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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
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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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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

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Program of Entrepreneurship
Student’s signature………………………..
Thesis Advisors’ signature………………..……..

Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2012

จ

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

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย ......................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ ......................................................................................................
สารบัญตาราง .............................................................................................................
บทที
1 บทนํา ...........................................................................................................
หลักการและเหตุผล ........................................................................
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ............................................................
ขอบเขตของการวิจยั ......................................................................
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ ...........................................................
นิยามศัพท์ .....................................................................................
กรอบแนวคิดการวิจยั ....................................................................
2
วรรณกรรมทีเกียวข้อง .............................................................................
แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง .......................................................
ความรู้ความเข้าใจทัวไปเกียวกับเครื องสําอาง .............................
ความเป็ นมาของร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์.......................................
งานวิจยั ทีเกียวข้อง ......................................................................
3 ขันตอนการวิจยั .......................................................................................
ระเบียบวิธีการวิจยั .......................................................................
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ........................................................
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ...............................................................
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ............................................................
วิธีการสร้างเครื องมือ..................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ช

หน้า
ง
จ
ฉ
ฌ
1
1
3
4
5
5
7
8
8
28
32
33
36
36
36
37
38
39

บทที
3
4

5

หน้า
การเก็บรวบรวมข้อมูล ................................................................................
การวิเคราะห์ขอ้ มูล .......................................................................
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ................................................................................
การศึกษาเชิงพรรณนา ...................................................................
การศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่าง .............................................
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ....................................................
สรุ ปผลการวิจยั ............................................................................
อภิปรายผลการวิจยั ......................................................................
ข้อเสนอแนะ ................................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

40
40
41
41
58
93
94
97
102

รายการอ้างอิง ........................................................................................................... 105
ภาคผนวก
ผนวก ก เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ............................................................ 109
ผนวก ข คุณภาพด้านความเชือมันของแบบสอบถาม............................... 117
ประวัติผวู้ ิจยั ............................................................................................................ 120

ซ

สารบัญตาราง
ตารางที
1
จํานวนและร้อยละข้อมูลทัวไปของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม…………………………….
2
จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการซือเครื องสําอางร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม……………......
3
ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ….
4
ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์………………………………………….
5
ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
ปัจจัยด้านราคา………………………………………………
6
ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด……………………………. …..
7
ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย…………………………..
8
ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ……………………………..
9
ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
ปัจจัยด้านบุคลากร…………………………………………….

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฌ

หน้า
41
44
48

49

50

51

53

54

55

ตารางที
หน้า
10
ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
ปัจจัยด้านกายภาพอืนๆ………………………………………….. 57
11
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือเครื องสําอางของสมาชิกร้าน
สวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมกับปั จจัย
ส่ วนบุคคลด้านเพศ……………………………………………… 58
12
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือเครื องสําอางของสมาชิกร้าน
สวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมกับปั จจัย
ส่ วนบุคคลด้านอายุ……………………………………………
60
13
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมกับปั จจัย
ส่ วนบุคคลด้านอาชีพ……………………………………….
61
14
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปั จจัยส่ วน
บุคคลด้านสถานะภาพสมรส……………………………….
63
15
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปัจจัย
ส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษา………………………………
64
16
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปัจจัย
ส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน……………………………….
66
17
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์………………………………………………..
68

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ญ

ตารางที
18
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปั จจัย
ด้านราคา……………………………………………………...
19
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปั จจัยด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด…………………………………………....
20
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปั จจัย
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย……………………………………..
21
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปัจจัย
ด้านกระบวนการให้บริ การ………………………………………
22
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
กับปัจจัยด้านบุคลากร…………………………………………..
23
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปั จจัย
ด้านกายภาพอืน………………………………………………….
24
ความแตกต่างปั จจัยส่ วนประสมทางการลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐมจําแนกตามเพศ…………………………………
25
ความแตกต่างปั จจัยส่ วนประสมทางการลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐมจําแนกตามอายุ…………………………………
26
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอางโดยภาพรวมจําแนกตามอายุ
โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD…………………………….

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฎ

หน้า

70

71

73

75

76

78

80

81

82

ตารางที
27
ความแตกต่างปั จจัยส่ วนประสมทางการลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐมจําแนกตามอาชีพ……………………………
28
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอางโดยภาพรวมจําแนกตามอาชีพ
โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD……………………………..
29
ความแตกต่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐมจําแนกตามสถานะภาพสมรส…………..
30
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางโดยภาพรวมจําแนกตาม
สถานะภาพสมรสโดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD……….....

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

31

32

33

ความแตกต่างปัจจัยส่ วนประสมทางการลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือ
เครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐมจําแนกตามระดับการศึกษา………………….
ความแตกต่างปัจจัยส่ วนประสมทางการลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐมจําแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน……………
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอางโดยภาพรวมจําแนกตาม
ระดับรายได้ต่อเดือนโดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD………

ฏ

หน้า

83

85

86

88

88

90

92

บทที1
บทนํา

หลักการและเหตุผล

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ในปั จจุบนั มีผคู้ นจํานวนมากเริ มให้ความสําคัญกับการดูแลสุ ขภาพ มีความสนใจทีทําให้
ตนเองมีสุขภาพร่ างกายทีแข็งแรง รวมทังเสริ มสร้างบุคลิกตนเองให้ดูดี และความงามยังมีบทบาท
ในวงสังคมนอกบ้านมากขึน การตกแต่งร่ างกายเพือให้ตวั เองดูดีและสวยงาม จึงมีความสําคัญ ซึ ง
เมือร่ างกายสะอาดสวยงามจะนํามาสู่ การทําให้สุขภาพกายและสุ ขภาพจิตดีตามไปด้วย โดยพืนฐาน
ของชี วิตประจําวันของเราทุ กคน เรามีความต้องการให้ร่างกายสะอาด หอม สดชื น พร้ อมทังยัง
ต้องการให้เกิดความสวยงามชื นตาชื นใจทังต่อตนเองและคนรอบข้าง สิ งหนึ งทีผูบ้ ริ โภคให้ความ
สนใจ คือการดูแลบํารุ งรักษาใบหน้าและร่ างกายของตนเองให้ดูสะอาด สดใส ไร้ริวรอย ผลิตภัณฑ์
ในปั จจุ บ นั ที สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โ ภคส่ วนนี ได้คื อเครื องสํา อางและการ
ศัลยกรรม แต่เครื องสําอางเป็ นผลิตภัณฑ์ทีผูบ้ ริ โภคสามารถหาได้ง่าย และไม่ยงุ่ ยากเมือเปรี ยบเทียบ
กับการศัลยกรรม ดังนันอัตราการใช้เครื องสําอางจึงสู งกว่าศัลยกรรม(ประพันธ์ ใจวงศ์ษา,2552)
เครื องสําอางจึงกลายเป็ นปั จจัยขันพืนฐานในการดํารงชี วิต ทําให้ผบู้ ริ โภคต้องการความ
พร้อม และความมันใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ช่วยเสริ มสร้างให้บุคลิกภาพดูดี มีความมันใจ
ในการเข้าสังคมของบุคคล รวมถึงยังสามารถดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามได้ และโดยเฉพาะ
อย่างยิงผูบ้ ริ โภคทีมีกาํ ลังซื อสู ง และให้ความสนใจในการดูแลผิวพรรณของตนเอง จนมาเป็ นส่ วน
หนึงทีสําคัญในชีวิตประจําวันของผูบ้ ริ โภคทุกเพศทุกวัย นับตังแต่กลุ่มวัยรุ่ น นักศึกษาไปจนถึงวัย
ทํางาน และไม่เฉพาะกลุ่มสุ ภาพสตรี เท่านัน แต่ยงั รวมถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ในกลุ่มสุ ภาพบุรุษที
นับวันจะก้าวขึนมามีบทบาทเพิมมากขึนตามลําดับด้วย เพราะผูช้ ายสมัยนี ดูเหมือนจะไม่ยอมปล่อย
เนื อปล่ อยตัวเหมื อนแต่ ก่อน เมื อความดู ดี ความมันใจนันมี ความสําคัญมากสํา หรั บผูช้ ายไม่แพ้
ผูห้ ญิง (ลีโอเบอเน็ท,2542) จะเห็นได้วา่ ผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิดทีเราใช้อยูเ่ ป็ นประจําจัดเป็ น
เครื องสําอางเพราะเครื องสําอาง หมายถึง ผลิ ตภัณฑ์ทีใช้กบั ร่ างกายมนุ ษย์เพือความสะอาด ความ
สวยงาม ประทินผิว รวมทังส่ งเสริ มให้เกิ ดความสะอาดและความสวยงามนันเอง ซึ งเมือร่ างกาย
สะอาด หอม สดชื น และดู เครื องสําอางจึงกลายเป็ นสิ งทีมีค่าและมีความหมายต่อชี วิตประจําวัน
1

2

ของเรา โดยไม่สามารถหลีกเลียงได้เลย ในการทําให้ร่างกายสะอาดด้วยแชมพู สบู่ ยาสี ฟัน โฟมล้าง
หน้า หรื อเจลทําความสะอาดผิวกายนานาชนิ ด และการแต่งหน้าทาปาก ตกแต่งผม แต่งสี ผม สี ผิว
แป้ งฝุ่ นโรยตัว แป้ งนําหอม ทําให้มนุษย์สวยงาม หอม สดชืน (พรพรรณ สุ นทรธรรม,2540 : 1) โดย
มูลค่าเครื องสําอางในประเทศไทย มีมูลค่าตลาดรวมกันเกินกว่า 20,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจยั กสิ กร
ไทย,2549)
ปั จจุบนั ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่ งผลให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต
เครื องสําอางทีทันสมัยมากขึน ทําให้บริ ษทั จํานวนมากให้ความสนใจในธุ รกิ จนี ซึ งในปั จจุบนั มี
เครื องสําอางหลากหลายตราสิ นค้าให้ผูบ้ ริ โภคได้เลื อกซื อ ทําให้มีการแข่งขันที รุ นแรงในตลาด
สิ นค้าเครื องสําอาง แต่ตลาดเครื องสําอางยังคงมีการเจริ ญเติบโตได้เนื องจากสิ นค้าเครื องสําอางเป็ น
สิ นค้าทีจําเป็ นในชีวิตประจําวันซึ งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยประกอบกับผูป้ ระกอบการมี
กลยุทธ์ดา้ นการตลาดใหม่ๆในการดึงดูดใจผูบ้ ริ โภค (รัชดา เบญจรัตนนานนท์,
: )
ในด้านการตลาดเครื องสําอางในประเทศไทยเมือพิจารณาด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคยัง
เป็ นตลาดขนาดใหญ่ทีมีศกั ยภาพให้การพัฒนาได้อีกมาก เพียงแต่รู้วิธีและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
แต่ละกลุ่ม แม้เศรษฐกิจไม่ดีแต่ผบู้ ริ โภคยังไม่ลดกําลังซื อเครื องสําอางลงไป เพียงแต่ผบู ้ ริ โภคเลือก
ทีจะมองหาเครื องสําอางยีห้ออืนๆมาทดแทนให้เหมาะสมกับกําลังซื อในช่วงนัน(บิสิเนสไทย,2551)
ดังนันในการดําเนิ นธุ รกิจเครื องสําอางในปั จจุบนั จึงมีการแข่งขันกันสู ง จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์
ทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากขึน มีความหลากหลายด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคาทีผูบ้ ริ โภคยอมรับได้ สะดวกในการซื อหา รวมถึงกิจกรรมส่ งเสริ มการขายทีจูงใจ
ผูบ้ ริ โภค เพือแย่งชิ งส่ วนแบ่งทางการตลาดให้เพิมขึน ซึ งจะส่ งผลต่อยอดขายและกําไรที เพิมขึ น
ด้วยเช่นเดียวกัน
จัง หวัดนครปฐมเป็ นจัง หวัดหนึ งที มี ก ารขยายตัว ทางเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ ว มี ก ารเพิ ม
จํานวนของธุ รกิจต่างๆอย่างต่อเนือง)จึงถือว่าเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีสําคัญแห่ งหนึงของภาค
กลาง เนื องจากเป็ นกลุ่มจังหวัดทีเป็ นศูนย์กลางการผลิ ตและการแปรรู ปสิ นค้าประมงและเกษตร
เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงนิ เวศน์ เป็ นแหล่งศูนย์รวมการศึกษา ทังภาครัฐและเอกชน นอกจากนันยัง
เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิ ง สุ ขภาพเสริ มสร้ างคุ ณภาพชี วิตและการพัฒนาที ยังยืน(ศูนย์ขอ้ มูลการค้า
เศรษฐกิจจังหวัดนครปฐม,2549) และจากเหตุผลทีกล่าวมาข้างต้นแล้วนครปฐมยังเป็ นเมืองทีความ
เจริ ญรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิจ มีความสะดวกทางการคมนาคม และปั จจัยด้านอืนๆอีกหลายด้าน ในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่ น และมีสถานทีหน่ วยงานราชการ
มหาวิทยาลัย โรงเรี ยน และตลาดซึ งเป็ นทีนิ ยมของคนในเขตพืนทีและนอกพืนที (Benjamaporn
Chewha ,2006)
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ปัจจุบนั จึงมีผปู้ ระกอบธุ รกิจทีเกียวข้องกับความสวยงามเป็ นจํานวนมาก และมีการแข่งขัน
ที สู งขึนเรื อยๆ แต่ทงนี
ั ทังนันก็ตอ้ งขึ นอยู่กบั การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคว่าต้องการซื อสิ นค้าจาก
ร้านค้าใด ซึงกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคนันถือเป็ นขันตอนการตัดสิ นใจซื อเกียวกับการซื อ
สิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคกลุ่มใดกลุ่ มหนึ ง ซึ งกระบวนการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภคทําให้
ทราบถึ ง พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคในแต่ ล ะขันตอน เพือให้ เป็ นแนวทางในการกํา หนดกลยุท ธ์ แ ละ
แผนการตลาดทีเหมาะสม ขันตอนในกระบวนการตัดสิ นซื อของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วยขันตอน
สําคัญ ดังนี คือการรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล กระประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจ ตลอดจนการ
กระทําการซื อ ซึ งการตัดสิ นใจซื อสิ นค้ามีผลต่อตัวแปรการตัดสิ นใจซื อ 4 ด้าน ประกอบไปด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทัง 4 ด้า นนี ยัง ส่ ง ผลต่ อแผนการตลาดและการปรั บ เปลี ยนกลยุท ธ์ ท าง
การตลาดของร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ทงั 4 สาขา
ด้วยเหตุนีผูศ้ ึกษาจึ งสนใจทีจะศึกษาปั จจัยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางของร้ านสวัส ดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพือจะ
เล็งเห็นถึ งโอกาสและส่ วนแบ่งทางการตลาดทีเพิมขึน สามารถนําข้อมูลและผลการศึกษามาเป็ น
แนวทางให้ผปู้ ระกอบธุ รกิจ หรื อผูท้ ีสนใจจะประกอบธุ รกิ จเกียวกับเครื องสําอาง ในการทีจะหา
เครื องมือทางการตลาด และสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดทีสอดคล้องและตอบสนองความ
ต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้มากขึน
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพือศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอางร้าน
สวัสดีไดเร็ คเซลล์สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2. เพือศึกษาพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลล์สาขาอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
3. เพือศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที มีผลต่อพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางร้ านสวัสดีไดเร็ ค
เซลล์สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
4. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับปั จจัยประสมทางการตลาดทีมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
5. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการซือเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลล์สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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สมมติฐาน
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง
3. ปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตทางด้ านเนือหา
กรณี ศึกษานี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเนื อหาในการศึกษาไว้ ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ของผูบ้ ริ โภคทีซื อเครื องสําอาง
และศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ได้นาํ ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด (7
P’s) มาใช้ใ นการศึ ก ษา ได้แ ก่ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นการจัดจํา หน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด กระบวนการให้บ ริ การ บุ ค ลากร และลัก ษณะทางกายภาพอื นๆ นอกจากนี ยัง ศึ ก ษา
พฤติกรรมการซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที
สําคัญ 7 ด้าน และพฤติกรรมการซื อของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ วันทีไปเลื อกซื อสิ นค้า ช่ วงเวลาทีไปซื อ
สิ นค้า สาเหตุในการซื อสิ นค้า ประเภทของสิ นค้าทีไปซื อ ความถีในการซื อสิ นค้า และค่าใช้จ่ายใน
การซื อต่อครัง บุคคลทีมีอิทธิพลต่อการซื อ
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2. ขอบเขตด้ านประชากรศาสตร์
ประชากรในการศึกษาครังนี คือ ลูกค้าทีมาใช้บริ การซื อ ตังแต่วนั จันทร์ - วันอาทิตย์ ใน
เวลาทําการ ที ร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เนื องจากผูว้ ิจยั เห็นว่ากลุ่ม
ประชากรทีเข้ามาใช้บริ การร้านเครื องสําอางทีร้ านสวัสดี ไดเร็ ค เซลส์ สาขาอําเภอเมืองนครปฐม
โดยส่ ว นใหญ่ จ ากการศึ ก ษานํา ร่ อ งผูว้ ิ จ ัย พบว่า กลุ่ ม ที เข้า มาใช้บ ริ ก ารจะเป็ นกลุ่ ม ข้า ราชการ
พนักงานเอกชน นักศึกษา ซึ งมีความหลากหลายทางด้านอาชี พ จึงเป็ นสาเหตุให้ผวู ้ ิจยั เลือกใช้กลุ่ม
ประชากรในการศึกษาครังนีทีสาขานครปฐม
3. ขอบเขตด้ านเวลา
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดระยะเวลาในการวิจยั ตังแต่เดือน 1 กันยายน 2555 ถึง 15 มกราคม 2556
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ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1.ทําให้ทราบถึงส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของ
ผูบ้ ริ โ ภค ดัง นันผูป้ ระกอบการจะสามารถนํา ผลการศึ ก ษาที ได้ไ ปใช้พ ฒ
ั นาส่ ว นประสมทาง
การตลาดของร้านค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป
2.ทําให้ทราบถึ งปั จจัยส่ วนบุคคล รวมทังพฤติ กรรมการซื อเครื องสําอางของผูบ้ ริ โภคใน
ร้ านสวัส ดี ไดเร็ ค เซลส์ ส าขานครปฐม ซึ งผลการศึ ก ษาสามารถนํามาเป็ นข้อมูลพืนฐานสํา หรั บ
ผูป้ ระกอบการร้านขายเครื องสําอางในการวางแผนการตลาด ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายและ
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3.เพื อเป็ นข้อมูลส
พืนฐานในการพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาดของร้ านสวัส ดี ไ ดเร็ ค เซลส์

พฤติกรรมการซื อของกลุ่มเป้ าหมาย

สาขาอืนๆ และบุคคลทีสนใจในการทําธุรกิจเครื องสําอาง
นิยามศัพท์

เพือให้เข้าใจความหมายของนิ ยามศัพท์เฉพาะทีใช้ในการวิจยั ครั งนี ตรงกัน ผูว้ ิจยั ได้ให้
ความหมายคําสําคัญไว้ดงั ต่อไปนี
ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คล หมายถึ ง ปั จ จัย ที เป็ นลัก ษณะเฉพาะบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นลูกค้าของร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดทีมี ผลต่ อการตั ด สิ น ใจซื อเครื องสํ า อาง ได้แก่ ปั จ จัย
ทางด้านการจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของสิ นค้า การบริ การและบรรยากาศในร้ าน ราคา
การส่ งเสริ มการตลาดและช่องทางการจัดจําหน่ายทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ราคา หมายถึง การทีสิ นค้ามีราคาถูกและเหมาะสม ส่ วนลดของราคาสิ นค้า สิ นค้ามีหลาย
ระดับราคาให้เลือก สิ นค้ามีราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา และมีป้ายแสดงราคาสิ นค้าอย่างชัดเจน
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย หมายถึง การทีทําเลทีตังของร้านค้าสะดวกในการเลื อกซื อสิ นค้า
มองเห็ น ได้ชัดเจน อยู่ใ กล้บ ้า นหรื อที ทํา งาน เดิ นทางไปมาสะดวก การจัดสิ นค้า เป็ นหมวดหมู่
สะดวกต่อการซื อ สถานทีจอดรถในร่ มกว้างขวางเพียงพอ และมีเวลาปิ ด-เปิ ดให้บริ การ ลักษณะ
ตกแต่งร้านสวยงามน่าสนใจ มีป้ายชือหรื อสัญลักษณ์ของร้าน
การส่ งเสริ ม การตลาด หมายถึ ง การมีโฆษณาโดยใช้ป้าย การโฆษณาทางหนังสื อพิม พ์
นิ ตยสาร การได้รับคําแนะนําจากพนักงานขาย พนักงานมีอธั ยาศัยทีดี มีของแถมหรื อของสะสม
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การมีแจกสิ นค้าตัวอย่าง มีการสาธิ ตสิ นค้า มีบริ การชําระเงิ นด้วยบัตรเครดิ ต มีระบบสมาชิ ก และ
ชือเสี ยงของร้านค้าน่าเชือถือ เป็ นทียอมรับ
กระบวนการให้ บริ การ หมายถึ ง รู ปแบบการให้บริ การของร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ ทีมีต่อ
ลูกค้าเพือก่อให้เกิดความพึงพอใจ
บุคลากร หมายถึง พนักงานของร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
ลักษณะทางกายภาพอืนๆ หมายถึ ง ลักษณะร้ า น ความเป็ นระเบีย บในการจัดวางสิ นค้า
ความสะอาดของร้าน การตกแต่งร้าน ความกว้างขวาง แสงสว่าง
การตัดสิ นใจซื อของผู้บริ โภค หมายถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค โดย
ประกอบด้วยการนําเข้าข้อมูล กระบวนการ และพฤติกรรมทีแสดงออก
ปั จ จั ยด้ า นพฤติกรรมการซื อสิ นค้ า หมายถึ ง การกระทํา ที ผูซ้ ื อสิ นค้า แสดงออกในการ
ค้นหาว่า วันทีไปเลือกซื อสิ นค้า ช่วงเวลาทีไปซื อสิ นค้า สาเหตุในการซือสิ นค้า ประเภทของสิ นค้าที
ไปซือ ความถีในการซื อสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการซื อต่อครัง บุคคลทีมีอิทธิ พลต่อการซือ
ความถีในการเข้ าใช้ บริการ หมายถึง จํานวนครังทีเข้ามาใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
ช่ วงเวลาทีใช้ บริ การ หมายถึง ช่วงเวลาทีสะดวก หรื อมีความจําเป็ นต้องมาใช้บริ การของ
ผูบ้ ริ โภค
ค่ าใช้ จ่ายในการใช้ บริการ หมายถึง การใช้จ่ายในแต่ละครังของผูบ้ ริ โภคทีเข้าใช้บริ การใน
ร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
เครืองสํ าอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทีใช้ตกแต่งให้สวยงามเพือดึงดูดความสนใจแก่ผพู ้ บเห็ น
โดยแบ่ ง เครื องสํ า อางตามลัก ษณะต่ อ การใช้ต่ อ ร่ า งกาย ได้แ ก่ เครื องสํ า อางที ใช้บ นใบหน้ า
เครื องสําอางสําหรับผม เครื องสําอางสําหรับลําตัวและเครื องหอม
ลูกค้ า หมายถึงบุคคลธรรมดาทีเป็ นสมาชิ กทีของร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
ร้ านสวัสดีไดเร็คเซลส์ หมายถึง สถานทีขายเครื องสําอาง โดยมีสถานทีตัง คือสาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variables)

(Dependent Variables)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพสมรส
4.ระดับการศึกษา
5.อาชีพ
6.รายได้ต่อเดือน

ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซือสินค้า
1.สาเหตุทีไปเลือกซื อสิ นค้า
2.ประเภทของสิ นค้าทีไปซือ

การตัดสินใจซือทีใช้ ส่วนประสมทางการตลาด
1.ด้านผลิตภัณฑ์
2.ด้านราคา
3.ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5.ด้านกระบวนการให้บริ การ
6.ด้านบุคลากร
7.ด้านกายภาพอืนๆ

ปัจจัยทางด้ านจิตวิทยา

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

3.ความถีในการไปซื อสิ นค้า
4.ช่วงเวลาทีไปซื อสิ นค้า
5.วันทีไปซื อสิ นค้า
6.จํานวนเงินทีใช้ในการซื อ
7.บุคคลทีมีอิทธิ พลต่อการซื อ
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บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
ในการศึกษาเรื อง “ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ของร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดและทฤษฎีที
เกียวข้องมาปรับใช้ในการศึกษา รวมทังได้ศึกษารายงานการวิจยั และวรรณกรรมต่างๆทีเกียวข้อง
เพือนํามาปรับใช้เป็ นแนวทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
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ส ทีเกียวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎี

1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1.2 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจซือสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
1.3 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการทางตลาด
1.4 พฤติกรรมและจิตวิทยาของผูบ้ ริ โภค
2.ความรู้ความเข้าใจทัวไปเกียวกับเครื องสําอาง
3.ความเป็ นมาของร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
4.งานวิจยั ทีเกียวข้อง
1.แนวคิดและทฤษฎีเกียวข้ อง
1.1 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค
1.1.1 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค
จากการศึกษาค้นคว้า ตํารา และเอกสารต่างๆ ได้มีนกั วิชาการหลายท่าน
ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ไว้ดงั นี
พิษณุ จงสถิ ตวัฒนา (2548: 54) ได้อธิ บายถึ ง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า
ประชากรไทย ซื อผลิ ตภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารจํา นวนมากมาย การพยายามเรี ย นรู ้ พ ฤติ ก รรมการซื อ
ผลิตภัณฑ์และบริ การเหล่านีต้องวิเคราะห์วจิ ยั เกียวกับเรื องเหล่านี คือ ใครคือผูซ้ ื อ ซื ออะไร ทําไมจึง
ซื อ ใครเกียวข้องกับการซือ ซื ออย่างไร ซื อเมือใด ซือทีไหน
ดารา ทีปะปาน (2546 : 4) ได้ให้ความหมายว่า พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึง การกระทําใดๆของผูบ้ ริ โภคทีเกียวข้องโดยตรงกับการเลื อกสรร เลือกซื อ การใช้สินค้า
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และบริ ก ารรวมทังกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ งเป็ นตัวนํา หรื อตัวกํา หนดการกระทํา ดังกล่ า ว เพื อ
ตอบสนองความจําเป็ นและความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความพอใจ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546 : 192) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมทีผูบ้ ริ โภคค้นหา การคิด การใช้ การประเมิน ในสิ นค้าและบริ การ ซึ ง
คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา
สุ ภร เสรี รัตน์ (2544) สรุ ปความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคหมายถึงพฤติกรรมของบุคคลทีเกียวข้องกับการซื อและการใช้สินค้าและบริ การ
โดยผ่านกระบวนการการแลกเปลียนทีบุคคลต้องตัดสิ นใจทังก่อนและหลัง การกระทําดังกล่าวโดย
บุ คคลที จะถื อว่าเป็ นผูบ้ ริ โภคในที นี คื อ “บุ คคลผูซ้ ึ งมี สิท ธิ ในการได้ม าและใช้ไ ปซึ งสิ นค้า และ
บริ การทีได้มีการเสนอขายโดยสถาบันทางการตลาด” Walter(1976:6) อ้างถึงใน สุ ภร เสรี รัตน์
(2544)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (ปริ ญ ลักษิตานนท์ 2544 : 45) หมายถึง การกระทํา
ของบุคคลใดบุคคลหนึ งซึ งเกียวข้องโดยตรงกับการจัดหา และการใช้ผลิตภัณฑ์ ทังนี รวมหมายถึ ง
กระบวนการตัดสิ นใจซึงเกิดขึนก่อน และมีในการกําหนดการกระทํา
ไมเวน และ ไมเนอร์ (ดารา ทีปะปาง. 2542: 3; อ้างอิงจาก Mowen; &
Minor.1998:5 ConsumerBehavior) ได้ให้ความหมายไว้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การศึกษา
หน่วยการซือและกระบวนการแลกเปลียนทีเกียวข้องกับการได้รับมา การบริ โภค และการกําจัดอัน
เกียวกับสิ นค้า บริ การ ประสบการณ์และความคิด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมทีผูบ้ ริ โภค
ทํากาค้นหา การคิด การซื อ การใช้ การประเมิ นผล ในสิ นค้าและบริ การ ซึ งคาดว่าจะตอบสนอง
ความต้องการของเขา Schiffman: & Kanuk.(2000: (G-3) หรื อเป็ นขันตอนซึ งเกียวกับความคิด
ประสบการณ์การซื อ การใช้สินค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค
ผูบ้ ริ โภค (Consumer) หรื อ ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย (Ultimate Consumer)
หมายถึ ง ผูใ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ ก ารขันสุ ดท้า ย หรื ออาจหมายถึ ง ผูท้ ี ซื อสิ นค้า ไปเพื อนํา ไปใช้
ส่ วนตัว และครอบครัว หรื อการใช้ขนสุ
ั ดท้าย สําหรับตลาดสิ นค้าบริ โภค (Consumer Market)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์(2534: 54)
จากข้างต้นสรุ ปความหมายได้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรม
ของบุคคลทีเกียวข้องกับการซื อและการใช้สินค้าหรื อบริ การ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลียนที
บุ คคลต้องมีการตัดสิ นใจทังก่ อนและหลังการกระทําต่างๆ ทังนี ขึ นอยู่กบั ความพอใจและความ
ต้องการของบุคคล
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จากการศึกษาค้นคว้า ตํารา และเอกสารต่างๆ ผูว้ จิ ยั นําแนวคิดดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการตังคําถามแบบสอบถาม เพือทีจะศึกษาถึงพฤติกรรมต่างๆของผูบ้ ริ โภค แต่ละราย
ว่ามีพฤติกรรมอย่างไรในการซือสิ นค้า
1.1.2โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ
ทีทําให้เกิดการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ มต้นจากการทีเกิดสิ งกระตุน้ (Stimulus) ทีทําให้
เกิดความต้องการ สิ งกระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ ื อ (Buyer ‘ s black box) ซึ ง
เปรี ยบเสมือนกล่องดําซึงผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ื อจะได้รับ
อิทธิ พลจากลักษณะต่าง ๆ ของผูซ้ ื อ ซึ งจะนําไปสู่ การตอบสนองของผูซ้ ื อ (Buyer’s response) หรื อ
การตัดสิ นใจซื อของผูซ้ ื อ (Buyer’s purchase decision) ดังแผนภาพประกอบที 2 จุดเริ มต้นของ
โมเดลนี อยู่ที มี สิ งกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิ ดความต้องการก่ อน แล้วทํา ให้เกิ ดการตอบสนอง
(Response) ดังนันโมเดลนี จึงอาจเรี ยกว่า S-R Theory ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546: 196) โดยมี
รายละเอียดของทฤษฎีดงั นี
1. สิ งกระตุน้ (Stimulus)สิ งกระตุน้ นีอาจเกิดขึนเองจากภายในร่ างกาย
(Insidestimulus) และสิ งกระตุน้ จากภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัด
สิ งกระตุน้ ภายนอกเพือให้ผบู้ ริ โภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ งกระตุน้ ถือว่าเป็ นเหตุจูงใจให้เกิด
การซือสิ นค้า(Buyingmotive) ซึ งอาจใช้เหตุจูงใจให้ซือด้านเหตุผลหรื อด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้
สิ งกระตุน้ ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
1.1 สิ งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็ นสิ งกระตุน้ ที
นักการตลาดสามารถควบคุ มและต้องจัดให้มี ขึนเป็ นสิ งกระตุน้ ทีเกี ยวข้องกับ ส่ ว นประสมทาง
การตลาด(Marketing mix)ประกอบด้วย
1 สิ งกระตุน้ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สวยงามเพือกระตุน้ ความต้องการซือ
2 สิ งกระตุ น้ ด้านราคา (Price) เช่ น การกําหนดราคาสิ นค้าให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาลูกค้าเป้ าหมาย
3 สิ งกระตุน้ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution หรื อ
Place) เช่ น จัดจําหน่ายผลิ ตภัณฑ์ให้ทวถึ
ั งเพือให้ความสะดวกแก่ผบู ้ ริ โภคถื อว่าเป็ นการกระตุน้
ความต้องการซื อ
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4 สิ งกระตุน้ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เช่น การ
โฆษณาอย่างสมําเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลทัวไป เหล่านีถือว่าเป็ นสิ งกระตุน้ ความต้องการซือ
1.2 สิ งกระตุ ้น อื นๆ (Other stimulus) เป็ นสิ งกระตุ ้น ความต้องการ
ผูบ้ ริ โภคทีอยูภ่ ายนอกองค์การ ซึ งบริ ษทั ควบคุมไม่ได้ สิ งกระตุน้ เหล่านี ได้แก่
1 สิ งกระตุ ้น ทางเศรษฐกิ จ (Economic) เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ
รายได้ของผูบ้ ริ โภค เหล่านีมีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล
2 สิ งกระตุน้ ทางเทคโนโลยี (Technology) เช่น เทคโนโลยีใหม่
ด้านฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติสามารถกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ใช้บริ การของธนาคารมาก
ขึน
3 สิ งกระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เช่น
กฎหมาย เพิมหรื อลดภาษีสินค้าใดสิ นค้าหนึงจะมีอิทธิ พลต่อการเพิมหรื อลดความต้องการของผูซ้ ื อ
4 สิ งกระตุน้ ทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ไทยในเทศกาลต่าง ๆ จะมีผลกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซือสิ นค้าในเทศกาลนัน
2. กล่องดําหรื อความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ื อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิด
ของผูซ้ ื อ เปรี ยบเสมือนกล่องดํา (Black Box) เป็ นสิ งทีผูผ้ ลิตหรื อผูข้ าย ไม่สามารถทราบได้ จึงต้อง
พยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ ื อ และกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ื อ
2.1 ลักษณะของผูซ้ ื อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซ้ ื อมีอิทธิ พล
จาก ปัจจัยต่างๆ คือ
1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factors) วัฒนธรรมเป็ นเครื อง
ผูกพันบุคคลในกลุ่มไว้ดว้ ยกัน วัฒนธรรมเป็ นสิ งทีกําหนดความต้องการพืนฐาน และพฤติกรรม
ของวัฒนธรรม แบ่งออกได้เป็ นวัฒนธรรมพืนฐาน วัฒนธรรมกลุ่มย่อย และชันสังคม
2 ปั จจัย ด้า นสัง คม (Social Factors) เป็ นปั จ จัย ที เกี ยวข้อ ง
ชี วิตประจํา วัน และมีอิท ธิ พ ลต่อพฤติ กรรมการซื อ ลักษณะทางสั งคมประกอบด้วย กลุ่ ม อ้างอิ ง
ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ ื อ
3 ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสิ นใจส่ วนบุคคลจะ
ได้รับอิทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุคคลด้านต่างๆ ได้แก่ ฐานะ รายได้ อาชี พ การศึกษา แนวความคิด
ส่ วนบุคคล เป็ นต้น ซึงเหล่านีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
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4 ปั จจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลื อกซื อของ
บุคคลจะได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยด้านจิ ตวิทยา ถื อว่าเป็ นปั จจัยภายในตัวผูบ้ ริ โภคที มี อิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซื อ และการใช้สินค้าประกอบด้วย 5 ประการ อันได้แก่
1.การจูงใจ (Motivation) เป็ นการชักนําพฤติกรรมของบุคคลโดย
อาศัยสิ งจูงใจหรื อสิ งกระตุน้ ทางการตลาด
2. การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการรับรู ้ของบุคคลผ่าน
ประสาทสัมผัสทัง 5 คือ การเห็น การได้ยิน กลิน รส การสัมผัส ซึ งแต่ละคนมีการรับรู ้แตกต่างกัน
ไป
3. การเรี ยนรู้ (Learning) เป็ นการเปลี ยนแปลงพฤติกรรมซึ ง
เป็ นผลมาจากการประสบการณ์ของบุคคล การเรี ยนรู ้ของบุคคลจะเกิดขึนเมือบุคคลได้รับสิ งกระตุน้
(Stimulus) และเกิดการตอบสนอง (Response) ต่อสิ งกระตุน้ นัน
4. ความเชือ (Beliefs) เป็ นความคิดซึ งบุคคลยึดถือเกียวกับสิ ง
ใดสิ งหนึงซึงเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต
5. ทัศนคติ (Attitude) เป็ นภาวะทางจิตใจทีแสดงถึงความพร้อม
ทีจะ ตอบสนองต่อสิ งกระตุน้ ทัศนคติก่อตัวขึนมาจากประสบการณ์ แนวความคิด การเรี ยนรู ้ การ
รับรู ้ การจูงใจ ความเชือ และอุปนิสัยของบุคคล อันส่ งผลให้มีการเปลียนแปลงหรื อชีแนะต่อ
พฤติกรรม ซึงเป็ นประเมินความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ ริ โภค ถึงความชอบ ไม่ชอบ หรื อพอใจ หรื อไม่
พอใจ
3. กระบวนการตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s Decision Process)
ประกอบด้วย 5 ขันตอน คือ
3.1 การรับรู้ความต้องการ หรื อปั ญหา (Needs or Problem Recognition)
พฤติกรรมการซือมีจุดเริ มต้นจากการทีผูบ้ ริ โภคมีความต้องการทีอาจได้รับการกระตุน้ จากภายนอก
การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถู ก กระตุ น้ มากพอ และสิ งที สามารถ
ตอบสนองความต้องการอยูใ่ กล้กบั ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะดําเนินการเพือให้เกิดความพอใจทันที
3.2 การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมือมีการเสาะหา
ข้อมูลแล้ว ผูบ้ ริ โภคย่อมจะมีทางเลือกทีเกิดขึน นันหมายถึง ผูบ้ ริ โภคต้องมีการตัดสิ นใจว่า จะซื อ
สิ นค้ายีห้ออะไร หรื อซื อสิ นค้าอะไร ดังนัน แนวคิดทีจะช่วยประเมินทางเลือก มีดงั นี
1. คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชน์ของสิ นค้าทีได้รับ
(Benefit) คือ การพิจารณาถึงผลประโยชน์ทีจะได้รับ และคุณสมบัติของสิ นค้าว่า สามารถทําอะไร
ได้บา้ ง หรื อมี ความสามารถแค่ไหน
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2. ระดับความสําคัญ (Degree of Importance) คือ การพิจารณา
ถึง ความสําคัญของคุณสมบัติ (Attribute Important) ของสิ นค้าเป็ นหลัก มากกว่าพิจารณาถึงความ
โดดเด่นของสิ นค้า (Salient Attributes) ทีเราได้พบเห็น
3. ความเชือถือต่อตรายีห้อ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึง
ความเชื อถือต่อยีห้อของสิ นค้า หรื อภาพลักษณ์ของสิ นค้า (Brand Image) ทีผูบ้ ริ โภคได้เคยพบเห็น
รับรู้จากประสบการณ์ในอดีต
4. ความพอใจ (Utility Function) คือ การประเมินว่า มีความ
พอใจต่อสิ นค้าแต่ละยีห้อแค่ไหน ถ้าเรานําเอาคุ ณสมบัติของสิ นค้าเทียบกับความพอใจทีได้รับจาก
คุณสมบัติของแต่ละสิ นค้าแล้ว เราก็จะสามารถประเมินการเลือกซื อสิ นค้าได้ง่ายขึน
5. กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีนีเป็ นอีกวิธี
หนึ งที นําเอาปั จจัยสําหรับตัดสิ นใจหลายตัว เช่น ความพอใจ ความเชื อถือในยีห้อ คุณสมบัติของ
สิ นค้าพิจารณาเปรี ยบเทียบให้คะแนนแล้วหาผลสรุ ปว่ายีห้อใดได้รับคะแนนจากการประเมินผล
มากทีสุ ดก่อนตัดสิ นใจซื อต่อไป
3.3 การตัดสิ นใจซือ (Purchase decision) จากการประเมินทางเลือกในการ
ตัดสิ นใจทําให้ผบู้ ริ โภคสามารถจัดลําดับความสําคัญของการเลื อกซื อได้แล้ว ในขันต่อมาคือ การ
พิจารณาถึงทัศนคติของผูอ้ ืนทีมีต่อการตัดสิ นใจซื อ (Attitudes of others) และปั จจัยทีไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ (Unexpected Situation)
3.4 พฤติกรรมภายหลังซื อ (Post purchase Behavior) หลังจากมีการซื อ
แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริ โภค ซึ งอาจจะได้รับความพอใจ หรื อไม่พอใจก็ได้
ซึ งจะมีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการซือสิ นค้านันๆในครังต่อไป
4. การตอบสนองของผูซ้ ื อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค
หรื อผูซ้ ื อ ผูบ้ ริ โภค จะมีการตัดสิ นใจในประเด็นต่างๆ ดังนี
การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice)
การเลือกตราสิ นค้า (Brand Choice)
การเลือกผูจ้ ดั จําหน่าย (Dealer Choice)
เวลาในการซือ (Purchase Timing)
จํานวนทีซือ (Purchase Amount)
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การไปซื อสิ นค้า ช่วงเวลาทีไปซือสิ นค้า วันทีเลือกซื อสิ นค้า จํานวนเงินทีใช้ในการซื อ และบุคคลที
มีอิทธิพลต่อการซือ
จากการศึ ก ษาค้น คว้า ตํา รา และเอกสารต่ า งๆผูว้ ิ จ ัย จะนํา แนวคิ ด ดัง กล่ า วมา
ประยุกต์ใช้ในการตังคําถามแบบสอบถามแก่ผบู ้ ริ โภคทีมีการตัดสิ นใจในการเลือกซื อสิ นค้า ปั จจัย
หรื ออิทธิ พลใดทีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
1.2 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจซือสิ นค้ า
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กระบวนการตัดสิ นใจซือของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภค หมายถึง ขันตอนการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าเกียวกับการ
ซื อสิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคกลุ่มใดกลุ่มหนึง บุญเกียรติ ชีวตระกูลจิต ( : )
1. การรับรู้ปัญหา
2. การแสวงหาข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสิ นใจและกระทําการซื อ
5. การรู้สึกพอใจหรื อไม่พอใจในสิ นค้าและบริ การทีซือนัน
วัตถุประสงค์
การศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภคมีวตั ถุประสงค์ เพือให้การกิจการได้ทราบ
ถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในแต่ละขันตอนดังกล่าวข้างต้น ซึ งผูบ้ ริ หารสามารถนําข้อมูลเกี ยวกับ
พฤติกรรมนันไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานทางการตลาดทีเหมาะสมอันจะ
นําไปสู่ การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของกิจการอย่างถูกต้องและได้ผลต่อไป
การดํา เนิ น กิ จ กรรมทางการตลาดที ถู ก ต้อ งและ ได้ผ ลในที นี จะหมายถึ ง การที กิ จ การ
สามารถดําเนิ นกิ จกรรมทางการตลาดไปอย่างถู กกลุ่ม ลู กค้า เป้ าหมาย ถู กเวลาหรื อทันเวลาและ
สามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ดว้ ยการทําให้ลูกค้าตัดสิ นใจเลือกซื อสิ นค้า ทีกิจการผลิตจําหน่ายและ
พอใจทีจะซื อสิ นค้านันซําอีกในคราวต่อๆ ไป ซึ งอาจรวมถึงการแนะนําให้บุคคลอืนเห็นด้วยกับการ
ซื อและการใช้สินค้านัน
การศึ ก ษาพฤติก รรมของผูบ้ ริ โภคแต่ล ะขันตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื อดัง กล่ า ว
เกิ ดขึนเนื องจากผูซ้ ื อแต่ละคนมีพฤติกรรมในการซื อทีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิกล
ยุทธ์และแผนงานจะถูกจัดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย แต่ละกลุ่มแทนทีจะเป็ นแต่ละคน
โดยทีกลุ่มเป้ าหมายหนึง จะประกอบขึนด้วยผูซ้ ื อทีมีพฤติกรรมในการซื อทีใกล้เคียงกับจํานวนหนึง
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พฤติกรรมในการซื อที แตกต่างกันเกิ ดจากอิ ทธิ พลของปั จจัยต่างๆ ทังจากภายนอกและ
ภายในตัวของผูบ้ ริ โภคเอง เช่น การมีวฒั นธรรม ขันของสังคม ความเชื อและทัศนคติทีแตกต่างกัน
เป็ นต้น ปั จจัยต่างๆ เหล่านีนอกจากจะมีผลต่อการบ่างกลุ่มผูบ้ ริ โภคแล้ว ยังมีผลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคในแต่ละขันตอนของกระบนการตัดสิ นใจซื ออีกด้วย
ลักษณะการตัดสิ นใจซือของผู้บริโภค
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคอาจแบ่งออกได้เป็ น ลักษณะ บุญเกียรติ ชี วตระกูลจิต (
6) คือ
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:

1.การซือทีไม่เคยซือมาก่อน หมายถึง การตัดสิ นใจซื อสิ นค้าหรื อบริ การทียังไม่เคยซื อมา
ก่อนรวมทังทีเคยซื อแต่ใช้แล้วไม่พอใจ
2.การซือซํา หมายถึง การตัดสิ นใจซือหรื อบริ การทีเคยซื อแล้วและรู ้สึกพึงพอใจในผลที
ได้รับจากการทีได้ใช้สินค้านัน
การซือทีไม่ เคยซือมาก่อน
ผูบ้ ริ โภคจะใช้กระบวนการแก้ปัญหา (The General Problem Solving Process)มาเป็ น
แนวทางในการตัดสิ นใจซื อค่าทีผูบ้ ริ โภคมองการซื อสิ นค้าหรื อบริ การว่าเป็ นการซื อหน้าทีอันหนึ ง
ไปเพือแก้ปัญหาทีตนกําลังประสบอยู่ การตัดสิ นใจซื อลักษณะนียังครอบคลุมสิ นค้าทีเคยซื อแต่ใช้
แล้วไม่พอใจ ซึ งผูบ้ ริ โภคจะต้องใช้กระบวนการแก้ปัญหามาประกอบการตัดสิ นใจซื ออีกครังหนึ ง
เช่นเดียวกัน
การซือซํา
ผูบ้ ริ โภคจะใช้ความคุ น้ เคย เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจซื อ เนื องจากเคยซื อสิ นค้าหรื อ
บริ การนันไปใช้อย่างได้ผลหลายครั งแล้ว ผูบ้ ริ โภคจึ ง ไม่มี ความจําเป็ นที จะต้องเสี ยเวลาไปกับ
ขันตอนต่า งๆ ในกระบวนการตัดสิ นใจซื อเช่ นเดี ย วกับการซื อในลัก ษณะที หนึ ง แม้สินค้า หรื อ
บริ การทีซือนัน จะมีอีกหลายตราให้เลือกหรื อเป็ นสิ นค้าประเภททีหากตัดสิ นใจซื อผิดพลาดไปก็จะ
มีผลเสี ยหายเกิดขึนค่อนข้างมากก็ตาม
ทฤษฎีเกียวกับการตัดสิ นใจซือสิ นค้ า
ทฤษฎีการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ชิ ฟแมนและคานุ ก Schiffman and Kanuk
(2004 : 19 ) ได้อธิ บายถึง ตัวแบบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ( Model of Consumer Decision
Making ) โมเดลนี จะรวมความคิ ด เกี ยวกับ การตัด สิ น ใจซื อของผูบ้ ริ โ ภคและพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคซึงมีส่วนสําคัญ ส่ วน คือ
1. การนําเข้าข้อมูล (Input) เป็ นอิทธิพลจากภายนอกทีมีผลต่อค่านิยม
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ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ งมาจากกิ จกรรมส่ วนผสมทางการตลาดทีพยายามสื อสาร
ไปยังผูบ้ ริ โภคทีมีศกั ยภาพ ซึงแยกเป็ นกิจกรรมทางการตลาดทีพยายามเข้าถึงและจูงใจผูบ้ ริ โภคให้
ซื อหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น ใช้หีบห่ อ ขนาด การรับประกันและนโยบายด้าน
ราคา เป็ นต้น และกิจกรรมทางสังคม เป็ น input ทีไม่เกียวข้องกับการค้า เช่น ความติดเห็นของ
เพือน บรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์ วัฒนธรรม ชนชันทางสังคม ซึ งเป็ นอิทธิ พลภายในของบุคคลทีมี
ผลต่อการประเมินผลและการยอมรับหรื อปฏิเสธผลิตภัณฑ์
2. กระบวนการ (Process) เพือให้เข้าใจถึงกระบวนการนี ต้องพิจารณา
ถึงอิทธิ พลของปั จจัยทางจิตวิทยา ซึ งจะเป็ นอิทธิ พลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ หรื อ
ทัศนคติ ) ทีมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภครวมถึงปั จจัยอีก ประการ คือ การรับรู ้ถึง
ความเสี ยง (Perceived risk ) คือ ความไม่แน่นอนทีผูบ้ ริ โภคเผชิ ญ การไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์
ทีเกิดจากการตัดสิ นใจซือ ดังนัน ผูบ้ ริ โภคมักซื อสิ นค้าหรื อบริ การในทีเดิม ๆ เพือหลีกเลียงความ
เสี ยงทีอาจจะเกิดขึน ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่มีขอ้ มูลผลิตภัณฑ์เขาจะเชื อถือในชื อเสี ยงของร้านค้านัน ๆ ถ้า
เกิดความสงสัยผูบ้ ริ โภคจะซื อของแพงไว้ก่อน เพือลดความเสี ยงเพราะเขาคิดว่าของแพงต้องเป็ น
ของดีและกลุ่มทียอมรับได้ หมายถึ ง ตราสิ นค้าทีผูบ้ ริ โภคเลือกซื อซึ งประกอบด้วยสิ นค้าจํานวน
น้อยผูบ้ ริ โภคคุน้ เคย จําได้ และยอมรับ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย ส่ วน คือ )
ขันการรับรู้ความต้องการ ( Need Recognition ) ขันรับรู ้ความต้องการจะเกิดขึนเมือผูบ้ ริ โภคเผชิญ
กับปั ญหา ) การค้นหาข้อมูลก่ อนการซื อ (Pre-purchase Search) ขันตอนนี จะเริ มต้นเมื อ
ผูบ้ ริ โภครู้วา่ จะได้รับความพอใจจากการซื อ หรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคจะต้องการข้อมูลเพือ
ใช้เป็ นพืนฐานในการเลือก (ถ้ามีประสบการณ์มาก่อนก็ใช้ได้เลย แต่ถา้ ไม่มีก็ตอ้ งค้นหา) ) การ
ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เป็ นขันตอนในกระบวนการตัดสิ นใจซื อ ซึ ง
ผูบ้ ริ โภคประเมินผลประโยชน์ทีจะได้รับจากแต่ละทางเลือกของผลิตภัณฑ์ทีกําลังพิจารณาจะใช้
รู ปแบบคือ ใช้รายชือตราทีเลือกไว้แล้ว และเลือกเอาจากทังหมดทีมีในตลาด
3. การแสดงผลหรื อพฤติกรรมทีแสดงออก (Output) คือ พฤติกรรม
การซื อและการประเมินหลังการซื อ วัตถุ ประสงค์ทงสองกิ
ั
จกรรมนี เพือทีจะเพิมความพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื อของพวกเขา
3.1 พฤติกรรมซื อ (Purchase Behavior) ผูบ้ ริ โภคมีประเภทการซื ออยู่
ประเภทคือ ทดลองซื อ (Trail Purchase) และซื อซํา (Repeat Purchase) ถ้าผูบ้ ริ โภคซื อสิ นค้า
ชนิดหนึงหรื อตราหนึงเป็ นครังแรก และซื อในปริ มาณน้อยกว่าปกติ การซือนี จะถูกพิจารณาว่าเป็ น
การทดลองซื อ นันคือ การทดลอง คือ รู ปแบบพฤติกรรมการซื อผูบ้ ริ โภคพยายามทีจะประเมิ น
สิ นค้าโดยผ่านการใช้โดยตรง ถ้าตราใหม่เป็ นสิ นค้าประเภทเดียวกันกับสิ นค้าทีมีอยูแ่ ล้วถูกค้นพบ
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จากการทดลองใช้วา่ ทําให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าตราสิ นค้าอืนหรื อตราเดิมทีใช้อยูผ่ บู ้ ริ โภคก็จะ
ซื อซํา พฤติกรรมการซือซํานีใกล้เคียงกับแนวความคิดความภักดีในตราสิ นค้ามาก (Brand Loyalty)
ซึ งทุ กบริ ษทั พยายามจะให้มีขึนกับตราสิ นค้าของตนเอง การซื อซํานันเป็ นการบ่งชี ว่าผูบ้ ริ โภค
พอใจในสิ นค้า
3.2 การประเมินหลังการซื อ (Post Purchase Evaluation) เมือผูบ้ ริ โภค
ใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิงในระหว่างการทดลองใช้ พวกก็จะทําการประเมินในด้านของสิ งที
พวกเขาคาดหวัง ซึงผลจากการประเมินนันเป็ นไปได้ทีจะออกมาใน รู ปแบบ คือ .สิ นค้านันตรง
กับความคาดหวังนําไปสู้ ความรู้ สึกเป็ นธรรมชาติ .สิ นค้านันดี เกิ นความคาดหวังซึ งทําให้เกิ ด
ความรู้สึกทีเป็ นบวก . สิ นค้านันไม่ดีเกินความคาดหวังซึงทําให้เกิดความรู ้สึกทีเป็ นลบ
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สรุ ป การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค คือ กระบวนการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
โดยประกอบ ด้วยการนําเข้าข้อมูล กระบวนการ และพฤติกรรมทีแสดงออก ซึ งมีความสัมพันธ์
กับส่ วนประสมทางการตลาด ซึ งประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด
จําหน่าย และด้านการส่ งเสริ ม
จากการศึก ษาค้นคว้า ตํารา และเอกสารต่าง ๆ ผูว้ ิจยั จะนําแนวคิ ดดังกล่ าวมา
ประยุกต์ใช้ในแบบสอบถาม ในกรณี ของผูบ้ ริ โภคทีมีการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าซึ งมีความสัมพันธ์ มี
ส่ วนเกียวข้องอย่างไรกับส่ วนประสมทางการตลาด
1.3 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการทางตลาด
1.3.1 แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาด เป็ นแนวคิดทีสําคัญอย่างหนึงทางการตลาด เพราะการบริ หาร
การตลาดเพือสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลู กค้า นักการตลาดจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็ น
เครื องมือในการพัฒนาให้สอดคล้องกับตลาดเป้ าหมาย จากการศึกษาค้นคว้าได้มีนกั วิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของการตลาดไว้ดงั นี
แลมป์ แฮร์ และแมคดาเนียล (Lamb,Hair and McDaniel 2000 : 44, อ้างถึงในพิบูล ที
ปะปาล2545: 42) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง การนํากลยุทธ์เกียวกับ
ผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด และการกําหนดราคา มาประสมกันเป็ นหนึงเดียว
จัดทําขึนเพือก่อให้เกิดการแลกเปลียนกับตลาดเป้ าหมาย และทําให้เกิดความพึงพอใจซึ งกันและกัน
ทังสองฝ่ าย
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คอตเลอร์ (Kotler 2006 : 99) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ส่ วนประสมทางการตลาดหมายถึง
ชุดของเครื องมือต่างๆทางการตลาด ซึ งประกอบไปด้วย เครื องมือทางการตลาด 4 ประการ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย(Place or Distribution) และการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) ซึ งเรี ยกสันๆว่า “ 4P’s” ในขันทีจะเกี ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ซึ ง
หมายถึง โปรแกรมของบริ ษทั ในการเลือกตลาดเป้ าหมาย เฉพาะอย่าง และสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคทีเป็ นเป้ าหมายนัน โดยการใช้ส่วนประสมทางการตลาด
จากความหมายทีกล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้วา่ ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง การทีฝ่ าย
บริ ห ารทางการขายนํา กลยุท ธ์ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านรา คา ด้านช่ อ งทางจัดจํา หน่ า ย การส่ ง เสริ ม
การตลาด มาใช้กระตุน้ การขายให้เกิดขึน
1.3.2 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7P’s
ส่ วนผสมทางการตลาดของธุ รกิจบริ การ 7P’s
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2543) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix หรื อ
7P’s) หมายถึ ง ตัวแปรทางการตลาดทีควบคุมได้ซึงบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพือสนองความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วยเครื องมือดังต่อไปนี
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง สิ งทีเสนอแก่ตลาดเพือการรู ้ จกั การเป็ นเจ้าของ
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การใช้ หรื อการบริ โภคและสามารถสนองความจําเป็ นและความต้องการของตลาดได้หรื อเป็ น
สิ นค้าบริ การ หรื อความคิดซึ งลูกค้าต้องจ่ายเงินเป็ นการแลกเปลี ยน หรื อ หมายถึ ง กลุ่มของสิ งทีมี
ตัวตนและไม่มีตวั ตนทีสามารถตอบสนองความพอใจของผูซ้ ื อ ซึ งอาจรวมถึงสี การบรรจุหีบห่ อ
คุ ณภาพ ราคา ชื อเสี ย ง ตรายีห้อ บริ ก าร ฯลฯ ผลิ ตภัณฑ์จึง อาจเป็ นตัว สิ นค้า บริ ก าร ความคิ ด
สถานที องค์ก ร หรื อ บุ ค คล จากความหมายเหล่ า นี จะเห็ น ว่า สิ งสํ า คัญ สํ า หรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูซ้ ื อ ดังนันจึงถือว่า ธุ รกิจจะขายผลประโยชน์ใน
ตัวผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ขายตัวผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว
2.ราคา (Price) หมายถึง เป็ นจํานวนเงินทีบุคคลจ่ายเพือซื อสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ ง
แสดงเป็ นมูลค่า (Value) ทีผูบ้ ริ โภคจ่ายเพือแลกเปลี ยนกับผลประโยชน์ทีได้รับจากการใช้สินค้า
หรื อบริ การดังนันลักษณะของราคาก็คือ 1.ราคาเป็ นมูลค่าของสิ นค้าและบริ การ 2. ราคาเป็ นจํานวน
เงิ น และ(หรื อ) สิ งอื นที จําเป็ นต้องใช้เพื อให้ไ ด้ม าซึ งผลิ ตภัณ ฑ์แ ละบริ ก าร กล่ า วคื อ ราคาเป็ น
สื อกลางในหารแลกเปลียนสิ นค้า ฉะนันราคาของผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึงจังหมายถึง มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์นนหนึ
ั งหน่วยในรู ปของตัวเงิน ตัวอย่าง ปากการาคา 3 บาท ก็จะสื อความหมายว่า ราคา
ด้ามละ 3 บาท
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คําทีมีความหมายเกียวข้องกับราคาก็คือ คําว่า มูลค่า และอรรถประโยชน์
มูลค่า (value) คือการรับรู ้จากลูกค้าจากการเปรี ยบเทียบระหว่างคุณภาพของสิ นค้า
หรื อบริ ก ารกับ ราคาสิ นค้า นัน โดยเป็ นการวัดในเชิ ง ปริ ม าณของมู ล ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื อจู ง ใจให้
ผลิ ตภัณฑ์เกิ ดการแลกเปลี ยน นักการตลาดต้องพยายามเสนอผลิ ตภัณฑ์ทีลูกค้ายอมรั บ โดยให้มี
มูลค่าสู งเกินกว่าราคาและพยายามสร้างมูลค่าเพิม (Value Added) สําหรับผลิตภัณฑ์ดว้ ย
ข้อแตกต่างระหว่างราคาและมูลค่าก็คือ ราคาจะแสดงมูลค่าของสิ นค้าต่อหนึ งหน่วยเสมอ
แต่มูลค่าจะแสดงมูลค่าของสิ นค้าในรู ปหนึงหน่วยหรื อมากกว่าก็ได้
อรรถประโยชน์ (Utility) คื อคุ ณ สมบัติของสิ งใดสิ งหนึ งที สามารถตอบสนอง
ความต้องการของมนุ ษย์ให้เกิดความพึงพอใจ กล่าวคือพิจารณาถึ งคุ ณสมบัติต่างๆของสิ นค้าโดย
พยายามสร้างมูลค่าเพิม(Value Added) ให้สูงขึนในสายตาของผูซ้ ือ จากรู ปที 2 แสดงความเกียวข้อง
ระหว่างอรรถประโยชน์มูลค่า และราคา กล่าวคือจุดเริ มต้นของการตังราคาผลิ ตภัณฑ์ตวั ใดก็ตาม
ต้องวิเคราะห์ ถึง อรรถประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์ (Utility) ซึ งก็คื อ คุ ณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์นันที
สามารถสนองความพึงพอใจของมนุ ษย์ได้โดยพิจารณาคุ ณสมบัติเหล่านันที สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของมนุ ษย์ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติเหล่านันว่าจะสร้างมูลค่า(value) เท่าใดใน
สายตาของลูกค้า แล้ววัดเป็ นมูลค่าออกมาในรู ปของราคาสิ นค้าต่อหน่วย(Price)

อรรถประโยชน์
(Utility)

สร้ าง
มูลค่ า

(value)
วัดโดย
ราคา

(Price)
ภาพที 2 แสดงความเกียวข้องระหว่างอรรถประโยชน์ (Utility) มูลค่า(value) และราคา(Price)
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3.การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึงกระบวนการเคลือนย้ายผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไป
ยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ซึงอาจมีหลายขันตอนและมีส่วนร่ วมจากหลายบริ ษทั ดังนันการจัดจําหน่ายจึง
ประกอบด้วยโครงสร้ างของช่องทาง (สถาบันและกิ จกรรม) ทีใช้เพือเคลื อนย้ายสิ นค้าและบริ การ
จากองค์กรไปยังตลาด
จากความหมายดังกล่าวจะเห็นว่าการจัดจําหน่ายมีลกั ษณะดังนี 1. เป็ นกิจกรรมการ
นํา ผลิ ต ภัณ ฑ์อ อกสู่ ต ลาดเป้ าหมาย 2. โครงสร้ า งของช่ อ งทางซึ งประกอบด้ว ย สถาบัน ตลาด
(Marketing Institution หรื อ Marketing Intermediaries) ประกอบด้วย คนกลาง ธุ รกิจการกระจายตัว
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4.การส่ส
งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing

สิ นค้า ธุ รกิจให้บริ การทางการตลาดและธุ รกิจการเงิน

Mix) ตัว หนึ งขององค์ก รที ใช้เ พื อแจ้ง ข่ า วสาร(Inform) จูง ใจ(Persuade) และเตื อ นความทรงจํา
(Remind) ด้านการตลาดเกียวกับผลิตภัณฑ์และบริ การขององค์กร โดยมีความหวังว่าจะชักนําผูร้ ับ
ข่าวสารให้เกิดความรู้สึกทีดี เกิดความเชื อถือหรื อเกิดพฤติกรรมการซื อ หรื ออาจหมายถึงข้อมูลการ
ติ ดต่ อสื อสารระหว่า งผูข้ ายกับ ผูซ้ ื อ เพื อสร้ า งทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการซื อ คํา ที มี ค วามหมาย
ใกล้เคียงกับคําว่าการส่ งเสริ มการตลาดคือคําว่า การขาย (Selling) ซึ งหมายถึง การแจ้งข่าวสารและ
การจูงใจตลาดเกี ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ คนจํานวนมากมักเข้าใจว่าการขายเป็ นกิ จกรรมการ
เปลียนมือโดยพนักงานขายเท่านัน แต่ความหมายของการขายอย่างสมบูรณ์ นนั ประกอบด้วย ( )
การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ( ) การขายโดยไม่ใช้พนักงานขาย (Nonpersonal
Selling) ดังนันการขายโดยไม่ใช้พนักงานขายจึงเป็ นเพียงเครื องมือหนึงของการส่ งเสริ มการตลาด
เท่านัน ในการส่ งเสริ มการตลาดจึงเป็ นการติดต่อสื อสารเพือแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาด โดยอาศัย
เครื องมือทีใช้มาก ประการ คือ ( ) การโฆษณา ( ) การขายโดยใช้พนักงานขาย ส่ วนรู ปแบบ
อืนทีนํามาใช้ประกอบคือ ( ) การส่ งเสริ มการขาย ( ) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี
. การโฆษณา (Advertising) เป็ นทุกกิจกรรมทีเกี ยวข้องกับการเสนอขาย และ
ส่ งเสริ มความคิด สิ นค้าหรื อบริ การ โดยไม่ใช้พนักงานขายทีต้องมีการจ่ายเงินค่าสื อโดยผูอ้ ุปถัมภ์
รายการหรื อเกิดพฤติกรรมการซื อ การโฆษณาจึ งมีลกั ษณะคื อ เป็ นการเสนอขายสิ นค้า บริ การ
หรื อความคิดโดยการใช้สือ และต้องการจ่ายเงินค่าสื อโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ
. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการติดต่อสื อสารข้อมูล
โดยใช้บุคคลเพือจูงใจให้ซือบางสิ ง เป็ นการเสนอขายโดยตรง (แบบเผชิ ญหน้า) หรื อทางโทรศัพท์
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กับ ลู ก ค้า ผู้มุ่ ง หวัง โดยตัว แทนขายของบริ ษัท การขายโดยใช้ พ นั ก งานขาย ถื อ เป็ นการ
ติดต่อสื อสารแบบสองทาง (Two Way Communication)
. การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) หมายถึง เครื องมือทีกระตุน้ ความ
ต้องการซื อทีสนับสนุ นการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย โดยสามารถกระตุน้ ความ
สนใจ การทดลองใช้หรื อการซื อของลูกค้าขันสุ ดท้ายหรื อบุคคลอืนในช่ องทาง การส่ งเสริ มการ
ขายต้องใช้ร่วมกับการโฆษณา หรื อการขายโดยพนักงานขาย
. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ [Publicity and Public Relations (PR)] การ
ให้ข่าว (Publicity) เป็ นเครื องมือหนึ งของการประชาสัมพันธ์ซึงจะเกียวข้องกับการสื อสารองค์กร
ผลิ ตภัณฑ์หรื อนโยบายผ่านสื อโดยไม่ มี ก ารจ่ ายเงิ นจากองค์ก รที ได้รับผลประโยชน์ หรื อเกิ ด
พฤติกรรมการซื อ แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิจริ งนัน การให้ข่าวสารผ่านสื อต่างๆ จําเป็ นอย่าง
ยิงทีต้องมีการใช้ทงสื
ั อทีจ่ายเงินและสื อทีไม่ตอ้ งจ่ายเงิน เพือให้ได้รับความร่ วมมือในการเผยแพร่
ข่าวสารเป็ นอย่างดี
ส่ วนการประชาสัมพันธ์ [ Public Relations (PR)] เป็ นการใช้ความพยายามในการ
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สื อสารทีออกแบบเพือจูงใจให้เกิ ดทัศนคติทีดีต่อองค์กร ผลิตภัณฑ์และนโยบายขององค์กร หรื อ
เกิดพฤติกรรมการซื อ หรื ออาจหมายถึ ง ความพยายามทีมีการวางแผนโดยองค์กรหนึ งเพือสร้ าง
ทัศ นคติ ที ดี ต่ อ องค์ ก รให้ เ กิ ด กับ กลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ ง การให้ ข่ า วจึ ง เป็ นกิ จ กรรมหนึ งของการ
ประชาสัมพันธ์ เพือให้เข้าใจเครื องมือ ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดแต่ละประเภทได้ดียิงขึน
กลุ่ ม เป้ าหมายในการประชาสั ม พัน ธ์ ป ระกอบด้ว ย รั ฐ บาล สื อมวลชน กลุ่ ม กดดัน กลุ่ ม
ผลประโยชน์ กลุ่มวิศวกรสังคม นักการเมือง ผูน้ าํ ทางความคิด ลูกค้า กลุ่มทีเป็ นองค์กรไม่คา้
กําไร ชุมชน พนักงานในบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มแวดวงของสถาบันการเงิน กลุ่มผูค้ า้ กลุ่มบุคคลที
จะเข้ามาเป็ นพนักงานของบริ ษทั ในอนาคต กลุ่มผูน้ าํ นักศึกษา ฯลฯ
5.บุคลากร (People) บุคลากรถื อเป็ นองค์ประกอบที สําคัญของการดําเนิ นธุ รกิ จ
ดังนันจึงต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ ดังนัน ธุ รกิจบริ การจะต้องให้ความสําคัญ
ต่อการคัดเลือกพนักงานทีจะเข้ามาทําหน้าทีต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ มีบุคลิกภาพ และการแต่งกายทีดี
เพือสร้างความน่าเชือถือ มีความเสมอภาคในการให้บริ การลูกค้า เพือสร้างความรู ้สึกประทับใจต่อ
ความสําคัญที เท่าเที ยมกัน สามารถสร้ า งความพึงพอใจให้แก่ ลูก ค้า ได้มากที สุ ดเหนื อคู่ แข่ งขัน
สร้างความแตกต่างให้กบั ธุรกิจด้วยการเพิมมูลค่าให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การ
ข้อเท็จจริ งประการหนึ งของธุ รกิจบริ การ คือ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า
กับผูใ้ ห้บริ การ ซึ งเป็ นบุคลากรของบริ ษทั ปฏิ สัมพันธ์ทีเกิดจากการให้บริ การของบุคลากรเป็ น
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เงื อนไขสํา คัญในการสร้ า งความพึ ง พอใจ หรื อ ทํา ให้เ กิ ดการยอมรั บ การให้ บ ริ ก ารจากลู ก ค้า
ตัวอย่างเช่น บุคลากรของธนาคารต้องเป็ นบุคคลทีมีความเป็ นกันเองกับลูกค้า ความรู ้ดา้ นบริ การ
ความเป็ นมิตร ความสุ ภาพ ความรวดเร็ ว ความจริ งใจ และการให้ความช่วยเหลื อในสิ งทีลูกค้า
ต้องการ หรื อต้องได้รับจากการให้บริ การ สิ งทีสามารถจะทําให้บุคลากรสามารถให้บริ การที ดี
จําเป็ นต้องอาศัยการให้แรงจูงใจแก่พนักงาน ให้ความสําคัญแก่พนักงาน เพือให้บุคลากรสามารถ
ทํางานอย่างเต็มทีตามภาระงานทีได้รับมอบหมาย ตลอดจนจูงใจให้พนักงาน สร้างการบริ การที
นอกเหนื อจากงานทีรับผิดชอบเพือมอบการบริ การทีดีทีสุ ดแก่ลูกค้า ดังนัน ให้บริ การจึงต้องให้
ความสําคัญกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการกําหนดนโยบายเกียวกับการฝึ กฝน การให้ความรู ้
ฝึ กการให้บริ การทีมีคุณภาพแก่ลูกค้าและพยายามหลีกเลียงความขัดแย้งกับผูร้ ับบริ การ (Rust, 1996
: 12 อ้างถึงใน พัฒน์พงษ์ ผาทอง, 2545 : 7-8)
6.การสร้ า งและการนําเสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) หมายถึง สิ งแวดล้อมทีซึ งได้มีการให้บริ การ และปั จจัยทีเกียวข้องกับการจัดต้องได้
อย่างใดอย่างหนึงทีอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิการ และส่ งมอบบริ การ เช่น เครื องแบบของ
เจ้าหน้า ที ที ให้บ ริ ก าร การตกแต่ง สถานที ให้บ ริ ก าร การสร้ า ง และการนําเสนอลัก ษณะทาง
กายภาพจึงเป็ นการนําเสนอสิ งทีเป็ นภาพลักษณ์ หรื อสิ งทีผูบ้ ริ โภคสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายทาง
กายภาพ และเป็ นสิ งทีสื อให้ผบู้ ริ โภคได้รับรู ้ถึงภาพลักษณ์ของบริ การได้อย่างชัดเจน เช่น ความมี
ระเบียบภายในสํานักงาน ความสะอาดของตัวอาคารสถานที ความน่าเชื อถือของตัวอาคารสถานที
และการนําอุปกรณ์เทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้
ลักษณะทางกายภาพนันมีความสําคัญต่อธุ รกิจบริ การอีกปั จจัยหนึ ง ลักษณะทาง
กายภาพในทีนี ประกอบด้วย สภาพทางกายภาพรอบๆ ตัว และลู กค้าสามารถมองเห็นได้ สิ งที
ลูกค้ามองเห็ นนันมีส่วนร่ วมในความรู ้ สึกต่อความพึงพอใจในการให้บริ การที ลูกค้าได้รับ ธุ รกิ จ
บริ การจําเป็ นต้องพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม เช่น ธนาคารต้องพัฒนาลักษณะทางกายภาพ และ
รู ปแบบการให้บริ การ เพือสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านความสะอาด ความรวดเร็ ว มี
การตกแต่งภายนอก และภายในธนาคารให้สวยงามสะดุดตาต่อลูกค้าทีใช้บริ การ บรรยากาศใน
ธนาคารต้องมีความเป็ นกันเองต่อผูร้ ั บบริ การ การจัดบรรยากาศภายในสํานักงานด้วยเสี ยงเพลง
เบาๆ จัดทีนังสําหรับลูกค้าทีสะดวกสบาย และการจัดสถานทีเพือใช้สําหรับการให้บริ การแก่ลูกค้า
อย่างเหมาะสม และเป็ นกันเอง นอกจากนี ยังมีความแปลกใหม่ของสภาพทางกายภาพรอบๆ ที
แตกต่างไปจากผูใ้ ห้บริ การอืนๆ เช่น มีภาพแขวนทีมาจากจิตรกรทีมีชือเสี ยง หรื อเป็ นภาพจิตรกร
ทีแสดงออกถึงความเป็ นท้องถินเฉพาะของตนเองเป็ นต้น อย่างไรก็ตาม บุคลากรและอุปกรณ์ใน
สํา นัก งานก็ถื อเป็ นองค์ประกอบหนึ งของลัก ษณะทางกายภาพ กล่ า วคื อ ลัก ษณะท่ า ทางหรื อ
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บุคลิกภาพทีลูกค้าสามารถมองเห็นหรื อสัมผัสได้จากผูใ้ ห้บริ การ ประกอบด้วย เสื อผ้าชุ ดฟอร์ ม
ลัก ษณะการแต่ง กาย อุ ปกรณ์ หรื อเครื องมื อที ใช้ป ระโยชน์ ด้านการประชาสั ม พันธ์ ตลอดจน
ข้อเขียนของการประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจด้านการบริ การให้แก่ลูกค้า
7.กระบวนการให้บริ การ (Process) เป็ นขันตอน หรื อวิธีการในการให้บริ การเพือ
ส่ งมอบคุณภาพในการให้บริ การกับลูกค้ารวดเร็ ว และประทับใจ ธุ รกิจบริ การนันผลิตภัณฑ์เป็ นสิ ง
ทีไม่สามารถจับต้องได้ ดังนัน กระบวนการให้บริ การจึงเป็ นเรื องสําคัญสําหรับธุ รกิจนี และเป็ น
ความแตกต่ า งอย่ า งชั ด เจนเมื อเที ย บกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อื นภายนอกตลาดบริ การ ตัว อย่ า งเช่ น
กระบวนการให้บ ริ ก ารจากธนาคาร ลู กค้ามิ ได้คาํ นึ ง เฉพาะจํานวนวงเงิ นกู้ และอัตราดอกเบี ย
เท่านัน ลูกค้าจะได้รับบริ การอย่างอืนเกี ยวข้อง และต่อเนื องกันมาทีพึงพอใจซึ งเป็ นกระบวนการ
ของการให้สินเชื อแก่ลูกค้าทังหมด ประกอบด้วย ความรวดเร็ วของขันตอนในการอนุ มตั ิสินเชื อ
การต้อนรับจากพนักงานของธนาคาร ขันตอนการเพิมวงเงินสิ นเชื อ ขันตอนการแก้ไขปั ญหาเมือ
เกิดข้อผิดพลาด ความแม่นยําในการแจ้งรายละเอียดทางการเงิน ทังหมดส่ งผลต่อความรู ้สึกนึ กคิด
ของลูกค้าซึ งขอให้บริ การทังสิ น ดังนัน กระบวนการจึงรวมความถึงลําดับของการให้บริ การและ
ระบบการสนับสนุ นการบริ การ กระบวนการจึงยอมรั บว่ามีความสําคัญต่อธุ รกิ จบริ การ
ที
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2545 : อ้างจาก Procter 1996 :56 )
จากการศึ ก ษาค้นคว้า ตํา รา และเอกสารต่า งๆ ผูว้ ิ จ ัย จะนํา แนวคิ ด ดัง กล่ า วมา
ประยุกต์ใช้ในการทําแบบสอบถามผูบ้ ริ โภคว่า ส่ วนประสมทางการตลาดมีส่วนเกียวข้องกับการ
ตัดสิ นใจซื อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคมากน้อยเพียงใด ปั จจัยใดทีมีความสําคัญมากทีสุ ด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1.4 พฤติกรรมและจิตวิทยาของผู้บริโภค
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ( วิภูษณา ดนตรี รส ,
: ) นักวิชาการบางท่านได้แสดง
ทัศนะเกียวกับความหมายของ
. “พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค” หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึงทีเกียวข้องโดยตรง
กับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซึงสิ นค้าและบริ การ ทังนีหมายรวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจซึงมี
มาอยูก่ ่อนแล้ว และเป็ นสิ งทีมีส่วนในการกําหนดให้เกิดการกระทําดังกล่าว
. “พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค” หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลทีเกียวข้องโดยตรงกับการได้รับ
การใช้สินค้าและบริ การเศรษฐกิจ รวมทังกระบวนการต่าง ๆ ของการตัดสิ นใจซึ งเกิดก่อน
3. “ผูบ้ ริ โภค” หมายถึง บุคคลซึ งมีความสามารถ (อํานาจในการซือ) และความเต็มใจที
จะใช้เงินของเขาเพือตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ทีเขามีอยู่
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. “ผูบ้ ริ โภค” หมายถึง ผูใ้ ช้สินค้าและบริ การต่าง ๆ ทีผลิตได้ให้หมดไป เพือการ
ตอบสนองความต้องการของตน
เนื องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเป็ นเรื องทีเกียวข้องกับการซื อสิ นค้า นันหมายความว่า
พฤติกรรมของมนุษย์นนเป็
ั นเรื องทีเกียวข้องกับการนึกคิด (Thought) ความรู้สึก (Feeling) หรื อ
การแสดงออกของมนุ ษ ย์ (Action) ในการดํา รงชี วิ ต ประจํา วัน นั นมนุ ษ ย์แ ต่ ล ะคนย่ อ มมี
กระบวนการแห่ ง พฤติ ก รรมของตนเองเสมอ และพฤติ ก รรมที แสดงออกนันไม่ จ าํ เป็ นต้อ ง
เหมือนกัน เพราะมนุษย์แต่ละคนย่อมมีทศั นคติ (Attitude) หรื อสิ งจูงใจ (Motivate) ของตนเองที
ทําให้พฤติกรรมของตนเองแตกต่างไปจากบุคคลอืน ๆ ทัศนคติหรื อสิ งจูงใจเหล้านี จะเกิ ดขึนอยู่
ตลอดเวลาโดยผลจากการยึดถือสิ งต่าง ๆ ในความคิดของตนและการรับเอาสิ งต่าง ๆ จากภายนอก
เข้ามา ซึ งมนุษย์แต่ละคนมีการตัดสิ นใจภายใต้สิงทีควบคุมเหล้านี เพือการแสดงออกซึ งพฤติกรรม
ของตนเองตลอดเวลา
การจูงใจ (Motivation)
นักจิตวิทยาและนักการตลาดหลายคนได้พยายามแยกประเภทของสิ งจูงใจไว้มากมายแต่ยงั
ขาดความสมบูรณ์และมีขอ้ บกพร่ องอยูห่ ลายประการ (วิภูษณา ดนตรี รส,
: 39)เช่น การแบ่ง
สี จูงใจออกเป็ นสิ งจูงใจทีเป็ นเหตุผลและสิ งจูงใจทางอารมณ์ ถ้าหากพิจารณากันในสภาพทีเป็ นจริ ง
แล้วจะเห็ นว่า ไม่ ส ามารถแยกออกจากกันได้จ ริ ง ตามหลัก เกณฑ์ เพราะบ่อ ยครั งที ผูบ้ ริ โภคก็
ตัด สิ น ใจซื อสิ นค้า และบริ ก ารด้ว ยอารมณ์ แ ละเหตุ ผ ลพร้ อ มกัน นัก จิ ต วิท ยาคนแรกที ได้แ บ่ ง
ประเภทสิ งจูงใจโดยมีความต้องการพืนฐานจากการวิจยั ก็คือ Maslow
ทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Growth Motivation )
มาสโลว์ (วิภูษณา ดนตรี รส ,
: ) เป็ นนักจิตวิทยาคนแรกทีได้แบ่งแยกประเภท
สิ งจูงใจโดยมีพืนฐานจากการวิจยั มาสโลว์ เป็ นผูห้ นึ งซึ งศึกษาเกียวกับความต้องการของมนุ ษย์
เป็ นผูท้ ี เน้นเกี ยวกับความสามารถของแต่ละบุ คคล ในการควบคุ มของพฤติกรรมของตนเองเขา
กล่ าวว่า “มนุ ษย์จะมีสัญชาตญาณโดยธรรมชาติทีจะค้นหาสิ งแปลก ๆ ใหม่ ๆ และจะพัฒนาไป
เรื อยๆ แม้ว่าคนอืนจะมองไม่เห็ นก็ตาม” และทฤษฎีของมาสโลว์ อธิ บายว่า มนุ ษย์ทุกคนล้วนมี
ความต้องการทีจะสนองความต้องการให้กบั ตนเองทังสิ นและความต้องการของมนุ ษย์ก็มีมากมาย
หลายอย่างด้วยกัน ไม่มีทีสิ นสุ ด ซึ งมนุ ษย์ได้เรี ยงลําดับความต้องการไว้ตงแต่
ั ขนตํ
ั าสุ ดจนถึ งขัน
สู งสุ ดโดยทีมนุ ษย์จะมีความต้องการข้อมูลในขันพืนฐานก่อน เมือได้รับการตอบสนองแล้วจึงมี
ความต้องการขันสู งต่อไป
จากรู ป แบบที แสดงลํา ดับ ขันความต้อ งการพื นฐานของมาสโลว์ สามารถกล่ า วได้
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โดยสังเขป (วิภูษณา ดนตรี รส ,

: )
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1. ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) ได้แก่ ปั จจัยสี อันเป็ นความจําเป็ น
สําหรับความเป็ นอยูข่ องมนุ ษย์ เช่น อาหาร เครื องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค ทีอยูอ่ าศัย รวมถึงความหิว
ความกระหาย ฯลฯ อันเป็ นความต้องการเบืองแรกทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ อยู่ ซึ งถ้าไม่ได้รับการ
ตอบสนองในขันนีแล้วก็จะไม่มีความต้องการในขันต่อไป
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) บุคคลจะรู ้สึกมีความปลอดภัยเมือสิ งนัน
เป็ นสิ งทีเราคุน้ เคยและรู้จกั เป็ นอย่างดี และไม่ชอบทีจะเผชิญกับสิ งทีไม่คุน้ เคยเพราะสถานการณ์
เช่นนีจําทําให้ขาดความอบอุ่นและปลอดภัย โดยเฉพาะทางร่ างกายเพือการมีชีวิตรอดอยู่ แต่ถา้
หากความต้องการเบืองแรกยังไม่ได้รับการตอบสนองความต้องกาในขันนีก็จะถูกมองข้ามไป
3. ความต้องการความรักและการเป็ นเจ้าของ (Love and Belonging Needs) ทุกคน
ต้องการความรักจากผูอ้ ืนและในขณะเดียวกันก็ตอ้ งการทีจะได้รับโอกาสรักผูอ้ ืนด้วย เราจะรู ้สึก
เหงา ว้าเหว่ หากรู้สึกว่าเราอยูค่ นเดียวหรื อไม่มีคนรักและไม่รู้วา่ จะรักใคร ฉะนันความต้องการใน
ขันนีจึงมีความจําเป็ นอย่างหนึงในชีวติ มนุษย์
4. ความต้องการการยอมรับนับถือและเห็นว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคม (Esteem Needs)
คนเราจะไม่เกิดความสุ ขหรื อความภูมิใจหากเรารู ้สึกว่าเราเองมีฐานะเท่า ๆ กับคน อืน ๆ ในสังคม
หรื อกลลุ่ม ความต้องการนี หากได้รับการตอบสนองก็จะทําให้เกิดความรู ้สึกมันใจ การยกย่องจาก
สังคมเปรี ยบเสมือนรางวัลอันจะสร้างความพอใจและคุณค่าให้แก่ชีวติ
กล่าวโดยสรุ ปก็คือความ
ต้องการทีจะให้ได้รับการยกย่องจากสังคมมีเกียรติมีฐานะในสังคมเหนือคนอืน
5. ความต้องการทีจะเข้าใจตนเอง (Needs for Self Actualization) เรามักจะถามตนเอง
หรื อถูกถามอยูบ่ ่อยๆ ว่า เราเองเข้าใจตนเองได้ดีแค่ไหน หรื อเราคิดเอาเองว่าเราเป็ นอย่างนันเป็ น
อย่างนี ทัง ๆ ทีไม่ใช่ความจริ ง ทุกคนจะมีความสุ ขมากหากทราบว่าตัวของเขานันเป็ นอย่างไร เขา
ต้องการอะไรกันแน่ ยอมรับความจริ งทังในจุดเด่นและจุดบกพร่ องในตัวเขาเอง ความต้องการนี
คื อ ความต้องการที แต่ ละคนอยากจะได้อยากจะเป็ นในสิ งทีตนเองสามารถเป็ นได้อย่างดี ทีสุ ด
กล่าวคือ ความต้องการทีจะได้รับความสําเร็ จและสมหวังในสิ งทีต้องการทุกอย่าง
6. ความปรารถนาทีจะรู้และจะเข้าใจ (Desire to know and Understanding)หมายถึง
ความต้องการในการทีจะได้มีโอกาสศึกษา ค้นหาความรู ้ และความเข้าใจในสิ งทีตนสนใจ อันเป็ น
ความพึงพอใจและความต้องการของตนเองทีจะแสวงหาสิ งทีมีความหมายหรื อมีค่าอาทิ นักเรี ยน
ต้องการทีจะศึกษาและเข้าใจบทเรี ยนเป็ นอย่างดี หรื อผูบ้ ริ โภคเครื องดื มชู กาํ ลังเป็ นประจําจะต้อง
การศึกษารายละเอียดส่ วนผสมทีควรรู ้เป็ นอย่างดีเช่นกัน เป็ นต้น ความต้องการขันนี ถ้าได้รับการ
ตอบสนองก็ยอ่ มก่อให้เกิดความสุ ข และความภาคภูมิใจแก่บุคคลเท่ากับเป็ นการสร้างความสําเร็ จ
อีกรู ปแบบหนึง
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7. ความต้องการด้านสุ นทรี ยะ (Aesthetic Needs) เป็ นความต้องการของมนุษย์ในสิ งที
เป็ นความสวยงาม ทุ ก คนในโลกไม่ มี ใ ครจะปฏิ เสธความสวยงาม ไม่ ว่า สิ งนันจะออกมาใน
รู ปลักษณะใด คนชอบดูภาพสวย ๆ ชอบฟังดนตรี ทีไพเราะ อันเป็ นการสร้างสุ นทรี ยใ์ นอามรมณ์
และต่างต้องการใช้ชีวติ ส่ วนของตนให้มีความสุ ขอย่างเต็มทีจากการได้สัมผัสสิ งสวยงามในรู ปแบบ
ต่าง ๆ อาทิ การทีมนุษย์ตอ้ งการผ่อนคลายโดยการดูโทรทัศน์หรื อดูโฆษณาก็ตอ้ งการดูและเลือกที
จะดูในสิ งทีน่าสนใจและคิดว่าสวยงามจนน่าจดจํามากทีสุ ด สิ งจูงใจแต่ละประเภทจะไม่มีทางได้รับ
การตอบสนองจนครบถ้วนจริ งๆ ความต้องการแต่ละประเภททียังไม่ได้รับการตอบสนอง จึงยังคงมี
เหลืออยูบ่ างส่ วนกลายเป็ นแหล่งทีมาของแรงกระตุน้ ทียังมีอยูเ่ สมอไม่ขาดหายไป
การเรียนรู้ (Learning)
เรี ยนรู้ คือ การปรับปรุ งในแนวโน้มของการปฏิบ ัติตอบอันสื บเนื องมาจากผลของการมี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประสบการณ์ แต่ทงนี
ั ไม่รวมถึ งการเปลี ยนแปลงนิ สัยทีเกิดขึนจากปฏิกิริยาตอบโต้ทางธรรมชาติ
การเจริ ญเติบโตหรื อการเปลียนแปลงชัวขณะของกลไกทางร่ างกาย เช่น ความง่วง ความเพลีย เป็ น
ต้น เนื องจากการเรี ยนรู้ เกี ยวข้องกับกิ จกรรมของมนุ ษย์เกื อบทังหมด โดยเฉพาะพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคซึ งเป็ นพฤติกรรมซึ งจะต้องมีการปรับตัวตามปั จจัยผันแปรต่างๆ อยู่เสมอ (วิภูษฌา ดนตรี
รส ,

: 42 ) Dollard and Milier ได้กล่าวถึง กระบวนการเรี ยนรู ้วา่ มีส่วนประกอบต่างๆดังนี
1. แรงขับเคลือนหรื อแรงผลักดัน (Drive) การเรี ยนรู ้มกั เกิดขึนในขณะทีมีแรงผลักดันที

แข็งแกร่ ง พอจะบังคับให้ก่อปฏิ กิริยาได้ แรงผลักดันในทีนี หมายถึ ง สภาวะที ร่ างกายถู กกระตุ น้
อย่างแรง เพือให้ร่างกายมีการกระทําตอบสนอง
2. ตัวกระตุน
้ ทีเป็ นสิ งบอกเหตุหรื อสิ งเร้า (Stimulus) เป็ นวัตถุหรื อสิ งใดก็ตามทีมีอยู่ใน
สภาพแวดล้อม ซึ งบุคคลนึ กเห็นภาพพจน์ได้ และเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบของการปฏิ บตั ิตอบ เช่ น
ยีห้อของสิ นค้า เป็ นต้น
3. การปฏิบตั ิตอบ (Response) คือ ปฏิกิริยาทางพฤติกรรมทีแสดงการตอบรับเพือการ
กระตุ ้นจากสิ งเร้ าที สังเกตเห็ น ได้ เช่ น การเกิ ด พฤติ ก รรมการซื อและไม่ ส ามารถสังเกตเห็ น ได้
แสดงออกภายใน ความคิด การรับรู ้ ทัศนคติ ตัวอย่างเช่ น การเปลี ยนแปลงทัศนคติต่อสิ นค้าจาก
ทัศนคติทีไม่ดี เป็ นต้น
4. สิ งเสริ มแรง (Reinforce) คือ การให้ผลตอบแทนทีดีเมือการปฏิบตั ิตอบเป็ นทีน่าพอใจ
และถ้าการกระทํานันได้รับการเสริ มแรงทีดีบ่อยๆ ก็จะนําไปสู่ การกระทําทีเป็ นนิ สัย ในทางตรงกัน
ข้ามหากการปฏิบตั ิตอบใดๆ ได้รับการลงโทษ การกระทํานันก็จะไม่เกิดขึนอีก การเสริ มแรงจึงเป็ น
ปั จจัยสําคัญทีทําให้การเรี ยนรู้เกิดขึนอย่างรวดเร็ ว
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5. การเก็บรักษาผล (Retention) เป็ นขันสุ ดท้ายของกระบวนการเรี ยนรู ้ผลของการปฏิบตั ิ

ตอบทีได้รับการเสริ มแรงทังในแง่บวกและลบ จะถูกส่ งมาเก็บไว้ทีส่ วนความทรงจําของสมอง เพือ
ใช้เป็ นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมในครังต่อไปทีได้รับการกระตุน้ จากตัวกระตุน้ ตัวเดี ยวกัน
หรื อคล้ายคลึ งกัน แต่ถ้าข้อมูลที เก็บไว้ไม่ได้ถูกนําไปใช้เลย เมือเวลาผ่านไปนานเข้าก็จะถู กลื ม
หายไปจากความทรงจํา
การรับรู้ (Perception)
การรับรู้ เป็ นกระบวนการหนึ งทีเกียวข้องกับการเปิ ดรับและแปลข่าวสารของแต่ละบุคคล
คนสองคนอาจเปิ ดรับข่าวสารเดียวกันในสถานการณ์เดียวกัน แต่มีพฤติกรรมตอบสนองทีแตกต่าง
กันได้เพราะแต่ละคน “มอง” สถานการณ์ต่างกัน ทังนี เนื องจากความแตกต่างของกระบวนการรับรู ้
ซึ งมิได้ขึนอยูก่ บั ลักษณะของสิ งเร้าทีมาในรู ปของข่าวสารเท่านัน แต่ขึนอยูก่ บั ความสัมพันธ์ของสิ ง
เร้ากับสิ งแวดล้อม รวมทังเงือนไขภายในของแต่ละบุคคลอีกด้วย (วิภูษฌา ดนตรี รส,
: 42 )
การรับรู้ของบุคคลขึนอยูก่ บั อิทธิพล สิ งด้วยกัน คือ
1. ลักษณะของสิ งเร้า ได้แก่ ขนาด สี รส กลิน เป็ นต้น ซึ งคนเราจะสามารถรับได้โดย
ผ่านประสาทสัมผัสทัง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ งเร้ากับสิ งแวดล้อม หากสิ งเร้าใดขัดต่อการยอมรับทัวไปของ
สังคมหรื อไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จ หรื อสิ งต่างๆทีเป็ นปั จจัยรอบตัวบุ คคล สิ งเร้ านันจะ
ไม่ได้รับความสนใจ
3. เงือนไขภายในแต่ละบุคคล แต่ละคนจะรับสิ งเร้าทีสอดคล้องกับกรอบแห่งความรู ้ของ
ตนเท่านัน ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อกรอบแห่งความรู ้ คือ ประสบการณ์ ทัศนคติ บุคลิกลักษณะและแนว
ความ คิดเกียวกับตนเอง (Self Concept)
จิตวิทยาสั งคม (Social Psychology)
จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) เป็ นการศึกษาถึงประสบการณ์และพฤติกรรมส่ วนตัว
บุคคลในส่ วนทีสัมพันธ์กบั บุคคลอืน กลุ่มต่างๆ และวัฒนธรรมช่วยให้ สามารถเข้าใจถึงลักษณะ
ของการปฏิบตั ิตอบ (Reaction) ของแต่ละบุคคลทีมี ต่อบุคคลอืนและที สําคัญคือ ทําให้ทราบถึ ง
สาเหตุ ที ทํา ให้ สิ งจู ง ใจเปลี ยนแปลงไปเนื องจากการเรี ยนรู ้ จ ากสั ง คม ในที นี จะศึ ก ษาเรื อง
บุคลิกลักษณะ (Personality) และทัศนคติ (Attitude)
บุคลิกภาพ (Personality)
บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง แบบของการปฏิบตั ิตอบทีประจําสมําเสมอของแต่ละคน
ทีกระทําต่อโลกภายนอกทีอยู่รอบตัวในเวลาเดี ยวกันก็อาศัยพืนฐานของสิ งทีเป็ นลักษณะภายใน
ของบุคคล เป็ นเกณฑ์การตัดสิ นที สําคัญสํา หรับการปฏิ บตั ิ ดังนัน บุ คลิ กภาพของแต่ล ะคนจึ ง มี
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ลักษณะเด่นเฉพาะตัว ทีปรากฏทังภายในและภายนอก ซึ งมีผลต่อการเข้าใจ (Perception) และมีผล
ต่อการกําหนดพฤติกรรมด้วย โดยเฉพาะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะเห็นได้ชดั ว่าผูบ้ ริ โภคทีมีบุคลิกภาพ
คล้ายคลึ งกันจะมีความต้องการ ความพอใจ และรสนิ ยมในผลิ ตภัณฑ์ช นิ ดเดี ยวกัน ซึ งสามารถ
นํามาใช้เป็ นเกณฑ์รวมกับเกณฑ์อืนในการพิจารณาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ทัศนคติ (Attitude)
ทัศนคติ เป็ นปั จจัยสําคัญโดยตรงทีส่ งผลถึ งการรับรู ้ และพฤติกรรมการซื อของผูบ้ ริ โภค
โดยการคัดเลื อกเอาสิ งเร้ าทีขัดกับทัศนคติทีมีอยู่ออกไป นอกจากนันทัศนคติยงั สามารถบิดเบือน
การรับรู้และส่ งผลถึงระดับความจําด้วย
จากการศึกษาค้นคว้า ตํารา และเอกสารต่างๆ ผูว้ ิจยั จะนําแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน
การทําแบบสอบถามผูบ้ ริ โภคเกียวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือก
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2. ความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับเครืองสํ าอาง
2.1 ความหมายของเครืองสํ าอาง (Cosmetic)
เมือกล่าวถึงคําจํากัดความของเครื องสําอางก็ถือโอกาสกล่าวถึงประวัติความเป็ นมา คําว่า
เครื องสําอาง (cosmetic) มีรากศัพท์มาจากภาษากรี กว่า Kosmein ซึ งหมายถึง การตกแต่งให้สวยงาม
เพือดึงดูดความสนใจแก่ผไู้ ด้พบเห็น การตกแต่งในทีนีหมายถึง การใช้สิงหนึงสิ งใดกับ ใบหน้าและ
ส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายทีทําให้สดใสอ่อนเยาว์โดยจุดเริ มต้นของเครื องสําอางนี อยูท่ ีสิ งกระตุน้ ให้
เกิดความต้องการแล้วก็ทาํ ให้เกิดการตอบสนอง คําว่า เครื องสําอาง (cosmetic) ซึ งมีผใู้ ห้ความหมาย
ของเครื องสําอางไว้ต่าง ๆ ดังนี
พระราชบัญญัติเครื องสําอาง พ.ศ. 2517 (อรัญญา มโนสร้อย,2529 :18) ได้ให้ความหมาย
ของเครื องสําอางไว้วา่ เครื องสําอาง หมายถึง วัตถุทีมุ่งหมายสําหรับใช้ทา นวด โรย พ่น หยอด ใส่
อบหรื อด้วยวิธีใดต่อส่ วนหนึงส่ วนใดของร่ างกายเพือทําความสะอาด ความสวยงาม
หรื อส่ งเสริ มให้เกิดความสวยงามตลอดทังเครื องประทินผิวต่างๆด้วย
(อรัญญา มโนสร้อย ,2529 : 18) ได้ให้ความหมายเครื องสําอางหมายถึง ผลิตภัณฑ์สิงปรุ ง
เพือใช้บนผิวหนังหรื อส่ วนใดส่ วนหนึงของร่ างกายมนุษย์โดยถูทาพ่น หรื อโรย เป็ นต้น เช่น ในการ
ทําความสะอาดป้ องกัน แต่งเสริ มเพือความงามหรื อเปลียนแปลงรู ปลักษณะ ให้ดูดีและสวยงาม
ยิงขึน
เครื องสําอาง ในหนังสื อพิมพ์เภสัชกรรม สมัยสยาม (อรัญญา มโนสร้อย, 2529 : 18) ได้ให้
ความหมายของเครื องสําอางไว้วา่ เครื องสําอาง หมายถึง ผลิ ตภัณฑ์ทุกอย่างทีมีความตังใจ หรื อจง
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ใจผลิตขึนมาสําหรับใช้กบั บุคคลใดโดยตรง เพือความมุ่งหมายในการทําความสะอาดหรื อ การทํา
ให้เกิดความสวยงาม และเพือเสริ มบุคลิกภาพ
เครื องสําอาง (cosmetic) หมายถึง วัตถุทีมุ่งหมายสําหรับใช้ทา นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ
หรื อด้วยวิธีใดต่อส่ วนหนึ งส่ วนใดของร่ างกายเพือทําความสะอาด ความสวยงาม หรื อส่ งเสริ มให้
เกิ ด ความสวยงามตลอดทิ งเครื องประทิ น ผิว ต่ า ง ๆ ด้ว ยสิ งที ปรุ ง แต่ ง ร่ า งกายแล้ว ทํา ให้ ค วาม
สวยงาม
2.2 ประเภทของเครืองสํ าอาง
เครื องสําอางนันแบ่งออกได้หลายประเภท วิธีการแบ่งขึนอยู่กบั วัตถุประสงค์ของผูเ้ ขียน
ตํา ราว่า จะแบ่ ง แบบใด ในที นี จะนํา เอาวิ ธี ก ารแบ่ ง ประเภทของคณะกรรมการร่ า งมาตรฐาน
เครื องสํา อาง ซึ งได้แบ่ งประเภทเครื องสําอางตามลักษณะของการใช้ต่อส่ วนต่า งๆของร่ างกาย
ดังนีคือ
1.เครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า (Face Cosmetic)
1.1 ครี มและโลชันล้างหน้า (Cleansing cream and Lotion) เครื องสําอางชนิ ดนี ส่ วนใหญ่
เป็ นของเหลว เพือใช้ชุบสําลีเช็ดล้างเครื องสําอางต่างๆ ทีพอกอยู่บนใบหน้ารวมทังเหงื อไคลให้
ออกโดยสะดวก ครี มและโลชันล้างหน้าทีดีตอ้ งมีคุณสมบัติดงั นี
1.1.1 ในฐานะเป็ นเครื องสําอาง เนือครี มจะต้องคงทนมีลกั ษณะน่าใช้
1.1.2 ครี มต้องหลอมตัวหรื ออ่อนตัว เมือนําไปทาบนผิว
1.1.3 เนือครี มจะต้องกระจายตัวได้ง่าย ไม่เหนียวหนึบเวลาใช้ทา
1.1.4 ในทางสรี ระวิทยา ควรมีลกั ษณะทีชําระมากกว่าไปอุดรู ขมุ ขน
1.1.5 เมือใช้ควรทําให้ผวิ อ่อนนุ่ม ชวนสัมผัส
1.2 สิ งปรุ งป้ องกัน สมานและบํารุ งผิว (Skin Conditioning Cream Astingent Preparation
and Skin Freshener) เครื องสําอางนี ส่ วนใหญ่เป็ นของเหลว ใช้สําหรับใบหน้า เพือป้ องกันสมาน
และบํารุ งผิวหน้า ประกอบด้วยครี มชนิดต่างๆดังนีคือ
1.2.1 ครี มและโลชันปรับสภาพผิว (Emollient Cream and Lotion หรื อ Skin
Conditioning Freshener) เป็ นครี ม ซึ งให้ประโยชน์สําหรั บป้ องกันและแก้ไขอาการผิวหนังแห้ง
สําหรับประเทศไทย ซึ งมีอากาศร้อนและความชืนสู ง ครี มนีไม่ค่อยแพร่ หลาย
1.2.2 ครี มบํารุ งผิว (Moushing Cream and Hormone Cream) ครี มชนิดแรกเป็ น
ครี มบํารุ งผิว มีวตั ถุ ประสงค์เพือใช้แก้อาการผิวแห้งขาดนํามัน ผิวไม่อ่อนโยน ส่ วนฮอร์ โมนครี ม
ซึ งเตรี ยมขึนเพือช่วยแก้ปัญหาสภาพผิวหย่อนยาน และเหียวแห้งของสตรี สูงอายุ
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1.2.3 ครี มสมานผิว (Astingent Cream)เป็ นครี มสําหรับสมานผิว วัตถุประสงค์ใน
การใช้ครี มชนิดนี ก็เพือช่วยกระตุน้ ผิวให้ตึง แก้อาการหย่อนยาน แก้อาการเหงือออกมาบนใบหน้า
โดยกระตุน้ รู ขมุ ขนให้ตีบตันและแก้อาการหน้ามันมาก
1.2.4 ครี มรักษาผิว (Acne Cream) ครี มสําหรับรักษาผิวเป็ นครี มกึงยากึงเครื อง
สําอางครี มประเภทนีประกอบด้วยยา Antiseptics เป็ นหลักและบางชนิดก็มี Keratolytic Agents
ผสมเพือใช้ลอกฝ้ า
1.2.5 ครี มลอกผิว (Bleaching Cream) ครี มสําหรับใช้ลอกผิวซึ งมักจะเกิดกับ
บุคคลทีมีอายุเริ มเข้าสู่ วยั ชราหรื อผูท้ ีต้องตากแดดมาก
1.2.6 เครื องสําอางพอกหน้า (Beauty Masks) เครื องสําอางหรื อสิ งปรุ งสําหรับ
ใช้พอกหน้า เพือช่วยทําให้ผวิ ของใบหน้ารัดตัวหรื อเต่งตึง และช่วยลอกขุยหรื อเศษผิวหนังรวมทัง
ฝุ่ นละออง ความสกปรกออกจากผิวหน้า
1.3 สิ งปรุ งรองพืน (Foundation) ใช้สาํ หรับทาตกแต่งผิวหน้าก่อนทีจะใช้แป้ งสี ทาทับ
นิยมเรี ยกว่า ครี มรองพืนทาหน้า
1.4 สิ งปรุ งผัดหน้า (Face Power) มีลกั ษณะเป็ นผง อาจเป็ นสี ขาวหรื อชมพู หรื อสี อืน
เหมาะสําหรับตกแต่งผิวหน้า ลําคอ ให้ดูงดงามขึนกว่าธรรมชาติ หรื อ เรี ยกแป้ งแต่งหน้า โดยปกติ
ใช้ตกแต่งขันสุ ดท้าย (Finishing touch) ลักษณะของแป้ งแต่งหน้ามี แบบ คือเป็ นผง และแผ่นอัด
แข็ง
1.5 สิ งปรุ งแต่งตา (Eye make-up Preparation) มีลกั ษณะเป็ นแท่งหรื อเป็ นแผ่นอัดแข็ง
ใช้สาํ หรับวาด หรื อทาบริ เวณเหนือหรื อใต้ตา เพือให้เกิดสี สันงดงาม
. รู้จ (Rouge) เป็ นเครื องสําอางประทินผิวสําหรับตกแต่งบริ เวณแก้มให้มีสีสันสดใส
และสวยงามขึน สี ทีใช้สาํ หรับรู้จ โดยมากเป็ นสี ชมพูหรื อแดง ให้ความเข้มของสี ต่างกัน
. ลิปสติก (Lipstick) ใช้ตกแต่งริ มฝี ปาก ให้มีสีสันสวยงามและช่วยรักษาผิวของริ ม
ฝี ปากให้อ่อนนุ่มและมีความมันเลือม มีลกั ษณะเป็ นแท่ง หรื อบางอย่างบรรจุอยูใ่ นตลับแล้วใช้
แปรงทาทีริ มฝี ปาก
1.8 ดินสอเขียนคิว เครื องสําอางทีมีลกั ษณะเป็ นดินสอทีใช้สาํ หรับเขียนคิวให้มีสีสัน
สวยงามและมีลกั ษณะตามต้องการ
. เครื องสําอางสําหรับผม (Hair Preparations) แบ่งเป็ นประเภทใหญ่ตามความต้องการใช้คือ
. เพือคงไว้ซึงสุ ขภาพของเส้นผมและหนังศีรษะ เครื องสําอางกลุ่มนีได้แก่
. . แชมพูต่างๆ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

31

. . สิ งปรุ งบางอย่างทีมีคุณสมบัติกึงเครื องสําอาง เช่น นํายากําจัดรังแค สิ งปรุ ง
สําหรับป้ องกันผมร่ วง
. . สิ งปรุ งสําหรับปรับสภาพเส้นผม เช่น Hair tonics, Hair conditioners
2.2 เพือคงไว้ซึงทรงผมตามความต้องการ ได้แก่ ขีผึงหอมใส่ ผม นํามันใส่ ผม นํามันแต่ง
ผม สเปรย์ฉีดผมและ โลชันแต่งผม
2.3 เพือเปลียนแปลงรู ปลักษณะของเส้นผม ได้แก่ สิ งปรุ งสําหรับดัดผม สิ งปรุ งสําหรับ
แต่งสี เส้นผม สิ งปรุ งสําหรับลอนผม นํายาโกรกผม
2.4 เพือขจัดเส้นผม ได้แก่ สิ งปรุ งสําหรับให้ผมร่ วง
2.5 สิ งปรุ งสําหรับก่อนโกนหนวด
2.6 สิ งปรุ งหลังโกนหนวด
3. เครื องสําอางสําหรับลําตัว (Body Cosmetics)
3.1 ครี มและโลชันทาผิว (EmolientCream and Lotions) ใช้ทากับผิวบริ เวณลําตัวเพือให้
ผิวหนังอ่อนนุ่ม และเกิดความนุ่มนวล แก้อาการผิวหนังสากแห้งต่อการสัมผัส
3.2 ครี มและโลชันทามือทาตัว (Hand, Body Cream and Lotions) ใช้ทาผิวหนังโดยเฉพาะ
ผิวของมือ เพือให้อ่อนนุ่ ม และแก้อาการผิวหนังสากแห้งต่อการสัมผัส ซึ งเกิ ดจากมื อแช่ นานาน
ํ
เกินไป นํามันหล่อเลียงผิวถูกชําระล้างออกโดยสบู่หรื อผงซักฟอก และการถูกเสี ยดสี บ่อยๆ
3.3 สิ งปรุ งกันแดดและแต่งผิว (Suntan Preparations) เป็ นสิ งปรุ งทีประกอบด้วยสารซึ ง
สามารถดูดซึ มและแยกรังสี คลืนสันของแสงอาทิตย์ออกจากรังสี ทงหมด
ั
ช่วยทําให้ผิวคลําลงโดย
ไม่เกิดการอักเสบ ป้ องกันผิวไหม้ บรรเทาปวดร้อน หรื อระคายเคืองอันเกิดจากการตากแดด
3.4 นํายาทาเล็บและนํายาล้างเล็บ (Nail Lacquers enamel and removers) เป็ น
เครื องสําอางทีเป็ นของเหลว เพือใช้ลา้ งทําความสะอาดเล็บและตกแต่งเล็บให้มีสีสวยงาม
3.5 สิ งปรุ งสําหรับทรวงอก (Breast Preparations) เป็ นสิ งปรุ งเพือเสริ มและบํารุ งทรวงอก
ให้เต่งตึง ไม่หย่อนยาน
3.6 สิ งปรุ งสําหรับระงับเหงือและกลินตัว (Antiperspirants and deodorants) เป็ น
เครื องสําอางกึงยา มีทงชนิ
ั ดของเหลวและเป็ นแท่ง ใช้ทาระงับกลินอันเกิดจากการหมักหมมของ
เหงือไคล
3.7 แป้ งโรยตัว (Dusting Powders) ใช้ทาบนร่ างกายเพือให้รู้สึกสดชืน สบายตัวป้ องกัน
ความชืนอับและกลินอันเกิดจากเหงือไคล
4. เครื องหอม (Fragrances) เป็ นสิ งปรุ งทีให้กลินหอมแก่มนุษย์ ได้แก่ นําหอม ครี มหอม
และเครื องหอมชนิดแข็ง
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4.1 ประเภท Make up เพือให้เกิดสี สันสะดุดตา ได้แก่ อายแชโดว์ มาสคาร่ า บรัชออน
แป้ งแต่งหน้า เป็ นต้น
4.2 ประเภท Skin Care บํารุ งรักษาผิวพรรณ ได้แก่ ครี มโลชันสําหรับบํารุ งผิวสําหรับทํา
ความสะอาดผิว และป้ องกันแสงแดด
4.3 ประเภท Perfume นําหอม และ หัวนําหอม
จากการศึกษาค้นคว้า ตํารา และเอกสารต่าง ๆ ผูว้ ิจยั จะนําแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
ในการทํา แบบสอบถามผูบ้ ริ โภคในการเลื อกซื อสิ นค้า โดยจะทราบถึ ง ประเภทประเภทของ
เครื องสําอางว่าจัดอยูใ่ นหมวดหมู่ใด
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3.ความเป็ นมาของร้ านสวัสดีไดเร็คเซลส์
ร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ก่อตังโดยคุณสมศรี หอศิวาลัย เมือปี พ.ศ. 2540 จากการทีผูบ้ ริ หาร
ได้ค ลุ ก คลี อยู่ก ับ ผลิ ตภัณฑ์ด้า นความสวยความงาม จนเกิ ด ความรู ้ แ ละมี ความเชี ยวชาญด้า น
เครื องสําอางตลาดจนแหล่งตลาดเครื องสําอางเป็ นอย่างดี โดยทีเริ มต้นจากการขายเครื องสําอางมิ
สที น มี ก ารขายตรงโดยเป็ นบริ การส่ ง ถึ ง บ้า น แต่ เ มื อเวลาผ่ า นไป จึ ง มี ก ารคํา นึ ก ถึ ง ความ
สะดวกสบายของลูกค้า และความหลากหลายของสิ นค้าให้มีความหลากหลายมากยิงขึ น ซึ งใน
ขณะนันในอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุ รียงั ไม่มีร้านขายเครื องสําอางมากนัก ซึ งร้ านสวัสดี ไดเร็ ค
เซลส์ ส าขาแรกตังอยู่ในเขตอําเภอเมื อง บริ เวณข้างซอยธนาคารกรุ ง ไทย หลังจากนันได้มี ก าร
เจริ ญเติบโตขึนเป็ นลําดับ มีการขยายสาขาที 2 โดยตังอยูใ่ นเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี บริ เวณ
ใกล้ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีและธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาที 3 อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
บริ เวณ ถ.ทางเข้าเมือง ตรงข้ามธนาคารเกษตรและสหกรณ์ และเมือพ.ศ. 2552 ได้มีการเปิ ดสาขาที 4
ในอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม บริ เวณ เยืองมหาวิทยาลัยศิลปากร ใกล้แยกมาลัยแมน ในปั จจุบนั
ร้านสวัสดีเร็ คเซลส์มีพนักงานประจําร้าน 40 คน เปิ ดบริ การทุกวัน 9.30 – 20.30 น. เนืองจากร้าน
สวัสดีทาํ ธุ รกิจในด้านเครื องสําอาง มีการแข่งขันเกิดขึนสู ง ดังนันจึงคํานึ งถึ งความแตกต่างจากคู่
แข่งขัน ในด้านการแต่งร้านทีสวยงาม รวมทังจัดแสดงสิ นค้าเครื องสําอางให้ดูดึงดูดความสนใจของ
ลูกค้า การให้บริ การจึงเป็ นสิ งทีสําคัญทีทางร้ านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ จะต้องใส่ ใจโดยวิเคราะห์กลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายดังนี
กลุ่มผูห้ ญิงวัยทํางาน กลุ่มแรกนีคือกลุ่มหลักในการจัดจําหน่ายของเราเนืองจาก ผูห้ ญิงเรา
แน่นอนอยูแ่ ล้วว่าต้องการความมันใจให้กบั ตนเองและเสริ มสร้างบุคลิกภาพทีดีโดยเฉพาะอย่างยิง
ผูห้ ญิงวัยทํางาน ทีต้องออกไปทํางานพบปะกับผูค้ นมากมาย
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กลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มนีจะเป็ นกลุ่มทีเริ มดูแลตนเอง และสนใจเรื องความสวยความงาม แน่นอน
ว่าเครื องสําอางย่อมเป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับหญิงวัยแรกสาว
กลุ่มวัยผูใ้ หญ่ กลุ่มนี จะเป็ นกลุ่มทีต้องการทํานุ ถนอมความงามของตนให้คงอยู่ และดูดี
อ่อนกว่าวัย ป้ องกันความร่ วงโรย สาวกลุ่มนี จึงจําเป็ นต้องใช้เครื องสําอางมาเพือหยุดยังริ วรอยแห่ ง
วัย เพือเพิมความมันใจให้กบั ตนเอง
4. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
เนตรชนก วิภูษณวงศ์ (2553) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื อครี มกันแดดของนักศึ กษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที มี ผลต่ อการเลื อกซื อครี ม กันแดดเรี ย งตามลํา ดับ ได้จาก ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีตัง ด้านการส่ งเสริ มการตลาดนอกจากนี ผลการวิจยั ยังพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกใช้ครี มกันแดดด้วยเหตุผลหลักคือ เพือป้ องกันผิวจากรังสี UV และรับดับการศึกษาที
ต่างกันส่ งผลกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทัง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน และรายได้ต่อเดือนที
แตกต่างกันส่ งผลกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทัง 4 ด้าน แตกต่างกัน
รัตนสุ ดา แสงรัตนา (2552) ได้ศึกษาเรื องทัศนคติและพฤติกรรมด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดในการซื อเครื องสําอางของประชากรในเขตกรุ งเทพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศั นะคติดา้ น
คุณภาพสิ นค้าควรเหมาะสมกับราคาทีจําหน่าย ด้านพฤติกรรมการซื อ มีหลักการเลือกซื อผลิตภัณฑ์
โดยจะต้องเป็ นสิ นค้าทีมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ทางด้านด้านช่องทางส่ วนใหญ่ซือจาก
ซุ ปเปอร์ มาเก็ต/ร้านสะดวกซื อ การส่ งเสริ มการขายทีจูงใจมากทีสุ ดคือการโฆษณาจุดเด่นของสิ นค้า
ในสื อต่างๆ พฤติกรรมการเลือกซือผลิตภัณฑ์ หลักในการซื อคือต้องเป็ นสิ นค้าทีมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการ ทางด้านช่องทางจัดจําหน่ายโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นซุ ปเปอร์ มาเก็ต/ร้านสะดวกซื อ การ
ส่ งเสริ มการขายทีจูงใจมากทีสุ ดคือ การลดราคา ปั จจัยส่ วยบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคาและช่องทางการจัดจําหน่ายมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ0.05 และอายุ
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจเกียวกับการบริ โภคเครื องสําอางมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05
คํา รณ สั น ติ พ รวิ ท ย์ (2550) ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื อง ปั จ จัย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ
เครื องสําอางบํารุ งผิวหน้ายีห้อนีเวียสําหรับผูช้ ายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพเป็ นโสด มีอายุระหว่างระหว่าง 25-33 ปี การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือน 15,301- 20,600 บาท นิยม
ซื อเครื องสําอางบํารุ งผิวหน้ายีห้อนี เวีย เพือป้ องกันแสงแดดไม่ให้ผิวคลํา การตัดสิ นใจเลือกซื อจะ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

34

คํา นึ ง ถึ ง คุ ณภาพ สถานที เลื อก ซื อคื อที ซุ ปเปอร์ ม าร์ เก็ต/ร้ านสะดวกซื อ ด้า นพฤติ ก รรมการซื อ
เครื องสําอางบํารุ งผิวหน้ายีห้อนีเวีย ผลของการวิจยั พบว่า อายุมีผลต่อพฤติกรรมด้านความถีในการ
ใช้เครื องสําอางบํา รุ ง ผิวหน้า ยีห้อนี เวีย ส่ วนปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาด ด้านค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน) มีผลต่อพฤติกรรมการซื อเครื องบํารุ งผิวหน้ายีห้อนีเวียสําหรับ
ผูช้ ายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
มานีสงค์ ปฐมวิริยะวงศ์ (2550) ทําการศึกษาตลาดอุตสาหกรรมเครื องสําอางสมุนไพรไทย
ตามทัศ นะของผูบ้ ริ โ ภค โดยเปรี ย บเที ย บทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคที มี ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาด
เครื องสําอางสมุนไพรไทย จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ เชื อชาติ ศาสนา อาชี พ
รายได้และระดับการศึกษา พบว่าโดยภาพรวมของส่ วนประสมการตลาดเครื องสําอางสมุนไพร
ไทยไม่มีความแตกต่างกัน เมือวิเคราะห์รายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีจัด
จํา หน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการจัดจํา หน่ าย จําแนกตามปั จจัย ส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ
ศาสนา อาชี พ และรายได้ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทัง ด้าน ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลในส่ วน
ของเชื อชาตินนมี
ั ความแตกต่างกันจํานวน ด้าน ได้แก่ ด้านสถานทีจัดจําหน่ าย และปั จจัยส่ วน
บุคคลในส่ วนของระดับการศึกษานันมีความแตกต่างกันจํานวน ด้าน ได้แก่ ด้านราคา
นฤมล บัวระบัดทอง (2548) ศึกษาวิจยั เรื องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางบํารุ งผิวหน้าในสถานประกอบการทีมีตรายีห้อไทย พบว่าปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางบํารุ งผิวหน้าคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด เหตุผลสําคัญมากทีสุ ดในการตัดสิ นใจซื อคือ
ราคาคุ ม้ ค่าเหมาะสม ในขันตอนการซื อ ค่าใช้จ่ายในการซื อต่อครัง คือ ตํากว่า 500 บาท ประเภท
ผลิตภัณฑ์เครื องสําอางบํารุ งผิวหน้าทีใช้และซื อ คือชุดครี มหน้าขาวใส บุคคลทีร่ วมในการตัดสิ นใจ
ซื อ คือผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านความงาม ในขันตอนการประเมินผลหลังการซื อคือความรู ้สึกหลังจากการ
ใช้ คือใบหน้าเรี ยบเนี ยนขาวใส ความถีในการซื อ 1 ครัง/เดือน ปั ญหาทีพบหลังการใช้คือ ลดราคา
น้อย ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ การศึกษา รายได้
และสถานภาพ มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางบํารุ งผิวหน้า ความเห็นด้านปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคทีมีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื อต่างกัน
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งานวิจัยต่ างประเทศ
ดีน (Dean 1999 : 1) ศึกษาเรื อง การรับรองตราสิ นค้า ชือเสี ยงผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุน
กิจกรรมเป็ นสื อโฆษณาทีมีผลต่อทัศนคติก่อนซือของผูบ้ ริ โภค (Brand Endorsement,Popularity,
and Event Sponsorhip as Advertising Cues Affecting Consumer Prepurchase Attitudes) โดยออก
แบบสอบถามเพือศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 165 คน พบว่า ข้อความโฆษณาทีรับรองคุณภาพสิ นค้า
และตรายีห้อ(Endorsement) มีผลต่อความมันใจในคุณภาพและความนิยมชมชอบในตัวสิ นค้านัน
มาก หากข้อความทีบ่งบอกความมีชือเสี ยงของผลิตภัณฑ์(Popularity) และการเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์/
สนับสนุนกิจกรรม (Sponsorhip) กลับไม่ปรากฏผลเช่นเดียวกันแต่ประการใด
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น
ำ
สรุ ปงานวิจยั ทีเกีส
ยวข้องพบว่า การโฆษณาและการส่ งเสริ

ซื อของผูบ้ ริ โภค การศึกษาเกี ยวกับปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื อสิ นค้ากับการตัดสิ นใจที ใช้ส่วน

ประสมทางการตลาด พบว่า ปั จ จัย ด้า นพฤติ ก รรมการซื อสิ น ค้า มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด แตกต่างกัน
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บทที 3
ขันตอนการวิจัย
การศึ ก ษาปั จจัย ส่ ว นประสมทางการที มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสํา อางร้ า นสวัส ดี
ไดเร็ ค เซลส์ สาขาอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด นครปฐม มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อศึ ก ษาปั จ จัย ที มี ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง และ พฤติกรรมการซื อของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ได้กาํ หนดเรี ยบเรี ยงวิธีวจิ ยั ได้ดงั นี
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1.ระเบียบวิธีการวิสจยั

2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
4.เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
5.วิธีการสร้างเครื องมือ
6.การเก็บรวบรวมข้อมูล
7.การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantilative Research) ทีมีรูปแบบการวิจยั เชิง
สํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการวิจยั โดยการเก็บรวบรวมกลุ่ม
ตัวอย่างจากลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที 1
พฤศจิกายน 2555-31 ธันวาคม 2555
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ ลูกค้าทีเป็ นสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ จํานวน 2000 คน
(ฐานข้อมูลร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม,2555) ใช้ขอ้ มูลในปี 2555 ณ
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2555
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างจากลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม โดยใช้หลักการของ ยามาเน่ (Yamane) ทีระดับนัยสําคัญ 0.5 ความคลาดเคลือน
ร้อยละ 5 จะได้กลุ่มตัวอย่างดังนี Yamane, 1967 อ้างใน ประสพชัย พสุ นนท์ (2555) ดังนี

เมือ
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร (2,000)
ระดับความคลาดเคลือน (e= 0.05)

=
=
=

ଶǡ
ଵାଶǡሺǤହሻమ

333.33หรื อ 333 ตัวอย่างขึนไป

ดังนัน ขนาดตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาต้องไม่นอ้ ยกว่า 333 ตัวอย่าง จึงได้มีการปรับขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเป็ น 340 ตัวอย่าง
3.ข้ อมูลและแหล่งข้ อมูล
การศึกษาครังนีได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีสําคัญ 2 ส่ วน ดังนี
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลทีได้จากการตอบแบบสอบถาม ซึง
รวบรวมโดยการเก็บข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ ค
เซลส์
1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลทีอยูใ่ นรู ปเอกสาร บทความทางวิชาการ
วารสาร เพือนํามาประกอบในการทําวิจยั ครังนี
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4.เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาแบบสอบถามจากงานวิจยั ของประพันธ์ ใจวงศ์ษา(2552) ทีได้
ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที มีผลต่อพฤติกรรมการซื อผลิ ตภัณฑ์เครื องสําอางบํารุ งรั กษา
ผิวหน้าสําหรับผูบ้ ริ โภคเพศชาย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 สอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพสมรส อาชีพ และรายได้ ลักษณะคําถามเป็ นคําถาม
ปลายปิ ดทีมีคาํ ตอบให้เลือกตอบ รวม 6 ข้อ
ตอนที 2 สอบถามเกียวกับพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ลักษณะ
เป็ นคําถามปลายเปิ ด ทีมีคาํ ตอบให้เลือกตอบ รวม 12 ข้อ
ตอนที 3 สอบถามเกียวกับปัจจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ ค
เซลส์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า ตามการจัดอันดับ 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) ดังนี
ระดับ 5 หมายถึง มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ให้ มีนาหนั
ํ ก 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
ให้ มีนาหนั
ํ ก 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง มีความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
ให้ มีนาหนั
ํ ก 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง มีความสําคัญอยูใ่ นระดับน้อย
ให้ มีนาหนั
ํ ก 2 คะแนน
ให้ มีนาหนั
ํ ก 1 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง มีความสําคัญอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
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กําหนดช่วงคะแนนเพือการวิเคราะห์ผลแบ่งเป็ น 5 ระดับ จากช่วงคะแนนต่อไปนี
ค่าเฉลีย 4.50 - 5.00 หมายถึง อยูใ่ นระดับสําคัญมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.50- 4.49 หมายถึง อยูใ่ นระดับสําคัญมาก
ค่าเฉลีย 2.50 - 3.49 หมายถึง อยูใ่ นระดับสําคัญปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.50 - 2.49 หมายถึง อยูใ่ นระดับสําคัญน้อย
ค่าเฉลีย 1.00 - 1.49 หมายถึง อยูใ่ นระดับสําคัญน้อยทีสุ ด
สอบถามเกียวกับปัญหาทีพบและข้อเสนอแนะอืนๆของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะ
คําถามเป็ นคําถามปลายเปิ ด
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื อเครื องสําอางโดย
วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบ Pearson Chi-Square
สมมติ ฐานที 2 ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด มี ความสั มพันธ์ ต่อพฤติ ก รรมการซื อ
เครื องสําอางวิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบ Pearson Chi-Square
สมมติ ฐานที 3 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลแตกต่ า งกัน ให้ค วามสํา คัญกับ ปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางแตกต่างกัน วิเคราะห์ โดยใช้สถิ ติทดสอบ t-test
และ F-test และทดสอบค่าเฉลียเป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ี ของLSD
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5. วิธีการสร้ างเครืองมือ ส

เพือให้การวิจยั ครังนี สามารถตรวจสอบ และวัดได้ตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจยั และ

วัตถุประสงค์ทีวางไว้ผวู้ ิจยั ได้พฒั นาแบบสอบถามจากงานวิจยั ของประพันธ์ ใจวงศ์ษา(2552) ทีได้
ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที มีผลต่อพฤติกรรมการซื อผลิ ตภัณฑ์เครื องสําอางบํารุ งรักษา
ผิวหน้าสําหรับผูบ้ ริ โภคเพศชาย โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1 ศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร ตํารา ทฤษฎี และงานวิจยั ต่างๆ รวมทังศึ กษา
วิธีการสร้างแบบสอบถามงานวิจยั
2 ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที สร้างขึนเสนออาจารย์ทีปรึ กษา เพือตรวจสอบปรั บปรุ งความ
สมบูรณ์ และความถูกต้องให้ครอบคลุมทังด้านโครงสร้าง เนื อหา และภาษาทีใช้ เพือให้เกิดความ
เข้าใจแก่ผตู้ อบแบบสอบถาม และสามารถครอบคลุมเรื องทีต้องการศึกษาแล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข
3 นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแล้วให้ผทู้ รงคุณวุฒิ ตรวจสอบพิจารณาความเทียงตรง เชิ ง
เนือหาของแบบสอบถามโดยให้ค่า IOC มากกว่า 0.5 และนํามาปรับปรุ งแก้ไข
4 นําแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุ ณวุฒิ แล้วนําเสนอต่อ
อาจารย์ทีปรึ กษาภาคนิพนธ์ เพือพิจารณาแล้วจัดพิมพ์เครื องมือใหม่
5 นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งไปทดลองใช้กบั ผูซ้ ื อทีไม่ได้ถูกกําหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั ครั งนี จํานวน 30 คน ซึ งเข้า ซื อของที ร้ า นสวัส ดี ไ ดเร็ ค เซลส์ สาขาอําเภอเมื อ ง จัง หวัด
เพชรบุรี เพือนํามาหาค่าความเชื อมันของแบบสอบถาม โดยวิธีสัมประสิ ทธิ อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา เท่ากับ 0.9141

40

6 นําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเทียงตรง เชิ งเนื อหาและความ
เชื อมันไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี และนําเครื องมือไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
6. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. นํา แบบสอบถามไปแจกกับลู กค้าร้ านสวัส ดี ไดเร็ ค เซลส์ สาขาอําเภอเมื อง จัง หวัด
นครปฐม โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 340 คน โดยมี ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในช่วงเดือนพฤษจิกายน-ธันวาคม 2555 โดยแจกแบบสอบถามในวันจันทร์ถึงอาทิตย์
2. นําแบบสอบถามทีได้กลับคืนมา ตรวจหาความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
และดําเนินการจัดทําตามขันตอน
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7.การวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ข ้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติ SPSS
ข้อมูลทีรวบรวมจากการแจกแบบสอบถามแล้วนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงแบนมาตรฐาน
ตอนที 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน และอาชี พ สถิติที
ใช้คือ ความถีและร้อยละ(Percentage)
ตอนที 2 ข้อมูลพฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ความถีและร้อย
ละ(Percentage)
ตอนที 3 การวัด ระดับ ความสํ า คัญ ของปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ใช้ค่าความถี ร้ อยละ ค่าเฉลี ย และส่ วนเบียงแบนมาตรฐาน ซึ งมีปัจจัย
ต่ า งๆที ใช้ว ดั ได้แ ก่ ปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย การส่ ง เสริ ม การตลาด
กระบวนการให้บริ การและลักษณะทางด้านกายภาพอืนๆ ปั ญหาทีพบและข้อเสนอแนะอืนๆของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถีและร้อยละ
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บทที
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การศึกษาเรื องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางของ
ร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การรายงานผลการศึกษานําเสนอเป็ น
ส่ วน ดังนี
1. การศึกษาเชิงพรรณนา
2. การศึกษาเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์และความแตกต่าง
1. การศึกษาเชิงพรรณนา
1.1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื องมือในการเก็บข้อมูลการวิจยั เพือให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั จากการเก็บข้อมูล
ของลูกค้าทีเป็ นสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน คน
ตารางที จํานวนและร้อยละข้อมูลทัวไปของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
ข้ อมูลทัวไป

จํานวน

ร้ อยละ

ชาย
หญิง

72
268

21.18
78.82

ไม่เกิน 25 ปี
26 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 - 55 ปี
56 - 65 ปี

213
71
20
22
7

62.65
20.88
5.88
6.47
2.06

เพศ

อายุ
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ตารางที จํานวนและร้อยละข้อมูลทัวไปของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม (ต่อ)
ข้ อมูลทัวไป

จํานวน

ร้ อยละ

7

2.06

อายุ
65 ปี ขึนไป
อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา
215
63.24
รับราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ
.
พนักงานเอกชน / รับจ้าง
42
12.35
เจ้าของกิจการ
31
9.12
อืน ๆ (แม่บา้ น)
2
.59
สถานะภาพสมรส
โสด
243
71.47
สมรส
85
25.00
หย่าร้าง
12
3.53
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาหรื อตํากว่า
42
12.35
ปวช.
20
5.88
ปวส. /อนุปริ ญญา
35
10.29
ปริ ญญาตรี
227
66.76
สู งกว่าปริ ญญาตรี
16
4.71
ระดับรายได้ต่อเดือน
10,000 บาทหรื อน้อยกว่า
196
57.65
10,001 - 15,000 บาท
91
26.76
15,001 - 20,000 บาท
25
7.35
20,000 บาทขึนไป
28
8.24
จากตารางที พบว่า สมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่ วน
ใหญ่เป็ นผูห้ ญิง จํานวน
.

คน คิดเป็ นร้อยละ . และเพศชาย จํานวน

คน คิดเป็ นร้ อยละ
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อายุ พบว่า สมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่ วนใหญ่อายุ
ไม่เกิน ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาอายุระหว่าง – ปี จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . อายุระหว่าง – ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . อายุระหว่าง –
ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และอายุระหว่าง – ปี และอายุ ปี ขึนไป จํานวน
คนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ .
อาชี พ พบว่า สมาชิกร้านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่ วนใหญ่
อาชี พนักเรี ยน / นักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาอาชี พรับราชการหรื อ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . อาชีพพนักงานเอกชน / รับจ้าง จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . อาชีพเจ้าของกิจการ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และอาชี พแม่บา้ น
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
สถานะภาพสมรส พบว่า สมาชิ กร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ส่ วนใหญ่มีสถานะภาพโสด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมามีสถานะภาพสมรส
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และสถานะภาพหย่าร้าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ระดับการศึกษา พบว่า สมาชิ กร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ส่ วนใหญ่มี ระดับ การศึก ษาปริ ญญาตรี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมามีระดับ
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาหรื อตํากว่า จํานวน คน คิ ดเป็ นร้ อยละ . ระดับ การศึ ก ษาปวส. /
อนุ ปริ ญญา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ .
ระดับ รายได้ต่ อเดื อน พบว่า สมาชิ ก ร้ า นสวัส ดี ไ ดเร็ ค เซลส์ สาขาอํา เภอเมื อง จัง หวัด
นครปฐม ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดื อน , บาทหรื อน้อยกว่า จํานวน คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
. รองลงมามีระดับรายได้ต่อเดือนระหว่าง , – , บาท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. ระดับรายได้ต่อเดือน , บาทขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และระดับรายได้
ต่อเดือนระหว่าง , – , บาท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
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1.2 พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอางร้ านสวัสดีไดเร็คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
ตารางที จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม
พฤติกรรมการซือ
ระยะเวลาทีท่านเป็ นลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 2 ปี
3 - 4 ปี
ความถีในการใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ต่อเดือน
1 ครัง
2 ครัง
3 ครัง
4 ครัง
มากกว่า 4 ครัง
ช่วงวันในการใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
วันจันทร์ - วันศุกร์
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่กาํ หนดวันแน่นอน
ช่วงเวลาในการใช้บริ การทีร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์*
เวลา 9.00 - 12.00 น.
เวลา 12.01 - 15.00 น.
เวลา 15.01 - 18.00 น.
เวลา 18.01 - 21.00 น.

จํานวน

ร้ อยละ

131
162
47

38.53
47.65
13.82

71
102
56
32
79

20.88
30.00
16.47
9.41
23.24

79
45
9
207

23.24
13.24
2.65
60.88

28
93
175
118

8.24
27.35
51.47
34.71
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ตารางที จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม (ต่อ)
พฤติกรรมการซือ
ระยะเวลาในการใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
น้อยกว่า 15 นาที
15 - 30 นาที
มากกว่า 30 นาที
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
ตํากว่า 100 บาท
101 - 500 บาท
501 - 1,000 บาท
1,001 - 1,500 บาท
1,501 - 2,000 บาท
2,001 บาทขึนไป
ท่านตัดสิ นใจซือเครื องสําอางทุกครังทีเข้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
ซือทุกครัง
ซือบางครัง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์*
ได้รับคําแนะนํามา
ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่าร้านอืน
ความหลากกลายของสิ นค้า
มีเครื องสําอางทีต้องการ
มีบริ การทีดีกว่า
มีบตั รสมาชิก
มีส่วนลดพิเศษ
มีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ
การเดินทางและทีจอดรถสะดวก

จํานวน

ร้ อยละ

54
156
130

15.88
45.88
38.24

25
145
102
54
11
3

7.35
42.65
30.00
15.88
3.24
.88

199
141

58.53
41.47

117
204
147
183
103
141
68
25
43

34.41
60.00
43.24
53.82
30.29
41.47
20.00
7.35
12.65
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ตารางที จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม (ต่อ)
พฤติกรรมการซือ
ท่านเคยแนะนําเพือนหรื อคนรู้จกั ให้มาใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ ค
เซลส์หรื อไม่
เคย
ไม่เคย
เหตุผลทีทําให้ท่านตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางทีร้านอืน*
ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่า
ความสะดวกในการซือสิ นค้า
มีเครื องสําอางทีต้องการ
มีการให้บริ การทีดีกว่า
มีบตั รสมาชิก
มีส่วนบดพิเศษ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดทีดีกว่า
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซือ*
เครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า
เครื องสําอางสําหรับผม
เครื องสําอางสําหรับลําตัว
เครื องหอม
อืน ๆ (เครื องสําอางมือและเท้า)
ใครมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ตัวท่านเอง
เพือนสนิท
ครอบครัว
เพือนร่ วมงาน
คู่รัก
อืนๆ (พนักงานขาย)
*ตอบได้มากกว่า ข้อ

จํานวน

ร้ อยละ

307
33

90.29
9.71

192
163
138
71
65
47
38

56.47
47.94
40.59
20.88
19.12
13.82
11.18

286
145
209
58
2

84.37
42.77
61.65
17.11
.59

141
99
46
24
28
2

41.47
29.12
13.53
7.06
8.24
.59
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จากตารางที พบว่า สมาชิ กร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ – ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมา
ระยะเวลาน้อยกว่า ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และระยะวเลา - ปี จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ .
ความถีในการใช้บริ การร้านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ ต่อเดื อน พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้บริ การ ครัง
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาใช้บริ การมากกว่า ครัง จํานวน คน คิดเป็ นร้อย
ละ . และใช้บริ การ ครัง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ช่วงวันในการใช้บริ การร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ พบว่า ส่ วนใหญ่ไม่กาํ หนดวันแน่ นอนใน
การใช้บริ การ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาใช้บริ การวันจันทร์ – วันศุกร์ จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และใช้บริ การวันเสาร์ – วันอาทิตย์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
.
ช่ ว งเวลาในการใช้บริ ก ารที ร้ านสวัส ดี ไ ดเร็ คเซลส์ พบว่า ส่ วนใหญ่ ใ ช้บ ริ การช่ ว งเวลา
. – . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาใช้บริ การช่วงเวลา . – .
น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และใช้บริ การช่วงเวลา . – . น. จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ .
ระยะเวลาในการใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้เวลา – นาที
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาใช้เวลามากกว่า นาที จํานวน คน คิดเป็ นร้อย
ละ . และใช้เวลาน้อยกว่า นาที จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ พบว่า ส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายระหว่าง –
บาท จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมามี ค่าใช้จ่ายระหว่าง – , บาท
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และมีค่าใช้จ่ายระหว่าง , – , บาท จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ .
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางทุกครังทีเข้าร้ านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ พบว่า ส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื อ
ทุกครัง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และซือบางครัง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
เหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ พบว่า ส่ วนใหญ่ราคาสิ นค้าบาง
ประเภทถูกกว่าร้ านอืน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมามีเครื องสําอางทีต้องการ
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และความหลากหลายของสิ นค้า จํานวน คน คิดเป็ นร้อย
ละ .
แนะนํา เพื อนหรื อ คนรู้ จ ัก ให้ ม าใช้บ ริ ก ารร้ า นสวัส ดี ไ ดเร็ ค เซลส์ พบว่า ส่ วนใหญ่ เ คย
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และไม่เคย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
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ั
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ส
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เหตุ ผลทีทํา ให้ท่านตัดสิ นใจซื อเครื องสํา อางที ร้ านอื น พบว่า ส่ ว นใหญ่ราคาสิ นค้า บาง
ประเภทถู ก กว่า จํานวน คน คิ ดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาความสะดวกในการซื อสิ นค้า
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และมีเครื องสําอางทีต้องการ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
.
ประเภทเครื องสําอางทีเลื อกซื อ พบว่า ส่ วนใหญ่ซือเครื องสําอางสําหรับใบหน้า จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาเครื องสําอางสําหรับลําตัว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. และเครื องสําอางสําหรับผม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ผูท้ ีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า ส่ วนใหญ่ตวั ท่านเอง จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาเพือนสนิ ท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และครอบครัว
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
1.3 ปั จ จั ยส่ วนประสมทางการตลาดทีมี ผลต่ อการตัด สิ นใจซื อเครื องสํ า อางร้ า นสวัส ดี
ไดเร็คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผลทีได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั จึงแสดงค่าเฉลี ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของ
ตัวแปรต่างๆ คือ ) ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ) ปั จจัยด้านราคา ) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด )
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ) ปั จจัยด้านกระบวนการใช้บริ การ ) ปั จจัยด้านบุคลากร และ
) ปั จจัยด้านกายภาพอืนๆ ดังนี
ตารางที ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซือเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อการตัดสิ นใจซือ
เครืองสํ าอาง
. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
. ปัจจัยด้านราคา
. ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
. ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
. ปัจจัยด้านกระบวนการใช้บริ การ
. ปัจจัยด้านบุคลากร
. ปัจจัยด้านกายภาพอืนๆ
รวม

X

.
.
.
.
.
.
.
.

n = 340
S.D.
.
.
.
.
.
.
.
.

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื อ
เครื องสํา อางร้ า นสวัส ดี ไ ดเร็ ค เซลส์ โ ดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่ า เฉลี ยเท่ า กับ . ส่ ว น
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ . เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางอยูใ่ นระดับมาก ข้อ โดยมีค่าเฉลี ยมากทีสุ ด ได้แก่ ปั จจัยด้าน
ราคา ( X = 4.11, S.D. = 0.52) รองลงมา ปั จจัยด้านบุคลากร ( X = 4.1 , S.D. = 0. 2) ปั จจัยด้าน
กายภาพอืน ๆ ( X = 4. , S.D. = 0. ) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 4. , S.D. = 0. ) ปั จจัยด้าน
กระบวนการใช้บริ การ ( X = . , S.D. = 0. ) ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( X = . ,
S.D. = 0.5 ) และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ( X = . , S.D. = 0.5 ) ตามลําดับ
ตารางที ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซือเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์

ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์

ระดับปัจจัยทีส่ งผล
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

1.มีการจัดหมวดหมู่
สิ นค้าอย่างเป็ นระเบียบ ( . )
2.มีเครื องสําอางทีออก
53
วางตลาดใหม่ๆ ทัน
( . )
เหตุการณ์
3.มีประเภทของ
ผลิตภัณฑ์เครื องสําอาง
( . )
ทีหลากหลาย
4.สิ นค้ามีคุณภาพดี
( . )
5.แบบของสิ นค้า
สวยงาม ทันสมัย
( . )
รวม

-

( . )

( . )

( . )

( . )

(. )

( . )

( . )

(. )

( . )

( . )

(. )

( . )

( . )

(. )

X

S.D. ระดับ

-

.

.

มาก

-

.

.

มาก

-

.

.

มาก

-

.

.

มาก

-

.

.

มาก

.

.

มาก
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จากตารางที พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื อ
เครื องสําอางของร้ านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ . ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ . เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับมาก ข้อ โดยข้อที
มีค่าเฉลียมากทีสุ ด ได้แก่ สิ นค้ามีคุณภาพดี ( X = 4. , S.D. = 0. ) รองลงมา มีการจัดหมวดหมู่
สิ นค้าอย่างเป็ นระเบียบ ( X = 4. , S.D. = 0. ) มีประเภทของผลิตภัณฑ์เครื องสําอางทีหลากหลาย (
X = 4. , S.D. = 0. ) แบบของสิ นค้าสวยงาม ทันสมัย ( X = 4. , S.D. = 0. ) และมีเครื องสําอาง
ทีออกวางตลาดใหม่ๆ ทันเหตุการณ์ ( X = . , S.D. = 0. ) ตามลําดับ
ตารางที ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซือเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ปัจจัยด้านราคา

ปัจจัยด้ านราคา

1.ราคาถูกกว่าร้าน
อืนๆ
2.มีราคาสมเหตุสมผล
เหมาะสมกับคุณภาพ
สิ นค้า
3.มีป้ายแสดงราคา
ชัดเจน
4.มีมุมสิ นค้าราคา
ประหยัด
5.มีระบบชําระเงิน
ด้วยบัตรเครดิต
รวม

ระดับปัจจัยทีส่ งผล
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

X

S.D. ระดับ

-

-

.

.

มาก

-

-

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

( . )

( . )

( . )

( . )

( . )

( . )

( . )

( . )

( . )

(. )

( . )

( . )

( . )

(. )

(. )

( . )

( . )

( . )

(. )

(. )
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จากตารางที พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื อ
เครื องสําอางของร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ
. ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ . เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง ด้านราคา อยูใ่ นระดับมาก ข้อ โดยข้อทีมีค่าเฉลีย
มากทีสุ ด ได้แก่ ราคาถูกกว่าร้านอืนๆ ( X = 4. , S.D. = 0. ) รองลงมา มีราคาสมเหตุสมผล
เหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า ( X = 4. , S.D. = 0. ) มีป้ายแสดงราคาชัดเจน ( X = 4. , S.D. = 0. )
มีระบบชําระเงินด้วยบัตรเครดิต ( X = 4. , S.D. = 0. ) และมีมุมสิ นค้าราคาประหยัด ( X = . ,
S.D. = 0. ) ตามลําดับ
ตารางที ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด

มาก
ทีสุ ด
จํานวน
(ร้ อยละ)
1.มีการโฆษณาตามสื อ
58
ต่างๆอย่างต่อเนือง
(17.06)
2.มีส่วนลดพิเศษช่วง
79
เทศกาล หรื อโอกาส
(23.24)
พิเศษต่างๆ เช่น ปี ใหม่
3.มีคูปองให้ลูกค้า เพือ
62
เป็ นส่ วนลดครังต่อไป (18.24)
4.มีการสะสมแต้มเพือ
106
แลกซื อสิ นค้า
(31.18)
5.มีการแจกรางวัลใน
77
โอกาสสําคัญของร้าน (22.65)
6. มีการแจกของแถมที
88
เกียวข้องกับสิ นค้า
(25.88)
หรื อมีการแจกสิ นค้า
ทดลองใช้
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริม
การตลาด

ระดับปัจจัยทีส่ งผล
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ทีสุ ด
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
152
85
34
11
(44.71) (25.00) (10.00) (3.24)
162
77
18
4
(47.65) (22.65) (5.29) (1.18)
144
(42.35)
154
(45.29)
149
(43.82)
169
(49.71)

81
(23.82)
73
(21.47)
88
(25.88)
75
(22.06)

37
(10.88)
6
(1.76)
23
(6.76)
8
(2.35)

16
(4.71)
1
( .29)
3
( .88)
-

X

S.D. ระดับ

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก
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ตารางที ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (ต่อ)
ระดับปัจจัยทีส่ งผล
มาก
ปาน
น้ อย
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริม
มาก
น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
การตลาด
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
7.มีการรับประกัน
90
152
92
4
2
สิ นค้า สามารถเปลียน/
(26.47) (44.71) (27.06) (1.18) ( .59)
คืน กรณี สินค้ามีปัญหา
8. มีการแจกเอกสาร
41
144
122
29
4
แคตตาล็อก แนะนํา
( . ) ( . ) ( . ) (. ) (. )
สิ นค้า
รวม

X

S.D. ระดับ

.

.

มาก

.

0.

มาก

.

.

มาก

จากตารางที พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื อ
เครื องสําอางของร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลียเท่ากับ . ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ . เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับ
มาก ข้อ โดยข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุ ด ได้แก่ มีการสะสมแต้มเพือแลกซื อสิ นค้า ( X = 4. , S.D. =
0. ) รองลงมา มีการแจกของแถมทีเกียวข้องกับสิ นค้า หรื อมีการแจกสิ นค้าทดลองใช้ ( X = . ,
S.D. = 0. ) มีการรับประกันสิ นค้า สามารถเปลียน/คืน กรณี สินค้ามีปัญหา ( X = . , S.D. =
0. ) มีส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาล หรื อโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น ปี ใหม่ ( X = . , S.D. = 0. ) มี
การแจกรางวัลในโอกาสสําคัญของร้าน ( X = . , S.D. = 0. ) มีการโฆษณาตามสื อต่างๆอย่าง
ต่อเนือง ( X = . , S.D. = 0. ) มีคูปองให้ลูกค้า เพือเป็ นส่ วนลดครังต่อไป ( X = . , S.D. =
. ) และมีการแจกเอกสาร แคตตาล็อก แนะนําสิ นค้า ( X = . , S.D. = . ) ตามลําดับ
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ตารางที ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ระดับปัจจัยทีส่ งผล
มาก
ปาน
น้ อย
ปัจจัยด้ านช่ องทางการ
มาก
น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
จัดจําหน่ าย
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1.ทําเลทีตังของร้าน
สะดวกต่อการเดินทาง ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . )
2.ทําเลทีตังของร้านอยู่
ใกล้ทีพักอาศัย/สถานที ( . ) ( . ) ( . ) ( . )
ทํางาน/สถานศึกษา
3.มีสถานทีจอดรถ
สะดวกสบาย
( . ) ( . ) ( . ) (. ) (. )
4.มีบริ การสังซื อทาง
ไปรษณี ยห์ รื อโทรศัพท์ ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . )
5.การจัดผังร้านสะดวก
กับการเลือกซื อ
( . ) ( . ) ( . ) (. )
หมวดหมู่ชดั เจน
6.เวลาเปิ ด-ปิ ด ร้าน
สะดวกต่อการใช้
( . ) ( . ) ( . ) (. )
บริ การ
รวม

X

S.D. ระดับ

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

.

.

ปาน
กลาง
มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

จากตารางที พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื อ
เครื องสําอางของร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลียเท่ากับ . ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ . เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับ
มาก ข้อ โดยข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุ ด ได้แก่ เวลาเปิ ด-ปิ ด ร้านสะดวกต่อการใช้บริ การ ( X = 4. ,
S.D. = 0. ) รองลงมา มีสถานทีจอดรถสะดวกสบาย ( X = . , S.D. = 0. ) ทําเลทีตังของร้าน
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อยูใ่ กล้ทีพักอาศัย/สถานทีทํางาน/สถานศึกษา ( X = . , S.D. = 0. ) การจัดผังร้านสะดวกกับการ
เลือกซื อ หมวดหมู่ชดั เจน ( X = . , S.D. = 0. ) และทําเลทีตังของร้านสะดวกต่อการเดินทาง (
X = . , S.D. = 0. ) ตามลําดับ อยูใ่ นระดับปานกลาง ข้อ ได้แก่ มีบริ การสังซื อทางไปรษณี ย ์
หรื อโทรศัพท์ ( X = . , S.D. = . ) ตามลําดับ
ตารางที ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซือเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
ระดับปัจจัยทีส่ งผล
มาก
ปาน
น้ อย
ปัจจัยด้ านกระบวนการ
มาก
น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
ให้ บริการ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1.การทักทายลูกค้าและ
สามารถจดจําลูกค้าได้ ( . ) ( . ) ( . )
2.มีความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การเกียวกับ
( . ) ( . ) ( . ) (. )
สิ นค้า เช่น การบอก
ตําแหน่งทีวาง
3.มีความรวดเร็ วและ
ถูกต้องในการส่ งมอบ ( . ) ( . ) ( . ) ( . )
สิ นค้า และการ
ให้บริ การทางการเงิน
4.มีการรับข้อร้องเรี ยน
จากลูกค้าและแก้ไข
( . ) ( . ) ( . ) (. )
ปัญหาอย่างทันท่วงที
5.มีความสะดวกในการ
ติดต่อทางโทรศัพท์/จด ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . )
หมายอิเล็คทรอนิค
รวม

X

S.D. ระดับ

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก
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จากตารางที พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื อ
เครื องสําอางของร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ด้านกระบวนการให้บริ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลียเท่ากับ . ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ . เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทีมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ด้านกระบวนการให้บริ การ อยู่ใ น
ระดับมาก ข้อ โดยข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุ ด ได้แก่ มีความรวดเร็ วและถูกต้องในการส่ งมอบสิ นค้า
และการให้บริ การทางการเงิน ( X = 4. , S.D. = 0. ) รองลงมา มีความรวดเร็ วในการให้บริ การ
เกียวกับสิ นค้า เช่น การบอกตําแหน่งทีวาง ( X = . , S.D. = 0. ) มีการรับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า
และแก้ไขปั ญหาอย่างทันท่วงที ( X = . , S.D. = 0. ) การทักทายลูกค้าและสามารถจดจําลูกค้า
ได้ ( X = . , S.D. = 0. ) และมีความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์/จดหมายอิเล็คทรอนิค
( X = . , S.D. = 0. ) ตามลําดับ
ตารางที ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ น
ใจซือเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ปั จจัยด้านบุคลากร

ปัจจัยด้ านบุคลากร

1.พนักงานมีความ
พร้อมและ
กระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การ
2.พนักงานมีความ
สุ ภาพอ่อนน้อม
อัธยาศัยดี มีมนุษย
สัมพันธ์ เป็ นกันเอง
เอาใจใส่ ลูกค้า
3.พนักงานมีความ
รวดเร็ ว ในการ
ให้บริ การ

ระดับปัจจัยทีส่ งผล
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
( . )

( . )

( . )

( . )

( . )

( . )

( . )

( . )

( . )

(. )

(. )

(. )

X

S.D. ระดับ

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

(. )

(. )

(. )
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ตารางที ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ น
ใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ปั จจัยด้านบุคลากร (ต่อ)

ปัจจัยด้ านบุคลากร

4.พนักงานมีจาํ นวน
มากพอในการ
ให้บริ การ
5.พนักงานแต่งกายใน
เครื องแบบทีสวยงาม
สะอาด เรี ยบร้อย
รวม

ระดับปัจจัยทีส่ งผล
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
( . )

( . )

( . )

(. )

( . )

( . )

S.D. ระดับ

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

(. )
-

( . )

X

(. )

จากตารางที พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื อ
เครื องสําอางของร้ า นสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่ าเฉลี ย
เท่ากับ . ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ . เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง ด้านบุคลากร อยูใ่ นระดับมาก ข้อ โดยข้อทีมี
ค่าเฉลี ยมากทีสุ ด ได้แก่ พนักงานมีความรวดเร็ ว ในการให้บริ การ ( X = 4. , S.D. = 0. )
รองลงมา พนักงานมีความพร้อมและกระตือรื อร้นในการให้บริ การ ( X = . , S.D. = 0. )
พนักงานมีความสุ ภาพอ่อนน้อม อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ เป็ นกันเอง เอาใจใส่ ลูกค้า ( X = . ,
S.D. = 0. ) พนักงานแต่งกายในเครื องแบบทีสวยงาม สะอาด เรี ยบร้อย ( X = . , S.D. = 0. )
และ พนักงานมีจาํ นวนมากพอในการให้บริ การ
( X = . , S.D. = 0. ) ตามลําดับ
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ตารางที

ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ปั จจัยด้านกายภาพอืนๆ

ระดับปัจจัยทีส่ งผล
มาก
ปาน
น้ อย
ปัจจัยด้ านกายภาพ
มาก
น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
อืนๆ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1.ร้านมีชือเสี ยง เป็ นที
รู ้จกั ของคนทัวไป
( . ) ( . ) ( . ) (. )
2.สัญลักษณ์ประจําร้าน
โลโก้ ทีสะดุดตา
( . ) ( . ) ( . ) (. )
สามารถจดจําได้ง่าย
3.ความสะอาดของร้าน
( . ) ( . ) ( . )
4.ความกว้างของร้าน
( . ) ( . ) ( . ) (. )
5.มีแสงสว่างทีเพียงพอ
( . ) ( . ) ( . ) (. )
6.อากาศ ปลอดโปร่ ง
ไม่อึดอัด
( . ) ( . ) ( . ) (. )
7.มีการวางผังร้านทีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
( . ) ( . ) ( . ) (. ) (. )
8.มีการตกแต่งร้าน
ทันสมัย สวยงาม
( . ) ( . ) ( . ) (. )
บรรยากาศดี
9.มีการจัดร้านให้เข้า
กับเทศกาลต่างๆ
( . ) ( . ) ( . ) (. ) (. )
รวม

X

S.D. ระดับ

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก

.

.

มาก
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จากตารางที พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ
เครื องสําอางของร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ด้านกายภาพอืนๆ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ . ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ . เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ด้านกายภาพอืนๆ อยู่ในระดับมาก ข้อ โดย
ข้อทีมีค่าเฉลี ยมากทีสุ ด ได้แก่ มีแสงสว่างทีเพียงพอ ( X = 4. , S.D. = 0. ) รองลงมา อากาศ
ปลอดโปร่ ง ไม่อึดอัด ( X = . , S.D. = 0. ) ความกว้างของร้าน ( X = . , S.D. = 0. ) ความ
สะอาดของร้าน ( X = . , S.D. = 0. ) มีการตกแต่งร้านทันสมัย สวยงาม บรรยากาศดี ( X =
. , S.D. = 0. ) สัญลักษณ์ประจําร้าน โลโก้ ทีสะดุดตา สามารถจดจําได้ง่าย ( X = . , S.D. =
0. ) ร้ านมีชือเสี ยง เป็ นทีรู้ จกั ของคนทัวไป( X = . , S.D. = 0. ) มีการวางผังร้ านทีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ( X = . , S.D. = 0. ) และมีการจัดร้านให้เข้ากับเทศกาลต่างๆ ( X = . ,
S.D. = 0. ) ตามลําดับ
2. การศึกษาเปรียบเทียบความสั มพันธ์ และความแตกต่ าง
การเปรี ย บเที ย บความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล และปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจซื อเครื องสํา อางร้ า นสวัส ดี ไ ดเร็ ค เซลส์ กับ พฤติ ก รรมการซื อ
เครื องสําอาง ผูว้ จิ ยั เลือกใช้สถิติ Chi-square โดยแสดงรายละเอียดดังนี
สมมติฐานที ปัจจัยส่ วนบุคคล มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง
สมมติฐานที . เพศของลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้ านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือเครื องสําอาง
ตารางที ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมกับปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ
พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
ความถีในการซือเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ได้รับคําแนะนํามา
ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่าร้านอืน
ความหลากกลายของสิ นค้า
มีเครื องสําอางทีต้องการ

χ2
.
.
.
.
.
.

(df)

p
. *
.

แปลผล
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์

.
.
.
.

ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์

59

ตารางที

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมกับปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ (ต่อ)

พฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง
มีบริ การทีดีกว่า
มีบตั รสมาชิก
มีส่วนลดพิเศษ
เครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า
เครื องสําอางสําหรับผม
เครื องสําอางสําหรับลําตัว
เครื องหอม
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซือ
เครื องสําอาง
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .

χ2
.
.
.
.
.
.
.
.

(df)

p
.
.
.
. *
. *
.
.
.

แปลผล
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์

จากตารางที พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านเพศของลู กค้าร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขา
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง รายละเอียดดังนี
ความถีในการซื อเครื องสําอาง พบว่า เพศของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อความถีในการซื อเครื องสําอาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.
ค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง พบว่า เพศของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ไม่มีความสัมพันธ์ต่อค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า เพศของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ไม่มีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ประเภทเครื องสําอางทีเลื อกซื อ พบว่า เพศของลูกค้าร้านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อการซื อเครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า และเครื องสําอาง
สําหรับผม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ในข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า เพศของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ ค
เซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไม่มีความสัมพันธ์ ต่อบุ คคลสําคัญในการตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอาง
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สมมติฐานที . อายุของลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือเครื องสําอาง
ตารางที

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมกับปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ

พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
ความถีในการซือเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ได้รับคําแนะนํามา
ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่าร้านอืน
ความหลากกลายของสิ นค้า
มีเครื องสําอางทีต้องการ
มีบริ การทีดีกว่า
มีบตั รสมาชิก
มีส่วนลดพิเศษ
มีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ
การเดินทางและทีจอดรถสะดวก
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ
เครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า
เครื องสําอางสําหรับผม
เครื องสําอางสําหรับลําตัว
เครื องหอม
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซือ
เครื องสําอาง
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .

χ2
16.661
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(df)
20

p
.675
. *

แปลผล
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์

.
.
. *
. *
.
.
.
.
. *

ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์

. *
.
.
. *
. *

สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์

จากตารางที พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านอายุของลู กค้าร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขา
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง รายละเอียดดังนี
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ความถีในการซื อเครื องสําอาง พบว่า อายุของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความถีในการซือเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง พบว่า อายุของลูกค้าร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .
เหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า อายุของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมื อง จัง หวัดนครปฐม มี ค วามสั ม พันธ์ ต่ อเหตุ ผ ลที ตัดสิ นใจซื อเครื องสํา อางในประเด็ นความ
หลากหลายของสิ นค้า มี เครื องสําอางที ต้องการ และการเดิ น ทางและที จอดรถสะดวก อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . ในข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
ประเภทเครื องสําอางทีเลื อกซื อ พบว่า อายุของลูกค้าร้านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อการซื อเครื องสําอางทีใช้สําหรับใบหน้า และเครื องหอม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ในข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า อายุของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ ค
เซลส์ สาขาอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด นครปฐม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ บุ ค คลสํ า คัญ ในการตัดสิ น ใจซื อ
เครื องสําอาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
สมมติฐานที . อาชีพของลูกค้าทีเป็ นสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือเครื องสําอาง
ตารางที

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมกับปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพ

พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
ความถีในการซือเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ได้รับคําแนะนํามา
ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่าร้านอืน
ความหลากกลายของสิ นค้า
มีเครื องสําอางทีต้องการ

χ2
.
.
.
.
.
.

(df)

p
.
. *
.
.
. *
. *

แปลผล
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์
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ตารางที

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมกับปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพ (ต่อ)

พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
มีบริ การทีดีกว่า
มีส่วนลดพิเศษ
มีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ
การเดินทางและทีจอดรถสะดวก
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ
เครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า
เครื องสําอางสําหรับผม
เครื องสําอางสําหรับลําตัว
เครื องหอม
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซือ
เครื องสําอาง
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .

χ2
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(df)

p
.
.
.
.

แปลผล
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์

. *
.
.
. *
. *

สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์

จากตารางที พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชี พของลูกค้าร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขา
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง รายละเอียดดังนี
ความถีในการซื อเครื องสําอาง พบว่า อาชี พของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความถีในการซื อเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง พบว่า อาชีพของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .
เหตุ ผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า อาชี พของลูกค้าร้ านสวัส ดี ไ ดเร็ คเซลส์ สาขา
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางในประเด็นความ
หลากหลายของสิ นค้า และมีเครื องสําอางทีต้องการ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ
. ในข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
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ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ พบว่า อาชีพของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐมทีมี มีความสัมพันธ์ ต่อการซื อเครื องสําอางทีใช้สําหรั บใบหน้า และเครื อง
หอม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ในข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
สมมติฐานที . สถานะภาพสมรสของลูกค้าทีเป็ นสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง
ตารางที

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปัจจัยส่ วนบุคคลด้านสถานะภาพสมรส
พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
χ2
(df)
p
แปลผล
ความถีในการซือเครื องสําอาง
.
. *
สัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง
.
. *
สัมพันธ์
เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ได้รับคําแนะนํามา
.
.
ไม่สัมพันธ์
ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่าร้านอืน
.
.
ไม่สัมพันธ์
ความหลากกลายของสิ นค้า
.
. *
สัมพันธ์
มีเครื องสําอางทีต้องการ
.
.
ไม่สัมพันธ์
มีบริ การทีดีกว่า
.
.
ไม่สัมพันธ์
มีบตั รสมาชิก
.
. *
สัมพันธ์
มีส่วนลดพิเศษ
.
.
ไม่สัมพันธ์
มีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ
.
.
ไม่สัมพันธ์
การเดินทางและทีจอดรถสะดวก
.
.
ไม่สัมพันธ์
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ
เครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า
.
.
ไม่สัมพันธ์
เครื องสําอางสําหรับผม
.
.
ไม่สัมพันธ์
เครื องสําอางสําหรับลําตัว
.
.
ไม่สัมพันธ์
เครื องหอม
.
. *
สัมพันธ์
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซือ
.
. *
สัมพันธ์
เครื องสําอาง
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
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จากตารางที พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานะภาพสมรสของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ ค
เซลส์ สาขาอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด นครปฐม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการซื อเครื องสํ า อาง
รายละเอียดดังนี
ความถีในการซื อเครื องสําอาง พบว่า สถานะภาพสมรสของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด นครปฐม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความถี ในการซื อเครื องสํ า อาง อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
ค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง พบว่า สถานะภาพสมรสของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมื อง จังหวัดนครปฐม มี ค วามสั ม พันธ์ ต่อค่ า ใช้จ่า ยในการซื อเครื องสําอาง อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
เหตุ ผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า สถานะภาพสมรสของลูกค้าร้ านสวัสดี ไดเร็ ค
เซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางใน
ประเด็นความหลากหลายของสิ นค้า และมีบตั รสมาชิ ก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ในข้อ
อืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ พบว่า สถานะภาพสมรสของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อการซื อเครื องสําอางทีใช้สําหรับใบหน้า และ
เครื องหอม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ในข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า สถานะภาพสมรสของลูกค้า
ร้านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ ต่อบุคคลสําคัญในการ
ตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
ตารางที

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษา

พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
ความถีในการซือเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ได้รับคําแนะนํามา
ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่าร้านอืน

χ2
.
.
.
.

(df)

p
. *
. *
.
.

แปลผล
สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
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ตารางที

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปัจจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษา (ต่อ)

พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
ความหลากกลายของสิ นค้า
มีเครื องสําอางทีต้องการ
มีบริ การทีดีกว่า
มีบตั รสมาชิก
มีส่วนลดพิเศษ
มีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ
การเดินทางและทีจอดรถสะดวก
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ
เครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า
เครื องสําอางสําหรับผม
เครื องสําอางสําหรับลําตัว
เครื องหอม
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซือ
เครื องสําอาง
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .

χ2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(df)

p
. *
. *
.
.
.
.
.

แปลผล
สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์

. *
.
.
.
. *

สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์

จากตารางที พบว่า ระดับการศึกษาของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือเครื องสําอาง รายละเอียดดังนี
ความถี ในการซื อเครื องสําอาง พบว่า ระดับการศึกษาของลูก ค้า ร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์
สาขาอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด นครปฐม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความถี ในการซื อเครื องสํา อาง อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
ค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง พบว่า ระดับการศึ กษาของลูกค้าร้านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มี ค วามสั ม พันธ์ ต่อค่ า ใช้จ่า ยในการซื อเครื องสําอาง อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
เหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า ระดับการศึกษาของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางในประเด็น
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ความหลากหลายของสิ นค้า และมีเครื องสําอางทีต้องการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ใน
ข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ พบว่า ระดับการศึกษาของลูกค้าร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อการซื อเครื องสําอางทีใช้สําหรับใบหน้า อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ในข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า ระดับการศึกษาของลูกค้าร้าน
สวัส ดี ไ ดเร็ ค เซลส์ สาขาอํา เภอเมื อง จัง หวัด นครปฐม มี ค วามสั ม พันธ์ ต่อ บุ ค คลสํ า คัญในการ
ตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
สมมติฐานที . รายได้ต่อเดื อนของลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือเครื องสําอาง
ตารางที

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน

พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
ความถีในการซือเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ได้รับคําแนะนํามา
ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่าร้านอืน
ความหลากกลายของสิ นค้า
มีเครื องสําอางทีต้องการ
มีบริ การทีดีกว่า
มีบตั รสมาชิก
มีส่วนลดพิเศษ
มีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ
การเดินทางและทีจอดรถสะดวก

χ2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(df)

p
.
. *
.
. *
.
. *
. *
.
.
.
.

แปลผล
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
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ตารางที

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปัจจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน(ต่อ)

พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ
เครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า
เครื องสําอางสําหรับผม
เครื องสําอางสําหรับลําตัว
เครื องหอม
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซือ
เครื องสําอาง
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .

χ2
.
.
.
.
.

(df)

p

แปลผล

. *
. *
.
. *
. *

สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์

จากตารางที พบว่า รายได้ต่อเดือนของลูกค้าร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง รายละเอียดดังนี
ความถีในการซือเครื องสําอาง พบว่า รายได้ต่อเดือนของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขา
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความถีในการซื อเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง พบว่า รายได้ต่อเดื อนของลู กค้าร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมื อง จังหวัดนครปฐม มี ค วามสั ม พันธ์ ต่อค่า ใช้จ่า ยในการซื อเครื องสําอาง อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
เหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า รายได้ต่อเดือนของลูกค้าร้ านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางในประเด็น
ราคาสิ นค้าบางประเภทถู ก กว่า ร้ านอื น ความหลากหลายของสิ นค้า มี เครื องสําอางที ต้องการ มี
บริ การทีดีกว่า และการเดินทางและทีจอดรถสะดวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ในข้ออืนๆ
ไม่มีความสัมพันธ์
ประเภทเครื องสําอางทีเลื อกซื อ พบว่า รายได้ต่อเดื อนของลู กค้าร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมื อง จัง หวัดนครปฐม มี ค วามสั ม พันธ์ ต่อการซื อเครื องสํา อางที ใช้สํา หรั บ ใบหน้า
เครื องสําอางสําหรับผม และเครื องหอม อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ . ในข้ออื น ๆ ไม่ มี
ความสัมพันธ์
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บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า รายได้ต่อเดือนของลูกค้าร้าน
สวัส ดี ไ ดเร็ ค เซลส์ สาขาอํา เภอเมื อง จัง หวัด นครปฐม มี ค วามสัม พันธ์ ต่อ บุ ค คลสํ า คัญในการ
ตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
สมมติฐานที 2. ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาด มีค วามสั ม พันธ์ ต่อพฤติ ก รรมการซื อ
เครื องสําอาง
สมมติฐานที . ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการซือเครื องสําอาง
ตารางที ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
χ2
(df)
p
แปลผล
ความถีในการซือเครื องสําอาง
.
.
ไม่สัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง
.
.
ไม่สัมพันธ์
เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ได้รับคําแนะนํามา
6.956
2
.031*
สัมพันธ์
ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่าร้านอืน
.588
2
.745 ไม่สัมพันธ์
ความหลากกลายของสิ นค้า
.964
2
.618 ไม่สัมพันธ์
มีเครื องสําอางทีต้องการ
.390
2
.823 ไม่สัมพันธ์
มีบริ การทีดีกว่า
6.681
2
.035*
สัมพันธ์
มีบตั รสมาชิก
.053
2
.974 ไม่สัมพันธ์
มีส่วนลดพิเศษ
7.401
2
.025*
สัมพันธ์
มีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ
8.613
2
.013*
สัมพันธ์
การเดินทางและทีจอดรถสะดวก
1.962
2
.375 ไม่สัมพันธ์
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ
เครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า
6.548
2
.038*
สัมพันธ์
เครื องสําอางสําหรับผม
.286
2
.867 ไม่สัมพันธ์
เครื องสําอางสําหรับลําตัว
2.377
2
.305 ไม่สัมพันธ์
เครื องหอม
1.375
2
.503 ไม่สัมพันธ์
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซือ
19.257
10
.037*
สัมพันธ์
เครื องสําอาง
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
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จากตารางที 7 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซือเครื องสําอาง รายละเอียดดังนี
ความถีในการซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อความถีในการซือเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่
มีความสัมพันธ์ต่อค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพันธ์ต่อเหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอางในประเด็นได้รับคําแนะนํามา มีบริ การทีดีกว่า มี
ส่ วนลดพิเศษ และมีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ใน
ข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพันธ์ต่อการซื อเครื องสําอางทีใช้สําหรับใบหน้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ . ใน
ข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
บุ ค คลที มี ส่ ว นสํ า คัญ ในการตัด สิ น ใจซื อเครื องสํ า อาง พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อบุคคลสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
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สมมติฐานที . ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การซือเครื องสําอาง
ตารางที

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปั จจัยด้านราคา

พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
ความถีในการซือเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ได้รับคําแนะนํามา
ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่าร้านอืน
ความหลากกลายของสิ นค้า
มีเครื องสําอางทีต้องการ
มีบริ การทีดีกว่า
มีบตั รสมาชิก
มีส่วนลดพิเศษ
มีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ
การเดินทางและทีจอดรถสะดวก
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ
เครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า
เครื องสําอางสําหรับผม
เครื องสําอางสําหรับลําตัว
เครื องหอม
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซือ
เครื องสําอาง
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .

χ2
.
.

p
.
.

แปลผล
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์

.
.
.
.
.
.
.
.

. *
. *
.
.
.
. *
.
.
.

สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์

.

.
.
.
.
.

ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์

.

.
.
.
.

(df)
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จากตารางที พบว่า ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้านราคา มี ค วามสั ม พันธ์ ต่อ
พฤติกรรมการซือเครื องสําอาง รายละเอียดดังนี
ความถี ในการซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้านราคา ไม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความถีในการซื อเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง
เหตุ ผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มี
ความสัมพันธ์ต่อเหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางในประเด็นได้รับคําแนะนํามา ราคาสิ นค้าบาง
ประเภทถูกกว่าร้านอืน และมีบตั รสมาชิ ก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ . ในข้ออืน ๆ ไม่มี
ความสัมพันธ์
ประเภทเครื องสําอางที เลื อกซื อ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ไม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื อประเภทเครื องสําอาง
บุ ค คลที มี ส่ ว นสํ า คัญ ในการตัด สิ น ใจซื อเครื องสํ า อาง พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อบุคคลสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
สมมติ ฐ านที . ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาด มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือเครื องสําอาง
ตารางที

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด

พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
ความถีในการซือเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ได้รับคําแนะนํามา
ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่าร้านอืน
ความหลากกลายของสิ นค้า
มีเครื องสําอางทีต้องการ
มีบริ การทีดีกว่า

χ2
.
.
.
.
.
.
.

(df)

p
.
.
.
.
.
.
. *

แปลผล
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
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ตารางที

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (ต่อ)

มีบตั รสมาชิก
มีส่วนลดพิเศษ
มีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ
การเดินทางและทีจอดรถสะดวก
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ
เครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า
เครื องสําอางสําหรับผม
เครื องสําอางสําหรับลําตัว
เครื องหอม
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซือ
เครื องสําอาง
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
. *
. *
.

ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์

. *
.
.
.
. *

สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์

จากตารางที พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือเครื องสําอาง รายละเอียดดังนี
ความถี ในการซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความถีในการซื อเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ไม่มีความสัมพันธ์ต่อค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มี ค วามสัม พันธ์ ต่อเหตุ ผ ลที ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางในประเด็น มี บ ริ ก ารที ดี ก ว่า มี
ส่ วนลดพิเศษ และมีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ใน
ข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการซื อเครื องสําอางทีใช้สําหรับใบหน้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที
ระดับ . ในข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
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บุ ค คลที มี ส่ ว นสํ า คัญ ในการตัด สิ น ใจซื อเครื องสํ า อาง พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ บุ ค คลสํ า คัญ ในการตัด สิ นใจซื อ
เครื องสําอาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ในข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
สมมติ ฐ านที . ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง
ตารางที

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
ความถีในการซือเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ได้รับคําแนะนํามา
ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่าร้านอืน
ความหลากกลายของสิ นค้า
มีเครื องสําอางทีต้องการ
มีบริ การทีดีกว่า
มีบตั รสมาชิก
มีส่วนลดพิเศษ
มีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ
การเดินทางและทีจอดรถสะดวก

χ2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(df)

p
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. *
.

แปลผล
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
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ตารางที

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (ต่อ)

พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ
เครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า
เครื องสําอางสําหรับผม
เครื องสําอางสําหรับลําตัว
เครื องหอม
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซือ
เครื องสําอาง
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .

χ2
.
.
.
.
.

(df)

p

แปลผล

. *
.
. *
.
.

สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์

จากตารางที พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือเครื องสําอาง รายละเอียดดังนี
ความถีในการซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความถีในการซือเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์ต่อค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ าย มี ความสัมพันธ์ต่อเหตุผลที ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางในประเด็นมี กิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาดสมําเสมอ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ในข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อการซื อเครื องสําอางทีใช้สําหรับใบหน้า และเครื องสําอางทีใช้สําหรับ
ลําตัว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ในข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
บุ ค คลที มี ส่ ว นสํ า คัญ ในการตัด สิ น ใจซื อเครื องสํ า อาง พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ด้านช่ องทางการจัดจํา หน่ า ย ไม่มี ค วามสัม พันธ์ ต่อบุ คคลสํา คัญในการตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอาง
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สมมติ ฐ านที . ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า นกระบวนการให้ บ ริ การ มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือเครื องสําอางแตกต่างกัน
ตารางที

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ

พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
ความถีในการซือเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ได้รับคําแนะนํามา
ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่าร้านอืน
ความหลากกลายของสิ นค้า
มีเครื องสําอางทีต้องการ
มีบริ การทีดีกว่า
มีบตั รสมาชิก
มีส่วนลดพิเศษ
มีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ
การเดินทางและทีจอดรถสะดวก
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ
เครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า
เครื องสําอางสําหรับผม
เครื องสําอางสําหรับลําตัว
เครื องหอม
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซือ
เครื องสําอาง
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .

χ2
.
.

(df)
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

p

.

แปลผล
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์

. *
.

ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์

. *
.
.
.
.

สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์

จากตารางที พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือเครื องสําอาง รายละเอียดดังนี
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ค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ มีค วามสัม พันธ์ต่อเหตุ ผลที ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางในประเด็นมี กิ จกรรมส่ ง เสริ ม
การตลาดสมําเสมอ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ในข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ มีความสัมพันธ์ต่อการซื อเครื องสําอางทีใช้สําหรับใบหน้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที
ระดับ . ในข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
บุ ค คลที มี ส่ ว นสํ า คัญ ในการตัด สิ น ใจซื อเครื องสํ า อาง พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ด้า นกระบวนการให้บ ริ ก าร ไม่มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่อบุ ค คลสํา คัญในการตัดสิ น ใจซื อ
เครื องสําอาง
สมมติ ฐานที . ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า นบุ ค ลากร มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมการซือเครื องสําอาง
ตารางที ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปั จจัยด้านบุคลากร
พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
ความถีในการซือเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ได้รับคําแนะนํามา
ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่าร้านอืน
ความหลากกลายของสิ นค้า
มีเครื องสําอางทีต้องการ
มีบริ การทีดีกว่า
มีบตั รสมาชิก
มีส่วนลดพิเศษ
มีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ
การเดินทางและทีจอดรถสะดวก

χ2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(df)

p
.
.

แปลผล
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์

. *
.
. *
.
. *
.
.
.
.

สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
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ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปั จจัยด้านบุคลากร(ต่อ)

พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ
เครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า
เครื องสําอางสําหรับผม
เครื องสําอางสําหรับลําตัว
เครื องหอม
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซือ
เครื องสําอาง
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .

χ2
.
.
.
.
.

(df)

p

แปลผล

. *
.
.

ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์

.
.

จากตารางที พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง รายละเอียดดังนี
ความถีในการซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร ไม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความถีในการซื อเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร มี
ความสัมพันธ์ต่อเหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางในประเด็นได้รับคําแนะนํามา ความหลากกลาย
ของสิ นค้า และมีบริ การทีดีกว่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ในข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
ประเภทเครื องสําอางทีเลื อกซื อ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านบุ คลากร มี
ความสัมพันธ์ต่อการซื อเครื องสําอางทีใช้สําหรับลําตัว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ในข้อ
อืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
บุ ค คลที มี ส่ ว นสํ า คัญ ในการตัด สิ น ใจซื อเครื องสํ า อาง พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์ต่อบุคคลสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
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สมมติ ฐานที . ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกายภาพอื น มีความสั มพันธ์ ต่อ
พฤติกรรมการซือเครื องสําอาง
ตารางที

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กับปั จจัยด้านกายภาพอืน

พฤติกรรมการซือเครืองสํ าอาง
ความถีในการซือเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง
เหตุผลทีตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ได้รับคําแนะนํามา
ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่าร้านอืน
ความหลากกลายของสิ นค้า
มีเครื องสําอางทีต้องการ
มีบริ การทีดีกว่า
มีบตั รสมาชิก
มีส่วนลดพิเศษ
มีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ
การเดินทางและทีจอดรถสะดวก
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ
เครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า
เครื องสําอางสําหรับผม
เครื องสําอางสําหรับลําตัว
เครื องหอม
บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซือ
เครื องสําอาง
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .

χ2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(df)

p
.
. *
.
.
.
. *
. *
.
. *
. *
.

.
.

.
.
.

.
.

. *
.

.

แปลผล
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่สัมพันธ์

จากตารางที พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกายภาพอืน มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซือเครื องสําอาง รายละเอียดดังนี
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ความถีในการซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกายภาพอืน ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อความถีในการซือเครื องสําอาง
ค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกายภาพอืน มี
ความสัมพันธ์ต่อค่าใช้จ่ายในการซือเครื องสําอาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
เหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกายภาพอืน
มีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางในประเด็นมีเครื องสําอางทีต้องการ มีบริ การที
ดีกว่า มีส่วนลดพิเศษ และมีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
. ในข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกายภาพอืน มี
ความสัมพันธ์ต่อการซื อเครื องสําอางประเภทเครื องหอม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ . ใน
ข้ออืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
บุ ค คลที มี ส่ ว นสํ า คัญ ในการตัด สิ น ใจซื อเครื องสํ า อาง พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ด้านกายภาพอืน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อบุคคลสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
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ำ
ส

สมมติ ฐ านที ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลแตกต่ า งกัน ให้ค วามสํา คัญกับ ปั จจัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอางต่างกัน
สมมติ ฐานที . ลู ก ค้า ที เป็ นสมาชิ ก ร้ า นสวัส ดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอํา เภอเมื อ ง
จังหวัดนครปฐมทีมีเพศแตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซือเครื องสําอางแตกต่างกัน
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ความแตกต่างปัจจัยส่ วนประสมทางการลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางของ
สมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมจําแนกตามเพศ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

ชาย (n=72) หญิง (n=268)
S.D. X S.D.
X
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

t

Sig

ด้านผลิตภัณฑ์
.
.
ด้านราคา
.
.
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
.
.
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
.
.
ด้านกระบวนการให้บริ การ
.
.
ด้านบุคลากร
.
.
ด้านกายภาพอืน
.
.
รวม
.
.
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
จากตารางที ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลในด้าน
เพศ คือ เพศชายและเพศหญิงเพือทดสอบสมมติฐานทีว่า เพศทีแตกต่างกันให้ความสําคัญกับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางแตกต่างกันทัง ด้าน คื อ ด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้า นช่ องทางการจัดจํา หน่ า ย ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ด้านบุคลากร และด้านกายภาพอืนแตกต่างกันโดยใช้สถิติการทดสอบค่า t พบว่า ลูกค้า
ที เป็ นสมาชิ ก ร้ า นสวัส ดี ไดเร็ ค เซลส์ สาขาอําเภอเมื อง จัง หวัดนครปฐมที มี เ พศแตกต่ า งกันให้
ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางโดยรวม ไม่
แตกต่างกัน (t = .890, Sig = .374) เมือพิจารณาในรายด้านพบว่า ลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมื อง จังหวัดนครปฐมที มีเพศแตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดในรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานที . ลู ก ค้า ที เป็ นสมาชิ ก ร้ า นสวัส ดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอํา เภอเมื อ ง
จังหวัดนครปฐมทีมีอายุแตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซือเครื องสําอางแตกต่างกัน
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ความแตกต่างปั จจัยส่ วนประสมทางการลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางของ
สมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมจําแนกตามอายุ
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
แหล่งความ
SS
Df
MS
F
Sig
การตลาด
แปรปรวน
ด้านผลิตภัณฑ์
ระหว่างกลุ่ม
1.463
5
.293 1.563 .170
ภายในกลุ่ม
62.510 334
.187
รวม
63.972 339
ด้านราคา
ระหว่างกลุ่ม
1.078
5
.216 .798 .551
ภายในกลุ่ม
90.227 334
.270
รวม
91.306 339
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ระหว่างกลุ่ม
3.256
5
.651 1.945 .086
ภายในกลุ่ม
111.829 334
.335
รวม
115.085 339
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม
5.292
5
1.058 3.402 .005*
ภายในกลุ่ม
103.893 334
.311
รวม
109.185 339
ด้านกระบวนการให้บริ การ ระหว่างกลุ่ม
3.274
5
.655 2.297 .045*
ภายในกลุ่ม
95.235 334
.285
รวม
98.510 339
ด้านบุคลากร
ระหว่างกลุ่ม
7.343
5
1.469 4.011 .002*
ภายในกลุ่ม
122.297 334
.366
รวม
129.640 339
ด้านกายภาพอืน
ระหว่างกลุ่ม
3.636
5
.727 3.120 .009*
ภายในกลุ่ม
77.845 334
.233
รวม
81.481 339
รวม
ระหว่างกลุ่ม
2.403
5
.481 3.234 .007*
ภายในกลุ่ม
49.635 334
.149
รวม
52.038 339
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
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จากตารางที ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลในด้าน
อายุ คือ อายุไม่เกิน ปี อายุระหว่าง – ปี อายุระหว่าง - ปี อายุระหว่าง – ปี อายุ
ระหว่า ง –
ปี และอายุ ปี ขึ นไป เพื อทดสอบสมมติ ฐานที ว่า อายุ ที แตกต่ า งกันให้
ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางแตกต่างกัน
ทัง ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้าน
กระบวนการให้ บ ริ ก าร ด้า นบุ ค ลากร และด้า นกายภาพอื นแตกต่ า งกัน โดยใช้ส ถิ ติ One-way
ANOVA พบว่า ลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมทีมี
อายุแ ตกต่ า งกัน ให้ค วามสํา คัญ กับ ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ
เครื องสําอางโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . (F = 3.234, Sig = .007)
ผูว้ จิ ยั จึงนําไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD เมือพิจารณาในราย
ด้านพบว่า ลูกค้าที เป็ นสมาชิ กร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมทีมีอายุ
แตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้าน
กระบวนการให้บริ การ ด้านบุคลากร และด้านกายภาพอืน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที
ระดับ . ส่ วนด้านอืนๆ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางโดยภาพรวมจําแนกตามอายุ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
อายุ
การตลาด
โดยภาพรวม
ไม่เกิน 25 ปี
26 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 - 55 ปี
56 - 65 ปี
ปี ขึนไป
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .

X

.
.
.
.
.
.

()
-

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย
()
()
()
()
. * .
. * .
.
.
.
.
.
.
-

จากตารางที แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางโดยภาพรวม โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า อายุไม่เกิน ปี
ให้ ค วามสํ า คัญ กับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื อเครื องสํ า อางใน

()
.
.
.
.
.
-
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ภาพรวมมากกว่าอายุระหว่าง –
ทางสถิติทีระดับ .

ปี และอายุ

–

ปี เท่ากับ .

และ .

อย่างมีนยั สําคัญ

สมมติ ฐานที . ลู ก ค้า ที เป็ นสมาชิ ก ร้ า นสวัส ดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอํา เภอเมื อ ง
จังหวัดนครปฐมทีมีอาชี พแตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซือเครื องสําอางแตกต่างกัน
ตารางที

ความแตกต่างปั จจัยส่ วนประสมทางการลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางของ
สมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมจําแนกตามอาชีพ

ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านราคา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ด้านกระบวนการให้บริ การ ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

Sig

.537
63.435
63.972
1.137
90.169
91.306
3.756
111.329
115.085
3.872
105.313
109.185
2.970
95.540
98.510

4
335
339
4
335
339
4
335
339
4
335
339
4
335
339

.134
.189

.709

.586

.284
.269

1.056

.378

.939
.332

2.826

.025*

.968
.314

3.079

.016*

.742
.285

2.603

.036*
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ความแตกต่างปัจจัยส่ วนประสมทางการลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางของ
สมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมจําแนกตามอาชีพ(ต่อ)

ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
ด้านบุคลากร

ด้านกายภาพอืน

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

SS

Df

MS

F

Sig

4.386
125.254
129.640
2.663
78.818
81.481

4
335
339
4
335
339

1.096
.374

2.933

.021*

.666
.235

2.830

.025*

1.871

4

.468

3.124

.015*

*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
จากตารางที ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลในด้าน
อาชีพ คือ อาชี พนักเรี ยน / นักศึกษา อาชี พรับราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชี พพนักงาน
เอกชน / รับจ้าง อาชีพเจ้าของกิจการ และอาชีพแม่บา้ น เพือทดสอบสมมติฐานทีว่าอาชี พทีแตกต่าง
กัน ให้ค วามสํา คัญกับ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจซื อเครื องสํ า อาง
แตกต่างกันทัง ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านบุ คลากร และด้านกายภาพอืนแตกต่างกันโดยใช้สถิ ติ
One-way ANOVA พบว่า ลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมที มีอาชี พแตกต่างกันให้ค วามสําคัญกับปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที มี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . (F = 3. , Sig
= .0 ) ผูว้ ิจยั จึงนําไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD เมือ
พิจารณาในรายด้านพบว่า ลู กค้า ที เป็ นสมาชิ ก ร้ านสวัส ดี ไ ดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมื อง จังหวัด
นครปฐมทีมีอาชี พแตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านบุคลากร และด้านกายภาพ
อืน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ส่ วนด้านอืนๆ ไม่แตกต่างกัน
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การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางโดยภาพรวมจําแนกตามอาชีพ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

ปัจจัยส่ วนประสม
อาชีพ
ทางการตลาด
โดยภาพรวม
นักเรี ยน / นักศึกษา
รับราชการหรื อพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน / รับจ้าง
เจ้าของกิจการ
แม่บา้ น
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .

X

.
.
.
.
.

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย
()
()
()
()
()
. * . * .
.
.
.
.
-

.
-

.
.

จากตารางที แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางโดยภาพรวม โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า อาชี พนักเรี ยน
นักศึกษาให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ในภาพรวมมากกว่าอาชีพรับราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิ จ และอาชีพพนักงานเอกชน / รับจ้าง
เท่ากับ . และ . อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
สมมติ ฐานที . ลู ก ค้า ที เป็ นสมาชิ ก ร้ า นสวัส ดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอํา เภอเมื อ ง
จัง หวัด นครปฐมที มี ส ถานะภาพสมรสแตกต่ า งกัน ให้ค วามสํ า คัญ กับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอางแตกต่างกัน

-
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ความแตกต่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมจําแนกตาม
สถานะภาพสมรส

ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านราคา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านกระบวนการให้บริ การ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านบุคลากร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านกายภาพอืน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

Sig

.547
63.425
63.972
1.919
89.387
91.306
1.441
113.644
115.085
2.877
106.307
109.185
2.675
95.835
98.510
3.255
126.385
129.640
3.105
78.376
81.481

2
337
339
2
337
339
2
337
339
2
337
339
2
337
339
2
337
339
2
337
339

.274
.188

1.453

.235

.959
.265

3.617

.028*

.721
.337

2.137

.120

1.439
.315

4.561

.011*

1.337
.284

4.703

.010*

1.627
.375

4.340

.014*

1.553
.233

6.676

.001*
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ความแตกต่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ของสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมจําแนกตาม
สถานะภาพสมรส(ต่อ)

ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

Sig

2.062
49.976
52.038

2
337
339

1.031
.148

6.954

.001*

*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
จากตารางที ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลในด้าน
สถานะภาพสมรส คือ สถานะภาพโสด สถานะภาพสมรส และสถานะภาพหย่าร้ าง เพือทดสอบ
สมมติฐานทีว่าอาชีพทีแตกต่างกันให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางแตกต่า งกันทัง ด้า น คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านบุคลากร และด้านกายภาพ
อืนแตกต่างกันโดยใช้สถิติ One-way ANOVA พบว่า ลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมทีมีสถานภาพะสมรสแตกต่างกันให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ . (F = . , Sig = .0 ) ผูว้ ิจยั จึงนําไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ โดย
วิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD เมือพิจารณาในรายด้านพบว่า ลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้านสวัสดีไดเร็ ค
เซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมทีมีสถานะภาพสมรสแตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้าน
บุคลากร และด้านกายภาพอืน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ . ส่ วนด้านอืนๆ ไม่
แตกต่างกัน
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การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางโดยภาพรวมจําแนกตามสถานะภาพสมรส โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ
LSD

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย
ปัจจัยส่ วนประสม
สถานะภาพสมรส
X
()
()
()
ทางการตลาด
โดยภาพรวม
โสด
.
. *
.
สมรส
.
.
หย่าร้าง
.
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
จากตารางที แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซือเครื องสําอางโดยภาพรวม โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า สถานะภาพโสดให้
ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางในภาพรวม
มากกว่าสถานะภาพสมรส เท่ากับ . อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
สมมติ ฐานที . ลู ก ค้า ที เป็ นสมาชิ ก ร้ า นสวัส ดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอํา เภอเมื อ ง
จังหวัดนครปฐมทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอางแตกต่างกัน
ตารางที ความแตกต่างปัจจัยส่ วนประสมทางการลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางของ
สมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมจําแนกตามระดับ
การศึกษา
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

Sig

1.563
62.409
63.972
.748
90.557
91.306

4
335
339
4
335
339

.391
.186

2.098

.081

.187
.270

.692

.598
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ความแตกต่างปัจจัยส่ วนประสมทางการลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางของ
สมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมจําแนกตามระดับ
การศึกษา (ต่อ)

ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

แหล่งความ
SS
Df
MS
F
Sig
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
2.411
4
.603 1.792 .130
ภายในกลุ่ม
112.674 335
.336
รวม
115.085 339
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม
1.628
4
.407 1.268 .282
ภายในกลุ่ม
107.556 335
.321
รวม
109.185 339
ด้านกระบวนการให้บริ การ ระหว่างกลุ่ม
1.470
4
.368 1.269 .282
ภายในกลุ่ม
97.039 335
.290
รวม
98.510 339
ด้านบุคลากร
ระหว่างกลุ่ม
3.367
4
.842 2.233 .065
ภายในกลุ่ม
126.273 335
.377
รวม
129.640 339
ด้านกายภาพอืน
ระหว่างกลุ่ม
1.326
4
.332 1.386 .239
ภายในกลุ่ม
80.155 335
.239
รวม
81.481 339
รวม
ระหว่างกลุ่ม
.954
4
.239 1.565 .183
ภายในกลุ่ม
51.084 335
.152
รวม
52.038 339
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
จากตารางที ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลในด้าน
ระดับการศึกษา คือ ระดับ มัธยมศึกษาหรื อตํากว่า ระดับปวช. ระดับปวส. / อนุ ปริ ญญา ระดับ
ปริ ญ ญาตรี และระดับ สู ง กว่า ปริ ญ ญาตรี เพื อทดสอบสมมติ ฐ านที ว่า อาชี พ ที แตกต่ า งกัน ให้
ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางแตกต่างกัน
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ทัง ด้าน คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ มการตลาด ช่ องทางการจัดจําหน่ าย กระบวนการ
ให้บริ การ บุคลากร และด้านกายภาพอืนแตกต่างกันโดยใช้สถิติ One-way ANOVA พบว่า ลูกค้าที
เป็ นสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน (F = . , Sig = . ) เมือพิจารณาในรายด้านพบว่า ลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมทีมีสถานะภาพสมรสแตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานที . ลู ก ค้า ที เป็ นสมาชิ ก ร้ า นสวัส ดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอํา เภอเมื อ ง
จังหวัดนครปฐมทีมี ระดับ รายได้ต่อเดื อนแตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอางแตกต่างกัน
ตารางที ความแตกต่างปัจจัยส่ วนประสมทางการลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางของ
สมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมจําแนกตามระดับรายได้
ต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
แหล่งความ
SS
Df
MS
F
Sig
การตลาด
แปรปรวน
ด้านผลิตภัณฑ์
ระหว่างกลุ่ม
.543
3
.181
.959 .412
ภายในกลุ่ม
63.429 336
.189
รวม
63.972 339
ด้านราคา
ระหว่างกลุ่ม
.067
3
.022
.083 .969
ภายในกลุ่ม
91.238 336
.272
รวม
91.306 339
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ระหว่างกลุ่ม
.614
3
.205
.600 .615
ภายในกลุ่ม
114.471 336
.341
รวม
115.085 339
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม
4.081
3
1.360 4.349 .005*
ภายในกลุ่ม
105.103 336
.313
รวม
109.185 339
ด้านกระบวนการให้บริ การ ระหว่างกลุ่ม
2.743
3
.914 3.208 .023*
ภายในกลุ่ม
95.767 336
.285
รวม
98.510 339
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ความแตกต่างปั จจัยส่ วนประสมทางการลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางของ
สมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมจําแนกตามระดับรายได้
ต่อเดือน(ต่อ)
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
แหล่งความ
SS
Df
MS
F
Sig
การตลาด
แปรปรวน
ด้านบุคลากร
ระหว่างกลุ่ม
7.666
3
2.555 7.039 .000*
ภายในกลุ่ม
121.974 336
.363
รวม
129.640 339
ด้านกายภาพอืน
ระหว่างกลุ่ม
.994
3
.331 1.383 .248
ภายในกลุ่ม
80.487 336
.240
รวม
81.481 339
รวม
ระหว่างกลุ่ม
1.486
3
.495 3.291 .021*
ภายในกลุ่ม
50.553 336
.150
รวม
52.038 339
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
จากตารางที ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลในด้าน
ระดับรายได้ต่อเดือน คือ รายได้ 10,000 บาทหรื อน้อยกว่า รายได้ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท
รายได้ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท และรายได้ 20,000 บาทขึนไป เพือทดสอบสมมติฐานทีว่า
อาชี พที แตกต่างกันให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางแตกต่างกันทัง ด้าน คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านบุคลากร และด้านกายภาพอืนแตกต่างกัน
โดยใช้สถิติ One-way ANOVA พบว่า ลูกค้าทีเป็ นสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง
จัง หวัดนครปฐมทีมี ระดับรายได้ต่อเดื อนแตกต่ า งกัน ให้ค วามสํา คัญกับ ปั จจัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที
ระดับ . (F = . , Sig = .0 ) ผูว้ จิ ยั จึงนําไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการทดสอบ
รายคู่ของ LSD เมือพิจารณาในรายด้านพบว่า ลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้ านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขา
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมที มีระดับรายได้ต่อเดื อนแตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านบุคลากร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ส่ วนด้านอืนๆ ไม่แตกต่างกัน
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การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางโดยภาพรวมจําแนกตามระดับรายได้ต่อเดือนโดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ
LSD

ปัจจัยส่ วนประสม
ระดับรายได้ต่อเดือน
ทางการตลาด
โดยภาพรวม
10,000 บาทหรื อน้อยกว่า
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,000 บาทขึนไป
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .

X

.
.
.
.

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย
()
()
()
()
. * .
.
.
.
.
-

จากตารางที แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางโดยภาพรวม โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า รายได้ต่อเดื อน
, บาทหรื อน้อยกว่าให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื อเครื องสําอางในภาพรวมมากกว่ารายได้ระหว่าง , – , บาท เท่ากับ . อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
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บทที5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

การศึกษาเรื องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ของร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลล์สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม และ 2) ศึ กษาพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลล์สาขา
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้ านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมื อง จังหวัดนครปฐม จํานวน คน เครื องมื อทีใช้ในการวิจยั ครั งนี
ได้ แ ก่ แบบสอบถาม จํา นวน ชุ ด แบ่ ง ออกเป็ น ส่ ว น ดั ง นี ส่ ว นที ข้อ มู ล ทัวไปด้ า น
ประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที 2 พฤติกรรมการซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ ค
เซลส์ ส่ วนที 3 ปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั เลือกใช้สถิติ ค่าร้อย
ละ ในการอธิ บายข้อมูลเกียวกับปัจจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของลูกค้าทีเป็ น
สมาชิ ก ร้ า นสวัส ดี ไ ดเร็ ค เซลส์ สาขาอํา เภอเมื อง จัง หวัด นครปฐม ค่า เฉลี ยและส่ ว นเบี ยงเบน
มาตรฐานเพื ออธิ บ ายข้อมู ล เกี ยวกับ ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื อ
เครื องสํา อางของลู กค้าที เป็ นสมาชิ ก ร้ า นสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมื อง จัง หวัดนครปฐม
สําหรับการทดสอบสมมติฐานผูว้ จิ ยั จําแนกดังนี สมมติฐานที ปัจจัยส่ วนบุคคล มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง ใช้สถิติ Chi-square สมมติฐานที ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง ใช้สถิติ Chi-square สมมติฐานที ปั จจัยส่ วน
บุ ค คลแตกต่างกันให้ความสํา คัญกับ ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางต่างกัน ใช้สถิติ t-test และ One-Way ANOVA
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลูกค้าทีเป็ นสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมส่ วน
ใหญ่เป็ นผูห้ ญิง คิดเป็ นร้ อยละ . และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ . อายุไม่เกิน ปี คิดเป็ น
ร้อยละ . อาชีพนักเรี ยน / นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ . สถานะภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ .
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ . รายได้ต่อเดือน , บาทหรื อน้อยกว่า คิดเป็ น
ร้อยละ .
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2. พฤติกรรมการซื
ส อเครืองสําอางของลูกค้าร้านสวั

ลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมส่ วน
ใหญ่เป็ นลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ – ปี คิดเป็ นร้อยละ . ส่ วนใหญ่ใช้บริ การ ครังต่อ
เดือน คิดเป็ นร้อยละ . ไม่กาํ หนดวันแน่นอนในการใช้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ . ส่ วนใหญ่
ใช้บริ การช่วงเวลา . – . น. คิดเป็ นร้อยละ . ใช้เวลาครังละ – นาที คิดเป็ นร้อย
ละ . มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ระหว่าง – บาท คิดเป็ นร้อยละ
. และมีการตัดสิ นใจซือเครื องสําอางทีเข้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ทุกครัง คิดเป็ นร้อยละ .
เหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ เนื องจากราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่า
ร้านอืน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมามีเครื องสําอางทีต้องการ คิดเป็ นร้อยละ . และส่ วนใหญ่
มีการแนะนําเพือนหรื อคนรู้จกั ให้มาใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ คิดเป็ นร้อยละ . และ
สําหรับเหตุผลทีทําให้ตดั สิ นใจซื อเครื องสําอางทีร้ านอืนเนื องจากราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่า
คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาความสะดวกในการซื อสิ นค้า คิ ดเป็ นร้ อยละ . ประเภท
เครื องสํ า อางที เลื อ กซื อ คื อ เครื องสํ า อางสํ า หรั บ ใบหน้ า คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . รองลงมา
เครื องสําอางสําหรับลําตัว คิดเป็ นร้อยละ . และส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื อเครื องสําอางด้วยตนเอง
คิดเป็ นร้อยละ .
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ ค
เซลส์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ . ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ . เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
อยู่ใ นระดับ มาก ข้อ โดยมี ค่า เฉลี ยมากที สุ ด ได้แก่ ปั จจัย ด้า นราคา รองลงมา คื อ ปั จจัย ด้า น
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บุคลากร ปั จจัยด้านกายภาพอืน ๆ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านกระบวนการใช้บริ การ ปั จจัย
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดตามลําดับ
4. สมมติฐานที 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นเพศของลู ก ค้า ร้ า นสวัส ดี ไ ดเร็ ค เซลส์ สาขาอํา เภอเมื อ ง
จัง หวัด นครปฐม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมในการซื อเครื องสํา อาง ด้า นความถี ในการซื อ
เครื องสําอาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . แต่ดา้ นค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง เหตุผลที
ตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ และบุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจ
ซื อเครื องสําอาง ไม่มีความสัมพันธ์
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นอายุ ข องลู ก ค้า ร้ า นสวัส ดี ไ ดเร็ ค เซลส์ สาขาอํา เภอเมื อ ง
จัง หวัด นครปฐม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการซื อเครื องสํ า อาง ด้า นค่ า ใช้จ่ า ยในการซื อ
เครื องสําอาง เหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ประเภทเครื องสําอางทีเลื อกซื อ และบุคคลสําคัญ
ในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 แต่ดา้ นความถี ในการซื อ
เครื องสําอาง ไม่มีความสัมพันธ์
ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านอาชี พ ของลู ก ค้า ร้ า นสวัสดี ไดเร็ ค เซลส์ สาขาอําเภอเมื อง
จัง หวัด นครปฐม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการซื อเครื องสํ า อาง ด้า นค่ า ใช้จ่ า ยในการซื อ
เครื องสําอาง เหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ บุคคลที มีส่วน
สําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 แต่ดา้ นความถีในการ
ซื อเครื องสําอาง ไม่มีความสัมพันธ์
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานะภาพสมรสของลูกค้าร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขา
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง ด้านความถีในการ
ซื อเครื องสําอาง ค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสํา อาง เหตุผลที ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ประเภท
เครื องสําอางทีเลือกซื อ และบุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .
ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมื อง จังหวัดนครปฐม มี ความสัมพันธ์ ต่อพฤติ ก รรมการซื อเครื องสําอาง ด้านความถี ในการซื อ
เครื องสํา อาง ค่ า ใช้จ่ า ยในการซื อเครื องสํา อาง เหตุ ผ ลที ตัดสิ นใจซื อเครื องสํ า อาง ประเภท
เครื องสําอางทีเลือกซื อ และบุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .
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ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง ด้านค่าใช้จ่ายในการซื อ
เครื องสําอาง เหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ และบุคคลทีมีส่วน
สําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ . แต่ดา้ นความถีในการ
ซื อเครื องสําอาง ไม่มีความสัมพันธ์
5. สมมติฐานที 2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ซื อเครื องสําอาง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ซื อเครื องสําอางด้านเหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ และบุคคลที
มีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . แต่ดา้ นความถี
ในการซือเครื องสําอาง และค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง ไม่มีความสัมพันธ์
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มี ความสัมพันธ์ต่อพฤติ กรรมการซื อ
เครื องสําอาง ด้านเหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ . แต่ดา้ น
ความถี ในการซื อเครื องสําอาง ค่าใช้จ่ายในการซื อเครื องสําอาง ประเภทเครื องสําอางทีเลื อกซื อ
และบุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ไม่มีความสัมพันธ์
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี ความสัมพันธ์ ต่อ
พฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง ด้านเหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง และบุคคลทีมีส่วนสําคัญใน
การตัด สิ น ใจซื อเครื องสํา อาง อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที ระดับ . แต่ ด้า นความถี ในการซื อ
เครื องสํ า อาง ค่ า ใช้จ่ า ยในการซื อเครื องสํ า อาง และประเภทเครื องสํ า อางที เลื อ กซื อ ไม่ มี
ความสัมพันธ์
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง ด้านเหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง และประเภทเครื องสําอางที
เลื อกซื อ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . แต่ดา้ นความถี ในการซื อเครื องสําอาง ค่าใช้จ่ายใน
การซื อเครื องสําอาง และบุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ไม่มีความสัมพันธ์
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง ด้านเหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง และประเภทเครื องสําอางที
เลื อกซื อ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . แต่ดา้ นความถี ในการซื อเครื องสําอาง ค่าใช้จ่ายใน
การซื อเครื องสําอาง และบุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ไม่มีความสัมพันธ์
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านบุ คลากร มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ซื อเครื องสําอาง ด้านเหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง และประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ อย่างมี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ . แต่ ด้า นความถี ในการซื อเครื องสํ า อาง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื อ
เครื องสําอาง และบุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ไม่มีความสัมพันธ์
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกายภาพอืน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ซื อเครื องสํา อาง ด้านค่า ใช้จ่า ยในการซื อเครื องสํา อาง เหตุ ผลที ตัดสิ นใจซื อเครื องสํา อาง และ
ประเภทเครื องสําอางที เลื อกซื อ อย่า งมี นัย สําคัญทางสถิ ติทีระดับ . แต่ด้านความถี ในการซื อ
เครื องสําอาง และบุคคลทีมีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ไม่มีความสัมพันธ์
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6. สมมติฐส
านที ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันให้

ทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางต่างกัน
ลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมทีมี
อายุ อาชีพ สถานะภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ . แต่ลูกค้าทีเป็ นสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมทีมีเพศ
และระดับการศึกษา ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลดังรายละเอียดต่อไปนี
1. พฤติกรรมการซือเครื องสําอางของลูกค้า
ลูกค้าทีเป็ นสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมส่ วน
ใหญ่เป็ นลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ 1 – ปี คิดเป็ นร้อยละ . ส่ วนใหญ่ใช้บริ การ ครังต่อ
เดือน คิดเป็ นร้อยละ . ไม่กาํ หนดวันแน่นอนในการใช้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ . ส่ วนใหญ่
ใช้บริ การช่วงเวลา . – . น. คิดเป็ นร้อยละ . ใช้เวลาครังละ – นาที คิดเป็ นร้อย
ละ . มีค่าใช้จ่ายในการเครื องสําอางทีร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ระหว่าง – บาทต่อเดือน
คิดเป็ นร้อยละ . และมีการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางทีเข้าร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ ทุกครัง คิ ด
เป็ นร้อยละ . เหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ เนืองจากราคาสิ นค้าบาง
ประเภทถูกกว่าร้านอืน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมามีเครื องสําอางทีต้องการ คิดเป็ นร้อยละ .
และส่ วนใหญ่มีการแนะนําเพือนหรื อคนรู ้จกั ให้มาใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ คิดเป็ นร้อยละ
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. และสําหรั บ เหตุ ผ ลที ทํา ให้ตดั สิ น ใจซื อเครื องสําอางที ร้ านอื นเนื องจากราคาสิ น ค้า บาง
ประเภทถูกกว่า คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาความสะดวกในการซื อสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ .
ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ คือ เครื องสําอางสําหรับใบหน้า คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา
เครื องสําอางสําหรับลําตัว คิดเป็ นร้อยละ . และส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื อเครื องสําอางด้วยตนเอง
คิดเป็ นร้อยละ . จากผลการศึกษาดังกล่าวอธิ บายได้วา่ พฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของลูกค้า
ร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ส่วนใหญ่จะมีการเปรี ยบเทียบราคาและความต้องการเครื องสําอางกับร้านอืน
ก่ อ นตัด สิ น ใจซื อ รวมทังความสะดวกในการซื ออี ก ด้ว ย ซึ งสอดคล้องกับ แนวคิ ดเรื องโมเดล
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior model) เรี ยกว่า S-R Theory ศิริวรรณ เสรี รัตน์(2546 :
196) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจทีทําให้เกิดการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ มต้นจากการทีเกิด
สิ งกระตุน้ (Stimulus) ทีทําให้เกิดความต้องการ สิ งกระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ื อ
(Buyer ‘ s black box) ซึ งเปรี ยบเสมือนกล่องดําซึ งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ ื อจะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่าง ๆ ของผูซ้ ื อ ซึ งจะนําไปสู่ การตอบสนอง
ของผูซ้ ื อ (Buyer’s response) หรื อการตัดสิ นใจซื อของผูซ้ ื อ (Buyer’s purchase decision)
นอกจากนีพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมยังมีการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางทีร้านอืนเนื องจากมีราคาทีถูกกว่าอีกด้วย ซึ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของบุญเกียรติ ชี วตระกูลจิต (
: 9 ) การแสวงหาข้อมูล ( Search for Information )
หมายถึง การทีผูบ้ ริ โภคเสาะหาและคัดเลือกเพือใช้กาํ หนดทางเลือกและประกอบการตัดสิ นใจเลือก
และการประเมินทางเลือก ( Alternative Evaluation ) หมายถึง การนําเอาทางเลือกทีรวบรวบไว้ใน
ขันตอนการแสวงหาข้อมูลมาพิจารณาเพือหาทางเลือกทีดีทีสุ ด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
คํารณ สันติพรวิทย์ (2550) ศึกษาวิจยั เรื อง ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อ เครื องสําอางบํารุ ง
ผิวหน้ายีห้อนีเวียสําหรับผูช้ ายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ นิย ม ซื อเครื องสํา อางบํา รุ ง ผิวหน้า ยีห้อนี เวีย เพื อป้ องกัน แสงแดดไม่ใ ห้ผิว คลํา การ
ตัดสิ นใจเลือกซือจะคํานึงถึงคุณภาพ สถานทีเลือก ซื อคือทีซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต/ร้านสะดวกซื อ และผล
การศึ ก ษาของนฤมล บัว ระบัดทอง (2548) ศึ ก ษาวิจ ัย เรื องปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางบํารุ งผิวหน้าในสถานประกอบการทีมีตรายีห้อไทย พบว่า
เหตุผลสําคัญมากทีสุ ดในการตัดสิ นใจซื อคือ ราคาคุม้ ค่าเหมาะสม ในขันตอนการซื อ ค่าใช้จ่ายใน
การซือต่อครัง คือ ตํากว่า 500 บาท ประเภทผลิตภัณฑ์เครื องสําอางบํารุ งผิวหน้าทีใช้และซื อ คือชุ ด
ครี มหน้าขาวใส
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2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ . ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .
เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ
เครื องสําอางอยู่ในระดับมาก ข้อ โดยมี ค่าเฉลี ยมากที สุ ด ได้แก่ ปั จจัยด้านราคา รองลงมา คื อ
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกายภาพอืน ๆ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านกระบวนการใช้บริ การ
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดตามลําดับ จากผลการวิจยั
อธิบายได้วา่ การตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมนันจะมีการเปรี ยบเทียบราคาเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ กบั ร้านอืนก่อนตัดสิ นใจ
ซื ออาจเนื องจากในปั จ จุ บ ัน ความเจริ ญ ก้า วหน้ า ทางด้า นเทคโนโลยี ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การพัฒ นา
กระบวนการผลิตเครื องสําอางทีทันสมัยมากขึน ทําให้บริ ษทั จํานวนมากให้ความสนใจในธุ รกิจนี มี
เครื องสําอางหลากหลายตราสิ นค้าให้ผูบ้ ริ โภคได้เลือกซื อ ทําให้มีการแข่งขันที รุ นแรงในตลาด
สิ นค้าเครื องสําอาง (รัชดา เบญจรัตนนานนท์ ,
, ) จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากขึน มีความหลากหลายด้านผลิตภัณฑ์ ราคาที
ผูบ้ ริ โภคยอมรับได้ สะดวกในการซื อหา รวมถึงกิจกรรมส่ งเสริ มการขายทีจูงใจผูบ้ ริ โภค เพือแย่ง
ชิงส่ วนแบ่งทางการตลาดให้เพิมขึน ร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ เป็ นร้านขายตรงเครื องสําอาง ก่อตังในปี
พ.ศ. 2540 โดยทีเริ มต้นจากการขายเครื องสําอางมิสทีน มีการขายตรงโดยเป็ นบริ การส่ งถึงบ้าน แต่
เมือเวลาผ่านไป จึงมีการคํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้า และความหลากหลายของสิ นค้าให้มี
ความหลากหลายมากยิงขึ น จึ งเริ มมี การก่ อตังร้ านขายเครื องสําอางเป็ นร้ านแรก ๆ ในจังหวัด
เพชรบุรีต่อมาได้ขยายสาขาทีอําเภอเมือง จ.นครปฐม มี การแต่งร้ านที สวยงาม รวมทังจัดแสดง
สิ น ค้า เครื องสํ า อางให้ดู ดึ ง ดู ด ความสนใจของลู ก ค้า ผูก้ ่ อ ตังคื อ คุ ณ สมศรี หอศิ ว าลัย เป็ นผูท้ ี
เชี ยวชาญทางด้านเครื องสําอาง ทําให้ร้านสวัส ดี ไดเร็ คเซลส์ เป็ นทีรู้ จกั ของผูบ้ ริ โภคทัวไปอย่า ง
รวดเร็ ว ซึ งในปั จจุบนั มีร้านขายเครื องสําอางมีการแข่งขันค่อนข้างสู ง ดังนันการตังราคาสิ นค้าจึง
เป็ นกลยุท ธ์ ทีร้ า นขายเครื องสําอางนํามาใช้เพื อแย่ง ชิ ง ส่ วนแบ่งทางการตลาดซึ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2542) ซึงอธิ บายเกียวกับลักษณะของราคา คือ 1.ราคาเป็ นมูลค่าของ
สิ นค้าและบริ การ 2. ราคาเป็ นจํานวนเงินและ(หรื อ) สิ งอืนทีจําเป็ นต้องใช้เพือให้ได้มาซึ งผลิตภัณฑ์
และบริ การ กล่าวคือ ราคาเป็ นสื อกลางในการแลกเปลียนสิ นค้า นอกจากนี บุคลากร (People) ก็มี
ความสําคัญต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางอีกด้วย บุคลากรถือเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญของการ
ดําเนิ นธุ รกิจ ดังนันการคัดเลื อกพนักงานทีจะเข้ามาทําหน้าทีต้องมีมนุ ษย์สัมพันธ์ มี บุคลิ กภาพ
และการแต่งกายทีดี เพือสร้างความน่าเชื อถื อ มีความเสมอภาคในการให้บริ การลูกค้า เพือสร้ าง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

100

ความรู้สึกประทับใจต่อความสําคัญทีเท่าเทียมกัน สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มาก
ที สุ ดเหนื อคู่แข่งขัน สร้ า งความแตกต่างให้กบั ธุ รกิ จด้วยการเพิมมูล ค่าให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การ
(Rust, 1996 : 12 อ้างถึงใน พัฒน์พงษ์ ผาทอง, 2545 : 7-8) นอกจากนียังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของรัตนสุ ดา แสงรัตนา (2552) เรื องทัศนคติและพฤติกรรมด้านส่ วนประสมทางการตลาดในการ
ซื อเครื องสําอางของประชากรในเขตกรุ งเทพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศั นะคติดา้ นคุณภาพสิ นค้าควร
เหมาะสมกับราคาทีจําหน่าย การส่ งเสริ มการขายทีจูงใจมากทีสุ ดคือ การลดราคา และยังสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของนฤมล บัวระบัดทอง (2548) เรื องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางบํารุ งผิวหน้าในสถานประกอบการทีมีตรายีห้อไทย พบว่าปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางบํารุ งผิวหน้าคือ ด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด เหตุผลสําคัญมากทีสุ ดในการตัดสิ นใจซื อ
คือ ราคาคุม้ ค่าเหมาะสม
3. สมมติฐานที 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง
ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ อาชี พ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา
และรายได้ต่ อ เดื อ นของลู ก ค้า ร้ า นสวัส ดี ไ ดเร็ ค เซลส์ สาขาอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด นครปฐม มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื อเครื องสําอาง ด้านความถี ในการซื อเครื องสําอาง ค่าใช้จ่ายใน
การซื อเครื องสําอาง เหตุผลทีตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ประเภทเครื องสําอางทีเลือกซื อ และบุคคล
ที มี ส่ วนสํา คัญในการตัดสิ นใจซื อเครื องสํ าอาง อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที ระดับ .
ซึ งผล
การศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของคํารณ สันติพรวิทย์ (2550) ศึกษาวิจยั เรื อง ปั จจัยทีมีอิทธิ พล
ต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ เครื องสํ า อางบํา รุ งผิ ว หน้ า ยี ห้ อ นี เ วี ย สํ า หรั บ ผู ้ช ายวัย ทํา งานในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยผลการวิจยั พบว่า อายุมีผลต่อพฤติกรรมด้านความถี ในการใช้เครื องสําอาง
บํารุ งผิวหน้ายีห้อนีเวีย และยังสอดคล้องกับการศึกษาของรัตนสุ ดา แสงรัตนา (2552) ได้ศึกษาเรื อง
ทัศนคติและพฤติกรรมด้านส่ วนประสมทางการตลาดในการซื อเครื องสําอางของประชากรในเขต
กรุ งเทพ พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจเกียวกับการบริ โภคเครื องสําอางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 นอกจากนียังสอดคล้องกับแนวคิดของลีโอเบอเน็ท (2542) ได้กล่าว
ไว้วา่ เครื องสําอางจึงกลายเป็ นปั จจัยขันพืนฐานในการดํารงชี วิต ผูบ้ ริ โภคต้องการความพร้อม และ
ความมันใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ช่วยเสริ มสร้ างให้บุคลิกภาพดูดี มีความมันใจในการเข้า
สังคมของบุคคล รวมถึ งยังสามารถดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามได้ และโดยเฉพาะอย่างยิง
ผูบ้ ริ โภคทีมีกาํ ลังซื อสู ง และให้ความสนใจในการดูแลผิวพรรณของตนเอง จนมาเป็ นส่ วนหนึ งที
สําคัญในชีวติ ประจําวันของผูบ้ ริ โภคทุกเพศทุกวัย นับตังแต่กลุ่มวัยรุ่ น นักศึกษาไปจนถึงวัยทํางาน
และไม่เฉพาะกลุ่มสุ ภาพสตรี เท่านัน แต่ยงั รวมถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ในกลุ่มสุ ภาพบุรุษทีนับวันจะ
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ก้าวขึนมามีบทบาทเพิมมากขึนตามลําดับด้วย เพราะผูช้ ายสมัยนีดูเหมือนจะไม่ยอมปล่อยเนื อปล่อย
ตัว เหมื อ นแต่ ก่ อ น เมื อความดู ดี ความมันใจนันมี ค วามสํ า คัญ มากสํ า หรั บ ผูช้ ายไม่ แ พ้ผูห้ ญิ ง
นอกจากนี แนวคิดของประพันธ์ ( ) ยังได้กล่าวสรุ ปไว้ว่าในปั จจุบนั มีผคู ้ นจํานวนมากเริ มให้
ความสําคัญกับ การดู แลสุ ขภาพ มีความสนใจที ทําให้ตนเองมี สุขภาพร่ างกายที แข็งแรง รวมทัง
เสริ มสร้างบุคลิ กตนเองให้ดูดี และความงามยังมีบทบาทในวงสังคมนอกบ้านมากขึน การตกแต่ง
ร่ างกายเพือให้ตวั เองดูดีและสวยงามเป็ นสิ งทีผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจ การดูแลบํารุ งรักษาใบหน้า
และร่ างกายของตนเองให้ดูสะอาด สดใส ไร้ริวรอย ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบนั ทีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคส่ วนนี ได้คือเครื องสําอางและการศัลยกรรม แต่เครื องสําอางเป็ นผลิตภัณฑ์ที
ผูบ้ ริ โภคสามารถหาได้ง่า ย และไม่ ยุ่ง ยากเมื อเปรี ยบเทีย บกับการศัลยกรรม ดังนันอัต ราการใช้
เครื องสําอางจึงสู งกว่าศัลยกรรม
4. สมมติฐานที 2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติ กรรม
การซื อเครื องสําอาง
ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาด ด้านช่ องทางการจัดจํา หน่ าย ด้า นกระบวนการ ด้า นบุ คลากร และด้า นกายภาพอื น มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือเครื องสําอางของลูกค้าทีเป็ นสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขา
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ซึ งผลการศึกษาสอดคล้องกับการ
วิจ ัย ของคํา รณ สั น ติ พ รวิท ย์ (2550) ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื อง ปั จ จัย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ
เครื องสําอางบํารุ งผิวหน้ายีห้อนี เวียสําหรับผูช้ ายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลการวิจยั
พบว่าส่ วนปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน) มี
ผลต่อพฤติกรรมการซือเครื องบํารุ งผิวหน้ายีห้อนี เวียสําหรับผูช้ ายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
5. สมมติฐานที ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอางต่างกัน
ลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมทีมี
อายุ อาชีพ สถานะภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ . ซึ งสอดคล้องกับการวิจยั ของนฤมล บัวระบัดทอง (2548) ศึกษาวิจยั เรื องปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื อเครื องสํ า อางบํา รุ งผิ ว หน้ า ในสถาน
ประกอบการทีมีตรายีห้อไทย ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคทีมี
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ การศึกษา รายได้ และสถานภาพ ต่างกัน มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื อต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของมานี สงค์ ปฐมวิริยะวงศ์ (2550)
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ทําการศึกษาตลาดอุตสาหกรรมเครื องสําอางสมุนไพรไทยตามทัศนะของผูบ้ ริ โภค โดยเปรี ยบเทียบ
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อส่ วนประสมการตลาดเครื องสําอางสมุ นไพรไทย จําแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ เชือชาติ ศาสนา อาชีพ รายได้และระดับการศึกษา พบว่า ส่ วนปั จจัย
ส่ วนบุคคลในส่ วนของเชือชาตินนมี
ั ความแตกต่างกันจํานวน ด้าน ได้แก่ ด้านสถานทีจัดจําหน่าย
และปั จจัยส่ วนบุคคลในส่ วนของระดับการศึกษานันมีความแตกต่างกันจํานวน ด้าน ได้แก่ ด้าน
ราคา และผลการศึกษาวิจยั ของรัตนสุ ดา แสงรัตนา (2552) ได้ศึกษาเรื องทัศนคติและพฤติกรรมด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาดในการซื อเครื องสําอางของประชากรในเขตกรุ งเทพ พบว่า ปั จจัยส่ วน
บุคคลมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและช่องทางการจัดจําหน่ายมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ0.05 นอกจากนี ยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของเนตรชนก วิภูษณวงศ์
(2553) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อครี มกันแดดของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทีมีผลต่อการเลือกซื อครี มกันแดดเรี ยงตามลําดับ ได้จาก ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีตัง
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดนอกจากนี ผลการวิจยั ยัง พบว่ารายได้ต่อเดื อนทีแตกต่างกันส่ งผลกับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทัง 4 ด้าน แตกต่างกัน
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3. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ข้างต้น ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
. พฤติกรรมการซื อเครื องสําอางของลูกค้าทีเป็ นสมาชิกร้านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื อเครื องสําอางทีเข้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ทุก
ครัง มีการแนะนําเพือนหรื อคนรู้จกั ให้มาใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ประเภทเครื องสําอางที
เลือกซื อ คือ เครื องสําอางสําหรับใบหน้า และส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื อเครื องสําอางด้วยตนเอง และ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสํ าอางร้ า นสวัส ดี ไ ดเร็ ค เซลส์ โดยมี ก ารเปรี ย บเที ย บราคาสิ น ค้า ก่ อน ดัง นัน
ผูป้ ระกอบการร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ควรมีเครื องสําอางให้ลูกค้าเลือกซื อหลากหลายยีห้อ เนื องจาก
ในปั จจุบนั ตลาดเครื องสําอางมีการแข่งขันกันสู งมีการผลิตเครื องสําอางออกมาหลากหลายยีห้อ มี
ประเภทเครื องสําอางให้เลือกซื อหลากหลายประเภท เช่น เครื องสําอางสําหรับใบหน้า เครื องสําอาง
สําหรับลําตัว เครื องสําอางสําหรับผม เครื องหอมต่าง ๆ รวมทังมีเครื องสําอางแยกสําหรับผูช้ ายอีก
ด้วย เนืองจากในปั จจุบนั ผูช้ ายก็ให้ความสนใจกับการบํารุ งผิวหน้าและผิวกายเหมือน ๆ กับผูห้ ญิง
รวมทังมีการจัดวางสิ นค้าเครื องสําอางให้ดูดึงดูดความสนใจของลูกค้า มีการจัดแยกหมวดหมู่ของ
สิ นค้าเพือให้ลูกค้าสะดวกในการเลือกซืออีกด้วย
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. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าที
เป็ นสมาชิ กร้านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ
คุณภาพสิ นค้า มี การจัดหมวดหมู่สินค้าอย่างเป็ นระเบียบ ดังนันผูป้ ระกอบการร้ านสวัสดี ไดเร็ ค
เซลส์ ควรคัดเลื อกสิ นค้าเครื องสําอางที มี คุณภาพมี ตราสิ นค้า ที เป็ นที ยอมรั บในคุ ณภาพมาขาย
รวมทังมีการจัดแยกหมวดหมู่ของสิ นค้าแต่ละประเภทเพือให้ลูกค้าสะดวกในการเลือกซื อ
. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ผลการศึ กษา พบว่า ลู กค้าทีเป็ น
สมาชิกร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสิ นค้า
ที มี ร าคาถู ก กว่ า ราคาอื น และราคาสิ น ค้า สมเหตุ ส มผล เหมาะสมกับ คุ ณ ภาพสิ น ค้า ดัง นั น
ผูป้ ระกอบการร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ควรมี การกําหนดราคาสิ นค้าให้เหมาะสมและไม่สูงจนเกินไป
โดยมีการสํารวจราคาจากร้านขายเครื องสําอางร้ านอืนเพือให้สามารถแข่งขันได้เนื องจากปั จจุบนั
ตลาดขายเครื องสําอางมีการแข่งขันกันสู ง แต่ละร้านมีการขายสิ นค้าเหมือนๆ กัน ดังนันผูบ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจซือเครื องสําอางทีร้านไหนก็ได้ แต่หากสิ นค้าในร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ มีราคาทีถูกกว่าร้าน
อืนก็จะทําให้ลูกค้าตัดสิ นใจซือเครื องสําอางทีร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์เท่านัน
. ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด ผลการศึ ก ษา
พบว่า ลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับการสะสมแต้มเพือแลกซื อสิ นค้า และการแจกของแถมทีเกียวข้องกับสิ นค้า หรื อมี
การแจกสิ นค้าทดลองใช้ ดังนันผูป้ ระกอบการร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ควรมีกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
ต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพือดึ งดูดให้ลูกค้ามาใช้บริ การทีร้ านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ เช่น มีของแถม มีการ
แจกสิ นค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้ มีบตั รสมาชิก มีบตั รสะสมแต้มเป็ นต้น
. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดหน่าย ผลการศึกษา พบว่า
ลู ก ค้า ที เป็ นสมาชิ ก ร้ า นสวัส ดี ไ ดเร็ ค เซลส์ สาขาอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด นครปฐมส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญกับเวลาเปิ ด-ปิ ด ร้านสะดวกต่อการใช้บริ การ และมีสถานทีจอดรถสะดวกสบาย ดังนัน
ผูป้ ระกอบการร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ควรเปิ ดบริ การทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เนื องจากในวันหยุดจะเป็ นวันที ลู กค้ามีความสะดวกในการมาเลื อกซื อเครื องสําอาง
มากกว่าวันธรรมดาและควรมีเวลาเปิ ด-ปิ ดทีเหมาะสมและเปิ ด-ปิ ดตรงเวลาตามทีแจ้งไว้หน้าร้านอีก
ด้วย และควรจัดให้มีสถานทีจอดรถหน้าร้านหรื อใกล้เคียงโดยลูกค้าไม่ตอ้ งเสี ยค่าบริ การในการ
จอดรถอีกด้วย
. ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้า นกระบวนการให้บ ริ ก าร ผลการศึ กษา
พบว่า ลูกค้าทีเป็ นสมาชิ กร้ านสวัสดี ไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับความรวดเร็ วและถูกต้องในการส่ งมอบสิ นค้า และการให้บริ การทางการเงิน และมี
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ความรวดเร็ วในการให้บริ การเกียวกับสิ นค้า เช่ น การบอกตําแหน่งทีวาง ดังนันผูป้ ระกอบการร้าน
สวัสดีไดเร็ คเซลส์ควรจัดให้มีจุดชําระเงินหลาย ๆ จุดภายในร้านรวมทังให้มีเจ้าหน้าทีรับเงินประจํา
จุดเพือให้ลูกค้าสามารถชําระเงินได้สะดวกรวดเร็ ว นอกจากนี ควรป้ ายบอกตําแหน่งสิ นค้าแต่ละ
ประเภทเพื อบอกให้ ลู ก ค้า ทราบ รวมทังไม่ ค วรสลับ ตํา แหน่ ง การวางสิ น ค้า เพื อให้ ลู ก ค้า เกิ ด
ความคุน้ เคยในการเลือกซือเครื องสําอางอีกด้วย
. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าทีเป็ น
สมาชิ ก ร้ า นสวัส ดี ไดเร็ ค เซลส์ สาขาอํา เภอเมื อง จัง หวัดนครปฐมส่ วนใหญ่ ใ ห้ค วามสํา คัญกับ
พนักงานมี ความรวดเร็ ว ในการให้บ ริ ก าร และพนักงานมี ความพร้ อมและกระตื อรื อร้ นในการ
ให้บริ การ ดังนันผูป้ ระกอบการร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ ควรอบรมให้ความรู ้เกียวกับคุณลักษณะและ
คุณสมบัติของเครื องสําอางแต่ละประเภท แต่ละยีห้อเพือให้พนักงานมีความรู ้สามารถแนะนําลูกค้า
ได้ นอกจากควรมีการอบรมให้พนักงานมีใจรักบริ การ บริ การด้วยความยิมแย้มแจ่มใส และมีความ
กระคือรื นร้นอีกด้วย
. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านกายภาพอืน ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าที
เป็ นสมาชิ กร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับมี
แสงสว่างทีเพียงพอ และอากาศ ปลอดโปร่ ง ไม่อึดอัด ดังนันผูป้ ระกอบการร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
ควรจั ด ร้ า นค้ า ให้ มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอ บรรยากาศปลอดโปร่ ง อากาศถ่ า ยเทสะดวก มี
เครื องปรับอากาศเพือไม่ให้ลูกค้ามีความรู ้สึกอึดอัดเมือมาเลือกซือเครื องสําอาง
2. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ในครังต่อไป
. ควรมีการศึกษาเกี ยวกับปั จจัยอืน ๆ ที มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ของผูบ้ ริ โภค เช่น ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค และจิตวิทยา
ของผูบ้ ริ โภค เพือเป็ นข้อมูลสําหรับร้านขายเครื องสําอางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป
ในอนาคต
. ควรศึกษาพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอางกับลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอืน ๆ เพือให้ได้ขอ้ มูลที
มีความครอบคลุม ครบถ้วน และสมบูรณ์ มากยิงขึน และใช้ในการวางแผนการตลาดให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ในภาพรวม
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แบบสอบถามการวิจัย
เรือง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อการตัดสิ นใจซือเครืองสํ าอาง
ของร้ านสวัสดีไดเร็คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
คําชีแจง
แบบสอบถามฉบับนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาปั จจัย และพฤติกรรมของการตัดสิ นใจซื อ
เครื อง
สําอาง ของร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึงประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี
ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปเกียวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
ตอนที 3 แบบสอบถามเกี ยวกับปั จจัยที ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางร้านสวัสดี
ไดเร็ คเซลส์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ปัญหาทีพบและข้อเสนอแนะอืนๆของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิงว่า จะได้รับความร่ วมมือจากท่านเป็ นอย่างดี และขอขอบคุณในความ
ร่ วมมือมา ณ โอกาสนีด้วย
พัทธนันท์ รุ่ งเจริ ญ
นักศึกษาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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กรุ ณาใส่ เครื องหมายถูก 3ไว้ดา้ นหน้าข้อความทีตรงกับคําตอบของท่านมากทีสุ ด
ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
2. อายุ
[ ] ไม่เกิน 25 ปี
[ ] 26-35 ปี
[ ] 36-45 ปี
[ ] 46-55 ปี ขึนไป
[ ] 56-65 ปี
[ ] 65 ปี ขึนไป
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3. อาชีพ
[ ] นักเรี ยน/นักศึกษา
[ ] รับราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ
[ ] พนักงานเอกชน/รับจ้าง
[ ] เจ้าของกิจการ
[ ] อืนๆ (โปรดระบุ) .......................
4. สถานะภาพสมรส
[ ] โสด
[ ] สมรส
[ ] หย่าร้าง
[ ] อืนๆ( โปรดระบุ)....................
5. ระดับการศึกษา
[ ] มัธยมศึกษาหรื อตํากว่า
[ ] ปวช.
[ ] ปวส./อนุปริ ญญา
[ ] ปริ ญญาตรี
[ ] สู งกว่าปริ ญญาตรี
[ ] อืนๆ (โปรดระบุ) .......................
6. ระดับรายได้ต่อเดือน
[ ] 10,000 บาท หรื อ น้อยกว่า [ ] 10,001-15,000 บาท
[ ] 15,001-20,000 บาท
[ ] 20,000 บาท ขึนไป
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ตอนที2 ข้ อมูลเกียวกับพฤติกรรมการซือเครืองสํ าอางในร้ านสวัสดีไดเร็คเซลส์
1. ท่านเป็ นลูกค้าของร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์มาเป็ นเวลานานเท่าใด (โดยประมาณ)
[ ] น้อยกว่า 1 ปี
[ ] 1-2 ปี
[ ] 3-4 ปี
2. ท่านมาใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์บ่อยเพียงใดในช่วงเวลา 1 เดือน
[ ] 1 ครัง
[ ] 1 ครัง
[ ] 3 ครัง
[ ] 4 ครัง
[ ] มากกว่า 4 ครัง
3.ท่านมักมาใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ในวันใด
[ ] วันจันทร์ – วันศุกร์
[ ] วันเสาร์ - วันอาทิตย์
[ ] วันหยุดนักขัตฤกษ์
[ ] ไม่กาํ หนดวันแน่นอน
4.จากข้อ 3 ปกติท่านมาใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ในเวลาใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 9.00-12.00 น.
[ ] 12.01-15.00 น.
[ ] 15.01-18.00 น.
[ ] 18.01-21.00น.
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5. ท่านใช้เวลาในร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์เฉลียประมาณครังละเท่าใด
[ ] น้อยกว่า 15 นาที
[ ] 15-30 นาที [ ] มากกว่า 30 นาที
6.ท่านมีค่าใช้จ่ายเฉลียในการใช้ซือเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ประมาณครังละเท่าใด
[ ] ตํากว่า 100 บาท
[ ] 101-500 บาท
[ ] 501-1,000 บาท
[ ] 1,000-1,500 บาท
[ ] 1,501-2,000 บาท ขึนไป
[ ] 2,001 บาท ขึนไป
7. ท่านซื อเครื องสําอางทีมีขายในร้านทุกครังทีท่านเข้าร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์หรื อไม่
[ ] ซื อทุกครัง
[ ] ซื อบางครัง
8.เพราะเหตุใดท่านจึงเลือกซื อเครื องสําอางร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ได้รับคําแนะนํามา
[ ] ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่าร้านอืน
[ ] ความหลากหลายของสิ นค้า
[ ] มีเครื องสําอางทีต้องการ
[ ] มีบริ การทีดีกว่า
[ ] มีบตั รสมาชิก
[ ] มีส่วนลดพิเศษ
[ ] มีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดสมําเสมอ
[ ] การเดินทางและทีจอดรถสะดวก
[ ] อืนๆ (โปรดระบุ) .......................
9. ท่านเคยแนะนําเพือนหรื อคนรู้จกั ให้มาใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์หรื อไม่
[ ] เคย
[ ] ไม่เคย
10. เหตุผลทีทําให้ท่านตัดสิ นใจเลือกซื อเครื องสําอางทีร้านอืน ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ราคาสิ นค้าบางประเภทถูกกว่า
[ ] ความสะดวกในการซื อสิ นค้า
[ ] มีเครื องสําอางทีต้องการ
[ ] มีการให้บริ การทีดีกว่า
[ ] มีบตั รสมาชิก
[ ] มีส่วนลดพิเศษ
[ ] กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดทีดีกว่า
[ ] อืนๆ (โปรดระบุ) .......................
11. โดยปกติท่านมาใช้บริ การเพือเลือกซือเครื องสําอางประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] เครื องสําอางทีใช้สาํ หรับใบหน้า
[ ] เครื องสําอางสําหรับผม
[ ] เครื องสําอางสําหรับลําตัว
[ ] เครื องหอม
[ ] อืนๆ(โปรดระบุ) ......................
12. บุคคลทีมีอิทธิพลต่อท่านในการเลือกซื อเครื องสําอางมากทีสุ ด
[ ] ตัวท่านเอง
[ ] เพือนสนิท
[ ] ครอบครัว
[ ] เพือนร่ วมงาน
[ ] คู่รัก
[ ] อืนๆ (โปรดระบุ) .......................
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ตอนที 3 ข้ อมูลเกียวกับปัจจัยทีส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซือเครืองสํ าอางร้ านสวัสดีไดเร็คเซลส
1. ท่านคิดว่าปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางข้อใดมีความสําคัญทีสุ ด
:โปรดใส่ เครื องหมาย 3 ในช่องระดับต่างๆ ได้แก่ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ ด

ปัจจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
1.มีการจัดหมวดหมู่สินค้าอย่างเป็ นระเบียบ
2.มีเครื องสําอางทีออกวางตลาดใหม่ๆ ทันเหตุการณ์
3.มีประเภทของผลิตภัณฑ์เครื องสําอางทีหลากหลาย
4.สิ นค้ามีคุณภาพดี
5.แบบของสิ นค้าสวยงาม ทันสมัย

ปัจจัยด้ านราคา
1.ราคาถูกกว่าร้านอืนๆ
2.มีราคาสมเหตุสมผล เหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า
3.มีป้ายแสดงราคาชัดเจน
4.มีมุมสิ นค้าราคาประหยัด
5.มีระบบชําระเงินด้วยบัตรเครดิต

ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1.มีการโฆษณาตามสื อต่างๆอย่างต่อเนือง
2.มีส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาล หรื อโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น ปี
ใหม่
3.มีคูปองให้ลูกค้า เพือเป็ นส่วนลดครังต่อไป
4.มีการสะสมแต้มเพือแลกซือสิ นค้า
5.มีการแจกรางวัลในโอกาสสําคัญของร้าน
6. มีการแจกของแถมทีเกียวข้องกับสิ นค้า หรื อมีการแจกสิ นค้า
ทดลองใช้

มาก
ทีสุ ด
5

ระดับความสําคัญ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
4
3
2

น้อย
ทีสุ ด
1
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ปัจจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
7.มีการรับประกันสิ นค้า สามารถเปลียน/คืน กรณี สินค้ามี
ปั ญหา
8. มีการแจกเอกสาร แคตตาล็อก แนะนําสิ นค้า

ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
1.ทําเลทีตังของร้านสะดวกต่อการเดินทาง
2.ทําเลทีตังของร้านอยูใ่ กล้ทีพักอาศัย/สถานทีทํางาน/
สถานศึกษา
3.มีสถานทีจอดรถสะดวกสบาย
4.มีบริ การสังซือทางไปรษณี ยห์ รื อโทรศัพท์
5.การจัดผังร้านสะดวกกับการเลือกซือ หมวดหมู่ชดั เจน
6.เวลาเปิ ด-ปิ ด ร้านสะดวกต่อการใช้บริ การ
7.อืนๆ(โปรดระบุ)..............................................

ปัจจัยด้ านกระบวนการให้ บริการ
1.การทักทายลูกค้าและสามารถจดจําลูกค้าได้
2.มีความรวดเร็ วในการให้บริ การเกียวกับสิ นค้า เช่น การบอก
ตําแหน่งทีวาง
3.มีความรวดเร็ วและถูกต้องในการส่งมอบสิ นค้า และการ
ให้บริ การทางการเงิน
4.มีการรับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าและแก้ไขปั ญหาอย่าง
ทันท่วงที
5.มีความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์/จดหมาย
อิเล็คทรอนิค

มาก
ทีสุ ด
5

ระดับความสําคัญ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
4
3
2

น้อย
ทีสุ ด
1
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ปัจจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ปัจจัยด้ านบุคลากร
1.พนักงานมีความพร้อมและกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
2.พนักงานมีความสุภาพอ่อนน้อม อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์
เป็ นกันเอง เอาใจใส่ลูกค้า
3.พนักงานมีความรวดเร็ ว ในการให้บริ การ
4.พนักงานมีจาํ นวนมากพอในการให้บริ การ
5.พนักงานแต่งกายในเครื องแบบทีสวยงาม สะอาด เรี ยบร้อย
6.อืนๆ(โปรดระบุ)..............................................

ปัจจัยด้ านกายภาพอืนๆ
1.ร้านมีชือเสี ยง เป็ นทีรู ้จกั ของคนทัวไป
2.สัญลักษณ์ประจําร้าน โลโก้ ทีสะดุดตา สามารถจดจําได้ง่าย
3.ความสะอาดของร้าน
4.ความกว้างของร้าน
5.มีแสงสว่างทีเพียงพอ
6.อากาศ ปลอดโปร่ ง ไม่อึดอัด
7.มีการวางผังร้านทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
8.มีการตกแต่งร้านทันสมัย สวยงาม บรรยากาศดี
9.มีการจัดร้านให้เข้ากับเทศกาลต่างๆ

มาก
ทีสุ ด
5

ระดับความสําคัญ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
4
3
2

น้อย
ทีสุ ด
1
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ข้ อมูลปัญหาทีพบในการใช้ บริการร้ านสวัสดีไดเร็คเซลส์ และข้ อเสนอแนะ
1. ท่านเคยประสบปั ญหาใดบ้างในการใช้บริ การร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ท่านต้องการให้ร้านสวัสดีไดเร็ คเซลส์ปรับปรุ งในเรื องใดมากทีสุ ด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ข
คุณภาพด้ านความเชือมันของแบบสอบถาม
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ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเชือมันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีการหา
สัมประสิ ทธิแอลฟ่ า(Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ด้วยโปรแกรม SPSS ได้ค่าความเชือมัน
ทังฉบับเท่ากับ.9141
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics

C1
C2
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4
D5
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
G1

Scale
Mean
if Item
Deleted
182.9310
183.1724
183.1379
183.2759
183.0690
183.1379
183.0000
183.3103
183.0345
183.1379
183.1724
183.2759
183.1034
183.4138
183.1034
182.8621
183.2414
183.2414
183.1724

Scale Corrected
Variance ItemAlpha
if Item Total
if Item
Deleted Correlation Deleted
260.1379 .2584
.9138
262.4335 .1291
.9148
261.4803 .1989
.9142
254.2069 .5056
.9116
257.7808 .3971
.9127
253.2660 .6050
.9109
257.8571 .3847
.9128
250.8645 .6337
.9103
257.6773 .3565
.9130
249.5517 .5909
.9104
254.0764 .5200
.9115
249.9212 .6601
.9100
257.8818 .4596
.9124
247.3941 .7534
.9090
258.2389 .3366
.9131
255.5517 .5166
.9118
249.5468 .6182
.9102
249.4039 .6242
.9101
257.1478 .4628
.9123
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G2
183.1724 256.8621 .4244
.9124
G3
183.0345 252.3916 .5719
.9109
G4
183.4828 246.9015 .5885
.9102
G5
183.4483 252.4704 .5940
.9108
G6
183.3103 254.6502 .5539
.9114
G7
185.8621 249.9089 .1677
.9256
H1
183.1034 264.4532 .0362
.9152
H2
183.2069 259.6700 .2530
.9139
H3
183.1034 262.7389 .1456
.9145
H4
183.3793 247.4581 .7277
.9091
H5
183.2069 257.2414 .2933
.9137
J1
182.8621 254.8374 .5002
.9117
J2
183.1379 256.1946 .4081
.9125
J3
183.0345 255.8202 .4503
.9122
J4
183.0000 253.1429 .6471
.9107
J5
183.2759 251.8498 .4994
.9114
J6
185.6552 251.5911 .1272
.9283
K1
183.1034 256.0246 .4507
.9122
K2
183.2414 250.9754 .5979
.9106
K3
183.2069 249.4557 .7037
.9097
K4
183.1724 251.0764 .6154
.9105
K5
183.1724 252.1478 .6156
.9107
K6
183.2414 252.7611 .6145
.9108
K7
183.1034 255.6675 .4269
.9123
K8
183.1379 248.2660 .6845
.9095
K9
183.2759 245.2069 .6916
.9090
Reliability Coefficients
N of Cases = 29.0
N of Items = 45
Alpha = .9141
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ทีทํางาน
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