
 

บทที่ 2 

ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางของนกัศึกษาในจงัหวดั
เชียงใหม่ ไดใ้ชท้ฤษฏีดงัน้ี 

 

2.1.1 ทฤษฎอีุปสงค์ (Demand) 
อุปสงค์  มีความหมายเฉพาะในวชิาเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ความตอ้งการซ้ือสินคา้

และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงของผูบ้ริโภคในระดบัราคาต่างๆกนัในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง โดย

ความตอ้งการซ้ือนั้นจะตอ้งมีร่วมกนักบัความเตม็ใจ และความสามารถในการท่ีจะสนองความ

ตอ้งการดงักล่าว (นราทิพย ์ชุติวงศ,์ 2548) 

กฎแห่งอุปสงค ์( Law of Demand) ระบุวา่ปริมาณของสินคา้และบริการชนิดใดชนิด

หน่ึงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือยอ่มแปรผนักบัระดบัราคาของสินคา้และบริการชนิดนั้นเสมอ จากกฎ

ของอุปสงคด์งักล่าวหมายความวา่ เม่ือราคาสินคา้สูงข้ึนผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ในปริมาณนอ้ยลง 

และเม่ือราคาสินคา้ลดลงผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้มากข้ึน 

อุปสงคโ์ดยทัว่ไปสามารถจ าแนกได ้3 ลกัษณะ คือ 

1. อุปสงคต่์อราคา (Price Demand) หมายถึง ปริมาณสินคา้ท่ีมีผูต้อ้งการซ้ือ สินคา้

และบริการ ในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ ณ ระดบัราคาสินคา้ต่างๆกนั โดยมีการก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ

คงท่ี โดยความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาสินคา้

และบริการ ซ่ึงเป็นไปตามกฎของอุปสงค ์

2. อุปสงคต่์อรายได ้(Income Demand) หมายถึง ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้และ

บริการ ณ ระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภคในระดบัต่างๆ โดยก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆคงท่ี ซ่ึงความตอ้งการ

ซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีเป็นสินคา้ปกติ (Normal Goods) จะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั

ราคาสินคา้ และบริการ ในกรณีท่ีเป็นสินคา้ดอ้ยคุณภาพ (Inferior Goods) ความตอ้งการซ้ือสินคา้

และบริการจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคา 
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3. อุปสงคต่์อราคาสินคา้อ่ืน (Cross Demand) หมายถึง ปริมาณความตอ้งการซ้ือ

สินคา้และบริการ ณ ระดบัราคาต่างๆกนัโดยก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆคงท่ี ในกรณีท่ีสินคา้และบริการ

ทั้งสองชนิดเป็นสินคา้ทดแทนกนั (Substitute Goods) ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการ ซ้ือสินคา้

ชนิดหน่ึงกบัราคาสินคา้อีกชนิดหน่ึงจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั แต่ในกรณีสินคา้ทั้งสอง

ชนิดเป็นสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั (Complimentary Goods) ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการซ้ือ

สินคา้ชนิดหน่ึงกบัราคาสินคา้อีกชนิดหน่ึงจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

นอกจากน้ี ปัจจยัก าหนดอุปสงคข้ึ์นอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆหลายปัจจยั ซ่ึงปัจจยัต่างๆ

เหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อปริมาณซ้ือมากนอ้ยเพียงใดจะข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแต่ละบุคคล

ประกอบกบัระยะเวลา โดยปัจจยัเหล่านั้นไดแ้ก่ 

1) รสนิยมของผูบ้ริโภคและความนิยมของคนในสังคม โดยรสนิยมเป็นความรู้สึก

นิยมชมชอบ ณ ขณะใดขณะหน่ึง ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส่ิงท่ีก าหนดรสนิยมของ

ผูบ้ริโภคไดแ้ก่ อาย ุเพศ ความเช่ือ ค่านิยม การศึกษา และอิทธิพลของการโฆษณา รสนิยมจึงเป็นส่ิง

ท่ีมีผลต่อธุรกิจ จึงท าใหห้น่วยธุรกิจหวงัผลในการเปล่ียนแปลงรสนิยมหรือมีความพยายามในการ

รักษารสนิยมของผูบ้ริโภคใหค้งเดิม 

2) การวางขายสินคา้ ไดแ้ก่ ท่ีตั้งคลงัสินคา้ ท่ีจ  าหน่ายสินคา้ ถา้หากสินคา้วางขายอยู่

ทัว่ไป ลูกคา้สามารถหาซ้ือไดง่้ายดงันั้นผูข้ายสามารถใหบ้ริการต่างๆตามมาได ้เช่น ใหค้  าแนะน า

การใช ้การซ่อม การประกนั ซ่ึงสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได ้เช่นเดียวกนักบัท่ีตั้งของร้านขายสินคา้ 

เช่น ร้านขายปลีกท่ีตั้งอยูย่า่นการคา้ ท่ีอาจมียอดขายมากเป็นสามเท่าของร้านขายปลีกท่ีตั้งบนถนน

ท่ีมีการสัญจรนอ้ย 

3) การส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีสามารถช่วยส่งเสริมการขายไดม้ากข้ึนกวา่เดิม 

เช่นการโฆษณา ลด แลก แจก แถม เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยกระตุน้ใหผู้ซ้ื้อสามารถท่ีจะซ้ือ

สินคา้ไดม้ากข้ึน ดงันั้นผูข้ายจึงสามารถก าหนดไดว้า่ควรมีค่าใชจ่้ายในการโฆษณาเท่าใด มีการแจก

หรือแถมอะไรบา้ง 

4) ลกัษณะของสินคา้ ไดแ้ก่ การออกแบบผลิตภณัฑ ์รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์คุณภาพ

ของสินคา้ ซ่ึงในบางคร้ังผูซ้ื้ออาจซ้ือเน่ืองจากความชอบในรูปลกัษณ์แปลกใหม่ของสินคา้ ดงันั้น

ผูข้ายจึงสามารถเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ของสินคา้เพื่อเขา้ถึงลูกคา้บางกลุ่มได ้
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5) ราคาของสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือถา้ราคาของสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัเพิ่มข้ึน จะ

สามารถคาดเดาไดว้า่ผูซ้ื้อหนัไปซ้ือสินคา้ เพิ่มข้ึน ในทิศทางตรงกนัขา้ม ถา้ราคาของสินคา้ท่ีใช้

ทดแทนกนัลดลง ปริมาณซ้ือสินคา้ก็จะลดลงดว้ย ในกรณีท่ีเป็นสินคา้ท่ีใชร่้วมกนั เม่ือ ราคาสินคา้ท่ี

ใชร่้วมกนัเพิ่มสูงข้ึน อาจคาดเดาไดว้า่ผูซ้ื้อจะลดการซ้ือสินคา้ลง ในทิศทางตรงกนัขา้มถา้มีการ

ลดลงของราคาสินคา้ท่ีใชร่้วมกนัจะท าใหป้ริมาณการซ้ือสินคา้เพิ่มสูงข้ึน 

6) การส่งเสริมการขายของสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  คือการโฆษณาและการส่งเสริมการ

ขายของผูข้ายสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัจะมีผลท าใหป้ริมาณการซ้ือสินคา้ลดลง ในทางตรงกนัขา้มการ

ส่งเสริมการขายของผูข้ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะมีผลท าใหป้ริมาณซ้ือสินคา้เพิ่มข้ึน 

7) การคาดคะเนของผูซ้ื้อ เก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานะทางเศรษฐกิจของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจเป็นการคาดคะเนเก่ียวกบัราคาสินคา้ในอนาคต หรือการคาดคะเนเก่ียวกบัรายได้

ของผูซ้ื้อในอนาคต เช่น ผูซ้ื้อมีการคาดคะเนวา่ราคาน ้ามนัรถยนตใ์นอนาคตจะเพิ่มสูงข้ึน จะท าใหผู้ ้

ซ้ือมีการซ้ือน ้ามนัรถยนตเ์พื่อกกัตุน ไวเ้พื่อหลีกเล่ียงการข้ึนราคาน ้ามนั เพราะฉะนั้นการคาดการณ์

วา่ราคาน ้ามนัในอนาคตจะสูงข้ึนของผูบ้ริโภคจะส่งผลใหป้ริมาณน ้ามนัท่ีเสนอซ้ือเพิ่มสูงข้ึน  

ในทางตรงกนัขา้ม หากมีข่าวลือวา่ราคาน ้ามนัจะลดลง ผูซ้ื้อซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชน้ ้ามนัในขนาดนั้นก็

อาจจะรอไปก่อน ท าใหป้ริมาณน ้ามนัท่ีเสนอซ้ือลดลง 

8) ฤดูกาล ตวัอยา่งเช่น ในช่วงฤดูหนาวประชาชนส่วนใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ต่างมี

ความตอ้งการซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มกนัหนาวเพิ่มมากยิง่ข้ึน ส่งผลใหค้วามตอ้งการสินคา้ประเภทเคร่ือง

กนัหนาวต่างๆในช่วงเวลาดงักล่าวเพิ่มข้ึน 

9) นโยบายของรัฐบาล ซ่ึง การก าหนดนโยบายต่างๆของรัฐบาลจะส่งผลต่อปริมาณ

การซ้ือสินคา้ โดยอาจจะเป็นการส่งเสริม หรือลดปริมาณการซ้ือสินคา้ ของผูบ้ริโภคได ้
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2.1.2 การวเิคราะห์อทิธิพลทางสังคมทีม่ีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
จากการส ารวจขอ้เทจ็จริงพบวา่อุปสงคข์องสินคา้จ านวนไม่นอ้ยข้ึนอยูก่บัการ

บริโภคของบุคคลอ่ืนๆในสังคม  ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีอยา่งง่ายถึงพฤติกรรมคือการโฆษณา ผู ้

โฆษณาจะยกเอากลุ่มผูซ้ื้อบางกลุ่มท่ีมีลกัษณะพิเศษมาเป็นตวัอยา่งของลูกคา้ท่ีตนเองมีอยูเ่พื่อเร่ง

เร้าใหบุ้คคลอ่ืนๆซ้ือสินคา้นั้นตามอยา่ง หรือในบางกรณีจะช้ีใหเ้ห็นวา่ เม่ือผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้จะท า

ใหผู้บ้ริโภคนั้นๆมีลกัษณะเด่นแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืนๆในสังคม ตวัอยา่งเช่นน้ีช้ีใหเ้ห็นถึง

อิทธิพลทางสังคมวา่ มีส่วนท่ีจะเขา้มาก าหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้(นราทิพย ์ชุติวงศ,์ 2548)  

สมมติเคร่ืองส าอางท่ีผูบ้ริโภคซ้ือคือ D และ Di คือปริมาณซ้ือเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคคนท่ี i ซ่ึง

โดยทฤษฎีถา้รายไดแ้ละรสนิยมตลอดจนราคาสินคา้ชนิดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งคงท่ี ปริมาณการซ้ือ

เคร่ืองส าอางก็จะข้ึนกบัราคาของเคร่ืองส าอาง D แต่เพียงอยา่งเดียว คือ 

      Di = fi (p) 

  ถา้ในตลาดมีผูบ้ริโภคทั้งหมดเท่ากบั N คน อุปสงคข์องตลาดโดยส่วนรวมจะ

เท่ากบั  

D = fi(p)

N

j=1

 
 

  โดยท่ี  D คืออุปสงคข์องตลาด  

   N คือจ านวนผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางD ทั้งหมดในตลาด 

  ในกรณีท่ีปริมาณซ้ือของผูซ้ื้อแต่ละคนมีส่วนข้ึนอยูก่บัปริมาณการซ้ือของบุคคล

อ่ืนๆในตลาดดว้ย สมการขา้งตน้จะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยถา้ผูบ้ริโภคแต่ละคนคาดวา่จะมีการ

ซ้ือเคร่ืองส าอาง D อยูใ่นตลาดจ านวน  D หน่วย ปริมาณซ้ือเคร่ืองส าอาง D ของผูบ้ริโภคคนท่ี i 

นอกจากจะข้ึนกบัราคาเคร่ืองส าอาง D แลว้ยงัข้ึนกบัค่า D ดว้ย 
 

     Di = fi (p, D) 
 

  จากสมการขา้งตน้ ค่า ∂Di /∂D หมายถึงปริมาณการซ้ือเคร่ืองส าอาง D ท่ี

เปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคคนท่ี i เม่ือ A เปล่ียนแปลงอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ได ้ถา้ค่า ∂Di /∂D 

> 0 จะมีความหมายวา่ ณ ระดบัราคาหน่ึงๆผูบ้ริโภคคนท่ี i จะบริโภคเคร่ืองส าอาง D ในจ านวนท่ี

มากข้ึน ถา้จ านวนการบริโภคเคร่ืองส าอาง D ของผูบ้ริโภคทั้งหมดในตลาดสูงข้ึน Leibenstein เรียก
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ผลน้ีวา่ ผลของการตอ้งการท าตามกลุ่ม (Bandwagon Effect) แต่ถา้ค่า ∂Di /∂D < 0 จะมีความหมาย

วา่ ณ ระดบัราคาหน่ึงๆผูบ้ริโภคคนท่ี i จะบริโภคเคร่ืองส าอาง D ในจ านวนท่ีนอ้ยลง ถา้จ านวนการ

บริโภคเคร่ืองส าอาง D ของผูบ้ริโภคทั้งหมดในตลาดสูงข้ึน  Leibenstein เรียกผลน้ีวา่ ผลของการไม่

ตอ้งการท าตามกลุ่ม (Snob Effect) ซ่ึงไม่วา่ในกรณีใด ปริมาณการซ้ือเคร่ืองส าอาง D ของผูบ้ริโภค

คนท่ี i ยอ่มเปล่ียนแปลงไปเม่ือปริมาณการซ้ือของกลุ่มเปล่ียนแปลงไป 

 

2.1.3 แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Models of Consumer Behavior) 
แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาเหตุจูงใจในการบริโภค ในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยจะเร่ิมตน้จากการมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ซ่ึงประกอบดว้ย ส่ิง

กระตุน้ภายนอกไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด และส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลย ี

การเมือง วฒันธรรม เป็นตน้ โดยส่ิงกระตุน้ลว้นก่อใหเ้กิดความตอ้งการในความรู้สึกของผูซ้ื้อหรือ

เรียกวา่กล่องด าของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่

สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก

ของผูซ้ื้อซ่ึงจะมีผลต่อการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ เน่ืองจากมีการ

จดัส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กิดความตอ้งการ เพื่อใหเ้กิดการตอบสนอง (Response) ดงันั้น

แบบจ าลองน้ีจึงอาจเรียกวา่ Model of Buyer Behavior (ศิริวรรณ, 2541: 68) ดงัภาพ 
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Buyer’s black box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) หมายถึง  ส่ิงท่ีผลกัดนัใหบุ้คคลเกิดการตอบสนอง หรือ

ตดัสินใจ ส่ิงกระตุน้ถือเป็นเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ (Buying Motive) ซ่ึงอาจเป็นเหตุจูงใจ

ซ้ือดา้นเหตุผล และใชเ้หตุจูงใจซ้ือดา้นจิตวทิยาหรืออารมณ์ก็ได ้ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจ้ากภายใน

ร่างกาย (Inside Stimulus) และจากภายนอกร่างกาย (Outside Stimulus) โดยปกตินกัการตลาดจะให้

ความสนใจในส่ิงกระตุน้ภายนอก ซ่ึงจะมีผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์เป็นเหตุจูงใจ

ใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ (Buying motive) ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

  1.1)  ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีมีความส าคญั

เน่ืองจากสามารถสร้างใหเ้กิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ประกอบดว้ย 

                ส่ิงกระตุน้ภายนอก 

ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด              ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ 

    ผลิตภณัฑ ์             เศรษฐกิจ 

    ราคา                            เทคโนโลย ี

    การจดัจ าหน่าย                            การเมือง 

    การส่งเสริมการขาย                     วฒันธรรม 

                         ฯลฯ 

 

 

   การตอบสนองของผูซ้ื้อ 

        การเลือกผลิตภณัฑ์ 

        การเลือกตรา 

        การเลือกผูซ้ื้อ 

        เวลาในการซ้ือ 

   ปริมาณการซ้ือ 

   กล่องด า และ 

ความรู้สึกนึกคิด 

ของผูซ้ื้อ 

           ลกัษณะของผูซ้ื้อ               ลกัษณะการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

  ปัจจยัทางวฒันธรรม               การรับรู้ปัญหา 

  ปัจจยัทางสงัคม                การคน้หาขอ้มูล 

  ปัจจยัทางจิตวทิยา                 การประเมินผลทางพฤติกรรม 

                           การตดัสินใจซ้ือ 

                           ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 
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 1.1.1)  ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) เช่น การออกแบบบรรจุภณัฑใ์หมี้

ความสวยงาม เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการท่ีจะซ้ือ 

 1.1.2)  ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินคา้ใหมี้ความ

เหมาะสมกบัผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาจากความพอใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นส าคญั 

 1.1.3)  ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution or Place) เช่น 

การจดัจ าหน่ายสินคา้ใหค้รอบคลุมทัว่ถึง เพื่อใหเ้กิดความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค 

 1.1.4)  ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งการจดักิจกรรมเพื่อกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

  1.2)  ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

อยูภ่ายนอกองคก์ร และไม่สามารถควบคุมได ้

 1.2.1)  ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ หรือรายได้

ของผูบ้ริโภค ซ่ึงลว้นแต่มีอิทธิพลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

                   1.2.2)  ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ี (Technology) เช่น เทคโนโลยใีหม่ๆดา้น

การสั่งซ้ือสินคา้ และการช าระเงินท่ีสามารถกระท าไดด้ว้ยตวัเองท่ีบา้น สามารถกระตุน้ใหเ้กิดความ

ตอ้งการใหมี้การสั่งสินคา้เพิ่มมากข้ึน 

                  1.2.3)  ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง  (Law and Political) เช่น 

กฎหมายลดอตัราภาษีน าเขา้สินคา้ประเภทใดประเภทหน่ึงจะท าใหร้าคาสินคา้น าเขา้นั้นมีราคาถูก

ลง ส่งผลใหผู้ซ้ื้อมีความตอ้งการซ้ือเพิ่มมากข้ึน 

                  1.2.4)  ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ในเทศกาลต่างๆของประเทศ

ไทยจะมีวฒันธรรมในการมอบส่ิงของใหแ้ก่กนั ท าใหใ้นช่วงดงักล่าวจะมีความตอ้งการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหมี้การใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน  

2) กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyer’s Black Box) หมายถึง 

ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ โดยเปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ

ทราบไดจึ้งตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆท่ีมี

อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด ประกอบกบักระบวนการการตดัสินใจซ้ือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

    2.1)  ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
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                   2.1.1)  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factors) คือ วฒันธรรมถือเป็น

เคร่ืองมือท่ีผกูพนับุคคลในกลุ่มเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยบุคคลจะเรียนรู้วฒันธรรมของตนเองภายใต้

กระบวนการทางสังคม วฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล 

วฒันธรรมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น วฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยหรือขนบธรรมเนียม

ประเพณี และชนชั้นของสังคม 

                  2.1.2)  ปัจจยัดา้นสังคม (Social Factors) คือ ปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งใน

ชีวติประจ าวนั และจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางประชากรประกอบดว้ยกลุ่ม

อา้งอิง ไดแ้ก่ กลุ่มปฐมภูมิ          กลุ่มทุติยภูมิ ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซ้ื้อ 

                      2.1.3)  ปัจจยัส่วนบุคคล ( Personal Factors) คือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อซ่ึง

ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อาย ุลกัษณะครอบครัว อาชีพ โอกาสทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวติ บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล 

                   2.1.4)  ปัจจยัทางจิตวทิยา (Psychological Factors) คือ ปัจจยัภายในตวั

ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ของตนเอง ไดแ้ก่ การจูงใจ การรับรู้ การ

เรียนรู้ ความเช่ือ ทศันคติ บุคลิกภาพ 

  2.2)  กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Decision Process) ประกอบดว้ย

ขั้นตอนต่างๆดงัน้ี ขั้นตอนการรับรู้ความตอ้งการ (ปัญหา) ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ขั้นตอนการ

ประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  

3) การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

หรือผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ 

  3.1)  การเลือกผลิตภณัฑ ์ (Product Choice) 

  3.2)  การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) 

  3.3)  การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) 

  3.4)  การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) 

  3.5)  การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) 
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2.1.4 แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ

ธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler วา่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงจะ

ไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึง

ประกอบดว้ย 

1) ดา้นผลิตภณัฑ์   (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของ
มนุษยไ์ดโ้ดยอาจเป็นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งไดห้รือไม่ก็ได ้นัน่คือสามารถเป็นไดท้ั้งสินคา้หรือ
บริการ  โดยจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีผูข้ายมอบใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ   โดยทัว่ไปแลว้   ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น   2  ลกัษณะ   คือ  ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้ง
ได ้ และ  ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้ 

2) ดา้นราคา   (Price) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่า
ในการแลกเปล่ียน หรือการใหบ้ริการในรูปของเงินตรา ราคาจึงเสมือนเป็นตน้ทุนในการบริโภค
และใชบ้ริการของลูกคา้   จึงท าใหลู้กคา้มีพฤติกรรมในการเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า  (Value) ของ
บริการ กบัราคา  (Price) ของบริการนั้น   ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จึงจะตดัสินใจซ้ือ   ดงันั้น การ
ก าหนดราคาจึงควรมีความเหมาะสม และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   (Place) หมายถึง สถานท่ีท่ีใหบ้ริการและเส้นทางใน
การจดัจ าหน่าย เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการใหแ้ก่
ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ   ซ่ึงจะตอ้ง
พิจารณา 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท าเลท่ีตั้ง  (Location) ซ่ึงนบัวา่มีความส าคญัมากในธุรกิจบริการ 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะตอ้งมีการเดินทางเพื่อไปรับการบริการในสถานท่ีท่ีผูใ้หบ้ริการไดจ้ดัตั้งข้ึน 
ดงันั้นธุรกิจบริการจึงตอ้งค านึงถึงเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกเป็นส าคญั และในดา้นช่องทางใน
การน าเสนอบริการ (Channels) ในการก าหนดช่องทางการจดัจ าหน่ายจะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ 
3 ประการ ไดแ้ก่ ลกัษณะของการบริการ ความจ าเป็นในการใชค้นกลางในการจดัจ าหน่าย และ
ลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจบริการ 

4) ดา้นส่งเสริมการตลาด   (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารระหวา่งผู ้
ใหบ้ริการและลูกคา้ เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสาร มีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้
ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติท่ีดีและเกิดพฤติกรรม  การใชบ้ริการอนัเป็นกุญแจส าคญัของ
การตลาด การติดต่อส่ือสารสามารถกระท าโดยผา่นเคร่ืองมือต่างๆซ่ึงอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลาย
เคร่ืองมือได ้เคร่ืองมือท่ีใชส่้งเสริมการตลาดท่ีส าคญัมี 5 ประการ คือ 
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 4.1)   การโฆษณา เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร และผลิตภณัฑ ์หรือ
ความคิด โดยการใชส่ื้อต่างๆซ่ึงจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการโฆษณา อาจอยูใ่นรูปของการแจง้
ข่าวสาร หรือการจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการ เช่น การโฆษณาผา่นโทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์อิน
เทอร์เน็ท และสารสนเทศอ่ืนๆเป็นตน้ 

 4.2)  การขายโดยใชพ้นกังานขาย เป็นการติดต่อส่ือสารจากผูข้ายไปยงัลูกคา้ผูมี้
อ  านาจซ้ือโดยตรง ซ่ึงพนกังานขายจะสามารถแนะน า ชกัชวนใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้ รวมทั้งสามารถ
ใหค้วามช่วยเหลือ ดูแลลูกคา้ รวมทั้งเรียนรู้ความตอ้งการของลูกคา้เพื่อเป็นช่องในการน าเสนอ
ผลิตภณัฑใ์นอนาคต 

 4.3) การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีอยูน่อกเหนือจากการขาย
โดยใชบุ้คคลในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เป็นวธีิการในการกระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภคและช่วย
เสริมประสิทธิภาพในการขายใหแ้ก่ผูข้าย เช่น การจดัลดราคาสินคา้ การแจกตวัอยา่งสินคา้ เป็นตน้ 

 4.4) การบอกกล่าวแบบปากต่อปาก เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อธุรกิจ
บริการ เน่ืองจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการจะทราบถึงการบริการนั้นๆวา่เป็นอยา่งไรจากประสบการณ์ของ
ตนเองแลว้จึงน าประสบการณ์นั้นมาถ่ายทอดต่อไปยงับุคคลอ่ืนซ่ึงอาจเป็นผูใ้ชบ้ริการในอนาคต 
หากผูท่ี้ใชมี้ประสบการณ์ท่ีดี และมีความประทบัใจในการรับบริการก็จะบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืนให้
เขา้ใชบ้ริการตามไปดว้ย เคร่ืองมือชนิดน้ีถือเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงประสิทธิภาพและยงัสามารถช่วย
ประหยดัค่าใชจ่้ายในดา้นการส่งเสริมการตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตามหากผูท่ี้เคยใชบ้ริการ
แลว้ไม่เกิดความประทบัใจก็อาจส่งผลในทางลบใหก้บัธุรกิจไดเ้ช่นกนั 

 4.5)   การแนะน าจากคนรู้จกั เป็นเคร่ืองมือท่ีมีผลอยา่งยิง่ต่อธุรกิจการไดรั้บความ
ประทบัใจจะส่งผลต่อธุรกิจ และในทางตรงกนัขา้มหากผูใ้ชบ้ริการไม่เกิดความประทบัใจก็อาจ
น ามาซ่ึงผลเสียอยา่งรุนแรงต่อธุรกิจได ้เพราะความรู้สึกท่ีไม่ประทบัใจของผูใ้ชบ้ริการนั้นมี
แนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดการบอกแบบปากต่อปากไปสู่บุคคลอ่ืนไดม้ากกวา่ 

5) ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) คือ บุคคลผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัดา้น
บริการทั้งหมด  ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก   การฝึกอบรม   การจูงใจ   เพื่อใหส้ามารถสร้างระดบั
ความส าคญัของปัจจยัใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างและเหนือกวา่คู่แข่งขนั อาจเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่างขององคก์ร  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความสามารถ   มี
ทศันคติท่ีดีท่ีจะสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการได้  รวมทั้งมีความคิดริเร่ิม  และมีความสามารถใน
การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ พร้อมๆไปกบัสามารถในสร้างค่านิยมท่ีดีใหเ้กิดกบัองคก์ร 

6) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical  Evidence and 
Presentation)  เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพ
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โดยรวม  ทั้งทางดา้นกายภาพและการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้   ไดแ้ก่ดา้น
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีใหบ้ริการ การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรือพื้นท่ีภายในอาคาร 
ลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆท่ีจะมีส่วนช่วยในการดึงดูดใจลูกคา้และช่วยใหเ้ห็นภาพลกัษณ์ของการ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ดา้นการแต่งกายท่ีสะอาดเรียบร้อย   การสนทนากบัลูกคา้ตอ้งสุภาพ
อ่อนโยน   ความสะอาดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ และการใหบ้ริการท่ี
รวดเร็ว  รวมทั้งรักษาและมอบผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บใหก้บัลูกคา้ 

7) ดา้นกระบวนการ  (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการและ การ
ปฏิบติัในดา้นการ งานบริการ   ท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง
รวดเร็ว  และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ อาจหมายถึงขั้นตอนในการใหบ้ริการเพื่อส่งมอบ
คุณภาพในการใหบ้ริการใหก้บัลูกคา้ เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วและช่วยสร้างความประทบัใจใหก้บั
ลูกคา้ได ้โดยจะตอ้งพิจารณาใน 2 ดา้น คือในดา้นของความซบัซอ้น คือตอ้งมีการพิจารณาขั้นตอน
และความต่อเน่ืองของกระบวนการ และในดา้นของความหลากหลายจะตอ้งมีการพิจารณาถึงความ
อิสระ และความยดืหยุน่ในการเปล่ียนแปลงขั้นตอนหรือล าดบังานใหส้อดรับกบัสถานการณ์ท่ีอาจ
เปล่ียนแปลงไปได ้

 

2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

นิลุบล นิมมลรัตน์ (2542) ศึกษาคน้ควา้เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือสินคา้

ประเภทเคร่ืองส าอางในหา้งสรรพสินคา้ในจงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฤติกรรม 

และปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคเคร่ืองส าอาง โดยการเก็บขอ้มูลทั้งส้ิน 300 ตวัอยา่ง การวเิคราะห์ผล

กระท าโดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ ประกอบกบัตารางแจกแจงความถ่ี ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภค

นิยมซ้ือเคร่ืองส าอางจากหา้งสรรพสินคา้ จากคุณภาพท่ีเช่ือถือได ้ขณะท่ีผูบ้ริโภคซ่ึงเคยบริโภค

สินคา้น าเขา้จากต่างประเทศมีความเช่ือมัน่ในเร่ืองคุณภาพท่ีมีมากกวา่เคร่ืองส าอางภายในประเทศ 

โดยปัจจยัทางดา้นราคามีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางมากท่ีสุด และเม่ือมีระดบัการศึกษาท่ีดีข้ึน

ปัจจยัทางดา้นราคาจะมีผลลดลงปัจจยัทางดา้นการยดึติดกบัตราสินคา้ของผูบ้ริโภคมีค่อนขา้งสูง 

โดยผูบ้ริโภคมกัไม่มีการเปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑย์ีห่อ้อ่ืน โดยท่ีระดบัอายนุั้นยงัส่งผลต่อการยดึติด

กบัผลิตภณัฑ ์กล่าวคือระดบัอายนุอ้ยจะมีการยดึติดกบัตราสินคา้ในอตัราท่ีมากกวา่ระดบัอายท่ีุ

สูงข้ึนตามล าดบั ปัจจยัทางดา้นการจดัการส่งเสริมการขายจะมีผลต่อผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ีมีอายนุอ้ย 

และมีระดบัรายไดต้  ่า ขณะท่ีการใชปั้จจยัทางดา้นการจดัการส่งเสริมการขายดว้ยวธีิการใหต้วัอยา่ง
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เพื่อทดลองใชจ้ะมีอิทธิผลในกลุ่มผูบ้ริโภคในช่วงอายรุะดบักลางมากท่ีสุด  กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั

การศึกษาสูงจะไดรั้บอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือจากปัจจยัดา้นช่ือเสียงของผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด จาก

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางพบวา่ สินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางเป็น

สินคา้ท่ีมีความถ่ีในการซ้ือต ่าโดยส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือเฉล่ีย 3 เดือนต่อคร้ัง และมูลค่าใน

การซ้ือแต่ละคร้ังส่วนใหญ่พบวา่มีปริมาณการซ้ือนอ้ยกวา่ 2,000 บาทต่อคร้ัง โดยกลุ่มท่ีมีอายตุ  ่า

และมีรายไดต้  ่าจะมีสัดส่วนความถ่ีในการซ้ือในระยะท่ีมากกวา่ 3 คร้ังต่อเดือน แต่มีมูลค่าการซ้ือแต่

ละคร้ังต ่ากวา่ 2,000 บาท  และปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือพบวา่ปัจจยัทางดา้นราคามีผลต่อการซ้ือมาก

ท่ีสุดถึงร้อยละ 90.3 

วรีนุช น่ิมวรพนัธ์ (2546) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภท

ผลิตภณัฑแ์ต่งหนา้น าเขา้จากต่างประเทศของผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทผลิตภณัฑแ์ต่งหนา้น าเขา้

จากต่างประเทศ โดยการเก็บขอ้มูลทั้งส้ิน 360 ตวัอยา่ง โดยใชว้ธีิทางสถิติพรรณนา ความถ่ี ร้อยละ

ผลของการศึกษาพบวา่ผูห้ญิงวยัท างานในช่วงอาย ุ20-39 ปี และมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีข้ึน

ไปจะมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางจากปัจจยัของช่ือเสียง และยีห่อ้ของผลิตภณัฑร์วมทั้งการ

โฆษณา แมว้า่ในขณะนั้นจะไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชผ้ลิตภณัฑ ์การศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ดงักล่าวใหค้วามส าคญัต่อบุคลิกภาพเพื่อใหดู้ดีอยูเ่สมอ เป็นการเสริมสร้างความดึงดูดใจต่อเพศตรง

ขา้งมากกวา่กลุ่มอายอ่ืุนๆ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อบุคคลและครอบครัวสูงจะมีโอกาสในการ

ซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศในอตัราท่ีสูงกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อบุคคลต ่ากวา่ 

10,000 บาท และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวต ่ากวา่ 10,000 – 19,999 บาท ซ่ึงเป็นขั้นต ่าสุดของแบบ

ส ารวจ เน่ืองจากราคาเคร่ืองส าอางประเภทผลิตภณัฑแ์ต่งหนา้น าเขา้จากต่างประเทศยงัมีราคาท่ี

ค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัระดบัรายได ้ขณะท่ีปัจจยัดา้นช่ือเสียงและการโฆษณายงัคงมีอิทธิพล

เน่ืองมาจากปัจจยัของการยดึติดกบัช่ือเสียงท่ีสะทอ้นถึงความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ ขณะท่ีการ

โฆษณาเป็นการช่วยประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑใ์หม่ๆท่ีจะน าออกสู่ตลาดเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บทราบ

ถึงข่าวสารและเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัผลิตภณัฑ ์อีกทั้งยงัเป็นการช่วยเพิ่มการรับรู้ใน

ยีห่อ้ของสินคา้และเพิ่มความภกัดีใหก้บัผลิตภณัฑอี์กดว้ย 
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อนุภพ สุวรรณ (2547) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางกลุ่มผลิตภณัฑส์ าหรับ

ผวิกายยีห่อ้ L’OREAL ในจงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ

เคร่ืองส าอางกลุ่มผลิตภณัฑส์ าหรับผวิกายยีห่อ้ L’OREAL ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการเก็บขอ้มูล

ทั้งส้ิน 300 ตวัอยา่ง โดยใชว้ธีิทางสถิติพรรณนา ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย จากผลของ

การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกวา่ 75% คิดวา่เคร่ืองส าอางกลุ่มผลิตภณัฑส์ าหรับผวิกายยีห่อ้ 

L’OREALผลิตในต่างประเทศ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอตัราการซ้ือเฉล่ีย 1 คร้ังต่อ

เดือนโดยจะใชเ้งินจ านวน 500-1,000 บาทต่อคร้ัง สาเหตุของการซ้ือเน่ืองจากความเช่ือมัน่ใน

ประสิทธิภาพวา่มีคุณภาพดี โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูลผลิตภณัฑจ์ากส่ือ

โทรทศัน์มากท่ีสุด ในดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับผวิกายยีห่อ้ L’OREAL ผูต้อบ

แบบสอบถามจะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการขายตามล าดบั ส าหรับปัญหาส่วนใหญ่ของผูต้อบ

แบบสอบถามในการซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับผวิกายยีห่อ้ L’OREAL คือปัญหาทางดา้นราคา ท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามตอ้งประสบกบัปัญหาราคาท่ีแพงเกินไป ราคาท่ีไม่เหมาะสมกบัปริมาณ และการ

เปล่ียนแปลงราคาผลิตภณัฑบ์่อยจนเกินไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่ของผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีตอ้งการใหมี้การลดราคาผลิตภณัฑล์ง 

บุศรา สุนทรัตตา (2550) ศึกษาเร่ือง “กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูห้ญิงไทยในการซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทแต่งหนา้  (Make Up) ท่ีมีจ  าหน่ายในเคาน์เตอร์ของหา้งสรรพสินคา้

ในเขตกรุงเทพมหานคร ” โดยการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 385 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบวา่ ผูห้ญิงท่ีมีอายแุตกต่างกนั  

มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทแต่งหนา้ท่ีมีจ  าหน่ายในเคาน์เตอร์ของ

หา้งสรรพสินคา้ในขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล และการประเมินผลทางเลือกแตกต่างกนั  กลุ่มวยัรุ่นจะ

มีการคน้หาขอ้มูลโดยใชอิ้นเตอร์เน็ตมากยิง่ข้ึน  มีความตอ้งการสินคา้ใหม่ตามกระแสสังคม  ขณะท่ี

กลุ่มผูสู้งอายจุะมีความสนใจสินคา้เก่ียวกบัสุขภาพ  โดยค านึงถึงคุณภาพและส่วนประกอบของ

ผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั  โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  จะมีกระบวนการตดัสินใจใน

การคน้หาขอ้มูล  การประเมินผลทางเลือก  และพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีแตกต่างกนั  โดยผูท่ี้มี
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การศึกษาสูงจะสนใจหาขอ้มูลข่าวสาร  เพื่อใหท้ราบถึงคุณสมบติัท่ีแทจ้ริงก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ  

ส าหรับปัจจยัดา้นระดบัรายได้  พบวา่ ผูห้ญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนแตกต่างกนั จะมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือเคร่ืองส าอางประเภท

แต่งหนา้ท่ีมีจ  าหน่ายในเคาน์เตอร์ของหา้งสรรพสินคา้ท่ีแตกต่างกนั  นอกจากน้ีรูปลกัษณ์ของ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทแต่งหนา้ ยงัมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ืออีกดว้ย 

สุรีย์รัตน์ รัตนมณ ี (2551) ศึกษาเร่ือง “การรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์

เคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการ

รับรู้ของผูบ้ริโภคต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศท่ีมีต่อเคร่ืองส าอาง

ยีห่อ้ ESTEE LAUDER, CLINIQUE และ LANCOME โดยการเก็บขอ้มูลทั้งส้ิน 300 ตวัอยา่ง โดย

วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาประกอบค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีความรู้สึกชอบภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์  LANCOME  มากท่ีสุดรองลงมาคือ  ESTEE 

LAUDER และCLINIQUE ตามล าดบั โดยปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือคือความมีคุณภาพ

ของผลิตภณัฑ ์และความปลอดภยัในการใช ้ขณะท่ี เม่ือเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ในดา้นต่างๆ  ของ

เคร่ืองส าอางพบวา่ยีห่อ้LANCOME มีภาพลกัษณ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความชอบมากท่ีสุด  

เม่ือเปรียบเทียบกนั 3 ยีห่อ้ พบวา่ยีห่อ้ CLINIQUE มีผูท่ี้ใชใ้นปัจจุบนัมากท่ีสุดอาจเน่ืองมาจากราคา

ของยีห่อ้  LANCOME สูงกวา่ยีห่อ้  CLINIQUE ขณะท่ีปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ ์

ความมีรสนิยม บรรจุภณัฑ ์ความสวยงาน ช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิต แหล่งผลิต และนวตักรรมการ

ผลิตแบบใหม่ๆยงัคงเป็นปัจจยัท่ียงัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

 
 


