54602322 : สาขาวิชาการประกอบการ
คําสําคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาด/การตัดสิ นใจซื อ/เครื องสําอาง
พัทธนันท์ รุ่ งเจริ ญ:ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ของร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม.อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ :
ผศ.ดร. พิทกั ษ์ ศิริวงศ์. 120 หน้า
การวิจยั ครั งนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือ 1) ศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้ า นสวัส ดี ไดเร็ ค เซลล์ส าขาอําเภอเมื อง จัง หวัด นครปฐม และ 2) ศึ ก ษา
พฤติกรรมการซื อเครื องสําอางร้านสวัสดี ไดเร็ คเซลล์สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 3) เพือศึกษา
ปัจจัยส่ วนบุคคลทีมีผลต่อพฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง 4) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วน
บุ ค คลกับ ปั จ จัย ประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อเครื องสํ า อาง และ 5) เพื อศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื อ
เครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลล์สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี
ได้แก่ ลูกค้าทีเป็ นสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน คน โดย
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้ านสวัสดี ไดเร็ ค
เซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ 1 – ปี ใช้บริ การ
ครังต่อเดือน ไม่กาํ หนดวันแน่นอนในการใช้บริ การ ใช้บริ การช่วงเวลา . – . น. ใช้เวลาครังละ
15 – นาที มีค่าใช้จ่ายในการซื อระหว่าง – บาท มีการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางทีเข้าร้าน
สวัสดีไดเร็ คเซลส์ทุกครัง เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์เนื องจากราคาสิ นค้า
บางประเภทถู ก กว่า ร้ านอื น มี ก ารแนะนําคนรู ้ จ ัก ให้ ม าใช้บ ริ ก ารร้ า นสวัส ดี ไ ดเร็ ค เซลส์ ประเภท
เครื องสําอางทีเลือกซื อ คือ เครื องสําอางสําหรับใบหน้า และส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื อเครื องสําอางด้วย
ตนเอง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์
มากทีสุ ด คือ ด้านราคา ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยส่ วนบุคคลทีแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การซือเครื องสําอาง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
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54602322: MAJOR : ENTERPRENEURSHIP
KEY WORDS: MARKETING MIX FACTORS / DECISION TO PURCHASE / COSMETICS
PATTANAN RUNGCHAROEAN: MARKETING FACTORS THAT AFFECT THE
CUSTOMER’S DECISION TO BY COSMETICS AT SAWASDEE DIRECTSALES
NAKHONPARTHOM PROVINCE. ADVIROR: ASST. PROF.PHITAK SIRIWONG,Ph.D. 120 pp.
This research aims to study the marketing mix factors which affecting the customer
decision to buy cosmetic from sawasdee direct sales shop at Muang Nakhornprathom province
has the purposes of 1) studying the market factors influence the decision to purchase cosmetics.
2) studying consumer behavior of sawasdee shop at Muang Nakhornprathom province. 3) To
study the relationship between personal behavior in purchasing cosmetics. 4) To study the
relationship between personal factors and marketing mix factors affecting the decision to buy
cosmetics. And 5) To study the relationship between personal factors and marketing mix factors
affecting that the affect decision in buying cosmetics. The population that use in this study is
member of sawasdee direct sales shop at Muang Nakhornprathom province branch 340 peoples
and use questionnaire as a research tool.
The results of this research showed that buying behavior of customers, most of customer
that come to get our service to be member 1-2 years over and come to get service from
sawasdee direct sales shop at Muang Nakhornprathom province branch 2 times per month but
do not fix the day that come to get service, period of time that come to get service 15.01-18.00
and takes 15-20 minutes at a time, cost of service around 101-500 Bath. The customer have a
decision to buy cosmetics in every time they come to get services and reason that make
customers decision to buy cosmetics from sawasdee direct sales shop at Muang
Nakhornprathom province branch is some cosmetics cheaper than other shop. The kind of
cosmetics that customer decision to buy is cosmetics that applied to use for face and mostly
customers decision to buy by themselves. The marketing mix factors that influence with customer
decision to buy cosmetic from sawasdee direct sales shop at Muang Nakhornprathom province
is price. The different of marketing mix factors and personal factors have different buying habits
significant of statistic at 0.05
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางของ
ร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” สามารถสําเร็ จและสมบูรณ์ได้ดว้ ยความ
เมตตากรุ ณาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิหลายท่าน ทีให้คาํ ปรึ กษา แนะนําและส่ งเสริ มให้กบั ผูว้ ิจยั เป็ นอย่าง
มาก คอยดูแลแก้ไขชี แนวทางในการศึกษาวิจยั ช่วยแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่
เสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิงผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงศ์ อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ทีได้
ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนําในการศึกษาวิทยานิ พนธ์ฉบับนี รวมทังผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ประสพชัย
พสุ นนท์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และ ขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าทีทุกท่านของ
สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยศิลปากร ทีได้ประสิ ทธิ ประสาทวิช า
ความรู ้ให้ และคอยดูแลการดําเนินการในทุก ๆ เรื อง ตังแต่เริ มเข้าศึกษาจนสําเร็ จการศึกษา
ขอบคุ ณ บรรดาเพื อน ๆ ร่ ว มชันเรี ย นทุ ก คนในสาขาการประกอบการ ที ให้ ก าร
ช่วยเหลือผูว้ จิ ยั ใน ทุก ๆ ด้าน และคอยให้กาํ ลังใจตลอดจนเป็ นทีปรึ กษาทีดีเสมอมา
สุ ดท้ายนี คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิ พนธ์ฉบับนี ขอมอบวิทยานิพนธ์ฉบับนีเป็ น
กําลังใจ และแรงบันดาลใจกับทุกท่านทีนําไปศึกษา และเป็ นเครื องบูชาพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ญาติ
พีน้อง บรรดาคณาจารย์ และผูม้ ีพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพ
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