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บทคดัย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร และลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีมีตราสินคา้จาก
ต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ประชากรเพศชายและเพศหญิง อายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย         
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test สถิติ F-test สถิติเพียร์สัน (Pearson Correlation) 
และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกเทคนิค Enter ใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี วุฒิปริญญาตรี อาชีพพนกังาน
บริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าส่วนประสมทาง
การตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ 7P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะกายภาพ ด้านกระบวนการ มีความสัมพนัธ์ต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในแต่ละดา้น 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of the research were to examine the relationship between marketing mix 
in service business and decision-making process of buying foreign-branded cosmetics in Bangkok 
and to study the relationship between the demographic factors and decision-making process of 
buying foreign-branded cosmetics in Bangkok 
 The samples were 400 people aged 15 years or older in Bangkok. The statistics used for 
data analysis consisted of percentage, mean, standard deviation, t-test, Pearson Correlation, F-test, 
and Multiple Regression Analysis with Enter technique of a confidence level of 95%. 
 The result showed that most respondents were female between 31-40 years, graduate in 
bachelor degree, worked in private companies and held an average income between 20,001-30,000 
baht. The results of the hypothesis test revealed that the marketing mix for service business of 7P’s, 
namely product, price, place, promotion, people, physical, and process had a relation with the 
decision to buy cosmetics from foreign countries on each side. 

 
Keywords: marketing mix, decision-making process, foreign-branded cosmetics  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
 ในยุคโลกาภิวตัน์น้ีท่ีท าให้การติดต่อส่ือสาร การคมนาคมขนส่ง และส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ
เปล่ียนแปลงไป ส่งผลใหเ้กิดการเจริญเติบโตของความสัมพนัธ์ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลย ี
วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มของสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว แลว้ยงัไดเ้ช่ือมโยงกนัทั้งต่อ
ตวับุคคล ชุมชน หน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานรัฐบาล ทัว่ทั้งโลก จึงท าให้แต่ละประเทศได้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าและเติบโตเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองในปีท่ีผ่าน ๆ มา ได้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสาร การรับรู้ข่าวสาร แลกเปล่ียนขอ้มูลต่าง ๆ และในดา้นอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ การ
ซ้ือขายกนัระหว่างประเทศท่ีท าได้อย่างมีคุณภาพและเสรีภาพมากข้ึน ท าให้การติดต่อส่ือสารและ
ขนส่งในหลาย ๆ ดา้นไดข้ยายตวัเพิ่มข้ึน และแมก้ระทัง่เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 
ท่ีไดมี้การน าเขา้จากต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1 มูลค่าการน าเขา้ของเคร่ืองส าอางใน ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 
ทีม่ำ : ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมศุลกากร ปรับปรุงเม่ือวนัท่ี 24 พ.ย. 2560  
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ภำพที ่1.2  แหล่งน าเขา้ของเคร่ืองส าอางใน ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 
ทีม่ำ : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมือ

จากกรมศุลกากร 
 

 ปัจจุบนัตลาดการน าเขา้และส่งออกขยายตวัเพิ่มมากข้ึน จนท าให้ระบบการคา้เป็นไปได้
อย่างเสรี ทุกประเทศทัว่โลกมีการน าเข้าและส่งออกสินคา้ในประเทศของตน เพื่อเป็นรายได้เข้า
ประเทศ จึงเร่ิมท่ีจะเปิดรับวฒันธรรมจากประเทศต่าง ๆ ประกอบกบัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทาง
ไมตรีท่ีดีต่อกนั ในการท่ีจะท าธุรกิจร่วมกนั ประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในนั้นท่ีไดมี้การน าเขา้และส่งออก
สินคา้เป็นจ านวนมาก แมก้ระทัง่การน าเขา้หรือส่งออกของเคร่ืองส าอางจากในนานาประเทศทัว่โลก 
ดงัภาพขา้งตน้ท่ีมีทั้งในแถบอาเซียน และสหภาพยโุรป ท าใหมี้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางเป็นจ านวนมาก
ท่ีมีความหลากหลายของ ราคาและคุณภาพ และจากภาพข้างต้นแสดงให้เห็นถึงมูลค่าอัตราการ
เจริญเติบโตของเคร่ืองส าอางน าเขา้ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 โดยในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน าเขา้ 18,584.42 ลบ. และ ในปี พ.ศ. 
2557 มีมูลค่าการน าเขา้ 19,600.33 ลบ. เพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าถึง 24,853.99 ลบ. และเพิ่มข้ึน
อีกในปี พ.ศ. 2559 ท่ีมีมูลค่าสูงถึง 29,266.63 ลบ. และปัจจุบนัในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าสูงถึง 25,623.38 
ลบ. ส่งผลให้ตลาดของเคร่ืองส าอางน าเขา้เพิ่มสูงมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงท าให้เห็นถึงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคภายในประเทศไทยท่ีเพิ่มข้ึนต่อเคร่ืองส าอางน าเขา้จากนานาประเทศทัว่โลกดงัภาพขา้งตน้ 
 จะเห็นไดว้า่เคร่ืองส าอางน าเขา้อาจจะเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือยแต่ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนมาก
ต่างให้ความสนใจกบัการดูแลตวัเองในดา้นสุขภาพอนามยั และการสร้างบุคลิกของตนเองให้ดูดี และ
มีความมัน่ใจมากข้ึน ท าให้เคร่ืองส าอางไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคทั้งเพศชาย 
เพศหญิง ทุก ๆ ช่วงวยัมากข้ึน เคร่ืองส าอางในปัจจุบนัมีหลายหลากตราสินคา้ทั้งในประเทศและ

ประเทศ 
มูลค่ำ :  ล้ำนบำท อัตรำขยำยตวัเทียบเดือนก่อนหน้ำ (%) สัดส่วน (%) 

2557 2558 2559 
2559 

 (ม.ค.-ธ.ค.) 
2560 

 (ม.ค.-ธ.ค.) 2557 2558 2559 
2559 

 (ม.ค.-ธ.ค.) 
2560 

 (ม.ค.-ธ.ค.) 2557 2558 2559 
2559 

 (ม.ค.-ธ.ค.) 
2560 

 (ม.ค.-ธ.ค.) 

รวมทุกประเทศ 25,463.6 30,921.8 35,566.7 35,566.7 38,492 2.63 21.44 15.02 15.02 8.22 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

อำเซียน (9) 3,472.3 3,881 4,266.9 4,266.9 5,305 -3.45 11.77 9.94 9.94 24.33 13.64 12.55 12.00 12.00 13.78 

ญี่ปุ่น 2,693.8 3,088.4 3,626.5 3,626.5 4,109.5 -6.34 14.65 17.42 17.42 13.32 10.58 9.99 10.2 10.2 10.68 

สหรัฐอเมริกำ 4,303.2 4,746.8 4,659.2 4,659.2 4,518.5 11.45 10.31 -1.84 -1.84 -3.02 16.9 15.35 13.1 13.1 11.74 

สหภำพยุโรป(27) 9,183.9 11,767.8 13,112.1 13,112.1 12,875.1 -5.72 28.13 11.42 11.42 -1.81 36.07 38.06 36.87 36.87 33.45 
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น าเขา้มาจากต่างประเทศ ท าให้เคร่ืองส าอางแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั ทั้งทางด้านคุณภาพและ
ราคาท่ีสามารถตอบสนองส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเกิดความต้องการได้ดีและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ และ
นอกจากน้ียงัมีองคป์ระกอบในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง นั้นก็คือ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 
(Brand Image) ซ่ึงไดบ้่งบอกถึงการรับรู้ ความทรงจ าของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้นั้น ๆ ตราสินคา้ท่ี
มีภาพลกัษณะท่ีดีจะท าให้เกิด คุณค่าของตราสินคา้ (brand value) ทั้งหมดคือส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อให้
เกิดการรับรู้ท่ีดีต่อสินคา้และเป็นไปตามท่ีตอ้งการ จะส่งผลให้สินคา้มีโอกาสท่ีจะถูกเลือกซ้ือไดด้ว้ย
องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน ตลาดเคร่ืองส าอางจึงมีแนวโน้มในการ
เติบโตท่ีเพิ่มมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที ่1.3 Top 20 ตราสินคา้ท่ีมีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในโลก ปี พ.ศ. 2558 
ทีม่ำ : บทความของ Chic ministry (2559) 
 เคร่ืองส าอางในปัจจุบนั มีหลายต่อหลายตราสินคา้ แต่ละตราสินคา้ก็มี Target ท่ีแตกต่าง
กนั เพราะผูท่ี้สนใจเคร่ืองส าอางในปัจจุบนันั้นมีหลากหลายวยั ท าให้มีการตั้ง Target ท่ีแตกต่างกนั 
แล้วยงัไดทุ้่มงบประมาณส่วนใหญ่ไปกบัการท าการตลาด ซ่ึงตราสินคา้เคร่ืองส าอางน าเขา้น้ี ส่วน
ใหญ่จะเป็นแบรนด์ช่ือดงัระดบัโลก เรียกไดเ้ลยว่าแต่ละตราสินคา้ต่างฟาดฟันกนัสุดฤทธ์ิในการท า
การตลาด และยงัได้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ มาสู้กนัอย่างไม่หยุดย ั้ง ตราสินคา้เคร่ืองส าอางน าเขา้ใน
ปัจจุบนัถือเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในประเทศไทย ทั้งทางดา้นราคา คุณภาพ ผลิตภณัฑ์และช่องทางการ
จดัจ าหน่ายในประเทศไทยท่ีหลากหลาย จึงเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี  

L’Oréal Paris
21%

Nivea
10%

Clinique
9%

chanel
9%

Neutrogena
9%

Estée
7%

Dove
6%

Shiseido
5%

Maybelline
5%

Lancôme
4%

Head&Shoulder
s

4%

Dior
4%

Olay
4%

MAC
3%

Top 20 ตรำสินค้ำทีม่ีมูลค่ำทำงกำรตลำดสูงสุดในโลก ปี พ.ศ. 
2558
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ภำพที ่1.4 มูลค่าการน าเขา้และส่งออกของเคร่ืองส าอางใน ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2560 
ทีม่ำ : ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมศุลกากร (2560) 
 

 ดูจากภาพขา้งตน้จะเห็นได้ว่ามีการน าเขา้ของเคร่ืองส าอางมากกว่าส่งออกเคร่ืองส าอาง
อยา่งเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน โดยดูจากการน าเขา้เคร่ืองส าอาง ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 ท่ีซ่ึงมีแนวโน้ม
การเติบโตเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงข้ึนอีก และการส่งออกเคร่ืองส าอางท่ี
ลดลงเร่ือย ๆจากปี  พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 มีการถดถอยลง ซ่ึงท าให้สรุปได้ว่าผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการ (demand)  มากกวา่ สินคา้ท่ีมีอยูใ่นประเทศ (supply) จึงตอ้งมีการน าเขา้เคร่ืองส าอางเพิ่มข้ึน
จากต่างประเทศ และเคร่ืองส าอางน าเขา้นั้นลว้นเป็นเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้ของต่างประเทศ ไม่วา่
จะเป็นในโซนแถบอาเซียน และสหภาพยุโรป เน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัตราสินคา้
ท่ีมาจากต่างประเทศมากกวา่สินคา้ของไทย เน่ืองการตราสินคา้ของต่างประเทศนั้นมีความเป็นสากล 
แต่มีจ าหน่ายทัว่โลก เป็นสินคา้ Global Brand ท าให้มีความน่าเช่ือถือและดูดีท าให้คนไทยจึงนิยมใช้
เคร่ืองส าอางน าเขา้และยอมรับในตวัสินคา้ท่ีมาจากต่างประเทศ 
 จากเหตุผลดงักล่าวท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจและเห็นถึงเหตุผลท่ีส าคญัท่ีจะท า
วิจยัเร่ืองกลยุทธ์ทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จาก
ต่างประเทศ เพื่อทราบถึงอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึง
ผลการวจิยัท าใหส้ามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดและพฒันากลยทุธ์ให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในอนาคตได ้

18,584,422,373 19,600,331,774

24,853,996,225

29,266,635,971

25,623,381,763

13,537,987,389 13,857,003,051
12,562,953,813 12,721,486,512

10,956,507,930

ปี พ.ศ 2556 ปี พ.ศ 2557 ปี พ.ศ 2558 ปี พ.ศ 2559 ปี พ.ศ 2560

มูลค่ำกำรน ำเข้ำและส่งออกเคร่ืองส ำอำง ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560
มูลค่าการน าเขา้ของเคร่ืองส าอาง มูลค่าการส่งออกของเคร่ืองส าอาง
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1.2 วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 1.2.1 เพื่อให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
ดา้นการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ
ท่ีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศใน
กรุงเทพมหานครฯ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศใน
กรุงเทพมหานคร 
 

1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
 1.3.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้มีความ
ความสัมพัน ธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองส าอางท่ี มีตราสินค้าจากต่างประเทศใน
กรุงเทพมหานคร 
 1.3.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มี
ความสัมพัน ธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองส าอางท่ี มีตราสินค้าจากต่างประเทศใน
กรุงเทพมหานคร 
 1.3.3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มี
ความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศใน
กรุงเทพมหานคร 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย  
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสม
ทางการตลาดบริการและลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมี
ตราสินคา้จากต่างประเทศ 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
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 1.4.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตระยะเวลาเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเวลา 3 เดือน ระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
 1.4.4 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชากรเพศ
ชายและเพศหญิง อายุตั้ งแต่ 15 ปีข้ึนไปผูท่ี้ใช้เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มการศึกษาตวัอยา่ง ไดจ้ากการค านวณกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการเลือกขนาดตวัอยา่งการ
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) 
 ตัวแปรทีศึ่กษำ 
 ในการศึกษางานวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร ตวัแปรท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ี สามารถแบ่งออกได ้2 กลุ่ม คือ ตวัแปรอิสระ Independent Variables และตวัแปร
ตาม Dependent Variables ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) คือ  
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ (Product Strategy) ด้านราคา 
(Price Strategy) ด้านการจ าหน่าย (Place Strategy) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 
ด้านบุคลากร (People Strategy) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence Strategy) และด้าน
กระบวนการ (Process Strategy)  
 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  ความ
ตอ้งการไดรั้บการกระตุน้หรือการรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need arousal or Problem recognition) การ
แสวงหาขอ้มูล (Information search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) การตดัสินใจ
ซ้ือ (Purchase decision) พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) (อนพทัย์ ภคัดีสุขอนันท์, 
2546, น.5) 
 

1.5 ค ำจ ำกดัควำมในกำรวจิัย 
 เคร่ืองส ำอำง หมายถึง ส่ิงท่ีใช้บนผิวหนัง ผลิตภณัฑ์ส่ิงปรุง หรืออวยัวะส่วนหน่ึงส่วนใด
ของร่างกาย ท่ีมีสารหอมต่าง ๆ โดยใช้ถู ทา พ่น  นวด หรือโรย จุดประสงค์เพื่อท าความสะอาด บ ารุง
ผวิ รักษาผวิพรรณ และท าให้เกิดความสวยงามใชใ้นการแต่งแตม้สีสัน เพื่อความงาม หรือเปล่ียนแปลง
รูปลกัษณะใหดู้ดียิง่ข้ึน 
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 เคร่ืองส ำอำงน ำเข้ำ หมายถึง เคร่ืองส าอางท่ีไดมี้การผลิตในต่างประเทศ และไดถู้กน ามา
วางจดัจ าหน่ายในประเทศไทย 
 เคร่ืองส ำอำงที่มีตรำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ หมายถึง เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั
กันดีในวงกวา้งและช่ือเสียงท่ีสั่งสมมานาน ซ่ึงสินค้าท่ีได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางกลุ่มเพื่อความสวยงาม ท่ีเป็นตราสินคา้ท่ีมาจากต่างประเทศ 
 ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้ซ้ือ ผูท่ี้ใช้เคร่ืองส าอางท่ีถูกน าเขา้มากจากในต่างประเทศ และอาศยั
อยูใ่นภาคกลางของประเทศไทย 
 ควำมสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างสองส่ิง ซ่ึงกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง 
ความเก่ียวขอ้งกนั ความเก่ียวพนักนั ความขอ้งเก่ียวกนั 
 กระบวนกำรตัดสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยผา่นการพิจารณา
จากกระบวนการตดัสินใจทั้ง ดา้นจิตใจความรู้สึกนึกคิดและทางกายภาพ เพื่อเลือกเอาทางเลือกใด
ทางเลือกหน่ึง 
 ลักษณะประชำกรศำสตร์ หมายถึง ลักษณะของผูท่ี้ใช้เคร่ืองส าอางท่ีถูกน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร  หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย 
 1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product Strategy) คือ ผลิตภณัฑ์ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติส่วนตวัของ
ผลิตภณัฑ ์วตัถุดิบท่ีใช ้สายงานการผลิต ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
 2. ดา้นราคา (Price Strategy) คือ การท่ีผูผ้ลิตมีการตั้งราคาท่ีจะตอ้งค านึงถึงตน้ทุนการผลิต
บวกกบัผลก าไรท่ีต้องการจะได้รับ แล้วจึงตั้งราคาขาย โดยตอ้งค านึงสภาพการแข่งขนัของตลาด
สินคา้ดว้ย 
 3. ด้านการจ าหน่าย (Place Strategy) คือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นช่องทางในการ
กระจายสินค้าไปสู่มือผูบ้ริโภค โดยช่องทางการจดัจ าหน่ายในปัจจุบันมี 2 รูปแบบคือ การขาย
โดยตรง และการขายผา่นพอ่คา้คนกลาง 
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) คือ โปรโมชัน่ท่ีจะช่วยให้ยอดขายและ
ผลก าไรเพิ่มมากข้ึน โดยกลยุทธ์การตลาดน้ีจะตอ้งช่วยส่งเสริมและสอดคลอ้งไปกบักลยุทธ์อยา่งอ่ืน
ดว้ย การส่งเสริมการตลาดสามารถท าไดห้ลายวธีิไม่วา่จะเป็นการลด แลก แจก แถม เป็นตน้  
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 5. ดา้นบุคลากร (People Strategy) การบริการข้ึนอยูก่บับุคคล ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง ผูบ้ริโภค
และพนักงานซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในด้านการบริการ ผูบ้ริโภคมกัจะตดัสินคุณภาพของการ
บริการจากส่ิง ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บการบริการท่ีประสบความส าเร็จนั้น ข้ึนอยู่กบัการคดัสรร การฝึกฝน 
การสร้างแรงจูงใจ แก่พนกังานเป็นส าคญั  
 6. ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence Strategy) ลักษณะของอาคาร ท าเลท่ีตั้ ง 
พาหนะ การตกแต่งภายในอุปกรณ์ สมาชิก สัญลักษณ์ วสัดุทาง การพิมพ์ และบริการอ่ืน ๆ ของ
องค์กรท่ีสามารถจบัตอ้งได้ และปรากฏในสายตาของผูบ้ริโภคส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อ
ความประทบัใจของผูบ้ริโภค และในดา้นการบริการท่ีมีองค์ประกอบท่ีจบัตอ้ง ไดน้้อยนั้น เช่น การ
ประกนัภยั การโฆษณา มกัจะมีการสร้างสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายเพื่อแทน บริการนั้น ๆ  
 7. ด้านกระบวนการ (Process Strategy) การสร้างสรรค์กระบวนการ ท่ีต้องท าให้เกิด
ประสิทธิภาพท่ีสูงสุด กระบวนการนั้นจะหมายถึง ตั้งแต่ล าดบัการคิด การบริการใน ระบบงานต่าง ๆ 
ซ่ึงถา้หากกระบวนการใดกระบวนหน่ึงของขั้นตอนเกิดความล่าช้า จะส่งผลท าให้ งานเกิดผิดพลาด
และอาจจะสร้างความไม่พอใจแก่ผูบ้ริโภคได ้ 
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1.6 กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.5 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตำม 

กระบวนกำรตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส ำอำงทีม่ี
ตรำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ 

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือ
ปัญหา 

2. แสวงหาขอ้มูล 

3. การประเมินทางเลือก 

4. การตดัสินใจซ้ือ 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

ลกัษณะประชำกรศำสตร์ 

1.  เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นการจ าหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นบุคลากร 

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

7. ดา้นกระบวนการ 
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1.7 ประโยชนทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
 1.7.1 เพื่อทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร 
 1.7.2 เพื่อทราบถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร 
 1.7.3 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองส าอาง สามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการปรับส่วนผสมทางการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่าง 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
  การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกบักระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร ในการวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษา
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้ ามาเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
 2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัเคร่ืองส าอางทีม่ตีราสินค้าจากต่างประเทศ 
 2.1.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัเคร่ืองส าอาง 
 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางหรือก็คือ ส่ิงท่ีใชบ้นผวิหนงั ผลิตภณัฑส่ิ์งปรุง หรืออวยัวะส่วนหน่ึง
ส่วนใดของร่างกาย ท่ีมีสารหอมต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อท าความสะอาด บ ารุงผิวพรรณ และท า
ให้เกิดความสวยงาม ใช้ในการแต่งแต้มสีสันบนใบหน้า หรือเปล่ียนแปลงรูปลักษณะ ค าว่า 
“cosmetics” มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกท่ีวา่ “kosmetikos” ซ่ึงมีความหมายวา่ ตกแต่งใหส้วยงาม เพื่อ
ดึงดูดสนใจจากผูพ้บเห็นวิวฒันาการของการใช้เคร่ืองส าอางต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปถือไดว้่าเป็น
ศิลปะท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ และไดมี้การคน้พบวา่มีการใชเ้คร่ืองส าอางมาตั้งแต่สมยัอียิปตโ์บราณ 
จีน อินเดีย และต่อมาจนถึงในปัจจุบนั (กระทรวงสาธารณสุข, 2535) 
  ค  าจ  ากดัความของเคร่ืองส าอางนัน่มีมากมายหลายแบบข้ึนอยูก่บัผูใ้ห้ความหมายวา่มีความ
ตอ้งการส่ือหรือมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร โดยมีหลกัการพื้นฐานในการใหค้  าจ  ากดัความดงัน้ี 
  2.1.1.1หนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.152-2518) มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความเคร่ืองส าอางว่า เคร่ืองส าอางคือ ผลิตภณัฑ์
ส่ิงปรุงเพื่อใชบ้นผวิหนงั โดยถู ทา พน่ หรือ โรย เป็นตน้ เช่นในการท าความสะอาดป้องกนั แต่งเสริม
เพื่อความงาม หรือเปล่ียนแปลงรูปลกัษณะส่ิงใด ๆ ท่ีใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑ์ส่ิงปรุงท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 
  2.1.1.2 หนงัสือพิมพเ์ภสัชกรรม สมยัสยาม ปีท่ี 15 เล่ม 3 พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 
พ.ศ. 2505 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความวา่ เคร่ืองส าอาง นัน่คือผลิตภณัฑ์ทุกอยา่งท่ีมีความตั้งใจหรือจงใจผลิต
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ข้ึนมาส าหรับใช้กบับุคคลใดโดยตรง เพื่อความมุ่งหมายในการท าความสะอาด หรือการท าให้เกิด
ความสวยงามโดยเฉพาะ ภายใต้กฎหมายควบคุมอาหาร ยา และเคร่ืองส าอางของสหรัฐอเมริกา 
ความหมายรวมไปถึง ยาและสารต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีดว้ย ซ่ึงจะตอ้งถูกควบคุมตาม
กฎหมาย และในดา้นปฏิบติัการหรือเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการผลิตเคร่ืองส าอาง รวมทั้งวิธีรักษา
และอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการท าความสะอาดร่างกายและการท าให้เกิดความสวยงามท่ีใชใ้นร้านเสริม
สวยดว้ย 
 2.1.2 ประโยชน์ของเคร่ืองส าอาง 
 เคร่ืองส าอางจะช่วยตกแต่งให้ผิวพรรณดูเรียบเนียนและสวยงามข้ึน เช่น แป้งแต่งหน้า 
ดินสอเขียนค้ิว ครีม แลว้ยงัช่วยท าความสะอาดรักษาผวิพรรณและสุขภาพผวิของปากและฟัน เช่น สบู่ 
และ ยาสีฟัน ช่วยตกแต่งกลบเกล่ือนให้ผิวแลดูเป็นธรรมชาติ เช่น กลบ ไฝ ฝ้า และจุดด่างด า ช่วย
ตกแต่ง แต่งเติม ทรงผมให้อยู่ทรง และดูดีข้ึนตามท่ีตอ้งการและช่วยท าให้ผิวผ่อนคลาย สบาย แก้
ความอบัช้ืน  
 2.1.3 ประเภทของเคร่ืองส าอาง 
 สามารถแบ่งไดห้ลายประเภท แต่โดยทัว่ไปมกัจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ 
  2.1.3.1 เคร่ืองส าอางท่ีไม่ไดใ้ชต้กแต่งสีของผิว เคร่ืองส าอางประเภทน้ี คือ ใชใ้นการ
ท าความสะอาดผวิหนงัผวิพรรณ หรือใชป้้องกนัผวิหนงัไม่ใหเ้กิดอนัตรายจาส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองส าอาง
ประเภทน้ีไดแ้ก่ สบู่ แชมพู ครีมลา้งหน้า ผลิตภณัฑ์บ ารุงรักษาผิว เซร่ัมฟ้ืนบ ารุงผิว ครีมกนัผิวแตก 
น ้ายาช่วยกระชบัผวิใหตึ้ง เป็นตน้ 
  2.1.3.2 เคร่ืองส าอางท่ีใชแ้ต่งสีผวิเคร่ืองส าอางประเภทน้ี ใชส้ าหรับการแต่งสีของผิว
ใหมี้สีสดสวยข้ึนจากผวิธรรมชาติท่ีเป็นอยู ่เช่น แป้งแต่งผวิหนา้ ลิปสติก บลชัออน มาสคาร่า อายแชโดว ์
อายไลเนอร์ เป็นตน้ 
 2.1.4 ภูมิหลงัเคร่ืองส าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ    
 เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศนั้นไดมี้กระบวนการผลิตในประเทศต่าง ๆ ซ่ึง
แตกต่างกนัไปแลว้แต่บริษทัเคร่ืองส าอาง และในแต่ละบริษทัไม่ไดจ้  ากดัท่ีสินคา้ท่ีมีตราสินคา้เดียวแต่
บา้งบริษทันั้นอาจจะมีการจดัจ าหน่ายเคร่ืองส าอางท่ีมีหลากหลายตราสินคา้ก็ได ้โดยจะมีกระบวนการ
ผลิตอยู่ในต่างประเทศกระจายออกไป เช่น อินโด จีน เกาหลีใต ้ไตห้วนั ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส ฯลฯ แต่ใน
กระบวนการผลิตนั้นได้อยู่ภายใต้การควบคุมของดูแลการผลิต ของตราสินค้านั้น ๆ เช่น MAC, 
L’oreal, Maybelline, Garnier, Olay, Revlon ซ่ึงไดมี้การก าหนดและวางมาตรฐานในการผลิตไวแ้ลว้ 
และจากนั้นก็ไดมี้การน าเขา้มาในประเทศไทยโดยผ่านบริษทัน าเขา้เคร่ืองส าอาง ท่ีซ่ึงมีหลากหลาย
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ตราสินคา้ และไดน้ าเขา้มาจดัจ าหน่าย อีกทีผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น watson, eveandboy, 
Counter brand  เป็นตน้ 
 

2.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 2.2.1 ปัจจัยทีม่ีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
  2.2.1.1 ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม ถือเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐาน ในการก าหนดถึงความ
ตอ้งการ พฤติกรรมของ มนุษย ์เช่น การศึกษา ความเช่ือถือ แลว้ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บ
การยอมรับภายในสังคมใดสังคมหน่ึงโดยเฉพาะลกัษณะชั้นทางสังคม 
  2.2.1.2 ปัจจยัทางด้านสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึง ประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิง บทบาท ครอบครัว และ สถานะของผูบ้ริโภค 
   1) กลุ่มอา้งอิง หมายถึงกลุ่มท่ีมีการเก่ียวขอ้งต่อกนั ระหวา่งคนในกลุ่ม แบ่ง
ออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ กลุ่มปฐมภูมิ คือ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนสนิท เป็นตน้ และกลุ่มทุติยภูมิ คือ 
กลุ่มทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์กนัแบบตวัต่อตวั มีความเหนียวแน่นนอ้ยกวา่กลุ่มปฐมภูมิ 
   2) ครอบครัวถือเป็นกลุ่มท่ีซ้ือเพื่อการบริโภคท่ีส าคัญท่ีสุดจึงควรจะ
พิจารณา ครอบครัวมากกวา่พิจารณาเป็นตวับุคคล 
   3) บทบาททางสถานะ บุคคลนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัหลาย ๆ กลุ่ม เช่น ครอบครัว 
กลุ่มอา้งอิง ท่ีท าให ้บุคคลมีบทบาทท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 
  2.2.1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นการตัดสินใจของผู ้ซ้ือท่ีมักจะได้รับอิทธิพลจาก
คุณสมบติัส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น อาย ุเพศ อาชีพ การศึกษา การด าเนินชีวติ 
  2.2.1.4 ปัจจยัทางจิตวิทยา เป็นการเลือกซ้ือของบุคคล ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายในของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือและการใชสิ้นคา้ เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ 
ความเช่ือ บุคลิกภาพ และแนวความคิดของตนเอง (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) 
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ภาพที ่2.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 ดา้นกระบวนการตดัสินใจ (Decision Making) เป็นกระบวนการคิดโดยใช้เหตุและผลใน
การเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากหลายส่ิงหลายทางเลือกท่ีมีอยู่เพื่อให้ได้ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองให้มากท่ีสุด (ลฎาภา พูลเกษม, 2550) โดยไดมี้ผูใ้ห้ความหมาย
ของกระบวนการตดัสินใจไวด้งัน้ี 
 Schiff man & Kanuk (1994, p. 119) กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือก
ซ้ือสินคา้ มากกวา่สองทางเลือก ซ่ึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดั
ใจทั้งภายในจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางดา้นกายภาพ การซ้ือไดว้า่เป็นกิจกรรมของ
ทางดา้นจิตใจและทางดา้นกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้นกิจกรรมเหล่าน้ีท าให้เกิด
การซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือ 
 Kotler (2000, pp. 268-269) กล่าววา่ การท่ีผูบ้ริโภคจะท าการตดัสินใจซ้ือนั้นประกอบไปดว้ย
ปัจจยัภายใน นัน่คือ แรงจูงใจในการรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพและทศันคติของผูบ้ริโภคซ่ึงจะสะทอ้น
ให้เห็นถึงความตอ้งการ ความตระหนกัในการท่ีมีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้
มาเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีอยูห่รือขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตใหม้า และสุดทา้ยก็คือการประเมินค่า
ของทางเลือกนั้น ๆ 
 Walters (1978, p. 115) ไดอ้ธิบายความหมายของค าวา่ การตดัสินใจ (Decision) ไวว้า่ การ
เลือกท่ีจะกระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะบรรดาทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่

ปัจจัยทางวฒันธรรม 

• วฒันธรรมพื้นฐาน 

• วฒันธรรมยอ่ย 
• ชั้นทางสังคม 

ปัจจัยทางสังคม 

• กลุ่มอา้งอิง 

• ครอบครัว 
• บทบาทและสถานะ 

ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

• อาย ุ
• เพศ 
• วงจรชีวิตครอบครัว 
• อาชีพ 
• สภาวะทางเศรษฐกิจ 
• การศึกษา 
• แบบของการใชชี้วิต 

ปัจจัยทางจิตวทิยา 

• การจูงใจ 
• การรับรู้ 
• การเรียนรู้ 
• ความเช่ือ 
• เจตคติ 
• บุคลิกภาพ 
• แนวคิดของตน 
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 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2546, น.219) ไดก้ล่าววา่ขั้นตอน
ในการตดัสินใจซ้ือ (Buying decision process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอนอนัจะน าไปสู่การตดัสินใจดงัน้ี 

ภาพที ่2.2 โมเดล 5 ขั้นตอน ในกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  
    (Five - Stage Model of  Consumer buying process) 

 

 กระบวนการในการตัดสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน คือ 
1. ความตอ้งการได้รับการกระตุน้หรือการรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Arousal or 

Problem Recognition)   
  2. การแสวงหาขอ้มูล  (Information Search) 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  
4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision)  
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) 

1. ความตอ้งการได้รับการกระตุน้หรือการรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need arousal or Problem 
recognition) กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะเร่ิมตน้จากการท่ีผูบ้ริโภคไดต้ระหนกัถึง
ปัญหาหรือถูกกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการซ้ือ ส่ิงท่ีกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคนัน่อาจเป็นส่ิง
กระตุน้จากภายในภายนอก ส่ิงกระตุน้ภายในอาจเป็นความตอ้งการทางธรรมชาติของมนุษย ์ไดแ้ก่ 
ความหิว กระหาย ส่วนส่ิงกระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ โฆษณา การส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุน้ความสนใจ
จากผูบ้ริโภคเป็นคน (Kotler, 2000) กลยุทธ์ในการสร้างส่ิงกระตุ้นทางการตลาด เพื่อกระตุ้นให้
ผูบ้ริโภคเกิดความต้องการซ้ือข้ึนได้ ซ่ึงจะตอ้งรู้ถึงการใช้ตวักระตุ้นท่ีก่อให้เกิดความต้องการซ้ือ 
บางคร้ังการกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการนั้นยงัไม่ถึงระดบัท่ีจะท าใหเ้กิดการกระท าหรือการซ้ือได ้

ความต้องการได้รับ

การกระตุ้น 

 (NEED AROUASL 

OR PROBLEM 

RECOGNITION) 

การแสวงหาข้อมูล  

 

(INFORMATION 

SEARCH) 

การประเมนิทางเลือก 

  

(EVALUATION 

OF 

ALTERNATIVES) 

การตดัสินใจซ้ือ 

  

(PURCHASE 

DECISION) 

พฤตกิรรมหลงัการซ้ือ 

  

(POSTPURCHASE 

DECISION) 
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 2. การแสวงหาขอ้มูล (Information search) การแสวงหาขอ้มูล กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคได้
ตระหนกัถึงปัญหาวา่จ าเป็นในการเลือกซ้ือสินคา้ของตนแลว้ ในขั้นต่อมา ผูบ้ริโภคจะคน้หาขอ้มูล ซ่ึง
เร่ิมจากการหาขอ้มูลภายใน (Internal Search) คือการหาขอ้มูลจากความทรงจ าระยะยาว (Long-term 
Memory) ในสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคท่ีมาจากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงถา้แหล่งขอ้มูลน้ีเพียงพอ
แลว้ ผูบ้ริโภคก็จะไม่แสวงหาขอ้มูลจากภายนอก เช่น จากโฆษณา พนกังานขาย สอบถามบุคคลรอบ
ขา้ง เช่น เพื่อน ครอบครัว ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการแลว้จะเร่ิมมีการแสวงหาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
คุณลกัษณะท่ีส าคญักบัประเภทของสินคา้ ราคา สถานท่ีจ าหน่าย และขอ้เสนอพิเศษต่าง ๆ ของตวั
สินคา้ท่ีตอ้งการหลาย ๆ ยี่ห้อมาเปรียบเทียบ การคน้หาขอ้มูล ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลเพื่อมา
ตัดสินใจในขั้นแรกและจะค้นหาข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการประเมินทางเลือก และอิทธิพลของ
แหล่งขอ้มูลท่ีจะมีต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งมาก แหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภคแบ่งไดเ้ป็น 4 
กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 - แหล่งบุคคล (Personal Sources) เพื่อนสนิท ครอบครัว ผู ้ใกล้ชิด บุคคลเหล่าน้ีเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากและส าคญัท่ีสุด 
 - แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ส่ือโฆษณาต่าง ๆ 
 - แหล่งสาธารณะ (Public Sources) Internet ส่ือมวลชนต่าง ๆ  
 - แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ผูท่ี้เคยใชแ้ละทดลองในสินคา้นั้น ๆ 
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) ในขั้นต่อมาผูบ้ริโภคจะประเมินผล
ทางเลือก กล่าวคือหลกัจากท่ีผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลแลว้จะน าขอ้มูลข่าวสารท่ีไดร้วบรวมไวม้าใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์ในการเลือกซ้ือ เพื่อเลือกทางเลือกท่ีเห็นว่าเหมาะสม โดยจดัเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละยีห่้อ แลว้จะเปรียบเทียบกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ได ้ตั้งไว ้
โดยเกณฑเ์หล่าน้ีตราสินคา้นั้นควรท่ีจะมีคุณสมบติัท่ีโดดเด่นเหนือคู่แข่ง และจะท าการตดัสินใจเลือก
ตรายีห่อ้ท่ีตรงกบัความตอ้งการและมีความคุม้ค่ามากท่ีสุด  
 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) เม่ือการประเมินทางเลือกต่าง ๆ แลว้ ผูบ้ริโภคจะ
ประเมินถึงขอ้ดี ขอ้เสีย หลงัจากนั้น ผูบ้ริโภคจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด ผูบ้ริโภคจะไดสิ้นคา้
ตรายี่ห้อท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนเองมากท่ีสุดท่ีตั้งใจจะซ้ือ นัน่คือผูบ้ริโภคจะเกิดความตั้งใจท่ี
จะซ้ือ (Purchase Intention) ข้ึน เม่ือถึงเวลาท่ีจะท าการซ้ือจริง ๆ อาจมีปัจจยัอ่ืน ๆ เขา้มามีผลกระทบ
กบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย ซ่ึงก็คือ ปัจจยัทางดา้นสังคม (Social factors) และปัจจยั
ดา้นสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ (Anticipated Situation Factors) มกัจะมีผลท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความลงัเลใจในการตดัสินใจซ้ือทั้ง ๆ ท่ีมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือแลว้ ดงันั้นไม่อาจจะเช่ือถือไดเ้ต็มหน่ึง
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ร้อยเปอร์เซ็นตว์า่การท่ีผูบ้ริโภคมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้ของเราแลว้จะเกิดการซ้ือข้ึนจริง ๆ เพราะ
ผูบ้ริโภคมกัจะเกิดการรับรู้ถึงความเส่ียง (Risk Perception) เกิดข้ึนซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะท าการลดความ
เสียงใหก้บัตวัเองโดยการสอบถามจากผูท่ี้เคยใชห้รือเลือกซ้ือยีห่อ้ท่ีมีการรับประกนั การันตี หรือเลือก
เฉพาะยีห่อ้ท่ีมีคนใชก้นัมาก ๆ เพราะไวใ้จได ้ดงันั้นจะตอ้งพยายามใหผู้บ้ริโภคไดรั้บทราบขอ้มูลต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัสินคา้และบริการให้ความช่วยเหลือแนะน าในการซ้ือ และมีการรับประกนัการซ้ือคร้ังนั้น ๆ 
เป็นตน้ เพื่อช่วยใหผู้บ้ริโภคคลายความรู้สึกเส่ียงลงและตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

 5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) การประเมินภายหลังซ้ือสินค้า ขั้น
สุดท้ายหลังจากการซ้ือ ผูบ้ริโภคจะน าผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือนั้นมาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะท าการ
ประเมินผลิตภณัฑน์ั้นไปดว้ย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ือง ไม่ไดห้ยดุตรงท่ีการซ้ือ ซ่ึงปัจจุบนัการซ้ือของผูบ้ริโภคยงัเกิดความสนใจต่อไปถึงพฤติกรรม
และความรู้สึกหลงัการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคอีกดว้ย เน่ืองจากหากผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ไปใช้แลว้เกิด
ความพึงพอใจในตวัสินคา้ก็จะมีการซ้ือซ ้ าอีกในคร้ังต่อไป แต่ในทางตรงขา้ม หากใชแ้ลว้ไม่พึงพอใจ
ผูบ้ริโภคจะเกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อสินคา้และตราสินคา้นั้น ๆ และเลิกใช้ในท่ีสุด ดงันั้นจะตอ้งคอย
ติดตามความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นต่าง ๆ เพื่อจะไดน้ ามาปรับปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,  2546, น.124) 
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7P’s) หมายถึง วธีิการหรือแนวปฏิบติัท่ี
องค์กรได้ด าเนินการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผูบ้ริโภคเกิดความสัมพนัธ์กนัและตอบสนองเชิงบวก 
ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจในสินคา้หรือบริการอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงท าใหอ้งคก์รบรรลุตามวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายท่ีวางไวน้ัน่เอง 
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ภาพที ่2.3 ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7P’s 

    7P’s เป็นรูปแบบการตลาดท่ีปรับเปล่ียนมาจากรูปแบบ 4P’s 
    7P’s โดยทัว่ไปจะใชใ้นอุตสาหกรรมบริการ 

 ทฤษฎีการตลาดบริการ ของ (Adrian, 1993) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีพึงตอ้งพิจารณาเพื่อก าหนด
ต าแหน่งของการบริการและก าหนดส่วนการตลาดในธุรกิจบริการนั้น ส่วนประกอบแต่ละส่วนจะมี
ผลกระทบซ่ึงกนัและกนัและจะตอ้งสอดคลอ้งกนัเพื่อให้การด าเนินงานทางด้านการตลาดประสบ
ผลส าเร็จ โดยแนวคิดทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้  7P’s จะประกอบไปด้วย
ส่วนประกอบทาง 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) ผลิตภณัฑ์ คือ ส่ิงท่ีเสนอขายกนัทางธุรกิจ เพื่อสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจกบัผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ซ่ึงผลิตภณัฑ์เป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของ
ส่วนประสมทางการตลาดถือเป็นกลยุทธ์ตวัแรกของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัท่ีสุดท่ี
จะตอ้งหยิบยกข้ึนมา พิจารณาก่อนเป็นอนัดบัแรก โดยการเลือกผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของตลาดเป้าหมาย เพื่อสะดวกในการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดตวัอ่ืน ๆ ให้สัมพนัธ์กนั หรือ
เป็นกลยทุธ์ท่ีเสนอขายสินคา้โดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิด
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ความพึงพอใจ ประกอบด้วยส่ิงท่ีสัมผสัไม่ได้ หรือสินค้าหรือบริการ แนวคิดหรือแนวปฏิบัติท่ี
น าเสนอให้กบัตลาดเป้าหมายเพื่อตอบสนองความตอ้งการ ความปรารถนาของตลาดเป้าหมายให้เกิด
ความพึงพอใจในส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้มีตวัตน คือสินคา้ และส่ิงท่ีจบัตอ้งไดไ้ม่มีตวัตน คือบริการแนวคิด
และแนวปฏิบติั หรือตวัสินคา้และบริการ ซ่ึงเกิดจากกิจการจะตอ้งผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑใ์ห้ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค กิจการสามารถพฒันาปรับปรุงตวัผลิตภณัฑ์ไดใ้นหลายลกัษณะ
หรือแมผ้ลิตภณัฑ์จะเป็นองประกอบตวัเดียวในส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็นตวัส าคญัท่ีมี
รายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาอีกมากมาย ดงัน้ี เช่นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Produce Variety) 
ช่ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภณัฑ์ (Quality) การรับระกนัผลิตภณัฑ์ 
(Warranties) และการรับคืนผลิตภณัฑ์ (Returns)กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์นั้น จะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ตดัสินใจ เก่ียวกบั 
 1. คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product attribute) 
 2. ส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product mix) 
 3. สายผลิตภณัฑ ์(Product lines) 
 ส่ิงทีต้่องพจิารณาเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ 
 1. แนวความคิดดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Concept) เป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ์ท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค Product ได ้ตอ้งมีความชดัเจนในตวัผลิตภณัฑน์ั้น ๆ 
 2. คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product attribute) จะตอ้งทราบวา่ผลิตภณัฑน์ั้นผลิตมาจากอะไร มี
คุณสมบติัอยา่งไร ลกัษณะทางกายภาพ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ขนาด ความดี ความงาม ความคงทนทานดา้น
รูปร่าง รูปแบของผลิตภณัฑท่ี์มีอยูใ่นตวัของมนัเอง 
 3. ลักษณะเด่นของสินค้า (Product Feature) การน าสินค้าของบริษทัไปเปรียบเทียบกบั
สินคา้ของคู่แข่งขนัแลว้มีคุณสมบติัแตกต่างกนั และจะตอ้งรู้วา่สินคา้เรามีอะไรเด่นกว่า เช่นลกัษณะ
เด่นของ Dior คือเป็นผลิตภณัฑช์นัน าจากปารีส 
 4. ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ (Product Benefit) พิจารณาวา่สินคา้มีลกัษณะเด่นอยา่งไรบา้ง 
และสินคา้ให้ประโยชน์อะไรกบัลูกคา้บา้ง ระหวา่งการให้สัญญากบัลูกคา้ กบัการพิสูจน์ดว้ยลกัษณะ
เด่นของสินคา้ 
 2. ด้านราคา (Price) ดา้นราคา คือ จ านวนเงินท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียน และใชก้ าหนดมูลค่า
ของสินคา้หรือบริการคือมูลค่าในการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์ หรือบริการในรูปแบบของเงินตราว่า
ผลิตภณัฑ์นั้น และบริการจะถูกพฒันาอย่างถูกตอ้งตามความตอ้งการ ของตลาดเป้าหมายแลว้ก็ตาม
ไม่ไดห้มายความวา่ผลิตภณัฑ์จะขายไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไวร้าคาจะตอ้งให้ถูกตอ้งและยุติธรรม



33 

โดยค านึงถึงตน้ทุน ลกัษณะการแข่งขนัในตลาดเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างดีหรือเป็นจ านวนเงินท่ีใช้ใน
การแลกเปล่ียนซ่ึงผลิตภณัฑ์ (สินคา้และบริการ) โดยผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงกนัเอง  ผลิตภณัฑ์ในรูปตวั
เงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Produce ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้โดยผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ถา้คุณค่าสูง
กวา่ราคาผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ หรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีวดัออกมาเป็นตวัเงิน การก าหนด
รามีความส าคญัต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถก าหนดราคาสินคา้เองไดต้ามใจชอบ การพิจารณา
ราคาจะตอ้งก าหนดตน้ทุนการผลิต สภาพการแข่งขนั ก าไรท่ีคาดหมาย ราคาของคู่แข่งขนั ดงันั้น
กิจการจะตอ้งเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการก าก าหนดราคาสินคา้และบริการ  ประเด็นส าคญัจะตอ้ง
พิจารณาเก่ียวกับราคาได้แก่ ราคาสินค้าท่ีระบุในรายการหรือราคาท่ีระบุ (List Price) ราคาท่ีให้
ส่วนลด (Discounts) ราคาท่ีมีส่วนยอมให้ (Allowances) ราคาท่ีมีช่วงระยะเวลาท่ีการช าระเงิน 
(Payment Period) และราคาเง่ือนไขใหสิ้นเช่ือ (Credit Terms) (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) 
  กลยุทธ์ดา้นราคา เป็นการก าหนดวา่เราจะตั้งราคาแบบใด กลยุทธ์ราคาสูงหรือราคาต ่า ส่ิง
ท่ีจะตอ้งตระหนกัคือ ราคาทีไดก้ าหนดไวน้ั้นเหมาะสมในการแข่งขนั หรือสอดคล้องกบัต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ของสินคา้นั้นหรือไม่กลยุทธ์ ดา้นราคา (Price strategy) ในการก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคามี
ประเด็นส าคญัท่ีจะตอ้งพิจารณาดงัน้ี 
 1. ตั้งราคาตามตลาด (Ongoing price) หรือตั้งราคาตามความพอใจ (Leading price)  
  1.1 ตั้งราคาตามตามตลาด (Ongoing price) เหมาะส าหรับสินคา้ท่ีสร้างความแตกต่าง
ไดย้ากจึงไม่สามารถจะตั้งราคาใหแ้ตกต่างจากตลาดคู่แข่งขนัได ้นัน่คือ การตั้งราคาตามคู่แข่งขนั 
  1.2 ตั้งราคาตามความพอใจ (Leading price) เป็นการตั้งราคาตามความพอใจ โดยไม่
ค  านึงถึงคู่แข่งขนัเหมาะส าหรับผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่างในตราสินคา้ สินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ส่วนตวัมี
ภาพพจน์ท่ีดี จะตั้งราคาเท่าไรก็ไม่มีใครเปรียบเทียบ 
 2. สินคา้จะออกเป็นแบบราคาสูง (Premium price) เม่ือแน่ใจในคุณภาพท่ีเหนือกวา่และการ
ยอมรับในราคาของลูกคา้หรือราคามาตรฐาน (Standard) เม่ือใชก้ารตั้งราคาโดยพิจารณาจากราคาของ
คู่แข่งขนั หรือตราสินคา้เพื่อการ แข่งขนั (Fighting brand) เป็นสินคา้ดอ้ยคุณภาพกวา่คู่แข่งขนัเล็กนอ้ย 
จะลงตลาดล่าง  
  3. การตั้งราคาเท่ากันหมด (One pricing) คือสินค้าหลายอย่างท่ีมีราคาติดอยู่บนกล่อง 
หมายถึงไม่ว่าจะขายอยู่ ท่ีใดฤดูหนาวหรือฤดูร้อนราคาก็ เท่ากันหมด หรือราคาแตกต่างกัน 
(Discriminate price) ขอ้ดี คือสามารถเรียกราคาไดห้ลายราคา แต่ขอ้เสียก็คือ เราตอ้งหาเหตุผลในการ
ตั้งราคาหลายอยา่ง เพื่อใหค้นยอมรับได ้
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 4. การขยายสายผลิตภณัฑ์ (Line extension) ในกรณีน้ีการน าเสนอสินคา้เร่ิมตน้ดว้ยราคา
หน่ึง แลว้มีกลยทุธ์เผยแพร่ความนิยมไปยงัตลาดบน หรือตลาดล่าง 
 5. การขยบัซ้ือสูงข้ึน (Trading up) เป็นการปรับราคาสูงข้ึนท าให้ได้ก าไรมากข้ึน จึง
พยายามขายให้ปริมาณมากข้ึนหรือการขยบัซ้ือต ่าลง (Trading down) เป็นการผลิตสินคา้ท่ีมีราคาแพง
ใหมี้คุณภาพกวา่สินคา้ท่ีราคาถูกเล็กนอ้ยแต่ ตั้งราคาสูงกวา่ เพื่อใหค้นซ้ือสินคา้ท่ีรองลงมา 
 6. การใชก้ลยทุธ์ดา้นขนาด (Size) คือไม่ท าขนาดเท่ากบัผูผ้ลิตรายอ่ืน ๆ 
 3. ด้านการจ าหน่าย (Place) การจดัจ าหน่าย คือ กลยุทธ์เก่ียวกบัวิธีการจดัจ าหน่าย จะตอ้ง
พิจารณาถึงรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of distribution) เป็นเส้นทางท่ีสินคา้เคล่ือนยา้ยจาก
ผูผ้ลิตหรือผูข้ายไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ ซ่ึงอาจจะผา่นคนกลางหรือไม่ฝ่ายคนกลางก็ได ้
 2. ประเภทของร้านคา้ (Outlets) ในทุกวนัน้ีจะพบไดว้า่วิวฒันาการของการจดัจ าหน่ายนั้น
เป็นส่ิงท่ีเจริญเติบโตรวดเร็วมากประเภทของร้านคา้มีมากมายจนแทบจะตามไม่ทนัจะขอเรียงล าดบั
ประเภทของร้านคา้จากใหญ่ไปหาเล็ก 
 3. จ  านวนคนกลางในช่องทาง (Number of intermediaries) หรือความหนาแน่นของคน
กลางในช่องทางการจัดจ าหน่าย (Intensity of distribution) ในการพิจารณาเลือกช่องทางการจัด
จ าหน่ายจะมีกระบวนการ 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
  4. การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าเข้าสู่ตลาด (Market logistics) เป็นกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิต และตวัสินคา้จากแหล่งปัจจยัการผลิตผา่นโรงงานของผูผ้ลิต 
แลว้กระจายไปยงัผูบ้ริโภค 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  การส่งเสริมการตลาด คือ กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดจะตอ้งประสานกบัแผนการตลาดโดยรวมและควรก าหนดแผนการส่งเสริมการตลาดท่ี
เฉพาะเจาะจงการน ากลยุทธ์น้ีมาใช้จุดประสงค์ก็เพื่อกระตุ้นให้ลูกคา้เกิดความต้องการสินคา้ใน
ช่วงเวลานั้น โดยการเสนอผลประโยชน์ให้กบัลูกคา้เป็นคร้ังคราวอาทิเช่นการจดัโปรโมชัน่ ลด แลก 
แจก แถม หรือเลือกใช้วิธีอ่ืนท่ีมีอยู่หลายรูปแบบส่ิงส าคญัคือตอ้งน ามาใช้ให้เหมาะกบัตวัสินคา้ท่ี
น ามาจ าหน่ายและต้องสอดคล้องกบักลยุทธ์ด้านอ่ืน ๆ ด้วยเทคนิคในการน ากลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด มาใช้กบัการขายสินคา้ออนไลน์ ให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ดา้นอ่ืน ๆ ควรส่งเสริมการขาย
เป็น 2 ลกัษณะคือการมุ่งเนน้ไปท่ีลูกคา้โดยตรงเพื่อให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้มากข้ึน เช่น ซ้ือสินคา้ 3 ช้ินคิด
ราคาพิเศษหรือราคาส่ง และลกัษณะท่ี 2 มุ่งเนน้ไปท่ีตวัแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการขายโดยการให้
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ส่วนลดสินคา้ แถมสินคา้ ก าหนดเป้าในการสั่งซ้ือสินคา้เพื่อให้ของขวญัพิเศษ เป็นการลด แลก แจก 
แถม ท่ีท าใหมี้ยอดขายเพิ่มมากข้ึน 
 5. ด้านบุคลากร (People) ดา้นบุคลากร เรียกไดว้า่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัมาก ทั้งในการ
ผลิตบริการและการให้บริการ บุคลากรเป็นส่วนส าคญัท่ีจะสามารถสร้างความแตกต่างได ้เพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยคุณภาพในการใหบ้ริหารจะตอ้งอาศยัการคดัเลือก คดัสรร ฝึกอบรม 
การจูงใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ดงันั้นบุคลากรจะตอ้งมีคุณภาพ ความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในการให้บริการ มีทศันคติท่ีดี บุคลิกภาพดี ยิ้มแยม้แจ่มใส เพื่อสร้างความประทบัใจให้ผูท่ี้มาใช้
บริการ การบริการข้ึนอยูก่บับุคคล พนกังานจะมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในดา้นการบริการ ผูบ้ริโภคมกัจะ
ตดัสินคุณภาพของการบริการจากส่ิง ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บการบริการนั้น ท าใหบุ้คลากร พนกังานจะตอ้งมี
ความเตรียมพร้อมและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ในการบริการผูบ้ริโภคใหเ้กิดความประทบัใจ 
 6. ด้านลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ภาพลกัษณ์ 
หรือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสามารถสังเกตเห็นไดอ้ย่างชดัเจน เช่น สภาพแวดลอ้มของสถานท่ี ลกัษณะของ
อาคาร ท าเลท่ีตั้ง พาหนะ การตกแต่งภายในอุปกรณ์ สมาชิก สัญลกัษณ์ วสัดุทาง การพิมพ ์และบริการ
อ่ืน ๆ ขององคก์รท่ีสามารถจบัตอ้งได ้และปรากฏในสายตาของลูกคา้ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะมีผลกระทบ
ต่อความประทบัใจของลูกคา้ และในดา้นการบริการท่ีมีองค์ประกอบท่ีจบัตอ้ง ไดน้้อยนั้น เช่น การ
ประกนัภยั การโฆษณา มกัจะมีการสร้างลกัษณะท่ีมีความหมายเพื่อแทน บริการนั้น ๆ การให้บริการ
จะตอ้งมีความสะอาดของอาคารสถานท่ี ความน่าเช่ือถือของตวัอาคารสถานท่ี การน าอุปกรณ์ทนัสมยั
มาใช ้ 
 7. ด้านกระบวนการ (Process) ดา้นกระบวนการ เป็นขั้นตอนในการส่งมอบคุณภาพท่ีดีใน
การใหบ้ริการกบัผูบ้ริโภค พิจารณาไดใ้น 2 ดา้น คือ ดา้นความซบัซอ้น (Complexity) หมายถึงขั้นตอน
ของงานในกระบวนการ เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและด้านความคาดหมาย 
(Divergence) หมายถึงความอิสระ และความยืดหยุน่ ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงขั้นตอนหรือล าดบัการ
ท างาน เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว การสร้างสรรค์กระบวนการ ท่ีต้องท าให้เกิด
ประสิทธิภาพท่ีสูงสุด กระบวนการนั้นจะหมายถึง ตั้งแต่ล าดบัการคิด การบริการใน ระบบงานต่าง ๆ 
ซ่ึงถา้หากกระบวนการใดกระบวนหน่ึงของขั้นตอนเกิดความล่าช้า จะส่งผลท าให้ งานเกิดผิดพลาด
และอาจจะสร้างความไม่พอใจแก่ลูกคา้ได ้ 
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2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 จิรประภา  สุดสวสัดิ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตรา
สินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีของนักศึกษา มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ” โดยสุ่มตวัอยา่งจากประชากรเพศหญิงท่ีเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ของ
มหาวิทยาลยักรุงเทพ จ านวน 400 คน จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 
ปี เป็นผูท่ี้ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-20,000บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชเ้คร่ืองส าอางท่ีถูกน าเขา้มาจากประเทศ
เกาหลี ยี่ห้ออีทูด้ี (ETUDE) โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เมคอพัมากท่ีสุด โดยผูต้อบแบบสอบถามใช้
เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีทุกวนั และมีเหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง คือเช่ือใน
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ดา้นความถ่ีในการซ้ือ คือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีถูก
น าเขา้มาจากประเทศเกาหลี 2 เดือนคร้ัง โดยมีงบประมาณ 500-1,000 บาท คร้ัง และส่วนใหญ่ซ้ือ
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีจากร้านคา้เฉพาะมากท่ีสุด และตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเองโดยมี
แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี
นอกจากน้ียงัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจะเปล่ียนตราสินค้าใหม่เม่ือมีตราสินค้าออกใหม่ตาม
คุณสมบติัท่ีตอ้งการ จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์
มีผลต่อประเภทของผลิตภัณฑ์ความถ่ีในการตัดสินใจซ้ือ และผู ้มีอ  านาจในการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีถูกน าเขา้มาจากในประเทศเกาหลี ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีผลต่อ
ความถ่ีในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีถูกน าเข้ามาจากประเทศเกาหลี ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อความถ่ีในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลี ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีถูกน าเขา้มาจากประเทศเกาหลี ในแต่ละตราสินคา้ คุณค่าตราสินคา้ดา้นการรู้จกัตรา
สินคา้ของเคร่ืองส าอางท่ีถูกน าเขา้มาจากประเทศเกาหลีมีผลต่อประเภทของผลิตภณัฑแ์ละผูมี้อ  านาจ
ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง น าเขา้จากประเทศเกาหลี คุณค่าตราสินคา้ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ของ
เคร่ืองสไอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีมีผลต่อความถ่ีในการใช้ ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ และ
แหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี และพบวา่ คุณค่าตราสินคา้ดา้น
ความผูกพันกับตราสินค้าของเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีในแต่ละตราสินคา้ และมีผลต่อความถ่ีในการใช้เคร่ืองส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลี 
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 เกศกญัญา ร่มร่ืน (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัทางดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ระดบักลางของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร” กลุ่มตวัอยา่ง
ในการวิจัยค ร้ัง น้ี คือก ลุ่ม เพศหญิง ท่ี เคยใช้ เค ร่ืองส าอางบ า รุงผิวหน้าระดับกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 26 ถึง 35 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี สถานภาพการท างานเป็นพนกังานบริษทัเอกชนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 ถึง 20,000 บาทกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเหตุผลการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงรักษาผิวหนา้ระดบักลางต่าง ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหา
ผิวหน้าท่ีมีอยู่ เช่น ร้ิวรอย สิว และจุดด่างด า สถานท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าระดบักลางซ้ือท่ี
ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งในหา้งสรรพสินคา้และแบบเด่ียว เหตุผลในการเลือกสถานท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุง
ผิวหน้าระดบักางใกลท่ี้อยู่อาศยัเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าระดบักลางในราคา 200 ถึง 299 
บาท ระดบัปริมาณ 31 ถึง 50 กรัม นอกจากน้ีการวิเคราะห์ เปรียบขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนักบั
ระดบัราคาเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าระดบักลางท่ีแตกต่างกนัพบวา่ อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
การตลาดในดา้นระดบัราคาของเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ระดบักลาง ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัทางการตลาดในดา้นราคาของเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าระดบักลาง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางการตลาดในดา้นราคาของเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ระดบักลาง สถานภาพ
การท างานไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางการตลาดในดา้นระดบัราคาของเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้
ระดับกลาง จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันกับ พฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ระดบักลางในการเลือกร้านคา้ อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าระดับกลางในการเลือกร้านค้า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าระดบักลางในการเลือกร้านคา้ รายได้เฉล่ียต่อเดือนมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ระดบักลางในการเลือกร้านคา้สถานภาพ
การท างานไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัพฤติกรรมในการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ระดบักลางในการ
เลือกร้านคา้ 
 รัตนสุดา แสงรัตนา (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมดา้นส่วนผสม
ทางการตลาดในการซ้ือเค ร่ืองส าอางของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” ประชากร
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน จากการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมีอายุอยู่ระหว่าง 24 
ถึง 29 ปี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมีรายได ้10,001 ถึง 15,000 บาท ดา้นส่วนผสมทางการตลาด
ของเคร่ืองส าอางพบว่ากลุ่มผูต้วัอย่างมีทศันคติดา้นคุณภาพของสินคา้ควร ควรเหมาะสมกบัราคาท่ี
จ าหน่าย ดา้นพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแต่ละผลิตภณัฑ์ท่ี
ใชพ้บวา่พฤติกรรมการใช ้ผลิตภณัฑ์ท่ีใชส้ าหรับการท าความสะอาดหนงัศีรษะทุกวนัราคาผลิตภณัฑ์
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ต่อช้ินท่ีใชร้าคาส่วนมากราคา 100 ถึง 300 บาท หลกัในการซ้ือผลิตภณัฑจ์ะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ
สินคา้ตรงกบัความตอ้งการ ทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่ซ้ือมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ต / 
ร้านสะดวกซ้ือ การส่งเสริมการขายท่ีจูงใจมากท่ีสุดเช่นโฆษณาจุดเด่นของสินค้าในส่ือต่าง ๆ 
พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ค  าความสะอาดร่างกายมากกวา่วนัละหน่ึงคร้ัง ราคาผลิตภณัฑ์ต่อช้ินท่ีใช้
ราคาส่วนมาก 100 ถึง 300 บาท หลกัการในการซ้ือผลิตภณัฑ์จะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงกบั
ความตอ้งการ ทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่ซ้ือจากซุปเปอร์มาร์เก็ต/ร้านสะดวกซ้ือ
ส าหรับการจดัจ าหน่ายท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิกโรคผิวหนงั พฤติกรรมการใชบ้  ารุงผิวกายส่วนใหญ่
ใช้เป็นประจ าทุกวนัราคาผลิตภณัฑ์ต่อช้ินส่วนมาก 100 ถึง 300 บาท หลกัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
จะต้องเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพตรงกับความต้องการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายส่วนใหญ่จะเป็น
ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ร้านสะดวกซ้ือ การส่งเสริมการจูงใจมากท่ีสุดคือการลดราคาเป็นพิเศษ พฤติกรรม
การใช้ผลิตภณัฑ์บ ารุงหน้าส่วนมากใชเ้ป็นประจ าทุกวนัราคา 100 ถึง 300 บาท หลกัในการซ้ือเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์ตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมี คุณภาพตรงความตอ้งการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่
จะซ้ือจากสมาชิก/พนกังานขายตรง การส่งเสริมขณะท่ีจูงใจมากท่ีสุดคือโฆษณาจุดเด่นของสินคา้ใน
ส่ือต่าง ๆ ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติสมสมทางการตลาดดา้นราคาและช่องทางการ
จดัจ าหน่ายมีนยัยสถิติท่ีระดบั 0.05 และอายุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัการ
บริโภค เคร่ืองส าอางมีนยัยทางสถิติท่ี 0.05 
 สุภาภตัร ดิลกไชยชาญวุติ (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง “การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินคา้ระดบั
โลกและตราสินคา้ทอ้งถ่ิน” การวิจยัเชิงส ารวจมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นคนวยัท างานท่ีมีอายุ 20 ถึง 45 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ผลวิจยัพบวา่ตราสินคา้ระดบัโลก (Nokia และคอลเกต) มีคุณค่า
ตราสินคา้สูงกวา่ตราสินคา้ทอ้งถ่ิน (ไอโมบายและดอกบวัคู่) ทั้งในสินคา้ประเภทท่ีมีความเก่ียวพนัสูง 
(โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี) และสินคา้ท่ีมีความเก่ียวพนัต ่า (ยาสีฟัน) นอกจากน้ีผลการวจิยัยงัพบวา่คุณค่าตรา
สินคา้มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งมีในนยัยส าคญัสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เพญ็พนสั วมุิขตายร (2549)  ไดศึ้กษาเร่ือง “คุณค่าตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา
ข้อมือของผู ้ ซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร” กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีซ้ือใช้และเคยใช้ในการขอ้มือท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน
โดยการใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่ายอีกใชว้ธีิโควตาและใชว้ธีิการสุ่มตามสะดวก ตามล าดบั ใชแ้บบสอบถามใน
การเก็บขอ้มูล ผลวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 ถึง 34 ปี พนักงาน
บริษทัเอกชน รายได้ต่อเดือน 30,001 ถึง 40,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นใน
ปัจจยัการรับรู้ในคุณภาพตราสินคา้ความเป็นเอกลกัษณ์ และภาพลกัษณ์ในระดบัความเห็นดว้ย ปัจจยั
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การรู้จกัตราสินคา้มีส่วนร่วมขององคก์รการรับรู้คุณค่าตราสินคา้มีความเห็นในระดบัเฉยๆและส่วน
ใหญ่ไม่แน่ใจในการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือนาฬิกาข้อมือ SEIKO ในคร้ังต่อไปท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนอายุ อาชีพ 
รายได ้และการศึกษา การรับรู้คุณภาพตราสินคา้เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของตราสินคา้ การรู้จกัตราสินคา้ 
มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า และการรับรู้คุณค่าของตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือใน
คร้ังต่อไปเลยระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 สุรีย์รัตน์ รัตนมณี (2552)  ได้ศึกษาเร่ือง “การรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางน าเขา้มาจากต่างประเทศในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่” กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชากรเพศหญิงท่ีรู้จกัผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางท่ีถูกน าเขา้มาจากต่างประเทศยี่ห้อ 
LANCOME  ESTEE LAUDER CLINIQUE ทั้งสามยีห่อ้ จ  านวน 300 ตวัอยา่งโดยใชก้ารคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย จากผลการศึกษาพบว่าส่วนมากมี
อาย ุ21 ถึง 30 ปีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 
10,000 บาท จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจเลือกใช้เคร่ืองส าอางท่ีถูกน าเขา้มาจาก
ต่างประเทศท่ีมีค่าเฉล่ียในมากท่ีสุดไดแ้ก่ ความมีคุณภาพของผลิตภณัฑ์ และความปลอดภยัในการใช ้
ส่วนปัจจยัท่ีมีผลในระดบัมากไดแ้ก่ความเช่ือในคุณสมบติัต่าง ๆ และมีรสนิยมนวตักรรมใหม่ของ
เคร่ืองส าอางบรรจุภณัฑ์ หรูหรา สวยงาม ช่ือเสียงของตราสินคา้ประเทศแหล่งท่ีมาของสินคา้สินคา้ มี
ราคาในระดบับนและภาพลกัษณ์ โดยรวมของตราสินคา้ จากเกณฑใ์นการศึกษาภาพลกัษณ์ของ Philip 
Kotler พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคุน้เคยต่อเน่ืองกบัเคร่ืองส าอางทั้งสามยี่ห้อโดยส่วนมากมี
ความคุน้เคยต่อ ESTEE LAUDER อยู่ในระดบัรู้จกัแต่ไม่เคยใช้มีความคุน้เคยต่อ ยี่ห้อ CLINIQUE 
และยีห่อ้ LANCOME อยูใ่นระดบัรู้จกัและเคยใชก้ารรับรู้ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคต่์อปัจจยัดา้นต่าง ๆ
ได้แก่ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การบริการ และด้านองค์กร 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์ทั้งสามแบรนด์มีค่าเฉล่ียค่อนขา้งชอบ ส าหรับ
ปัจจยัย่อยของแต่ละยี่ห้อพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ต่อเคร่ืองส าอาง
น าเขา้จากต่างประเทศตอ้งสั่งยีห่อ้ดงัน้ี 
 ESTEE LAUDER มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ด้านผลิตภณัฑ์สูงกว่าด้านอ่ืน ๆ โดยการรับรู้ว่า
ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียงและมีค่าเฉล่ีย ความชอบเป็นอนัดบัแรก 
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 CLINIQUE มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ในดา้นการกระจายสินคา้วา่เคาน์เตอร์จดัจ าหน่ายมีทัว่ถึง
ตามห้างสรรพสินค้าฉันน าและองค์กรรับรู้ว่า มีช่ือเสียงของบริษทัด้านผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง มี
ค่าเฉล่ียความชอบเป็นอนัดบัแรก  
 LANCOME ส่วนมากมีระดบัความชอบท่ีมีต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ในดา้นผลิตภณัฑสู์งกวา่
ดา้นอ่ืน ๆ โดยรับรู้วา่ส่วนประกอบในผลิตภณัฑน่์าเช่ือถือ และมีค่าเฉล่ียความชอบเป็นอนัดบัแรก  
 โดยรวมแลว้ยีห่อ้ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีท่ีสุดไดแ้ก่ LANCOME  ESTEE LAUDER CLINIQUE 
ตามล าดบัค่าเฉล่ียเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพของสินคา้พบวา่มีการรับรู้วา่ยีห่้อ LANCOME มีบุคลิกภาพ
ของผูห้ญิงอายุ 30 ปีข้ึนไปรู้หลาทนัสมยัยี่ห้อ ESTEE LAUDER มีบุคลิกภาพของผูห้ญิง 31 ถึง 40 
สาวมนัทนัสมยัและ ยีห่อ้ CLINIQUE มีบุคลิกภาพของผูห้ญิงอายตุั้ง 30 ปีสวยใสเป็นธรรมชาติ 
 จิดาภา เรียบร้อย (2557) ได้ศึกษาเร่ือง “ส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครเขตธนบุรีในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี” โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 300 รายแบ่งเป็นชาย 100 หญิง 200 และใช้วิธี เลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา จากการศึกษากลุ่มตวัอย่าง 
พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดอายุ 21 ถึง 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการและ
พนกังานรัฐวิสาหกิจ รายไดต่้อเดือน 15,001 ถึง 30,000 บาท ผลการศึกษาการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีบ ารุงผิวหนา้พบวา่แหล่งท่ีท าให้รู้จกัและรับรู้ถึงข่าวสารของ 
เคร่ืองส าอางน าเขา้คือนิตยสาร/วารสาร ชนิดเคร่ืองส าอาง มีครีมบ ารุงรักษาผิวหน้าทั้งกลางวนัและ
กลางคืน  ระยะเวลาท่ีใชอ้ยา่งนอ้ย 6 เดือน เหตุผลท่ีเลือกใชเ้พราะตอ้งการใหใ้บหนา้ดูอ่อนเยาว ์ไร้ร้ิว
รอย ยี่ห้อผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีส่วนใหญ่ปัจจุบนัใช้คือ ETUDE HOUSE 
แหล่งท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางคือเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าในห้างสรรพสินค้า การซ้ือ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าของเกาหลีคร้ังต่อไปจะลองใช้ยี่ห้ออ่ืน ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีถูกน าเข้ามาจากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้โดยเฉล่ียคือ สามเดือน
คร้ัง ราคา การซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีถูกน าเขา้มาจากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าโดย
เฉล่ียต่อเดือนคือ 1001 ถึง 2000 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีถูกน าเขา้มา
จากประเทศเกาหลีคือ เพื่อน โอกาสในการซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีถูกน าเข้ามาจากประเทศเกาหลีคือ 
ผลิตภัณฑ์ ท่ีใช้อยู่หมด ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครฝ่ังธนบุรีในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากเรียงล าดบัคือผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดบั 
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 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากเป็นอนัดบัแรกคือ
ความปลอดภยัในการใชไ้ม่ก่อให้เกิดการแพร้ะคายเคืองรองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงมากและ
เป็นท่ีรู้จกั โดยระบุวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายอุยา่งชดัเจน 
 ปัจจยัด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากเป็นอนัดับแรกคือ ราคา
เหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณค่าท่ีได้รับรองลงมาคือราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณของ
ผลิตภณัฑแ์ละราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศยีห่อ้อ่ืน 
 ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกมี
เคาน์เตอร์จดัจ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางจากยี่ห้ออ่ืน ๆ รองลงมาคือ สามารถเลือกหยิบสินคา้ไดเ้อง
โดยไม่ตอ้งรอพนกังานหยบิใหแ้ละตกแต่งเคาน์เตอร์การจดัจ าหน่ายมีความสวยงามทนัสมยั 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัความส าคญั
แรกคือการจดัโปรโมชัน่ลดราคาการจดัก๊ิฟเซ็ตท่ีน่าสนใจรองลงมาคือการบริการและการให้ความรู้
ของพนกังานขายและการใหข้อ้มูลของผลิตภณัฑจ์ากพนกังานขาย ณ จุดขาย 
 ฐนิดา ตูจิ้นดา (2558) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง
น าเขา้จากประเทศกลุ่มอาเซียนของนกัศึกษา  มหาวิทยาลยับูรพา” เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ วเิคราะห์เชิงพรรณนา ส าหรับขอ้มูลเชิงกลุ่ม การวเิคราะห์
เชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่มีอายุ 18 ถึง 20 ปี รายได ้10,001 
ถึง 50,000 บาท ท่ีแตกต่างกนัมีผลในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีถูกน าเขา้มาจากประเทศกลุ่ม
อาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลยับูรพา ปัจจยัด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จาก
ประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีแตกต่างกนัพบว่า นกัศึกษามีพฤติกรรมการเลือกสินคา้ประเภทบ ารุงผิวกาย
และสถานท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางนั้ น ส่วนใหญ่จะซ้ือท่ีห้างสรรพสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศกลุ่มอาเซียน ของนกัศึกษามหาวิทยาลยับูรพา ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบ
การตลาดพบวา่ดา้นส่ือสังคมออนไลน์และดา้นโปรโมชัน่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง
น าเขา้จากประเทศกลุ่มอาเซียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยับูรพา 
 รัฐนนัท ์พงศว์ิริทธ์ิธร (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ผูช้าย” กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 400 คน เพศชายท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป มีการซ้ือใช้
เคร่ืองส าอางของผูช้าย ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ วิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์วิจยัเชิง
ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผลการวิจยัคร้ังน้ีสรุปว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางของผูช้ายเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ปัจจยัทางดา้น
ราคา ผลิตภณัฑ ์ความแตกต่างของบุคคล ส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมการตลาดกระบวนการทางจิตวิทยา 
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ดา้นการจดัจ าหน่าย ส าหรับการทดสอบสมมุติฐานโดยการเปรียบเทียบ  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางของผูช้าย โดยภาพรวม ผูช้ายท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน การเลือกซ้ือ ของผูช้ายต่อช้ินสาเหตุท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางของผูช้ายความถ่ีในการซ้ือ
เคร่ืองส าอางของผูช้ายบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางของผูช้ายขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางของผูช้ายส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูช้ายมากท่ีสุด มีความหมาย
แตกต่างกนั ในการวิจยัเห็นวา่ เน่ืองจากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางมาก
ท่ีสุดดังนั้ นจึงควรมีการรักษาความปลอดภัยในการใช้และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต้องมีความ
ปลอดภยัรวมถึงประสิทธิภาพของเคร่ืองส าอางดังนั้นบริษทัผูผ้ลิตผูจ้  าหน่ายเคร่ืองส าอางของผูช้าย
ควรจะให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์เน่ืองจากปัจจยัดังกล่าว มีความแตกต่างกันกับการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางของผูช้ายในระดบัอายท่ีุแตกต่างกนัโดยในช่วงอายุตั้งแต่ 36 ข้ึนไป จะมีการ
ตดัสินใจในการซ้ือเคร่ืองส าอางของผูช้าย ท่ีเน้นคุณภาพและความปลอดภยัเป็นปัจจยัส าคญัอนัดบั
แรกและปัจจยัในดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผูช้าย โดยเฉพาะสถานภาพ
ของผูซ้ื้อและใชเ้คร่ืองส าอางของผูช้ายในสังคมไทยไม่มีการบญัญติัศพัทส์ าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นของ
ผูช้ายเป็นศพัทเ์ฉพาะดงันั้นจึงท าให้ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย กบัสถานภาพของผูซ้ื้อและผูใ้ชเ้คร่ือง
ส าอางของผูช้ายมีข้อจ ากัดทางด้านการตลาดท าให้ผูช้ายไม่กล้าจะเปิดเผยผลิตภณัฑ์และการจัด
จ าหน่ายน าไปสู่ขอ้ถกเถียงภาพลกัษณ์ของผูช้ายดงันั้นผูผ้ลิตและผูจ้ดัท าโฆษณาควรคดัเลือกช่องทาง
การจดัจ าหน่ายให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคเน่ืองจากเป็นภาพลกัษณ์ของผูช้ายตอ้งให้ความชดัเจนเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายรู้สึกอิสระในการใช้บริการและระบุส่วนผสมท่ีให้ความพิเศษแก่ผูช้ายรวมถึงช่ือ
ผลิตภณัฑค์นถูกจ าแนกกลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจนโดยการจดัจ าหน่ายของผลิตภณัฑด์งักล่าว 
 นฤมล เศษสูงเนิน (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีกรณีศึกษา : ผูห้ญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร” กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคือผูห้ญิงท่ีมีอายุระหว่าง 18 ถึง 50 ปีท่ีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน และใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีอายุเฉล่ียอยู่ในช่วง 25-30 ปี ท่ีสถานภาพโสดระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี พนักงานเอกชน รายได้เฉล่ีย 5,000-15,000 บาท ส่วนด้านของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความส าคญักบัด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาดให้ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นของ
พฤติกรรมการใช้เคร่ืองส าอางท่ีถูกน าเขา้มาจากเกาหลี พบว่า ยี่ห้อเคร่ืองส าอางท่ีไดค้วามนิยมมาก
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ท่ีสุด คือ Etude เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทแต่งแตม้สีสัน ส่วนใหญ่จะใช้ทุกวนัเม่ือออกไปท างานนอก
บา้น และให้เหตุผลท่ีเลือกใชเ้คร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลีก็คือการไดรั้บค าแนะน าและชกัชวนจาก
บุคคลอ่ืน ๆ ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้เคร่ืองส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีมีนัยยะส าคญัระดับ 0.05 นอกจากน้ีปัจจยัทางส่วนผสมทางการตลาดได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กนักบั พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางในเร่ืองของประเภทของเคร่ืองส าอาง
ท่ีใช ้ความถ่ีในการใช้ โอกาสในการใชเ้คร่ืองส าอาง มีนยัส าคญั 0.05 ดา้นราคาและดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้เคร่ืองส าอางเร่ืองประเภทของเคร่ืองส าอางท่ีใช้ 
ความถ่ีในการใช้ และเหตุผลในการใชเ้คร่ืองส าอางอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 เช่นเดียวกนั ส่วนดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางในเร่ืองประเภทของเคร่ืองส าอางท่ี
ใช ้ความถ่ีในการใช ้และเหตุผลในการใชอ้ยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 



บทที่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 ในการด าเนินงานวิจยัน้ีมีวิธีการด าเนินการวิจยั  “ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ
ในกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงในบทน้ีจะพูดถึงรูปแบบวธีิการศึกษาโดยจะท าเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้ทราบ
และเขา้ใจไดง่้าย ผูศึ้กษาไดก้ าหนดวิธีการด าเนินในการวิจยั ตามหวัขอ้ต่าง ๆ ต่อไปน้ี ในการวิจยัคร้ัง
น้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี คือ 
 3.1 การออกแบบงานวจิยั 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 กำรออกแบบงำนวจิัย  
 ในการศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการกบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร” ดว้ยเกิดจาก
ความช่ืนชอบในการใช้เคร่ืองส าอางน าเขา้ เช่น MAC, L’oreal, Bobbi Brown, Maybelline, NARS, 
Shiseido เป็นตน้ ท่ีได้มีการผลิตในประเทศ ฝร่ังเศส  ญ่ีปุ่น  อเมริกา และได้น าเขา้มาจ าหน่ายใน
ประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบันมีผูบ้ริโภคเป็นจ านวนมากท่ีใช้เคร่ืองส าอางน าเข้า  ด้วยเหตุน้ีจึงอยาก
ท าการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการกับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร” โดยมีการ
ใช้รูปแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือมาก เพราะใช้การเก็บขอ้มูลด้วย
ตนเอง ซ่ึงเป็นวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด และใชรู้ปแบบ
การวิจยั เชิงส ารวจ (Survey Research) แบบสอบถาม โดยเก็บขอ้มูลจะเป็น Quantitative เชิงปริมาณ
และใช้การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistic) ในการท างานวจิยัน้ี 
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3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ คือ ประชากรทั้งชายและหญิง 15 ปีข้ึนไป  ผูท่ี้ใช้
เคร่ืองส าอางจากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีมีขนาดใหญ่ ไม่
สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดได ้โดยในคร้ังน้ีจึงใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Sampling) 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ค  านวณจากสูตรการหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีแน่นอน จึงใช้การก าหนดตวัอย่างโดยการใช้สูตรค านวณหากลุ่มตวัอย่าง 
ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, น. 48) 

𝑛 =
P(1 − P)Z2

d2
 

 โดยแทนค่า 
 n  คือ  จ  านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
     P  คือ  สัดส่วนของประชากรท่ีตอ้งการสุ่ม (นิยมใชส้ัดส่วน 30%) 
       Z  คือ  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
       d  คือ  สัดส่วนความ คลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึน  
 วธีิกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 การศึกษาคร้ังน้ี จะใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Sampling) ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 แบ่งเขตในกรุงเทพมหานครจ านวน 50 เขต เป็น 6 กลุ่ม ตามการแบ่งกลุ่มของ
ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยการแบ่งจะเน้นให้สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี สังคม เศรษฐกิจ 
และการด าลงชีวติของแต่ละบุคคล ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มดงัน้ี 
 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง จ านวน 9 เขต ประกอบดว้ย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศตัรู
พา่ย เขตสัมพนัธวงศ ์เขตดินแดง เขตหว้ยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทว ีและเขตวงัทองหลาง 
 2. กลุ่มกรุงเทพใต ้จ านวน 10 เขต ประกอบด้วย เขตปทุมวนั เขตบางรัก เขตสาทร เขต   
บางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตบางนา 
 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ จ านวน 7 เขต ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร เขตบางซ่ือ เขตลาดพร้าว เขต
หลกัส่ี เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน 
 4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก จ านวน 9 เขต ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขต    
บึงกุ่ม เขตคนันายาว เขตลาดกระบงั เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 
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 5. กลุ่มกรุงธนบุรีเหนือ จ านวน 8 เขต ประกอบดว้ย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง 
เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกนอ้ย เขตบางพลดั เขตตล่ิงชนั และเขตทววีฒันา 
 6. กลุ่มกรุงธนบุรีใต ้จ านวน 7 เขต ประกอบดว้ย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม 
เขตบางขนุเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ 
 ขั้นตอนที ่2 คดัเลือกตวัแทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 เขต โดยดูจากเขตท่ีมีประชากรสูงท่ีสุดในกลุ่ม 
เป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดผ้ลดงัน้ี 
 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง จ านวน 9 เขต ประชากรสูงสุดคือ เขตดินแดง จ านวน 130,202 คน 
 2. กลุ่มกรุงเทพใต ้จ านวน 10 เขต ประชากรสูงสุดคือ เขตสวนหลวง จ านวน 115,731 คน 
 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ จ านวน 7 เขต ประชากรสูงสุดคือ เขตบางเขน จ านวน 189,737 คน 
 4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก จ านวน 9 เขต ประชากรสูงสุดคือ เขตลาดกระบงั จ านวน 
163,317 คน 
 5. กลุ่มกรุงธนบุรีเหนือ จ านวน 8 เขต ประชากรสูงสุดคือ เขตจอมทอง จ านวน 157,970 คน 
 6. กลุ่มกรุงธนบุรีใต ้จ านวน 7 เขต ประชากรสูงสุดคือ เขตบางแค จ านวน 191,781 คน 
 ขั้นตอนที่ 3 ค  านวณสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อให้ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างแต่ละเขต
เป็นไปตามสัดส่วนของจ านวนประชากรในเขตนั้น ๆ โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามโควตา (Quota 
Sampling) ค  านวณไดด้งัน้ี 
 

     จ  านวนตวัอยา่ง    X จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม 
    จ  านวนประชากร 

 
แทนค่าไดด้งัน้ี 
  
  400    X จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม 
     948,738 
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จ านวนประชากรจ าแนกตามเขตท่ีสุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

เขต จ ำนวนประชำกร (คน) จ ำนวนตวัอย่ำง 

1. เขตดินแดง 130,202 55 

2. เขตสวนหลวง 115,731 49 

3. เขตบางเขน 189,737 80 

4. เขตลาดกระบงั 163,317 69 

5.เขตจอมทอง 157,970 67 

6. เขตบางแค 191,781 81 

รวม 948,738 400 

 

 ขั้นตอนที่ 4 การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ ท าการสุ่มตวัอย่างให้ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 
โดยผูศึ้กษาจะเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างในแต่ละเขต ตามบริเวณหรือสถานท่ีได้แก่ ห้างสรรพสินคา้ 
ซุปเปอร์สโตร์ ตามท่ีระบุในเขตทั้ง 6 เขตดงักล่าว 
 ตัวแปรทีใ่ช้ ในกำรศึกษำ  
 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ ลกัษณะประชำกรศำสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และ ส่วนประสมทำงกำรตลำดส ำหรับธุรกิจบริกำร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์  (Product) 
ด้านราคา (Price) ด้านการจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร 
(People)  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และดา้นกระบวนการ (Process) 
 ตัวแปรตำม ได้แก่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ความต้องการได้รับการ
กระตุ้นหรือการรับรู้ถึงความต้องการ (Need arousal or Problem recognition) การแสวงหาข้อมูล 
(Information search)  การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)  การตดัสินใจซ้ือ (Purchase 
decision) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม  (Questionnaire) การสร้างแบบสอบถาม 
โดยไดท้  าการศึกษาแบบสอบถาม รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารงานวิจยั บทความต่าง ๆ จากผูว้ิจยัท่าน
อ่ืน ๆ ในบางส่วนและน ามาปรับปรุง ประยุกต์ให้เขา้กนัและให้มีความเหมาะสมกบังานวิจยัเร่ืองน้ี 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน แบบ
ค าตอบหลายตวัเลือก ( Multiple Choice) 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ
ในกรุงเทพมหานคร แบบ Likert Scale 
 ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ก าหนดมาตรวดัเป็น 5 ระดบัดงัน้ี  
  ระดบัคะแนน 5 หมายถึง มีความส าคญัมากท่ีสุด 
  ระดบัคะแนน 4 หมายถึง มีความส าคญัมาก 
  ระดบัคะแนน 3 หมายถึง มีความส าคญัปานกลาง  
  ระดบัคะแนน 2 หมายถึง มีความส าคญันอ้ย   
  ระดบัคะแนน 1 หมายถึง มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด  
 ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลระดบัความส าคญัของกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้
จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร แบบ Likert Scale  
 ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ก าหนดมาตรวดัเป็น 5 ระดบัดงัน้ี  
  ระดบัคะแนน 5 หมายถึง มีความส าคญัมากท่ีสุด 
  ระดบัคะแนน 4 หมายถึง มีความส าคญัมาก 
  ระดบัคะแนน 3 หมายถึง มีความส าคญัปานกลาง  
  ระดบัคะแนน 2 หมายถึง มีความส าคญันอ้ย   
  ระดบัคะแนน 1 หมายถึง มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ  
 แบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอการตรวจสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหา (Content 
Validity)  โดยการท า IOC (Item Objective Congruence) มีเกณฑ์ดงัน้ี ค  าถามแต่ละขอ้ตอ้งมี คะแนน
ไม่ต ่ากว่า 0.75 ในการปรับปรุงแบบสอบถาม แล้วน าไปท าการทดสอบระบบ (Pre-Test) กบักลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 30 ตวัอยา่ง เพื่อวเิคราะห์หาระดบัความเช่ือมัน่ (Reliability Analysis)  
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3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในหวัขอ้ “ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร” โดยมี
การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพื่อท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ขา้งตน้ จ านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ก าหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นเวลา   
3 เดือน ท่ีใชใ้นการศึกษา อยูร่ะหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยวิธีให้
กลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูลในแบบสอบถามดว้ยตวัเองใหค้รบถว้น แบบสอบถามประกอบไปดว้ย 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 

1. ความตอ้งการได้รับการกระตุน้หรือการรับรู้ถึงความตอ้งการ   (Need arousal or 
Problem recognition)    

2. การแสวงหาขอ้มูล (Information search)  
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) 
4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision)  
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
  1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
  2. ดา้นราคา (Price) 
  3. ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) 
  4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
  5. ดา้นบุคลากร (People)  
  6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  
  7. ดา้นกระบวนการ (Process)   
   

3.5 วธิกีำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามทั้งหมดมาท า
การวิเคราะห์เพื่อหาค่าทางสถิติดงักล่าว โดยน าขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมาวิเคราะห์ ประมวลผล โดยการใช้
โปรแกรมทางสถิติ เพื่อค านวณค่าสถิติต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวิจยั แลว้น าผลท่ีไดจ้ากการค านวณทางสถิติ
มาเขียนวเิคราะห์เพื่อน าเสนอผลการวจิยัต่อไป 
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 วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูลโดยกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS 
 1. การน าแบบทดสอบส่วนท่ี 1 มาตรวจให้คะแนนในแต่ละขอ้มีหลกัเกณฑ์การให้คะแนน
แต่ระดบั ดงัน้ี 
 แบบสอบถามในส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ใช้สถิติการหาค่าร้อยละ (Percentage) ความถ่ี 
(Frequency)  
 แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และ 3 : ขอ้มูลระดบัความส าคญัของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศและระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ก าหนดมาตรวดัเป็น 5 ระดบัดงัน้ี  
  ระดบัคะแนน 5 หมายถึง มีความส าคญัมากท่ีสุด 
  ระดบัคะแนน 4 หมายถึง มีความส าคญัมาก 
  ระดบัคะแนน 3 หมายถึง มีความส าคญัปานกลาง  
  ระดบัคะแนน 2 หมายถึง มีความส าคญันอ้ย   
  ระดบัคะแนน 1 หมายถึง มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ใช้สถิติการหาค่าเฉล่ีย (Mean : x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) อภิปรายผลจากการวจิยั ใชเ้กณฑร์ะดบัความส าคญั ใชห้ลกัสูตรการค านวณ
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น 

 
 
 
  แสดงเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 - 5.00  มีความส าคญัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 - 4.20   มีความส าคญัมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 - 3.40   มีความส าคญัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 - 2.60  มีความส าคญันอ้ย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.80   มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
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 2. การทดสอบสมมุติฐาน 
 สมมุติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
มีความความสัมพนัธ์กับกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศใน
กรุงเทพมหานคร 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดย สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน 
การทดสอบทีเทส (t-test) คือการทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีมีความเป็นอิสระต่อกนั
และใชค้่าสถิติ F-test ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยดูตาราง Test of Homogeneity of Variances ก่อน ถา้
ค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั จะใชส้ถิติทดสอบ F-test ในตาราง ANOVA โดยก าหนดนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมุติฐานขอ้ท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการ
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มี
ความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดย สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน 
สถิติวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson' s Correlation Coefficient) 
 สมมุติฐานขอ้ท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
การจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
มีความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศใน
กรุงเทพมหานคร 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอสิระหรือตวัแปรตน้ท่ีท าหนา้ท่ีพยากรณ์ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป วิธีการเลือก
แบบคดัเลือกเขา้ (Enter Selection) เป็นการเลือกตวัแปรพยากรณ์เขา้สมการด้วยการวิเคราะห์เพียง
ขั้นตอนเดียว 
  สถิติทีใ่ช้วเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติ เชิงพรณนา (Descriptive statistic) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ความถ่ี 
(Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean : X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)  
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้เิคราะห์ขอ้มมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งใชสู้ตรดงัน้ี 

ร้อยละ =
ร้อยละ จ านวนความถ่ี x 100

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม
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 2. ค่าเฉล่ีย (Mean : X)  
            

   𝑋 =
∑ fx

n
 

 
X แทน ค่าเฉล่ีย  

  n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  fx แทน ผลคูณระหวา่งตวัเลขหรือคะแนนกบัความถ่ีของตวัเลขหรือคะแนน 
  ∑fx แทน ค่า fx ทั้งหมดรวมกนั 
 3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 

SD =
√n ∑ x2 − (∑ x)2

n(n − 1)
 

   SD  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนในกลุ่มตวัอยา่ง 
   x  แทน คะแนนของแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง 
   n  แทน จ านวนสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่ง 
   (∑x) ²  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
   ∑x ²  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐาน ประกอบดว้ย ค่าสถิติ   
t-test ทดสอบความสัมพนัธ์และสถิติทดสอบ F-test สถิติวิเคราะห์ค่าความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) และสถิติวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson ' s Correlation 
Coefficient) 
 1. สถิติวิเคราะห์ค่าทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test ทดสอบความสัมพันธ์ต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ โดยจ าแนกตามเพศ ความ
แปรปรวนของประชากรของสถิติทดสอบ Levene’s Test of Equality of Variances หาก พบวา่มีความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกนั จะใชค้่า Equal Variances Assumed แต่หากพบวา่มีความ แปรปรวนแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั จะใชค้่า Equal Variances not Assumed ในการด าเนินการ ทดสอบสมมติฐาน 
 2. สถิติวิเคราะห์ค่าทดสอบความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตรา
สินคา้จากต่างประเทศ โดยจ าแนกอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 
โดยใชค้่าสถิติ F-test ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยดูตาราง Test of Homogeneity of Variances ก่อน ถา้
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ค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั จะใชส้ถิติทดสอบ F-test ในตาราง ANOVA โดยก าหนดนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 3. สถิติวิเคราะห์ค่า Pearson Correlation เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั ค่าท่ี
ได้เรียกว่า "สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์" โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าติดลบ
หมายความวา่ ตวัแปร 2 ตวัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ถา้มีค่าเป็นบวกหมายความวา่ ตวัแปร 
2 ตวัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ถา้มีค่าเป็น 0 หมายความวา่ตวัแปร 2 ตวัไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 4. สถิติวเิคราะห์ค่า ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีท าหนา้ท่ีพยากรณ์ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
เป็นการศึกษาเพื่อหารูปแบบสมการเชิงคณิตศาสตร์ท่ีจะใช้อธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิสระกบัตวัแปรตาม โดยจะอธิบายตวัแปรหน่ึง เม่ือทราบค่าตวัแปรอีกตวัแปรหน่ึง ซ่ึงความสัมพนัธ์
มีเหตุและมีผลต่อกนัและกนั ซ่ึงคะแนนทุกตวัเปล่ียนเป็นรูปคะแนนมาตรฐาน  จะท าให้ไดส้มการ
พยากรณ์เชิงเส้นตรงในรูปของคะแนนมาตรฐาน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2541, น. 152) 
 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้แทนค่ำสถิติ 
  SE b  แทน  ค่าความ คลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าน ้ าหนกัความส าคญัของตวั
แปรพยากรณ์ 

  β  แทน  ค่าน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรพยากรณ์ในรูปคะแนน 
มาตรฐาน (Beta Weight) 
  R  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
  R2  แทน  ก าลงัสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณหรือร้อยละของ 
 ค่าความแปรผนัร่วมกนัของตวัแปรพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ ์
 โดยวิธีการเลือกแบบคดัเลือกเข้า (Enter Selection) เป็นการเลือกตวัแปรพยากรณ์เข้า
สมการดว้ยการวเิคราะห์เพียงขั้นตอนเดียว 
 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ 

 
 ในการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการกับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร ไดศึ้กษา
เอกสารดา้นแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาดงัต่อไปน้ี แบ่ง
การวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ส่วนท่ี 2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
 ส่วนท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s  
 ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก
   ตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 72 18.00 

หญิง 328 82.00 

รวม 400 100.00 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาจากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 และเพศชายจ านวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.00 
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ตารางที ่4.2  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก
   ตามอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 

15-20 ปี 27 6.8 

21-30 ปี 120 30.00 

31-40 ปี 159 39.8 

41-50 ปี 93 23.3 

มากกวา่ 50 ปี 1 0.3 

รวม 400 100.00 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางจากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 รองลงมาอายุระหว่าง     
21-30 ปี จ  านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และอายุ 41-50ปี จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.3  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก
   ตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

มธัยมศึกษา/ปวช. 45 11.3 

อนุปริญญา / ปวส. 88 22.0 

ปริญญาตรี 246 61.5 

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 21 5.3 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางจากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมาระดบั
การศึกษาอนุปริญญา / ปวส. จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และระดบัการศึกษามธัยมศึกษา / 
ปวช. จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก
   ตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 39 9.8 

ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 72 18.0 

พนกังานบริษทั 200 50.0 

ธุรกิจส่วนตวั 71 17.8 

วา่งงาน 16 4.0 

อ่ืน ๆ 2 .5 

รวม 400 100.00 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางจากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทั จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาอาชีพราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และธุรกิจส่วนตวั จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.80 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก
   ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 49 12.3 

10,001-20,000 บาท 112 28.0 

20,001-30,000 บาท 144 36.0 

30,001-40,000 บาท 58 14.5 

มากกวา่ 40,000 บาท 37 9.3 

รวม 400 100.00 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางจากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 
รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ตามล าดบั 
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 ส่วนที ่2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ  
 
ตารางที ่4.6  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตรา
   สินคา้จากต่างประเทศจ าแนกตามการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางทีม่ีตราสินค้าจาก
ต่างประเทศ 

x̄  SD ระดับความส าคัญ 

การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา    

เคร่ืองส าอางท่ีใชอ้ยูห่มดไปและตอ้งการหาซ้ือใหม่มา
ทดแทน 

4.06 0.65 มาก 

ซ้ือเพราะตอ้งเสริมสร้างบุคลิกภาพ 3.93 0.66 มาก 

ป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เช่น ซ้ือครีมกนัแดด เพื่อป้องกนั
การเกิดฝ้าจากแสง UV 

3.86 0.81 มาก 

ซ้ือเพราะตามกระแส เทรนใหม่ 3.58 0.75 มาก 

ใชต้ามคนใกลชิ้ด หรือ คนท่ีรู้จกั 3.68 0.74 มาก 

รวม 3.82 0.58 มาก 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคญักบัการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือ
ปัญหา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.82 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ให้ความส าคญั
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ เคร่ืองส าอางท่ีใช้อยู่หมดไปและตอ้งการหาซ้ือใหม่มา
ทดแทน ค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมา ซ้ือเพราะตอ้งเสริมสร้างบุคลิกภาพ ค่าเฉล่ีย 3.93 และป้องกนัปัญหาท่ี
จะเกิดข้ึน เช่น ซ้ือครีมกนัแดด เพื่อป้องกนัการเกิดฝ้าจากแสง UV ค่าเฉล่ีย 3.86 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.7  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตรา
   สินคา้จากต่างประเทศจ าแนกตามแสวงหาขอ้มูล 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางทีม่ีตราสินค้าจาก
ต่างประเทศ 

x̄  SD ระดับความส าคัญ 

แสวงหาข้อมูล    

สอบถามจากคนใกลชิ้ดเช่น เพื่อน บุคคลภายในครอบครัว 
ท่ีเคยใชแ้ลว้  

3.86 0.74 มาก 

คน้หาจากอินเตอร์เน็ต,บิ้วต้ีบล็อกเกอร์ 3.73 0.74 มาก 

คน้หาจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน เช่น นิตยสาร โฆษณาโทรทศัน์  3.88 0.69 มาก 

สอบถามจากพนกังานขายท่ีเคาทเ์ตอร์เซลลต์าม
หา้งสรรพสินคา้ 

3.91 0.63 มาก 

รวม 3.84 0.52 มาก 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคญักบัการแสวงหาขอ้มูล โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.84 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ สอบถามจากพนกังานขายท่ีเคาทเ์ตอร์เซลล์ตามห้างสรรพสินคา้ ค่าเฉล่ีย 
3.91 รองลงมา คน้หาจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน เช่น นิตยสาร โฆษณาโทรทศัน์ ค่าเฉล่ีย 3.88 และสอบถาม
จากคนใกลชิ้ดเช่น เพื่อน บุคคลภายในครอบครัว ท่ีเคยใชแ้ลว้  ค่าเฉล่ีย 3.86 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตรา
   สินคา้จากต่างประเทศ จ าแนกตามการประเมินทางเลือก 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางทีม่ีตราสินค้าจาก
ต่างประเทศ 

x̄  SD ระดับ
ความส าคัญ 

การประเมินทางเลือก    

ซ้ือเพราะเห็นวา่คุม้ค่ากบัราคา 4.08 0.72 มาก 

ซ้ือเพราะเห็นคุณค่าในตราสินคา้ 4.04 0.72 มาก 

คุณสมบติัตรงตามความตอ้งการ 4.01 0.78 มาก 

บรรจุภณัฑส์วย และดูทนัสมยั 3.80 0.72 มาก 

มีการโฆษณาท่ีดึงดูดและน่าเช่ือถือ 3.85 0.73 มาก 

รวม 3.96 0.58 มาก 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคญักับการประเมินทางเลือก 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.96 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ให้ความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ ซ้ือเพราะเห็นวา่คุม้ค่ากบัราคา ค่าเฉล่ีย 4.08 รองลงมา ซ้ือเพราะ
เห็นคุณค่าในตราสินคา้ ค่าเฉล่ีย 4.04 และคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการ ค่าเฉล่ีย 4.01 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.9  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตรา
   สินคา้จากต่างประเทศจ าแนกตามการตดัสินใจซ้ือ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางทีม่ีตราสินค้าจาก
ต่างประเทศ 

x̄  SD ระดับความส าคัญ 

การตัดสินใจซ้ือ    

จากเคาทเ์ตอร์เซลลต์ามหา้งสรรพสินคา้ เพราะมีการ
รับประกนัการซ้ือ และไดรั้บทราบขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบั
สินคา้ 

4.10 0.63 มาก 

จากการจ าหน่ายออนไลน์ เพราะมีการสอบถามจากผูท่ี้เคย
ใช ้และสะดวกในการซ้ือ สั่งซ้ือง่าย 

4.03 0.64 มาก 

รวม 4.06 0.58 มาก 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคญักบัการตดัสินใจซ้ือ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ จากเคาทเ์ตอร์เซลล์ตามห้างสรรพสินคา้ เพราะมีการรับประกนัการซ้ือ และ
ไดรั้บทราบขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัสินคา้ ค่าเฉล่ีย 4.10 รองลงมา จากการจ าหน่ายออนไลน์ เพราะมีการ
สอบถามจากผูท่ี้เคยใช ้และสะดวกในการซ้ือ สั่งซ้ือง่าย ค่าเฉล่ีย 4.03 
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ตารางที ่4.10 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตรา
   สินคา้จากต่างประเทศจ าแนกตามพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางทีม่ีตราสินค้าจาก
ต่างประเทศ 

x̄  SD ระดับความส าคัญ 

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ    

ใชแ้ลว้พบวา่คุณภาพดี จะกลบัไปซ้ืออีก 3.99 0.68 มาก 

มีปัญหาหลงัการใช ้เลิกใชจ้ะไม่กลบัไปซ้ืออีกในคร้ังต่อไป 3.75 0.87 มาก 

ไม่เจาะจงตราสินคา้ ในการซ้ือคร้ังต่อไป 3.87 0.70 มาก 

รวม 3.87 0.54 มาก 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคญักบัพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.87 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ให้ความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ ใชแ้ลว้พบวา่คุณภาพดี จะกลบัไปซ้ืออีก ค่าเฉล่ีย 3.99 รองลงมา 
ไม่เจาะจงตราสินคา้ ในการซ้ือคร้ังต่อไป ค่าเฉล่ีย 3.87 และมีปัญหาหลงัการใช้ เลิกใชจ้ะไม่กลบัไป
ซ้ืออีกในคร้ังต่อไป ค่าเฉล่ีย 3.75  
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 ส่วนที ่3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s 
 
ตารางที ่4.11 แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7p’s 
   จ าแนกตามดา้นผลิตภณัฑ ์

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s 
x̄  SD ระดับ

ความส าคัญ 

ด้านผลติภัณฑ์    

ตราสินคา้ของเคร่ืองส าอางน าเขา้มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและ
รับประกนัคุณภาพ 

4.11 0.66 มาก 

มีรายละเอียดบนฉลาก วธีิการใช ้ระบุวนัผลิต วนัหมดอายุ 
อยา่งชดัเจน มีความปลอดภยั และมี อย. 

4.02 0.68 มาก 

มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 3.79 0.78 มาก 

ผลิตภณัฑมี์นวตักรรมใหม่ๆออกมาเสมอ  3.78 0.76 มาก 

รวม 3.92 0.62 มาก 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคญักบั ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 7P’s ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.92 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ ตราสินคา้ของเคร่ืองส าอางน าเขา้มี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและรับประกนัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 4.11 รองลงมา มีรายละเอียดบนฉลาก วิธีการใช้ 
ระบุวนัผลิต วนัหมดอายุ อย่างชัดเจน มีความปลอดภัย และมี อย. ค่าเฉล่ีย 4.02 และ มีความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.79 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.12 แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s 
   จ าแนกตามดา้นราคา 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s x̄  SD ระดับ
ความส าคัญ 

ด้านราคา     

ราคาของผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.03 0.69 มาก 

ราคาของผลิตภณัฑเ์หมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณของ
ผลิตภณัฑ์ 

3.90 0.71 มาก 

ราคาของผลิตภณัฑเ์หมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑข์อง
ยีห่อ้อ่ืน 

3.85 0.69 มาก 

มีป้ายติดแสดงราคาของผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจน 3.83 0.71 มาก 

รวม 3.90 0.59 มาก 

 จากตารางท่ี  4.12 พบว่า  ผู ้บริโภคท่ีมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบั ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7P’s ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.90 อนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ ราคา
ของผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 4.03 รองลงมา ราคาของผลิตภณัฑ์เหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัปริมาณของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.90 และ ราคาของผลิตภณัฑเ์หมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์
ของยีห่อ้อ่ืน ค่าเฉล่ีย 3.85 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

ตารางที ่4.13 แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s 
    จ าแนกตามดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s x̄  SD ระดับ
ความส าคัญ 

ด้านสถานทีจั่ดจ าหน่ายและ 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

   

มีจ  าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หรือศูนยก์ารคา้ และ
อินเตอร์เน็ต 

4.12 0.70 มาก 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง หาซ้ือง่าย 3.98 0.64 มาก 

การจดัเรียงสินคา้ไวใ้นต าแหน่งท่ีหาและหยบิง่าย มองเห็น
ไดช้ดัเจน 

3.88 0.72 มาก 

มีเคาน์เตอร์จดัจ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางยีห่อ้อ่ืน 3.87 0.73 มาก 

รวม 3.96 0.58 มาก 

 จากตารางท่ี  4.13 พบว่า ผู ้บริโภคท่ีมีความสัมพันธ์ ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบั ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7P’s ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.96 อนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ มีจ  าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ หรือศูนยก์ารคา้ และอินเตอร์เน็ต 
ค่าเฉล่ีย 4.12 รองลงมา สถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง หาซ้ือง่าย ค่าเฉล่ีย 3.98 และการ
จดัเรียงสินคา้ไวใ้นต าแหน่งท่ีหาและหยบิง่าย มองเห็นไดช้ดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.88 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.14 แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s 
   จ าแนกตามดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s x̄  SD ระดับ
ความส าคัญ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    

มีการลดราคาสินคา้ 4.46 0.68 มากท่ีสุด 

มีบริการสาธิตและแนะน าวธีิใช ้ 4.39 0.68 มากท่ีสุด 

มีการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ ณ จุดขาย 4.41 0.68 มากท่ีสุด 

มีพนกังานใหค้วามช่วยเหลือแนะน าในการซ้ือสินคา้ 4.38 0.71 มากท่ีสุด 

มีการแจกตวัทดลองของผลิตภณัฑต์วัอยา่ง 4.35 0.75 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.58 มากทีสุ่ด 

 จากตารางท่ี  4.14 พบว่า ผู ้บริโภคท่ีมีความสัมพันธ์ ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบั ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7P’s ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.40 
อนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ มีการลดราคาสินคา้ ค่าเฉล่ีย 4.46 รองลงมา มีการทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ ณ จุดขาย 
ค่าเฉล่ีย 4.41 และ มีบริการสาธิตและแนะน าวธีิใช ้ค่าเฉล่ีย 4.39 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.15 แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s 
    จ าแนกตามดา้นบุคลากร 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s x̄  SD ระดับความส าคัญ 

ด้านบุคลากร    

พนกังานขายมีความรู้ ความช านาญ 4.36 0.66 มากท่ีสุด 

พนกังานขายมีมนุษยสัมพนัธ์ดี เอาใจใส่ลูกคา้ อธัยาศยัดี 
เป็นมิตร 

4.49 2.56 มากท่ีสุด 

พนกังานขายช้ีแจงและใหค้  าแนะน า 4.41 0.59 มากท่ีสุด 

พนกังานขายพูดจาสุภาพ มีมารยาทดี 4.36 0.59 มากท่ีสุด 

พนกังานขายบริการไดส้ะดวกและรวดเร็ว 4.35 0.62 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.67 มากทีสุ่ด 

 จากตารางท่ี  4.15 พบว่า  ผู ้บริโภคท่ีมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบั ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7P’s ดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.40 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่าอนัดบัหน่ึงได้แก่ พนักงานขายมีมนุษยสัมพนัธ์ดี เอาใจใส่ลูกคา้ อธัยาศยัดี เป็นมิตร 
ค่าเฉล่ีย 4.49 รองลงมา พนกังานขายช้ีแจงและให้ค  าแนะน า ค่าเฉล่ีย 4.41 และ พนกังานขายมีความรู้ 
ความช านาญ กบัพนกังานขายพูดจาสุภาพ มีมารยาทดี มีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.36 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.16 แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s 
   จ าแนกตามดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s x̄   SD ระดับความส าคัญ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ    

การตกแต่งภายในเคาน์เตอร์เชลฟ์ท่ีสวยงาม 4.00 0.64 มาก 

มีการใชอุ้ปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการ 4.00 0.65 มาก 

ความทนัสมยัในการตกแต่งเคาน์เตอร์เชลฟ์ 3.94 0.65 มาก 

ความสะอาดของเคาน์เตอร์เชลฟ์ 3.95 0.66 มาก 

มีการใชแ้สง สีสัน และกล่ินท่ีโดดเด่นและดึงดูดในการ
ตกแต่งเคาน์เตอร์เชลฟ์ 

3.94 0.70 มาก 

รวม 3.96 0.54 มาก 

 จากตารางท่ี  4.16 พบว่า ผู ้บริโภคท่ีมีความสัมพันธ์ ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบั ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7P’s ด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.96 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ให้ความส าคญัอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยอนัดับหน่ึงได้แก่ มีการใช้
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมา การตกแต่งภายในเคาน์เตอร์เชลฟ์ท่ีสวยงาม
ค่าเฉล่ีย 4.00 และความสะอาดของเคาน์เตอร์เชลฟ์ ค่าเฉล่ีย 3.95 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.17 แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s 
   จ าแนกตามดา้นกระบวนการ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s x̄  SD ระดับความส าคัญ 

ด้านกระบวนการ    

ไดรั้บความสะดวกและรวดเร็วในใชก้ารบริการ 4.49 0.58 มากท่ีสุด 

เม่ือเกิดปัญหามีการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 4.56 0.56 มากท่ีสุด 

รวม 4.52 0.54 มากทีสุ่ด 

 จากตารางท่ี  4.17 พบว่า ผู ้บริโภคท่ีมีความสัมพันธ์ ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบั ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7P’s ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.52 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ เม่ือเกิด
ปัญหามีการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วค่าเฉล่ีย 4.56 รองลงมา ไดรั้บความสะดวกและรวดเร็วในใช้
การบริการ ค่าเฉล่ีย 4.49  
 ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดมี้
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
 ในการวิเคราะห์คร้ังน้ี เพื่อทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ วา่มีความสัมพนัธ์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ ทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test  ทดสอบความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ โดยจ าแนกตามเพศ  ความแปรปรวนของ
ประชากรของสถิติทดสอบ Levene’s Test of Equality of Variances หาก พบว่ามีความแปรปรวนไม่
แตกต่างกนั จะใช้ค่า Equal Variances Assumed แต่หากพบว่ามีความ แปรปรวนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั จะใชค้่า Equal Variances not Assumed ในการด าเนินการ ทดสอบสมมติฐาน 
 ทดสอบความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจาก
ต่างประเทศ โดยจ าแนกอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั โดยใช้
ค่าสถิติ F-test ในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยดูตาราง Test of Homogeneity of Variances ก่อน ถา้ค่าความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกนั จะใชส้ถิติทดสอบ F-test ในตาราง ANOVA โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ตามสมมติฐานดงัน้ี  
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 สมมติฐานข้อที่ 1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศไม่แตกต่างกนั 
 H1: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.18 ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นเพศมีความสัมพนัธ์กบั 
   กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางทีม่ีตราสินค้า
จากต่างประเทศ 

เพศชาย 

(n = 72) 
เพศหญิง 
(n = 328) 

t-test Sig. x̄  SD x̄  SD 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ
หรือปัญหา 

3.8639 0.72991 3.8183 0.54310 0.501 0.618 

แสวงหาขอ้มูล 4.0382 0.52852 3.8077 0.51481 3.424 0.001* 

การประเมินทางเลือก 4.1361 0.58220 3.9232 0.57826 2.826 0.005* 

การตดัสินใจซ้ือ 4.1944 0.69483 4.0381 0.55376 1.789 0.077 

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 4.0088 0.45779 3.8425 0.56392 2.669 0.009* 

ภาพรวม 4.0489 0.37048 3.8859 0.39823 3.182 0.002* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอิสระ
ต่อกนั (Independent Samples t-test) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า ค่าความแปรปรวนของ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศรวมทุกดา้น และแยกเป็นรายดา้น 
ทั้งเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนั จึงใช้ค่าสถิติ ในช่อง Equal variances not assumed โดยไดค้่า p-
value (การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา= 0.618) (ด้านการตดัสินใจซ้ือ = 0.077) (พฤติกรรม
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ภายหลงัการซ้ือ = 0.009) ซ่ึงในดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงันั้น 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมี
ตราสินคา้จากต่างประเทศจ าแนกตามดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัและ 
ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา ดา้นการตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญั และค่า
ความแปรปรวนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศรวมทุกดา้น 
และแยกเป็นรายดา้น ทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั จึงใช้ค่าสถิติ ในช่อง Equal Variances 
Assumed โดยได้ค่า p-value (แสวงหาข้อมูล= 0.001) (การประเมินทางเลือก= 0.005) (ภาพรวม= 
0.002) ซ่ึงมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 ดงันั้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศจ าแนกตามด้านแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือรวมทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั 
 สมมติฐานข้อที่ 1.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศไม่แตกต่างกนั 
 H1: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.19 ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นอายมีุความสัมพนัธ์กบั 
   กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ทีม่ีตราสินค้าจากต่างประเทศ 

แหล่งความ
แปรปวน 

SS df MS F-test Sig. 

การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา ระหวา่งกลุ่ม 4.358 4 1.090 3.310 0.011* 

 ภายในกลุ่ม 130.041 395 0.329   

 รวม 134.399 399    

แสวงหาขอ้มูล ระหวา่งกลุ่ม 4.344 4 1.086 4.074 0.003* 

 ภายในกลุ่ม 105.291 395 0.267   

 รวม 109.635 399    

การประเมินทางเลือก ระหวา่งกลุ่ม 2.268 4 0.567 1.674 0.155 

 ภายในกลุ่ม 133.819 395 0.339   

 รวม 136.087 399    

การตดัสินใจซ้ือ ระหวา่งกลุ่ม 0.254 4 0.064 0.185 0.946 

 ภายในกลุ่ม 135.740 395 0.344   

 รวม 135.994 399    

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ระหวา่งกลุ่ม 4.180 4 1.045 3.549 0.007* 

 ภายในกลุ่ม 116.318 395 0.294   

 รวม 120.498 399    

รวมทุกดา้น ระหวา่งกลุ่ม 2.123 4 0.531 3.434 0.009* 

 ภายในกลุ่ม 61.047 395 0.155   

 รวม 63.170 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA โดยการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ดา้นอายุมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้
จากต่างประเทศรวมทุกดา้น โดยไดค้่า p-value เท่ากบั 0.009 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ดังนั้ นจึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ดา้นอายแุตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตรา
สินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั  
 ซ่ึงถา้กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางจ าแนกตามดา้น พบวา่ (การรับรู้ถึงความตอ้งการ
หรือปัญหา = 0.011) (แสวงหาขอ้มูล = 0.003) (พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ = 0.007) ซ่ึงมีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 แสดงวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นอายุมีความสัมพนัธ์
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศจ าแนกตามดา้น การรับรู้ถึง
ความตอ้งการหรือปัญหา แสวงหาขอ้มูล พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือแตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 และค่า p-value (ดา้นการประเมินทางเลือก = 0.155) และ (การตดัสินใจซ้ือ = 0.946) ซ่ึง
มีระดบันยัส าคญัทางสถิติมากกวา่  0.05 แสดงวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ดา้นอายุมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศจ าแนก
ตามดา้นการประเมินทางเลือก และดา้นการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั  
 เพื่อให้ทราบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุท่ีมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางแตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัในรายคู่ ใดบา้ง จึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างเป็นราย
คู่ ในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แสวงหาขอ้มูล พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือแตกต่างกนั 
และรวมทุกด้าน โดยจบัคู่ (Post Hoc Multiple Comparisons) แบบLSD (Least Significant Difference) 
พบวา่ ไม่สามารถท าการทดสอบแบบ post hoc ไดเ้น่ืองจากกลุ่มอยา่งน้อยหน่ึงกลุ่ม มีจ านวนนอ้ยกว่า
สองราย 
 สมมติฐานข้อที่  1.3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั ซ่ึง
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศไม่แตกต่างกนั 
 H1: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.20 ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์
   กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง 
ทีม่ตีราสินค้าจากต่างประเทศ 

แหล่งความแปรปวน SS df MS F-test Sig. 

การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา ระหวา่งกลุ่ม 6.376 3 2.125 6.574 0.000* 

 ภายในกลุ่ม 128.023 396 0.323   

 รวม 134.399 399    

แสวงหาขอ้มูล ระหวา่งกลุ่ม 3.010 3 1.003 3.726 0.012* 

 ภายในกลุ่ม 106.625 396 0.269   

 รวม 109.635 399    

การประเมินทางเลือก ระหวา่งกลุ่ม 6.537 3 2.179 6.661 0.000* 

 ภายในกลุ่ม 129.550 396 0.327   

 รวม 136.087 399    

การตดัสินใจซ้ือ ระหวา่งกลุ่ม 1.171 3 0.390 1.147 0.330 

 ภายในกลุ่ม 134.823 396 0.340   

 รวม 135.994 399    

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ระหวา่งกลุ่ม 1.938 3 0.646 2.157 0.093 

 ภายในกลุ่ม 118.561 396 0.299   

 รวม 120.498 399    

รวมทุกดา้น ระหวา่งกลุ่ม 3.036 3 1.012 6.664 0.000* 

 ภายในกลุ่ม 60.134 396 0.152   

 รวม 63.170 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA โดยการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมี
ตราสินคา้จากต่างประเทศรวมทุกดา้น โดยไดค้่า p-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความว่าลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั  
 ซ่ึงถ้ากระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางจ าแนกตามด้าน พบว่า (การรับรู้ถึงความ
ตอ้งการหรือปัญหา = 0.000) (แสวงหาขอ้มูล = 0.012) (ดา้นการประเมินทางเลือก = 0.000) ซ่ึงมีระดบั
นัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดบั
การศึกษามีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ
จ าแนกตามดา้น การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือกแตกต่างกนั 
อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และค่า p-value (การตดัสินใจซ้ือ = 0.330) และ (พฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ = 0.093) ซ่ึงมีระดบันยัส าคญัทางสถิติมากกวา่  0.05 แสดงวา่ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศจ าแนกตามดา้นการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการ
ซ้ือไม่แตกต่างกนั  
 เพื่อใหท้ราบวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษาท่ีมีกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางแตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัในรายคู่ ใดบา้ง จึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ ในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือกแตกต่างกนั 
และ รวมทุกดา้น โดยจบัคู่ (Post Hoc Multiple Comparisons) แบบ LSD (Least Significant Difference) 
ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษามี
   ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
   ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา 

ระดับการศึกษา 

ผลต่างของค่าเฉลีย่ การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา 

x̄  
มธัยมศึกษา/

ปวช. 
อนุปริญญา / 

ปวส. 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโท
หรือสูงกวา่ 

มธัยมศึกษา/ปวช. 4.0356  0.24010* 0.27051*  

อนุปริญญา / ปวส. 3.7955    -0.43312* 

ปริญญาตรี 3.7650 -0.27051*   -0.43312* 

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 4.2286  0.43312* 0.46353* -0.46353* 

 จากตารางท่ี 4.21 เม่ือท าการทดสอบแบบจบัคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดย ค่าสถิติ 
LSD ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์ 
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ
หรือปัญหา แตกต่างกนั ดงัน้ี คือ  
 กลุ่มท่ี 1 ผู ้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช.  และอนุปริญญา/ปวส.มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ใน
ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05  
 กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา / ปวส. และปริญญาโทหรือสูงกว่ามี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ใน
ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
 กลุ่มท่ี 3 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมธัยมศึกษา/ปวช.มีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ในดา้นการรับรู้ถึง
ความตอ้งการหรือปัญหา อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
 กลุ่มท่ี 4 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทหรือสูงกวา่มีความสัมพนัธ์
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ในดา้นการรับรู้
ถึงความตอ้งการหรือปัญหา อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
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 โดยระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
 
ตารางที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษามี
   ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
   ดา้นแสวงหาขอ้มูล 

ระดับการศึกษา 

ผลต่างของค่าเฉลีย่ แสวงหาข้อมูล 

x̄  
มธัยมศึกษา/

ปวช. 
อนุปริญญา / 

ปวส. 
ปริญญาตรี 

มธัยมศึกษา/ปวช. 4.0389   0.24145* 

อนุปริญญา / ปวส. 3.8523    

ปริญญาตรี 3.7974 -0.24145*   

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 4.0357   0.23828* 

 จากตารางท่ี 4.22 เม่ือท าการทดสอบแบบจบัคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดย ค่าสถิติ 
LSD ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์ 
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นแสวงหาขอ้มูล แตกต่างกนั 
ดงัน้ี คือ  
 กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมธัยมศึกษา/ปวช.มีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ในด้านแสวงหา
ขอ้มูล อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05  
 กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทหรือสูงกวา่มีความสัมพนัธ์
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ในดา้นแสวงหา
ขอ้มูล อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
 โดยระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ี
มีตราสินคา้จากต่างประเทศดา้นแสวงหาขอ้มูล  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
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ตารางที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษามี
   ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
   ดา้นการประเมินทางเลือก 

ระดับการศึกษา 

ผลต่างของค่าเฉลีย่ การประเมินทางเลือก 

x̄  
มธัยมศึกษา/

ปวช. 
อนุปริญญา / 

ปวส. 
ปริญญาตรี 

มธัยมศึกษา/ปวช. 4.2756  0.35283* 0.37637* 

อนุปริญญา / ปวส. 3.9227 -0.35283*   

ปริญญาตรี 3.8992 -0.37637*   

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 4.1810   0.28177* 

 จากตารางท่ี 4.23 เม่ือท าการทดสอบแบบจบัคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดย ค่าสถิติ 
LSD ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์ 
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการประเมินทางเลือก 
แตกต่างกนั ดงัน้ี คือ  
 กลุ่มท่ี 1 ผู ้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช.  และอนุปริญญา/ปวส.มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ใน
ดา้นการประเมินทางเลือก อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05  
 กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมธัยมศึกษา/ปวช.มีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ในดา้นการประเมิน
ทางเลือก อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
 กลุ่มท่ี 3 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทหรือสูงกวา่มีความสัมพนัธ์
กับกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ แตกต่างกัน ในด้านการ
ประเมินทางเลือก อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
 โดยระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/ปวช.และปริญญาตรี มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศดา้นการประเมินทางเลือก  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
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 สมมติฐานข้อที ่1.4 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศไม่แตกต่างกนั 
 H1: ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.24 ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพมีความสัมพนัธ์กับ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางทีม่ี
ตราสินค้าจากต่างประเทศ 

แหล่งความ
แปรปวน 

SS df MS F-test Sig 

การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา ระหวา่งกลุ่ม 4.051 5 0.810 2.449 0.033* 

 ภายในกลุ่ม 130.349 394 0.331   

 รวม 134.399 399    

แสวงหาขอ้มูล ระหวา่งกลุ่ม 5.554 5 1.111 4.205 0.001* 

 ภายในกลุ่ม 104.081 394 0.264   

 รวม 109.635 399    

การประเมินทางเลือก ระหวา่งกลุ่ม 4.144 5 0.829 2.475 0.032* 

 ภายในกลุ่ม 131.943 394 0.335   

 รวม 136.087 399    

การตดัสินใจซ้ือ ระหวา่งกลุ่ม 1.227 5 0.245 0.717 0.611 

 ภายในกลุ่ม 134.768 394 0.342   

 รวม 135.994 399    
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ตารางที ่4.24 ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพมีความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั (ต่อ) 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางทีม่ี
ตราสินค้าจากต่างประเทศ 

แหล่งความ
แปรปวน 

SS df MS F-test Sig 

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ระหวา่งกลุ่ม 2.159 5 0.432 1.438 0.210 

 ภายในกลุ่ม 118.339 394 0.300   

 รวม 120.498 399    

รวมทุกดา้น ระหวา่งกลุ่ม 2.195 5 0.439 2.837 0.016* 

 ภายในกลุ่ม 60.975 394 0.155   

 รวม 63.170 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA โดยการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตรา
สินคา้จากต่างประเทศรวมทุกดา้น โดยไดค้่า p-value เท่ากบั 0.016 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความว่าลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมี
ตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั  
 ซ่ึงถ้ากระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางจ าแนกตามด้าน พบว่า (การรับรู้ถึงความ
ตอ้งการหรือปัญหา = 0.033) (แสวงหาขอ้มูล = 0.001) (ดา้นการประเมินทางเลือก = 0.032) ซ่ึงมีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศจ าแนกตามดา้น 
การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือกแตกต่างกนั อย่างมีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และค่า p-value (การตดัสินใจซ้ือ = 0.611) และ(พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ = 
0.210) ซ่ึงมีระดับนัยส าคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 แสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้
จากต่างประเทศจ าแนกตามดา้นการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือไม่แตกต่างกนั  



81 

 เพื่อให้ทราบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพท่ีมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางแตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัในรายคู่ ใดบา้ง จึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ ใน ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือกแตกต่างกนั 
และ รวมทุกดา้น โดยจบัคู่ (Post Hoc Multiple Comparisons) แบบ LSD (Least Significant Difference) 
ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.25 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์
   กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการรับรู้ถึง
   ความตอ้งการหรือปัญหา 

อาชีพ 

ผลต่างของค่าเฉลีย่ การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา 

x̄  
นกัเรียน/
นกัศึกษา 

ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทั 

ธุรกิจส่วนตวั 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.0769   0.29292* 0.34453* 

ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.8583     

พนกังานบริษทั 3.7840 -0.29292*    

ธุรกิจส่วนตวั 3.7324 -0.34453*    

 จากตารางท่ี 4.25 เม่ือท าการทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดย 
ค่าสถิติ LSD ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ มีความสัมพนัธ์ 
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ
หรือปัญหา แตกต่างกนั ดงัน้ี คือ  
 กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและพนักงานบริษทัมีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ในดา้นการรับรู้ถึง
ความตอ้งการหรือปัญหา อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05  
 กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและธุรกิจส่วนตัวมีความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ในดา้นการรับรู้ถึง
ความตอ้งการหรือปัญหา อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
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 โดยอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมี
ตราสินคา้จากต่างประเทศดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
 
ตารางที ่4.26 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์
   กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นแสวงหา
   ขอ้มูล 

อาชีพ 

ผลต่างของค่าเฉลีย่ แสวงหาข้อมูล 

x̄  
นกัเรียน/
นกัศึกษา 

ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทั 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

วา่งงาน 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.1026   0.34631* 0.25862*  

ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.9201   0.16389*   

พนกังานบริษทั 3.7563 -0.34631* -0.16389*   -0.33750* 

ธุรกิจส่วนตวั 3.8439 -0.25862*     

วา่งงาน 4.0938   0.33750*   

 จากตารางท่ี 4.26 เม่ือท าการทดสอบแบบจบัคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดย ค่าสถิติ 
LSD ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ  มีความสัมพนัธ์ กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นแสวงหาขอ้มูล แตกต่างกนั 
ดงัน้ี คือ  
 กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและพนักงานบริษทัมีความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ในด้านแสวงหา
ขอ้มูล อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05  
 กลุ่มท่ี 2 ผู ้บริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและธุรกิจส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ในด้านแสวงหา
ขอ้มูล อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
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 กลุ่มท่ี 3 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษทัมีความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ในด้านแสวงหา
ขอ้มูล อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05  
 กลุ่มท่ี 4 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษทัและว่างงานมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ในด้านแสวงหาขอ้มูล อย่างมี
ระดบันยัส าคญั 0.05  
 โดยอาชีพพนกังานบริษทั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตรา
สินคา้จากต่างประเทศดา้นแสวงหาขอ้มูล  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
 
ตารางที ่4.27 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์
   กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการ 
   ประเมินทางเลือก 

อาชีพ 

ผลต่างของค่าเฉลีย่ การประเมินทางเลือก 

x̄  
นกัเรียน/
นกัศึกษา 

ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทั 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

วา่งงาน 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.0974   0.22044*   

ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.9722      

พนกังานบริษทั 3.8770 -0.22044*   -0.17089* -0.38550* 

ธุรกิจส่วนตวั 4.0479   0.17089*   

วา่งงาน 4.2625   0.38550*   

 จากตารางท่ี 4.27 เม่ือท าการทดสอบแบบจบัคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดย ค่าสถิติ 
LSD ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ  มีความสัมพนัธ์ กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ ด้านการประเมินทางเลือก 
แตกต่างกนั ดงัน้ี คือ  
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 กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและพนักงานบริษทัมีความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ในดา้นการประเมิน
ทางเลือก อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05  
 กลุ่มท่ี 2 ผู ้บริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท  และธุรกิจส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ในดา้นการประเมิน
ทางเลือก อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
 กลุ่มท่ี 3 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั และว่างงานมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ในด้านการประเมินทางเลือก 
อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
 โดยอาชีพพนกังานบริษทั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตรา
สินคา้จากต่างประเทศดา้นการประเมินทางเลือก  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
 สมมติฐานข้อที่ 1.5 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั ซ่ึง
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศไม่แตกต่างกนั 
 H1: ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมี     
                      ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
                      แตกต่างกนั 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ทีม่ีตราสินค้าจากต่างประเทศ 

แหล่งความ
แปรปวน 

SS df MS F-test Sig 

การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา ระหวา่งกลุ่ม 3.318 4 0.830 2.500 0.042* 

 ภายในกลุ่ม 131.081 395 0.332   

 รวม 134.399 399    

แสวงหาขอ้มูล ระหวา่งกลุ่ม 3.630 4 0.907 3.381 0.010* 

 ภายในกลุ่ม 106.005 395 0.268   

 รวม 109.635 399    

การประเมินทางเลือก ระหวา่งกลุ่ม 4.439 4 1.110 3.330 0.011* 

 ภายในกลุ่ม 131.648 395 0.333   

 รวม 136.087 399    

การตดัสินใจซ้ือ ระหวา่งกลุ่ม 0.225 4 0.056 0.164 0.957 

 ภายในกลุ่ม 135.770 395 0.344   

 รวม 135.994 399    

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ระหวา่งกลุ่ม 1.597 4 0.399 1.326 0.259 

 ภายในกลุ่ม 118.901 395 0.301   

 รวม 120.498 399    

รวมทุกดา้น ระหวา่งกลุ่ม 1.729 4 0.432 2.780 0.027* 

 ภายในกลุ่ม 61.441 395 0.156   

 รวม 63.170 399    
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 จากตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA โดยการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศรวมทุกดา้น โดยไดค้่า p-value เท่ากบั 0.027 ซ่ึงน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 ดังนั้ นจึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) 
หมายความว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั  
 ซ่ึงถ้ากระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางจ าแนกตามด้าน พบว่า (การรับรู้ถึงความ
ตอ้งการหรือปัญหา= 0.042) (แสวงหาขอ้มูล = 0.010) (ดา้นการประเมินทางเลือก = 0.011) ซ่ึงมีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นรายได้
เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ
จ าแนกตามดา้น การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือกแตกต่างกนั 
อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  และค่า p-value (การตดัสินใจซ้ือ = 0.957) และ (พฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ = 0.259) ซ่ึงมีระดบันยัส าคญัทางสถิติมากกวา่  0.05 แสดงวา่ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศจ าแนกตามดา้นการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการ
ซ้ือไม่แตกต่างกนั  
 เพื่อให้ทราบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีมีกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางแตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัในรายคู่ ใดบา้ง จึงไดท้  าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก
แตกต่างกนั และ รวมทุกดา้น โดยจบัคู่ (Post Hoc Multiple Comparisons) แบบ LSD (Least Significant 
Difference) ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.29 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมี
   ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
   ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ผลต่างของค่าเฉลีย่ การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา 

x̄  
ต ่ากวา่ 

10,000 บาท 

10,001-20,000 
บาท 

20,001-30,000 
บาท 

30,001-40,000 
บาท 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.0367  0.20816* 0.26590* 0.30225* 

10,001-20,000 บาท 3.8286 -0.20816*    

20,001-30,000 บาท 3.7708 -0.26590*    

30,001-40,000 บาท 3.7345 -0.30225*    

 จากตารางท่ี 4.29 เม่ือท าการทดสอบแบบจบัคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดย ค่าสถิติ 
LSD ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน  มี
ความสัมพนัธ์ กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการรับรู้ถึง
ความตอ้งการหรือปัญหา แตกต่างกนั ดงัน้ี คือ  
 กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาทและ 10,001-20,000 บาทมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ใน
ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05  
 กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาทและ 20,001-30,000 บาทมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ใน
ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
 กลุ่มท่ี 3 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาทและ 30,001-40,000 บาทมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั ใน
ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
 โดยรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
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ตารางที ่4.30 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมี
   ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
   ดา้นแสวงหาขอ้มูล 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ผลต่างของค่าเฉลีย่ แสวงหาข้อมูล 

x̄  
ต ่ากวา่ 10,000 

บาท 

10,001-20,000 
บาท 

20,001-30,000 
บาท 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.0612  0.20631* 0.30775* 

10,001-20,000 บาท 3.8549 -0.20631*   

20,001-30,000 บาท 3.7535 -0.30775*   

 จากตารางท่ี 4.30 เม่ือท าการทดสอบแบบจบัคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดย ค่าสถิติ 
LSD ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์ 
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นแสวงหาขอ้มูลแตกต่างกนั 
ดงัน้ี คือ  
 กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท       
มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั 
ในดา้นแสวงหาขอ้มูล อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05  
 กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท       
มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั 
ในดา้นแสวงหาขอ้มูล อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
 โดยรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศดา้นแสวงหาขอ้มูล  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
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ตารางที ่4.31  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
   มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ  
   ดา้นการประเมินทางเลือก 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ผลต่างของค่าเฉลีย่ การประเมินทางเลือก 

x̄  
ต ่ากวา่ 10,000 

บาท 

10,001-20,000 
บาท 

20,001-30,000 
บาท 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.1714  0.27857* 0.28948* 

10,001-20,000 บาท 3.8929 -0.27857*   

20,001-30,000 บาท 3.8819 -0.28948*   

 จากตารางท่ี 4.31 เม่ือท าการทดสอบแบบจบัคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดย ค่าสถิติ 
LSD ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน  มี
ความสัมพนัธ์ กับกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ ด้านการ
ประเมินทางเลือก แตกต่างกนั ดงัน้ี คือ  
 กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท      
มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั 
ในดา้นการประเมินทางเลือก อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05  
 กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท      
มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ แตกต่างกนั 
ในดา้นการประเมินทางเลือก อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
 โดยรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศดา้นการประเมินทางเลือก  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
 สมมติฐานที ่2  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
การจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศใน
กรุงเทพมหานคร 
 ในการวเิคราะห์ใชส้ถิติ Pearson Correlation เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั 
ค่าท่ีไดเ้รียกวา่ "สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์" โดยปกติจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง -1.00 ถึง 1.00  



90 

 ถา้มีค่าติดลบหมายความวา่ ตวัแปร 2 ตวัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม  
 ถา้มีค่าเป็นบวกหมายความวา่ ตวัแปร 2 ตวัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
 ถา้มีค่าเป็น 0 หมายความวา่ตวัแปร 2 ตวัไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s 
 X1 = ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
 X2 = ดา้นราคากลยทุธ์ 
 X3 = ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 X4 = ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 X5 = ดา้นบุคลากร 
 X6 = ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 X7 = ดา้นกระบวนการ 
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางทีม่ีตราสินค้าจากต่างประเทศ 
 Y1 = การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา 
 Y2 = แสวงหาขอ้มูล 
 Y3 = การประเมินทางเลือก 
 Y4 = การตดัสินใจซ้ือ 
 Y5 = พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
 สมมติฐานข้อที่ 2.1  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา ซ่ึงสามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบัการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั  
 H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กับการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา มี
ความสัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบัการรับรู้ถึง
   ความตอ้งการหรือปัญหา โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา 

ทศิทาง 

N r2

 

Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 400 0.502 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นราคา 400 0.368 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

400 0.406 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 400 -0.135 0.007* ทิศทางตรงกนัขา้ม 

ดา้นบุคลากร  400 -0.016 0.757 ไม่มีความสมัพนัธ์ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 400 0.388 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นกระบวนการ 400 -0.127 0.011* ทิศทางตรงกนัขา้ม 

*มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 จากตารางท่ี 4.32 ผลการวิเคราะห์โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันพบวา่ ใน
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 (0.000 < 0.05) นัน่คือ
ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์กัน
ทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.502) กบัการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นราคา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 (0.000 < 0.05) 
นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์
กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.368) กบัการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ด้าน สถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 (0.000 < 0.05) นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.406) กบัการรับรู้ถึง
ความตอ้งการหรือปัญหาท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากบั 0.007 
(0.007 < 0.05) นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มี
ความสัมพนัธ์กนัทางลบในระดบัต ่ามาก (-0.135) กบัการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ7P’s ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
(0.000 < 0.05) นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มี
ความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.388) กบัการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นกระบวนการ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.011 (0.011 
< 0.05) นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มี
ความสัมพนัธ์กนัทางลบในระดบัต ่ามาก (-0.127) กบัการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานข้อที ่2.2  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ  การแสวงหาข้อมูล ซ่ึงสามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั การแสวงหาขอ้มูล ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั การแสวงหาขอ้มูล มีความสัมพนัธ์กนั 
 
ตารางที ่4.33 แสดงผลการวิเคราะห์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบัการแสวงหา
  ขอ้มูล โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
การแสวงหาข้อมูล 

ทศิทาง 

N r2

 

Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 400 0.394 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นราคา 400 0.392 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

400 0.503 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 400 -0.146 0.003* ทิศทางตรงกนัขา้ม 
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ตารางที ่4.33 แสดงผลการวิเคราะห์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบัการแสวงหา
  ขอ้มูล โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (ต่อ) 

ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
การแสวงหาข้อมูล 

ทศิทาง 

N r2

 

Sig. 

ดา้นบุคลากร  400 -0.095 0.058 ไม่มีความสมัพนัธ์ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 400 0.381 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นกระบวนการ 400 -0.008 0.877 ไม่มีความสมัพนัธ์ 

*มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
 จากตารางท่ี 4.33 ผลการวิเคราะห์โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันพบว่าใน
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 (0.000 < 0.05) นัน่คือ
ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ7P’s มีความสัมพนัธ์กนั
ทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.394) กบัการแสวงหาขอ้มูล ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นราคา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 (0.000 < 0.05) 
นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์
กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.392) กบัการแสวงหาขอ้มูล ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ด้าน สถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 (0.000 < 0.05) นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.503) กบัการแสวงหา
ขอ้มูล ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 
(0.003 < 0.05) นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s     
มีความสัมพนัธ์กนัทางลบในระดบัต ่ามาก (-0.146) กบัการแสวงหาขอ้มูลา ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
(0.000 < 0.05) นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s      
มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.381) กบัการแสวงหาขอ้มูล ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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สมมติฐานข้อที่ 2.3  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ  การประเมินทางเลือก ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทาง
สถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั การประเมินทางเลือก ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั การประเมินทางเลือก มีความสัมพนัธ์กนั 
 
ตารางที ่4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั การประเมิน
  ทางเลือก โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
การประเมนิทางเลือก 

ทศิทาง 

N r2

 

Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 400 0.397 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นราคา 400 0.447 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

400 0.452 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 400 -0.180 0.000* ทิศทางตรงกนัขา้ม 

ดา้นบุคลากร  400 -0.028 0.579 ไม่มีความสมัพนัธ์ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 400 0.326 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นกระบวนการ 400 0.021 0.021* ทิศทางเดียวกนั 

*มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 จากตารางท่ี 4.34 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันพบว่า    
ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ7P’s ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 (0.000 < 0.05) นัน่คือ
ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์กัน
ทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.397) กบัการประเมินทางเลือก ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นราคา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 (0.000 < 0.05) 
นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์
กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.447) กบัการประเมินทางเลือก ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ด้าน สถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 (0.000 < 0.05) นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.452) กบัการประเมิน
ทางเลือก ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ7P’s ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
(0.000 < 0.05) นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ7P’s มี
ความสัมพนัธ์กนัทางลบในระดบัต ่ามาก (-0.180) กบัการประเมินทางเลือก ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
(0.000 < 0.05) นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มี
ความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.326) กบัการประเมินทางเลือก ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นกระบวนการ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.021 (0.021 
< 0.05) นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มี
ความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.021) กบัการประเมินทางเลือก ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานข้อที ่2.4  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ การตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐาน
ทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั การตดัสินใจซ้ือไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั การตดัสินใจซ้ือมีความสัมพนัธ์กนั 
 
ตารางที ่4.35 แสดงผลการวิเคราะห์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั การตดัสินใจ
  ซ้ือ โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
การตดัสินใจซ้ือ 

ทศิทาง 
N r2

 

Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 400 0.259 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นราคา 400 0.399 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

400 0.313 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 400 -0.036 0.477 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
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ตารางที ่4.35 แสดงผลการวิเคราะห์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั การตดัสินใจ
  ซ้ือ โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (ต่อ) 

ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
การตดัสินใจซ้ือ 

ทศิทาง 
N r2

 

Sig. 

ดา้นบุคลากร  400 0.020 0.696 ไม่มีความสมัพนัธ์ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 400 0.312 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นกระบวนการ 400 0.042 0.401 ไม่มีความสมัพนัธ์ 

*มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
 จากตารางท่ี 4.35 ผลการวิเคราะห์โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันพบวา่ ใน
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 (0.000 < 0.05) นัน่คือ
ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์กัน
ทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.259) กบัการตดัสินใจซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นราคา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 (0.000 < 0.05) 
นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์
กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.399) กบัการตดัสินใจซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 (0.000 < 0.05) นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.313) กบัการตดัสินใจ
ซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
(0.000 < 0.05) นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มี
ความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.312) กบัการตดัสินใจซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานข้อที ่2.5  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงสามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือมีความสัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั พฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือ โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  

ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
พฤตกิรรมภายหลงัการซ้ือ 

ทศิทาง 

N r2

 

Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 400 0.369 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นราคา 400 0.398 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

400 0.326 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 400 -0.127 0.011* ทิศทางตรงกนัขา้ม 

ดา้นบุคลากร  400 -0.056 0.263 ไม่มีความสมัพนัธ์ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 400 0.242 0.000* ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นกระบวนการ 400 -0.084 0.091 ไม่มีความสมัพนัธ์ 

*มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 จากตารางท่ี 4.36 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันพบว่า     
ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 (0.000 < 0.05) นัน่คือ
ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ7P’s มีความสัมพนัธ์กนั
ทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.369) กบัการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นราคา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 (0.000 < 0.05) 
นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์
กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.398) กบัการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ด้าน สถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 (0.000 < 0.05) นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.326) กบัการรับรู้ถึง
ความตอ้งการหรือปัญหา ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากบั 0.011 
(0.011 < 0.05) นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มี
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ความสัมพนัธ์กนัทางลบในระดบัต ่ามาก (-0.127) กบัการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหาท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05  
 ในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
(0.000 < 0.05) นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มี
ความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.242) กบัการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหาท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
การจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
มีความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศใน
กรุงเทพมหานคร 
 ในการวิเคราะห์ใช้สถิติ  Regression Analysis วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter การพยากรณ์หรือ
ท านายตวัแปรดว้ยการสร้างสมการพยากรณ์ โดยมีตวัแปรเกณฑ์ (Y) ท่ีเป็นตวัแปรต่อเน่ืองเพียง 1 ตวั 
และตวัแปรพยากรณ์ (X) หลายตวัแปร 
 การทดสอบความสัมพนัธ์ถดถอยเชิงเส้น เป็นการพยากรณ์การเปล่ียนแปลงของตวัแปรระ
บวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7P’s ในลกัษณะเชิงเส้น ดงัน้ี 
 สมมติฐานที่ 3.1  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์กบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ  การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือ
ปัญหา ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั 
 H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กับ การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา มี
ความสัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่4.37 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  เพื่อหา
  ความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 7P’s กบั  การรับรู้ถึงความ
  ตอ้งการหรือปัญหา โดยใชว้ธีิการ Enter ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

 Unstandardized Standardized   

 Coefficients Coefficients   

ตัวแปร B Std. Error Beta t-value Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant)  1.329 0.381  3.487 0.001* 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.288 0.048 0.309 6.057 0.000* 

ดา้นราคา 0.119 0.046 0.122 2.587 0.010* 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  

0.117 0.051 0.118 2.315 0.021* 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.026 0.043 -0.026 -0.599 0.549 

ดา้นบุคลากร 0.016 0.036 0.019 0.450 0.653 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.237 0.050 0.224 4.773 0.000* 

ดา้นกระบวนการ -0.102 0.047 -0.095 -2.201 0.028* 

F-Value 30.162     

F-Prob. 0.000*     

R  0.592     

R Square 0.350     

Adjusted R Square  0.338     

Std. Error of the Estimate 0.472     

Durbin-Watson 1.638     
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 จากตารางท่ี 4.37  ผลการทดสอบดว้ยค่า Durbin-Watson เท่ากบั 1.638 ซ่ึงอยู่ระหว่าง 1.5 
ถึง 2.5 ซ่ึงไม่เกิดความสัมพนัธ์ภายในตวัเอง (ไม่เกิด Autocorrelation) และผลการทดสอบดว้ย ค่าสถิติ 
F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ 
กลุ่มตวัแปรทั้ง 7 มีตวัแปร 5 ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (F-Prob. = 0.000) โดยกลุ่มตวั
แปรทั้ง 7 มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น
การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา  ค่าสหสัมพันธ์พหุในระดับ 0.592 และจะส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการรับรู้ถึง
ความตอ้งการหรือปัญหาร้อยละ 35 ในความหมายต่อไปน้ีคือ  
 ถ้าให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์  เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดับความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือ
ปัญหา เพิ่มข้ึน 0.288  
 ถา้ให้ความส าคญัด้านราคา เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบัความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา 
เพิ่มข้ึน 0.119  
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย  เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะ
ท าใหร้ะดบัความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น
การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา เพิ่มข้ึน 0.117 
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบัความสัมพนัธ์
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ
หรือปัญหา  ลดลง 0.026 
 ถ้าให้ความส าคัญด้านบุคลากร  เพิ่ม ข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดับความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือ
ปัญหา เพิ่มข้ึน 0.016 
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นลกัษณะทางกายภาพ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบัความสัมพนัธ์
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ
หรือปัญหา เพิ่มข้ึน 0.237 
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 ถ้าให้ความส าคัญด้านกระบวนการ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดับความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือ
ปัญหาลดลง 0.102 
 และถ้าท าการทดสอบต่อด้วยค่า Sig. ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับตวัแปร
อิสระ แต่ละตวัแปรจะพบวา่ตวัแปรอิสระท่ีสามารถน าไปใช้พยากรณ์ไดคื้อ ตวัแปรอิสระ ดา้นดา้น
ผลิตภณัฑ ์(Sig. = 0.000) ดา้นราคา (Sig. = 0.010) ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Sig. = 0.021) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Sig. = 0.000) และดา้นกระบวนการ (Sig. = 0.028)  
 จากตารางท่ี 4.37 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 7P’s กบั การรับรู้ถึงความตอ้งการ
หรือปัญหา โดยใชว้ธีิการ Enter ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
 โดยไดส้ร้างสมการ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s สามารถพยากรณ์การรับรู้ถึง
ความตอ้งการหรือปัญหา ไดด้งัน้ี  
ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา = 1.329b + 0.288 P1 + 0.119P2 + 0.117P3 - 0.026P4 + 
0.016P5 + 0.237P6 - 0.102P7 
 สมมติฐานที่ 3.2  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์กบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ  การแสวงหาขอ้มูล ซ่ึงสามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั การแสวงหาขอ้มูล ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั การแสวงหาขอ้มูล มีความสัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่4.38 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  เพื่อหา
ความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7P’s กับการแสวงหา
ขอ้มูล โดยใชว้ธีิการ Enter ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

 Unstandardized Standardized   

 Coefficients Coefficients   

ตัวแปร B Std. Error Beta t-value Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant)  1.540 0.347  4.439 0.000* 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.101 0.043 0.120 2.339 0.020* 

ดา้นราคา 0.127 0.042 0.145 3.045 0.002* 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  

0.281 0.046 0.312 6.082 0.000* 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.045 0.039 -0.050 -1.147 0.252 

ดา้นบุคลากร -0.035 0.033 -0.045 -1.054 0.293 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.169 0.045 0.177 3.743 0.000* 

ดา้นกระบวนการ -0.005 0.042 -0.005 -0.108 0.914 

F-Value 28.840     

F-Prob. 0.000*     

R   0.583     

R Square 0.340     

Adjusted R Square  0.328     

Std. Error of the Estimate 0.430     

Durbin-Watson 1.947     
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 จากตารางท่ี 4.38  ผลการทดสอบดว้ยค่า Durbin-Watson เท่ากบั 1.947 ซ่ึงอยู่ระหว่าง 1.5 
ถึง 2.5 ซ่ึงไม่เกิดความสัมพนัธ์ภายในตวัเอง (ไม่เกิด Autocorrelation) และผลการทดสอบดว้ย ค่าสถิติ 
F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ 
กลุ่มตวัแปรทั้ง 7 มีตวัแปร 4 ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ ด้านการแสวงหาขอ้มูล (F-Prob. = 0.000) โดยกลุ่มตวัแปรทั้ง 7 มี
ความสัมพนัธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ ด้านการ
แสวงหาขอ้มูล ค่าสหสัมพนัธ์พหุในระดบั 0.583 และจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ ด้านการแสวงหาข้อมูลร้อยละ 34 ใน
ความหมายต่อไปน้ีคือ  
 ถ้าให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์  เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดับความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล เพิ่มข้ึน 
0.101  
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นราคา เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบัความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล เพิ่มข้ึน 0.127  
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะ
ท าใหร้ะดบัความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น
การแสวงหาขอ้มูล เพิ่มข้ึน 0.281  
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด  เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบัความสัมพนัธ์
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ลดลง 
0.045 
 ถ้าให้ความส าคัญด้านบุคลากร  เพิ่ม ข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดับความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ลดลง 
0.035 
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นลกัษณะทางกายภาพ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบัความสัมพนัธ์
กับกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ ด้านการแสวงหาข้อมูล 
เพิ่มข้ึน 0.169 
 ถ้าให้ความส าคัญด้านกระบวนการ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดับความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ลดลง 
0.005 
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 และถ้าท าการทดสอบต่อด้วยค่า Sig. ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับตวัแปร
อิสระ แต่ละตวัแปรจะพบวา่ตวัแปรอิสระท่ีสามารถน าไปใช้พยากรณ์ไดคื้อ ตวัแปรอิสระ ดา้นดา้น
ผลิตภณัฑ ์(Sig. = 0.020) ดา้นราคา (Sig. = 0.002) ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Sig. = 0.000) และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Sig. = 0.000) 
 จากตารางท่ี 4.38 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์ระหวา่งส่วน ประสมทางการตลาด7P’s กบั การแสวงหาขอ้มูล โดย
ใชว้ธีิการ Enter ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
 โดยได้สร้างสมการ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s สามารถพยากรณ์การ
แสวงหาขอ้มูล ไดด้งัน้ี  
ดา้นการแสวงหาขอ้มูล  = 1.540b + 0.101P1 + 0.127P2 + 0.281P3 - 0.045P4 - 0.035P5 + 0.169P6 - 
0.005P7  
 สมมติฐานที่ 3.3  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์กบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ การประเมินทางเลือก ซ่ึงสามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั การประเมินทางเลือก ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั การประเมินทางเลือก มีความสัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่4.39 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  เพื่อหา
  ความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด7P’s กบั  การประเมิน
  ทางเลือก โดยใชว้ธีิการ Enter ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

 Unstandardized Standardized   

 Coefficients Coefficients   

ตัวแปร B Std. Error Beta t-value Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant)  1.179 0.391  3.018 0.003* 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.146 0.049 0.156 2.993 0.003* 

ดา้นราคา 0.247 0.047 0.253 5.248 0.000* 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  

0.239 0.052 0.238 4.598 0.000* 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.096 0.044 -0.096 -2.194 0.029* 

ดา้นบุคลากร 0.033 0.037 0.038 0.875 0.382 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.087 0.051 0.081 1.707 0.089 

ดา้นกระบวนการ 0.051 0.048 0.047 1.074 0.284 

F-Value 27.098     

F-Prob. 0.000*     

R  0.571     

R Square 0.326     

Adjusted R Square  0.314     

Std. Error of the Estimate 0.484     

Durbin-Watson 1.677     
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 จากตารางท่ี 4.39  ผลการทดสอบดว้ยค่า Durbin-Watson เท่ากบั 1.677 ซ่ึงอยู่ระหว่าง 1.5 
ถึง 2.5 ซ่ึงไม่เกิดความสัมพนัธ์ภายในตวัเอง (ไม่เกิด Autocorrelation) และผลการทดสอบดว้ย ค่าสถิติ 
F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ 
กลุ่มตวัแปรทั้ง 7 มีตวัแปร 4 ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น การประเมินทางเลือก (F-Prob. = 0.000) โดยกลุ่มตวัแปรทั้ง 7 มี
ความสัมพนัธ์กับกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ ด้าน การ
ประเมินทางเลือก ค่าสหสัมพนัธ์พหุในระดบั 0.571 และจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น การประเมินทางเลือก ร้อยละ 32.60 ใน
ความหมายต่อไปน้ีคือ  
 ถ้าให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์  เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดับความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ ด้าน การประเมินทางเลือก 
เพิ่มข้ึน 0.146 
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นราคา เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบัความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น การประเมินทางเลือก เพิ่มข้ึน 0.247 
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะ
ท าใหร้ะดบัความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น 
การประเมินทางเลือก เพิ่มข้ึน 0.239 
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด  เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบัความสัมพนัธ์
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น การประเมินทางเลือก 
ลดลง 0.096 
 ถ้าให้ความส าคัญด้านบุคลากร เพิ่ม ข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดับความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น การประเมินทางเลือก ลดลง 
0.033 
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นลกัษณะทางกายภาพ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบัความสัมพนัธ์
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น การประเมินทางเลือก 
เพิ่มข้ึน 0.087 
 ถ้าให้ความส าคัญด้านกระบวนการ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดับความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น การประเมินทางเลือก ลดลง 
0.051 
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 และถ้าท าการทดสอบต่อด้วยค่า Sig. ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับตวัแปร
อิสระ แต่ละตวัแปรจะพบวา่ตวัแปรอิสระท่ีสามารถน าไปใช้พยากรณ์ไดคื้อ ตวัแปรอิสระ ดา้นดา้น
ผลิตภณัฑ ์(Sig. = 0.003) ดา้นราคา (Sig. = 0.000) ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Sig. = 0.000) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Sig. = 0.029) 
 จากตาราง 4.39 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์ระหว่างส่วน ประสมทางการตลาด7P’s กบั การประเมินทางเลือก 
โดยใชว้ธีิการ Enter ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
 โดยได้สร้างสมการ ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s สามารถพยากรณ์ การ
ประเมินทางเลือก ไดด้งัน้ี  
ดา้นการประเมินทางเลือก  = 1.179b + 0.146P1 + 0.247P2 + 0.239P3 - 0.096P4 - 0.033P5 + 0.087P6 
- 0.051P7 
 สมมติฐานที่ 3.4  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์กบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ การตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั การตดัสินใจซ้ือ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั การตดัสินใจซ้ือ มีความสัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่4.40 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  เพื่อหา
  ความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 7P’s กบัการตดัสินใจซ้ือ 
  โดยใชว้ธีิการ Enter ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

 Unstandardized Standardized   

 Coefficients Coefficients   

ตัวแปร B Std. Error Beta t-value Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant)  1.198 0.422  2.839 0.005* 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.066 0.053 0.070 1.247 0.213 

ดา้นราคา 0.279 0.051 0.285 5.483 0.000* 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  

0.120 0.056 0.120 2.143 0.033* 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.036 0.047 0.036 0.768 0.443 

ดา้นบุคลากร 0.036 0.040 0.042 0.901 0.368 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.146 0.055 0.137 2.664 0.008* 

ดา้นกระบวนการ 0.032 0.052 0.029 0.614 0.539 

F-Value 15.169     

F-Prob. 0.000*     

R  0.462     

R Square 0.213     

Adjusted R Square  0.199     

Std. Error of the Estimate 0.522     

Durbin-Watson 2.000     
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 จากตารางท่ี 4.40  ผลการทดสอบดว้ยค่า Durbin-Watson เท่ากบั 2.000 ซ่ึงอยู่ระหว่าง 1.5 
ถึง 2.5 ซ่ึงไม่เกิดความสัมพนัธ์ภายในตวัเอง (ไม่เกิด Autocorrelation) และผลการทดสอบดว้ย ค่าสถิติ 
F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ 
กลุ่มตวัแปรทั้ง 7 มีตวัแปร 3 ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ ด้านการตัดสินใจซ้ือ (F-Prob. = 0.000) โดยกลุ่มตัวแปรทั้ ง 7 มี
ความสัมพนัธ์กับกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ ด้าน การ
ตดัสินใจซ้ือ ค่าสหสัมพนัธ์พหุในระดบั 0.462 และจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ ด้าน การตดัสินใจซ้ือ ร้อยละ 21.30 ใน
ความหมายต่อไปน้ีคือ  
 ถ้าให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์  เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดับความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น การตดัสินใจซ้ือ เพิ่มข้ึน 
0.066 
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นราคา เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบัความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น การตดัสินใจซ้ือ เพิ่มข้ึน 0.279 
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะ
ท าใหร้ะดบัความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น 
การตดัสินใจซ้ือ เพิ่มข้ึน 0.120 
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด  เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบัความสัมพนัธ์
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น การตดัสินใจซ้ือ เพิ่มข้ึน 
0.036 
 ถ้าให้ความส าคัญด้านบุคลากร  เพิ่ม ข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดับความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น การตดัสินใจซ้ือ เพิ่มข้ึน 
0.036 
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นลกัษณะทางกายภาพ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบัความสัมพนัธ์
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น การตดัสินใจซ้ือ เพิ่มข้ึน 
0.146 
 ถ้าให้ความส าคัญด้านกระบวนการ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดับความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น การตดัสินใจซ้ือ เพิ่มข้ึน 
0.032 
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 และถ้าท าการทดสอบต่อด้วยค่า Sig. ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับตวัแปร
อิสระ แต่ละตวัแปรจะพบวา่ตวัแปรอิสระท่ีสามารถน าไปใชพ้ยากรณ์ไดคื้อ ตวัแปรอิสระ ดา้นราคา 
(Sig. = 0.000) ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย (Sig. = 0.033) และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ (Sig. = 0.008) 
 จากตารางท่ี 4.40 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์ระหวา่งส่วน ประสมทางการตลาด 7P’s กบั การตดัสินใจซ้ือ โดยใช้
วธีิการ Enter ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
 โดยได้สร้างสมการ ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s สามารถพยากรณ์ การ
ตดัสินใจซ้ือ ไดด้งัน้ี  
ด้านการตดัสินใจซ้ือ = 1.198b + 0.066P1 + 0.279P2 + 0.120P3 + 0.036P4 + 0.036P5 + 0.146P6 + 
0.032P7  
 สมมติฐานที่ 3.5  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์กบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึง
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบัพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบัพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่4.41 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  เพื่อหา
  ความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7P’s กับ พฤติกรรม
  ภายหลงัการซ้ือ โดยใชว้ธีิการ Enter ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

 Unstandardized Standardized   

 Coefficients Coefficients   

ตัวแปร B Std. Error Beta t-value Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant)  2.026 0.393  5.155 0.000 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.170 0.049 0.193 3.473 0.001* 

ดา้นราคา 0.241 0.047 0.262 5.087 0.000* 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  

0.093 0.052 0.099 1.789 0.074 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.025 0.044 -0.026 -0.560 0.576 

ดา้นบุคลากร -0.008 0.037 -0.010 -0.221 0.825 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.058 0.051 0.058 1.129 0.260 

ดา้นกระบวนการ -0.048 0.048 -0.048 -1.010 0.313 

F-Value 16.684     

F-Prob. 0.000*     

R  0.479     

R Square 0.230     

Adjusted R Square  0.216     

Std. Error of the Estimate 0.487     

Durbin-Watson 1.850     
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 จากตารางท่ี 4.41  ผลการทดสอบดว้ยค่า Durbin-Watson เท่ากบั 1.850 ซ่ึงอยู่ระหว่าง 1.5 
ถึง 2.5 ซ่ึงไม่เกิดความสัมพนัธ์ภายในตวัเอง (ไม่เกิด Autocorrelation) และผลการทดสอบดว้ย ค่าสถิติ 
F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ 
กลุ่มตวัแปรทั้ง 7 มีตวัแปร 2 ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (F-Prob. = 0.000) โดยกลุ่มตวัแปรทั้ง 7 
มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ ด้าน 
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ค่าสหสัมพนัธ์พหุในระดบั 0.479 และจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
ร้อยละ 23 ในความหมายต่อไปน้ีคือ  
 ถ้าให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์  เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดับความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
เพิ่มข้ึน 0.170 
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นราคา เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบัความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ เพิ่มข้ึน 0.241 
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะ
ท าใหร้ะดบัความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น 
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ เพิ่มข้ึน 0.093 
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด  เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบัความสัมพนัธ์
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น พฤติกรรมภายหลงัการ
ซ้ือลดลง 0.025 
 ถ้าให้ความส าคัญด้านบุคลากร  เพิ่ม ข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดับความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
ลดลง 0.008 
 ถา้ให้ความส าคญัดา้นลกัษณะทางกายภาพ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบัความสัมพนัธ์
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น พฤติกรรมภายหลงัการ
ซ้ือ เพิ่มข้ึน 0.058 
 ถ้าให้ความส าคัญด้านกระบวนการ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดับความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้น พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
ลดลง 0.048 
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 และถ้าท าการทดสอบต่อด้วยค่า Sig. ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับตวัแปร
อิสระ แต่ละตวัแปรจะพบว่าตวัแปรอิสระท่ีสามารถน าไปใช้พยากรณ์ได้คือ ตวัแปรอิสระ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์(Sig. = 0.001) และดา้นราคา (Sig. = 0.000)  
 จากตาราง 4.41 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์ระหวา่งส่วน ประสมทางการตลาด7P’s กบั พฤติกรรมภายหลงัการ
ซ้ือ โดยใชว้ธีิการ Enter ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
 โดยไดส้ร้างสมการ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s สามารถพยากรณ์ พฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ ไดด้งัน้ี  
 ด้านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ = 2.026b + 0.170P1 + 0.241P2 + 0.093P3 - 0.025P4 - 
0.008P5 + 0.058P6 - 0.048P7  
 
ตารางที ่4.42 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s กบั  กระบวนการ
  ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศจ าแนกตามดา้น 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางทีม่ีตราสินค้า
จากต่างประเทศ 

สมการพยากรณ์  

ดา้นการรับรู้ถึงความ
ตอ้งการหรือปัญหา 

Y = 1.329b + 0.288 P1 + 0.119P2 + 0.117P3 - 0.026P4 + 0.016P5 + 
0.237P6 - 0.102P7 

ดา้นการแสวงหาขอ้มูล 
Y = 1.540b + 0.101P1 + 0.127P2 + 0.281P3 - 0.045P4 - 0.035P5 + 
0.169P6 - 0.005P7  

ดา้นการประเมินทางเลือก 
 Y = 1.179b + 0.146P1 + 0.247P2 + 0.239P3 - 0.096P4 - 0.033P5 + 
0.087P6 - 0.051P7 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
 Y = 1.198b + 0.066P1 + 0.279P2 + 0.120P3 + 0.036P4 + 0.036P5 + 
0.146P6 + 0.032P7  

ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการ
ซ้ือ 

Y = 2.026b + 0.170P1 + 0.241P2 + 0.093P3 - 0.025P4 - 0.008P5 + 
0.058P6 - 0.048P7  

 



บทที่ 5 
สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองส าอางท่ี มีตราสินค้าจากต่างประเทศใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อใหท้ราบถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ ดา้นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้
จากต่างประเทศ (2) เพื่อศึกษาประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ โดยมีกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัคือประชากรเพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองส าอางท่ีมา
จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครฯ จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ การวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test  ทดสอบ ความแปรปรวนของประชากรต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ การวิเคราะห์ค่าสถิติ One-way ANOVA โดย
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทิศทางเดียวกัน การวิเคราะห์ Pearson Correlation เป็นการหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั ค่าท่ีได้เรียกว่า “สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์" และการวิเคราะห์
ค่าสถิติ Regression Analysis วเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวั
แปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter  ซ่ึงไดส้รุปผลการวจิยัทั้งหมด 4 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูล ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s  
 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีมีจ  านวน 400 คน พบวา่ 
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  1.1 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง  จ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 และ
เพศชายจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 
  1.2 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 159 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 รองลงมาอายรุะหวา่ง 21-30 ปี จ  านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 อาย ุ41-
50ปี จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 อายุระหวา่ง 15-20 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ
สุดทา้ยอายมุากกวา่ 50 ปี จ  านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
  1.3 ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมาระดบัการศึกษาอนุปริญญา / ปวส. จ านวน 88 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.00 และระดบัการศึกษามธัยมศึกษา / ปวช. จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30 ปริญญา
โทหรือสูงกวา่ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 
  1.4 อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทั จ านวน 200 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ธุรกิจ
ส่วนตวั จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8
วา่งงาน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และอ่ืน ๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
  1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้20,001-30,000 บาท 
จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 112 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.50 ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และมากกวา่ 40,000 บาท จ านวน 37 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.3 
 ส่วนที ่2 ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางทีม่ีตราสินค้าจากต่างประเทศ 
 ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั  3.84 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยการประเมิน
ทางเลือก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  3.96 รองลงมาพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.87
การแสวงหาขอ้มูล มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  3.84 และการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา มีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั  3.82 
 การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.82 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ เคร่ืองส าอางท่ี
ใช้อยู่หมดไปและตอ้งการหาซ้ือใหม่มาทดแทน ค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมา ซ้ือเพราะตอ้งเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ ค่าเฉล่ีย 3.93 ป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เช่น ซ้ือครีมกนัแดด เพื่อป้องกนัการเกิดฝ้าจาก
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แสง UV ค่าเฉล่ีย 3.86 ใชต้ามคนใกลชิ้ด หรือ คนท่ีรู้จกั ค่าเฉล่ีย 3.68 และซ้ือเพราะตามกระแส เทรน
ใหม ่ค่าเฉล่ีย 3.58 
 การแสวงหาขอ้มูล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.84 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ สอบถามจากพนกังานขายท่ีเคาท์
เตอร์เซลล์ตามห้างสรรพสินค้า ค่าเฉล่ีย 3.91 รองลงมา ค้นหาจากแหล่งข้อมูลอ่ืน เช่น นิตยสาร 
โฆษณาโทรทศัน์ ค่าเฉล่ีย 3.88 สอบถามจากคนใกลชิ้ดเช่น เพื่อน บุคคลภายในครอบครัว ท่ีเคยใช้
แลว้ ค่าเฉล่ีย 3.86 และคน้หาจากอินเตอร์เน็ต บิ้วต้ีบล็อกเกอร์ ค่าเฉล่ีย 3.73 
 การประเมินทางเลือก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.96 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ ซ้ือเพราะเห็นว่าคุม้ค่ากบัราคา 
ค่าเฉล่ีย 4.08 รองลงมา ซ้ือเพราะเห็นคุณค่าในตราสินค้า ค่าเฉล่ีย 4.04 คุณสมบติัตรงตามความ
ตอ้งการ ค่าเฉล่ีย 4.01 มีการโฆษณาท่ีดึงดูดและน่าเช่ือถือ  ค่าเฉล่ีย 3.85  และบรรจุภณัฑ์สวย และดู
ทนัสมยั  ค่าเฉล่ีย 3.80 
 การตดัสินใจซ้ือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับหน่ึงได้แก่ จากเคาท์เตอร์เซลล์ตาม
ห้างสรรพสินคา้ เพราะมีการรับประกนัการซ้ือ และไดรั้บทราบขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัสินคา้ ค่าเฉล่ีย 
4.10 รองลงมา จากการจ าหน่ายออนไลน์ เพราะมีการสอบถามจากผูท่ี้เคยใช้ และสะดวกในการซ้ือ 
สั่งซ้ือง่าย ค่าเฉล่ีย 4.03 
 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.87 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ ใชแ้ลว้พบวา่คุณภาพดี 
จะกลบัไปซ้ืออีก ค่าเฉล่ีย 3.99 รองลงมา ไม่เจาะจงตราสินคา้ ในการซ้ือคร้ังต่อไป ค่าเฉล่ีย 3.87 และมี
ปัญหาหลงัการใช ้เลิกใชจ้ะไม่กลบัไปซ้ืออีกในคร้ังต่อไป ค่าเฉล่ีย 3.75 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์ต่อ  ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7P’s 
 ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดย
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 4.52 รองลงมาคือดา้นบุคลากรกบัดา้นการส่งเสริมการการตลาด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  4.40 
ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย กบั ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  
3.96 ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.92 และดา้นราคา มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  3.90 
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 ด้านผลิตภัณฑ์ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด
บริการดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.92 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ ตราสินคา้ของเคร่ืองส าอางน าเขา้มีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกัและรับประกนัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 4.11 รองลงมา มีรายละเอียดบนฉลาก วิธีการใช้ ระบุวนั
ผลิต วนัหมดอายุ อย่างชัดเจน มีความปลอดภยั และมี อย. ค่าเฉล่ีย 4.02 มีความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.79 และผลิตภณัฑมี์นวตักรรมใหม่ๆออกมาเสมอ ค่าเฉล่ีย 3.78 
 ด้านราคา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมี
ตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.90 อนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ ราคาของผลิตภณัฑ์มีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 4.03 รองลงมา ราคาของผลิตภณัฑ์เหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณของ
ผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.90 ราคาของผลิตภณัฑเ์หมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑข์องยีห่้ออ่ืน ค่าเฉล่ีย 3.85 
และมีป้ายติดแสดงราคาของผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.83 
 ด้านสถานที่จัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้
ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.96 อนัดบัหน่ึงได้แก่ มีจ  าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ หรือ
ศูนยก์ารคา้ และอินเตอร์เน็ต ค่าเฉล่ีย 4.12 รองลงมา สถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง หาซ้ือ
ง่าย ค่าเฉล่ีย 3.98 การจดัเรียงสินคา้ไวใ้นต าแหน่งท่ีหาและหยิบง่าย มองเห็นไดช้ดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.88 
และมีเคาน์เตอร์จดัจ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางยีห่้ออ่ืน ค่าเฉล่ีย 3.87 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.40 อนัดบั
หน่ึงไดแ้ก่ มีการลดราคาสินคา้ ค่าเฉล่ีย 4.46 รองลงมา มีการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ ณ จุดขาย ค่าเฉล่ีย 
4.41 มีบริการสาธิตและแนะน าวิธีใช้ ค่าเฉล่ีย 4.39 มีพนกังานให้ความช่วยเหลือแนะน าในการซ้ือ
สินคา้ ค่าเฉล่ีย 4.38 และมีการแจกตวัทดลองของผลิตภณัฑต์วัอยา่ง ค่าเฉล่ีย 4.35 
 ด้านบุคลากร พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมี
ตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมี ค่าเฉล่ีย 4.40 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อนัดบั
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หน่ึงไดแ้ก่ พนกังานขายมีมนุษยสัมพนัธ์ดี เอาใจใส่ลูกคา้ อธัยาศยัดี เป็นมิตร ค่าเฉล่ีย 4.49 รองลงมา 
พนกังานขายมีความรู้ ความช านาญ กบัพนกังานขายพูดจาสุภาพ มีมารยาทดี มีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.36 
และพนกังานขายบริการไดส้ะดวกและรวดเร็ว ค่าเฉล่ีย 4.35 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.96 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ มีการใชอุ้ปกรณ์ท่ีทนัสมยัใน
การให้บริการค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมา การตกแต่งภายในเคาน์เตอร์เชลฟ์ท่ีสวยงามค่าเฉล่ีย 4.00 ความ
สะอาดของเคาน์เตอร์เชลฟ์ ค่าเฉล่ีย 3.95 และมีการใชแ้สง สีสัน และกล่ินท่ีโดดเด่นและดึงดูดในการ
ตกแต่งเคาน์เตอร์เซลทก์บัความทนัสมยัในการตกแต่งเคาน์เตอร์เชลฟ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 3.94 
 ด้านกระบวนการ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด
บริการดา้นกระบวนการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.52 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ เม่ือเกิดปัญหามีการแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งรวดเร็วค่าเฉล่ีย 4.56 รองลงมา ไดรั้บความสะดวกและรวดเร็วในใชก้ารบริการ ค่าเฉล่ีย 4.49 
 ส่วนที ่4 การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั 
  1.1 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์  ด้านเพศ พบว่า  ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถาม ของผูท่ี้ซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศทั้งชาย
และหญิง มีความสัมพนัธ์กับกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ
แตกต่างกนั 
  ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา ไม่แตกต่างกนั 
  ด้านแสวงหาข้อมูล พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศแตกต่างกัน มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นแสวงหา
ขอ้มูลแตกต่างกนั 
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  ดา้นการประเมินทางเลือก พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการประเมิน
ทางเลือก แตกต่างกนั 
  ด้านการตัดสินใจซ้ือ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศแตกต่างกัน มี
ความสัมพนัธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ  ด้านการ
ตดัสินใจซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 
  ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศแตกต่างกนั 
มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ แตกต่างกนั 
  1.2 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์  ด้านอายุ  พบว่า  ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถาม ของผูท่ี้ซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั 
  ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุ
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แตกต่างกนั 
  ด้านแสวงหาข้อมูล พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุแตกต่างกัน มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นแสวงหา
ขอ้มูล แตกต่างกนั 
  ดา้นการประเมินทางเลือก พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการประเมิน
ทางเลือก ไม่แตกต่างกนั 
  ด้านการตัดสินใจซ้ือ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุแตกต่างกัน มี
ความสัมพนัธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ  ด้านการ
ตดัสินใจซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 
  ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุแตกต่างกนั 
มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ แตกต่างกนั 
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  1.3 จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถาม ของผูท่ี้ซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั 
  ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จาก
ต่างประเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แตกต่างกนั 
  ดา้นแสวงหาขอ้มูล พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 
มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นแสวงหา
ขอ้มูลแตกต่างกนั 
  ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
ดา้นการประเมินทางเลือก แตกต่างกนั 
  ดา้นการตดัสินใจซ้ือ พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการ
ตดัสินใจซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 
  ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 
  1.4 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์  ด้านอาชีพ พบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถาม ของผูท่ี้ซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั 
  ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพ
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แตกต่างกนั 
  ด้านแสวงหาข้อมูล พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพแตกต่างกัน มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นแสวงหา
ขอ้มูล แตกต่างกนั 
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  ดา้นการประเมินทางเลือก พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ดา้นการประเมิน
ทางเลือก แตกต่างกนั 
  ด้านการตดัสินใจซ้ือ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพแตกต่างกัน มี
ความสัมพนัธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ ด้านการ
ตดัสินใจซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 
  ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพแตกต่าง
กัน มีความสัมพนัธ์กับกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ  ด้าน
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 
  1.5 จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถาม ของผูท่ี้ซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั 
  ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นรายได้
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จาก
ต่างประเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แตกต่างกนั 
  ด้านแสวงหาข้อมูล พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
ดา้นแสวงหาขอ้มูล แตกต่างกนั 
  ดา้นการประเมินทางเลือก พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
ดา้นการประเมินทางเลือก แตกต่างกนั 
  ด้านการตดัสินใจซ้ือ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 
  ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจาก
ต่างประเทศ ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่5.1 แสดงภาพรวมการทดสอบความสัมพนัธ์ของการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test        
 และผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ One-way ANOVA ระหวา่ง ลกัษณะทาง 
 ประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้ 
 จากต่างประเทศ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ประชากร 
ศาสตร์ 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางทีม่ตีราสินค้าจากต่างประเทศ 

การรับรู้ถึง
ความตอ้งการ
หรือปัญหา 

แสวงหา
ขอ้มูล 

การประเมิน
ทางเลือก 

การตดัสินใจซ้ือ 
พฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือ 

เพศ 
✗ ✓ ✓ ✗ ✓ 

อาย ุ
✓ ✓ ✗ ✗ ✓ 

ระดบั
การศึกษา ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 

อาชีพ 
✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 

รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 

✓  สมัพนัธ์กนั ปฏิเสธ H₀ 

✗  ไม่สมัพนัธ์กนั ยอมรับ H₀ 

 สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
การจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ  
  2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา 
  ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 
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  ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
  ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ถึงความ
ตอ้งการหรือปัญหา แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 
  2.2 ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศการแสวงหาขอ้มูล 
  ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบัการแสวงหาขอ้มูล แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
  ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัการแสวงหาขอ้มูล แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัการแสวงหา
ขอ้มูล แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการแสวงหาขอ้มูล แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการแสวงหาขอ้มูล 
  ด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการแสวงหาขอ้มูล แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
  ดา้นกระบวนการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการแสวงหาขอ้มูล 
  2.3 ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศการประเมินทางเลือก 
  ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัการประเมินทางเลือก แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 
  ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัการประเมินทางเลือก แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัการประเมิน
ทางเลือก แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 



124 

  ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการประเมินทางเลือก แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
  ดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการประเมินทางเลือก 
  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการประเมินทางเลือก แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
  ดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัการประเมินทางเลือก แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 
  2.4 ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศการตดัสินใจซ้ือ 
  ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
  ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 
  ดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือ แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 
  ดา้นกระบวนการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 
  2.5 ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
  ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05  
  ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 
  ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 
  ดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
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  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 
  ดา้นกระบวนการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
 
ตารางที ่5.2  แสดงภาพรวมการทดสอบความสัมพนัธ์ของ การวเิคราะห์ Pearson Correlation ระหวา่ง  
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7P’s 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางทีม่ตีราสินค้าจากต่างประเทศ 

การรับรู้ถึง
ความตอ้งการ
หรือปัญหา 

แสวงหา
ขอ้มูล 

การ
ประเมิน
ทางเลือก 

การตดัสิน 
ใจซ้ือ 

พฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ดา้นราคา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ดา้นสถานท่ีจดั
จ าหน่ายและช่องทาง
การจดัจ าหน่าย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ 

ดา้นบุคลากร  ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ดา้นกระบวนการ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ 

✓  สมัพนัธ์กนั ปฏิเสธ H₀ 

✗  ไม่สมัพนัธ์กนั ยอมรับ H₀ 
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 สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
การจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
มีความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศใน
กรุงเทพมหานคร 
  3.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์ต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา  
  ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบั การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  
  ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบั การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
  ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบั การรับรู้ถึงความ
ตอ้งการหรือปัญหา แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา 
  ดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กับ  การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบั การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 
  3.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์ต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ การแสวงหาขอ้มูล 
  ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบั การแสวงหาขอ้มูล แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
  ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบั การแสวงหาขอ้มูล แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบั การแสวงหา
ขอ้มูลแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การแสวงหาขอ้มูล 
  ดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การแสวงหาขอ้มูล 
  ด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบั การแสวงหาขอ้มูล แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
  ดา้นกระบวนการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การแสวงหาขอ้มูล 
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  3.3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์ต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ การประเมินทางเลือก  
  ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัการประเมินทางเลือก แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05  
  ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบั การประเมินทางเลือก แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบั การประเมิน
ทางเลือก แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั การประเมินทางเลือก แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
  ดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การประเมินทางเลือก 
  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั การประเมินทางเลือก 
  ดา้นกระบวนการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การประเมินทางเลือก 
  3.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์ต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ การตดัสินใจซ้ือ  
  ดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ 
  ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ  
  ดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กับ การตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 
  ดา้นกระบวนการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ 
  3.5 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มีความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์ต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  
  ด้านผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กับ พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 
  ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 
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  ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ  
  ดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ 
  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ 
  ดา้นกระบวนการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ 
 
ตารางที ่5.3  แสดงภาพรวมการทดสอบความสัมพนัธ์ของ การวเิคราะห์ สถิติ Regression Analysis  
 วเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ระหวา่ง ส่วนประสมทาง 
 การตลาดบริการ 7P’sความสัมพนัธ์เชิงพยากรณ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 เคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7P’s 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางทีม่ตีราสินค้าจากต่างประเทศ 

การรับรู้ถึง
ความตอ้งการ
หรือปัญหา 

แสวงหา
ขอ้มูล 

การประเมิน
ทางเลือก 

การตดัสินใจ
ซ้ือ 

พฤติกรรม
ภายหลงั
การซ้ือ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ 

ดา้นราคา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ดา้นสถานท่ีจดั
จ าหน่ายและช่องทาง
การจดัจ าหน่าย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

✗ ✗ ✓ ✗ ✗ 

ดา้นบุคลากร  ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

✓ ✓ ✗ ✓ ✗ 

ดา้นกระบวนการ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

✓  สมัพนัธ์กนั ปฏิเสธ H₀ 

✗  ไม่สมัพนัธ์กนั ยอมรับ H₀ 
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5.2 การอภิปรายผลการวจิัย 
 จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดบริการ
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปประเด็นส าคญัมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

5.2.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม จากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001-30,000 บาทท่ีเคยใชเ้คร่ืองส าอางท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
ศึกษา กังสนานนท์ (2560) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21-40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดท่ี้ 20,000-40,000 บาท 
 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
การจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ พบวา่  
 ด้านผลติภัณฑ์ มีความสัมพนัธ์กบั กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จาก
ต่างประเทศ ในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การ
ตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการ
ตลาดด้านผลิตภัณฑ์ อันดับหน่ึงคือ ตราสินค้าของเคร่ืองส าอางน าเข้ามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักและ
รับประกนัคุณภาพ รองลงมาคือมีรายละเอียดบนฉลาก วิธีการใช้ ระบุวนัผลิต วนัหมดอายุ อย่าง
ชดัเจน มีความปลอดภยั และมี อย. และมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑมี์นวตักรรมใหม่ ๆ 
ออกมาเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ผลการศึกษาของจิดาภา เรียบร้อย (2557) ส่วนผสม
การตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเขตธนบุรีในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลี ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากเป็น
อนัดบัแรกคือความปลอดภยัในการใช้ไม่ก่อให้เกิดการแพร้ะคายเคืองรองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ช่ือเสียงมากและเป็นท่ีรู้จกั โดยระบุวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายอุยา่งชดัเจน 
 ด้านราคา มีความสัมพนัธ์กบั กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จาก
ต่างประเทศ ในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การ
ตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาด
ด้านราคา อันดับหน่ึงคือ ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาราคาของ
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ผลิตภณัฑเ์หมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณของผลิตภณัฑ ์และราคาของผลิตภณัฑเ์หมาะสมเม่ือเทียบกบั
ผลิตภณัฑ์ของยี่ห้ออ่ืน มีป้ายติดแสดงราคาของผลิตภณัฑ์ท่ีชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
จิรประภา  สุดสวสัดิ (2555) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีของนกัศึกษา มหาวิทยาลยักรุงเทพ ผลการศึกษา
พบวา่ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั ความส าคญัของความเหมาะสมของราคากบั
คุณค่าของผลิตภณัฑ์ การมีราคาต ่ากว่าตราสินคา้อ่ืน การมีหลายราคาให้เลือก ราคาต ่าเม่ือเทียบกบั
ขนาดบรรจุภณัฑ์และการติดป้ายราคาท่ีชดัเจนมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้มาจาก
ประเทศเกาหลี 
 ด้านสถานที่จัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กับ กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ ในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา 
แสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ซ่ึงผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักับปัจจยัทางการตลาดด้านสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจัด
จ าหน่าย อนัดบัหน่ึงคือมีจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ หรือศูนยก์ารคา้ และอินเตอร์เน็ต รองลงมา
สถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง หาซ้ือง่าย และการจดัเรียงสินคา้ไวใ้นต าแหน่งท่ีหาและ
หยิบง่าย มองเห็นไดช้ดัเจน มีเคาน์เตอร์จดัจ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางยี่ห้ออ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ปริญญา สิทธิด ารง (2547) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบั
พฤติกรรมของสตรีวยัท างานในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเพื่อบ ารุงผิวหนา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่าด้านสถานท่ีจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัการวางจ าหน่ายครอบคลุมหลายพื้นท่ี และดา้นการวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ 
หรือร้านคา้ปลีกท่ีมีช่ือเสียง  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมี
ตราสินคา้จากต่างประเทศ ในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แสวงหาขอ้มูล การประเมิน
ทางเลือก พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้น
การส่งเสริมการตลาด อนัดบัหน่ึงคือ มีการลดราคาสินคา้ รองลงมีการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ ณ จุดขาย 
มีบริการสาธิตและแนะน าวิธีใช้ และมีพนกังานให้ความช่วยเหลือแนะน าในการซ้ือสินคา้ มีการแจก
ตวัทดลองของผลิตภณัฑ์ตวัอย่าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นนัทวลัย ์มิตรประทาน (2554) 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบ ารุงผิวกายเพื่อป้องกันแสงแดดของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบั
การการส่งเสริมการขายท่ีมีการใหส่้วนลด และเพิ่มปริมาณท่ีใหรู้้สึกวา่คุม้ค่ามาก 
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 ด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบั กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้
จากต่างประเทศ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นบุคลากร อนัดบั
หน่ึงคือพนกังานขายมีมนุษยสัมพนัธ์ดี เอาใจใส่ลูกคา้ อธัยาศยัดี เป็นมิตร รองลงมาพนกังานขายช้ีแจง
และให้ค  าแนะน า พนกังานขายพูดจาสุภาพ มีมารยาทดี พนกังานขายมีความรู้ ความช านาญ พนกังาน
ขายบริการไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
 ด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบั กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตรา
สินค้าจากต่างประเทศ ในด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา แสวงหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยั
ทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ อนัดบัหน่ึงคือการตกแต่งภายในเคาน์เตอร์เชลฟ์ท่ีสวยงาม มี
การใชอุ้ปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการให้บริการ รองลงมา ความสะอาดของเคาน์เตอร์เชลฟ์ ความทนัสมยั
ในการตกแต่งเคาน์เตอร์เชลฟ์ และมีการใช้แสง สีสัน และกล่ินท่ีโดดเด่นและดึงดูดในการตกแต่ง
เคาน์เตอร์เซลท ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนา ตนัติเอมอร (2558) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศของประชากรในจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั การจดัเรียงสินคา้มีความเป็นระเบียบ หยิบง่าย มี
เอกลกัษณ์ในการตกแต่งร้าน และมีสถานท่ีรับรองลูกคา้เพียงพอกบัความตอ้งการ 
 ด้านกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบั กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้
จากต่างประเทศ ในด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา การประเมินทางเลือก  ซ่ึงผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นกระบวนการ อนัดบัหน่ึงคือเม่ือเกิดปัญหามี
การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รองลงมาได้รับความสะดวกและรวดเร็วในใช้การบริการ  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนา ตนัติเอมอร (2558) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้
จากต่างประเทศของประชากรในจังหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าด้านกระบวนการ ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบั มีการทบทวนสินคา้และบริการอยา่งถูกตอ้งแม่นย  า มีการแจง้เตือน
วนัหมดอายสิุนคา้ บริการอยา่งรวดเร็ว คล่องแคล่วและใบเสร็จแสดงรายละเอียดชดัเจน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย  
 จากการวิจยั เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการกบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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 5.3.1 จากการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์
ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร โดยมี
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั ตราสินคา้ของเคร่ืองส าอางมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและรับประกนั
คุณภาพ จึงควรสร้างตราสินคา้ให้มีช่ือเสียงและรับประกนัดา้นคุณภาพเพื่อผูบ้ริโภคจะไดเ้กิดความ
น่าเช่ือถือและจะนึกถึงตราสินคา้ของเราเป็นอนัดบัแรก 
 5.3.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร โดยมีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบั ราคาของผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ ดงันั้นควรท่ีจะมีการก าหนดราคาให้
เหมาะสมและเป็นตวัแปรอีกตวัท่ีมีความส าคญัในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด 
 5.3.3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศใน
กรุงเทพมหานคร โดยให้ความส าคัญกับ มีจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า และ
อินเตอร์เน็ต ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญัความสะดวกสบายในการซ้ือสินคา้เพราะฉะนั้นจึงตอ้ง
มีการกระจายสินคา้ไปยงัทุก ๆ ช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายและสะดวก รวดเร็ว 
 5.3.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร โดยมี
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั มีการลดราคาสินคา้ ดงันั้นควรมีการจดัการส่งเสริมการขายโดย
การลดราคาสินคา้ ท่ีมีรูปแบบในการดึงดูดและมีความน่าสนใจ 
 5.3.5 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากร มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร โดยมีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ใหค้วามส าคญักบัพนกังานขายมีมนุษยสัมพนัธ์ดี เอาใจใส่ลูกคา้ อธัยาศยัดี เป็นมิตร ผูบ้ริโภคบา้งกลุ่ม
ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑ์นั้น ๆ เราจึงจ าเป็นจะตอ้ง ท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจในตวัสินคา้ จึง
ควรจะมีพนกังานขายเพื่อให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภค ความประทบัใจในคร้ังแรกมีความส าคญัและมีส่วน
ในการตดัสินใจซ้ือ พนกังานขายจึงควรได้รับการอบรมและพฒันาให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้ให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและแนะน าสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคได ้
 5.3.6 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกายภาพ มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร โดยมีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ให้ความส าคญักบัการตกแต่งภายในเคาน์เตอร์เชลฟ์ท่ีสวยงาม และมีการใชอุ้ปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการ
ให้บริการ ดังนั้ นควรค านึงถึงรูปลักษณ์ ความสวยงาม อุปกรณ์ท่ีใช้ และรูปแบบความทนัสมยั 
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นวตักรรมใหม่่ก่อนใครเพราะเป็นตวัส่ือถึงภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และความเป็นผูน้ าของผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอาง 
 5.3.7 ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร โดยมีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ใหค้วามส าคญักบัเม่ือเกิดปัญหามีการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

5.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 
 5.4.1 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับ  ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดบริการกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศใน
กรุงเทพมหานครฯจึงท าให้ไม่สามารถทราบถึงการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
อ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น  
 5.4.2 จากกรอบแนวคิดเป็นเพียงขั้นตอนเร่ิมตน้ของการพฒันาแนวคิดทางทฤษฎีเท่านั้น 
ดงันั้นควรพฒันาและทดสอบต่อไป เพราะอาจจะมีตวัแปรอ่ืนท่ีแตกต่าง ท าให้ส่งผลถึงการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั เพื่อให้กรอบคิดสามารถอธิบายพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
ต่าง ๆ ไดช้ดัเจนและเหมาะสมมากข้ึน 
 ดังนั้ นในการวิจัยคร้ังต่อไปควรจะท าการวิจัยเพื่อท่ีจะได้ทราบการตัดสินใจซ้ือของ
ผู ้บริโภค และความต้องการของผู ้บริโภคได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งข้ึน และเพื่อเป็นประโยชน์แก่
ผูป้ระกอบการขายเคร่ืองส าอางทั้งในประเทศและเคร่ืองส าอางท่ีน าเขา้จากต่างประเทศและยงัสามารถ
น าตวัแปรต่าง ๆ ไปปรับใชใ้นกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้
อยา่งครบถว้นต่อไป 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางทีม่ตีราสินค้าจากต่างประเทศในกรุงเทพมหานครฯ 

 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 : ขอ้มูลเก่ียบกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
 ส่วนท่ี 3 : ระดบัความส าคญัของความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดบริการกบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
 ส่วนท่ี 4 : ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ✔ ลงในช่อง (      ) หนา้ค าตอบท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 
 
1.  เพศ   

 (   )  1. ชาย    (   )  2. หญิง 
2. อายุ 
 (   ) 1. 15-20 ปี    (   ) 2. 21-30 ปี  
 (   ) 3. 31-40 ปี    (   ) 4. 41-50 ปี  
 (   ) 4. มากกวา่ 50 ปี  
3. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด 
 (   ) 1. มธัยมศึกษา/ปวช.   (   ) 2. อนุปริญญา / ปวส.  
 (   ) 3. ปริญญาตรี   (   ) 4. ปริญญาโทหรือสูงกวา่   
4. อาชีพ 
 (   ) 1.นกัเรียน/ นกัศึกษา   (   ) 2. ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 (   ) 3. พนกังานบริษทั   (   ) 4. ธุรกิจส่วนตวั 
 (   ) 5. วา่งงาน    (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 
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5. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 (   ) 1. ต  ่ากวา่ 10,000 บาท  (   ) 2. 10,001-20,000 บาท 
 (   ) 3. 20,001-30,000 บาท  (   ) 4. 30,001-40,000 บาท  
 (   ) 5. 40,000 บาท ข้ึนไป 
ส่วนที ่2  กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ✔ ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
เพื่อแสดงระดบัความส าคญัแต่ละปัจจยัคะแนน 5 = มากท่ีสุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = 
นอ้ย  , 1 = นอ้ยท่ีสุด 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางทีม่ีตรา
สินค้าจากต่างประเทศ 

ระดับความส าคัญต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา 5 4 3 2 1 

1 
เคร่ืองส าอางท่ีใชอ้ยูห่มดไปและตอ้งการ
หาซ้ือใหม่มาทดแทน 

     

2 ซ้ือเพราะตอ้งเสริมสร้างบุคลิกภาพ      

3 
ป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เช่น ซ้ือครีมกนั
แดด เพื่อป้องกนัการเกิดฝ้าจากแสง UV 

     

4 ซ้ือเพราะตามกระแส เทรนใหม่      

5 ใชต้ามคนใกลชิ้ด หรือ คนท่ีรู้จกั      

แสวงหาข้อมูล 5 4 3 2 1 

6 
สอบถามจากคนใกลชิ้ดเช่น เพื่อน บุคคล
ภายในครอบครัว ท่ีเคยใชแ้ลว้  

     

7 คน้หาจากอินเตอร์เน็ต,บิ้วต้ีบล็อกเกอร์      
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การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา 5 4 3 2 1 

8 
คน้หาจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน เช่น นิตยสาร 
โฆษณาโทรทศัน์  

     

9 
สอบถามจากพนกังานขายท่ีเคาทเ์ตอร์
เซลลต์ามหา้งสรรพสินคา้ 

     

การประเมินทางเลือก 5 4 3 2 1 

10 ซ้ือเพราะเห็นวา่คุม้ค่ากบัราคา      

11 ซ้ือเพราะเห็นคุณค่าในตราสินคา้      

12 คุณสมบติัตรงตามความตอ้งการ      

13 บรรจุภณัฑส์วย และดูทนัสมยั      

14 มีการโฆษณาท่ีดึดดูดและน่าเช่ือถือ      

การตัดสินใจซ้ือ 5 4 3 2 1 

15 
จากเคาทเ์ตอร์เซลลต์ามหา้งสรรพสินคา้ 
เพราะมีการรับประกนัการซ้ือ และได้
รับทราบขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัสินคา้ 

     

16 
จากการจ าหน่ายออนไลน์ เพราะมีการ
สอบถามจากผูท่ี้เคยใช ้และสะดวกในการ
ซ้ือ สั่งซ้ือง่าย 
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พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 5 4 3 2 1 

17 ใชแ้ลว้พบวา่คุณภาพดี จะกลบัไปซ้ืออีก      

18 
มีปัญหาหลงัการใช ้เลิกใชจ้ะไม่กลบัไป
ซ้ืออีกในคร้ังต่อไป 

     

19 ไม่เจาะจงตราสินคา้ ในการซ้ือคร้ังต่อไป      

 
ส่วนที่ 3  ขอ้มูลระดบัความส าคญัของความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้จากต่างประเทศ 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ✔ ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
เพื่อแสดงระดบัความส าคญัแต่ละปัจจยัคะแนน 5 = มากท่ีสุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = 
นอ้ย  , 1 = นอ้ยท่ีสุด  

ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

ระดับความส าคัญต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านผลติภัณฑ์ 5 4 3 2 1 

1 
ตราสินคา้ของเคร่ืองส าอางน าเขา้มี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและรับประกนัคุณภาพ 

     

2 
มีรายละเอียดบนฉลาก วธีิการใช ้ระบุวนั
ผลิต วนัหมดอาย ุอยา่งชดัเจน มีความ
ปลอดภยั และมี อย. 

     

3 มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์      

4 ผลิตภณัฑมี์นวตักรรมใหม่ๆออกมาเสมอ       



 

141 

ด้านราคา  5 4 3 2 1 

5 
ราคาของผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

     

6 
ราคาของผลิตภณัฑเ์หมาะสมเม่ือเทียบ
กบัปริมาณของผลิตภณัฑ์ 

     

7 
ราคาของผลิตภณัฑเ์หมาะสมเม่ือเทียบ
กบัผลิตภณัฑข์องยีห่้ออ่ืน 

     

8 
มีป้ายติดแสดงราคาของผลิตภณัฑท่ี์
ชดัเจน 

     

ด้านสถานทีจั่ดจ าหน่ายและช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

5 4 3 2 1 

9 
มีจ  าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หรือ
ศูนยก์ารคา้ และอินเตอร์เน็ต 

     

10 
สถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวกต่อการ
เดินทาง หาซ้ือง่่าย 

     

11 
การจดัเรียงสินคา้ไวใ้นต าแหน่งท่ีหาและ
หยบิง่าย มองเห็นไดช้ดัเจน 

     

12 
มีเคาน์เตอร์จดัจ าหน่ายแยกจาก
เคร่ืองส าอางยีห่อ้อ่ืน 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด 5 4 3 2 1 

13 มีการลดราคาสินคา้      

14 มีบริการสาธิตและแนะน าวธีิใช ้      

15 มีการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ ณ จุดขาย      

16 
มีพนกังานใหค้วามช่วยเหลือแนะน าใน
การซ้ือสินคา้ 

     

17 
มีการแจกตวัทดลองของผลิตภณัฑ์
ตวัอยา่ง 

     

ด้านบุคลากร 5 4 3 2 1 

18 พนกังานขายมีความรู้ ความช านาญ      

19 
พนกังานขายมีมนุษยสัมพนัธ์ดี เอาใจใส่
ลูกคา้ อธัยาศยัดี เป็นมิตร 

     

20 พนกังานขายช้ีแจงและใหค้  าแนะน า      

21 พนกังานขายพูดจาสุภาพ มีมารยาทดี      

22 
พนกังานขายบริการไดส้ะดวกและ
รวดเร็ว 
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ด้านลกัษณะทางกายภาพ 5 4 3 2 1 

23 
การตกแต่งภายในเคาน์เตอร์เซลทท่ี์
สวยงาม 

     

24 
มีการใชอุ้ปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการ
ใหบ้ริการ 

     

25 
ความทนัสมยัในการตกแต่งเคาน์เตอร์
เซลท ์

     

26 ความสะอาดของเคาน์เตอร์เซลท ์      

27 
มีการใชแ้สง สีสัน และกล่ินท่ีโดดเด่น
และดึงดูดในการตกแต่งเคาน์เตอร์เซลท ์

     

ด้านกระบวนการ 5 4 3 2 1 

28 
ไดรั้บความสะดวกและรวดเร็วในใชก้าร
บริการ 

     

30 
เม่ือเกิดปัญหามีการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

     

 
 
ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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