครื่องสำอาง 9 กลุม่สี แตล่ะกลุ่มสีประกอบด้วยภาพที่ใช้อุณหภูมิสี
ของแสงแบบ Warm white (ซ้าย) Cool white (กลาง) และ Daylight (ขวา) รวม 27 ภาพ .......... 61 

ภาพที่ 33 แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินร้านค้าด้วยภาพถ่าย ภาพจากอุปกรณ์และภาพ 3D ................. 66 

ภาพที่ 34 แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินร้านค้าด้วยภาพถ่าย ภาพจากอุปกรณ์และภาพ 3D ................. 67 

ภาพที่ 35 ภาพแสดงการคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างวิจัยจากโปรแกรมG*Power ........................... 70 

ภาพที่ 36 แบบทดสอบ Ishihara Test for color blindness ......................................................... 71 

ภาพที่ 37 แสดงขั้นตอนการเก็บข้อมูล ............................................................................................... 72 

ภาพที่ 38 แสดงปัจจัยที่มีการวัดซ้ำในการศกึษา ................................................................................ 76 

ภาพที่ 39 แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” .......... 90 

ภาพที่ 40 แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในอารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-น่าสนใจ” ... 91 

ภาพที่ 41 แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในอารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย” ......... 92 

ภาพที่ 42  แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มี
เอกลักษณ์” ........................................................................................................................................ 93 

 



  ฒ 

ภาพที่ 43 แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” .......... 94 

ภาพที่ 44  แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มี
ความเป็นผู้หญิง” ................................................................................................................................ 95 

ภาพที่ 45 แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในอารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็น
ธรรมชาต”ิ .......................................................................................................................................... 96 

ภาพที่ 46  แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” .. 98 

ภาพที่ 47  แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในการตัดสินใจ  “D1 การตัดสินใจเข้า
ร้าน” ................................................................................................................................................... 99 

ภาพที่ 48 แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในการตัดสินใจ “D2 การตัดสินใจซื้อ
สินค้า” ............................................................................................................................................. 100 

ภาพที่ 49 เปรยีบเทียบความแตกต่างของเพศต่อลักษณะอารมณ์ .................................................. 103 

ภาพที่ 50 เปรยีบเทียบความแตกต่างของเพศต่อการตัดสินใจ ........................................................ 104 

ภาพที่ 51 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสงแบบ 
Warm white .................................................................................................................................. 104 

ภาพที่ 52 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสงแบบ Cool 
white .............................................................................................................................................. 105 

ภาพที่ 53 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสงแบบ 
Daylight .......................................................................................................................................... 105 

ภาพที่ 54 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” 
ภายใต้แสงแบบ Warm white ........................................................................................................ 106 

ภาพที่ 55 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” 
ภายใต้แสงแบบ Cool white .......................................................................................................... 106 

ภาพที่ 56 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” 
ภายใต้แสงแบบ Daylight ............................................................................................................... 107 

ภาพที่ 57 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาต-ิเป็นธรรมชาติ” 107 

 



  ณ 

ภาพที่ 58 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาต-ิเป็นธรรมชาติ” 
ภายใต้แสงแบบ Cool white .......................................................................................................... 108 

ภาพที่ 59 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาต-ิเป็นธรรมชาติ” 
ภายใต้แสงแบบ Daylight ............................................................................................................... 108 

ภาพที่ 60 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างดา้นเพศในอารมณ ์“M8 ราคาถูก-หรูหรา” ภายใต้แสงแบบ 
Warm white .................................................................................................................................. 109 

ภาพที่ 61 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา”ภายใต้แสงแบบ 
Cool white .................................................................................................................................... 109 

ภาพที่ 62 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ ์“M8 ราคาถูก-หรูหรา”ภายใต้แสงแบบ 
Daylight .......................................................................................................................................... 110 

ภาพที่ 63 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในการตัดสินใจ “D1 การตัดสินใจเข้ารา้น” ภายใต้
แสงแบบ Warm white ................................................................................................................... 110 

ภาพที่ 64 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในการตัดสนิใจ “D1 การตัดสินใจเข้ารา้น” ภายใต้
แสงแบบ Cool white ..................................................................................................................... 111 

ภาพที่ 65 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในการตัดสินใจ “D1 การตัดสินใจเข้ารา้น” ภายใต้
แสงแบบ Daylight .......................................................................................................................... 111 

ภาพที่ 66 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในการตัดสินใจ “D2 การตัดสินใจซื้อสนิค้า”ภายใต้
แสงแบบ Warm white ................................................................................................................... 112 

ภาพที่ 67 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในการตัดสินใจ “D2 การตัดสินใจซื้อสนิค้า”ภายใต้
แสงแบบ Cool white ..................................................................................................................... 112 

ภาพที่ 68 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในการตัดสินใจ “D2 การตัดสินใจซื้อสนิค้า” ภายใต้
แสงแบบ Daylight .......................................................................................................................... 113 

ภาพที่ 69 เปรยีบเทียบความแตกต่างของอายุต่อลักษณะอารมณ์ .................................................. 114 

ภาพที่ 70 เปรยีบเทียบความแตกต่างของอายุต่อการตัดสินใจ ....................................................... 115 

ภาพที่ 71 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสงแบบ 
Warm white .................................................................................................................................. 115 

 



  ด 

ภาพที่ 72 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสงแบบ Cool 
white .............................................................................................................................................. 116 

ภาพที่ 73 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสงแบบ 
Daylight .......................................................................................................................................... 116 

ภาพที่ 74 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-น่าสนใจ”” ภายใต้แสงแบบ 
Warm white .................................................................................................................................. 117 

ภาพที่ 75 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-น่าสนใจ”ภายใต้แสงแบบ 
Cool white .................................................................................................................................... 117 

ภาพที่ 76 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-น่าสนใจ”ภายใต้แสงแบบ 
Daylight .......................................................................................................................................... 118 

ภาพที่ 77 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย” ภายใต้แสงแบบ 
Warm white .................................................................................................................................. 118 

ภาพที่ 78 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย”ภายใต้แสงแบบ Cool 
white .............................................................................................................................................. 119 

ภาพที่ 79 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย”ภายใต้แสงแบบ 
Daylight .......................................................................................................................................... 119 

ภาพที่ 80 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ”์ ภายใต้แสง
แบบ Warm white ......................................................................................................................... 120 

ภาพที่ 81 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ”์ ภายใต้แสง
แบบ Cool white ........................................................................................................................... 120 

ภาพที่ 82 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ”์ ภายใต้แสง
แบบ Daylight ................................................................................................................................. 121 

ภาพที่ 83 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” ภายใตแ้สงแบบ 
Warm white .................................................................................................................................. 121 

ภาพที่ 84 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” ภายใตแ้สงแบบ Cool 
white .............................................................................................................................................. 122 

 



  ต 

ภาพที่ 85 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” ภายใตแ้สงแบบ 
Daylight .......................................................................................................................................... 122 

ภาพที่ 86 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง”
ภายใต้แสงแบบ Warm white ........................................................................................................ 123 

ภาพที่ 87 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง”
ภายใต้แสงแบบ Cool white .......................................................................................................... 123 

ภาพที่ 88 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง”
ภายใต้แสงแบบ Daylight ............................................................................................................... 124 

ภาพที่ 89 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ”
ภายใต้แสงแบบ Warm white ........................................................................................................ 124 

ภาพที่ 90 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ”
ภายใต้แสงแบบ Cool white .......................................................................................................... 125 

ภาพที่ 91 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาต-ิเป็นธรรมชาติ” 
ภายใต้แสงแบบ Daylight ............................................................................................................... 125 

ภาพที่ 92 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา”ภายใต้แสงแบบ 
Warm white .................................................................................................................................. 126 

ภาพที่ 93 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” ภายใต้แสงแบบ 
Cool white .................................................................................................................................... 126 

ภาพที่ 94 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา”ภายใต้แสงแบบ 
Daylight .......................................................................................................................................... 127 

ภาพที่ 95 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในการตัดสินใจ “D1 การตัดสินใจเข้ารา้น” ภายใต้
แสงแบบ Warm white ................................................................................................................... 127 

ภาพที่ 96 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในการตัดสินใจ “D1 การตัดสินใจเข้ารา้น” ภายใต้
แสงแบบ Cool white ..................................................................................................................... 128 

ภาพที่ 97 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในการตัดสินใจ “D1 การตัดสินใจเข้ารา้น”ภายใต้แสง
แบบ Daylight ................................................................................................................................. 128 

ภาพที่ 98 เปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศและอายุต่อลักษณะอารมณ ์.............................. 130 

 



  ถ 

ภาพที่ 99 เปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศและอายุต่อการตัดสินใจ .................................... 130 

ภาพที่ 100 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสง
แบบ Warm white ......................................................................................................................... 131 

ภาพที่ 101 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสง
แบบ Cool white ........................................................................................................................... 131 

ภาพที่ 102 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสง
แบบ Daylight ................................................................................................................................. 132 

ภาพที่ 103 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-น่าสนใจ”ภายใต้
แสงแบบ Warm white ................................................................................................................... 132 

ภาพที่ 104 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-น่าสนใจ” ภายใต้
แสงแบบ Cool white ..................................................................................................................... 133 

ภาพที่ 105 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-น่าสนใจ” ภายใต้
แสงแบบ Daylight .......................................................................................................................... 133 

ภาพที่ 106 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย”ภายใต้แสง
แบบ Warm white ......................................................................................................................... 134 

ภาพที่ 107 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย”ภายใต้แสง
แบบ Cool white ........................................................................................................................... 134 

ภาพที่ 108 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย” ภายใต้แสง
แบบ Daylight ................................................................................................................................. 135 

ภาพที่ 109 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์” 
ภายใต้แสงแบบ Warm white ........................................................................................................ 135 

ภาพที่ 110 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์”
ภายใต้แสงแบบ Cool white .......................................................................................................... 136 

ภาพที่ 111 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์”
ภายใต้แสงแบบ Daylight ............................................................................................................... 136 

ภาพที่ 112 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” ภายใต้แสง
แบบ Warm white ......................................................................................................................... 137 

 



  ท 

ภาพที่ 113 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” ภายใต้แสง
แบบ Cool white ........................................................................................................................... 137 

ภาพที่ 114 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” ภายใต้แสง
แบบ Daylight ................................................................................................................................. 138 

ภาพที่ 115 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความ
เป็นผู้หญิง” ภายใต้แสงแบบ Warm white .................................................................................... 139 

ภาพที่ 116 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความ
เป็นผู้หญิง”ภายใต้แสงแบบ Cool white ....................................................................................... 139 

ภาพที่ 117 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความ
เป็นผู้หญิง” ภายใต้แสงแบบ Daylight ........................................................................................... 140 

ภาพที่ 118 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” ภายใต้
แสงแบบ Warm white ................................................................................................................... 140 

ภาพที่ 119 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” ภายใต้
แสงแบบ Cool white ..................................................................................................................... 141 

ภาพที่ 120 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา”ภายใต้
แสงแบบ Daylight .......................................................................................................................... 141 

ภาพที่ 121 การนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ...................................................... 156 

 



 

บทที่ 1 

บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันกระแสความนิยมการดูแลสุขภาพและดูแลตัวเองมีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลัง

กาย การรับประทานอาหารเพื ่อสุขภาพ การดูแลรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเอง เช่น การบำรุง

ผิวพรรณ การแต่งหน้า ผิวที่แต่งหน้าของก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่แสดงออกถึงรสนิยมและการ

แสดงลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล (Okuda & Okajima, 2016) แม้ว่าเครื่องสำอางจะไม่จัดเป็น

ปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต แต่สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่เสริมสร้างบุคคลิกภาพ ความสุขและ

ความมั่นใจให้กับผู้ใช้ (จุทารัตน์ ทองสนิท, 2562) และในธุรกิจด้านความงามเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่าง

รวดเร็วและสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ประกอบการในระดับสูง (Kumar, Massie, & Dumonceaux, 2006) 

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาตลาดด้านความงามทั่วโลกเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ย 4.5% ต่อปี (CAGR) (Łopaciuk 

& Łoboda, 2013) ทำให้ธุรกิจดังกล่าวมีการเติบโตและมีการแข่งขันทางด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

ร้านค้าจึงค้นหาวิธีการสร้างภาพลักษณ์ที ่โดดเด่นด้วยการสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม 

(Artificial physical environment) เนื ่องจากสภาพแวดล้อมนั ้นมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ 

(Countryman & Jang, 2006) และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดึงดูดผู้บริโภคในร้านค้าปลีกได้ 

(Kotler, 1973; Baker, 1992; Aubert-Gamet, 1999) และมีกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่มีความ

เฉพาะเจาะจง เนื่องจากผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านค้ามีความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนบคุคล 

(Personal factors) ทั้งเพศ และวัยหลากหลาย ทำให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้าน

หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น ในกลุ่มวัยทำงานมีกำลังในการซื้อมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นทำให้

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวเลือกใช้มีราคาสูงมากกว่า หรือในกลุ่มบุคคลวัยตั้งแต่ 35 ขึ้นไปมี

จุดประสงค์ในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เน้นในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอย รวมถึงความชอบส่วนบุคคลก็

มีส่วนในการเลือกใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน (พรรณทิภา หริมเทพา, 2559) 

การสร้างบรรยากาศที่ดีภายในร้านค้า ควรพิจารณาทั้งการออกแบบแสงสว่าง สี กลิ่น และ

เสียงเพลง (ภาณุ ลิมมานนท์, 2550) จากการศึกษาการรับรู้ทางประสาทสัมผัส พบว่าระบบการ

มองเห็นหรือดวงตาเป็นอวัยวะที่รับรู้ความรู้สึกที่ดีที่สุดและถูกใช้งานมากที่สุดของมนุษย์ (อรพันธ์  

ประสิทธิ์รัตน์, 2533) เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าจึงควรสร้างบรรยากาศที่ดีและสร้างความพึง
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พอใจตั้งแต่แรกเห็น ดังนั้นแสงสว่างและสีจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบสภาพแวดล้อมของร้าน

เครื่องสำอาง เนื่องจากการออกแบบแสงสว่างภายในร้านส่งผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจของ

ผู้บริโภค (Park และ Farr, 2007; Lin และ Yoon, 2015) แสงสว่างภายในร้านค้าไม่เพียงแต่ช่วย

ดึงดูดความสนใจ อารมณ์และเพิ่มความพึงพอใจเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์อีกด้วย (Baker, Levy, & Grewal, 1992) อุณหภูมิสีของแสงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ

สภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์ (Baron, Rea, & Daniels, 1992; Krueger & Schierz, 2001; Lin & 

Yoon, 2015; Park & Farr, 2007; Russell, 2008) รวมถึงการใช้สีภายในการตกแต่งร้านค้าก็ส่งผล

ต่อความพึงพอใจของลูกค้าเช่นเดียวกัน (Crowley, 1993; Babin, Hardesty & Suter, 2003; 

Yildirim, Akalin-Baskaya & Hidayetoglu, 2007;  Yildirim et al., 2012) ผลกระทบทางจิตวิทยา

พบว่าสีมีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ และสีเป็นส่วนหนึ่งของในชีวิตทางด้านจิตใจหรือการตัดสินใจ 

(Söker, 2009) เช่น การเลือกเครื่องแต่งกาย การเลือกสีเครื่องสำอาง หรือการเลือกจัดสภาพแวดล้อม

ภายในห้อง หากมีความเข้าใจด้านนี้ก็จะสามารถใช้สีช่วยให้ดำเนินชีวิตไปแบบมีความสุข (วันวิสาข์ & 

อติเทพ, 2019)  

นอกจากนี้ผลสรุปการทดลองทำแบบสอบถามออนไลน์จำนวน 34 คน พบว่าปัจจัยที่ทำให้

ผู้บริโภคเลือกเข้าร้านเครื่องสำอางมากที่สุดคือ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) แสงสว่างภายในร้าน 3) การตกแต่ง

ของร้านเครื่องสำอาง 4) โทนสีของร้านเครื่องสำอาง 5) จำนวนคนภายในร้านเครื่องสำอาง (ภาพที่ 1) 

จากผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าแสงสว่างและสีก็เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภค 

 

ภาพที่ 1 แสดงผลสรุปการทำแบบสอบถามปัจจัยที่ทำใหผู้้บริโภคเลือกเข้าร้านเครื่องสำอาง 
 

การสร้างแนวทางในการออกแบบบรรยากาศที ่ด ีภายในร้านให้แก่นักออกแบบและ

ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้แสงสว่างหรือสีให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของร้านค้า และ
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ออกแบบตกแต่งร้านค้าตามความพึงพอจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ก็อาจเพิ่มโอกาสทางการตลาดใน

การขายสินค้าได้มากขึ้น   

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 การวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาแนวทางในการออกแบบแสงสว่างและกลุ่มสีต่อลักษณะอารมณ์

และการตัดสินใจของผู้บริโภคในร้านเครื่องสำอางโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะอารมณแ์ละการตัดสินใจของผู้บริโภคต่อแสงสว่างและกลุ่มสีของ

ร้านเครื่องสำอาง 

1.2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของแสงสว่างและกลุ่มสีต่อลักษณะอารมณแ์ละการตัดสินใจของ

ผู้บริโภคที่มีเพศและวัยแตกตา่งกัน 

1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการออกแบบแสงสว่างและกลุ่มสีภายในร้านเครื่องสำอาง ที่สร้าง

ความรู้สึกเชิงบวกและสามารถเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเลือกใช้บริการและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

ของร้านค้า 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาวิจัยแนวทางการออกแบบแสงสว่างและกลุ่มสีในร้านเครื่องสำอาง เป็นการศึกษา

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์หลักของการศึกษา จึงกำหนดขอบเขตการศึกษา

และตัวแปรที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1.3.1 การศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแสงสว่างและกลุ่มสีในร้านเครื่องสำอาง 

โดยศึกษาเฉพาะทฤษฎีอุณหภูมิสีของแสง กลุ่มสีภายในร้านเครื่องสำอางต่อลักษณะอารมณ์และการ

ตัดสินใจของผู้บริโภค  

1.3.2 การศึกษาวิจัยนี้มุ่งพิจารณาสิ่งเร้า (Stimulus) ด้านลักษณะแวดล้อมในเรื่องแสงสว่าง 

(อุณหภูมิสีของแสง) และกลุ่มสี โดยการจำลองสภาพแวดล้อมในร้านเครื่องสำอาง (Stimulation 

scene) จากโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

1.3.3 เพื่อศึกษาลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่าง

กันในด้านเพศและอายุ เนื่องจากแต่ละกลุ่มมคีวามพึงพอใจต่อแสงสว่างและกลุ่มสีที่ต่างกัน  
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1.4 ระเบียบวธิีการวิจัย 

 ขั้นตอนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีจากงานวิจัย บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ 2 การออกแบบการทดลอง 

และส่วนที่ 3 การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลและอภิปรายผล 

 

ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดการดำเนินการวิจัย 
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ส่วนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมและการเก็บข้อมูลเบื้องต้น 

 1.4.1.1 การทบทวนวรรณกรรม 

 การรวบรวมข้อมูลและศึกษาทฤษฎี แนวคิดจากงานวิจัย บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่

เกี่ยวข้องในเรื่องทฤษฎีแสงสว่าง กลุ่มสี แนวความคิด SOR ความต้องการทางผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

ในแต่ละบุคคล และทบทวนการศึกษาการจัดแสงสว่างและการใช้กลุ่มสีในสภาพแวดล้อมร้านค้าปลีก

เพือ่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า อารมณ์และการตอบสนองของลูกค้า  

 1.4.1.2 การสำรวจร้านเครื่องสำอาง 

 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจร้านเครื่องสำอางในสภาพแวดล้อมจริง  ใน

ด้านการใช้แสงสว่าง กลุ่มสี และขนาดของร้าน เพื่อนำมากำหนดตัวแปร การสร้างสภาพแวดล้อม

จำลอง กลุ่มประชากรตัวอย่าง และวางแผนในการศึกษาวิจัย 

ส่วนที่ 2 การออกแบบการทดลอง 

1.4.2.1 กำหนดขอบเขตในการศึกษา 

การกำหนดขอบเขตในการศึกษา ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งวิธีการคิดและ

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อ 1.3 

1.4.2.2 กำหนดตัวแปรในการศึกษา 

การกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามาจากการทบทวนวรรณกรรมและการสำรวจร้าน

เครื่องสำอาง รวมทั้งการทดสอบนำร่อง สามารถสรุปความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

กลุ่มประชากรตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่ง

การศึกษานี้มีตัวแปรที่ใช้วิจัย คือ อุณหภูมิสีของแสง กลุ่มสี ลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจของ

ผู้บริโภค 

1.4.2.3 การรวบรวมกลุ่มคำที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 

การรวบรวมกลุ่มคำที่ใช้ในแบบทดสอบมาจากงานวิจัย บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่

เกี่ยวข้องในการประเมินลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจต่อแสงสว่างและสีในสภาพแวดล้อม ทั้งคำ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษที่มีการแปลความหมายเป็นภาษาไทย และจัดกลุ่มคำที่มีความหมายเหมือน
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หรือใกล้เคียงกัน จากนั้นจึงทำการเลือกคู่คำที่เหมาะสมจากการทดสอบนำร่อง โดยหลังการทดสอบ

นำร่องแล้วมีคู่คำภาษาไทยจำนวน 8 คู่คำและการตัดสินใจ 2 ลักษณะที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี ้

 

1.4.2.4 การกำหนดวิธีวัดผล 

การประเมินลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจของลูกค้าในสภาพแวดล้อมร้านเครื่องสำอาง 

ในการศึกษาวิจัยนี้ใช้การวัดด้วยการวัดระดับของลักษณะอารมณ์จากใช้คู่คำที่มีความหมายตรงข้าม 

(Semantic differential scaling) และวัดระดับการตัดสินใจด้วยการให้ค่าคะแนน (Rating scale) 

1.4.2.5 การกำหนดเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) แบบสอบถามที่ใช้ลักษณะการ

ประเมินแบบคู ่คำที ่มีความหมายตรงข้าม (Semantic differential scaling) และแบบวัดระดับ 

(Rating scale)  โดยโดยคู่คำที่ใช้ในการประเมินมาจากการทบทวนวรรณกรรมและการทดสอบนำ

ร่อง 2) การจำลองสภาพแวดล้อมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในร้านเครื ่องสำอาง โดยตัวแปรที่

นำมาใช้ในการจำลองมาจากการทบทวนวรรณกรรมและการสำรวจร้านค้า 3) เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้

ในการประเมินภาพจำลองมาจากการทบทวนวรรณกรรมและการทดสอบนำร่อง รวมถึงปรับวิธีการ

ทดสอบ ขั้นตอน ระยะเวลาในการทดสอบให้มีความเหมาะสม 

1.4.2.6 การกำหนดรูปแบบการจำลองสภาพแวดล้อม 

การกำหนดรูปแบบการจำลองสภาพแวดล้อมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาจากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจร้านเครื่องสำอางที่มีการใช้แสงสว่างและกลุ่มสีที่แตกต่างกัน นำข้อมูล

จากการสำรวจมากำหนดรูปแบบที่ใช้เป็นมาตราฐานของลักษณะร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น ขนาด ความ

กว้าง ความยาว ความสูง การตกแต่ง การใช้แสงสว่างและสี เพื่อพิจารณาในการกำหนดตัวแปรการ

สร้างสภาพแวดล้อมจำลองของร้านเครื่องสำอางที่ใช้ในการทดสอบ 

1.4.2.7 การทดสอบนำร่อง 

ในการทำการทดสอบนำร่อง แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคัดเลือกคู่คำที่ใช้ในการประเมิน 

เมื่อรวบรวมกลุ่มคำจากการทบทวนวรรณกรรมแล้วจึงทำการคัดเลือกคู่คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
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ออก 2) การคัดเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินภาพจำลองสภาพแวดล้อม และเลือกเครื่องมือหรือ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมิน   

 

 

ส่วนที่ 3 การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลและอภิปรายผล 

1.4.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการทดสอบ 

การสุ่มประชากรตัวอย่างในการศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจของ

ผู ้บริโภคในร้านเครื ่องสำอาง โดยใช้วิธ ีการสุ ่มกลุ ่มตัวอย่างวิจัยแบบกำหนดโควต้า (Quota 

sampling) กำหนดลักษณะและสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มตามปัจจัยส่วนบุคคล (เพศและ

วัย) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยมีการควบคุมลักษณะภาพจำลองให้มีความใกล้เคียงกัน ในการ

ทดสอบแต่ละครั้งผู้เข้าร่วมจะทำสอบโดยการพิจารณาภาพจำลองและตอบแบบสอบถาม 

1.4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคำนวณผลทางสถิติ IBM SPSS Statistics เก็บรวบรวมข้อมูล

จากแบบสอบถามเพื่อหาค่าทางสถิติ ประกอบด้วยการหาค่าสถิติเบื้องต้นแบบพรรณนา การวิเคราะห์

ความแปรปรวนสองทางแบบว ั ดซ ้ ำ  ( Two-way Repeated measures ANOVA) และการ

เปร ียบเท ียบรายค ู ่ โดยใช ้ว ิ ธ ี  Tukey’s HSD Test เปร ียบเท ียบค ่า เฉล ี ่ ยรายคู่   (Pairwise 

Comparisons) เพื ่อทดสอบอิทธิพลหลักต่อลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจจากความแตกต่าง

ค่าเฉลี่ยของตัวแปร และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบผสม (Two-way Mixed-design ANOVA) 

เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลในรื่องเพศและวัย 

1.4.3.1 การอภิปรายและสรุปผลข้อมูล 

การอภิปรายและสรุปผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ทางสถิติ และเปรียบเทียบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา เพื่อตอบวัตถุประสงค์รวมทั้งอภิปรายผลความสัมพันธ์และความ

เชื ่อมโยงระหว่างตัวแปร เพื ่อนำมาเสนอเป็นแนวทางในการออกแบบแสงสว่างและสีในร้าน

เครื่องสำอางที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างและดึงดูดความสนใจของกลุ่มตลาดเป้าหมายของ

แบรนด์สินค้า 
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1.5 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ 

 1.5.1 เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของการใช้แสงสว่างและกลุ่มสีในการตกแต่งที่มีลักษณะ

แตกต่างกันภายในร้านเครื่องสำอางต่อลักษณะอารมณแ์ละการตัดสินใจของผู้บริโภค 

 1.5.2 เพื่ออธิบายลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านเครื่องสำอางและการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑข์องผู้บริโภค 

 1.5.3 เพื่ออธิบายความสัมพันธ์กลุ่มสีในการตกแต่งและแสงสว่างต่อลักษณะอารมณ์และการ

ตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีเพศและอายุแตกต่างกัน นำเสนอเป็นแนวทางการออกแบบแสงสว่างและสี

ภายในร้านเครื่องสำอางที่สามารถสร้างภาพลักษณ์และดึงดูดความสนใจจากกลุ่มตลาดเป้าหมายของ

ร้านค้า 

1.6 นิยามและคำจำกัดความของคำศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั 

ร้านเครื่องสำอาง (Cosmetic store) เป็นร้านที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องสำอางหรือ

สถานที่ให้จำหน่ายและบริการเกี่ยวกับความงาม โดยทั่วไปจะเน้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 

ลิปสติก แป้ง บรัชออน อายแชโดว์ และบางแห่งมีขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว  

เครื่องสำอาง (Cosmetic) พระราชบัญญัติเครื่องสำอางปี 2558 กล่าวว่าเครื่องสำอาง 

หมายถึง วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทําด้วยวิธีอื่นใดกับส่วน

ภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื ่อบุในช่องปาก โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย 

หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆ นั้นให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นสําหรับผิวด้วย แต่ไม่

รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย  หรือเป็นสิ่งใช้เสริมเติมแต่ง

หรือบำรุงใบหน้า ผิวพรรณ ผม ให้สวยงาม เช่น แป้ง ลิปสติก ที่ปัดขนตา สำหรับใช้กับร่างกายเพื่อ

ความสวยงาม รักษาความสะอาด รวมถึงการบำรุงผิวต่างๆ (ราชบัณฑิตยสถาน)  

บรรยากาศ (Atmosphere) บรรยากาศภายในร้านจะดึงดูดลูกค้าให้สนใจในสินค้าภายใน

ร้าน โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การได้ยิน การมองเห็น การลิ้มรส และการได้สัมผัส เป็นสิ่งเร้า

ที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ลูกค้าไม่เพียงแต่สนใจภาพลักษณ์ของร้านค้าเท่านั้น แต่ยังมี

แนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อตามบรรยากาศของร้านค้าที่เข้าไปใช้บริการอีกด้วย  
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สภาพแวดล้อม (Environment) สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้ง

ที่เป็นรูปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม มีอิทธิพลความเชื่อมโยงถึงกัน หรือ

เป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งมีส่วนในการเสริมสร้างหรือทำลายอีก

ส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทั้งระบบ 

ภาพลักษณ์ (Image) ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น  หรือจินต

ภาพที ่เก ิดขึ ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคล อันเป็นผลจากการได้ร ับประสบการณ์ตรงหรือ

ประสบการณ์ทางอ้อมที่ได้รับรู้มาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งจะมีผลต่อทัศนคติและการกระทำใดๆ ที่

บุคคลจะมีต่อไป 

อุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature) หรือค่าอุณหภูมิสีสัมพันธ์ (Correlated 

Color Temperature, CCT) เป็นสีที่เกิดขึ้นจากการให้ความร้อนผ่านวัตถุสีดำหรือเผาไหม้วัตถุสีดำ 

เมื ่อมีความร้อนเกิดขึ ้นที ่ว ัตถุสีดำ วัตถุนั ้นจะมีการดูซับความร้อนจนได้ในระดับต่างๆ สีจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิที่ได้รับ อุณหภูมิของสีมีหน่วยวัดเป็นองศาเคลวิน (K) มีระดับตั้งแต่ 

1,000K ถึง 10,000K โดยแหล่งกำเนิดแสงที่มีค่าอุณหภูมิสีที่ต่ำจะให้แสงขาวโทนสีเหลืองและค่า

อุณหภูมิสีที่สูงจะเป็นการให้แสงสีขาวโทนฟ้า แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ Warm white (2700K) Cool 

white (4000K) และ Day light (6500K) 

สี (Colour / Color) หรือ สีแท้ (Hue) สีใดสีหนึ่งที่มีความโดดเด่นหรือแตกต่างจากสีอื่น 

โดยมีคุณสมบัติเป็นสีแท้ (Chromatic color) เช่น สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง โดยเป็นสีที่ ไม่มีสีขาว สี

เทา หรือสำดำเจือปน  

สิ่งเร้า (Stimuli) สิ่งกระตุ้นต่างๆ ที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ หู 

ตา คอ จมูก และการสัมผัส เช่น การกระตุ้นด้วยการใช้สิ่งเร้าจากแสงสว่างและสี สิ่งเร้าสามารถ

กระตุ้นให้เกิดการรับรู้และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเหล่านั้น เช่น ความพึงพอใจ การตัดสินใจ 

อารมณ์ (Emotion) ภาวะของความรู้สึกทางจิตใจที่ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าทั้งจาก

ภายในและภายนอก นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภายใน และตอบสนองออกมาทางพฤติกรรม

ตามอารมณ์ที่เกิดขึ้น 
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การตัดสินใจเข้าร้าน (Entry Decision) การตอบสนองทางพฤติกรรมตามอารมณ์ที่เกิดขึ้น

จากสิ่งเร้าต่างๆ ในกระบวนการตัดสินใจนี้อาจก่อให้เกิดผลเป็นการตัดสินใจเข้าร้านจนถึงการตัดสินใจ

ไม่เข้าร้าน 

การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หมายถึงดำเนินการซื้อรวมสิ่งต่างๆ ที่ประกอบเป็น
สิ่งแวดล้อมในช่วงขณะที่มีการซื้อดังกล่าว กระบวนการซื้อก่อให้เกิดผล 2 ประการ คือซื้อหรือยุติการ
ซื้อ การซื้ออาจเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคพบทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่
เกณฑ์ในการประเมิน ผู้บริโภคอาจต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเพราะในระหว่างการตัดสินใจนั้น
ผู้บริโภคต้องเสี่ยงว่าสินค้าจะตรงตามความต้องการหรือไม่ สิ่งเร้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ
เร็วมากขึ้น ได้แก่ การสร้างความแตกต่าง การลดความเสี่ยงในความรู้สึกของผู้บริโภค  
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บทที่ 2  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เนื ้อหาในบทนี้อธิบายถึงรายละเอียดจากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาจากงานวิจัย 

บทความ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงสว่างและสีในสภาพแวดล้อม โดยแบ่งการ

อธิบายเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 2.1.1 ทฤษฎีแสงสว่าง 

 2.1.2 ทฤษฎีการมองเห็น 

 2.1.3 ทฤษฎีส ี

 2.1.4 ทฤษฎีสว่นประสมด้านการตลาด 

 2.1.5 ทฤษฎีความพึงพอใจและแนวความคดิ SOR model 

 2.1.6 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค 

2.2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 2.2.1 ปัจจัยสว่นบุคคลกับการบริโภคเครื่องสำอางของคนไทย 

2.2.2 การออกแบบและการตกแต่งหน้าร้าน 

2.2.3 การจัดแสงในร้านค้า 

 2.2.4 การใชแ้สงสว่างและสีในสภาพแวดล้อม 

2.3 สรุปการทบทวนวรรณกรรม 
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2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1.1 ทฤษฎีแสงสว่าง  

แสงเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกับพลังงานชนิดอื่นๆ เช่น พลังงานความร้อน พลังงาน

กล พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ แสงไม่มีมวลสาร (Mass) แต่แสงสามารถเคลื ่อนที ่ได้ในรูปของคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า (พรรณชลัท, 2548) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ได้เหล่านี้ถูกกำหนดโดยความถี่ 

(Frequency , Hz) และความยาวคลื่น (Wavelength : Nanometer)  มนุษย์สามารถมองเห็นแสง

ในช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 380-780 นาโนเมตร โดยอยู่ในช่วงระหว่างอินฟราเรดและอัลตราไวโอ

เล็ต  

แหล่งกำเนิดแสง 

แสงมีลักษณะแตกต่างกันตามคุณสมบัติในการสะท้อนแสงและการยอมให้แสงส่องผ่าน 

ขึ้นอยู่กบัลักษณะพื้นผิวของวัตถุด้วย แหล่งกำเนิดแสงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

2.1.1.1 แหลง่กำเนิดแสงจากธรรมชาต ิ

1) ดวงอาทิตย์ (The sun) เป็นแหล่งกำเนิดแสงธรรมชาติที่สำคัญที่สุด จะมีการแผ่

รังสีคลื่นสั้น (Short wave radiation) ประกอบด้วยคลื่นรังสีอัลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet) 

คลื่นรังสีที่ตามองเห็น (Visible light) และคลื่นรังสีอินฟราเรด (Near Infrared) เมื่อแสงส่อง

ผ่านอนุภาคในชั้นบรรยากาศของโลกจะเกิดการสะท้อน และกระจายผ่านชั้นเมฆส่องลงมาสู่

ผิวโลก 

2) ท้องฟ้า (Sky) ท้องฟ้ารับแสงจากดวงอาทิตย์กระจายสู่พื้นโลกทำให้มีลักษณะ

เป็นแหล่งกำเนิดแสงธรรมชาติทางอ้อม โดยแสงสะท้อนจากท้องฟ้าจะเป็นแสงที่ถูกลดความ

สว่างและความร้อนลง จึงเป็นแสงที่เหมาะสมต่อการใช้งานภายในอาคาร 

2.1.1.2 แสงประดิษฐ ์

หลอดไฟฟ้า (Lamps) เป็นแสงประดิษฐ์ที่มีหลากหลายประเภท โดยสามารถเลือกชนิดของ

หลอดไฟได้ตามลักษณะกิจกรรม เนื่องจากสีของแสงในหลอดไฟมีความถูกต้องของสีไม่เท่ากับแสง

ธรรมชาติ ให้ปริมาณและประสิทธิภาพแสงในขอบเขตที่กำหนดขึ้น 

1) หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent tube) หรือหลอดเรืองแสง ตัวหลอดมีไส้

โลหะทังสเตนติดอยู่ที่ปลายทั้ง 2 ข้าง ของหลอด ผิวภายในฉาบด้วยสารเรืองแสง โดยมีการ
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ใส่ไอปรอทไว้เล็กน้อย หลักการทำงานคือเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ปรอทจะคายพลังงานใน

รูปแบบรังสีอัลตราไวโอเลต เมื่อกระทบสารเรืองแสงที่ฉาบไว้หลอดจะเปล่งแสงออกมาสีของ

แสงนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของสารเรืองแสงที่จะให้พลังงานในช่วงคลื่นที่ต่างกันทำให้ได้แสงสี

ต่างๆ และแสงสีขาวที่ต่างกันด้วย อายุการใช้งานมีตั้งแต่ 6,000 ถึง 20,000 ชั่วโมง 

2) หลอดไฟแอลอีดี (Light-Emitting Diode, LED) เป็นช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิด

หนึ่ง ซึ่งสามารถเปล่งแสงสว่างเมื่อให้กระแสไฟผ่านตัวหลอด ไดโอดเปล่งแสงออกมาได้แบบ

มีคลื ่นความถี ่เดียวและเฟสต่อเนื ่องกัน หลอด LED มีจุดเด่นคือ ใช้พลังงานต่ำแต่ให้

ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง ไม่มีแสง UV ไม่กระพริบขณะเปล่งแสง สามารถเปิด-ปิดได้

อย่างรวดเร็ว เป็นหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไฟประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่ในตลาด

ทั้งหมด และการประหยัดเงินค่าไฟฟ้าจากการใช้หลอดไฟ LED ตั้งแต่ 15-75% โดยเฉลี่ย

แล้วมีอายุการใช้งาน สูงสุดถึง 100,000 ชั่วโมง หรือ 5 ปีขึ้นไป  

3) อุณหภูมิส ีของแสง (Color Temperature) หรือค่าอุณหภูมิส ีส ัมพันธ์ 

(Correlated Color Temperature, CCT) เป็นสีที่เกิดขึ้นจากการให้ความร้อนผ่านวัตถุ

สีดำหรือเผาไหม้วัตถุสีดำ เมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นที่วัตถุสีดำ วัตถุนั้นจะมีการดูซับความร้อน

จนได้ในระดับต่างๆ สีจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิที่ได้รับ อุณหภูมิของสีมีหน่วยวัดเป็น

องศาเคลวิน (K) มีระดับตั้งแต่ 1,000K ถึง 10,000K โดยแหล่งกำเนิดแสงที่มีค่าอุณหภูมิสีที่

ต่ำจะให้แสงขาวโทนสีเหลืองและค่าอุณหภูมิสีที่สูงจะเป็นการให้แสงสีขาวโทนฟ้า แบ่ง

ออกเป็น 3 แบบ คือ Warm white (2700K) Cool white (4000K) และ Day light (6500K)  

2.1.2 ทฤษฎีการมองเหน็ 

2.1.2.1 ธรรมชาติของการมองเห็น  

เมื่อแสงตกกระทบที่วัตถุใดๆ แสงจะสะท้อนเข้าสู่กระบอกตา ผ่านแก้วตา (cornea) 

ลูกตา (lens) เรตินา (retina) ประสาทตา (nerve) และสมองตามลำดับ เมื่อมีแสงผ่านเข้ามา

กล้ามเนื้อตาจะขยายหรือหดตัว เพื่อปรับจุดรวมแสงให้คลื่นแสงที่มากระทบแก้วตาผ่านลูก

ตาไปตกลงบริเวณเรตินา และม่านตา ( iris) จะช่วยปิดเปิดกระบอกตาเพื่อควบคุมปริมาณ

แสงให้ผ่านเข้ามาสู่ตาได้ตามความเหมาะสม บริเวณเรตินาประกอบด้วยเซลล์ประสาท

จำนวนมาก โดยแบ่งออกเป็นเซลล์ 2 กลุ่ม คือ โคน (cones) อยู่กลางเรตินา ทำหน้าที่รับ

ความรู้สึกทางด้านสีและช่วยแยกแยะรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ที่มองเห็นในช่วงเวลากลางวัน 
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และ ร็อด (rods) ช่วยทำให้เห็นภาพต่าง ๆ ในช่วงเวลากลางคืนแต่ไม่สามารถตอบสนอง

ทางด้านสีได้โดยที่สายตาจะมีความไวต่อแสงสีเหลือง (555  nm) มากที่สุดในเวลากลางวัน

และไวต่อแสงสีเขียว (507 nm) มากที่สุดในเวลากลางคืน (พรรณชลัท, 2548)  

2.1.2.2 การมองเห็นส ี

แสงที่ตาของมนุษย์สามารถมองเห็นได้อยู่ในช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 380-780 นา

โนเมตร (nm.) ซึ ่งแสงในช่วงนี้เรียกว่า ช่วงคลื่นที่มองเห็นได้  (visible spectrum หรือ 

visible light) โดยแสงที่มนุษย์มองเห็นเป็นแสงสีขาว (white light) แสงสีขาวนี้ประกอบไป

ด้วยสีจำนวน 7 สี โดยในปีค.ศ. 1661 เซอร์ไอแซค นัวตัน พบว่าแสงอาทิตย์มีสีต่างๆ รวมกัน

อยู่ เมื่อให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านแท่งแก้วรูปสามเหลี่ยม (prism) แสงที่ผ่านออกมาอีกด้านหนึ่ง 

จะมี 7 สี ได้แก่ Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet โดยสีแดงเป็นสีที่มี

ความยาวคลื่นมากที่สุด และสีม่วงมีความยาวคลื่นสั้นที่สุด ดวงตาของมนุษย์สามารถแยกสีได้

มากกว่าล้านส ีขึ้นอยู่กับความสามารถในการแยกสีของแต่ละบุคคล  

โดยสามารถทดสอบความบกพร่องของตาในแต่ละบุคคลได้โดยการทดสอบตาบอดสี  

บุคคลที่มีภาวะตาบอดสีนั้นจะไม่สามารถบอกถึงความแตกต่างระหว่างเฉดสีที่ต่างกันระหว่าง

เฉดสีแดงและสีเขียว, สีเขียวและสีน้ำเงิน หรือสีอื่นๆ แบบทดสอบที่ใช้ในการตรวจอาการตา

บอดสีมีอยู่หลายแบบแตกต่างกันไป เช่น แบบทดสอบ Cambridge color test การทดสอบ

ด้วยเครื่อง Anomaloscope การทดสอบ Farnsworth-Munsell การทดสอบ Farnsworth 

lantern แบบทดสอบที่ได้รับความนิยมคือ  Ishihara a test for color blindness (ภาพที่ 

3)  

 

ภาพที่ 3 Ishihara's test for color blindness 
ที่มา : Clark, J. H. (1924) 
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2.1.3 ทฤษฎีส ี

2.1.3.1 สี (Colour / Color) สีเกิดจากความแตกต่างของความยาวคลื่นของพลังงานการ
แผ่รังสีที่ตกกระทบลงเรตินา แล้วทำให้บุคคลรู้สึกหรือมองเป็นสีออกมา คุณสมบัติของสเปกตรัมที่
กระจายในวัตถุจะเป็นตัวสร้างสีเฉพาะขึ้น ซึ่งจะทำให้ตารู้สึกว่าเห็นสีบนวัตถุนั้น ถ้าแหล่งกำเนิดแสง
หรือวัตถุมีการเปลี่ยนแปลง สีที่ตาเห็นก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย (ศุลี, 2538) 
 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบของสีและความยาวคลื่นของสเปกตรัมที่มองเห็นได้  
ส ี ความยาวคลืน่ (nm) 

แดง 760 – 630 

แสด 630 – 590 

เหลือง 590 – 560 

เขียว 560 - 490 

น้ำเงิน 490 – 440 

คราม 440 – 420 

ม่วง 420 - 380 

ที่มา : (ศุล,ี 2538) 

 ถ้าแสงที่มีความยาวคลื่นเพียงพอตกกระทบบนเรตินาของดวงตา เช่น ความยาว

คลื่น 650 นาโนเมตร ความรู้สึกของสีที่เกิดขึ้นจะชัดเจน และจะกระตุ้นให้รู้สึกว่าเป็นสีแดง 

ความรู้สึกของการเห็นสีจะเกิดจากพลังงานแผ่รังสีที่มีความยาวคลื่นจำเพาะต่างๆ กระทำ

บนเรตินาของดวงตา ซึ่งประกอบไปด้วยประสาทรับรู้แสง 2 ชนิด คือ โคนและร็อด  

2.1.3.2 ระบบในการแบ่งสี (System of color specification) 

  แบ ่ งออกเป ็น  2  กล ุ ่ มหล ั ก  กล ุ ่ มแรกเป ็นระบบท ี ่ แบ ่ ง เป ็นส ี เอกรงค์  

(monochromatic color classification system) โดยระบบที่ใช้ในกลุ่มนี้จะประกอบด้วยตัวอย่างสี

มาตราฐานที่ถูกจัดเรียงและตั้งชื่อที่สะดวกในการกำหนด สีที่ต้องการนำมาจัดประเภทจะถูกนำมา

เปรียบเทียบกับสีใดสีหนึ่งในระบบนี้ ระบบที่นิยมใช้แพร่หลายที่สุดคือ ระบบสี Munsell (Munsell 

color system) ส่วนอีกกลุ่มเป็นระบบที่แบ่งสีแบบไตรรงค์ (Trichromatic color classification 

system) ระบบนี้อาศัยหลักที่สีใดๆ ก็ตามสามารถสร้างขึ้นโดยอาศัยการผสมแม่สีทั้ง 3 สี ระบบที่
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นิยมในกลุ่มนี้ถูกดัดแปลงโดย CIE โดยใช้ไดอะแกรม Uniform Chromatic Scale (UCS) สำหรับ

แบ่งความแตกต่างของสี 

1) ระบบสี Munsell (Munsell color system) ระบบสีนี้แบ่งสีของวัตถุภายใต้

แสงอาทิตย์ โดยจะกำหนดประเภทสีจากลักษณะดังต่อไปนี้  

 ความเป็นสี (Hue) โดยแบ่งออกเป็น 5 สีหลัก คือ แดง (R) เหลือง (Y) เขียว (G) ฟ้า 

(B) และม่วง (P) กับสีกลาง 5 สี คือ YR, GY, BG, PB และ RP ซึ่งความเป็นสีทั้ง 10 นี้ยังถูกแบ่งย่อย

ได้เป็น 10 ประเภท โดยกำหนดตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยนำมาใส่หน้าชื่อของความเป็นสีที่อยู่ใกล้

ที่สุด เช่น 4R, 7BG 

 น้ำหนักของสี (Value) คือความสว่างหรือความมืดของสี ในระบบมันเซลล์จะแบ่ง

น้ำหนักสีจาก 0 (ดำ) ไปจนถึง 10 (ขาว) ซึ่งค่าน้ำหนักของสีจะสัมพันธ์กับค่าการสะท้อนอีกด้วย 

 ความสดของสี (Chroma) คือความสดหรือความบริสุทธิ์ของสีสีหนึ่ง ซึ่งหากผสมสี

ขาว เทา หรือดำแล้วจะทำให้สีนั้นมีความสดของสีลดน้อยลง  

ในระบบมันเซลล์นี้ สีใดๆ ก็ตามสามารถกำหนดได้โดยใช้ลักษณะทั้ง 3 นี้ โดยเรียงลำดับอยู่

ในรูปความเป็นสี น้ำหนักของสี ความสดของสี เช่น 5R 6/10 เป็นต้น (ภาพที่ 4) 

 

ภาพที่ 4 แสดงสีในระบบ Munsell 
ที่มา : Jacob Rus (2007) 

2) ระบบ CIE เสนอวิธีกำหนดสีของแสงโดยกำหนดอยู่ในรูปโคออร์ดิเนต (x,y) ในไดอะแกรม

สี (ภาพที่ 5) ซึ่งค่าโคออร์ดิเนตของสีเหล่านี้สามารถคำนวณได้จากค่ากระจายสเปกตรัมในการแผ่รังสี
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ของแหล่งกำเนิดแสง โดยจุดต่างๆ ที่อยู่ภายในพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโลกัส (S) จะแทนสีต่างๆ โดยมี

เส้น P เชื่อมปลายทั้งสองของเส้นโลกัสของวัตถุสีดำ (black body) บนไดอะแกรมสีเรียกว่าแพลน

เคียนโลกัส (Planckian locus, L)  

 

ภาพที่ 5 แสดงสีในระบบ CIE 
ที่มา : Ashish C. Gandhi (2020) 

 

2.1.3.3 แสงสว่างและสีต่ออารมณ ์

สีและแสงสว่างจัดเป็นสิ่งเร้าภายนอก (External stimulus) ที่มนุษย์สามารถรับรู้
สภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้โดยผ่านการมองเห็น โดยลักษณะของสีที่มองเห็นนั้นมีเงื่อนไขที่ต้อง
พิจารณาหลายประการ ตั้งแต่ลักษณะของสี สีพื้นหลัง สีวัตถุ ขนาดและรูปทรงของวัตถุ 
อัตราส่วนของสี สภาพแวดล้อมด้านแสงสว่างและสีของแสงสว่างที่กระทบกับวัตถุ การ
ประเมินสีที่มองเห็นนั้นมีความสัมพันธ์กับความทรงจำ ประสบการณ์ ความฉลาด ประเพณี 
และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรู้สึกในการรับรู้สีแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ในเชิงจิตวิทยา 
“สี” มีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ โดยแต่ละโทนสี กลุ่มสี สามารถสื่อ
อารมณ์หรือแสดงความรู้สึกที่แตกต่างกัน ดังนั้นในออกแบบสภาพแวดล้อมภายในร้านค้าจึง
ต้องคำถึงความสัมพันธ์ของสีทางด้านจิตวิทยา สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี กระแส
นิยมหรือกลุ่มตลาดเป้าหมาย (วันวิสาข์ & อติเทพ, 2019) และสีต้องมีประสิทธิภาพมาก
พอที่จะสื่อภาพลักษณ์หรืออารมณ์เชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภค ยกตัวอย่าง
เช่น การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับการจำแนกสี โดยกลุ่มสีที่ทำการศึกษา
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มาจากการสำรวจการใช้สีของผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกาย และเครื่องเรือน โดย  Kobayashi 
(1990) (ภาพที่ 6) 

 
ภาพที่ 6 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับการจำแนกส ี(Kobayashi, 1990) 

 

2.1.4 ทฤษฎีส่วนประสมด้านการตลาด 

Boone และ Kurtz (1989) อธิบายถึงส่วนประสมการตลาดว่าหมายถึง ปัจจัยทาง

การตลาดที ่สามารถควบคุมได้ เป็นสิ ่งสําคัญที ่กิจการหรือร้านค้า ต้องใช้รวมกันเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.1.4.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนอง

ความต้องการและทําให้เกิดความพึงพอใจของผู้บริโภค สินค้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

สินค้าที่สามารถจับต้องได้ (tangible goods) และสินค้าที่จับต้องไม่ได้ (intangible goods) 

เช่น การบริการของธนาคาร เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ต้องมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อลูกค้า จึงจะ

สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ โดยองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์หลัก (Core product) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ซื้อโดยตรง 

2) ส่วนประกอบที่รับรู ้ได้ของผลิตภัณฑ์ (Actual product) เช่น ตราสินค้า 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

3) ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) คือ ส่วนที่ผู้ซื้อได้รับนอกเหนือจาก

ผลิตภัณฑ์ เช่น บริการหลังการขาย เป็นต้น 
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2.1.4.2 ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ ่งอื ่นๆ ที่ต้องจ่ายเพื ่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เช่น เงิน เวลา เป็นต้น ราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดเพียง

อย่างเดียวที่ทำให้เกิดรายได้ สิ่งที่สําคัญคือ ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าในราคาที่กำหนด 

หากเกิดความรู้สึกสึกว่าสินค้ามีคุณค่ามากกว่าราคา หากตั้งราคาสินค้าสูงเกินไป ผู้บริโภค

อาจคิดว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่คุ้มค่ากับมูลค่าที่จ่ายไป ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรตั้งราคาให้

เหมาะสมด้วย 

2.1.4.3 การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่าย

ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม เพื่อใช้เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปยังตลาด

ที่นำสินค้าออกสู่กลุ่มตลาดเป้าหมาย  

2.1.4.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารกับลูกค้าที่

ใช้ในการบอกข้อมูลลักษณะของสินค้า เพื ่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ออาจใช้

พนักงานทำการขาย (Personal Selling) หรือการติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช้คน (No Personal 

Selling) เครื่องมือติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอาจเลือกได้โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ

ลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริษัทคู่แข่ง 

2.1.5 พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผู้บริโภค 

Kotler และ Keller (2011) อธิบายถึงแนวคิดพฤติกรรมของผู้บริโภคคือการศึกษา

บุคคล กลุ่ม หรือองค์กร ว่ามีพฤติกรรมการซื้อ ใช้ และจำหน่ายสินค้า บริการ ความคิด หรือ

ประสบการณ์อย่างไร เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของตน ต้องมีความเข้าใจ

เรื่องทฤษฎีและความเป็นจริงของพฤติกรรมผู้บริโภค โดยพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคได้รับ

อิทธิพลจากปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม และความพึงพอใจส่วนบุคคล  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) นำแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคของ Kotler 

(2003) มาอธิบายรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเริ่มจากสิ่งเร้า (Stimulus) ทำให้เกิดความ

ต้องการซื้อผ่านเข้าความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค (Buyer’s black box) โดยสิ่งเร้าทาง

การตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหน่าย (Place) และการ

ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) และสิ่งเร้าอื ่นๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรม นอกจากผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้าน วัฒนธรรม 

(Culture) ปัจจัยทางสังคม (Social) ผู้บริโภคมีปัจจัยส่วนบุคคล (Personal) ซึ่งเป็นปัจจัย 
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ภายนอก และปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological) นำเข้า (Input) สู่ความนึกรู้สึกนึกคิด

ของผู้บริโภคสู่การตอบสนอง (Response) แสดงออก (Output) สู่การตัดสินใจซื้อ (ภาพที่ 

7) 

 

ภาพที่ 7 แสดงแนวคิดพฤติกรรมของผู้บริโภค  
โดย ศิริวรรณ และคณะ (2546)  

 

อภิชาต คําเอก (2553) อธิบายปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อและการ

ตัดสินใจของลูกค้า ได้แก่ ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural factors) ปัจจัยทางสังคม (Social 

factors) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) และปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological 

factors) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

2.1.5.1 ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural factors) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง

ขึ ้นและส่งต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เป็นปัจจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อความ

ต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมแสดงออกถึงความแตกต่างของสังคม ปัจจุบัน

วัฒนธรรมในสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก คนไทยมีการคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและ

คุณภาพสินค้ามากขึ้น ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะของ

สังคม สังเกตได้จากการบริโภคผักปลอดสารพิษหรือการเลือกซื ้อสินค้าที ่เป็นมิตรต่ อ

ธรรมชาติ (Eco-friendly) ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่สามารถอํานวย

ความสะดวกให้กับผู้บริโภคจะได้รับความสนใจอย่างมาก ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภคสามารถแบ่งออกเป็น 3 ข้อหลัก ดังนี ้
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1) วัฒนธรรมหลัก (Core culture) คือ ค่านิยม การรับรู้ และพฤติกรรม

หรือบุคคลิกลักษณะนิสัยของบุคคลทั่วไป โดยสืบทอดมาจากสถาบันครอบครัวหรือ

สถาบันอื่นๆ 

2) ว ัฒนธรรมย ่อย (Subculture) คือ ในแต่ละว ัฒนธรรมหลักจะ

ประกอบด้วยวัฒนธรรมย่อยที่จะแยกลักษณะและกระบวนการทางสังคมสําหรับ

สมาชิกในสังคมนั้นๆ การออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดจะแตกต่างกันออก

ไปตามกลุ่มตลาดเป้าหมาย ตัวอยา่งของวัฒนธรรมยอ่ย ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา พื้นที่

ทางภูมิศาสตร ์

3) ชั้นทางสังคม (Social class) คือ การแบ่งสมาชิกในสังคมออกเป็น

ลําดับขั้นที่แตกต่างกัน เช่น รายได้ ฐานะ อาชีพ การศึกษา เป็นต้น 

2.1.5.2 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติสวนบุคคลต่างๆ เช่น อายุ อาชีพ รายได้ บุคลิกภาพ รูปแบบการใช้

ชีวิต (Lifestyles) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 

1) อายุ (Age) บุคคลแต่ละช่วงอายุจะมีพฤติกรรมในการบริโภคที่แตกต่างกัน เช่น 

ในวัยเด็กจะสนใจในเรื่องความสนุก เกมส์ ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากวัยทํางานที่จะบริโภคสิ่งที่มี

ประโยชน์มากขึ้น 

2) อาชีพ (Occupation) อาชีพของบุคคลหนึ่งจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภค 

เช่น ผู้บริหารจะซื้อเครื่องแต่งกายราคาสูง ในขณะที่บุคคลทั่วไปจะซื้อเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับ

การทํางาน 

3) โอกาส (Opportunity) โอกาสในชีวิตของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน เช่น 

คนที่อาศัยอยูในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่มีมาตรฐานกลับมา

ประเทศตนเอง 

4) การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาที่สูงมักจะพิจารณาอยาางพิถีพิถันใน

การเลือกสิ่งของอุปโภคบริโภค  

5) รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) การดํารงชีวิตของแต่ละบุคคล หากมีความ

ละเอียดละออมากเท่าใดการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการก็จะมีขั้นตอนมากขึ้นเท่านั้น 
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เช่น บริษัทผลิตอุปกรณ์สําหรับการออกกําลังกายพบว่ากลุ่มผู้บริโภคสนใจในกระแสนิยม

เครื่องแต่งกายที่ใช้สำหรับการออกกําลังกาย บริษัทจึงเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยพร้อมกับทํา

ให้ผู้บริโภคต้องการแต่งตัวที่นําสมัยมาออกกําลังกาย 

2.1.5.3 ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factors)  

เนื่องจากปัจจัยด้านจิตวิทยาเป็นปัจจัยกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นภายในทั้งหมด ทํา ให้

ปัจจัยด้านจิตวิทยามีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ปัจจัยด้านจิตวิทยามีอยู่ 4 ประการ 

ดังนี้ 

1) แรงจูงใจ (Motivation) ความต้องการเป็นอิทธิพลพื้นฐานที่จูงใจผู้บริโภคให้

แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ในทางกลับกันความปรารถนาเป็นความต้องการที่เกิดจาก

การเรียนรู้ในการดํารงชีวิต การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคมาจากแรงกระตุ้นเมื่อผู้บริโภค

ไม่ได้รับการตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจ  

2) การร ับร ู ้  (Perception) ค ือ กระบวนการแปรผลหร ือต ีความล ักษณะ

สภาพแวดล้อมที่สัมผัสได้ โดยแต่ละบุคคลจะตีความในสิ่งแวดล้อมต่างกันออกไปซึ่งขึ้นอยู่กับ

พื้นฐานทางจิตใจและความคิดของแต่ละบุคคล 

3) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง ความรู้ที่ไดจ้ากการรับรู้ เกิดจากประสบการณ์

ทางตรงและทางอ้อม 

4) ความเชื่อและทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การรับรู้ของบุคคล ความเชื่อจะ

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนบุคคล การฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่น ทัศนคติเป็นตัวกําหนด

พฤติกรรมตามรูปแบบค่านิยมและความเช่ือของแต่ละบุคคล 

2.1.5.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase) ผู้บริโภคจะทําการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง

ความต้องการได้มากที่สุด โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยก่อนตัดสินใจซื้อ คือ 

1) ทัศนคติของบุคคลอื่น (Attitudes of others) จะมีผลทั้งด้านบวกและลบต่อ

การตัดสินใจซื้อ 
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2) ปัจจัยสถานการณ์ที ่คาดการณ์ไว ้ล ่วงหน้า (Anticipated situational 

factors) ผู ้บริโภคจะคาดการณ์ปัจจัยต่างๆ ที ่เก ี ่ยวข้อง เช่น  รายได้ของครอบครัว 

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

3) ป ัจจ ัยสถานการณ์ท ี ่ ไม ่ ได ้คาดการณ ์ไ ว ้ล ่วงหน ้า (Unanticipated 

situational factors) จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เช่น พนักงานขายอาจ

ให้บริการไม่ดีผู้บริโภคจึงเกิดอาการไม่พอใจและไม่ซื้อสินค้า เป็นต้น 

2.1.6 ทฤษฎีความพึงพอใจและแนวความคิด SOR model 

2.1.6.1 กรอบแนวความคิดทฤษฎีจิตวิทยา หรือ S-O-R model (Mehrabian & 

Russell, 1974) แสดงความสัมพันธ์ของสิ ่งเร ้า (Stimulus) อารมณ์ (Organism) การ

ตอบสนอง (Response) ทฤษฎีนี้อยู่บนพื้นฐานทางจิตวิทยาอธิบายว่า สิ่งเร้าคือแรงกระตุ้น

ให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึกส่วนบุคคล และมีผลเป็นการตอบสนอง (ภาพที่ 8) Gao และ 

Bai (2014) พบว่าสิ่งเร้าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล อารมณ์ความรู้สึก คือ

การประเมินความรู้ความเข้าใจตามประสบการณ์ส่วนบุคคล อารมณ์ที่ได้รับการกระตุ้นจาก

สิ่งเร้าอาจจะถูกปฏิเสธหรือถูกยอมรับ เมื่อถูกปฏิเสธแสดงว่าสิ่งเร้านั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ หากถูกยอมรับแสดงว่าบุคคลยินดีที่จะกระทำหรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ได้รับ  

 

ภาพที่ 8 แบบจำลอง S-O-R model ดัดแปลงจาก Mehrabian & Russell, 1974 
 

2.1.6.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ  

Kotler (2003) อธิบายถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคนั้น สามารถจัดลำดับขั้นการ

เกิดความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นคุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้ (Customer Perceived Value) 

หรือการรับรู ้คุณค่าของสินค้าที่ผู ้ผลิตนำเสนอแก่ผู ้บริโภค หรือคุณค่าที่ผู ้บริโภคได้รับ 
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ผู้บริโภคจะเป็นผู้ประเมินประโยชน์หรือคุณค่าที่ผู้ผลิตได้นำเสนอ หวังให้เกิดความพึงพอใจ

โดยรวมของผู้บริโภค (Total customer satisfaction) หลังการซื้อสินค้าหรือบริการหาก

เป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภค (Customer expectations) ซึ่งผู้บริโภคพิจารณาจาก

ประสบการณ์ คำแนะนำ ข่าวสาร จากผู้ผลิต หรือคู่แข่งนำเสนอแก่ผู้บริโภค ผู้ผลิตควรมอบ

คุณค่าสูงเพื่อผู้บริโภค (Delivering high customer value) ที่เหนือกว่าคู่แข่งอันจะช่วย

สร้างความภักดีต่อสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ผลิต ทั้งความรู้สึกของผู้บริโภคต่อสินค้าหรือ

บริการที่ได้รับมอบ สามารถแบ่งระดับความพึงพอใจได้เป็น 4 ระดับ (เสมอใจ, 2547) 

1) ความไม่พึงพอใจ (Unsatisfaction) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคได้รับคุณค่าของสินค้า

หรือบริการต่ำกว่าความคาดหวัง ทำให้เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการ

น้ัน 

2) ความพึงพอใจ (Satisfaction) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการ

เป็นไปตามที่ผู้บริโภคคาดหวัง หากผู้ผลิตสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรง

ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นสามารถนำไปสู่ระดับความประทับใจในสินค้าและ

บริการได ้

3) ความประทับใจ (Delight) เกิดเมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการสูงกว่าที่

ผู้บริโภคคาดหวัง  

4) ความภักดี (Loyalty) เกิดขึ ้นเมื ่อผู ้ผลิตสินค้าหรือบริการได้มอบคุณค่าที่

มากกว่า และคู่แข่งในตลาดไม่สามารถผลิตสินค้าหรือบริการอื่นมาทดแทนได้ 

2.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

2.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) กับการบรโิภคเครื่องสำอางของคนไทย 

 เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนบุคคลต่างๆ เช่น อายุ อาชีพ รายได้ รูปแบบ

การใช้ชีวิต (Lifestyles) ส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อที่แตกต่างกัน (อภิชาต ิคำ

เอก, 2553) 

ธัญรัฐ และ อิทธิกร (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง

เกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีอายุ ระหว่าง 15–20 ปี และเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีรายได้ 
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5,001–10,000 บาท/เดือน โดยผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร ้อยละ40.5) นิยมใช้

เครื่องสำอางจากประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาคือเกาหลี (ร้อยละ 38.8) และญี่ปุ่น (ร้อย

ละ 11.3) ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ยิมมากที่สุดคือ เมคอัพ วัตถุประสงค์ในการซื้อมาจากตัว

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือตามกระแสนิยม จากการวิเคราะห์พบว่าการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องสําอางเกาหลีในกรุงเทพมหานคร คือ ความชอบส่วนตัว รองลงมาคือสินใจซื้อเพราะ

อิทธิพลจากคนรอบข้าง ตัดสินใจจากจากการเห็นการสื่อบ่อยครั้ง ตัดสินใจซื้อเพราะตาม

กระแสนิยมและตัดสินใจซื้อเพราะความชอบในตัวดารานักร้องเกาหลี 

ชมพูนุช และ อดิลล่า (2557) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการใช้เครื่องสำอางนำเข้า

จากประเทศญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ทำแบบสอบถามมีอายุไม่เกิน 25 ปี และมี

การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน ทำให้สภาพผิว

ของผู้ทำแบบทดสอบส่วนใหญ่มีสภาพผิวธรรมดาและมีปัญหาผิวหน้าไม่มาก ผิวมีความเรียบ

เนียน ยืดหยุ่นและรูขุมขนละเอียด ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้จะเน้นส่วนผสมที่เติมความชุ่มชื้น

และทำให้ผิวขาวกระจ่างใส จะเน้นผลิตภัณฑ์ที่เรื่องบำรุงผิวมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาผิว 

และเครื่องสำอางที่ซื้อบ่อยครั้ง ได้แก่ แป้งฝุ่น ลิปสติก ครีมบำรุงผิวชุ่มชื้น ครีมบำรุงผิวขาว 

ครีมกันแดด 

สวีรา ตันติศรีเจริญกุล (2557) สำรวจปัจจัยการเลือกซื้อเครื่องสำอางจากกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 20–59 ปี พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีเหตุผลในการใช้

เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าต่างกัน จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีเหตุผลในการใช้

เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้ามากที่สุดคือ 1) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น 2) เพื่อป้องกันริ้วรอย 3) เพื่อ

ความขาวกระจ่างใส 4) ลดเลือนจุดด่างดำ 5) รูขุมขนกระชับ 6) รักษาสิว 7) ผิวหน้ากระชับ 

8) เพื่อควบคุมความมัน และในกลุ่มตัวอย่างเพศชาย มีเหตุผลในการใช้เครื่องสำอางบำรุง

ผิวหน้ามากที่สุดคือ 1) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น 2) เพื่อเพิ่มความขาวกระจ่างใส 3) ป้องกันริ้ว

รอย 4) ลดเลือนจุดด่างดำ 5) ควบคุมความมัน 6) รักษาสิว 7) รูขุมขนกระชับ 8) ผิวหน้า

กระชับ 

พรรณทิภา หริมเทพาธิป (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอาง

บำรุงผิวหน้าของผู้หญิง จากผลการสัมภาษณ์ในกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเพศ

หญิง อายุ 25-34 ปี ข้อมูลจากผู้ทดลองในการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้เครื่องสำอาง
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พบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงผิวหน้า โดยเน้นการบำรุงที่ให้ผิวขาวกระจ่างใส และ

ลดปัญหาเรื่องสิว และผิวแพ้ง่าย และในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง อายุ 35-45 ปี ข้อมูลจากผู้

ทดลองในการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้เครื่องสำอางพบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

การลดริ้วรอย ชะลอความเหี่ยวย่น และเพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้า 

โดยสรุปแล้วปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง คือ กระแสนิยมใน

ช่วงเวลานั้นและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มคนที่มีอายุ 20–34 ปี สำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาผิว

มากจะเลือกซื้อเครื่องสำอางเพื่อเพิ่มความขาวกระจ่างใส เพิ่มความชุ่มชื้น สำหรับผู้มีปัญหาผิวจะ

เลือกแก้ไขตามปัญหาที่มี เช่น ปัญหาสิว ปัญหาจุดด่างดำบนใบหน้า ส่วนผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 

จะเลือกซื้อเครื่องสำอางเพื่อลดเลือนริ้วรอย  

2.2.2 การออกแบบและการตกแต่งหน้าร้าน 

 2.2.2.1 องค์ประกอบในการออกแบบหน้าร้าน นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ (2548) ศึกษา

องค์ประกอบในการออกแบบหน้าร้าน องค์ประกอบที่เป็นสิ ่งเร้าช่วยในการกระตุ้นให้ผู ้บริโภค

ตัดสินใจซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น ดังนี้  

  1) การออกแบบแสงสว่าง (Lighting Design) แสงสว่างควรมีความสบายตา และ

ฉายแสงลงบนสินค้าให้ดูมีราคา แสงสว่างที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้สินค้าสวยงาม เมื่อผู้บริโภคใช้บริการ

ภายในร้านค้ามีความรู้สึกสบายตาทำให้ผู้บริโภครู้สึกผ่อนคลายและใช้เวลาในร้านค้ามากขึ้น 

  2) สี (Colors) การใช้สีช่วยส่งเสริมความสวยงาม และความโดดเด่นให้กับ

ผลิตภัณฑ์  

  3) ชั้นวางสินค้า (Shelf Space and Displays) การออกแบบชั้นวางสินค้าให้

สวยงาม ไม่รกสายตา  

  4) Music ทำนองดนตรีที่บรรเลงภายในร้านค้าช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกผ่อนคลาย และ

ช่วยเพิ่มการตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อผลติภัณฑน์ี้มาก่อน 

  5) Smell กลิ่น คือ สิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคลดระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ

สินค้า 

  6) Width of Aisles หากต้องการให้สินค้าดูสวยงาม มีราคา ควรตกแต่งภายใน

ร้านให้โล่ง และใช้สีขาวให้ผู้บริโภครู้สึกสบายตา  
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  7) In-Store Ads, Promotion and Sign ต้องออกแบบให้ม ีเอกลักษณ์และ

รสนิยม จะช่วยสร้างความสวยงามให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

  8) Appearance and Behavior of Sales Staff พนักงานขายต้องดูเป็นมิตร 

แต่งตัวสะอาดเรียบร้อย และอัธยาศัยดี  

  ร้านเครื่องสำอางส่วนมากจะตกแต่งด้วยสีเดี่ยวประมาณร้อยละ 70 เช่น สีขาว สีดำ

หรือสีอื่นเป็นจุดเด่น เพื่อที่จะดึงสีสันของเครื่องสำอาง ส่วนอีกร้อยละ 30 เป็นสีของเครื่องสำอาง เช่น 

สีของสลิปสติก อายแชร์โดว์ ให้โดดเด่น น่าเลือกซื้อ และมักออกแบบเป็นกระจกใสรอบๆ ร้าน เพื่อทำ

ให้ลูกค้ารู้สึกโปร่งโล่ง สบายตา น่าเข้าไปใช้บริการ และสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างกับร้านค้าอื่น 

2.2.3 การจัดแสงในร้านค้า  

จุดประสงค์ของการให้แสงในร้านค้าปลีก คือการให้แสงสว่างตามบรรยากาศ ดึงดูด

ความสนใจ และเน้นสินค้า โดยทั ่วไป การจัดแสง ระดับความสว่าง คุณสมบัติของ

แหล่งกำเนิดแสง ความสม่ำเสมอและคอนทราสต์เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการ

ออกแบบแสงสำหรับร้านค้าปลีก (Rea, 2000) 

Contech Lighting (2017) กล่าวว่าแสงสว่างถือเป็นปัจจัยสำคัญในการจัด

สภาพแวดล้อมของร้านค้า เนื่องจากแสงสามารถสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์สินค้าและ

สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ คุณภาพของการส่องสว่าง ความพึงพอใจที่มีต่อสินค้า 

และสภาพแวดล้อมภายในร้านค้า เป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบแสงสว่าง การออกแบบ

ต้องพิจารณาคุณสมบัติสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดแสง อายุ การใช้งานของ

หลอดไฟ ประสิทธิภาพ การดูแลรักษา และความถูกต้องของสี โดยการออกแบบแสงสว่าง

ต้องคำนึงถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 1) ดึงดูดความสนใจของลูกค้า 2) สร้างภาพลักษณ์

และเอกลักษณ์ที่ดี 3) สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความรู้สึกเชิงบวกของลูกค้า 4) เน้นการ

สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้า โดยหลีกเลี่ยงแสงสะท้อน 5) ลดต้นทุนด้านพลังงาน 

การจัดแสงช่วยถ่ายทอดภาพลักษณ์ของแบรนด์ และกำหนดความคาดหวังของ

ลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าตลอดจนแรงจูงใจในการซื้อ การเลือกแสงที่เหมาะสมเป็นสิ่ง

สำคัญสำหรับการแสดงภาพลักษณ์ของร้านค้า เน้นและดึงดูดความสนใจของลูกค้าและเพิ่ม

ความน่าสนใจของสินค้า และนำไปสู่โอกาสทางการตลาด โดยระบบแสงสว่างจะแตกต่างกัน

ไปตามตลาดเป้าหมาย แนวคิดของร้าน และภาพลักษณ์ของแบรนด์  
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2.2.3.1 อุณหภูมิสีของแสง (Correlated Color Temperature, CCT) คือ การ

วัดคุณลักษณะสีของหลอดไฟตามอุณหภูมิตามสีของแสงที่ปล่อยออกมา รูปแบบของอุณหภูมิ

สีของแสงโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ อบอุ ่น (Warm) เป็นกลาง (Daylight 

white) และเย็น (Cool)โดยวัดเป็นเคลวิน (K) แสงสีขาวที่มีสีคล้ายสีเหลืองเรียกว่า “Warm 

white” (ต่ำกว่า 3000K) เป็นแสงที่ช่วยเพิ่มความสวยงามให้สีแดงและสีส้ม ทำให้สีน้ำเงิน

หม่นลง และเพิ่มโทนสีเหลืองให้กับสีขาวและสีเขียว "Daylight white" (3000K – 3500K) 

ช่วยเพิ่มความสวยงามให้สีที่หลากหลาย และไม่เน้นสีเหลืองหรือสีน้ำเงิน "Cool white" 

(มากกว่า 3500K) เป็นแสงที่ช่วยเพิ่มความสวยงามให้สีน้ำเงิน ทำให้สีแดงหม่นลงและให้โทน

สีน้ำเงินแก่สีขาวและสีเขียว แสง Warm white ทำให้พื้นที่ภายในร้านค้ามีเล็กลง สร้างความ

ผ่อนคลาย และแสง Cool white จะทำให้พื้นที่ดูกว้างขวาง แสง Daylight white ช่วยเพิ่ม

ความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งอาจขยายระยะเวลาที่ลูกค้าใช้ในร้านค้า และนำไปสู่โอกาสทางการ

ตลาดได้ในอนาคต 

2.2.3.2 ดัชนีวัดค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index, CRI) เกิดจาก

การส่องสว่างของหลอดไฟลงบนวัตถุต่างๆ มีค่าตั้งแต่ 0-100 CRI ของแหล่งกำเนิดแสงที่สูง 

สีสันของวัตถุก็จะยิ่งสวยขึ้นและเป็นธรรมชาติมากขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะวางขายภายใน

ร้านค้าแนะนำให้ใช้แหล่งกำเนิดแสงค่า CRI ที่ 80–100 เนื่องจากสีของสินค้าควรใกล้เคียง

กับสีจริงและยังสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของร้านค้าได้อีกด้วย 

2.2.3.3 การสะท้อนแสง ในการออกแบบแสงสว่างควรคำนึงถึงการสะท้อนแสงจาก

พื้นผิวต่างๆ ภายในร้านค้า หากใช้พื้นผิวที่มีค่าการสะท้อนแสงสูงแสงจะสะท้อนกลับเข้าไป

ในร้านค้าและสร้างระดับความสว่างที่สูงขึ้น การสะท้อนแสงมีค่าตั้งแต่ 0 (การดูดซับแสงบน

พื้นผิวทั้งหมด) ถึง 100 (การสะท้อนของแสงทั้งหมด) วัสดุต่างๆ เช่น อะลูมิเนียมขัดเงา มีค่า

การสะท้อนแสงที่สูงถึง 5-10% หรือผนังทาสีขาวให้ความสว่างที่สม่ำเสมอ และเป็นพื้นหลัง 

(background) สะท้อนแสงที่ดีสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก ช่วยลดเงาจากชั้นวางและสินค้าที่ซ้อน

กัน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภายในร้านค้า 

2.2.3.4 Contrast Ratios สภาพแวดล้อมร้านค้าปลีกจำเป็นต้องทำให้ลูกค้ารู้สึก

สบายใจในขณะที่เลือกซื้อสินค้า ร้านค้าที่มีแสงสะท้อนจำนวนมากอาจทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่

สบายใจและลดโอกาสที่ลูกค้าจะกลับซื้อสินค้าอีกครั้ง ปัจจัยสำคัญในการจัดแสงสว่างคือ
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การเลเยอร์แสงและใช้คอนทราสต์ทั่วทั้งพื้นที่ ความเปรียบต่างเกิดขึ้นได้โดยใช้การส่องสว่าง

ที่เพิ่มขึ้นของแสงประเภทต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ใน task และ accent lighting เพื่อเน้น

สินค้าให้มีความสว่างกว่าแสงภายนอก คอนทราสต์สามารถใช้เพื่อสร้างลำดับชั้นของแสง 

(Layer of light) ภายในสภาพแวดล้อมร้านค้าปลีก สามารถดึงความสนใจและเน้นไปที่สินคา้  

ยกตัวอย่างอัตราส่วนคอนทราสต์ เช่น อัตราส่วนคอนทราสต์ 30:1 จะช่วยสร้าง

ความโดดเด่นให้สินค้าและทำให้ลูกค้าหันมาสนใจสินค้าภายในร้านมากขึ้น การออกแบบแสง

ร่วมกับการใช้อัตราส่วนคอนทราสต์ที่เหมาะสม จะทำให้ร้านค้ามีความน่าสนใจ สร้างความ

ความลึก และมีมิต ิ

2.2.3.5 Layer of light แสงสว่างในร้านค้าปลีก มีอยู่ 4 รูปแบบ ได้แก่ แสงสว่าง

ทั ่วพื ้นที ่ (general lighting หรือ ambient lighting) แสงสว่างเฉพาะตำแหน่ง (Task 

lighting) แสงที ่ใช ้เพื ่อเน้นวัตถุ (Accent lighting) และแสงสว่างสำหรับการตกแต่ง 

(Decorative lighting)  

1) การให้แสงสว่างทั ่วพื ้นที ่ (general lighting or ambient lighting) เป็น

แหล่งกำเนิดแสงหลักในพื้นที่ และเป็นการให้แสงพื้นฐานที่มีความสว่างเพียงพอต่อการใช้งาน

เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน เนื่องจากลดภาระจากอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อใช้

แหล่งกำเนิดแสงแบบ LED ระดับแสงที่แนะนำทั่วไปคือ 30 - 50 ฟุตแคนเดิล แสงชนิดนี้จะ

ช่วยทำให้พนักงานสามารถทำงานประจำวันได้ เช่น ทำความสะอาด จัดวางสินค้าในชั้นวาง 

หรือช่วยให้ลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถมองเห็นสินค้าได้ปกติ หากทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึก

สบายตาลูกค้าอาจมีแนวโน้มที่จะอยู่ในร้านค้านานขึ้น การใช้ Perimeter lighting หรือ 

wall washing จะช่วยกำหนดขอบเขตพื้นที่ขาย ส่วนการใช้  Vertical lighting จะช่วยทำ

ให้ร้านค้ามีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อใช้ sconces wall washers และ Vertical lighting ร่วมกัน

จะสร้างสภาพแวดล้อมที่น่ารื่นรมย์ ยินดีต้อนรับ และเพิ่มทัศนวิสัย และสิ่งสำคัญอยู่ที่การให้

แสงสว่างในพื้นผิวแนวตั้ง เนื่องจากมีแสงในแนวตั้งช่วยให้ลูกค้ารู้สึกสบายตา และรู้สึกว่า

ร้านค้ากว้างขวาง  

2) การให้แสงสว่างเฉพาะตำแหน่ง (Task lighting) ใช้เพื่อการเน้นสินค้า ส่อง

เฉพาะที่ หรือเพิ่มระดับความส่องสว่าง การใช้ Task lighting อย่างมีประสิทธิภาพ คือใชเ้ป็น

ส่วนเสริมของ Ambient lighting โดยเหมาะกับการใช้ในพื ้นที ่ทำงาน ประชุม และบน
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เคาน์เตอร์ แสงสว่างสำหรับพื้นที่ขายจะช่วยทำให้พนักงานสามารถบรรจุหีบห่อได้อย่าง

รวดเร็วและถูกต้อง ระดับความส่องสว่างที่แนะนำคือ 50 - 200 ฟุตแคนเดิล เมื่อให้แสงสว่าง

ในพื้นที่งานแล้วควรคำนึงถึงความแตกต่างของความสว่าง (Contrast) ระหว่างพื้นที่งานกับ

พื้นที่โดยรอบ โดยใช้อัตราส่วนคอนทราสต์ 3:1 ของไฟส่องสว่างสำหรับงานทั่วไป ให้ความ

คมชัดที่ดีในการประเมินสินค้า อ่านฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์  

3) แสงที่ใช้เพื่อเน้นวัตถุ (Accent lighting) ใช้เพื่อเน้น เพิ่มความลึก และสร้าง

จุดโฟกัสสำหรับแสดงสินค้า โดยเน้นที่รูปร่าง พื้นผิว การตกแต่ง และสีของสินค้า ดึงดูดลูกค้า

ให้เข้ามาใช้บริการภายในร้าน หากแสงนี้ส่องไปผิดทิศทางอาจทำให้เกิดเงาบดบังรายละเอียด

ของสินค้า และอาจทำให้เกิดแสงจ้าซึ่งส่งผลต่อความไม่สบายตาของลูกค้า การให้แสงสว่างที่

ถูกต้องควรมีความสว่างมากกว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบ ด้วยการใช้ไฟที่สามารถปรับได้ 

(adjustable trims) และไฟซ่อน (concealed adjustable illumination) เพื ่อเน้นความ

โดดเด่นของผลิตภัณฑ์และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า แต่ไม่ควรเน้นทุกอย่างหรือไม่เน้นสิ่ง

ใด IESNA แนะนำอัตราส่วนแสงเฉพาะจุดอยู่ที่ 5:1 ต่อแสงแวดล้อม เพื่อทำให้สินค้าโดดเด่น

และสร้างเอฟเฟกต์ สินค้าสีเข้มอาจต้องใช้อัตราส่วนที่สูงขึ้นเพื่อดึงรายละเอียดออกมา ระดับ

แสงที่แนะนำสำหรับแสงเฉพาะจุดอยู่ระหว่าง 150 – 500 ฟุตแคนเดิล สำหรับ การสร้าง

ประกายในเครื่องประดับหรือคริสตัลอาจใช้อัตราส่วน 15:1 หรือ 30:1  

4) แสงสว่างสำหรับการตกแต่ง (Decorative lighting) ไฟตกแต่งมีจุดประสงค์ 

2 ประการ คือช่วยเพิ่มชั้นแสง (Layer of light) ในสภาพแวดล้อมของร้านค้าปลีก และช่วย

เสริมภาพลักษณ์ของร้านค้าให้โดดเด่น ไฟตกแต่งรวมถึงโคมแขวน (pendants) โคมไฟติด

ผนัง (sconces) โคมระย้า (chandeliers) โคมตั้งโต๊ะ (table) โคมพื้น (floor lamps)  และ 

โคมทรงกระบอก (cylinders) ควรเป็นไฟที่ช่วยเสริมและเพิ่มความน่าสนใจให้กับการตกแต่ง

ภายใน โคมแขวน (pendants) ควรติดตั้งเหนือพื้น 8-12 ฟุต เพื่อทำให้ลูกค้ายังสามารถ

มองเห็นได้ แต่ตำแหน่งของดวงโคมต้องไม่ต่ำจนเกินไปเพราะจะทำให้กีดขวางการเดิน ส่วน

บริเวณเคาน์เตอร์ควรติดตั้งดวงโคมเหนือระนาบแนวนอน 36 - 48 นิ้ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถ

มองเข้าไปภายในกระจกได้โดยไม่ถูกโคมไฟขวาง Wall sconces และ wall mounted 

cylinders ติดตั้งประมาณ 5-1-2 ฟุต จะช่วยสร้างการรับรู้ขนาดมนุษย์ (human scale)

โดยเฉพาะในพื้นทีท่ี่มีขนาดใหญ่ การเพ่ิมการตกแต่ง ความงาม และสไตล์โดยใช้ไฟตกแต่งถือ

เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของร้าน และเป็นการสร้างรูปแบบและสไตล์ของพื้นที่ นอกจากนี้
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ไฟประดับตกแต่งยังให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองแก่ประสบการณ์การการซื้อในร้านค้าปลีก 

ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพึงพอใจใจและกระตุ้นให้ใช้ระยะเวลาภายในร้านมากขึ้น  

การผสมผสานการจัดแสงตามประเภทเหล่านี้เข้าด้วยกันจะทำให้สภาพแวดล้อมของ

ร้านค้าน่าสนใจและน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้น 

2.2.2.2 การจัดแสงองค์ประกอบภายในร้าน 

1) Window lighting ผู้ค้าปลีกทุกรายแข่งขันกันเพื่อเรียกความสนใจของลูกค้า 

หน้าต่างก็เป็นโอกาสที่จะทำให้ร้านค้าโดดเด่น โดยหน้าต่างเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้

สัญจรไปมาภายนอกร้านกับสินค้าภายในร้าน สามารถดึงดูดผู้สัญจรได้ด้วยการใช้แสงสี

ขาวที่มีความสว่างมาก และใช้ accent lighting เพื่อเน้นสินค้าและดึงดูดให้ผู้บริโภคให้

อยากเข้ามาใช้บริการภายในร้าน  

ระบบแสงสว่างที่ประหยัดพลังงานมักถูกมองข้ามในพื้นที่ การค้าปลีก แสงแดด

สามารถเพิ่มมิติอื่นให้กับการออกแบบระบบแสงสว่างโดยรวม การทำความเข้าใจว่าแสง

ธรรมชาติว่ามีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่อย่างไรสามารถปรับปรุงภาพลักษณ์ของสินค้าได้ แสง

ของหน้าต่างเปลี่ยนไปตามเวลาของวัน ในช่วงเวลากลางวัน การใช้ accent lighting ที่มี

เข้มสูงเน้นสินค้าจะดึงดูดความสนใจมากขึ้น ในเวลากลางคืน การใช้ accent lighting ที่

ต่ำ สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได ้ 

 

           ภาพที่ 9 Window lighting  
ที่มา : Contech Lighting (2017) 



  32 

2) Shelf, Case และ Counter lighting วิธีทั่วไปในการให้แสงสว่างแก่พื้นที่

เหล่านี้ คือการใช้แหล่งกำเนิดแสงขนาดเล็ก เช่น ติดตั้ง LED Tape light ใกล้กับวัตถุที่

แสดงแต่ซ่อนไว้ภายในเพื่อไม่ให้ลูกค้ามองเห็น ระดับความสว่างควรสูงกว่าแสงโดยรอบ 

3-5 เท่า เพื่อเน้นสินค้าและให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก ต้องเลือกอุณหภูมิสีของ

แหล่งกำเนิดแสงและ CRI อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการบิดเบือน หรือเปลี่ยนแปลง

รูปลักษณ์ของสินค้าที่แสดง ทิศทางของแสงสว่างที่ส่องไปยังชั้นวางก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ ชั้น

วางที่มีแสงพื้นหลัง (backlighting shelves) สามารถสร้างความรู้สึกที่น่าดึงดูดใจได้

มากกว่าการการใช้แสงสว่างเฉพาะตำแหน่ง (Task lighting)  

   

ภาพที่ 10 Shelf, Case และ Counter lighting 
3) Rack lighting ระบบไฟในตู้สามารถดึงดูดลูกค้าและช่วยให้เลือกซื้อสินค้าได้

สะดวก ระบบไฟส่องสว่างควรทำให้สินค้าโดดเด่น แสดงสีและพื้นผิวของสินค้าได้อย่าง

ถูกต้อง ระดับความสว่างของสินค้าควรสูงกว่าความส่องสว่างโดยรอบอย่างน้อย 3 - 5 เท่า  

   

ภาพที่ 11 Rack lighting 
4) การให้แสงบริเวณกระจกเงา Baumstarck และ Park (2010) ได้วิจัยผลกระทบ

ของทิศทางแสงในห้องลองเสื้อผ้าต่อความรับรู้ของลูกค้า โดยการทดลอง 2 รูปแบบ ได้แก่ 

แสงแบบส่องด้านหน้าและส่องบริเวณเหนือศีรษะ ผู้ทดลองเป็นผู้หญิง 60 คน พบว่าทิศทาง

ของแสงในห้องแต่งตัวทั้งสองรูปแบบมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าไม่ต่างกันมากนัก แต่ส่งผล

เฉพาะการเกิดเงาบนใบหน้าและการรับรู้ขนาดของห้อง ซึ่งแสงส่องตรงหน้านั้นได้รับ ความ
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พึงพอใจมากกว่าแสงส่องเหนือหัว (ภาพที่ 12) แม้ว่าบางคนจะชอบแสงเหนือหัวแต่โดยทั่วไป

แล้วแสงที่ส่องลงมาด้านหน้านั้นเป็นที่ต้องการสำหรับการประเมินรูปลักษณ์ตนเองที่สุด 

(Rea, 2000) 

 

ภาพที่ 12 ทิศทางแสงในห้องลองเสื้อผ้าต่อความรับรู้ของลูกค้า  
(Baumstarck & Park, 2010) 

2.2.4 การใชแ้สงสว่างและสีในสภาพแวดล้อม 

 บรรยากาศภายในร้านมีอิทธิพลต่อลักษณะอารมณ์ การรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภค 

หลายงานวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้บรรยากาศที่ดีส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภคและสามารถเพิ่มโอกาสทางตลาดได้ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ร้านเสื้อผ้า (Park & Farr, 

2007)  ร้านอาหารหรือร้านกาแฟ (Söker, 2009; K. Yildirim, Akalin-Baskaya, & Hidayetoglu, 

2007 ; วราก ุ ล , 2560 )  ธนาคาร  (Tantanatewin & Inkarojrit, 2016 )  สต ู ด ิ โ อออกแบบ 

(Müezzinoğlu, Hidayetoğlu, & Yıldırım, 2021)  

  2.2.4.1 การใช้แสงสว่างในสภาพแวดล้อม  

ในสภาพแวดล้อมร้านค้าปลีก ควรจัดแสงสว่างให้เพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวก

ในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจขณะที่ลูกค้าอยู่ในร้าน 

(PAE, 2009) การออกแบบแสงสว่างภายในร้านค้าไม่เพียงแต่ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า 

หรือส่งผลต่อารมณ์ และเพิ่มความพึงพอใจเพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์อีกด้วย (Baker, Levy, & Grewal, 1992) อุณหภูมิสีของแสงเป็นปัจจัยหนึ่งที่

ส ่งผลต ่อสภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์  (Baron, Rea, & Daniels, 1992 ; Krueger & 

Schierz, 2001; Lin & Yoon, 2015; Park & Farr, 2007; Russell, 2008) และพื้นที่ที่อยู่

ภายใต้อุณหภูมิสีของแสงที่สูงมักสร้างความพึงพอใจมากกว่าอุณหภูมิสีของแสงต่ำ  (Lin & 

Yoon, 2015; Müezzinoğlu et al., 2021; Park & Farr, 2007)  
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Park และ Farr (2007) ศึกษาอิทธิพลของแสงต่อสภาวะเร้าอารมณ์ภายในบริบท

ร้านเครื ่องแต่งกายโดยนำแนวความคิด SOR model เกี ่ยวกับพฤติกรรมและการรับรู้

สภาพแวดล้อมของร้านระหว่างผู้เข้าร่วมทดลองสัญชาติเกาหลีและสหรัฐอเมริกา โดยทำการ

จำลองพื้นที่จัดแสดงเครื ่องแต่งกายขนาดความกว้าง ยาว และสูง 2 x 2 x 2 เมตร เพื่อ

ประเมินผลกระทบระหว่างอุณหภูมิสีของแสงและความแตกต่างเฉพาะบุคคลทางวัฒนธรรม 

ผลการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสีของแสงสูง (5000K) สร้างความพึงพอใจ 

(Pleasure) และความตื่นตัว (arousal) มากกว่าสภาพแวดล้อมที่มีการให้แสงที่มีอุณหภูมิสี

ของแสงต่ำ (3000K) 

Lin และ Yoon (2015) สำรวจผลกระทบของแสงสว่างที่มีต่อการตอบสนองของ

ผู้บริโภคในสภาพแวดล้อมร้านค้าปลีกโดยการจำลองแอนิเมชั่น 3 มิติ และใช้อุณหภูมิสีของ

แสง (Color Temperature) ที่ 5300K และ 3200K ความเปรียบต่างของแสง (Contrast of 

light) ที่แตกต่างกัน และแสงล้อมรอบ (Ambient Light) ที่ 300 กับ 20 ลักซ์ (ภาพที่ 13) 

ผลการศึกษาพบว่าทั้งความเปรียบต่างของแสงและอุณหภูมิสีของแสงมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจ (Pleasure) และความตื ่นตัว (arousal) สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสีของแสงสูง 

(5300K) สร้างความพึงพอใจ (Pleasure) และความต่ืนตัว (arousal) มากกว่าสภาพแวดล้อม

ที่มีการให้แสงที่มีอุณหภูมสิีของแสงต่ำ (3200K)  

 

ภาพที่ 13 การจำลองแอนิชั่นระหว่างแสงสว่าง 5300K และ 3200K ต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
ในสภาพแวดล้อมร้านค้าปลีก  

(Lin & Yoon, 2015) 
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Müezzinoğlu, Hidayetoğlu และ Yıldırım (2021) ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิ

สีของแสงต่อการประเมินการรับรู้ของนักเรียนในสตูดิโอออกแบบ โดยใช้อุณหภูมิสีของแสง 

(Color Temperature) จากหลอดไฟที่ 2700K 6500K และแสงจากธรรมชาติ 5000K (ภาพ

ที่ 14) ประเมินโดยแบบสอบถามที่ใช้คู่คำความหมายตรงกันข้าม (Semantic differential 

scale) โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คุณภาพของพื้นที่ (Spatial quality) 

ใช่ค ู ่คำ Warm-cool, Intiviting-unintiviting, Roomy-cramped ส่วนที ่ 2 การปรับตัว 

(Social adaptation) ใช้คู่คำ Facilitates communication-prevents communication, 

Sincere-formal, Relaxing-disagreeable, Encouraging-pacifying, Open to 

cooperation-closed to cooperation ส่วนที่ 3  ประสิทธิภาพในการทำงาน (Individual 

productivity)  โ ด ย ใ ช ้ ค ู ่ ค ่ ำ Motivating- boring, Provides concentration-disrupts 

concentration, Peaceful/unpeaceful, Useful-useless, Open to creativity-closed 

to creativity จากผลการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสีของแสงสูง (6500K) สร้าง

ความพึงพอใจมากกว่าสภาพแวดล้อมที่มีการให้แสงที่มีอุณหภูมิสีของแสงต่ำ (2700K และ 

5000K) 

 

ภาพที่ 14 แสดงภาพการทดลองในสตูอิโออกแบบที่ใช้อุณหภูมิสีแตกตา่งกัน 2700K (ซ้าย) 6500K 
(กลาง) 5000K (ขวา) 

(Müezzinoğlu et al., 2021) 
2.2.4.2 การใช้สีและกลุ่มสีในสภาพแวดล้อม 

สีเป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่ไม่ได้ส่งผลต่อสภาวะทางจิตใจหรือความพึงพอใจ

ของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อแรงจูงใจในแต่ละบุคคลด้วย สีเป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดภาวะทาง

อารมณ์ต่าง ๆ การใช้สีโทนอบอุ่นจะทำให้คนมุ่งความสนใจไปที่ภายนอกและเพิ่มการรับรู้ถึงสิ่งรอบตัว 

ส่งผลให้เกิดอาณ์ต่างๆ เช่น แรงจูงใจ ความโกรธ ความเครียด ความสุข และการใช้โทนสีเย็นจะทำให้
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คนมุ่งความสนใจไปที่วิสัยทัศน์ นำไปสู่อารมณ์ผ่อนคลาย สงบ กว้างขวาง ความปลอดภัย ความสงบ 

(Manav, 2007) โดยในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ลูกค้ามักพึงพอใจในร้านที่มีการตกแต่งด้วยสีโทน

เ ย ็ น  (Babin, Hardesty, & Suter, 2003; Crowley, 1993; K. Yildirim et al., 2007; Kemal 

Yildirim, Ozkan, Çağatay, & Hidayetoğlu, 2012)  

 Crowley (1993) ศึกษาผลกระทบของสีต่อลักษณะอารมณ์ในร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ผู้เข้าร่วม

การทดลองเป็นเพศหญิงทั้งหมด 100 คน อายุ 18-64 ปี ทดลองโดยการจำลองภาพและเก็บข้อมูล

จากการพิจารณาภาพด้วยแบบสอบถามที่ใช้คู่คําความหมายตรงกันข้าม (Semantic differential 

scale) จํานวน 20 คู่คํา แบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 Activation dimension ได้แก่ 

Unmotivating-Motivating, Outdated- Modern, Drab-Colorful, Boring-Stimulating, 

Depressing-Cheerful, Unlively-Lively, Dull-Bright ส ่วนท ี ่  2  Evaluation dimension ได ้แก่  

Negative-Positive, Unattractive-Attractive, Tense-Relaxed, Uncomfortable-Comfortable, 

Bad-Good, Unpleasant-Pleasant, Low-High (Merchandise price), Low-High (Merchandise 

quality), Small-Large, Unfriendly-Friendly, Inadequate-Adequate, Outdated-Up to date, 

Closed-Open ผลการศึกษาพบว่าสีฟ้าและสีแดงมีผลต่อความรู้สึกในเชิงบวกมากที่สุด 

 Babin, Hardesty และ Suter (2003) ศึกษาว่าผู้บริโภคมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการใช้สี (สีส้ม

และสีฟ้า) แสงสว่าง (Bright และ Soft) และราคา (59.95 และ 149.50 ดอลล่าร์สหรัฐ) ภายใน

ร้านค้า เก็บข้อมูลโดยการประเมินแบบสอบถาม 5 คำ ได้แก่ evaluation, excitement, fairness, 

store patronage และ purchase intention ผลการศึกษาพบว่าร้านค้าที่มีการตกแต่งพื้นที่ภายใน

ด้วยสีโทนเย็นหรือสีฟ้าสร้างความรู้สึกในเชิงบวกมากกว่าพื้นที่ที่ตกแต่งด้วยสีโทนอบอุ่นหรือสีส้ม 

Yildirim และคณะ (2007) ศึกษาผลกระทบของการใช้สีต่อลักษณะอารมณ์ในร้านอาหาร 

โดยพิจารณาปัจจัยความแตกต่างด้านบุคคล (เพศและอายุ) ร่วมด้วย ทดลองโดยการจำลองสถานที่

จริง แบ่งการทดลองเป็น 2 ส่วน คือ การทดลองที่ 1 ใช้ผนังสีเหลือง (ภาพที่ 15) การทดลองที่ 2 คือ

ใช้ผนังสีม่วง เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 245 และ 250 คน ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

เพศชาย เพศหญิง อายุระหว่าง 18-29 ปี อายุระหว่าง 30-60 ปี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ใช้คู่

คำความหมายตรงกันข้าม (Semantic differential scale) 8 คู่คำ ได้แก่ Roomy-Cramped, High-

Low, Pleasant-Unpleasant, Attractive-Unattractive, Interesting-Boring, Imposing-Poor 

looking, Calm-Restless, Warm-Cool ผลการศึกษาพบว่า สีม ่วงส่งผลต่อความรู ้ส ึกเชิงบวก
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มากกว่าสีเหลือง และปัจจัยความแตกต่างของบุคคลพบว่าเพศชายเกิดความรู้สึกเชิงบวกมากกว่าเพศ

หญิง และกลุ่มคนอายุน้อยเกิดความรู้สึกเชิงบวกมากกว่ากลุ่มคนอายุมาก 

 

ภาพที่ 15 แสดงการทดลองการใช้สีในร้านอาหาร 
 (K. Yildirim et al., 2007) 

 Söker (2009) ศึกษาผลกระทบของการใช้สีต่อลักษณะอารมณ์ของลูกค้าและประเมิน

ภาพลักษณ์ของร้านอาหารในด้านคุณภาพ ราคา ประเภทของลูกค้า และอาหาร มีผู้เข้าร่วมทดลอง 

96 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มเลือกร้านอาหาร 1 ประเภท และใช้แผ่นสี 8 แผ่น

ในการตอบคำถาม (สีม่วง สีชมพู สีแดง สีส้ม สีน้ำตาล สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน) แผ่นสีที่ใช้อ้างอิง

จาก Munsell Book of Color Glossy Finish Collection (1991) ร้านอาหาร 3 ประเภท ได้แก่ 

ร้านอาหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง รูปถ่ายร้านอาหารทั้งหมดเป็นสีขาวดำเพื่อป้องกัน

ผลกระทบจากสีจากการตกแต่งภายใน (ภาพที่ 16) แบบสอบถามประกอบด้วยคำถาม 14 ข้อ เพื่อ

ประเมินประเภทอาหาร ราคา ช่วงอายุ ประเภทคนที่ใช้บริการ ประเภทร้านอาหาร ระยะเวลาในการ

ใช้บริการ สี และพื้นที่ที่ใช้สีดังกล่าว (เช่น พื้น ผนัง) ผลการศึกษาพบว่าสีโทนอบอุ่นได้รับความพึง

พอใจมากกว่าสีโทนเย็น และไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างเพศกับความชอบสี เพศกับ

ราคา และเพศกับระยะเวลาที่ใช ้

 

ภาพที่ 16 แสดงรูปถ่ายร้านอาหารที่ใช้ในการทดลอง 
(Söker, 2009) 
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Sagiroglu (2013) ศึกษาสีและความสว่างของสีในการตกแต่งร้านขายเสื้อผ้า โดยใช้สี 4 สี 

คือ สีแดง สีดขียว สีเหลืองและสีน้ำเงิน จำลองสภาพแวดล้อมของร้านโดยการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ (ภาพที่ 17) และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 80 คน ผลการวิจัยพบว่าร้านที่

ตกแต่งด้วยสีเหลืองสร้างความพึงพอใจมากที่สุด  

 

 

ภาพที่ 17 แสดงการจำลองสภาพแวดล้อมร้านขายเสื้อผ้า 
 (Sagiroglu, 2013) 

Yildirim และคณะ (2012) ศึกษาผลกระทบของการใช้สีผนังส่งผลต่อการรับรู้ของผู้หญิงใน

สภาพแวดล้อมของร้านทําผม โดยพิจารณาปัจจัยด้านอายุร่วมด้วย ผู้ร่วมทดลองเป็นเพศหญิงทั้งหมด 

70 คน แบ่งเป็น 2 ช่วง อายุ คือ 18 - 29 ปี และ 30 - 60 ปี โดยใช้วิธีการถ่ายรูปจากสถานที่จริงและ

เปลี่ยนสีผนัง (สีครีม สีม่วง สีส้ม) ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาพที่ 18) เก็บข้อมูลด้วยการประเมิน

แบบสอบถามที ่ใช้คู ่ค ําความหมายตรงกันข้าม (Semantic differential scale) 10 คู ่คํา ได้แก่ 

Roomy-Cramped, Simple-Complex, Tidy-Untidy, Pleasant-Unpleasant, Interesting- 

Boring, Large-Small, Calm-Restless, Peaceful-Unpeaceful, Warm-Cool, Light-Dark ผ ล

การศึกษาพบว่าการใช้สีมีผลต่ออายุลักษณะอารมณ์อย่างมีนัยสำคัญ โดยสีม่วงส่งผลต่อความรู้สึกเชิง

บวกมากกว่าสีครีมและสีส้ม และในกลุ่มคนอายุน้อยมีความรู้สึกเชิงบวกมากกว่ากลุ่มคนอายุมาก ซึ่ง

แตกต่างจากการศึกษาเรื่องสีในสภาพแวดล้อมร้านค้าปลีก (ร้านขายเสื้อผ้า) ที่ออกแบบโดยการใช้สีใน

ทั้ง 3 วรรณะ คือ โทนอบอุ่น โทนเย็น และโทนธรรมชาติ (ภาพที่ 19) ผลการศึกษาพบว่า 51% ของ

กลุ่มตัวอย่าง 234 คน พึงพอใจในสีโทนอบอุ่น (Yıldırım, 2017) 
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ภาพที่ 18 แสดงการใช้สีในสภาพแวดล้อมร้านทำผม สคีรมี (ซ้าย) สีม่วง (กลาง) สีส้ม (ขวา) 
(Kemal Yildirim et al., 2012) 

 

 

ภาพที่ 19 แสดงการใช้สีในสภาพแวดล้อมร้านค้าปลีก 
 (Yıldırım, 2017) 

 

Tantanatewin และ Inkarojrit (2016) ศึกษาเรื่องผลกระทบของสีและแสงสว่างต่อความ

พึงพอใจและภาพลักษณ์ของธนาคารสาขาย่อยในประเทศไทย โดยมีผู้ทดลอง 144 คน อายุ 18 - 29 

ปี ประเมินโดยการจำลองภาพ 3 มิติ ของธนาคารที่มีตัวแปรต่างกัน คือ สี การจัดแสง และอุณหภูมิสี

ของแสง จำนวน 6 ภาพ (ภาพที่ 20) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามคำที่มีความหมายคู่ตรงข้าม 

(semantic differential scaling) 7 ค ู ่คำ ได ้แก ่  Attractive-Unattractive, Relaxed-Dramatic, 

Spacious-Confined, Uniform-Differentiated, Bright-Dark 6. Warm - Cool 7. Diffused-

Contrast ประเมินเอกลักษณ์ 4 คู ่ค ํา ได้แก่ Technical-Natural, Modern- Traditional, High 

class -Low budget, Expressive-Unobtrusive ผลการศึกษาพบว่า ภาพที่มีสีโทนอบอุ่น (สีเหลือง) 

และใช้แสง warm-white ให้ความรู้สึกด้านความพึงพอใจและมีเอกลักษณ์มากที่สุด 
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ภาพที่ 20 ตัวอย่างธนาคารสาขาย่อยที่ใช้ในการศึกษา 
(Tantanatewin & Inkarojrit, 2016) 

กิตติมา วงษ์มะเซาะ (2020) ศึกษาคุณลักษณะของสีและแสงต่อความพึงพอใจของผู้หญิงใน

กรณีศึกษา เคาน์เตอร์เครื่องสำอาง ประเมินโดยการจำลองสถานที่จริงโดยใช้อุณหภูมิสีของแสง 2 

รูปแบบ (2700 และ 6500K) และสีผนัง 4 สี (สีขาว สีดำ สีแดงและสีน้ำเงิน) (ภาพที่ 21) โดยมีกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นผู้หญิงจำนวน 60 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้หญิงผิวขาวและผิวแทน กลุ่มละ 30 คน เก็บ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามคำที่มีความหมายคู่ตรงข้าม (semantic differential scaling) 8 คู่คำ แบ่ง

การประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประเมินลักษณะอารมณ์ ได้แก่ อึดอัด-สบาย, มืด-สว่าง, น่า

เบื่อ-น่าสนใจ และสงบ-ตื่นเต้น ส่วนที่ 2 ประเมินรูปลักษณ์ตนเอง ได้แก่ โทรม-สดใส, หมองคล้ำ-

กระจ่างใส, แลดูมีอายุ-อ่อนเยาว์ และไม่เรียบเนียน-เรียบเนียน ผลการศึกษาพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่พึง

พอใจในผนังสีขาว และสีแดงรองลงมา และในด้านการประเมินลักษณะอารมณ์ผู้หญิงจะพึงพอใจใน

แสง 6500K ในด้านการประเมินรูปลักษณ์จะพึงพอใจในแสง 2700K  

 

ภาพที่ 21 แสดงการจำลองเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่ใช้อุณหภูมิสีของแสงและสีผนังแตกต่างกัน 
(กิตติมา วงษ์มะเซาะ, 2020) 
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Yoon และคณะ (2009) ศึกษาการทำความเข้าใจความหมายของสีในสภาพแวดล้อม 

กรณีศึกษาห้องนอนในสถานดูแลผู้สูงอายุ ประเมินโดยการจำลองภาพ 3 มิติ โดยมีตัวแปรเป็นกลุ่มสี

ตามแนวคิดของ Kobayashi (Kobayashi, 1990) 12 กลุ่มสี (ภาพที่ 22) และเก็บข้อมูลโดยการตอบ

แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าเมื่อนำกลุ่มสีมาใช้กับบริบทห้องนอนแล้วให้ความรู้สึกคล้ายกับชื่อ

กลุ่มสี คือ 1. กลุ่มที่เห็นด้วย คือ กลุ่มสี Feminine, Vivid, Fresh 2. กลุ่มค่อนข้างเห็นด้วย คือ กลุ่ม

สี Tranquil, Pleasant, Domestic, Sunny, Elegant 3. กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย คือ กลุ่มสี Natural (ภาพ

ที่ 23) 

 

ภาพที่ 22 แสดงการใช้กลุ่มสีตามแนวคิดของ Kobayashi ในกรณีศึกษาห้องนอนในสถานดูแล
ผู้สูงอาย ุ 

(Yoon et al., 2009) 

 
ภาพที่ 23 แสดงการจำลองห้องนอนในสถานดูแลผู้สูงอายุ 

 (Yoon et al., 2009) 
 

วรกุล  (2560) ศึกษาอิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ต่อสีและการตัดสินใจเข้า

ร้านอาหารไทยและญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการทดลอง 66 คน อายุ 20 - 60 ปี ประเมินโดยการจำลอง

ภาพ 3 มิติ ของร้านอาหารที่มีตัวแปรต่างกัน คือ สี วรรณะสี และความสดของสี โดยกลุ่มสีมาจาก

แนวความคิด Kobayashi (1990) จำนวน 8 ภาพ (ภาพที่ 24)   เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามคำที่มี
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ความหมายคู่ตรงข้าม (semantic differential scaling) 8 คู่คำ ได้แก่ ไม่สบาย-สบาย, ไม่ชอบ-ชอบ, 

คับแคบ-กว้างขวาง, ธรรมดา-โดดเด่น, สงบ-ตื่นตัว, ราคาถูก-ดูมีราคา ผลการวิจัยพบว่า สี วรรณะสี 

และความสดของสี  มีผลต่ออารมณ์และการตัดสินใจเข้าร้านอาหาร โดยสีวรรณะร้อนที่มีความสดของ

สีต่ำส่งผลต่ออารมณ์เชิงบวกสูงในทุกมิติ โดยสีวรรณะร้อนที่มีความสดของสีสูงส่งผลต่อความรู้สึกเชิง

บวกในร้านอาหารไทย สีวรรณะร้อนที่มีความสดของสีต่ำส่งผลต่อความรู้สึกเชิงบวกในร้านอาหาร

ญี่ปุ่น  

 
 

 

 

 

 

 

 

2.3 สรปุการทบทวนวรรณกรรม 

 จากทบทวนวรรณกรรมการบริโภคเครื ่องสำอางของคนไทย พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล 

(Personal factors) เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างด้านพฤติกรรมในการบริโภคสินค้า (อภิชาติ  

คำเอก, 2553) ความแตกต่างทางบุคคลด้านอายุ และเพศ มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่ องสำอาง คือ ใน

กลุ่มคนที่มีอายุ 20 – 34 ปี สำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาผิวมากจะเลือกซื้อเครื่องสำอางเพื่อเพิ่มความขาว

กระจ่างใส เพิ่มความชุ่มชื้น สำหรับผู้มีปัญหาผิวจะเลือกแก้ไขตามปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาสิว ปัญหา

จุดด่างดำบนใบหน้า ส่วนกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป จะเลือกซื้อเครื่องสำอางเพื่อลดเลือนริ้ว

รอย (พรรณทิภา, 2559) ในเพศหญิงมีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแต่งหน้า เช่น ลิปสติก (ธัญ

รัฐ & อิทธิกร, 2556) และมีเหตุผลในการใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้า (เรียงลำดับตามความต้องการ

มากที่สุด) คือ การเพิ่มความชุ่มชื้น ป้องกันริ้วรอย เพิ่มความขาวกระจ่างใส ในเพศชาย (เรียงลำดับ

ตามความต้องการมากที่สุด) เพิ่มความชุ่มชื้น เพิ่มความขาวกระจ่างใส ป้องกันริ้วรอย (สวีรา, 2557) 

และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคคือกระแสนิยม (ธัญรัฐ & อิทธิกร, 2556)  

ภาพที่ 24 แสดงภาพจำลองร้านอาหารที่ใช้ในการประเมินแบบสอบถาม 
(วรากุล, 2560) 
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จากการทบทวนวรรณกรรมการใช้แสงสว่างและสีในสภาพแวดล้อม พบว่าสภาพแวดล้อม

ภายในร้านมีอิทธิพลต่อลักษณะอารมณ์ การรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้

บรรยากาศที่ดีส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคและสามารถเพิ่มโอกาสทางตลาด

ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้า (Park & Farr, 2007; Sagiroglu, 2013; Yıldırım, 2017)  

ร ้านอาหารหรือร้านกาแฟ (Söker, 2009; K. Yildirim et al., 2007; วรากุล , 2560) ธนาคาร 

(Tantanatewin & Inkarojrit, 2016) สตูดิโอออกแบบ (Müezzinoğlu et al., 2021) 

ในสภาพแวดล้อมร้านค้าปลีก ควรจัดแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานเพื่ออำนวยความ

สะดวกในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจขณะที่ลูกค้าอยู่ในร้าน 

(PAE, 2009) การออกแบบแสงสว่างภายในร้านค้าไม่เพียงแต่ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า หรือ

ส่งผลต่ออารมณ์ และเพิ ่มความพึงพอใจเพียงเท่านั ้น แต่ยังช่วยเพิ ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์อีกด้วย (Baker et al., 1992) อุณหภูมิสีของแสงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสภาวะทาง

อารมณ์ของมนุษย์ (Baron et al., 1992; Krueger & Schierz, 2001; Lin & Yoon, 2015; Park & 

Farr, 2007; Russell, 2008) และพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อุณหภูมิสีของแสงที่สูงมักสร้างความพึงพอใจ

มากกว่าอ ุณหภูม ิส ีของแสงต่ำ  (Lin & Yoon, 2015; Müezzinoğlu et al., 2021; Park & Farr, 

2007)  

การใช้สีในการตกแต่งร้านค้าก็เป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่ไม่ได้ส่งผลต่อสภาวะ

ทางจิตใจหรือความพึงพอใจของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อแรงจูงใจในแต่ละบุคคลด้วย สีเป็นสิ่ง

เร้าที่กระตุ้นให้เกิดภาวะทางอารมณ์ต่าง ๆ การใช้สีโทนอบอุ่นจะทำให้คนมุ่งความสนใจไปที่ภายนอก

และเพิ่มการรับรู้ถึงสิ่งรอบตัว ส่งผลให้เกิดอาณ์ต่างๆ เช่น แรงจูงใจ ความโกรธ ความเครียด ความสุข 

และการใช้โทนสีเย็นจะทำให้คนมุ่งความสนใจไปที่วิสัยทัศน์ นำไปสู่อารมณ์ผ่อนคลาย สงบ กว้างขวาง 

ความปลอดภัย ความสงบ (Manav, 2007) โดยในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ลูกค้ามักพึงพอใจในร้าน

ที ่ม ีการตกแต่งด้วยสีโทนเย็น (Babin et al., 2003; Crowley, 1993; K. Yildirim et al., 2007; 

Kemal Yildirim et al., 2012) และสีโทนอบอุ่น (Söker, 2009; Sagiroglu, 2013; Yıldırım, 2017; 

กฤติมา วงษ์มะเซาะ, 2020) 

การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าแสงสว่างและสีเป็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่สามารถ

สร้างบรรศยากาศและแสดงภาพลักษณ์ของร้าน บรรยากาศที่ดีส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคและ

สามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ของแสงสว่างและ
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สีส่วนมากจะเป็นการใช้สีเดี่ยวและไม่มีความหลากหลายของสี การศึกษาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ

ของสีกับกลุ่มสีต่อลักษณะอารมณ์และพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างด้าน

ปัจจัยส่วนบุคคล อาจช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและสามารถออกแบบตามกลุ่มตลาดเป้าหมาย

ของผู้ประกอบการ ทำให้เพิ่มโอกาสทางด้านการตลาดได้สูงขึ้น 
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บทที่ 3 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 

ในการศึกษาแนวทางการออกแบบแสงสว่างและสีในร้านเครื่องสำอางนี้ใช้วิธีการจำลองภาพ 

(Simulation) และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการ

วิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้

 3.1 การทบทวนวรรณกรรมและการเก็บข้อมูลร้านเครือ่งสำอาง 

 3.2 การออกแบบการวิจัย 

  3.2.1 การกำหนดตัวแปรในการวิจัย 

  3.2.2 การกำหนดเครื่องมือในการวิจัย 

  3.2.3 การทดลองนำร่อง 

  3.2.4 การคัดเลือกประชากรวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.5 วิธีดำเนินการวิจัย 

 3.3 การวิเคราะห์ อภิปรายและสรปุผลการวิจัย 
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ภาพที่ 25 แสดงวิธีการดำเนินการวิจัย 

3.1 การทบทวนวรรณกรรมและการเก็บข้อมูลร้านเครือ่งสำอาง 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้แสงสว่างและกลุ่มสีในร้านเครื่องสำอางพบว่ายัง

ไม่มีการศึกษาผลกระทบของแสงสว่างและสีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างด้าน

เพศและอายุในสภาพแวดล้อมร้านเครื่องสำอาง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้จึงศึกษาแนวทางใน

การออกแบบแสงสว่างและสีในร้านเครื่องสำอางที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบให้เหมาะสมกับ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านค้า กำหนดตัวแปรสภาพแวดล้อมในปัจจัยด้านแสงสว่างและกลุ่มสีที่ใช้ใน

การวิจัยโดยการสำรวจร้านเครื่องสำอางจำนวน 29 ร้าน การศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาแนวทางในการ

ออกแบบแสงสว่างและสีในร้านเครื ่องสำอาง โดยใช้แนวความคิด SOR model (Mehrabian & 

Russell, 1974)  ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า อารมณ์และการตอบสนองของผู้บริโภค โดย

สภาพแวดล้อมในร้านเครื่องสำอางมีสิ่งเร้าเป็นแสงสว่างและกลุ่มสี ต่ออารมณ์เชิงบวกที่มีอิทธิพลกับ

การตัดสินใจของผู้บริโภค ทั้งการตัดสินใจเข้าร้านและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  
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3.1.1 การสำรวจร้านเครื่องสำอาง 

การเก็บข้อมูลอุณหภูมิสีของแสง และกลุ่มสีจากการสำรวจร้านเครื่องสำอาง ที่เป็น

ลักษณะร้านค้าปลีก (standalone store) ทั้งหมด 29 ร้าน พบว่ามีการเลือกใช้แสงสว่างและ

สีที่มีความหลากหลาย โดยส่วนใหญ่แล้วการแตกแต่งภายในร้าน เช่น พื้น ผนัง เพดาน ชั้น

วางสินค้า นิยมใช้โทนสีกลาง ส่วนบริเวณที่มีการใช้สีสันส่วนใหญ่จะเป็นการตกแต่งหน้าร้าน 

เช่น ผนัง ป้ายช่ือร้านค้า 

 3.1.1.1 อุณหภูมิสีของแสงภายในร้านเครื่องสำอาง 

จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าร้านเครื่องสำอางนิยมใช้อุณภูมิสีของแสง (เรียงจาก

น้อยไปมาก) คือ 1) warm white 2) Daylight 3) cool white 

 3.1.1.2 กลุ่มสีของร้านเครื่องสำอาง 

1) องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณากลุ่มสีในร้าน

เครื่องสำอาง ได้แก่ สีผนังของร้านเครื่องสำอาง (ร้อยละ 40) สีชั้นวางสินค้า (ร้อยละ 30) สี

พื้น (ร้อยละ 15) สีการตกแต่งของร้าน (ร้อยละ 10) และสีป้ายชื่อร้านเครื่องสำอาง (ร้อยละ 

5) (ภาพที่ 26 และ ตารางที่ 2)  

 

ภาพที่ 26 แสดงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการพิจารณากลุ่มส ี
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณากลุ่มสีในร้านเครื่องสำอาง 
องค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการ
พิจารณากลุ่มส ี

ภาพ 3 มิติ ร้อยละ 

ผนัง 

 

40 

ชั้นวางสินคา้ 

 

30 

พื้น 

 

15 

การตกแต่ง 

 

10 

ป้ายชื่อร้าน 

 

5 
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2) กลุ่มสีของร้านเครื่องสำอาง จากการสำรวจพบว่าสีที่มีการใช้ตกแต่งมากที่สุดสี

ดำ สีชมพูเข้ม สีชมพูอ่อน สีเทา สีน้ำเงิน สีน้ำตาล สีแดง และสีเขียว สรุปกลุ่มสีของร้าน

เครื่องสำอางที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสีของ Kobayashi (1990) ได้ทั้งหมด 9 กลุ่มสี (ภาพที่ 27) 

และสามารถจัดกลุ่มร้านเครื่องสำอางตามกลุ่มสีและแยกรูปแบบอุณหภูมิสีของแสงในแต่ละ

ร้านที่ทำการสำรวจ ได้ดังตารางที่ 3 

 

ภาพที่ 27 แสดงกลุ่มสี  9 กลุ่ม ที่มาจากการสำรวจร้านเครื่องสำอาง  
(Kobayashi, 1990) 
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ตารางที่ 3 แสดงการจำแนกกลุ่มสีของร้านเครื่องสำอางที่ทำการสำรวจ 
       กลุ่มสี Captivating  

 
       กลุ่มสี Speedy  

 
       กลุ่มสี Casual 

 
      กลุ่มสี Tranquil 

- 
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ตารางที่ 4 แสดงการจำแนกกลุ่มสีของร้านเครื่องสำอางที่ทำการสำรวจ (ต่อ) 
      กลุ่มสี Pure and Genuine 

 
      กลุ่มสี Naive 

 
      กลุ่มสี Modern 

 
      กลุ่มสี Exact 

1 
      กลุ่มสี Comfortable and Laid-back 
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3) การหาสัดส่วนระหว่างส ีจากการสำรวจร้านเครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้าพบว่า

สัดส่วนที่ร้านสว่นใหญ่เลือกใช้คืออัตราส่วน 6:3:1 

 

ภาพที่ 28 แสดงอัตราส่วนการใช้สีในการสำรวจร้านเครื่องสำอาง 
ตารางที่ 5 แสดงสัดส่วนของสีที่ใช้ในการจำลองร้านเครื่องสำอาง 

สัดส่วนสี 6:3:1 บริเวณที่ใช ้ พื้นที ่
สีหลัก (สัดส่วน 6:10) พื้น, ผนัง, ฝ้าเพดาน และป้ายช่ือ

ร้าน 
พื้น 20.5 ตารางเมตร 
ผนัง 22 ตารางเมตร 
ฝ้าเพดาน 24 ตารางเมตร 
ป้ายช่ือร้าน 4 ตารางเมตร 
รวม 70 ตารางเมตร 

สีรอง (สัดส่วน 3:10) เฟอร์นิเจอร์และส่วนตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ 31 
ส่วนตกแต่ง 6 ตารางเมตร 
รวม 37 ตารางเมตร 

สีตกแต่ง (สัดส่วน 1:10) ส่วนตกแต่ง ส่วนตกแต่ง 14 ตารางเมตร 
 

ตารางที่ 6 รายละเอียดค่าสีภายในกลุ่มสีที่ใช้ในการทดสอบ 
Scheme ค่าส ี Color 1 Color 2 Color 3 

1. Captivating  
RGB 192:84:126 38:38:38 125:89:151 
HSB 333:56:75 0:00:15 275:41:59 

2. Speedy  
RGB 38:38:38 255:255:255 0:103:175 
HSB 0:00:15 0:0:100 205:100:68 

3. Casual 
RGB 216:33:51 38:38:38 2:103:174 
HSB 354:84:84 0:00:15 205:98:68 

4. Tranquil 
RGB 210:195:164 231:235:183 176:184:160 
HSB 40:21:82 65:22:92 80:13:72 
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ตารางที่ 7 รายละเอียดค่าสีภายในกลุ่มสีทีใ่ช้ในการทดสอบ (ต่อ) 
Scheme ค่าส ี Color 1 Color 2 Color 3 

5. Pure และ Genuine 
RGB 231:218:229 38:38:38 214:227:232 
HSB 309:5:90 0:00:15 197:7:90 

6. Naïve 
RGB 246:180:174 251:245:196 255:195:165 
HSB 6:31:97 53:21:98 23:34:98 

7. Modern 
RGB 152:152:158 255:255:255 0:133:146 
HSB 240:3:61 0:0:100 185:100:57 

8. Exact 
RGB 18:77:143 133:143:159 255:255:255 
HSB 212:87:56 217:16:62 0:0:100 

 
9. Comfortable และ 
Laid-back 

RGB 255:242:199 215:158:124 162:133:127 

HSB 46:21:100 23:43:84 10:21:63 

 

3.2  การออกแบบการการวจิัย 

ในงานศึกษาวิจัยนี้ต้องการทดสอบลักษณะอารมณ์ต่อแสงสว่างและกลุ่มสีภายในร้าน

เครื่องสำอางที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค แบ่งการออกแบบการวิจัยตามรายละเอียด ดังนี้  

 

ภาพที่ 29 แสดงการออกแบบการวิจัย  
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3.2.1 กำหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

3.2.1.1 ตัวแปรต้น  

1) อุณหภูมิสีของแสง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าอุณหภูมิสีของแสงมีผลต่อ

การรับรู้ของผู้บริโภคและสร้างความพึงพอใจที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ในวิจัยนี้เลือก

ศึกษาการจัดแสงที่มีอุณหภูมิสีของแสงแตกต่างกันจำนวน 3 รูปแบบ คือ 1. warm white 2. 

cool white 3. Daylight 

2) กลุ ่มสี (Color) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสีส่งผลต่ออารมณ์และ

ภาพลักษณ์ของร้านแตกต่างกันไป และยังส่งผลต่อความพึงพอใจของผู ้ทดสอบ การ

ศึกษาวิจัยนี ้เลือกใช้กลุ ่มสี จำนวน 9 กลุ ่ม ซึ ่งมาจากการสำรวจร้านเครื ่องสำอางใน

ห้างสรรพสินค้า  

3) เพศ เพศชายและเพศหญงิ 

4) วัย แบ่งจากความต้องการทางด้านผิวของผู้บริโภค (ธัญรัฐ & อิทธิกร, 2556; 

พรรณทิภา, 2559) คือ  

กลุ่มอายุน้อยกว่า 35 ปี คือกลุ่มที่มีความต้องการปัจจัยด้านผิวพรรณเรื่องความชุ่ม

ชื้น และความกระจ่างใสในการบริโภคเครื่องสำอาง 

กลุ่มอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป คือกลุ่มที่มีความต้องการปัจจัยด้านผิวพรรณเรื่องการ

ลดเลือนริ้วรอยในการบริโภคเครื่องสำอาง 

3.2.1.2 ตัวแปรตาม  

1) ลักษณะอารมณ์ที่มีต่อภาพลักษณ์และบรรยากาศของร้านเครื่องสำอาง  

การวัดระดับของลักษณะอารมณ์จากใช้คู่คำที่มีความหมายตรงข้าม (Semantic 

differential scaling) ของ Osgood และ Snider (1969) ร่วมกับมาตรวัดแบบไลเคอร์ท 

(Likert type scale) ของ Likert (1932) โดยคะแนนมาตราส่วน 7 ระดับ การศึกษานี้

เลือกใช้การวัดระดับความรู้สึกจากใช้คู่คำที่มีความหมายตรงข้ามเพ่ือประเมินลักษณะอารมณ์

ต่อสภาพแวดล้อมแสงสว่างและสี ซึ่งคู่คำมาจากการทบทวนวรรณกรรม (Baumstarck & 

Park, 2010; Crowley, 1993; Mehrabian & Russell, 1974; Okuda & Okajima, 2016; 



  55 

K. Yildirim et al., 2007 ; Kemal Yildirim et al., 2012 ; วรากุล , 2560) โดยรวบรวม

คำคุณศัพท์ แปลความหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและทำการจัดกลุ่มใหม่ โดยมี

การจัดกลุ่มดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 การจัดกลุ่มคำคุณศัพท์ที่ใช้ประเมินในแบบสอบถาม 
กลุ่มคำหลัก กลุ่มคำย่อย ความหมาย กลุ่มคำย่อย ความหมาย 

ไม่สวย-สวย Messy 
Unpleasant 
Hate 
Repulsive 
Unpleasant 
Displeasing 
Dissatisfying 
 

ไม่สวย 
ไม่พึงพอใจ 
ไม่โปรดปราน 
รังเกียจ 
ไม่พึงพอใจ 
ไม่พึงพอใจ 
ไม่พึงพอใจ 

Beautiful 
Preferable 
Favorite 
Pleasing 
Pretty 
 

สวย 
พึงพอใจ 
โปรดปราน 
พอใจ 
สวย 
 

สงบ-ตื่นเต้น 
 

 

Sleepy 
Static 
Stable 
Sober 
Clam 
Unstimulating 
Inactive 
Lazy 
Slow 
Drowsy 
Serene 
Restful 
Peaceful 
Calm 
Tranquil 
 

เฉื่อยชา 
อยู่นิ่ง 
มั่นคง 
เยือกเย็น, สงบ 
ที่สงบเงียบ 
ไม่เร้าใจ 
เฉื่อยชา 
เฉื่อยชา 
เฉื่อยชา 
ซึมเซา 
เงียบสงบ 
สงบ 
สงบ 
สงบ 
สงบ 
 

Active 
Dynamic 
Unstable 
Flashy 
Hectic 
Rushed 
Frenzied 
Panicky 
Intense 
Passionate 
Exciting 
Alive 
Exhilarating 
Arousing 
Stimulating 
Sensational 
Pleasant 

ตื่นเต้น 
มีการเคลื่อนที่ 
ไม่มั่นคง 
ฉูดฉาด 
น่าตื่นเต้น 
รีบเร่ง 
ตื่นเต้นมาก 
ตื่นตกใจ 
รุนแรง 
กระตือรือร้น 
ตื่นเต้น 
ร่าเริง 
ร่าเริง 
เร้าใจ 
ปลุกใจ 
น่าตื่นเต้น 
เพลิดเพลิน 

ธรรมดา - มี
เอกลักษณ์ 

Shallow 
inconspicuous 

ไม่ลึกซึ้ง 
ไม่โดดเด่น 

Deep 
conspicuous 

ลึกซึ้ง 
โดดเด่น 
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ตารางที่ 7 การจัดกลุ่มคำคุณศัพท์ที่ใช้ประเมินในแบบสอบถาม (ต่อ) 
กลุ่มคำหลัก กลุ่มคำย่อย ความหมาย กลุ่มคำย่อย ความหมาย 

น่าเบื่อ-น่าสนใจ Unattractive 
Uninteresting 
Dreary 
Boring 
Idle 
Monotonous 

ไม่น่ามอง 
ไม่น่าสนใจ 
น่าเบื่อ 
น่าเบื่อ 
เฉย 
น่าเบื่อ 

Attractive 
Interesting 
Forceful 
 

มีสเน่ห,์ น่ามอง 
น่าสนใจ 
ลึกล้ำ 
 

อึดอัด-สบาย Weak 
Breezy 
Soft 
Warm 
Comfortable 

อ่อนแอ 
สดชื่น, สบายใจ 
อ่อน 
อบอุ่น 
สบาย 

Strong 
Indecent 
Hard 
Cold 
Tense 
Uncomfortable 

แข็งแรง 
ไม่เหมาะสม 
แข็ง 
เยือกเย็น 
ตึงเครียด 
อึดอัด 

ราคาถูก-หรูหรา Low 
Commonplace 

ระดับต่ำ 
ธรรมดา 

High 
Luxury 

ระดับสูง 
หรูหรา 

ไม่ เป ็นทางการ-
เป็นทางการ 

Informal ไมเ่ป็นทางการ Formal 
 

เป็นทางการ 

หดหู–่มีชีวิตชีวา Dismal 
Discouraged 

หดหู่, มืดมัว 
หดหู่ 

Hilarious 
Lively 

มีสีสัน 
มีชีวิตชีวา 

มืด-สว่าง Dark 
Dull 
Vague 

มืด 
สลัว 
สลัว 

Bright 
Light 
Clear 

สว่าง 
สว่าง 
สว่าง, ใส 

สกปรก-สะอาด Filthy สกปรก Clean สะอาด 

จืดชืด-มีสีสัน Colorless 
Dull 

ไม่มีสีสัน 
มืด, ไม่สดใส 

Colored 
 

มีสีสัน 

ซับซ้อน - เร ียบ
ง่าย 

Complex 
 

ซับซ้อน Simple เรียบง่าย 

คับแคบ-
กว้างขวาง 

Small 
Narrow 

เล็ก 
แคบ 

Large 
Wide 

ใหญ่โต กว้างขวาง 
กว้าง 

ไม่เป็นธรรมชาติ- 
เป็นธรรมชาติ 

Unnatural ไมเ่ป็นธรรมชาติ Natural  เป็นธรรมชาติ 

ไม่ เป ็นม ิตร-เป็น
มิตร 

Hostile ไม่เป็นมิตร Friendly 
nice 

เป็นมิตร 
เป็นมิตร 
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ตารางที่ 7 การจัดกลุ่มคำคุณศัพท์ที่ใช้ประเมินในแบบสอบถาม (ต่อ) 

กลุ่มคำหลัก กลุ่มคำย่อย ความหมาย กลุ่มคำย่อย ความหมาย 

ไม่สบายตา-สบาย
ตา 

Glaring แสงบาดตา Non-glare แสงไม่บาดตา 
 

มีความเป็นผู้ชาย 
- ผูห้ญิง 

Masculine มีความเป็นผู้ชาย Feminine มีความเป็นผู้หญิง 

เก่า - ทันสมัย old เก่า New 
Trend 

ใหม ่
กระแสนิยม 

 

2) การตัดสินใจของผู้บริโภค 

กระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด โดย

อาจจะเป็นการเปรียบเทียบทางคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ ประสบการณ์ หรือความ

เชื่อมั่น เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น  

คำถามที่ใช้ในการประเมินการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง ลักษณะเป็นคำถามปลายปิด

ซึ่งประกอบด้วยคำตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 

และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุดคือ 5 โดย

ใช้คำถามดังต่อไปน้ี 

- ท่านจะเลือกเข้าร้านเครื่องสำอางนี ้

- ท่านจะซื้อสินค้าจากร้านเครือ่งสำอางนี ้

3.2.1.3 ตัวแปรควบคุม 

จากการสำรวจร้านเครื่องสำอางภายในห้างสรรพสินค้าเพื่อหาขนาดพื้นที่ ความสูง 

ความกว้างหน้าร้าน และลักษณะของผังพ้ืน จึงสรุปข้อมูลได้ดังตารางที่ 8 

จากตารางที่ 8 สรุปได้ว่าขนาดร้านเครื่องสำอางที่ทำการสำรวจ พบว่าส่วนมากร้านมีพื้นที่

ประมาณ 70 - 80 ตารางเมตร ความสูง 3.50 เมตร มีความกว้างบริเวณหน้าร้านประมาณ 5 - 7 

เมตร และมีความยาวแตกต่างกันไป  
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ตารางที่ 8 สรุปข้อมูล ขนาดพื้นที่ ความสูง ความกว้างหน้าร้าน และลักษณะของผังพื้นของร้าน
เครื่องสำอางที่ทำการสำรวจ 

พื้นที่  
(ตร.ม.) 

ความสูง 
(เมตร) 

ความกว้างหน้าร้าน 
(เมตร) 

ลักษณะผังพื้นร้านเครื่องสำอาง ร้านเครื่องสำอาง 

35 - 70 3.50  4.50 – 5.00 เมตร 
 

 Mac, Nars, Shisedo, Yves 
Rosher, Nyx 

40 - 125 3.50 – 4.00 5.50 – 7.00 
เมตร 

 

Etudy House, Lush, Paul 
and Joe, Ysl, Chanel, 
Dior, Innisfree, Mistine, 
Bobbi Brown, Clarins, Cle 
De Peau, Three, Beauty 
buffet, Oriental Princess 

60 - 70 3.50  9.00 – 10.50 
เมตร 

 

Kiehl’s, Estee Lauder, 
Banila.co, Laneige, Cute 
press 

480 - 
555 

3.50 – 4.00 23 – 24 เมตร 

 

Watson, Boots, Tsuruha, 
Matsumoto, Cosme 
store, Sephora, 
Beautrium, Stardust 

600  
ขึ้นไป 

4.00 30 เมตร 

 

Eve and Boy 

 

3.2.1.4 ตัวแปรแทรกสอด 

 ความชื่นชอบสี ปัจจัยด้านความแตกต่างส่วนบุคคลต่อความพึงพอใจในสีมีความ

แตกต่างกัน จึงควรทำแบบสอบถามถึงความชื่นชอบในสีเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึง

พอใจในสีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
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3.2.1.5 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 ในการศึกษามีตัวแปรอิสระ คือ อุณหภูมิสีของแสง 3 รูปแบบ (warm white, cool white, 

daylight) กลุ่มสี 9 กลุ่มสีเป็นตัวแปรลักษณะแวดล้อม เพศ วัยเป็นตัวแปรลักษณะทางกาย และมี

ความชอบสีเป็นตัวแปรแทรกสอดที่ก่อให้เกิดตัวแปรตามเป็นลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจของ

ผู้บริโภคทั้งการตัดสินใจเข้าร้านละซื้อสินค้า (ภาพที่ 30) 

 
ภาพที่ 30 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 

3.2.2 การกำหนดเครื่องมือในการวิจัย  

 ทดสอบโดยให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณาภาพจากการจำลองร้านเครื่องสำอาง (Simulation 

scene) และทำการประเมินสถาณการณ์ต่างๆ ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยใช้เครื่องมือ

ในการทดลองดังต่อไปนี ้

  3.2.2.1 การจำลองภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

จากการสำรวจร้านเครื่องสำอางภายในห้างสรรพสินค้าจะตั้งอยู่ตามแนวทางเดิน

หลักภายในอาคาร ผู้บริโภคสามารถมองเห็นลักษณะ ภาพลักษณ์ หรือบรรยากาศภาพรวม

ของร้านทั้งบริเวณหน้าร้านและภายในร้านได้จากมุมมองบริเวณหน้าร้านที่เป็นทางเดินหลัก

ภายในอาคาร การจำลองภาพร้านเครื ่องสำอางด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างภาพเสมือนจริงในการจำลองสภาพแวดล้อมในร้านค้าปลีกถูก

นำมาใช้ในการศึกษาวิจัยก่อนหน้า (Crowley, 1993; Lin & Yoon, 2015; Söker, 2009; 

Tantanatewin & Inkarojrit, 2016; Wardono, Hibino, & Koyama, 2012; Yoon et al., 

2009; วรากุล, 2560)  
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ตัวแปร รายละเอียด ที่มา 
3.1. ตัวแปรอสิระ 3.1.1 กลุ่มสขีองร้านเครื่องสำอาง 9 

กลุ่มส ี
      
 
3.1.2 อุณภูมิสีของแสง  
Warm white, Cool white, Daylight 
3.1.3 เพศ 
3.1.4 อาย ุ
     - อายุน้อยกว่า 35 ป ี
     - อายุตั้งแต่ 35 ปขีึ้นไป 

สำรวจร้านเครื่องสำอางและ
เทียบกลุ่มสีจากแนวคิดของ 
Kobayashi (1990) 
สำรวจร้านเครื่องสำอางโดย
ประเมินจากรูป  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

3.2 ตัวแปรตาม 3.2.1 อารมณค์วามรู้สึก 8 คู่คำ 
 
3.2.2 การตัดสินใจของผู้บรโิภค 
     - การตัดสนิใจเข้าใช้บริการของร้าน 
     - การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ ์

ทบทวนวรรณกรรมและการ
ทดลองนำร่อง 
ทบทวนวรรณกรรม 

3.3 ตัวแปรควบคุม 
 

ขนาดพื้นที่ทดลอง 
ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดแสง 
ลักษณะของแหล่งกำเนิดแสง 
จำนวนดวงโคม 

สำรวจร้านเครื่องสำอาง 
 
 

3.4 ตัวแปรแทรก
สอด 

ความชอบสสี่วนบุคคล 

warm tone         

cool tone           

neutral               

warm - cool              

แบบสอบถาม 
 
 
 
 

ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
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3.2.2.2 การจำลองภาพร้านเครื่องสำอาง  

การจำลองภาพร้านเครื ่องสำอางด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวแปรด้าน

อุณหภูมิสีของแสง 3 รูปแบบ (Warm white,Cool white และ Daylight) และกลุ ่มสี 9 

กลุ่มสี และใช้ลักษณะของผังพื้น ความสูง จากการสำรวจร้านเครื่องสำอาง เพื่อจำลองภาพ 3 

มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลือกมุมมองด้านหน้าร้านที่สามารถมองเห็นบรรยากาศ

โดยรวมภายในร้านเครื่องสำอางที่ทำการจำลอง โดยให้กลุ่มตัวอย่างประเมินลักษณะอารมณ์

และการตัดสินใจจากการพิจารณาภาพจำลองดังกล่าวจำนวน 27 ภาพ (ภาพที่ 32) 

แสดงผังพื้นร้านเครื่องสำอางที่ทำการจำลอง 

ผังพื้นร้านเครื่องสำอางมีส่วนหน้าร้านกว้าง 5.30 เมตร และยาว 7.80 เมตร พื้นที่ 

42 ตารางเมตร โดยมีส่วนพ้ืนที่ขาย 35 ตารางเมตร และพื้นที่เก็บของ 8.5 ตารางเมตร  

 

               ภาพที่ 31 แสดงผังพื้นร้านเครื่องสำอางที่ใช้ในการจำลองภาพ 
แสดงการจำลองภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพที่ 32 ภาพการจำลองร้านเครื่องสำอาง 9 กลุม่สี แตล่ะกลุ่มสีประกอบด้วยภาพที่ใช้อุณหภูมิสี
ของแสงแบบ Warm white (ซ้าย) Cool white (กลาง) และ Daylight (ขวา) รวม 27 ภาพ 
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ภาพที่ 32 ภาพการจำลองร้านเครื่องสำอาง 9 กลุม่สี แตล่ะกลุ่มสีประกอบด้วยภาพที่ใช้อุณหภูมิสี

ของแสงแบบ Warm white (ซ้าย) Cool white (กลาง) และ Daylight (ขวา) รวม 27 ภาพ (ต่อ) 
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3.3 การวิจัยนำร่อง 

3.3.1 การคัดเลือกคู่คำที่ใช้ในการประเมนิร้านเครื่องสำอาง 

คัดกรองกลุ่มคำคู่ตรงข้ามที่อธิบายลักษณะอารมณ์ จากการทบทวนวรรณกรรรมในตารางที่ 7
และนำมาใช้เป็นแบบสอบถามนำร่องจำนวนทั้งหมด 18 คู่คำ คือ “M1 ไม่สวย – สวย” “M2 สงบ – 
ตื่นเต้น” “M3 ดูธรรมดา – มีเอกลักษณ์” “M4 น่าเบื่อ – น่าสนใจ” “M5 อึดอัด – สบาย” “M6 
ราคาถูก – หรูหรา” “M7 ไม่เป็นทางการ – เป็นทางการ” “M8 หดหู่ – มีชีวิตชีวา” “M9 มืด – 
สว่าง” “M10 สกปรก – สะอาด” “M11 จืดชืด – มีสีสัน” “M12 ซับซ้อน - เรียบง่าย “M13 คับ
แคบ – กว้างขวาง” “M14 ไม่เป็นธรรมชาติ – มีความเป็นธรรมชาต”ิ “M15 ไม่เป็นมิตร – เป็นมิตร” 
“M16 ไม่สบายตา – สบายตา” “M17 มีความเป็นผู้หญิง – มีความเป็นผู้ชาย” และ “M18 เก่า – 
ทันสมัย” มีผู ้เข้าร่วมทดสอบ 13 คน เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิธี Pearson's 
correlation coefficient (ตารางที่ 10) 

ผลของระดับความสัมพันธ์ของคู ่คำในการประเมินอารมณ์จำนวน 18 คู ่คำ พบว่าคู ่คำ

ภาษาไทยที่มีความหมายแตกต่างจากคู่อื่นทั้งหมด 2 คู่คำ ได้แก่ “M3 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์” และ 

“M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” และคู่คำอื่นมีความใกล้เคียงกันละมีความหมายทับซ้อน

กัน จึงทำการคัดเลือกคำที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงถึงสูงมากออก (r>0.7) โดยเหลือคู่คำที่ใช้ใน

การประเมินลักษณะอารมณ์ในร้านเครื่องสำอางจำนวน 8 คู่คำ คือ “M1 ไม่สวย-สวย” “M2 น่าเบื่อ-

น่าสนใจ” “M3อึดอัด-สบาย” “M4ธรรมดา-มีเอกลักษณ์” “M5 เก่า-ทันสมัย” “M6 มีความเป็น

ผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ” และ “M8 ราคาถูก-หรูหรา”  

3.3.2 เครื่องมอืที่ใช้ในการทำแบบประเมนิร้านเครื่องสำอาง 

3.3.2.1 ลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจของผู ้บริโภคกับการประเมินโดยใช้

เครื่องมือที่แตกต่างกัน 

ทำการทดสอบเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัยนำร่องโดยประเมินจากภาพจำลองในอุปกรณ์

ที่แตกต่างกัน 3 อุปกรณ์ คือ ประเมินจากภาพถา่ย ภาพจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และภาพ 

3D โดยมีผู้เข้าร่วมทดสอบ 10 คน  
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ตารางที่ 10 แสดงระดับความสัมพันธ์ (r) ของคู่คำที่ใช้ในการประเมินร้านเครื่องสำอาง (r>0.70) 
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1) ลักษณะอารมณ์กับการประเมินโดยใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน 3 ชนิด 

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA และ Post hoc Tukey’s HSD test โดยศึกษา
ลักษณะอารมณ์กับการประเมินโดยใชเ้ครื่องมือที่แตกต่างกัน 3 ชนิด 

Mood (A) ภาพถ่าย (B) ภาพนิ่ง 
(อุปกรณ์)  

(C) 3D F p Post 
hoc 

M SD M SD M SD 
 

ไม่สวย-สวย 0.70 1.64 1.90 0.99 1.70 1.41 2.27 0.122 - 
น่าเบ่ือ-น่าสนใจ 0.10 1.97 1.30 1.64 2.00 1.81 3.24 0.055 - 
อึดอัด-สบาย -0.50 1.51 1.20 0.92 1.20 1.43 6.55 0.005* B=C>A 
ธรรมดา-มีเอกลักษณ ์ 0.80 1.55 2.20 0.79 2.00 1.32 3.95 0.031* C>B>A 
เก่า-ทันสมัย 0.80 1.55 1.70 1.64 2.60 1.49 4.55 0.020* C>B>A 
มีความเป็นผู้ชาย-
ผู้หญิง 

0.30 1.16 1.00 1.41 1.30 1.36 1.48 0.247 - 

ไม่เป็นธรรมชาติ-
ธรรมชาติ 

0.20 1.03 1.00 1.33 1.30 1.39 1.76 0.192 - 

ประหยัด-หรูหรา 1.40 1.08 2.00 0.94 2.30 0.99 2.31 0.118 - 
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05*) 

 

จากตารางที่ 11 พบว่าการประเมินด้วยภาพถ่าย ภาพจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และภาพ  

3D ในลักษณะอารมณ์ไม่สวย-สวย น่าเบื่อ-น่าสนใจ มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง ไม่เป็น

ธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ และประหยัด-หรูหรา ไม่มีความแตกต่างกัน แต่มีผลต่อลักษณะอารมณ์ใน

ด้านอึดอัด-สบาย ธรรมดา-มีเอกลักษณ์ และเก่า-ทันสมัยอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ในลักษณะ

อารมณ์อึดอัด-สบาย พบว่าการประเมินลักษณะอารมณ์ด้วยภาพนิ่งจากอุปกรณ์และภาพ 3D ไม่

แตกต่างกัน แต่แตกต่างในการประเมินด้วยภาพถ่ายอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)  
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ภาพที่ 33 แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินร้านค้าด้วยภาพถ่าย ภาพจากอุปกรณ์และภาพ 3D 
 

จากผลการทำแบบสอบถามวิจัยนำร่อง (ภาพที่ 33) พบว่าการประเมินลักษณะอารมณ์ใน

ร้านเครื่องสำอางพบว่าคู่คำ ไม่สวย-สวย น่าเบื่อ-น่าสนใจ อึดอัด-สบาย ธรรมดา-มีเอกลักษณ์ เก่า

ทันสมัย มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ และประหยัด-หรูหรา 

การประเมินโดยใช้ภพ 3D มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (14.40) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉลี่ยปานกลาง 

(12.30) และภาพถ่ายมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (3.80) 

2) การตัดสินใจของผู้บริโภคกับการประเมินโดยใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน 3 ชนิด 

ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA และ Post hoc Tukey’s HSD test โดยศึกษา
การตัดสินใจของผู้บริโภคกับการประเมินโดยใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน 3 ชนิด 

การตัดสินใจ (A) ภาพถ่าย (B) ภาพนิ่ง 
(อุปกรณ์)  

(C) 3D F p 

M SD M SD M SD 
การตัดสินใจเขา้ร้าน 3.100 0.568 3.500 1.075 3.500 0.884 0.537 0.586 
การตัดสินใจซื้อสินค้า 2.600 0.516 3.100 0.667 3.100 0.712 1.421 0.266 

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05*) 

จากตารางที่ 12 พบว่าการประเมินด้วยภาพถ่าย ภาพจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และภาพ  

3D ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าร้านและการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 

-3.000
-2.000
-1.000
0.000
1.000
2.000
3.000

ไม่สวย-สวย

น่าเบื่อ-น่าสนใจ

อึดอัด-สบาย

ธรรมดา-มีเอกลักษณ์

เก่า-ทันสมัย

มีความเป็นผู้ชาย-มี
ความเป็นผู้หญิง

ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็น
ธรรมชาติ

ประหยัด-หรูหรา

ภาพถ่าย ภาพนิ่ง (อุปกรณ์) 3D
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ภาพที่ 34 แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินร้านค้าด้วยภาพถ่าย ภาพจากอุปกรณ์และภาพ 3D 

จากผลการทำแบบสอบถามการศึกษานำร่อง (ภาพที่ 34) การประเมินการตัดสินใจเข้าร้าน

และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านเครื่องสำอางพบว่าการประเมินโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และภาพ 

3D มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (6.60) และภาพถ่ายมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (5.70) 

3) ผลจากการสัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์ผู ้เข้าร่วมทดสอบ 10 คน พบว่าในแต่ละ

เครื่องมือมีข้อดีข้อเสียดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 13) 

ตารางที่ 13 ขอ้ดีและข้อเสียในแต่เครื่องมือจากการสัมภาษณ ์
เครื่องมือ ข้อด ี ข้อเสีย 
ภ า พ ป
ริ้นท์ 

- มีความสบายตามากกว่าการใช ้
- ใช ้ เวลาในการพิจารณาและ
ประเมินภาพน้อยกว่า 

- ภาพมีความคมชัดต่ำและมีความมืดกว่าภาพ
จากเครื่องมือแบบอื่น 
- ขาดความต่อเนื่องภาพ 

ภาพนิ่ง
จาก
อุปกรณ ์

-  ส ามารถขยายภาพให ้ เห็ น
รายละเอียดได้ชัดเจนมากขึ้น 
- ใช้เวลาในการประเมินภาพน้อย
กว่า 

- ขาดความต่อเนื่องของภาพ 

ภาพ 3D -  ส ามารถขยายภาพให ้ เห็ น
รายละเอียดได้ชัดเจนมากขึ้น 
- เห็นความต่อเน่ืองของภาพ 

- ใช ้เวลาในการพิจารณาและประเม ินภาพ
มากกว่าเครื่องมือแบบอื่น 
- หากดูภาพเป็นเวลานานแล้วเกิดอาการตาลาย 

 

 

0.000

2.000

4.000

การตัดสินใจเข้าร้าน การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

ภาพถ่าย ภาพจากอุปกรณ์ 3D



  68 

3.3.2.2 ลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจของผู้บริโภคกับการประเมินโดยใช้เครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน 

การสัมภาษณ์ผู ้ทำแบบสอบถามทดสอบความแตกต่างของอุปกรณ์ที ่ใช้ในการ

ประเมิน โดยใช้ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ และสัมภาษณ์หลังจากพิจารณาภาพ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 คน ประเมินภาพจำลองร้านเครื่องสำอางด้วย

โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และคอมพิวเตอร์ พบว่าโทรศัพท์และแทปเล็ตแสดงผลของแสง

สว่างและสีใกล้เคียงกัน แต่คอมพิวเตอร์จะแตกต่างกัน โดยพบ 2 กรณี คือ 

1. กลุ่มทดลองมีความรู้สึกว่าแสงสว่างและสีในโทรศัพท์และแท็ปเล็ตมีความนุ่มนวล 

และเป็นโทนสีเหลือง แต่ในคอมพิวเตอร์แสงสว่างจะเป็นโทนสีฟ้าและมีความมืดกว่า (จำนวน 

1 คน) 

2. กลุ่มทดลองมีความรู้สึกว่าแสงสว่างและสีในโทรศัพท์และแท็ปเล็ตจะเป็นโทนสี

ฟ้าและมีความมืดกว่า แต่ในคอมพิวเตอร์แสงสว่างและสีมีความนุ่มนวล และเป็นโทนสีเหลือง 

(จำนวน 4 คน) 

สรุป 

การประเมินโดยการใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันมีผลต่อลักษณะอารมณ์ในด้านอึดอัด-

สบาย และเก่า-ทันสมัย จากการสัมภาษณ์พบว่าภาพถ่ายที่ใช้ในการประเมินมีความสว่าง

น้อยกว่าภาพจากอุปรณ์อิเล็กทรอนิกส์และภาพ 3D ทำให้ลักษณะอารมณ์ดังกล่าวมีผลต่อ

การประเมิน การประเมินแบบสอบถามจากรูปภาพจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ผลในเชิง

บวกมากกว่าการประเมินด้วยภาพถ่ายเนื่องจากมีภาพที่คมชัด สามารถขยายภาพ และเห็น

รายละเอียดภายในภาพได้ชัดเจนกว่า แต่เมื่อทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันของ

ผู้ทดสอบแต่ละคนจากผลการสัมภาษณ์พบว่าจอแสดงผลในอุปกรณ์ที่แตกต่างกันมีสีภาพที่

ไม่เหมือนกันอาจส่งผลให้ภาพจำลองร้านเครื่องสำอางมีสีที่ผิดเพี้ยนไปจากภาพเดิม จึง

เลือกใช้ภาพถ่ายที่มีการพิมพ์ภาพจากแหล่งเดียวเพื่อควบคุมตัวแปรแทรกสอดเรื่องอุปกรณ์ที่

ต่างกัน และส่งให้ผู้ทดสอบประเมินแบบสอบถามจากภาพถ่าย 
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ข้อเสนอแนะ  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การประเมิน

เครื่องมือจากสถานที่จริงปฏิบัติการลำบาก ในงานวิจัยครั้งต่อไปอาจเพิ่มการพิจารณา

เครื่องมือด้านดังกล่าว 

3.2.4 การคัดเลือกประชากรวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.4.1 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) 

การใช้โปรแกรม G*Power ในการคำนวณจำนวนกลุ ่มตัวอย่างขั ้นต่ำ ค่าขนาด

อิทธิพล (Effect size f) มาจากการประมาณค่าขนาดอิทธิพลที่ Cohen (1997) ได้กำหนดไว้ 

โดยเลือกใช้ประเภทที่ 2 ค่าจากความแตกต่างของค่าเฉลี่ยหลายค่า (Difference between 

many means) ขนาดเล็ก คือ 0.1 ค่าความผิดพลาดของระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.05 (α err 

prob) และค่ากำลัง 0.95 (Power 1-β err prob) (ตารางที่ 14) จำนวนของกลุ่มที่ต้องการ

ศึกษา (Number of group) จำนวน 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเพศชายที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี 2) 

กลุ่มเพศชายที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 3) กลุ่มเพศหญิงที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี 4) กลุ่มเพศ

หญิงที่มีอายุตั ้งแต่ 35 ปีขึ ้นไป และจำนวนครั้งที ่ทำการวัด ทั้งหมด 27 สถานณการณ์ 

(อุณหภูมิสีของแสง 3 แบบ และกลุ่มสี 9 กลุ่มสี) จำนวนขนาดขั้นต่ำของกลุ่มตัวอย่าง (Total 

sample size) ที่ได้จากการคำนวณเท่ากับ 20 คน  

ตารางที่ 14 การประมาณค่าขนาดอิทธิพลที่ Cohen (1997) ได้กำหนดไว้ 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง 
ใหญ ่ทั้ง 6 ประเภท 
TEST Small Medium Large 
1) Difference between two mean 0.20 0.50 0.80 
2) Difference between many means 0.10 0.25 0.40 
3) Chi-square 0.10 0.30 0.50 
4) Pearson’s correlation coefficient 0.10 0.30 0.50 
5) Difference between correlation 
coefficient 

0.10 0.30 0.50 

6) Linear multiple correlation coefficient 0.02 0.15 0.35 
ที่มา : Buchner (2010); Cohen (1997) 
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การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย (Sample size) จากการทบทวน

วรรณกรรมพบว่างานวิจัยที่ศึกษากลุ่ม 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจะเริ่มต้น 60 คนขึ้น

ไปและแบ่งเป็น 2 กลุ ่มประชากรจำนวนเท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น การแบ่งกลุ ่ม 2 กลุ่ม 

แบ่งเป็นกลุ่มละ 30 คน จำนวน 2 กลุ่มเท่ากันเพื่อทำการเปรียบเทียบเนื่องจากการคำนวณ

ในโปรแกรม G*Power (ภาพที่ 35) ทำให้คำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างวิจัยขั้นต่ำได้จำนวน 

20 คน และจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยก่อนหน้ามีส่วนใหญ่มีการใช้จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 60 คน ในการศึกษาวิจัยนี้จึงกำหนดขนาดประชากรการวิจัยจำนวน 60 คน  ดัง

งานว ิจ ัยของ Park & Farr (2007); Baumstarck & Park (2010); Yildirim, Capanoglu, 

Cagatay, & Hidayetoglu (2012); Islam และคณะ (2013); Lin & Yoo  (2015) ; Boissard, 

Avouac, & Fontoynont (2016) ; Melgosa และคณะ (2018) 

 

ภาพที่ 35 ภาพแสดงการคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างวิจัยจากโปรแกรมG*Power 
 

 3.2.4.2 การคัดเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

การคัดเลือกกลุ่มใช้วิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling) กำหนดสัดส่วนของ

ตัวอย่างที่ต้องการศึกษาตามลักษณะประชากรแต่ละประเภท โดยในงานวิจัยนี้จะเลือก

แบ่งกลุ่มเป็นเพศชายและเพศหญิง และแต่ละเพศจะมีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี

อายุน้อยกว่า 35 ปี และกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป การเลือกตัวอย่างในกลุ่มย่อยจะใช้
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วิธีการชักตัวอย่างสุ ่มแบบเจาะจง (purposive sampling หรือ judgement sampling) 

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่าง คือ เพศชายและเพศหญิงที ่ม ีอายุ 18-60 ปี เพื ่อให้

ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคที่มีหลากหลายวัย กลุ่มตัวอย่างที่ร่วมวิจัยต้องไม่เป็นผู้บกพร่อง

ทางการมองเห็นและสามารถแยกสีได้ ดังนั้นผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนรับการทดสอบการ

มองเห็นสีด้วยแบบทดสอบ Ishihara Test for color blindness (Ishihara, 1972) 

 

ภาพที่ 36 แบบทดสอบ Ishihara Test for color blindness 
 

3.2.5 ขัน้ตอนการเก็บข้อมลู 

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการประเมินลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจของ

ผู้บริโภคต่อแสงสว่างและสีในร้านเครื่องสำอาง เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการออกแบบ เริ่มต้นจากการ

ทำแบบสอบถาม โดยก่อนการทดสอบผู้วิจัยจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชี้แจงรายละเอียด

และวิธีการทดสอบ โดยมีการทดสอบการมองเห็นความถูกต้องของสีและกรอกแบบสอบถามในเรื่อง

กลุ่มสีและแสงสว่างหลังจากพิจารณาภาพถ่ายแล้ว เมื่อกลุ่มตัวอย่างวิจัยตกลงเข้าร่วมทดสอบผู้วิจัย

จะส่งเอกสารแจ้งรายละเอียดการเข้าทดสอบ โดยให้กลุ่มตัวอย่างวิจัยทำการทดสอบภาวะบกพร่องใน

การแยกสี และจะพิจารณาร้านเครื่องสำอางในภาพถ่ายจำนวน 27 ชุดภาพ ภาพละ 2-3 นาที (โดย

แบ่งการประเมินเป็น 3 รอบ รอบละ 9 ชุดภาพ โดยระหว่างรอบจะมีการพัก 5 นาที) และทำ

แบบสอบถามในประเด็นเรื่องแสงสว่างและกลุ่มสีในร้านเครื่องสำอางหลังจากพิจารณาภาพถ่าย โดย

หลังการทดสอบจะมีการพักสายตาโดยการมองภาพสีเทา ประมาณ 10-15 วินาที ในระหว่างชี้แจง

วิธีการวิจัยและระหว่างที่ผู้ทดสอบทำแบบประเมินผู้วิจัยจะทำการโทรศัพท์ภาพ (Video Calling) กับ



  72 

ผู้ทดสอบเพื่อเป็นการควบคุมเวลาในการทำแบบสอบถามโดยผู้เข้าร่วมทดสอบใช้เวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

20 นาที ต่อการทดสอบ 1 คน (ภาพที่ 37) 

                    

                            

 

 
 

ภาพที่ 37 แสดงขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
 

  

5 นาที 

จำนวน 27 ชุดภาพ ชุดภาพละ 2 นาท ี(ประเมิน 

3 รอบ รอบละ 20 นาที โดยระหว่างรอบจะมี

การพัก 5 นาที) 
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ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 
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3.3 การวิเคราะห์ผล อภิปรายผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ โดยการใช้โปรแกรม 

Microsoft Excel และโปรแกรมคำนวณผลทางสถิติ IBM SPSS Statistics โดยใช้การวิเคราะห์ ดังนี ้

3.3.1 การหาค่าสิถิติเบื้องต้น (Descriptive static) คือการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) 

ค่าสถิติเบื้องต้น คือ การนำข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิมาแสดงค่าในรูปแบบตาราง โดยนำ

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานมาทำการวิเคราะห์ผล 

ค่าเฉลี่ย (Mean: M) คือการหารผลของจำนวนข้อมูลทั้งหมดด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมด 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard deviation: S.D. หรือ S) คือ รากที่สองของกำลัง

สองเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนระหว่างข้อมูลแต่ละตัวกับค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น หรือหมายถึง ค่ารากที่

สองของส่วนเบี่ยงเบนกำลังสองเฉลี่ย (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) 

3.3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) หรือ ANOVA วิเคราะห์ Post 

Hoc Test ด้วย Tukey's HSD Test  

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) หรือ ANOVA เป็นวิธีการทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างบุคคลในกลุ่ม หรือ ค่าสถิติที่สรุปลักษณะการกระจายของข้อมูลว่า

คะแนนแต่ละตัวแตกต่างกันมากน้อยเท่าใด ซึ่งการวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนกเป็น 2 ชนิด ดังนี ้

1) ความแปรปรวนมีระบบ (Systematic variance) หรือความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

(Between-treatment variance) คือค่าที่เกิดจากความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง

กลุ่มต่างๆ หากค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มมีความแตกต่างกันมาก ค่าความแปรปรวนระหว่าง

กลุ่มจะมากตามไปด้วย หมายถึง ปริมาณความแปรผันร่วมกันของตัวแปรที่ศึกษาหรือ

อาจหมายความว่า เป็นความแปรปรวนของตัวแปรที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระที่ไม่ใช่

เกิดความแตกต่างอย่างสุ่ม (Change)  

2) ความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อน (Error variance) หรือความแปรปรวนภายใน

กลุ่ม (Within-treatment variance) หมายถึง ความแปรปรวนที่ไม่สามารถอธิบายได้ 

(Unexplained variance) ด้วยตัวแปรในการวิจ ัย หรืออาจหมายความว่า ความ
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แปรปรวนของค่าตัวแปรตามภายในแต่ละกลุ่มของตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็นความแปรปรวน

ที่เกิดขึ้นอย่างสุ่มโดยความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อนนี้อาจเกิดจากความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล เกิดจากความคลาดเคลื่อนในการวัด หรือเกิดจากความลำเอียงของผู้

ทดสอบ (ชัยวิชิต เชียรชนะ, 2562)  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนนิยมวิเคราะห์ 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (one-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (two-way ANOVA) เนื่องจาก

งานวิจัยนี้ศึกษาตัวแปรอิสระหลายตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามจึงเลือกใช้ทั ้งการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียวและสองทาง และเปรียบเทียบพหุ (Multiple comparisons) โดยวิเคราะห์ Post 

Hoc Test หรือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรและเปรียบเทียบความแตกต่างจากทุกกลุ่ม

ที่เป็นไปได้ โดยวิธี Tukey's HSD Test เพื่อทดสอบว่าค่าเฉลี่ยในแต่ละคู่มีความแตกต่างกันหรือไม่ 

โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.05 และวิเคราะห์ตัวแปรอิสระแยกครั้งละ 1 ตัวแปร 

3.3.2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (Repeated measures 

ANOVA) 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือใช้ในการ

เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของลักษณะที่สนใจศึกษาเมื่อมีการวัดค่าซ้ำในกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม

เดิม มีหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ปัจจัยแบบวัดซ้ำ รูปแบบการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ปัจจัย แบบวัดซ้ำ 1 ปัจจัย รูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ปัจจัย 

แบบวัดซ้ำ 2 ปัจจัย รูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวน 3 ปัจจัย แบบวัดซ้ำ 1 ปัจจัย ในการวิจัยนี้

จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ำ (Two-way Repeated measures ANOVA) 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและศึกษาปฏิสัมพันธ์การ

ส่งผลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม   
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ภาพที่ 38 แสดงปัจจัยที่มีการวัดซ้ำในการศกึษา 
 

3.3.2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบผสม (Two-way Mixed-design 

ANOVA หรือ One-between one- within ANOVA) 

ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบเกี่ยวข้องกัน ปัจจัยหนึ่งอาจเป็นการวัดระหว่างบุ คคล 

(คะแนนไม่เกี่ยวข้องกัน) และอีกปัจจัยหนึ่งอาจเป็นการวัดภายในบคุคล (คะแนนเกี่ยวข้องกัน) 

3.4 การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมาอธิบายและสรุปผลทางวิจัยทั้งความสัมพันธ์ด้าน

การใช้อุณหภูมิสีของแสง กลุ่มสี ลักษณะอารมณ์ การตัดสินใจเข้าร้านและการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภค  

นอกจากนั้นยังอภิปรายผลและสรุปในภาพรวมของการศึกษาวิจัยนี้แต่ละส่วน ประกอบด้วย

การอภิปรายถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการศึกษา เครื่องมือและวิธีการทดสอบ ผลการศึกษาจะนำมา

ประยุกต์ใช้ในทางทฤษฎีการออกแบบที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของร้านค้า ลักษณะอารมณ์เชิง

บวกและการตัดสินใจของลูกค้าที่มีปัจจัยด้านบุคคลที่แตกต่างกัน สามารถออกแบบตามภาพลักษณ์

และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับร้านเครื่องสำอางได ้

  

อุณหภูมิสีของแสง 

(ปัจจัยวัดซ้ำ) 

กลุ่มสีของร้านเครื่องสำอาง 
(ปัจจัยวัดซ้ำ) 

อารมณ ์

 

การตัดสินใจของผู้บริโภค 
1. การตัดสินใจเข้าร้าน 
2. การตัดสนิใจซื้อสินค้า 

 
(ปัจจัยวัดซ้ำ) 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

แสดงผลการศึกษาจากการทดสอบลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจของผู้ลูกค้า เมื่อร้าน

เครื่องสำอางที่ใช้ในการทดสอบมีการตกแต่งด้วยอุณหภูมิสีของแสง 3 รูปแบบ ได้แก่ Warm white, 

Cool white และ Daylight และกลุ่มสีที่แตกต่างกัน 9 กลุ่มสี ได้แก่ Captivating, Speedy, Casual, 

Tranquil, Pure และ Genuine, Naive, Modern, Exact, Comfortable และ Laid-back จากกลุ่ม

ตัวอย่าง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ 18-34 ปีละอายุ 35-60 ปี กลุ่มละ 15 คน 

โดยใช้แบบสอบถามในการประเมินลักษณะอารมณ์โดยใช้คำคู่ตรงข้าม 8 คู่คำ โดยมีคะแนนมาตรา

ส่วน 7 ระดับ (-3 ถึง 3) โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่

ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุดคือ 5 โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 

4.1 กลุ่มประชากรตัวอย่าง 

  ตารางที่ 15 ลักษณะของกลุ่มประชากรตัวอย่าง (n=60) 
ลักษณะประชากร  จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 

30 
30 

50 
50 

อายุ 18 – 34 ป ี
35 – 60 ป ี

30 
30 

50 
50 

ความชื่นชอบสี Warm tone 
Cool tone 
Neutral tone 
Warm-cool 

11 
29 
14 
8 

18.33 
48.33 
23.33 
13.33 

 

จากตารางที่ 15 แสดงข้อมูลของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เข้าร่วมทดสอบ จำนวน 60 คน 

เป็นเพศชายทั้งหมด 30 คน (50%) อายุ 18 – 34 ปี 15 คน (25%) อายุ 35 – 60 ปี 15 คน (25%) 

และเพศหญิงทั้งหมด 30 คน (50%) อายุ 18 – 34 ปี 16 คน (25%) อายุ 35 – 60 ปี 14 คน (25%) 
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ตารางที่ 16 คา่เฉลี่ยและร้อยละของความช่ืนชอบสีในกลุ่มตัวอย่าง (n=60) 
 

เพศ 
ความชื่นชอบส ี

Warm 
 

Cool 
 

Neutral Warm – cool 
 

รวม 

ชาย  3 (5%) 12 (20%) 11 (18.33%) 4 (6.67%) 30 (50%) 
หญิง  8 (13.33%) 17 (28.33%) 3 (5%) 2 (3.33%) 30 (50%) 
รวม  11 (18.33%) 29 (48.33%) 14 (23.33%) 8 (13.33%) 60 (100%) 

 

จากตารางที่ 16 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบสีโทนเย็น (Cool tone) มากที่สุดเป็น

จำนวน 29 คน (48.33%) รองลงมาเป็นสีโทนเทาดำ (Neutral tone) 14 คน (23.33%) สีโทนอบอุ่น 

(Warm tone) 11 คน (18.33%) และมีความชื่นชอบสีโทนกึ่งอบอุ่น-เย็น (Warm-cool tone) น้อย

ที่สุดเป็นจำนวน 8 คน (13.33%)  

โดยเพศชายมีความชื่นชอบสีโทนเย็น (Cool tone) มากที่สุดเป็นจำนวน 12 คน (20%) 

รองลงมาเป็นสีโทนเทาดำ (Neutral tone) 11 คน (18.33%) สีโทนกึ่งอบอุ่น-เย็น (Warm-cool 

tone) 4 คน (6.67%) และมีความชื่นชอบสีโทนอบอุ่น (Warm tone) น้อยที่สุดเป็นจำนวน 3 คน 

(5%) และเพศหญิงมีความชื่นชอบสีโทนเย็น (Cool tone) มากที่สุดเป็นจำนวน 17 คน (28.33%) 

รองลงมาเป็นสีโทนอบอุ่น (Warm tone) 8 คน (13.33%) สีโทนเทาดำ (Neutral tone) 3 คน (5%) 

และมีความชื่นชอบสีโทนกึ่งอบอุ่น-เย็น (Warm-cool tone) น้อยที่สุดเป็นจำนวน 2 คน (3.33%) 

 

4.2 ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ตอ่แสงสว่างและสีในร้าน

เครื่องสำอาง 

 จากวัตถุประสงค์ในการวิจัย อิทธิพลของแสงสว่างและกลุ่มสมีีผลต่อลักษณะอารมณ์และการ

ตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีเพศและวัยโดยใช้แบบสอบถามในการประเมินลักษณะอารมณ์ด้วยคำคู่ตรง

ข้าม 8 คู่คำ โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert scale ให้คะแนน 7 ระดับ พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าร้าน

และการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยใช้มาตรวัดแบบ Rating scale ให้คะแนน 5 ระดับ โดย

พิจารณาจากค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) ดังแสดงในตารางที่ 17 ถึง ตารางที่ 

26 
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ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ “M1 ไม่สวย-
สวย” 

CCT/Scheme 
  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
  

         

warm white M 0.68 -0.70 -0.05 0.22 0.93 0.93 0.25 0.08 1.23 
  SD 1.79 2.06 2.35 2.44 1.55 2.01 2.18 1.90 1.74 
cool white M 1.02 0.25 0.43 0.83 1.48 1.58 0.67 0.72 1.78 
  SD 1.64 1.97 2.01 1.93 1.31 1.27 2.17 1.98 1.12 
daylight M 0.97 0.35 0.68 1.07 1.27 2.02 0.82 0.67 2.28 
  SD 1.85 2.35 2.04 1.83 1.61 0.93 1.93 1.97 0.87 

จากตารางที่ 17 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” 

การตกแต่งร้านเครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” ร่วมกับอุณหภูมิสีของ

แสงแบบ daylight มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=2.28, SD=0.87) และการตกแต่งร้านเครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี 

“S2 Speedy” ร่วมกับอุณหภูมิสีของแสงแบบ warm white มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (M=-0.70, SD=2.06) 

ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-
น่าสนใจ” 

CCT/Scheme 
  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
  

         

warm white M 0.32 -0.57 0.32 0.18 0.52 0.85 0.43 0.20 1.10 
  SD 1.71 1.82 2.14 2.25 1.70 1.94 1.98 1.96 1.95 
cool white M 0.23 0.17 0.68 0.57 1.18 1.50 0.65 0.92 1.57 
  SD 1.58 1.69 1.71 1.90 1.47 1.40 1.91 1.87 1.29 
daylight M 0.63 0.15 0.83 1.03 1.13 2.02 0.68 0.92 1.90 
  SD 1.91 2.14 1.76 1.78 1.48 1.00 1.84 1.99 1.19 

จากตารางที่ 18 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของอารมณ์ “M2 น่าเบื่อ-

น่าสนใจ”การตกแต่งร้านเครื ่องสำอางด้วยกลุ ่มสี “S6 Naïve” ร่วมกับอุณหภูมิสีของแสงแบบ 

daylight มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=2.02, SD=1.00) และการตกแต่งร้านเครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี “S2 

Speedy” ร่วมกับอุณหภูมิสีของแสงแบบ warm white มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (M=-0.57, SD=1.82) 
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ “M3 อึดอัด-
สบาย” 

CCT/Scheme 
  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
  

         

warm white M -0.12 -0.67 -0.10 0.45 0.85 0.72 -0.35 -0.27 1.22 
  SD 1.75 1.83 1.92 2.20 1.79 1.99 2.02 1.85 1.94 
cool white M 0.32 -0.25 0.07 0.90 1.25 1.38 0.20 0.35 1.73 
  SD 1.49 1.87 1.82 1.96 1.55 1.40 2.15 1.87 1.22 
daylight M 0.4 -0.38 0.58 1.37 1.35 1.88 0.28 0.43 2.17 
  SD 1.73 1.92 1.75 1.78 1.49 1.18 1.98 1.84 1.12 

จากตารางที่ 19 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานของอารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย” 

การตกแต่งร้านเครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” ร่วมกับอุณหภูมิสีของ

แสงแบบ daylight มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=2.17, SD=1.12) และการตกแต่งร้านเครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี 

“S2 Speedy” ร่วมกับอุณหภูมิสีของแสงแบบ warm white มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (M=-0.67, SD=1.83) 

ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มี
เอกลักษณ์” 

CCT/Scheme 
  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
  

         

warm white M -0.10 -0.50 0.62 0.45 0.52 0.98 0.78 0.50 0.97 
  SD 1.93 1.94 2.07 2.03 1.79 1.96 1.78 1.89 1.97 
cool white M 0.33 -0.02 0.67 0.47 1.00 1.28 1.10 1.00 1.50 
  SD 1.74 1.84 1.83 2.02 1.72 1.54 1.86 1.69 1.46 
daylight M 0.50 0.20 0.87 0.73 1.22 1.57 0.82 0.95 1.85 
  SD 1.71 2.07 1.76 1.98 1.56 1.27 2.00 1.87 1.34 

จากตารางที่ 20 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มี

เอกลักษณ์”การตกแต่งร้านเครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” ร่วมกับ

อุณหภูมิสีของแสงแบบ daylight มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด (M=1.85, SD=1.34) และการตกแต่งร้าน

เครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี “S2 Speedy” ร่วมกับอุณหภูมิสีของแสงแบบ warm white มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

(M=-0.50, SD=1.94) 
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ “M5 เก่า-
ทันสมัย” 

CCT/Scheme 
  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
  

         

warm white M 0.22 -0.72 0.23 -0.22 0.30 0.25 0.33 0.32 0.63 
  SD 1.78 1.90 2.23 2.29 2.04 2.14 2.08 1.94 2.22 
cool white M 0.93 0.18 0.68 0.43 1.10 1.30 1.08 1.20 1.13 
  SD 1.44 1.77 1.67 2.00 1.77 1.45 1.87 1.45 1.76 
daylight M 0.82 0.37 1.03 0.90 1.35 2.07 0.73 1.07 1.67 
  SD 1.72 2.23 1.76 1.93 1.61 1.12 2.11 1.72 1.51 

จากตารางที่ 21 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมยั”

การตกแต่งร้านเครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี “S6 Naïve” ร่วมกับอุณหภูมิสีของแสงแบบ daylight มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=2.07, SD=1.12) และการตกแต่งร้านเครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี “S2 Speedy” 

ร่วมกับอุณหภูมิสีของแสงแบบ warm white มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (M=-0.72, SD=1.90) 

ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ “M6 มีความเป็น
ผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” 

CCT/Scheme 
  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
  

         

warm white M 1.22 -1.02 0.98 0.48 0.52 1.93 -0.85 -0.75 0.83 
  SD 1.76 1.65 1.62 1.36 1.47 1.19 1.79 1.71 1.44 
cool white M 1.55 -0.73 1.10 0.53 0.67 2.15 -0.98 -0.82 1.10 
  SD 1.67 1.67 1.67 1.27 1.51 1.04 1.85 1.81 1.26 
daylight M 1.47 -1.00 1.17 0.62 0.65 2.63 -0.75 -0.87 1.13 
  SD 1.70 1.62 1.65 1.37 1.59 0.76 1.86 1.80 1.44 

จากตารางที่ 22 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของอารมณ์ “M6 มีความเป็น

ผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” การตกแต่งร้านเครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี “S6 Naïve” ร่วมกับอุณหภูมิสีของ

แสงแบบ daylight มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=2.63, SD=0.76) และการตกแต่งร้านเครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี 

“S2 Speedy” ร่วมกับอุณหภูมิสีของแสงแบบ warm white มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (M=-1.02, SD=1.65) 
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ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ “M7 ไม่เป็น
ธรรมชาต-ิเป็นธรรมชาติ” 

CCT/Scheme 
  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
  

         

warm white M -0.40 -0.58 -0.23 0.28 0.77 0.62 -0.33 -0.43 1.23 
  SD 1.99 1.69 2.05 1.93 1.62 1.69 1.95 1.83 1.79 
cool white M 0.40 -0.03 0.13 0.58 1.02 1.20 0.03 0.05 1.65 
  SD 1.82 1.94 1.85 1.65 1.40 1.12 1.90 1.68 1.15 
daylight M 0.38 -0.17 0.32 1.03 1.00 1.68 0.20 0.07 1.67 
  SD 1.82 2.05 1.73 1.41 1.53 1.14 1.87 1.73 1.19 

จากตารางที่ 23 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตราฐานของอารมณ์ “M7 ไม่เป็น

ธรรมชาต-ิเป็นธรรมชาติ” การตกแต่งร้านเครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี “S6 Naïve” ร่วมกับอุณหภูมิสีของ

แสงแบบ daylight มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=1.68, SD=1.14) และการตกแต่งร้านเครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี 

“S2 Speedy” ร่วมกับอุณหภูมิสีของแสงแบบ warm white มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (M=-0.58, SD=1.69) 

ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะอารมณ์ “M8 ราคาถูก-
หรูหรา” 

CCT/Scheme 
  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
  

         

warm white M 0.25 -0.50 -0.17 0.25 0.53 0.63 0.38 -0.22 0.73 
  SD 1.78 1.77 1.98 1.80 1.63 1.91 1.91 1.71 2.03 
cool white M 0.43 0.12 0.18 0.55 1.23 0.97 0.73 0.62 1.25 
  SD 1.66 1.81 1.67 1.53 1.45 1.54 1.87 1.50 1.50 
daylight M 0.32 0.28 0.43 0.82 1.28 1.85 0.65 0.52 1.50 
  SD 1.64 1.98 1.81 1.62 1.57 1.20 1.89 1.63 1.42 

จากตารางที่ 24 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของอารมณ์ “M8 ราคาถูก-

หรูหรา” การตกแต่งร้านเครื ่องสำอางด้วยกลุ ่มสี “S6 Naïve” ร่วมกับอุณหภูมิสีของแสงแบบ 

daylight มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=1.85, SD=1.20) และการตกแต่งร้านเครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี “S2 

Speedy” รว่มกับอุณหภูมิสีของแสงแบบ warm white มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (M=-0.50, SD=1.77) 
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ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะการตัดสินใจ “D1 การ
ตัดสินใจเข้าร้าน” 

CCT/Scheme 
  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
  

         

warm white M 2.53 2.42 2.57 2.63 3.00 3.03 2.73 2.55 3.32 
  SD 1.05 1.11 1.29 1.18 1.13 1.29 1.26 1.17 1.24 
cool white M 2.85 2.65 2.77 2.98 3.35 3.17 3.02 2.93 3.57 
  SD 1.05 1.12 0.95 0.97 0.94 1.18 1.16 1.01 1.20 
daylight M 2.83 2.87 2.95 3.18 3.47 3.82 2.90 2.90 3.97 
  SD 1.12 1.29 1.17 1.05 1.05 1.02 1.19 1.16 0.90 

จากตารางที่ 25 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของการตัดสินใจ “D1 การ

ตัดสินใจเข้าร้าน” การตกแต่งร้านเครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” 

ร่วมกับอุณหภูมิสีของแสงแบบ daylight มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=3.95, SD=0.90) และการตกแต่งร้าน

เครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี “S2 Speedy” ร่วมกับอุณหภูมิสีของแสงแบบ warm white มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

(M=2.42, SD=1.11) 

ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ลักษณะการตัดสินใจ “D2 การ
ตัดสินใจซื้อสินค้า” 

CCT/Scheme 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

  
         

warm white M 2.58 2.43 2.42 2.50 2.85 2.82 2.62 2.57 3.18 

  SD 0.89 0.95 1.15 1.14 1.09 1.20 1.06 1.05 1.23 

cool white M 2.83 2.68 2.72 2.85 3.18 3.18 2.80 2.65 3.48 

  SD 0.91 1.05 1.01 0.94 0.87 1.11 1.12 1.07 1.13 

daylight M 2.75 2.82 2.65 2.97 3.27 3.55 2.83 2.72 3.78 

  SD 1.02 1.15 1.12 0.94 1.12 1.06 1.14 1.11 0.94 

จากตารางที่ 26 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของการตัดสินใจ “D2 การ

ตัดสินใจซื้อสินค้า”การตกแต่งร้านเครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” 

ร่วมกับอุณหภูมิสีของแสงแบบ daylight มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=3.78, SD=0.94) และการตกแต่งร้าน
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เครื่องสำอางด้วยกลุ่มสี “S2 Casual” ร่วมกับอุณหภูมิสีของแสงแบบ warm white มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

(M=2.42, SD=1.15) 

ตารางที่ 27 สรุปค่าเฉลี่ย (M) ต่ำสุดและสูงสุดของลักษณะอารมณ์ต่อแสงสว่างและสีในร้าน
เครื่องสำอาง 
ลักษณะอารมณ์
และการตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ยตำ่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด 

M1 ไม่สวย-สวย 

 
กลุ่มสี Speedy (warm white)  

M = - 0.70 

 
กลุ่มสี Comfortable และ Laid-

back (daylight) M = 2.28 
M2 น่าเบื่อ-
น่าสนใจ 

 
กลุ่มสี Speedy (warm white)  

M = - 0.57 

 
กลุ่มส ีNaïve (daylight) 

M = 2.02 

M3 อึดอัด-
สบาย 

 
กลุ่มสี Speedy (warm white)  

M = - 0.67 

 
กลุ่มสี Comfortable และ Laid-

back (daylight) M = 2.17 
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ตารางที ่ 27 สรุปค่าเฉลี ่ย (M) สูงสุดและต่ำสุดของลักษณะอารมณ์ต่อแสงสว่างและสีในร้าน

เครื่องสำอาง (ต่อ) 

ลักษณะอารมณ์
และการตัดสินใจ  

ค่าเฉลี่ยตำ่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด 

M4 ธรรมดา-มี
เอกลักษณ ์

 
กลุ่มสี Speedy (warm white)  

M = - 0.50 

 
กลุ่มสี Comfortable และ Laid-

back (daylight) M = 1.85 
M5 เก่า-ทันสมัย 

 
กลุ่มสี Speedy (warm white)  

M = - 0.72 

 
กลุ่มส ีNaïve (daylight) 

M = 2.07 
M6 มีความเป็น
ผู้ชาย-มคีวาม
เป็นผู้หญิง 

 
กลุ่มสี Speedy (warm white)  

M = - 1.02 

 
กลุ่มส ีNaïve (daylight) 

M = 2.63 
M7 ไม่เป็น
ธรรมชาติ-เป็น
ธรรมชาต ิ

 
กลุ่มสี Speedy (warm white)  

M = - 0.58 

 
กลุ่มส ีNaïve (daylight) 

M = 1.68 
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ตารางที่ 27 สรุปค่าเฉลี่ย (M) สูงสุดและต่ำสุดของลักษณะอารมณ์ต่อแสงสว่างและสีในร้าน

เครื่องสำอาง (ต่อ) 

ลักษณะอารมณ์
และการตัดสินใจ  

ค่าเฉลี่ยตำ่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด 

M8 ประหยัด-
หรูหรา 

 
กลุ่มสี Speedy (warm white)  

M = - 0.50 

 
กลุ่มส ีNaïve (daylight) 

M = 1.85 
D1 การตัดสินใจ
เข้าร้าน
เครื่องสำอาง 

 
กลุ่มสี Speedy (warm white)  

M = 2.42 

 
กลุ่มสี Comfortable และ Laid-

back (daylight) M = 3.97 
D2 การตัดสินใจ
ใจซื้อสินค้า 

 
กลุ่มสี Casual (warm white)  

M = 2.42 

 
กลุ่มสี Comfortable และ Laid-

back (daylight) M = 3.78 
 

4.3 ระดับความสัมพันธ์ (r) ระหว่างคู่คำทีใ่ช้วัดลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจ 

 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson วิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์โดยการ

พิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ หรือค่า r ของลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจของผู้บริโภค ตาม

เกณฑ์ของ Hinkle (1998)  
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จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่าคู่คำมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำถึงปานกลาง ( r = 0.344 - 

0.743) ยกเว้น 8 คู่คำ ที่มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง คือ “ไม่สวย-สวย” และ “น่าเบื่อ-

น่าสนใจ” (r = 0.861) “ไม่สวย-สวย” และ “น่าเบื่อ-น่าสนใจ” (r = 0.807)  “อึดอัด-สบาย” และ 

“น ่า เบ ื ่ อ -น ่ าสนใจ”  ( r = 0.795)   “น ่า เบ ื ่ อ -น ่ าสนใจ” และ “ธรรมดา-ม ี เอกล ักษณ์”  

(r = 0.815)  “เก่า-ทันสมัย” และ “ไม่สวย-สวย” (r = 0.756) “เก่า-ทันสมัย” และ “น่าเบื ่อ-

น่าสนใจ”   (r = 0.792) “เก่า-ทันสมัย” และ ธรรมดา-มีเอกลักษณ์ (r = 0.821) และ “การตัดสินใจ

เข้าร้าน” และ “การตัดสินใจซื้อสินค้า” (r = 0.853)  แต่คู่คำทั้งหมดสามารถบ่งบอกถึงลักษณะ

อารมณ์ที่แตกต่างกันเนื่องจากไม่มีคู่คำใดที่มีค่าความสัมพันธ์ในระดับสูงมากจนเป็นแนวโน้มเดียวกัน 

(r = 0.90 - 0.10) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสีและกลุ ่มสีและแสดงผลค่าสถิติ

สำคัญคัญของลักษณะอารมณ์ 8 คู่คำ การตัดสินใจเข้าร้านและการตัดสินใจซื้อสินค้า  

ตารางที่ 28 ความสัมพันธ์ (r) ระหว่างคู่คำที่ใช้วัดลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจ 
  ลักษณะอารมณ ์ การตัดสินใจ 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 D1 D2 

M1 ไม่สวย-สวย 1.000          
M2 น่าเบื่อ-น่าสนใจ 0.861 1.000         
M3 อึดอัด-สบาย 0.807 0.795 1.000        
M4 ธรรมดา-มี
เอกลักษณ ์ 0.739 0.815 0.741 1.000       
M5 เก่า-ทันสมัย 0.756 0.792 0.717 0.821 1.000      
M6 มีความเป็นผู้ชาย-
ผู้หญิง 0.455 0.417 0.467 0.383 0.411 1.000     
M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-
ธรรมชาต ิ 0.711 0.671 0.749 0.633 0.657 0.559 1.000    
M8 ราคาถูก-หรูหรา 0.726 0.731 0.719 0.726 0.743 0.436 0.725 1.000     

D1 ตัดสนิใจเข้าร้าน 0.648 0.665 0.648 0.619 0.620 0.383 0.618 0.655 1.000  
D2 ตัดสนิใจซื้อสินค้า 0.616 0.635 0.634 0.573 0.574 0.344 0.565 0.609 0.853 1.000 

(r>0.743) 
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4.4 การวิเคราะห์อิทธิพลของกลุ่มสีและอุณหภูมิสีของแสงต่ออารมณ์และการตัดสินใจของลูกค้า

ในร้านเครื่องสำอาง  

4.4.1 การวิเคราะห์อิทธิพลของกลุ่มสีและอุณหภูมิสีของแสงต่ออารมณ์และการตัดสินใจ 

การวิเคราะห์อิทธิพลของกลุ ่มสีและอุณหภูมิส ีของแสงต่ออารมณ์ของลูกค้าในร้าน

เครื่องสำอาง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางแบบวัดซ้ำ (Two-way Repeated 

measures ANOVA)  ดังตารางที่ 29 

ตารางที่ 29 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสแีละแสงของการจำลองร้านเครื่องสำอาง 

อารมณ์และการตัดสินใจ 

กลุ่มสี  
(scheme) 

อุณหภูมิสีของแสง 
(CCT) 

Scheme x 
CCT 

F p F p F p 

M1 ไม่สวย-สวย 10.732 0.000* 22.605 0.000* 1.833 0.068 

M2 น่าเบื่อ-น่าสนใจ 9.718 0.000* 18.791 0.000* 1.854 0.063 

M3 อึดอัด-สบาย 20.350 0.000* 21.114 0.000* 1.631 0.094 

M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ ์ 7.814 0.000* 15.956 0.000* 1.647 0.097 

M5 เก่า-ทันสมัย 5.252 0.000* 29.155 0.000* 3.529 0.000* 

M6 มีความเป็นผู้ชาย-ผู้หญงิ 57.637 0.000* 5.747 0.000* 1.956 0.044* 

M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-ธรรมชาต ิ 18.644 0.000* 16.896 0.000* 1.879 0.048* 

M8 ราคาถูก-หรูหรา 9.101 0.000* 25.977 0.000* 3.166 0.001* 

D1 ตัดสนิใจเข้าร้าน 12.399 0.000* 26.922 0.000* 5.437 0.010* 

D2 ตัดสนิใจซื้อสินค้า 12.460 0.000* 28.100 0.000* 1.755 0.071 
*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

จากตารางที่ 29 พบว่ากลุ่มสีส่งผลต่อลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจอย่างมีนัยยะสำคัญ 

(p<0.05) ในลักษณะอารมณ์“M1 ไม่สวย-สวย” (F=10.732, p=0.00) “M2 น่าเบื่อ-น่าสนใจ” (F=

9.718, p=0.00) “M3 อึดอัด-สบาย” (F=20.350, p=0.00) “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์” (F=7.814, 

p=0.00)  “M5 เก่า-ทันสมัย” (F=5.252, p=0.00) “M6 มีความเป็นผู ้ชาย-มีความเป็นผู ้หญิง” 

(F=57.637, p=0.00) “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ” (F=18.644, p=0.00) และ “M8 ราคา
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ถูก-หรูหรา” (F=9.101, p=0.00) และการตัดสินใจด้าน “D1 การตัดสินใจเข้าร้าน” (F=12.399, 

p=0.00) “D2 การตัดสินใจซื้อสินค้า” (F=12.460, p=0.00)  

และพบว่าอุณหภูมิสีของแสงในการตกแต่งที่แตกต่างกัน ยังส่งผลต่ออารมณ์ของลูกค้าอย่างมี

นัยสำคัญ (p<0.05)  ในลักษณะอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” (F=22.605, p=0.00) “M2 น่าเบื ่อ-

น ่าสนใจ” (F=18.791, p=0.00)  “M3 อ ึดอ ัด-สบาย” (F=21.114, p=0.00)  “M4 ธรรมดา-มี

เอกลักษณ์” (F=15.956, p=0.00)  “M5 เก่า-ทันสมัย” (F=29.155, p=0.00) “M6 มีความเป็น

ผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” (F=5.747, p=0.00) “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ” (F=16.896, 

p=0.00) และ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” (F=25.977, p=0.00) และการตัดสินใจด้าน “D1 การตัดสินใจ

เข้าร้าน” (F=12.399, p=0.00) “D2 การตัดสินใจซื้อสินค้า” (F=28.100, p=0.00)   

นอกจากนี้ยังพบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสีและอุณหภูมิสีของแสงต่ออารมณ์ของลูกค้าใน

ร้านเครื ่องสำอาง ในลักษณะอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” (F=3.529, p=0.00) “M6 มีความเป็น

ผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” (F=1.956, p=0.044) “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ” (F=1.879, 

p=0.048) และ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” (F=3.166, p=0.001) และการตัดสินใจด้าน “D1 การ

ตัดสินใจเข้าร้าน” (F=5.437, p=0.010) กล่าวคือ ในอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” “M6 มีความเป็น

ผู้ชาย-มีความผู้หญิง” “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ” “M8 ราคาถูก-หรูหรา” นั้นเมื่ออุณหภูมิ

สีของแสงเปลี่ยนไป ความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อกลุ่มสีต่างๆ จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่เหมือนกนั  

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยอิทธิพลหลักของแต่ละตัว ต้องมีการ

ตรวจสอบอิทธิพลหลักในแต่ละกลุ่มของอีกตัวแปร เรียกว่า simple main effects ทั้งนี้เพื่อตอบ

คำถามความแตกต่างระหว่างอิทธิพลของตัวแปรจัดกระทำหนึ่งในแต่ละกลุ่มของตัวแปรจัดการกระทำ

หนึ่ง ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ (ระวีวรรณ พันธ์พานิช, 2540) จึงทำการวิเคราะห์อิทธิพลหลักของ

กลุ่มสีและอุณหภูมิสีของแสง โดยการศึกษาอิทธิพลหลัก (simple main effects) ในตัวแปรของกลุ่ม

สี 9 กลุ่มสี และทำการวิเคราะห์ Post Hoc test ด้วยวิธี Tukey’s HSD test เพื่อเปรียบเทียบการ

ออกแบบอุณหภูมิสีของแสงทั้ง 3 รูปแบบ (Warm white, Cool white และ Daylight) ภายในร้าน

เครื่องสำอาง ดังตารางที่ 30 
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ตารางที่ 30 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสตี่ออารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” 
ความแปรปรวน F p Post Hoc Tukey’s HSD test 

 S1 - Captivating 2.512 0.090 - 
 S2 - Speedy 7.780 0.001* Daylight=Cool white>Warm white 
 S3 - Casual 7.212 0.002* Daylight=Cool white>Warm white 
 S4 - Tranquil 6.895 0.002* Daylight=Cool white>Warm white 
 S5 - Pure and Genuine 3.105 0.052 - 
 S6 - Naïve 8.787 0.000* Daylight>Cool white>Warm white 
 S7 - Modern 3.383 0.041* Daylight=Cool white>Warm white 
 S8 - Exact 4.365 0.017* Daylight=Cool white>Warm white 
 S9 - Comfortable and 

Laid-back 11.405 0.000* Daylight>Cool white>Warm white 
*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ภาพที่ 39 แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” 
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จากตารางที่ 30 แสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบควรตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสีและแสงสว่างแบบใด

เพื่อให้ตรงตามอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” โดยหากต้องการให้เกิดความรู้สึก “สวย” ควรใช้กลุ่มสี 

“S9 Comfortable และ Laid-back” (F=11.405, p=0.000) และแสงแบบ Daylight 

ตารางที่ 31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสตี่ออารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-น่าสนใจ”  
ความแปรปรวน F p Post Hoc Tukey’s HSD test 

 S1 - Captivating 0.988 0.379 - 
 S2 - Speedy 7.848 0.001* Daylight=Cool white>Warm white 
 S3 - Casual 3.372 0.041* Daylight=Cool white>Warm white 
 S4 - Tranquil 6.001 0.004* Daylight>Cool white>Warm white 
 S5 - Pure and Genuine 5.215 0.008* Daylight=Cool white>Warm white 
 S6 - Naïve 10.726 0.000* Daylight>Cool white>Warm white 
 S7 - Modern 0.953 0.392 - 
 S8 - Exact 4.11 0.021* Daylight=Cool white>Warm white 
 S9 - Comfortable and 

Laid-back 4.246 0.019* Daylight>Cool white>Warm white 
*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ภาพที่ 40 แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในอารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-น่าสนใจ” 
 

-3

-2

-1

0

1

2

3

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

M2 น่าเบื่อ(-3) - น่าสนใจ(3)

warm white cool white daylight



  92 

จากตารางที่ 31 แสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบควรตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสีและแสงสว่างแบบใด

เพื่อให้ตรงตามอารมณ์ “M2 น่าเบื่อ-น่าสนใจ” โดยหากต้องการให้เกิดความรู้สึก “น่าสนใจ” ควรใช้

กลุ่มสี “S6 Naïve” (F=10.726, p=0.000) และแสงแบบ Daylight 

ตารางที่ 32 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสตี่ออารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย”  

ความแปรปรวน F p Post Hoc Tukey’s HSD test 

 S1 - Captivating 4.238 0.019* Daylight=Cool white>Warm white 

 S2 - Speedy 2.408 0.099 - 

 S3 - Casual 5.944 0.044* Daylight>Cool white>Warm white 

 S4 - Tranquil 7.032 0.002* Daylight>Cool white>Warm white 

 S5 - Pure and Genuine 1.668 0.198 - 

 S6 - Naïve 13.193 0.000* Daylight>Cool white>Warm white 

 S7 - Modern 6.676 0.002* Daylight=Cool white>Warm white 

 S8 - Exact 4.961 0.010* Daylight=Cool white>Warm white 
 S9 - Comfortable and 

Laid-back 6.307 0.003* Daylight>Cool white>Warm white 
*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ภาพที่ 41 แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในอารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย” 
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จากตารางที่ 32 แสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบควรตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสีและแสงสว่างแบบใด

เพื่อให้ตรงตามอารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย” โดยหากต้องการให้เกิดความรู้สึก “สบาย” ควรใช้กลุ่มสี 

“S6 Naïve” (F=13.193, p=0.000) และแสงแบบ Daylight 

ตารางที่ 33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสีต่ออารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ”์  

ความแปรปรวน F p Post Hoc Tukey’s HSD test 

 S1 - Captivating 4.901 0.011* Daylight=Cool white>Warm white 

 S2 - Speedy 7.124 .002* Daylight=Cool white>Warm white 

 S3 - Casual 1.384 0.259 - 

 S4 - Tranquil 1.500 0.232 - 

 S5 - Pure and Genuine 3.700 0.031* Daylight=Cool white>Warm white 

 S6 - Naïve 4.107 0.021* Daylight=Cool white>Warm white 

 S7 - Modern 5.822 0.005* Cool white>Daylight>Warm white 

 S8 - Exact 3.248 0.046* Daylight=Cool white>Warm white 
 S9 - Comfortable and 

Laid-back 4.968 0.010* Daylight=Cool white>Warm white 
*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ภาพที่ 42  แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มี
เอกลักษณ”์ 
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จากตารางที่ 33 แสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบควรตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสีและแสงสว่างแบบใด

เพื่อให้ตรงตามอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ”์ โดยหากต้องการให้เกิดความรู้สึก “มีเอกลักษณ”์ 

ควรใช้กลุ่มสี “S9 Comfortable and Laid-back” (F=4.968, p=0.000) และแสงแบบ Daylight 

ตารางที่ 34 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสตี่ออารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย”  

ความแปรปรวน F p Post Hoc Tukey’s HSD test 

 S1 - Captivating 8.045 0.001* Daylight=Cool white>Warm white 

 S2 - Speedy 17.216 0.000* Daylight>Cool white>Warm white 

 S3 - Casual 5.761 0.005* Daylight=Cool white>Warm white 

 S4 - Tranquil 13.763 0.000* Daylight>Cool white>Warm white 

 S5 - Pure and Genuine 7.492 0.001* Daylight=Cool white>Warm white 

 S6 - Naïve 27.379 0.000* Daylight>Cool white>Warm white 

 S7 - Modern 8.216 0.001* Daylight=Cool white>Warm white 

 S8 - Exact 6.29 0.003* Daylight=Cool white>Warm white 
 S9 - Comfortable and 

Laid-back 7.073 0.002* Daylight>Cool white>Warm white 
*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ภาพที่ 43 แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” 
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จากตารางที่ 34 แสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบควรตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสีและแสงสว่างแบบใด

เพื่อให้ตรงตามอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” โดยหากต้องการให้เกิดความรู้สึก “ทันสมัย” ควรใช้กลุ่ม

สี “S6 Naïve” (F=27.379, p=0.000) และแสงแบบ Daylight 

ตารางที่ 35 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสตี่ออารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความ
เป็นผู้หญิง”  

ความแปรปรวน F p-value Post Hoc Tukey’s HSD test 

 S1 - Captivating 3.494 0.037* Daylight=Cool white>Warm white 

 S2 - Speedy 3.964 0.024* Daylight=Cool white>Warm white 

 S3 - Casual 1.054 0.355 - 

 S4 - Tranquil 0.384 0.683 - 

 S5 - Pure and Genuine 0.393 0.677 - 

 S6 - Naïve 10.042 0.000* Daylight>Cool white>Warm white 

 S7 - Modern 1.293 0.282 - 

 S8 - Exact 0.32 0.727 - 
 S9 - Comfortable and 

Laid-back 2.156 0.125 Daylight=Cool white>Warm white 
*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ภาพที่ 44  แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มี
ความเป็นผู้หญิง” 
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จากตารางที่ 35 แสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบควรตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสีและแสงสว่างแบบใด

เพื่อให้ตรงตามอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” โดยหากต้องการให้เกิดความรู้สึก 

“มีความเป็นผู้หญิง” ควรใช้กลุ่มสี “S6 Naïve” (F=10.042, p=0.000) และแสงแบบ Daylight  

ตารางที่ 36 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสตี่ออารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็น
ธรรมชาต”ิ  

ความแปรปรวน F p Post Hoc Tukey’s HSD test 

 S1 - Captivating 8.888 0.000* Daylight=Cool white>Warm white 

 S2 - Speedy 5.103 0.009* Daylight=Cool white>Warm white 

 S3 - Casual 3.912 0.025* Daylight=Cool white>Warm white 

 S4 - Tranquil 6.573 0.003* Daylight>Cool white>Warm white 

 S5 - Pure and Genuine 0.688 0.507 - 

 S6 - Naïve 12.037 0.000* Daylight>Cool white>Warm white 

 S7 - Modern 4.725 0.013* Daylight=Cool white>Warm white 

 S8 - Exact 3.747 0.029* Daylight=Cool white>Warm white 
 S9 - Comfortable and 

Laid-back 3.751 0.029* Daylight=Cool white>Warm white 
*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ภาพที่ 45 แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในอารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็น
ธรรมชาต”ิ 
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จากตารางที่ 36 แสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบควรตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสีและแสงสว่างแบบใด

เพื่อให้ตรงตามอารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ” โดยหากต้องการให้เกิดความรู้สึก 

“เป็นธรรมชาติ” ควรใช้กลุ่มสี “S6 Naïve” (F=12.037, p=0.000) และแสงแบบ Daylight 

ตารางที่ 37 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสตี่ออารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา”  

ความแปรปรวน F p Post Hoc Tukey’s HSD test 

 S1 - Captivating 0.72 0.491 - 

 S2 - Speedy 10.406 0.000* Daylight=Cool white>Warm white 

 S3 - Casual 4.135 0.021* Daylight=Cool white>Warm white 

 S4 - Tranquil 6.109 0.004* Daylight=Cool white>Warm white 

 S5 - Pure and Genuine 8.477 0.001* Daylight=Cool white>Warm white 

 S6 - Naïve 18.087 0.000* Daylight>Cool white>Warm white 

 S7 - Modern 3.416 0.040* Daylight=Cool white>Warm white 

 S8 - Exact 8.511 0.001* Daylight=Cool white>Warm white 
 S9 - Comfortable and 

Laid-back 3.861 0.027* Daylight=Cool white>Warm white 
*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ภาพที่ 46  แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” 
 

จากตารางที่ 37 แสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบควรตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสีและแสงสว่างแบบใด

เพื่อให้ตรงตามอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” โดยหากต้องการให้เกิดความรู้สึก “หรูหรา” ควรใช้

กลุ่มสี “S6 Naïve” (F=18.087, p=0.000) และแสงแบบ Daylight 

ตารางที่ 38 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสตี่อการตัดสินใจ “D1 การตัดสินใจเข้าร้าน”  

ความแปรปรวน F p Post Hoc Tukey’s HSD test 

 S1 - Captivating 4.808 0.012* Daylight=Cool white>Warm white 

 S2 - Speedy 9.74 0.000* Daylight>Cool white>Warm white 

 S3 - Casual 3.221 0.047* Daylight=Cool white>Warm white 

 S4 - Tranquil 8.749 0.000* Daylight=Cool white>Warm white 

 S5 - Pure and Genuine 2.93 0.061 Daylight=Cool white>Warm white 

 S6 - Naïve 15.501 0.000* Daylight>Cool white>Warm white 

 S7 - Modern 5.217 0.008* Daylight=Cool white>Warm white 

 S8 - Exact 6.979 0.002* Daylight=Cool white>Warm white 
 S9 - Comfortable and 

Laid-back 7.708 0.001* Daylight>Cool white>Warm white 
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warm white cool white daylight
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*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ภาพที่ 47  แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในการตัดสินใจ  
“D1 การตัดสนิใจเข้าร้าน” 

จากตารางที่ 38 แสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบควรตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสีและแสงสว่างแบบใด

เพื่อส่งเสริม “D1 การตัดสินใจเข้าร้าน” โดยหากต้องการใหลู้กค้าเกิดการตัดสินใจเข้าร้าน ควรใช้กลุ่ม

สี “S9 Comfortable และ Laid-back” (F=15.501, p=0.000) และแสงแบบ Daylight 

ตารางที่ 39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรกลุ่มสตี่อ “D2 การตัดสินใจซื้อสินคา้”  
ความแปรปรวน F p Post Hoc Tukey’s HSD test 

 S1 - Captivating 3.735 0.030* Daylight=Cool white>Warm white 
 S2 - Speedy 7.387 0.001* Daylight=Cool white>Warm white 
 S3 - Casual 3.872 0.026* Daylight=Cool white>Warm white 
 S4 - Tranquil 7.308 0.001* Daylight=Cool white>Warm white 
 S5 - Pure and Genuine 3.187 0.049* Daylight=Cool white>Warm white 
 S6 - Naïve 10.084 0.000* Daylight>Cool white>Warm white 
 S7 - Modern 1.414 0.251 Daylight=Cool white>Warm white 
 S8 - Exact 1.254 0.293 Daylight=Cool white>Warm white 
 S9 - Comfortable and 

Laid-back 6.784 0.002* Daylight>Cool white>Warm white 
*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ภาพที่ 48 แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีของแสงในแตล่ะกลุ่มสีในการตัดสินใจ “D2 การตัดสินใจซื้อ
สินค้า” 

 

จากตารางที่ 39 แสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบควรตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสีและแสงสว่างแบบใด

เพื่อส่งเสริม “D2 การตัดสินใจซื้อสินค้า” โดยหากต้องการให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า ควรใช้

กลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” (F=10.084, p=0.000) และแสงแบบ Daylight 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิสีของแสงและกลุ่มสีภายในร้านค้ามีผลต่อลักษณะอารมณ์เชิง

บวกและการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยร้านค้าที่ออกแบบด้วยการใช้อุณหภูมิสี

ของแสงแบบ Daylight ส่งผลต่อความพึงพอใจมากกว่าแสงแบบ Warm white และ Cool white ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นที่ว่า ในสภาพแวดล้อมแบบร้านค้าปลีกอุณหภูมิสีของแสงมีอิทธิพลต่อความ

สนใจและความพึงพอใจของลูกค้า โดยอุณหภูมิสีของแสงสูงสร้างความพึงพอใจ (Pleasure) และ

ความตื่นตัว (arousal) มากกว่าแสงที่มีอุณหภูมิต่ำ (Park และ Farr ,2007; Lin และ Yoon, 2015) 

และผลการศึกษาการใช้กลุ่มสีในการตกแต่งร้านเครื่องสำอางพบว่ากลุ่มสีที่ผู้ทดสอบมีความพึงพอใจ

มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสี “S6 Naïve” รองลงมาเป็น “S9 Comfortable และ Laid back” (กลุ่มสีโท

บอบอุ่น) ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยอื่นที่ว่า การใช้สีโทนเย็น เช่น สีม่วง สีน้ำเงิน ทำให้ลูกค้ามีความรู้สึก

ในเชิงบวกมากกว่าการใช้สีโทนร้อน เช่น สีแดง สีส้ม สีเหลือง (Crowley, 1993; Babin, Hardesty & 

Suter, 2003 ; Yildirim, Akalin-Baskaya & Hidayetoglu, 2007 ; Yildirim et al., 2012)   แต ่มี

ความสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นว่าในสภาพแวดล้อมเชิงพานิชย์กลุ่มสีที่สร้างลักษณะอารมณ์เชิงบวก
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ให้กับลูกค้าได้แก่ สีโทนอบอุ่น (Söker, 2009; Sagairoglu, 2013; Yildirim, 2017; วรกุล, 2560; 

กิตติมา, 2020)  

นอกจากนี้ยังพบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสีและแสงสว่างส่งผลต่อลักษณะอารมณ์ การ

ตัดสินใจในบางด้าน เมื่ออุณหภูมิสีของแสงเปลี่ยนไป ความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อกลุ่มสีต่างๆ จะ

เปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการออกแบบจึงควรพิจารณาการใช้กลุ่มสีและแสงสว่าง

ร่วมกันไม่เพียงแต่คำนึงถึงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  
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4.5 ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

 เพื่อเสนอแนวทางในการออกแบบร้านเครื่องสำอางให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ

แบรนด์สินค้าที่มีความหลากหลาย การวิเคราะห์ปัจจัยระหว่างบุคคลอาจส่งผลต่อลักษณะอารมณ์

และการตัดสินใจที่แตกต่างกัน อันประกอบด้วย เพศและอายุ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนี้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษามีรายละเอียดดังตารางที่ 40 

ตารางที่ 40 ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุของกลุ่มตัวอย่าง (n=60) 
เพศ อายุ จำนวน (คน) 

 
ชาย 

  

18 - 34 ปี 15 
35 - 60 ปี 15 
รวม 30 

หญิง 
  

18 - 34 ปี 15 
35 - 60 ปี 15 
รวม 30 

 

4.5.1 ความแตกต่างของเพศต่อลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจของลูกค้า 

เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างในปัจจัยด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างต่อลักษณะอารมณ์และการ

ตัดสินใจ จึงได้ทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบผสม (Two-way Repeated ANOVA) โดยมีตัว

แปรต้นคือ เพศ (เพศชายและเพศหญิง)  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มสีส่งผลต่อลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจอย่างมีนัยยะสำคัญ 

(p<0.05) ในลักษณะอารมณ์“M1 ไม่สวย-สวย” (F=2.609, p=0.008) “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มี

ความเป็นผู้หญิง” (F=2.530, p=0.010) “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ” (F=2.727, p=0.005) 

และ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” (F=2.014, p=0.041) และการตัดสินใจด้าน “D1 การตัดสินใจเข้าร้าน” 

(F=2.217, p=0.024) “D2 การตัดสินใจซื้อสินค้า” (F=2.520, p=0.010) และไม่พบความแตกต่างใน

อุณหภูมิสีของแสง ดังตารางที่ 41 
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ตารางที่ 41 แสดงความแตกต่างด้านเพศต่อลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจ 

อารมณ์และการตัดสินใจ 
sex*scheme sex*CCT 
F p F p 

M1 ไม่สวย-สวย 2.609 0.008* 2.229 0.108 
M2 น่าเบื่อ-น่าสนใจ 1.750 0.083 0.873 0.042 
M3 อึดอัด-สบาย 1.926 0.052 0.198 0.821 
M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ ์ 1.661 0.103 0.372 0.689 
M5 เก่า-ทันสมัย 1.606 0.118 0.513 0.599 
M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง 2.530 0.010* 0.464 0.629 
M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาต ิ 2.727 0.005* 1.311 0.270 
M8 ราคาถูก-หรูหรา 2.014 0.041* 0.567 0.567 
D1 ตัดสนิใจเข้าร้าน 2.217 0.024* 1.253 0.286 
D2 ตัดสนิใจซื้อสินค้า 2.520 0.010* 0.329 0.720 

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยลักษณะอารมณ์ในแต่ละด้านของลูกค้าที่มีเพศต่างกัน 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศหญิงในลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจทุกด้าน  ดัง

ภาพที่ 49 และ ภาพที่ 50  

 

 

ภาพที่ 49 เปรยีบเทียบความแตกต่างของเพศต่อลักษณะอารมณ ์
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ภาพที่ 50 เปรยีบเทียบความแตกต่างของเพศต่อการตัดสินใจ 
 

ความแตกต่างระหว่างเพศต่ออารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” 

 

ภาพที่ 51 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ ์“M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสงแบบ 
Warm white 
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ภาพที่ 52 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสงแบบ Cool 
white 

 

ภาพที่ 53 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสงแบบ 
Daylight 

 

จากภาพที่ 51 ถึง 53 แสดงให้เห็นว่าเพศชายและเพศหญิงมีความความพึงพอใจในกลุ่มสี

แตกต่างกัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างลักษณะ
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อารมณ์ “สวย” มากที่สุด และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้งเพศชายและเพศ

หญิง  

ความแตกต่างระหว่างเพศต่ออารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” 

 

ภาพที่ 54 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” 
ภายใต้แสงแบบ Warm white 

  

 
ภาพที่ 55 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ ์“M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” 

ภายใต้แสงแบบ Cool white 
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ภาพที่ 56 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” 
ภายใต้แสงแบบ Daylight 

 

จากภาพที่ 54 ถึง 56 แสดงให้เห็นว่าเพศชายและเพศหญิงมีความความพึงพอใจในกลุ่มสี

แตกต่างกัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ ่มสี “S6 Naïve” สร้างลักษณะอารมณ์ “มีความเป็น

ผู้หญิง” มากที่สุด และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้งเพศชายและเพศหญิง  

ความแตกต่างระหว่างเพศต่ออารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ” 

 

ภาพที่ 57 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาต-ิเป็นธรรมชาติ” 
ภายใต้แสงแบบ Warm white 
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ภาพที่ 58 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ ์“M7 ไม่เป็นธรรมชาต-ิเป็นธรรมชาติ” 
ภายใต้แสงแบบ Cool white 

 

ภาพที่ 59 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาต-ิเป็นธรรมชาติ” 
ภายใต้แสงแบบ Daylight 

 

จากภาพที่ 57 ถึง 59 แสดงให้เห็นว่าเพศชายและเพศหญิงมีความความพึงพอใจในกลุ่มสี

แตกต่างกัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างลักษณะ

อารมณ์ “เป็นธรรมชาติ” มากที่สุด และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้งเพศ

ชายและเพศหญิง  
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ความแตกต่างระหว่างเพศต่ออารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” 

 

ภาพที่ 60 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” ภายใต้แสงแบบ 
Warm white 

 

ภาพที่ 61 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ ์“M8 ราคาถูก-หรูหรา”ภายใต้แสงแบบ 
Cool white 
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ภาพที่ 62 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา”ภายใต้แสงแบบ 
Daylight 

จากภาพที่ 60 ถึง 62 แสดงให้เห็นว่าเพศชายและเพศหญิงมีความความพึงพอใจในกลุ่มสี

แตกต่างกัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างลักษณะ

อารมณ์ “หรูหรา” มากที่สุด และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้งเพศชายและ

เพศหญิง  

ความแตกต่างระหว่างเพศต่อการตัดสินใจ “D1 การตัดสินใจเข้าร้าน” 

 

ภาพที่ 63 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในการตัดสินใจ “D1 การตัดสินใจเข้ารา้น” ภายใต้
แสงแบบ Warm white 
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ภาพที่ 64 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในการตัดสินใจ “D1 การตัดสินใจเข้ารา้น” ภายใต้
แสงแบบ Cool white 

 

 

ภาพที่ 65 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในการตัดสินใจ “D1 การตัดสินใจเข้ารา้น” ภายใต้
แสงแบบ Daylight 

 

จากภาพที่ 63 ถึง 65 แสดงให้เห็นว่าเพศชายและเพศหญิงมีความความพึงพอใจในกลุ่มสี

แตกต่างกัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างการ
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ตัดสินใจ “D1 การตัดสินใจเข้าร้าน” มากที่สุด และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบ

อื่นทั้งเพศชายและเพศหญิง  

ความแตกต่างระหว่างเพศต่อการตัดสินใจ “D2 การตัดสินใจซื้อสินค้า” 

 

ภาพที่ 66 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในการตัดสินใจ “D2 การตัดสินใจซื้อสนิค้า”ภายใต้
แสงแบบ Warm white 

 

 

ภาพที่ 67 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในการตัดสินใจ “D2 การตัดสินใจซื้อสนิค้า”ภายใต้
แสงแบบ Cool white 
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ภาพที่ 68 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศในการตัดสินใจ “D2 การตัดสินใจซื้อสนิค้า” ภายใต้
แสงแบบ Daylight 

 

จากภาพที่ 66 ถึง 68 แสดงให้เห็นว่าเพศชายและเพศหญิงมีความความพึงพอใจในกลุ่มสี

แตกต่างกัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างการ

ตัดสินใจ “D2 การตัดสินใจซื้อสินค้า” มากที่สุด และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบ

อื่นทั้งเพศชายและเพศหญิง  

4.5.2 ความแตกต่างของอายุต่อลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจของลูกค้า 

เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างในปัจจัยด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างต่อลักษณะอารมณ์และการ

ตัดสินใจ จึงได้ทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบผสม (Mixed Design ANOVA) โดยมีตัวแปรต้น

คือ อายุ (อายุ 18 – 34 ป ี30 คน และอายุ 35 – 60 ปี) 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มสีส่งผลต่อลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจอย่างมีนัยยะสำคัญ 

(p<0.05) ในลักษณะอารมณ์“M1 ไม่สวย-สวย” (F=5.307, p=0.000) “M2 น่าเบื ่อ-น่าสนใจ” 

(F=3.675, p=0.000) “M3 อึดอัด-สบาย” (F=4.616, p=0.000) “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์” 

(F=5.474, p=0.00)  “M5 เก่า-ทันสมัย” (F=6.179, p=0.000) “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็น

ผู้หญิง” (F=4.302, p=0.000) “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ” (F=4.338, p=0.000) และ 

“M8 ราคาถูก-หรูหรา” (F=2.139, p=0.000) และการตัดสินใจด้าน “D1 การตัดสินใจเข้าร้าน” 

(F=2.428, p=0.013) และไม่พบความแตกต่างในอุณหภูมิสีของแสง ดังตารางที่ 42 
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ตารางที่ 42 แสดงความแตกต่างด้านเพศต่อลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจ 

อารมณ์และการตัดสินใจ 
age*scheme age*CCT 
F p F p 

M1 ไม่สวย-สวย 5.307 0.000* 0.841 0.431 
M2 น่าเบื่อ-น่าสนใจ 3.675 0.000* 0.439 0.645 
M3 อึดอัด-สบาย 4.616 0.000* 1.041 0.353 
M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ ์ 5.474 0.000* 1.048 0.351 
M5 เก่า-ทันสมัย 6.179 0.000* 0.249 0.779 
M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง 4.302 0.000* 0.118 0.889 
M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาต ิ 4.338 0.000* 2.311 0.100 
M8 ราคาถูก-หรูหรา 2.139 0.000* 0.714 0.490 
D1 ตัดสนิใจเข้าร้าน 2.428 0.013* 1.301 0.272 
D2 ตัดสนิใจซื้อสินค้า 1.781 0.077 0.425 0.654 

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 35 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยเชิงบวกสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างอายุ 18 – 34 ปี ใน

ลักษณะอารมณ์ทุกด้าน ยกเว้นอารมณ์ด้าน “เก่า-ทันสมัย” “ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ” และ 

“ราคาถูก-หรูหรา” ดังภาพที่  69 และ 70 

 

ภาพที่ 69 เปรยีบเทียบความแตกต่างของอายุต่อลักษณะอารมณ์ 
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ภาพที่ 70 เปรยีบเทียบความแตกต่างของอายุต่อการตัดสินใจ 
 

ความแตกต่างระหว่างอายุต่ออารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” 

 

ภาพที่ 71 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสงแบบ 
Warm white 
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ภาพที่ 72 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสงแบบ Cool 
white 

 

ภาพที่ 73 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสงแบบ 
Daylight 

 

จากภาพที่ 71 ถึง 73 แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มอายุมีความความพึงพอใจในกลุ่มสีแตกต่าง

กัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างลักษณะอารมณ์ 

“สวย” มากที่สุด และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้ง 2 กลุ่มอายุ  
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ความแตกต่างระหว่างอายุต่ออารมณ์ “M2 น่าเบื่อ-น่าสนใจ” 

 

ภาพที่ 74 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-น่าสนใจ”” ภายใต้แสงแบบ 
Warm white 

 

ภาพที่ 75 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนอารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-น่าสนใจ”ภายใต้แสงแบบ 
Cool white 
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ภาพที่ 76 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนอารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-น่าสนใจ”ภายใต้แสงแบบ 
Daylight 

จากภาพที่ 74 ถึง 76 แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มอายุมีความความพึงพอใจในกลุ่มสีแตกต่าง

กัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างลักษณะอารมณ์ 

“น่าสนใจ” มากที่สุดในกลุ่มอายุ 18-34 ปี และ “S6 Naïve” ในกลุ่มอายุ 35-60ปี และแสงแบบ 

Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้ง 2 กลุ่มอายุ  

ความแตกต่างระหว่างอายุต่ออารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย” 

 

ภาพที่ 77 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย” ภายใต้แสงแบบ 
Warm white 
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ภาพที่ 78 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนอารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย”ภายใต้แสงแบบ Cool 
white 

 

ภาพที่ 79 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนอารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย”ภายใต้แสงแบบ 
Daylight 

จากภาพที่ 77 ถึง 79 แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มอายุมีความความพึงพอใจในกลุ่มสีแตกต่าง

กัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างลักษณะอารมณ์ 

“สบาย” มากที่สุด และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้ง 2 กลุ่มอายุ  
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ความแตกต่างระหว่างอายุต่ออารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์” 

 

ภาพที่ 80 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ”์ ภายใต้แสง
แบบ Warm white 

 

 

ภาพที่ 81 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ”์ ภายใต้แสง
แบบ Cool white 
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M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์ (warm white)
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ภาพที่ 82 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ”์ ภายใต้แสง
แบบ Daylight 

จากภาพที่ 80 ถึง 82 แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มอายุมีความความพึงพอใจในกลุ่มสีแตกต่าง

กัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างลักษณะอารมณ์ “มี

เอกลักษณ์” มากที่สุด และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้ง 2 กลุ่มอายุ  

 

ความแตกต่างระหว่างอายุต่ออารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” 

 

ภาพที่ 83 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” ภายใตแ้สงแบบ 
Warm white 
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M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์ (daylight)

อายุ 18-34 ปี อายุ 35-60 ปี
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M5 เก่า-ทันสมัย (warm white)

อายุ 18-34 ปี อายุ 35-60 ปี
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ภาพที่ 84 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” ภายใตแ้สงแบบ Cool 
white 

 

ภาพที่ 85 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” ภายใตแ้สงแบบ 
Daylight 

 

จากภาพที่ 83 ถึง 85 แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มอายุมีความความพึงพอใจในกลุ่มสีแตกต่าง

กัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างลักษณะอารมณ์ 

“สวย” มากที่สุด และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้ง 2 กลุ่มอายุ  
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M5 เก่า-ทันสมัย (cool white)
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ความแตกต่างระหว่างอายุต่ออารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” 

 

ภาพที่ 86 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง”
ภายใต้แสงแบบ Warm white 

 

 

ภาพที่ 87 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง”
ภายใต้แสงแบบ Cool white 
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M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง (warm white)

อายุ 18-34 ปี อายุ 35-60 ปี
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ภาพที่ 88 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง”
ภายใต้แสงแบบ Daylight 

จากภาพที่ 86 ถึง 88 แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มอายุมีความความพึงพอใจในกลุ่มสีแตกต่าง

กัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S6 Naïve” สร้างลักษณะอารมณ์ “มีความเป็นผู้หญิง” มาก

ที่สุด และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้ง 2 กลุ่มอายุ  

 

ความแตกต่างระหว่างอายุต่ออารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ” 

 

ภาพที่ 89 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ”
ภายใต้แสงแบบ Warm white 

-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง (daylight)

อายุ 18-34 ปี อายุ 35-60 ปี
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อายุ 18-34 ปี อายุ 35-60 ปี
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ภาพที่ 90 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนอารมณ์ “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ”
ภายใต้แสงแบบ Cool white 

 

ภาพที่ 91 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนอารมณ ์“M7 ไม่เป็นธรรมชาต-ิเป็นธรรมชาติ” 
ภายใต้แสงแบบ Daylight 

 

จากภาพที่ 89 ถึง 91 แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มอายุมีความความพึงพอใจในกลุ่มสีแตกต่าง

กัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างลักษณะอารมณ์ 

“เป็นธรรมชาติ” มากที่สุด และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้ง 2 กลุ่มอายุ  
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ความแตกต่างระหว่างอายุต่ออารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” 

 

ภาพที่ 92 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา”ภายใต้แสงแบบ 
Warm white 

 

ภาพที่ 93 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” ภายใต้แสงแบบ 
Cool white 
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M8 ราคาถูก-หรูหรา (warm white)

อายุ 18-34 ปี อายุ 35-60 ปี
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ภาพที่ 94 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา”ภายใต้แสงแบบ 
Daylight 

จากภาพที่ 92 ถึง 94 แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มอายุมีความความพึงพอใจในกลุ่มสีแตกต่าง

กัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S6 Naïve” สร้างลักษณะอารมณ์ “หรูหรา” มากที่สุด และ

แสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้ง 2 กลุ่มอายุ  

 

ความแตกต่างระหว่างอายุต่อการตัดสินใจ “D1 การตัดสินใจเข้าร้าน” 

 

ภาพที่ 95 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายุในการตัดสินใจ “D1 การตัดสินใจเข้ารา้น” ภายใต้
แสงแบบ Warm white 
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1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

D1 การตัดสินใจเข้ารา้น (warm white)

อายุ 18-34 ปี อายุ 35-60 ปี
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ภาพที่ 96 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนการตัดสินใจ “D1 การตัดสินใจเข้ารา้น” ภายใต้
แสงแบบ Cool white 

 

ภาพที่ 97 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านอายใุนการตัดสินใจ “D1 การตัดสินใจเข้ารา้น”ภายใต้แสง
แบบ Daylight 

 

จากภาพที่ 95 ถึง 97 แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มอายุมีความความพึงพอใจในกลุ่มสีแตกต่าง

กัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างการตัดสินใจ “D1 

การตัดสินใจเข้าร้าน” มากที่สุด และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้ง 2 กลุ่ม

อายุ 
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4.5.3 ความแตกต่างของเพศและอายุต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

 นอกจากความแตกต่างในด้านเพศและอายุจะส่งผลต่อลักษณะอารมณ์และการ

ตัดสินใจแล้ว เพศและอายุยังมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอีกด้วย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ด้วยด้วยวิธี Mixed design ANOVA ดังตารางที่ 43 

ตารางที่ 43 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและอายุต่อลักษณะอารมณ์ การตัดสินใจ 

อารมณ์และการตัดสินใจ 
sex*age*scheme sex*age*CCT 

F p F p 
M1 ไม่สวย-สวย 2.227 0.023* 0.140 0.869 
M2 น่าเบื่อ-น่าสนใจ 2.933 0.003* 0.214 0.807 
M3 อึดอัด-สบาย 2.329 0.017* 1.071 0.343 
M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ ์ 3.030 0.002* 0.169 0.845 
M5 เก่า-ทันสมัย 2.386 0.015* 0.677 0.509 
M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง 2.177 0.027* 0.172 0.842 
M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาต ิ 1.609 0.117 2.072 0.126 
M8 ราคาถูก-หรูหรา 2.490 0.011* 0.389 0.678 
D1 ตัดสนิใจเข้าร้าน 1.719 0.089 0.018 0.982 
D2 ตัดสนิใจซื้อสินค้า 1.479 0.160 0.178 0.837 

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

จากตารางที่ 43 พบว่ากลุ่มสีส่งผลต่อลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจอย่างมีนัยยะสำคัญ 

(p<0.05) ในลักษณะอารมณ์“M1 ไม่สวย-สวย” (F=2.227, p=0.023) “M2 น่าเบื ่อ-น่าสนใจ” 

(F=2.933, p=0.003) “M3 อึดอัด-สบาย” (F=2.329, p=0.017) “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์” 

(F=3.030, p=0.002) “M5 เก่า-ทันสมัย” (F=2.386, p=0.015) “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็น

ผู้หญิง” (F=2.177, p=0.027) และ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” (F=2.490, p=0.011) และไม่พบความ

แตกต่างในอุณหภูมิสีของแสง  

กลุ่มตัวอย่างที่ให้คะแนนอารมณ์และการตัดสินใจเชิงบวกสูงที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างเพศ

ชาย อายุ 35–60 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเพศชาย อายุ 18–34 ปี กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงอายุ 

35–60 ปี และกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงอายุ 18–34 ปี ให้คะแนนอารมณ์และการตัดสินใจจากการใช้

กลุ่มสีและอุณภูมิสีของแสงต่ำที่สุดในภาพรวมดังภาพที ่98 และ ภาพที่ 99 
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ภาพที่ 98 เปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศและอายุต่อลักษณะอารมณ ์
 

 

ภาพที่ 99 เปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศและอายุต่อการตัดสินใจ 
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เพศชาย อายุ 18 - 34 ปี เพศชาย อายุ 35 - 60 ปี

เพศหญิง อายุ 18 - 34 ปี เพศชาย อายุ 35 - 60 ปี
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เพศชาย อายุ 18 - 34 ปี เพศชาย อายุ 35 - 60 ปี

เพศหญิง อายุ 18 - 34 ปี เพศชาย อายุ 35 - 60 ปี

             สวย     น่าสนใจ     สบาย   มีเอกลักษณ์  ทันสมัย เป็นผู้หญงิ เป็นธรรมชาติ หรูหรา 

    ไม่สวย     น่าเบ่ือ     อึดอัด     ธรรมดา     เก่า      เป็นผู้ชาย ไม่เป็นธรรมชาติ ราคาถูก 

    การตัดสินใจเข้าร้าน                          การตัดสินใจซื้อสินค้า 
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ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุต่ออารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” 

 

ภาพที่ 100 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสง
แบบ Warm white 

 

ภาพที่ 101 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสง
แบบ Cool white 
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M1 ไม่สวย-สวย (warm white)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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M1 ไม่สวย-สวย (cool white)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี



  132 

 

ภาพที่ 102 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M1 ไม่สวย-สวย” ภายใต้แสง
แบบ Daylight 

จากภาพที่ 100 ถึง 102 แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มเพศและอายุมีความความพึงพอใจในกลุ่ม

สีแตกต่างกัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างอารมณ์ 

“สวย” มากที่สุด และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้ง 4 กลุ่มตัวอย่าง  

ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุต่ออารมณ์ “M2 น่าเบื่อ-น่าสนใจ” 

 

ภาพที่ 103 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-น่าสนใจ”ภายใต้
แสงแบบ Warm white 
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M1 ไม่สวย-สวย (daylight)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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M2 น่าเบื่อ-น่าสนใจ (warm white)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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ภาพที่ 104 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-น่าสนใจ” ภายใต้
แสงแบบ Cool white 

 

ภาพที่ 105 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M2 น่าเบ่ือ-น่าสนใจ” ภายใต้
แสงแบบ Daylight 

 

จากภาพที่ 103 ถึง 105 แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มเพศและอายุมีความความพึงพอใจในกลุ่ม

สีแตกต่างกัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างอารมณ์ 

“น่าสนใจ” มากที่สุดในกลุ่มเพศชายอายุ 18-34 ปี และ เพศหญิงอายุ 35-60 ปี “S6 Naive” ในกลุ่ม
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M2 น่าเบื่อ-น่าสนใจ (cool white)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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เพศหญิงอายุ 18-34 ปี และเพศชายอายุ 35-60 ปี และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสง

รูปแบบอื่นทั้ง 4 กลุ่มตัวอย่าง  

ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุต่ออารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย” 

 

ภาพที่ 106 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย”ภายใต้แสง
แบบ Warm white 

 

ภาพที่ 107 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย”ภายใต้แสง
แบบ Cool white 
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M3 อึดอัด-สบาย (warm white)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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M3 อึดอัด-สบาย (cool white)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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ภาพที่ 108 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M3 อึดอัด-สบาย” ภายใต้แสง
แบบ Daylight 

จากภาพที่ 106 ถึง 108 แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มเพศและอายุมีความความพึงพอใจในกลุ่ม

สีแตกต่างกัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างอารมณ์ 

“สบาย” มากที่สุด และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้ง 4 กลุ่มตัวอย่าง  

ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุต่ออารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์” 

 

ภาพที่ 109 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์” 
ภายใต้แสงแบบ Warm white  
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M3 อึดอัด-สบาย (daylight)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์ (warm white)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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ภาพที่ 110 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์”

ภายใต้แสงแบบ Cool white 

 

ภาพที่ 111 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์”
ภายใต้แสงแบบ Daylight 

จากภาพที่ 109 ถึง 111 แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มเพศและอายุมีความความพึงพอใจในกลุ่ม

สีแตกต่างกัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างอารมณ์ 

“มีเอกลักษณ์” มากที่สุด และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้ง 4 กลุ่มตัวอย่าง  
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M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์ (cool white)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์ (daylight)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุต่ออารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” 

 

ภาพที่ 112 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” ภายใต้แสง
แบบ Warm white 

 

 

ภาพที่ 113 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” ภายใต้แสง
แบบ Cool white 
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M5 เก่า-ทันสมัย (warm white)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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M5 เก่า-ทันสมัย (cool white)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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ภาพที่ 114 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M5 เก่า-ทันสมัย” ภายใต้แสง
แบบ Daylight 

 

จากภาพที่ 112 ถึง 114 แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มเพศและอายุมีความความพึงพอใจในกลุ่ม

สีแตกต่างกัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S9 Comfortable และ Laid-back” สร้างอารมณ์ 

“ทันสมัย” มากที่สุดในกลุ่มเพศชายอายุ 18-34 ปี และเพศชายอายุ 35-60 ปี “S6 Naïve” ในกลุ่ม 

เพศหญิงอายุ 18-34 ปี และเพศหญิงอายุ 35-60 ปี และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสง

รูปแบบอื่นทั้ง 4 กลุ่มตัวอย่าง  

 

ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุต่ออารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” 

แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มเพศและอายุมีความความพึงพอใจในกลุ่มสีแตกต่างกัน โดยการ

ตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S6 Naïve” สร้างอารมณ์ “มีความเป็นผู้หญิง” มากที่สุด และแสงแบบ 

Daylight มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแสงรูปแบบอื่นทั้ง 4 กลุ่มตัวอย่าง ดังภาพที่ 115 ถึง ภาพที่ 117 

 

-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

M5 เก่า-ทันสมัย (daylight)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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ภาพที่ 115 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความ
เป็นผู้หญิง” ภายใต้แสงแบบ Warm white 

 

 

ภาพที่ 116 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความ
เป็นผู้หญิง”ภายใต้แสงแบบ Cool white 
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M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง (warm white)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง  (cool white)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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ภาพที่ 117 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความ
เป็นผู้หญิง” ภายใต้แสงแบบ Daylight 

 

ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุต่ออารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” 

 

ภาพที่ 118 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” ภายใต้
แสงแบบ Warm white 
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M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง (daylight)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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M8 ราคาถูก-หรูหรา (warm white)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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ภาพที่ 119 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา” ภายใต้
แสงแบบ Cool white 

 

ภาพที่ 120 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านเพศและอายุในอารมณ์ “M8 ราคาถูก-หรูหรา”ภายใต้
แสงแบบ Daylight 

จากภาพที่ 118 ถึง 120 แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มเพศและอายุมีความความพึงพอใจในกลุ่ม

สีแตกต่างกัน โดยการตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสี “S6 Naïve” สร้างอารมณ์ “หรูหรา” มากที่สุดในกลุ่ม

เพศชายอายุ 18-34 ปี เพศชายอายุ 35-60 ปี และเพศหญิงอายุ 18-34 และ “S9 Comfortable 

และ Laid-back” ในกลุ ่มเพศหญิงอายุ 35-60 ปี และแสงแบบ Daylight มีค่าเฉลี ่ยสูงกว่าแสง

รูปแบบอื่นทั้ง 4 กลุ่มตัวอย่าง   
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

M8 ราคาถูก-หรูหรา (cool white)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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M8 ราคาถูก-หรูหรา (daylight)

เพศชาย อายุ 18-34 ปี เพศชาย อายุ 35-60 ปี

เพศหญิง อายุ 18-34 ปี เพศหญิง อายุ 35-60 ปี
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อภิปรายผลความแตกต่างระหว่างบคุคล 

จากผลการวิจัยพบว่าการใช้กลุ่มสีในการตกแต่งร้านเครื่องสำอางที่แตกต่างกันส่งผลต่อ

ลักษณะอารมณ์ของลูกค้าในปัจจัยด้านเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ในลักษณะอารณ์

ด้าน “M1 ไม่สวย-สวย” “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็น

ธรรมชาติ” “M8 ราคาถูก-หรูหรา” การตัดสินใจด้าน “D1 การตัดสินใจเข้าร้าน” และ “D2 การ

ตัดสินใจซื้อสินค้า” 

 และยังพบว่าการใช้กลุ่มสีในการตกแต่งร้านเครื่องสำอางที่แตกต่างกันส่งผลต่อลักษณะ

อารมณ์ของลูกค้าในปัจจัยด้านอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ในลักษณะอารมณ์ด้าน  

“M1 ไม่สวย-สวย” “M2 น่าเบื่อ-น่าสนใจ” “M3 อึดอัด-สบาย” “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์” “M5 

เก่า-ทันสมัย” “M6 มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” “M7 ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ” 

“M8 ราคาถูก-หรูหรา” และการตัดสินใจด้าน “D1 การตัดสินใจเข้าร้าน “ 

นอกจากนี้ปัจจัยความแตกต่างด้านเพศและวัย (sex*age) ยังส่งผลต่อลักษณะอารมณ์และ

การตัดสินใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ในลักษณะอารมณ์ด้าน “M1 ไม่สวย-สวย” 

“M2 น่าเบื่อ-น่าสนใจ” “M3 อึดอัด-สบาย” “M4 ธรรมดา-มีเอกลักษณ์” “M5 เก่า-ทันสมัย” “M6 

มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง” และ “M8 ราคาถูก-หรูหรา”  

จากการทดสอบในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสีของแสงและกลุ่มสีเพื่อใช้เป็น

แนวทางการออกแบบร้านเครื่องสำอาง ซึ่งลักษณะอารมณ์ เชิงบวกและการตัดสินใจอ้างอิงรูปแบบ

ความสัมพันธ์จากสิ่งเร้า (แสงและกลุ่มสี) อารมณ์ (ลักษณะอารมณ์เชิงบวก) และการตอบสนอง (การ

ตัดสินใจ) ใน SOR model จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า อุณหภูมิของแสง กลุ่มสี ภายในร้านค้า

ส่งผลต่อลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน อีกทั้งปัจจัยความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล เช่น เพศ อายุ ยังส่งผลต่อลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ดังนั้น

ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการควรพิจารณาการออกแบบสภาพแวดล้อมในร้านค้าให้สอดคล้องกับ

ภาพลักษณ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการใช้กลุ่มสีและแสงสว่างให้เหมาะสม เพื่อสร้างความพึง

พอใจให้ลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางการตลาดของร้านค้า 
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บทที่ 5 

สรุปผล 

แสดงรายละเอียดการอภิปรายผลจากการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะอารมณ์ และการตัดสินใจ

ของลูกค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบร้านเครื่องสำอาง และเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มี

ปัจจัยด้านเพศและอายุที่แตกต่างกันของแบรนดส์ินค้า โดยมมีีวตัถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้  

1. เพื่อศึกษาลกัษณะอารมณแ์ละการตัดสินใจของผู้บริโภคต่อแสงสว่างและกลุ่มสีของร้าน

เครื่องสำอาง 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของแสงสว่างและกลุ่มสีต่อลักษณะอารมณแ์ละการตัดสินใจของ

ผู้บริโภคที่มีเพศและวัยแตกตา่งกัน 

3. เพื่อเสนอแนวทางในการออกแบบแสงสว่างและกลุ่มสีภายในร้านเครื่องสำอาง ที่สร้าง

ความรูส้ึกเชิงบวกและสามารถเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเลือกใช้บริการและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

ของร้านค้า 

การศึกษาวิจัยนี ้เป็นการทดสอบลักษณะอารมณ์และพฤติกรรมของผู ้บริโภค ในร้าน

เครื่องสำอาง จากผู้เข้าร่วมทดสอบจำนวน 60 คน อายุ 18-60 ปี โดยวิธีการการสุ่มประชากรในการ

วิจัยแบบโควต้า (Quota sampling) เพื ่อเข้าทดสอบการพิจารณาภาพจำลองร้านเครื ่องสำอาง 

(Simulation scene) เมื่อร้านเครื่องสำอางที่ใช้ในการทดสอบมีการตกแต่งด้วยอุณหภูมิสีของแสง 3 

รูปแบบ ได้แก่ Warm white, Cool white และ Daylight และกลุ่มสีที่แตกต่างกัน 9 กลุ่มสี ได้แก่ 

Captivating, Speedy, Casual, Tranquil, Pure แ ล ะ  Genuine, Naive, Modern, Exact, 

Comfortable และ Laid-back ศึกษาลักษณะอารมณ์และการตัดสินโดยใช้แบบสอบถามในการ

ประเมินลักษณะอารมณ์โดยใช้คำคู่ตรงข้าม 8 คู่คำคำ ได้แก่ (M1) ไม่สวย-สวย (M2) น่าเบ่ือ-น่าสนใจ 

(M3) อึดอัด-สบาย (M4) ไม่เป็นธรรมชาติ-เป็นธรรมชาติ (M5) ราคาถูก-หรูหรา (M6)  ธรรมดา-มี

เอกลักษณ์ (M7) เก่า-ทันสมัย (M8) มีความเป็นผู้ชาย-มีความเป็นผู้หญิง โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert 

scale ให้คะแนน 7 ระดับ (-3 ถึง 3) การตัดสินใจเข้าร้านและการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยใช้มาตร

วัดแบบ Rating scale ให้คะแนน 5 ระดับ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาหาค่าทางสถิติ 

ข้อมูลที่ได้จะนำมาหาค่าทางสถิติ ประกอบด้วยการหาค่าสถิติเบื ้องต้นแบบพรรณนา โดยแสดง

ค่าเฉลี ่ย (Mean, M) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) และเพื ่อทดสอบ

อิทธิพลหลักต่อลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจจากความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร จึงทำการการ
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วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ำ (Two-way Repeated measures ANOVA) รวมถึงการ

เปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธี Tukey’s HSD Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบผสม (Two-

way Mixed-design ANOVA) เพื่อศึกษาอิทธิพลของเพศและอายุต่ออารมณ์และการตัดสินใจภายใต้

สีในการตกแต่งและอุณหภูมิสีของแสงที่ต่างกัน 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านเครื ่องสำอางมีทั ้งเพศ และวัยหลากหลาย ความ

แตกต่างนี้ทำให้มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านหรือซื้อผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น ในวัยทำงาน

มีกำลังในการซื้อมากกว่าวัยรุ่นทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้อาจมีราคาสูงมากกว่า หรือในช่วงวัย 35 ขึ้น

ไปมีจุดประสงค์ในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เน้นในเรื่องของการลดริ้วรอย รวมถึงความชอบส่วนบุคคลก็มี

ส่วนในการเลือกใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน (พรรณทิภา, 2559) การสร้างแนวทางใน

การออกแบบบรรยากาศที่ดีภายในร้านให้แก่นักออกแบบและผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้

แสงสว่างหรือกลุ่มสีให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของร้านค้าอาจเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มาก

ขึ้น (Rea, 2000) การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบแสงสว่างและกลุ่ม

สีในร้านเครื่องสำอางต่อลักษณะอารมณ์และการตัดสินใจของกลุ่มลูกค้าที่มีอายุและเพศที่แตกต่างกัน

ตามลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์สินค้า ตามแนวความคิด SOR model (Mehrabian & Russell, 

1974)  ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า อารมณ์และการตอบสนองของผู้บริโภค โดยศึกษาสิ่ ง

เร้าที ่เป็นสภาพแวดล้อมภายในร้านเครื ่องสำอาง ได้แก่ แสงสว่างและกลุ ่มสี จากแนวคิดของ 

Kobayashi (1990) ต่ออารมณ์ที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจของผู้บริโภค ทั้งการตัดสินใจเข้าร้านและ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิสีของแสงและกลุ่มสีภายในร้านค้ามีผลต่อลักษณะอารมณ์เชิง

บวกและการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยร้านค้าที่อยู่ออกแบบโดยการใช้อุณหภูมิ

สีของแสงแบบ Daylight ส่งผลต่อความพึงพอใจมากกว่าแสงแบบ Warm white และ Cool white 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นที่ว่า ในสภาพแวดล้อมแบบร้านค้าปลีกอุณหภูมิสีของแสงมีอิทธิพลต่อ

ความสนใจและความพึงพอใจของลูกค้า โดยอุณหภูมิสีของแสงสูงสร้างความพึงพอใจ (Pleasure) 

และความตื่นตัว (arousal) มากกว่าแสงที่มีอุณหภูมิต่ำ (Park และ Farr ,2007; Lin และ Yoon, 

2015)  
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และผลการศึกษาการใช้กลุ่มสีในการตกแต่งร้านเครื่องสำอางพบว่าผู้ทดสอบมีความพึงพอใจ

มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสี “S6 Naïve” และ “S9 Comfortable และ Laid back” (กลุ่มสีโทบอบอุ่น) 

ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยอื่นที่ว่า การใช้สีโทนเย็น เช่น สีม่วง สีน้ำเงิน ทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกในเชิงบวก

มากกว่าการใช้สีโทนร้อน เช่น สีแดง สีส้ม สีเหลือง (Crowley, 1993; Babin, Hardesty & Suter, 

2003; Yildirim, Akalin-Baskaya & Hidayetoglu, 2007; Yildirim et al., 2012) แต่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Sagiroglu (2013) และ Yildirim (2017) ในสภาพแวดล้อมแบบร้านค้าปลีก (ร้านขาย

เสื้อผ้าแฟชั่น) การใช้สีโทนอบอุ่นสร้างความพึงพอใจมากกว่าโทนสีเย็น เมื่อนำกลุ่มสีโทนอบอุ่นมา

ออกแบบในร้านเครื่องสำอางที่จัดเป็นความชอบตามกระแสนิยมเช่นกัน จึงทำให้มีผลลัพธเ์ช่นเดียวกับ

งานวิจัยดังกล่าว  

นอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในปัจจัยด้านเพศ อายุ และเพศกับอายุ (Sex*Age) 

ยังมีผลต่ออารมณ์และการตัดสินใจในกลุ่มสีที่ใช้ในการตกแต่งร้านเครื่องสำอาง ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยบางประการที่อธิบายว่าปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) ในด้านเพศและอายุ มีอิทธิพล

ต่อการซื้อและการตัดสินใจของลูกค้า (Kotler, 2003) และลูกค้าคนไทย (พรรณทิภา หริมเทพาธิป, 

2559; ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546; สวีรา ตันติศรีเจริญกุล , 2557; อภิชาต คําเอก, 2553) ดังนั้น

ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการจึงควรพิจารณาการออกแบบสภาพแวดล้อมในร้านเครื่องสำอางให้

สอดคล้องกับภาพลักษณ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการใช้กลุ่มสีและแสงสว่างให้เหมาะสม เพื่ อ

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางการตลาดของร้านค้า 

5.2 สรุปการออกแบบกลุ่มสีและแสงสว่างตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

5.2.1 การออกแบบสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป 

ตารางที่ 44 สรุปการออกแบบเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับบุคคลทั่วไป 

ภาพลักษณ ์ ภาพจำลองร้านเครื่องสำอาง 

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ 
“สวย” 

 
กลุ่มสี “S9 comfortable and Laid-back” และแสงแบบ Daylight 

 



  146 

ตารางที่ 45 สรุปการออกแบบเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับบุคคลทั่วไป (ต่อ) 

ภาพลักษณ ์ ภาพจำลองร้านเครื่องสำอาง 

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ ์
“น่าสนใจ” 
 

 
“S6 Naïve” และแสงแบบ Daylight 

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ ์
“สบาย” 
 

 
“S6 Naïve” และแสงแบบ Daylight 

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ ์
“มีเอกลักษณ”์ 
 

 
กลุ่มสี “S9 comfortable and Laid-back”  
และแสงแบบ Daylight หรือ Cool white 

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ ์
“ทันสมัย” 
 

 
“S6 Naïve” และแสงแบบ Daylight 
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ตารางที่ 45 สรุปการออกแบบเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับบุคคลทั่วไป (ต่อ) 

ภาพลักษณ ์ ภาพจำลองร้านเครื่องสำอาง 

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ ์
“มีความเป็นผู้หญิง” 
 

 
“S6 Naïve” และแสงแบบ Daylight 

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ ์
“เป็นธรรมชาติ” 
 

 
“S6 Naïve” และแสงแบบ Daylight 

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ ์
“หรูหรา” 
 

 
“S6 Naïve” และแสงแบบ Daylight 

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริม “การ
ตัดสินใจเข้ารา้น” 
 

 
“S6 Naïve” และแสงแบบ Daylight 

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริม “การ
ตัดสินใจซื้อสนิค้า” 
 

 
“S6 Naïve” และแสงแบบ Daylight 
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5.2.2 การออกแบบสำหรับเพศชายและเพศหญิง 

ตารางที่ 45 สรุปการออกแบบเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับเพศชายและเพศหญิง 

ภาพลักษณ ์ เพศชาย เพศหญิง 

การออกแบบเพื่อ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ 

“สวย”   
กลุ่มสี “S9 comfortable and Laid-

back” และแสงแบบ Daylight 

 
กลุ่มสี “S9 comfortable and 

Laid-back” และแสงแบบ Daylight 

การออกแบบเพื่อ

ส่งเสริมภาพลักษณ ์

“น่าสนใจ” 

- - 

การออกแบบเพื่อ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ 

“สบาย” 

- - 

การออกแบบเพื่อ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ “มี

เอกลักษณ”์ 

- - 

การออกแบบเพื่อ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ 

“ทันสมัย” 

- - 

-ไม่พบความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
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ตารางที่ 45 สรุปการออกแบบเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับเพศชายและเพศหญิง (ตอ่) 

ภาพลักษณ ์ เพศชาย เพศหญิง 

การออกแบบเพื่อ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ 

“มีความเป็นผู้หญิง” 

 
 

“S6 Naïve” และแสงแบบ Daylight 
 

“S6 Naïve” และแสงแบบ Daylight 

การออกแบบเพื่อ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ 

“เป็นธรรมชาติ” 

 

 
กลุ่มสี “S9 comfortable and Laid-

back” และแสงแบบ Daylight 

 
กลุ่มสี “S9 comfortable and Laid-

back” และแสงแบบ Daylight 

การออกแบบเพื่อ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ 

“หรูหรา” 

 
กลุ่มสี “S9 comfortable and Laid-

back” และแสงแบบ Daylight 
 

 

กลุ่มสี “S9 comfortable and Laid-

back” และแสงแบบ Daylight 

-ไม่พบความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
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ตารางที่ 45 สรุปการออกแบบเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับเพศชายและเพศหญิง (ตอ่) 

ภาพลักษณ ์ เพศชาย เพศหญิง 

การออกแบบเพื่อ

ส่งเสริม “การตัดสินใจ

เข้าร้าน” 

 

 
กลุ่มสี “S9 comfortable and Laid-

back” และแสงแบบ Daylight 

 
กลุ่มสี “S9 comfortable and Laid-

back” และแสงแบบ Daylight 

การออกแบบเพื่อ

ส่งเสริม “การตัดสินใจ

ซื้อสินค้า” 

 
กลุ่มสี “S9 comfortable and Laid-

back” และแสงแบบ Daylight 

 
กลุ่มสี “S9 comfortable and Laid-

back” และแสงแบบ Daylight 

 

5.2.3 การออกแบบสำหรับบุคคลอายุ 18-34 ปี และ 35-60 ป ี

ตารางที่ 46 การออกแบบเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับบุคคลอายุ 18-34 ป ีและ 35-60 ป ี

ภาพลักษณ ์ อายุ 18-34 ป ี อายุ 35-60 ป ี

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ 
“สวย”  

 

กลุ่มสี “S9 comfortable and 
Laid-back” และแสงแบบ 

Daylight 

 

กลุ่มสี “S9 comfortable and 
Laid-back” และแสงแบบ 

Daylight 
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ตารางที่ 46 การออกแบบเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับบุคคลอายุ 18-34 ป ีและ 35-60 ป ี(ต่อ) 

ภาพลักษณ ์
อายุ 18-34 ป ี อายุ 35-60 ป ี

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ ์
“น่าสนใจ” 

 

กลุ่มสี “S9 comfortable and 

Laid-back” และแสงแบบ 

Daylight 

 

“S6 Naïve” และแสงแบบ 

Daylight 

 

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ 
“สบาย” 

 

กลุ่มสี “S9 comfortable and 

Laid-back” และแสงแบบ 

Daylight 

 

กลุ่มสี “S9 comfortable and 

Laid-back” และแสงแบบ 

Daylight 

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ 
“มีเอกลักษณ”์ 

 

กลุ่มสี “S9 comfortable and 

Laid-back” และแสงแบบ 

Daylight 

 

กลุ่มสี “S9 comfortable and 

Laid-back” และแสงแบบ 

Daylight 
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ตารางที่ 46 การออกแบบเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับบุคคลอายุ 18-34 ป ีและ 35-60 ป ี(ต่อ) 

ภาพลักษณ ์
อายุ 18-34 ป ี อายุ 35-60 ป ี

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ 
“ทันสมัย” 

 

“S6 Naïve” และแสงแบบ 
Daylight 

  

 

กลุ่มสี “S9 comfortable and 
Laid-back” และแสงแบบ 

Daylight 

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ 
“มีความเป็นผู้หญิง” 

 

กลุ่มสี “S9 comfortable and 
Laid-back” และแสงแบบ 

Daylight 

 

“S6 Naïve” และแสงแบบ 
Daylight 

  

การออกแบบเพื่อ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ 

“เป็นธรรมชาติ” 
 

 

กลุ่มสี “S9 comfortable and 
Laid-back” และแสงแบบ 

Daylight 

 

กลุ่มสี “S9 comfortable and 
Laid-back” และแสงแบบ 

Daylight 
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ตารางที่ 46 การออกแบบเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับบุคคลอายุ 18-34 ป ีและ 35-60 ป ี(ต่อ) 

ภาพลักษณ ์
เพศชาย เพศหญิง 

การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ 
“หรูหรา” 
  

 

“S6 Naïve” และแสงแบบ 
Daylight 

 

“S6 Naïve” และแสงแบบ 
Daylight 

การออกแบบเพื่อ

ส่งเสริม “การ

ตัดสินใจเข้ารา้น” 

 
 

 

กลุ่มสี “S9 comfortable and 
Laid-back” และแสงแบบ 

Daylight 

 

กลุ่มสี “S9 comfortable and 
Laid-back” และแสงแบบ 

Daylight 
การออกแบบเพื่อ
ส่งเสริม “การ
ตัดสินใจซื้อสนิค้า” 

- - 

-ไม่พบความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
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5.2.3 การออกแบบสำหรับบุคคลที่มีเพศและวัยแตกต่างกัน 

ตารางที่ 47 การออกแบบเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับบุคคลที่มีเพศและวัยแตกต่างกัน 

ภาพลักษณ ์
เพศชาย เพศหญิง 

CCT 
อายุ 18-34 ปี อายุ 35-60 ปี อายุ 18-34 ปี อายุ 35-60 ปี 

การออกแบบเพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์ ”สวย”  S9  S9  S9  S9 Daylight 

การออกแบบเพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์ “น่าสนใจ”  S9  S6  S6  S9 Daylight 

การออกแบบเพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์ “สบาย”  S9  S9  S9  S9 Daylight 

การออกแบบเพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์ “มี

เอกลักษณ”์ 
 S9  S9  S9  S9 Daylight 

การออกแบบเพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์ “ทันสมัย”  S9  S9  S6  S6 Daylight 

การออกแบบเพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์ “มีความเป็น

ผู้หญิง” 
 S6  S6  S6  S6 Daylight 

การออกแบบเพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์ “เป็น

ธรรมชาติ” 
 

- - - - Daylight 

-ไม่พบความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
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ตารางที่ 47 การออกแบบเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับบุคคลที่มีเพศและวัยแตกต่างกัน (ต่อ) 

ภาพลักษณ ์

เพศชาย เพศหญิง 
CCT 

อายุ 18-34 ปี อายุ 35-60 ปี อายุ 18-34 ปี อายุ 35-60 ปี 

การออกแบบเพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์ “หรูหรา” 
  

 S6  S6  S6  S9 Daylight 

การออกแบบเพื่อส่งเสริม 

“การตัดสินใจเข้าร้าน” 

 
 

- - - - - 

การออกแบบเพื่อส่งเสริม 

“การตัดสินใจซื้อสินค้า” 
- - - - - 

-ไม่พบความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

5.3 การนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช ้

การศึกษาวิจัยนี ้ได้นำแนวความคิด SOR model ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งเร้า 

อารมณ์ ไปสู่การตอบสนองทางด้านพฤติกรรม โดยอธิบายความสัมพันธ์ในในปัจจัยสภาพแวดล้อม

ระหว่างอุณหภูมิสีของแสง กลุ่มสี ลักษณะอารมณ์เชิงบวกของลูกค้า การตัดสินใจเข้าร้านและการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  

การนำผลการการศึกษาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแสงสว่ างและสีในร้าน

เครื่องสำอางเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด และการออกแบบร้านค้าปลีก ควรพิจารณาเลือกใช้แสง

สว่างที่มีอุณหภูมิสีของแสงสูงเพื่อสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ  ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยก่อนหน้าที่พบว่าลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่ใช้อุณภูมิสีของแสงสูงมากกว่า

อ ุณหภูม ิส ีต ่ำ (Park และ Farr, 2007 ; Lin และ Yoon, 2015) หากต ้องการออกแบบตาม

กลุ่มเป้าหมายของแบรนสินค้า ในผู้บริโภคที่มีเพศและอายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อแสงสว่าง

และกลุ่มสีที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การให้แสงแสงสว่างควรเป็นไปตามหลักพื้นฐานการออกแบบด้วยคือการ

ให้แสงพื้นฐาน (general lighting or ambient lighting) ควรสว่างเพียงพอต่อการใช้งานเพื่อลดการ
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ใช้พลังงานจากอุปกรณ์อื่นๆ ภายในร้าน จะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกสบายตา มีแนวโน้มจะใช้บริการภายใน

ร้านนานขึ้น และควรใช้แสงสว่างเฉพาะตำแหน่ง (Task lighting) เพื่อเป็นส่วนเสริมในพื้นที่ที่ต้อง

ทำงานละเอียด เช่น เคาน์เตอร์ แสงเพื่อเน้นวัตถุ (Accent lighting) เช่น ใช้เน้นสินค้าจะเพิ่มโอกาส

ในการสัมผัสสินค้าจากลูกค้านานขึ้น และแสงสว่างสำหรับการตกแต่ง  (Decorative lighting) เพื่อ

สร้างเอกลักษณ์ให้กับร้านค้า และกลุ ่มสีซึ ่งแตกต่างกับงานวิจัยก่อนหน้าที ่พบว่าว่ากลุ ่มสี ใน

สภาพแวดล้อมร้านค้าพบว่าการใช้กลุ่มสีโทนเย็น เช่น สีม่วง สีน้ำเงิน ทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกในเชิง

บวกมากกว่าการใช้สีโทนร้อน เช่น สีแดง สีส้ม สีเหลือง (Crowley, 1993; Babin, Hardesty & 

Suter, 2003 ; Yildirim, Akalin-Baskaya & Hidayetoglu, 2007 ;  Yildirim et al., 2012 )  แต่

สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นว่ากลุ่มสีโทนอบอุ่นเป็นกลุ่มสีที่สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า (Söker, 2009; 

Sagairoglu, 2013; Tantanatewin & Inkarojrit, 2016) 

 

ภาพที่ 121 การนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ 
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5.3.1 สรุปการออกแบบกลุ่มสีและแสงสว่างตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ตารางที่ 48 สรุปการออกแบบกลุ่มสีและแสงสว่าง (Daylight) ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าเปา้หมาย 

บุคคลทั่วไป 

 
เพศชาย เพศหญิง 

  
อายุ 18-34 ป ี อายุ 35-60 ป ี
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ตารางที่ 48 สรุปการออกแบบกลุ่มสีและแสงสว่าง (Daylight) ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ต่อ) 
กลุ่มลูกค้าเปา้หมาย 

เพศชาย อายุ 18-34 ป ี เพศชาย อายุ 35-60 ป ี

  
เพศหญิง อาย ุ18-34 ป ี เพศหญิง อาย ุ35-60 ป ี

  
 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองที่ทำการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ของการศึกษา โดยกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในร้านเครื่องสำอาง ซึ่งมีกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายในการขายสินค้าที่แตกต่างกัน จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องพบว่าการสร้าง
บรรยากาศที่ดีภายในร้านค้าควรพิจารณาทั้งแสงสว่าง สี กลิ่น และเสียงเพลง (ภาณุ , 2550) จาก
การศึกษาการรับรู้ทางประสาทสัมผัส พบว่าระบบการมองเห็นหรือดวงตาเป็นอวัยวะที่รับรู้ความรู้สึก
ที่ดีที่สุดและถูกใช้งานมากที่สุดของมนุษย์ (อรพันธ์ , 2533) เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าจึงควร
สร้างบรรยากาศที่ดีตั ้งแต่แรกเห็น ดังนั ้นแสงสว่างและสีจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบ
สภาพแวดล้อมของร้านเครื่องสำอาง และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะอารมณ์รวมถึงการตัดสินใจ
ของลูกค้าภายในร้าน นอกจากนั้นแล้วสีในสภาพแวดล้อมนั้นไม่ได้มีเพียงสีเดียว แต่ยังมีการใช้กลุ่มสีที่
หลากหลายในการตกแต่งร้านค้า จึงได้กำหนดตัวแปรอิสระเป็นอุณหภูมิสีของแสงและกลุ่มสีใน
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สภาพแวดล้อมร้านเครื่องสำอาง และเพื่อให้ร้านค้าสามารถดึงดูดลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย จึงกำหนด
ตัวแปรอิสระในปัจจัยด้านเพศและอายุเพื่อหาความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของลูกค้าที่มีปัจจัยด้าน
ความแตกต่างส่วนบุคคลต่างกัน นอกจากนี้ในบริบทของร้านเครื่องสำอางยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อ
อารมณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น แสงสว่าง (ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดแสง สีของหลอดไฟ) 
ปัจจัยด้านประสาทสัมผัส (กลิ่นภายในร้านค้า เสียงเพลงภายในร้านค้า) อัตราส่วนของการใช้สี เป็น
ต้น การศึกษาเพิ่มเติมอาจพิจารณาปัจจัยด้านอื่นที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอารมณ์ การตัดสินใจและ
พฤติกรรมของลูกค้าภายในสภาพแวดล้อมร้านเครื่องสำอาง ซึ่งจะเป็นการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 
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