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บทคัดย่อ 

 
         การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ บริษัทกาญจนา 
บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในเขตชลบุรี โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อความเป็นมาของการศึกษาครั้งนี้ เนื่องมาจากอัตรายอดขายจากการค้าปลีกของร้านกาญจนา 
บิวตี้ เซ็นเตอร์ลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวพรรณที่ลดลงเป็นจ านวนมาก มีอัตรา
การลดลงของยอดขายสูงสุดที่สาขาส านั กงานใหญ่ และยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ลดลงไปนั้นเป็น
สินค้าท่ีเคยมียอดขายดีมาโดยตลอดซึ่งยอดขายท่ีลดลงไปนั้น ส่งผลให้บริษัทมียอดขายรวมโดย
เฉลี่ยลดลง ส าหรับแนวคิดและทฤษฏีหลักที่ใช้ในการศึกษา คือแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งกล่าวถึงการตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้  7 กลุ่ม คือ  7ps อันได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมกา รขาย (Promotion) 
ด้านบุคคล หรือ พนักงานขององค์กร (People , Employee)เป็นการสร้างคุณภาพโดยรวมให้กับ
ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ  Physical (Evidence / Presentation) กระบวนการต่างๆใน  

การจัดการด้านสินค้าและบริการ (Process) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ 
ประชาชนทั่วไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 



จ 
 

  ของบริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ และอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี จ านวน 226 ตัวอย่าง อาศัย
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องมือทาง
สถิติ ได้แก่    ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าคะแนนเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  สถิติที่ใช้ในการศึกษ า 
ได้แก่สถิติวันเวอโนวา และสถิติคอรี่เลชั่น วัตถุประสงค์หลักของการศึกษามี 2 ประการ คือ 
 1.เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด7ps ของบริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในเขตจังหวัดชลบุรี   
 2.เพื่อศึกษา ความพึงพอใจต่ อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ของบริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในเขตจังหวัดชลบุรี  
 สรุปจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า สามารถ แบ่งกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณ บริษัทกาญจนา บิวตี้  เซ็นเตอร์ ในเขตชลบุรี โดยใช้ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 
7ps ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ  ได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน
อุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม กลุ่มที ่2 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน เอาใจใส่กับทุก
ความต้องการของลูกค้า  กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่มีความพึง พอใจในด้านพนักงานมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ  และให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้  และกลุ่มที่ 4 หรือกลุ่มที่มีความ พึงพอใจในด้าน
พนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อ  โดยผู้ซื้อทั้งสี่กลุ่มมีความแตกต่างกันใน
เรื่องระดับความพึงพอใจ  ท าให้ผู้ซื้อสี่ กลุ่ม มีพฤติกรรม ในการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน เอาใจใส่กับทุกความต้องการ
ของลูกค้า  มากกว่ากลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน อุณหภูมิภายในร้านมีความ
เหมาะสม รวมท้ังกลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้า นพนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
และให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้  และกลุ่มที่ 4 หรือกลุ่มที่มีความ พึงพอใจในด้าน พนักงานให้
ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อ ซึ่งผลมาจากค่าเฉลี่ยของควา มพึงพอใจของกลุ่มที่ 2 
หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน เอาใจใส่กับทุกความต้องการข องลูกค้า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม
ที่ 1 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน อุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม  รวมท้ังกลุ่มที่ 3 
หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ  และให้ค าแนะน าข้อมูล
สินค้าได ้และกลุ่มที ่4 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้านพนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอน
ในการเลือกซื้อ 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในประเทศไทย ตลาดความสวยความงาม มีแนวโน้มที่มีการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าตกแต่งใบหน้า ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ (Cosmetic & Skin care) ซึ่ง
เป็นกลุ่มมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วที่สุด และเป็นสินค้าท่ีมีปริมาณมากที่สุด ที่ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่นิยมบริโภคหรืออุปโภค  โดยธุรกิจบริการด้านสุขภาพ จากข้อมูลการส่งออกสินค้า
ความสวย ความงามและสุขภาพประเภทสินค้าตกแต่งใบหน้า ผลิตภัณฑ์ผิวพรรณ พบว่า
ภาพรวมข องธุรกิจอุตสาหกรรมความสวยความงามในตลาดเครื่องส าอางในปี 2557 มีการ
เติบโตไม่ต่ ากว่า 18 % และในอนาคตจะมีการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นอีก ซึ่งถือว่าภาพรวมในธุรกิจ
อุตสาหกรรมความสวย ความงามในประเทศมีการเติบโตที่ดี (ผู้จัดการสุดสัปดาห์  ASTV. 2557)
                    
 บริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันอังคาร  ที่ 7/7/2007  จดทะเบียน
การค้า เม่ือวันท่ี 2/7/2009 ร้านค้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปแบบบริษัท ตั้งอยู่ท่ี 103/35-36 
หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชล  จังหวัดชลบุรี  ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้ น 
2,900,000บาท ด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยท้ังปลีกและส่ง แบบครบ
วงจร แบ่งเป็น 6 ประเภทได้แก่ ได้แก่ เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผม ผิวพรรณ  รูปร่าง 
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านเสริมสวย ร้านท าสปา  โดยก าหนดกลยุทธ์ด้าน
ราคาที่ไม่แตกต่างจากคู่แข่ง  แต่เน้นสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและการพัฒนาสินค้า
ใหม่ๆ พร้อมทั้งการบริการท่ีเป็นเลิศ ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของร้าน ประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
ลูกค้าทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้น และกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ ร้านท าผม ร้านสปา โดยมี
สาขาย่อยทั้ง 6 สาขา กระจายผลิตภัณฑ์ไปทั่วภาคตะวันออก รวมถึงให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
ลูกค้า ที่ต้องการจะเปิดร้านเสริมสวยหรือกิจการเป็นของตนเอง และรองรับการสั่งซื้อจากลูกค้า
ทั่วไป  พร้อมทั้งก าหนดแผนการส่งเสริมการขายในรูปแบบ ลด แลก แจก แถม เพื่อเป็นการ  
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กระตุ้นยอดขายของทางร้าน และเน้นลักษณะการท าการตลาดแบบค้าปลีกผ่านกลุ่มลูกค้า (B2C)  
การประเมินโอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ 

 โอกาส 

 กระแสการรักสุขภาพ และรักสวยรักงาม มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ทั้งปัจจุบันและ ใน
อนาคต ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคนิยม และให้ความสนใจสินค้าประเภทนี้เป็นอย่างต่อเนื่อง 

 ในปั จจุบันร้านเสริมสวยและร้านสปา มีอยู่ เป็นจ านวนมาก จึงส่งผลให้ร้านจ าหน่าย
อุปกรณ์เสริมสวย สามารถเติบโตได้ 

 เป็นธุรกิจที่มีการพัฒนาสินค้า  ได้หลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างด ี

 อุปสรรค 

 คู่แข่งในตลาดอุปกรณ์เสริมสวยมีความแข็งแกร่งและมีสัดส่วนในตลาดสูง 
 ลูกค้าหลายกลุ่มยังยึดติดร้านค้าเก่าที่มีมานาน 

 
การวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ 

จุดแข็ง 

  มีทีมบริหารที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจซื้อมา ขายไปมานาน
มากกว่า 8 ปี 

 ร้านค้า มีท าเล ที่ตั้งที่ดี อยู่ในใจกลางเมือง  มีพื้นที่ส าหรับจอดรถทีส่ะดวก 
 เวลาเปิดท าการของร้านนานกว่าคู่แข่ง  คือ เวลา 08.00 น.-22.00น. ซึ่งสามารถสร้าง

โอกาสในการซื้อ ขาย ได้มากกว่า 
 ร้านกาญจนา ส่งเสริมการการตลาดที่แตกต่างจากคู่แข่ง โดยมีการน าสินค้า แบบใหม่ๆ 

มาแจกลูกค้าฟรีอย่างต่อเนื่อง (บริษัทที่ติดต่อซื้อขายด าเนินการส่งมาให้ฟรี) 
 มีการบริหารการจัดการต้นทุนท่ีดี  จึงท าให้ ร้านกาญจนามีต้นทุนท่ีต่ าสามารถตั้งราคา

ขายสินค้าแข่งกับคู่แข่งขันรายใหญ่ได้ 
 การบริการท่ีดีกว่าร้านค้าขนาดใหญ่ โดยการใส่ใจลูกค้าได้ทั่วถึง และมีความซื่อสัตย์ ใน

การให้ข้อมูลของสินค้าท่ีถูกต้องไม่บิดเบือน  
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จุดอ่อน 

 ทางร้านมีข้อจ ากัดทางด้านเงินทุน จึงท าให้จ านวนของสินค้า มีน้อยกว่าคู่แข่งหลัก เป็น
อัตราส่วน 1:5 เท่าของร้านชลบุรี บิวตี้และ 1:3 ของร้านตะวันออก บิวตี ้โดยวัดจากทุน
จดทะเบียนในบริษัทแต่ละบริษัท 

โดยบริษัทได้จัดตั้งธุรกิจกลุ่มร้านค้าย่อยจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมสวย ขึ้นมารองรับการ
ขยายตัวและท าการตลาดในแต่ละพื้นที่ดังต่อไปนี้      
 1. ร้านกาญจนา บิวตี้ สาขาอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จัดตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 
ซึ่งประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่าย อุปกรณ์เสริมสวยทุกชนิด โดยเป็นตัวแทนจัดจ าหน่าย
สินค้าท้ังในรูปแบบการค้าปลีกและค้าส่ง พร้อมท้ังการบริการรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าท าผมทุก
ชนิด และบริการลับคมกรรไกร  ทั้งสินค้าไทย เช่น Sanday, Saha เป็นต้น และสินค้า
ต่างประเทศเช่น Dubl Doublek ทุกชนิดและทุกยี่ห้อ     
 2. ร้านกาญจนา บิวตี้ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาระยอง จัดตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 
ซึ่งประกอบกิจการเป็นตัวแทนผู้จัดจ าหน่ายเครื่องส าอางทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 
รูปร่างและผิวพรรณ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น Shiseido L’Oreal Mistine Cutepress  โดย
การค้าปลีกและค้าส่งทุกประเภท อาทิเช่น แป้งพัพฟ์ ,บลัชออน ,มาสคาร่า ,อายไลเนอร์ เป็นต้น
 3. ร้านกาญจนา บิวตี้ สาขาอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดตั้ งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
2556ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยทุกชนิด โดยการค้าปลีกและค้าส่ง 
พร้อมทัง้การบริการรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าท าผมทุกชนิด และบริการลับคมกรรไกรทุก ชนิด ทั้ง
สินค้าไทย เช่น Sanday ,Saha เป็นต้น และสินค้าต่างประเทศ เช่น Dubl Doublek  

ปัจจุบันบริษัท กาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ ก าลังเติบโตในธุรกิจซื้อมา ขายไป โดยจากเดิมมี 
3 สาขาในจังหวัดชลบุรีและธุรกิจร้านค้าย่อย ในปัจจุบันบริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์  มีสาขา
ทั้งสิ้นในภาคตะวันออก 6 สาขา 

  

 

 

 



4 
 

 

ภาพที่ 1 : ร้านกาญจนา บิวตี้ สาขา ส านักงานใหญ่              
ที่มา: ฝ่ายบริหาร บริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์, 2558                      
          
 ตารางที่ 1: แสดงเปอร์เซ็นยอดขายผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวพรรณในแต่ละสาขาของบริษัท              
กาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ในปี 2557 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: ฝ่ายการบัญชี บริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์, 2557 

 
  

สาขา                                                               2555                        2556                           2557 

สาขาส านักงานใหญ่                                   20%                    18%                      15% 

สาขาบ่อวิน                                             19%                     19%                     20% 

สาขาเทสโก้ โลตัสอมตะนคร                         19%                     20%                     22% 

ร้านค้าย่อยเทสโก้โลตัส ระยอง                       15%                    15%                     14% 

ร้านค้าย่อยอ าเภอเมืองระยอง                        13%                    13%                     14% 

ร้านค้าย่อยอ าเภอแกลง                              14%                    15%                     15% 

ยอดรวม                                                100%                   100%                  100% 
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ภาพที่ 2 : ส่วนแบ่งทางการตลาด                
ที่มา: ฝ่ายการตลาด บริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์, 2557    
            
  จากตารางที่ 1 พบว่า อัตรายอดขายจากการค้าปลีกของบริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ 
ลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวพรรณที่ลดลงเป็นจ านวนมาก มีอัตราการลดลงของ
ยอดขายสูงสุดที่สาขาส านักงานใหญ่ โดยในปี 2556 ยอดขายลดลงคิดเป็น 2% จากปี 2555 
และในปี 2557 ยอดขายลดลงคิดเป็น 3% จากปี 2556 จะเห็นได้ว่า การลดลงของยอดขายของ
สาขาส านักงานใหญ่ มีอัตราส่วนการ ลดลงที่เพิ่มขึ้น และยอดขายผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวพรรณ ที่
ลดลงไปนั้นเป็นสินค้าที่เคยมียอดขายดีมาโดยตลอด ซึ่งยอดขายท่ีลดลงไปนั้น ส่งผลให้บริษัทมี
ยอดขายรวมโดยเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่ปี 2555-2557 ลดลงเป็นจ านวนเงินโดย
เฉลี่ยปีละ 200,000 บาท เนื่องจากในปี 2554 ตลาดอุปกรณ์เสริมสวย มีสภาวะการแข่งขันใน
ตลาดค้าปลีกอุปกรณ์เสริมสวยท่ีทวีความรุนแรงมาก อาจเกิดจากรูปแบบเทคโนโลยีของ
กระบวนการผลิต วิธีการจัดจ าหน่าย และการเติบโตของคู่แข่งทางตรงโดยมีคู่แข่งรายส าคัญใน
ตลาด ที่มีการจ าหน่ายสินค้าที่หลากหลายมากกว่า คือ ร้านชลบุรี บิวตี้ ด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 
40 ปี ที่จัดจ าหน่ายสินค้าเหมือนกับร้านกาญจนา บิวตี้ แต่มีความหลากหลายท่ีมีมากกว่าและมี
ขนาดของร้านค้าที่ใหญ่กว่า 4 เท่า  
 
 
  
 

กาญจนา บวิตี้
25%

ตะวันออก บิวตี้ 
35%

ชลบุรี บิวตี้ 40%

ส่วนแบ่งทางการตลาด
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ภาพที่ 3 : ร้านชลบุรี บิวตี้                          
ที่มา: ร้านชลบุรี บิวตี้ (ออนไลน)์. เข้าถึงได้จาก : www.aiyellow.com/Chonburi_Beauty 

 

 และร้านตะวันออก บิวตี้ ซึ่งเป็นสาขาย่อยของบริษัทพัทยา บิวตี้ ที่ด าเนินธุรกิ จเก่าแก่
ที่สุดในเขตชลบุรี โดย ด าเนินธุรกิจเป็นเวลา 48 ปี ที่จัดจ าหน่ายสินค้าเหมือนกับร้านกาญจนา 
บิวตี้ แต่มีความหลากหลายท่ีมีมากกว่าและมีขนาดของร้านค้าที่ใหญ่กว่า 3 เท่า 

  

  
ภาพที่ 4: ร้านตะวันออก บิวตี้                  
ที่มา: ร้านพัทยาบิวตี้ (ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก: www.profile.yellowpages.co.th 
 
 ส่วนทางด้านคู่แข่งทางอ้อม ได้แก่ ร้านขายเครื่องส าอาง ร้านWatsons และร้านค้าโชห่วย 
และกิจการค้าปลีกรายอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตาม

http://translate.google.co.th/translate?hl=en&sl=th&u=http://www.aiyellow.com/Chonburi_Beauty/&prev=search
http://translate.google.co.th/translate?hl=en&sl=th&u=http://www.aiyellow.com/Chonburi_Beauty/&prev=search
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สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จึงท าให้การลดลงของยอดขายดังกล่าวส่งผลให้การจ่ายเงินโบนัส
ลดลง พนักงานบางส่วนเกิดการร้องขอเงินโบนัสให้มีการจ่ายเท่าเดิมเหมือนท่ีเคยได้รับมาตลอด    
ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อรายได้รวมของบริษัท ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของพนักงานท่ีมี
ต่อบริษัทในระยะยาวได้        
 ดังนั้น การทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหายอดขายลดลงของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว  ที่
อาจเกิดจากคู่แข่งขัน และความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ  จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ที่บริษัท
ควรมีการปรับเปลี่ยนการวางแผนกลยุทธ์ และปรับเปลี่ยนแนวทางในการด าเนินธุรกิจเพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น         
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ของบริษัท กาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ เพื่อเป็น
แนวทางแก่ผู้บริหารในการ แก้ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมการเลือกซื้อของกลุ่มลูกค้า รวมทั้งเพื่อรักษา ฐานกลุ่มลูกค้า
เดิม และแสวงหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะ
ยาวได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1.เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด7ps ของบริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในเขตจังหวัดชลบุรี 

2.เพื่อศึกษา ความพึงพอใจต่อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ของบริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในเขตจังหวัดชลบุรี 
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ขอบเขตของการศึกษา  

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ในหัวข้อเรื่อง  "การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวพรรณ 
บริษัทกาญจนา  บิวตี้ เซ็นเตอร์ โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ในการตัดสินใจซ้ือ ” 
มีขอบเขตการศึกษา ประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย ดังนี้  
 ขอบเขตในการศึกษาประชากร  ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้  คือ กลุ่มลูกค้าที่
เคยซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ โดยมีประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง  อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี มี จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น  1,364,002 คน แบ่งออกเป็นเพศ
ชาย 668,744 คน และเพศหญิง  695,298 คน (จากการส ารวจของส านักงานทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ) 
 ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา พื้นที่ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พื้นที่ท้ังหมดในเขต ชลบุรี 
จ านวน 11 เขต โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ประกอบด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
การสุ่มตัวอย่างแบบจัดพื้นที่ ก่อนจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก  
 ขอบเขตในด้านตัวแปรที่จะศึกษา  
 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  
        ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  7ps ประกอบด้วย  ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการขาย  บุคลากรขององค์กร การสร้างคุณภาพโดยรวม และกระบวนการ
ต่างๆในการจัดการด้านสินค้าและบริการ 
 ขอบเขตในด้านธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณของบริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร ์
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
  
 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวพรรณ  บริษัท
กาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในจังหวัดชลบุร ีโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด7ps มีดังนี ้ 
 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ หมายถึง สิ่งที่ใช้ดูแลเฉพาะภายนอกผิวกาย  โดยวิธีการใช้  คือ
การทาลงบนผิวกาย ใช้ได้ทั้งเพศหญิง และเพศชาย ในรูปแบบโลชั่น น้ า(แบบสเปรย์) และ Oil  
 ส่วนประสมทางการตลาด 7ps หมายถึงส่วนประสมการตลาด  (Marketing Mix) คือ 
องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานกิจกรรมทางการตลาด  เป็นปัจจัยท่ีกิจการสามารถ
ควบคุมได้ ส่วนประสมการตลาด  ประกอบด้วย  ผลิตภัณฑ์(Product) การจัดจาหน่าย (Place) 
การก าหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ความรู้คว ามสามารถ และความ
น่าเชื่อถือของบุคล ากร(People) สิ่งที่ปราก ฏต่อสาย ตาลูกค้า เช่น สี รูปร่าง บรรจุภัณฑ์  
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บรรยากาศภายในร้าน (Physical Evidence) กระบวนการในการจัดการด้านการบริการ ที่จะท า
ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเกิดความภักดีในตัวสินค้า (Process) ( นิเวศน์ ธรรมะ 
 และคณะ, 2556)  
 ผลิตภัณฑ ์หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น าเสนอแก่ตลาด  เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าและต้องสร้างคุณค่า (Value) ให้เกิดขึ้น  โดยผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายแก่ลูกค้าต้องมี

คุณประโยชน์หลัก (Core Benefit) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าคาดหวัง (Expected Product) 

หรือเกินความคาดหวัง (Augmented Product) รวมถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเพื่อ

ความสามารถในการแข่งขันในอนาคต Kotler,2003 (อ้างใน ศิวฤทธิ์, 2555: 94 ) 

 ราคา หมายถึง จ านวนเงินหรือสิ่งอื่น  ๆ ที่มีความจาเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์  

(เอ็ตเซล วอล์คเกอร์; และ สแตนตัน. 2001:7) หรือหมายถึง คุณค่า ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเองราคา  

 ช่องทางการจัดจาหน่าย/ช่องทางการตลาด  หมายถึง “เส้นทางการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์

ในสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (ultimate consumer) หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 

(industrial user)” (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2540 : 472)    

 การส่งเสริมการตลาด  เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อ

ตราสินค้าหรือบริการ  หรือความคิด  หรือต่อบุคคล  โดยใช้เพื่อเสริมการจูงใจ  (Persuade)

 ด้านบุคคล   ( People ) หรือพนักงาน  ( Employee ) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก   การ

ฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน

เป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร   เจ้าหน้าที่

ต้องมีความสามารถ   มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ   มีความคิดริเริ่ ม

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร       

(ศิริวรรณ   เสรีรัตน์, 2541)         

 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 

Presentation )  เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า   โดยพยายาม

สร้างคุณภาพโดยรวม   ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ

ลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย   การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน   และการ

ให้บริการที่รวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ (ศิริวรรณ   เสรีรัตน์, 2541)  
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  ด้านกระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติ
ในด้านการบริการ  ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว   และ
ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ (ศิริวรรณ   เสรีรัตน์, 2541)  
 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.การแบ่งกลุ่มย่อยบริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในเขตจังหวัดชลบุรี เป็นประโยชน์ใน
การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีเหมาะสม และสามารถด าเนินกิจกรรมทางการตลาด ที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมและ ความต้องการของ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส าหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ  

ในเขตชลบุร ี
 2.สามารถน าผลทางด้านความพึงพอใจทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 7ps ไป
ประยุกต์ใช้ในการวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ซื้อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ในเขตชลบุร ี
   
 



บทที่ 2 

     แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                             

              

 ในการศึกษาเรื่องการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ กรณีศึกษา บริษัทกาญจนา 

บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในเขตชลบุรี  โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ในการตัดสินใจซ้ือ  

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ก าหนดไว้ ผู้ศึกษาแบ่งการน าเสนอ

ข้อมูลออกเป็น 7 ส่วน ดังต่อไปนี้        

              

 1.แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7ps ส าหรับธุรกิจ   

 บริการ                                                                                                             

 2.แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค                         

 3.แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ       

 4.แนวคิดรูปแบบการค้าปลีก       

 5.แนวคิดทฤษฏี STP        

 6.แนวคิด SWOT Analysis                                              

 7.ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง        

               

1.แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing  Mix) 
                                    

 Kotler,1997 (อ้างใน ธีรกิติ, 2557:92) ส่วนประสมทางการตลาดบริการของสินค้า  จะสิ่ง

ที่ส าคัญที่ผู้บริหารหน่วยงานทางด้านการตลาดจะต้องระลึกถึงอยู่เสมอคือ การประสาน

สอดคล้องกนของ “ส่วนประสมการตลาด” ต่างๆเนื่องจากอดีตการตลาดมักจะเน้นความส าเร็จใน

กิจกรรมการขาย “ตัวสินค้าส าเร็จรูปเป็นหลัก ดังนั้น “ส่วนประสมการตลาด ” จึงมุ่งเน้นให้เข้ากับ

ตลาด “สินค้า” และ“บริการ”        
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ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้        

 2. ด้านราคา  (Price) หมายถึง   คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน   ลูกค้าจะเปรียบเทียบ

ระหว่างคุณค่า(Value)  ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น   ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะ

ตัดสินใจซ้ือ   ดังนั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการ

ชัดเจน  และง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการท่ีต่างกัน    

 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อม

ในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า  ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ

บริการที่น าเสนอ   ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอ

บริการ(Channels)        

 4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการ

ติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้ บริการ   โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ

พฤติกรรม  การใช้บริการและเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์  

 5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก   การ

ฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ ขององค์กร   เจ้าหน้าที่ต้องมี

ความสามารถ  มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ   มีความคิดริเริ่ม   มีความสามารถใน

การแก้ไขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร    

 6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ   (Physical Evidence and 

Presentation)  เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า   โดยพยายามสร้าง

คุณภาพโดยรวม  ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่า

จะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย   การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน   และการให้บริการที่

รวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ    

 7. ด้านกระบวนการ  (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติ

ในด้านการบริการ  ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว   และท า

ให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ        
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2.แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค              

 Kotler,2003 (อ้างใน ศิวฤทธิ์ , 2555: 94) พฤติกรรมผู้บริโภคตามหลักตลาดเชิงเหตุผล  

นักการตลาดจะใช้โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค เรียกว่า โมเดล 7O’s หรือ โมเดล 6W’s 1H ในการ

ค้นหาค าตอบเกี่ยวกับผู้บริโภค  โดยโมเดล 7O’s มีลักษณะเป็นค าถามและค าตอบเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่นักการตลาดค้นหาค าตอบเพื่อใช้เป็นแ นวทางในการท าความเข้าใจกับ

พฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ตารางที ่1 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ค าถาม ค าตอบ 

1.ใครคือตลาดเป้าหมาย -Who constitutes the market? 1.ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 

2.ลูกค้าเป้าหมายซื้ออะไร -What does the market buy? 2.ส่ิงที่ลูกค้าซ้ือ(Objects) 

3.ท าไมลูกค้าจึงซื้อสินค้าน้ัน -Why does the market buy? 3.วัตถุประสงค์ในการซื้อ(Objectives) 

4.ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ -Who participates in the buying? 4.ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ(Organization) 

5.ผู้บริโภคซื้ออย่างไร -How does the market buy? 5.กระบวนการตัดสินใจซื้อ(Operations) 

6.ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด -When does the market buy? 6.โอกาสในการซื้อ(Occasions) 

7.ผู้บริโภคซื้อที่ไหน -Where does the market buy? 7.สถานที่จ าหน่ายสินค้า(Outles) 

ที่มา : ปรับปรุงจาก Kotler (2003) (อ้างใน ศิวฤทธิ์, 2555: 94)    

          

 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นวิธีการศึกษาที่แต่ละบุคคลท าการตัดสินใจที่จะใช้

ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร เงิน และอื่นๆ เกี่ยวกับการบริโภคสินค้า ซึ่งนักการตลาด  ต้อง

ศึกษาว่าสินค้าท่ีเขาจะเสนอนั้น ใครคือผู้บริโภค (Who?) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What?) ท าไมจึงซื้อ 

(Why?) ซื้ออย่างไร  (How?) ซื้อเมื่อไร  (When?) ซื้อที่ไหน  (Where?) ซื้อและใช้บ่อยครั้ง

เพียงใด  (How Offen) รวมท้ังการศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซื้อเพื่อค้นหาค าตอบ  7 ประการ

เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค       

 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ที่ท า
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ให้เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น  (Stimulus) ที่ท าให้เกิด

ความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในควา มรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ  (Buyer’s Black Box) ซึ่ง

เปรียบเสมือนกล่องด า ที่ผู้ผลิตและผู้ขายไม่สามารถคาดได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่จะได้รับ

อิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ แม้จะมีการตอบสนองผู้ซื้อ  (Buyer’ sresponse) หรือการ 

ตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase Decision)       

 2.1.พฤติกรรมของผู้ซื้อ คือ ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้าจะสนใจถึงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค (Buyer Behavior)  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการปฏิบัติการบริโภค ซึ่งหมายถึง การกระท า

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการด้วย เงิน  และรวมถึง

กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นตัวก าหนดให้มีกระบวนการกระท านี้ พฤติกรรมของผู้ซื้อนั้น เรา

หมายรวมถึงผู้ซื้อที่เป็นอุตสาหกรรม  (Industrial Buyer)  หรือเป็นการซื้อบริษัทในอุตสาหกรรม

หรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อ แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเราเน้นถึงการซ้ือของ ผู้บริโภคเอง ปกติเรามัก

ใช้ค าว่า พฤติกรรมของลูกค้า  (Customer Behavior)  แทนกันกับพฤติกรรมผู้ซื้อได้ค าทั้งสองคือ 

พฤติกรรมผู้ซื้อและพฤติกรรมลูกค้าน้ีเป็นความหมายเหมือนกัน และค่อนไปในแง่ลักษณะในทาง

เศรษฐกิจของการบริโภคมากกว่า       

 2.2.การซื้อและการบริโภค   ค าว่า พฤติกรรมผู้บริโภค นั้น ในความหมายท่ีถูกต้อง มิใช่

หมายถึง การบริโภค  (Consumption) แต่หากหมายถึงการซื้อ  (Buying) ของผู้บริโภค จึงเน้นถึง

ตัวผู้ซื้อเป็นส าคัญและที่ถูกต้องแล้ว การซื้อเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งของการตัดสินใจและไม่

สามารถแยกออกได้จากการบริโภคสิ นค้า ทั้งที่กระท าโดยตัวผู้ซื้อเอง  หรือบริโภคโดยสมาชิกคน

อื่นๆ ในครอบครัวซึ่งมีผู้ซื้อท าตัวเป็นผู้แทนให้ การซื้อแทนน้ัน ผู้ซื้อแทนจะเป็นผู้ท างานแทน

ความพอใจของผู้ที่จะบริโภคอีกต่อหนึ่ง ด้วยเหตุผลนี้เอง ผู้วิเคราะห์การตลาดจึงต้องระวังอยู่

เสมอถึงความสัมพันธ์นั้น         

 ปณิศา ลัญชานนท์  (2552) ได้ให้ค าจ ากัดความของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งหมายถึง 

ลักษณะที่กระท าของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ที่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้

ผลิตภัณฑ์ ยังหมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซ่ึงเกิดขึ้นก่อน และมีส่วนในการก าหนดให้มีการ

กระท า ซึ่งกระบวนการตัดสินและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลจะกระท า เมื่อต้องท าการประเมิน 

(Evaluating) ครอบครอง (Acquiring) การใช้ (Using)หรือบริโภค (Consume) สินค้าและบริการ 

(goods and service)         
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 สรุป พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง การกระท าของบุคคลบุคคลหนึ่งซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรง

กับการจัดการหาให้มาและการใช้ซ่ึงสินค้าและบริการ ส่วนพฤติกรรมผู้ซื้อนั้นหมายถึง การกระท า

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการด้วยเงิน และรวมถึงการ

ตัดสินใจ         

 บทบาทพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior Role) หมายถึง บทบาทของผู้บริโภคที่

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซ้ือ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของผู้บริโภค นักการตลาดได้น ามา

ประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์การโฆษณาและผู้แสดง

โฆษณา (Presenter) ให้บทบาทใดบทบาทหน่ึง เช่น ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซ้ือ ผู้ซื้อ และ

ผู้ใช้โดยทั่วไปมี 5 บทบาทคือ                           

 1.ผู้ริเริ่ม (Initiator) บุคคลที่รับรู้ถึงความจ าเป็นหรือความต้องการ ริเร่ิมซื้อ และเสนอ

ความคิดเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึง         

 2.ผู้มีอิทธิพล  (Influence) บุคคลที่ใช้ค าพูดหรือการกระท าตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซ้ือ การซื้อ และการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ    

 3.ผู้ตัดสินใจ  (Decision) บุคคลผู้ตัดสินใจหรือมีส่วนในการตัดสินใจว่าจะซ้ือหรือไม่ซ้ือ

อะไร ซื้ออย่างไร หรือซื้อที่ไหน        

 4.ผู้ซื้อ (Buyer) บุคคลที่ซื้อสินค้าจริง           

 5.ผู้ใช้ (User) บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริโภค การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการการ

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  (Analyzing consumer behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค  เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการ พฤติกรรมการซื้อ

และการใช้ ผลิตภัณฑ์ ของผู้บริโภค  ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์

การตลาด  (Marketing strategy) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ อย่างเหมาะสม
                   

3.แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ       

           

 กุลชลี ไชยนันตา (2539:135-139) ได้ให้ความหมายของ กระบวนการตัดสินใจ (Process 

of decision making) หมายถึง การก าหนดขั้นตอนอย่างเป็นระบบของการตัดสินใจ  เริ่มตั้งแต่

ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การตัดสินใจโดยมีล าดับขั้นของกระบวนการ ดังกล่าว เป็น

การตัดสินใจโดยใช้หลักการเหตุผลและมีกฎเกณฑ์เป็นกรอบในการก าหนด ซึ่งเป็นการตัดสินใจ

โดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นเครื่องมือในการหาข้อสรุปเพื่อช่วยการตัดสินใ จ ขั้นตอน
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ของกระบวนการตัดสินใจมีอยู่หลายรูปแบบ แล้วแต่ความคิดเห็นของนักวิชาการ พลันเกต 

และแอ็ตเนอร์ (Plunkett and Attner, 1994:162) ได้เสนอล าดับขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ

เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้                

1.การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition)   

  ในขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหา หรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการ

ซึ่งความต้องการหรือปัญหาน้ันเกิดขึ้นมาจากความจ าเป็น (Needs) ซึ่งเกิดจาก  

 (1) สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวข้าว กระหายน้ า หรือความ

ต้องการในด้านต่างๆ         

 (2) สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสมทาง

การตลาด (4 ps) เช่น เห็นขนมน่ากิน จึงรู้สึกหิว , เห็นโฆษณาในโทรทัศน์  กิจกรรมส่งเสริม

การตลาด จึงเกิดความรู้สึก อยากซื้อ อยากได้ , เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้วอยากได้ เห็นขนมเค้กน่า

ตาน่ารับประทานก็เลยซ้ือ 

2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) 
          เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว ล าดับขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะท า
การแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค แบ่งเป็น 
        (1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จักคนท่ี
มีประสบการณ์ มีข้อมูล ในการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ 
        (2) แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณาตามสื่อต่างๆ 
ของพนักงานขาย ร้านค้า บรรจุภัณฑ์ 
       (3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียดของสินค้าหรือ
บริการจากสื่อมวลชน หรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 
        (4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตัวของ
ผู้บริโภคที่เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆมาก่อน 
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
         เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 2 แล้ว ในขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลื อก โดย
ในการประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน เช่น 
ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย สถานท่ีในการจัดจ าหน่าย 
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
          หลังจากที่ได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในข้ันของการตัดสินใจซ้ือ ซึ่ง
ต้องมีการตัดสินใจในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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        (1) ตรายี่ห้อที่ซื้อ (Brand Decision) 
    (2) ร้านค้าที่ซ้ือ (Vendor Decision) 
   (3) ปริมาณที่ซื้อ (Quantity Decision) 
       (4) เวลาที่ซ้ือ (Timing Decision) 
       (5) วิธีการในการช าระเงิน (Payment-method Decision) 
5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ( Postpurchase Behavior) 
        หลังจากที่ลูกค้าได้ท าการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องท า
การตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซ้ือ ซึ่งความพึงพอใจน้ันเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าท า  การ
เปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง กับสิ่งที่คาดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้าหรือบริการท่ีได้รับจริง  ตรงกับท่ี
คาดหวังหรือสูงกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการน้ัน โดย
ถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้ า หรือบอกต่อ เป็นต้น แต่เมื่อใดก็ตามที่
คุณค่าที่ได้รับจริงต่ ากว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึ งพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็
คือ ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน หรือซื้อสินค้าอื่นท่ีสามารถทดแทนกันได้ และมี
การบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่นๆ ด้วย 
      ด้วยเหตุนี้นักการตลาดจึงต้องท าการตรวจสอบ หรือวิจัย ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
หลังจากที่ลูกค้าซ้ือสิน ค้าหรือบริการไปแล้ว โดยอาจจะท าผ่านการใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ 
หรือจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนของลูกค้า (Call Center) เป็นต้น 
     จากแนวคิดการตัดสินใจ สรุปได้ว่า การตัดสินใจ  เป็นกระบวนการท่ีผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะ
ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด โดยมีปัจจัย  คือ ข้อ มูลเกี่ยวกับตัวสินค้า   สังคมและกลุ่มทางสังคม 
ทัศนคติของผู้บริโภค เวลาและโอกาส 
  
4.แนวคิด รูปแบบการค้าปลีกในประเทศไทย  ( Retailing Model of Thailand )     
  
 อนุศาสตร์ สระทองเวียน (2550:11) กล่าวว่า ปัจจุบันรูปแบบการค้าปลีกของประเทศไทย
มี  2 แบบ  คือ ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม และ ธุรกิจค้าปลีกแบบทันสมัยหรือสมัยใหม่ ซึ่งการ
ด าเนินธุรกิจทางการค้าที่แตกต่าง จากความแตกต่างของการด าเนินทั้งสองช่องทาง ที่มีผลมาจาก
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และการเพิ่มความต้องการให้กับผู้บริโภค ตลอดจน
ระบบเทคโนโลยีที่เ ข้าใกล้ถึงผู้บริโภค ทุกวันน้ีผู้บริโภคสามารถหาซ้ือสินค้าได้ทั้งสองช่องทาง 
ขึ้นอยู่กับ ความต้องการที่มีขึ้น แต่ลักษณะ ของการเข้าหาซื้อสินค้าทางการค้าปลีก ก็
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก ผู้ซื้อเป็น ผู้ก าหนดทิศทางในการซื้อหาสินค้า เป็นดังกล่าว ท าให้ ธุรกิจ
ค้าปลีกมีการปรับเปลี่ยน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น ปัจจุบันพบว่าการค้า
ปลีกสมัยใหม่ ย่างก้าวใกล้เข้าสู่แหล่งชุมชนมากยิ่งขึ้น เป็นผลให้การค้าปลีกแบบดั้งเดิมได้รับ
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ผลกระทบ จึงท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะการด าเนินการเพื่อสามารถให้แข่งขันได้ในทาง
การค้าที่มีมาอันยาวนาน  
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) 
       ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือ  ร้านค้าขายสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคโดยผ่านบุคคลที่เป็นเจ้าของ
ธุรกิจ ไม่มีระบบการจัดการบริหารงาน มีรูปแบบที่หลากหลาย ขายสินค้าในพื้นฐานความจ าเป็น
ในการด ารงชีวิต  ลักษณะการด าเนินงาน แสดงลักษณะวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ถิ่นนั้น และในการเจรจาต่อรอง ความเป็นมิตร ความเห็นอกเห็นใจกัน และความเป็นกันเอง 
        ลักษณะการด าเนินงานสามารถสังเกตเห็นวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นความเป็น
พื้นเมือง ความสามารถในการเจรจาต่อ รอง ความเป็นมิตร ความเห็นอกเห็นใจกัน และความเป็น
กันเองในการสนทนาซักถามสารทุกข์สุขดิบ เช่น คนในสังคมเดียวกัน ด้วยความสนิทสนม และ
การที่ตลาดหรือร้านค้าเหล่านี้เป็นส่วนหน่ึงของสังคมและมีความคุ้นเคยกันระหว่างผู้ค้ากับลูกค้า 
การด าเนินธุรกิจจึงมีทั้งขายเงินสดและเ งินเชื่อ มีความยืดหยุ่นเร่ืองสินค้าราคา และสถานท่ี ซึ่ง
เป็นลักษณะการด ารงชีวิตของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม จึงมีการ
ด าเนินธุรกิจแบบพอเพียงโดยมีลักษณะการด าเนินงานดังนี้ 

„  ต้นทุน ค้าปลีกดั้งเดิมมีต้นทุนในการประกอบการต่ า 
„  สถานท่ีประกอบการส่วนใหญ่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นร้านค้าปลีก ซึ่งเดิมทีเป็นการซื้อเพื่อเป็นท่ี
อยู่อาศัย ต่อมาเห็นว่าสามารถท าการค้าขายได้ จึงจัดหาสินค้ามาขาย การตกแต่งร้านก็ท า
เท่าท่ีจ าเป็น 
„  ไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ไม่ต้องจ่ายเงินเดือน เพราะไม่มีพนักงานขาย แต่ผู้ขาย
คือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้าน 
„  ไม่มีต้นทุนการบริหารจัดการ เพราะไม่ต้องซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย เช่น
คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องลงทุนเรื่องอนามัยของสินค้ามาก 
„  ท าเลที่ตั้งร้านค้าปลีกดั้งเดิมส่วนใหญ่จะตั้งในย่านชุมชนหรือแหล่งที่อยู่อาศัยใกล้ชิดกับ
ผู้บริโภค อันถือว่ ามีก าลังซื้อพอเหมาะกับขนาดการลงทุนอยู่แล้ว ฉะนั้นร้านค้าจึงตั้งอยู่ใน
ท าเลเหมาะสม 
„  การบริหาร มี การบริหารไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน มีคนขายเพียงคนเดียว ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เจ้าของกิจการเองด้วย ท าให้การตัดสินใจท าได้รวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนสินค้าตาม
ความต้องการของลูกค้า 
 „  ความเป็นกันเอง จากการที่เจ้าของธุรกิจเป็นผู้ขายเอง และเป็นคนในพื้นท่ีหรือในชุมชน
นั้น ๆ ท าให้ผู้ขายส่วนใหญ่จะมีความเป็นกันเอง กับผู้ซื้อโดยธรรมชาติอยู่แล้ว 

การด าเนินธุรกิจแบบพอเพียงรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมปัจจุบันพอจะแบ่งได้ 6  ประเภท ดังนี ้
 1.ยี่ป๊ัว  เป็นตัวแทนของสินค้ารับสินค้ามาจากบริษัทโดยตรงแล้วค่อยกระจายสินค้าออกไป 
ส่วนมากท าหน้าที่ค้าส่ง พร้อมการกระจายสินค้าให้กับผู้ผลิต มีร้านค้าส่วนมากอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ 
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ที่มีการค้าขายดี สินค้าที่น ามาขายเป็นสินค้าท่ีขายดี หากมองในแง่ความหลากหลายสินค้าจึงมีไม่
มากนกั 

2. ซาปั๊ว   มีการด าเนินธุรกิจ แบบค้าส่ง เพื่อน าไปขายให้กับลูกค้ารายย่อย มีอยู่ในพื้นท่ี
นอกเมืองผู้ค้าขายท่ีซื้อสินค้า จากผู้ค้าส่งหลักไปขายต่อให้ร้านค้าโชว์ห่วยอีกทอดหนึ่ง โดยปกติ
ลูกค้าจะเข้ามาซื้อสินค้าเอง 
 3. โชวห่วย  เป็นร้านท่ีขายเครื่องอุปโภคบริโภค โด ยมีหลักแหล่งที่แน่นอน อยู่ในพื้นที่
ชุมชน จ าหน่ายสินค้าทั่วไปท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ในชีวิติประจ าวัน โดย มีการขายสินค้าทั่วไป
เป็นหลักและ และมีสินค้าจ าพวก อาหารสด 
 4. ร้านช า   เป็นร้านท่ีขายเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีหลักแหล่งที่แน่นอน ส่วนมากอยู่ใน
ตลาดสด เน้นการขายสินค้า มีจ าหน่ายอาหารสด และ มี ขายสินค้าทั่วไปท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวันไม่มาก 

5. กองคาราวานสินค้า (ตลาดนัด) เป็นสถานที่รวมของผู้ค้าปลีกดั้งเดิมทุกประเภท อาจจะ
จัดได้ทั้งในอาคารและท่ีโล่ง ซึ่ง มีก าหนดเวลาแน่นอน 

6. ร้านค้าเร่  มีลักษณะการน าสินค้ าไปขาย ในท่ีชุมชน หมู่บ้าน โดยมีลักษณะการน าส่ง
สินค้าถึงผู้บริโภค ที่บ้าน และไม่มีความแน่นอนในการน าไปขายในแต่ละท่ี 
 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดการค้าปลีกแบบดั้งเดิม   ประกอบด้วยปัจจัยภายใน 
ได้แก่  จุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส อุปสรรคจากกา รด าเนินงานในตาราง  2.1 มี
ดังนี ้

  
ตาราง 2.1 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดการค้าปลีกแบบดั้งเดิม  
 
จุดแข็ง 
„    ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีต่อลูกค้า รู้ความต้องการของ

ลูกค้า 
„    ลูกค้าซื้อสินค้าเงินเชื่อได้ ลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้ 
„    ท าเลที่ตั้งที่อยู่ในชุมชน 
  

จุดอ่อน 
„   ความหลากหลายของสินค้า 
„   ระบบการบริหารงาน 
„   ระบบการจัดการ 
„   ความสามารถในการแข่งขัน 
„   มาตรฐานของการบริการ 
„   ปริมาณซื้อน้อย ต้นทุนสูง 

โอกาส 
„    นโยบายสนับสนุนของภาครัฐ 
  

อุปสรรค 
„   แหล่งเงินทุน 
„   แหล่งสินค้า 
„   ข้อมูลข่าวสาร/ความรู้/เทคโนโลยี 

  
ที่มา : รวบรวมโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด (2550) 
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 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 
       การค้าปลีกสมัยใหม่คือ รูปแบบการค้าปลีกที่มีกระบวนการจัดจ าหน่ายท่ีมุ่งเน้นในการ
น าเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย มีระบบการจัดการ ที่อาศัยความรู้ความช านาญและเทคโนโลยี
มาช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า น าไปสู่ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่าง 
ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกและลูกค้า  
       Modern Trade หรือการค้าขายปลีกสมัยใหม่ นับเป็นแนวโน้มที่ส าคัญของสังคมทั่วโลก 
เพราะเป็นระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวกสบาย และมีต้นทุนต่ าเนื่องจากมีการประหยัด
จากขนาด ปัจจุบันร้านค้าปลีกสมัยใหม่ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ละแบบมีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างกันไป ตั้งแ ต่แนวคิดหลัก เงินลงทุน ที่ตั้ง ลักษณะขนาดโครงสร้างของอาคารรวมไปถึง
การตกแต่ง ขนาดพื้นที่ใช้สอยหรือพื้นที่ตั้งวางสินค้า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกันไป สินค้า
ที่วางจ าหน่าย   ปริมาณสินค้า และประเภทสินค้าท่ีวางจ าหน่ายตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่จัดให้มี
ภายในสถานประกอบการลักษณะเด่นร้านค้าปลีกสมัยใหม่คือ 

 1.  ความหลากหลายของสินค้า แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าบริโภค และอุปโภค 
 2.  มีการน า ระบบเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการความรวดเร็วในการให้บริการ 

3.  การบริหารจัดการ โดยความรู้ ความช านาญ อย่างมืออาชีพ 
4.  มีการตกแต่งร้านท่ีสวยงามสะอาดตา มีเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย จัดเรียงสินค้า   
หลากหลายชนิดอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้เองตามความพอใจ หรือที่รู้จัก
กันในศัพท์ Self Service ซึ่งเป็นการบริการตนเอง 
5. ตั้งอยู่ในท าเลที่การเดินทางไปมาสะดวก มีการบริการต่างๆ ที่ให้สะดวกประหยัดเวลาใน
การจับจ่ายใช้สอย 

 6. จัดรายการส่งเสริมการขายท่ีจูงใจและมีการใช้ระบบการสื่อสารการตลาดอย่างมี
 ประสิทธิภาพท าให้เกิดประสิทธิผลการท างานที่ดี      
ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบันพอจะจัดแบ่งประเภทของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้
เป็น 7 ประเภท  คือ 

1. ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (Super Center, Hyper Mart, Discount Store) เป็นร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่ มุ่งกลุ่มลูกค้ารายได้ต่ าถึงปานกลาง มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่  10,000-15,000 ตารางเมตร สินค้าที่
จ าหน่ายเป็นกลุ่มสินค้า ซี และดี เน้นราคาถูก มีระบบศูนย์กระจายสินค้า (Distribution 
Center) ผู้ผลิต หรือ  Suppliers ที่ประสงค์จะวางสินค้าจ าหน่ายในร้านค้าประเภทนี้จะต้องไป
ติดต่อที่ศูนย์จัดซื้อและแจกจ่ายท่ีกรุงเทพฯ ต้องผ่านกระบวนการบริหารจัดซื้อและเสียค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ตลอดจนเงื่อนไขที่ร้านค้าประเภทนี้วางเอาไว้ 

ลักษณะพิเศษของ Discount Store หรือ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์น้ี คือ พื้นที่วางสินค้ากว้างขวาง 
เรียงสินค้าได้มากรายการ ประการส าคัญมีจุดบริการช าระเงินจุดเดียว (หลายช่อง ) สร้างความ
สะดวกให้กับลูกค้ามาก เพราะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทั่วร้าน แล้วค่อยช าระเงินทีเดียว มีรถเข็น
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สินค้าบริการ ร้านค้าประเภทนี้มักตั้งอยู่กลางเมืองหรือชานเมืองมีที่จอดรถบริการ ปัจจุบันจะมีโรง
ภาพยนตร์อยู่ในห้างด้วย เช่น บิ๊กซี โลตัส  ปัจจุบัน  Discount Store ในประเทศไทยมีนักลงทุน
ต่างชาติถือหุ้นใหญ่ทั้งหมด เช่น กลุ่มกาสิโน (Big C) และกลุ่มเทสโก้ (Lotus) 

2. ห้างสรรพสินค้า (Department Store) ขายสินค้าหลากหลาย มักตั้งอยู่กลางใจเมือง เน้น
สินค้ากลุ่ม เอ และ บี มีทั้งแบรนด์เนมน าเข้าจากต่างประเทศและท่ีผลิตในประเทศ สินค้าจะมี
ราคาค่อนข้างสูงกว่า Discount Store การตกแต่งร้านเน้นความสวยงามและดึ งดูดความสนใจของ
ลูกค้ามีพนักงานคอยบริการให้ค าแนะน าใกล้ชิด เช่น ห้างเซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล์ เป็นต้น 
ในอดีตห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่ย่านใจกลางชุมชนในกรุงเทพฯ ปัจจุบันขยายสาขาไปยังจังหวัดใหญ่ 
ๆ มากขึ้น เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ นครราชสีมา ขอนแก่น เป็นต้น ห้างสรรพสินค้าจัดได้
ว่าผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของยังเป็นของคนไทย 

3. ซุปเปอร์มาร์เก็ต  (Supermarket) จ าหน่ายสินค้ากลุ่มอาหารและของใช้ประจ าวันเป็น
หลัก เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้สด อาหารส าเร็จรูป ของแห้ง ของใช้ส่วนตัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ 
ยาสีฟัน กระดาษช าระ เป็นต้น ร้านค้าปลีกประเภทน้ีมีทั้งที่ตั้ งอยู่ริมถนนเป็นอิสระ (Stand 
Alone) เช่น ฟู้ดแลนด์ เป็นต้น และร้านประเภทท่ีตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า เช่น ท๊อปซุปเปอร์   
มาร์เก็ต โฮมเฟรชมาร์ท ของเดอะมอลล์ เป็นต้น ส าหรับท๊อปเดิมทีเป็นของเซ็นทรัล ต่อมาแยก
บริหารอิสระท าให้ปัจจุบันมีทั้งที่ตั้งอิสระและอยู่ในห้ างสรรพสินค้าขนาดพื้นที่ของร้านค้าปลีก
ประเภทนี้ประมาณ  2,000-5,000 ตารางเมตร ลูกค้าต้องบริการตนเองไม่มีพนักงานคอยแนะน า 
ท าเลที่ตั้งมักยึดแหล่งชุมชนเป็นหลัก       
 4. ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store หรือ Gas Store) เป็นร้านค้าปลีกประเภทบุคคล
ทั่วไป พื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแค่ 15 ตารางเมตรใหญ่สุดไม่เกิน  500 ตารางเมตร เน้นการจัดร้านการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย สินค้าท่ีวางจ าหน่ายมักจะเป็นสินค้ากลุ่มอาหารและของใช้จุกจิก
ประจ าวัน จ านวนสินค้าน้อยกว่า  5 พันรายการ ส่วนใหญ่ร้านสะดวกซื้อจะกระจายไปตามชุมชน
หรือแหล่งชุมนุมของคนท่ัวไป เช่นป้ายรถเมล์ เน้นการเปิดบริการ  24 ชั่วโมง ราคาสินค้าค่อนข้าง
สูง เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้น ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจลงสู่ปั๊มน้ ามันในรูปแบบของ  Gas 
Store เช่น ร้านจ๊ิฟฟี่ ของปั๊มน้ ามันเจ็ท หรือ ไทเกอร์มาร์ทของเอสโซ่ เป็นต้น เนื่องจากต้นทุนใน
การประกอบธุรกิจสูง ท าให้สินค้าในร้านสะดวกซื้อค่อนข้างแพงและจะเน้นไปที่สินค้าประเภท
อาหารการกิน เช่น ไส้กรอก ซาลาเปา สเลอปี้ (น้ าแข็งปั่น ) ลูกชิ้นเสียบไม้ ฯลฯ นอกจากนี้ใน
ปัจจุบันยังท าธุรกิจบริการรับช าระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโ ทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งสร้าง
ก าไรมหาศาลให้กับธุรกิจนี้ 

5. ร้านค้าปลีกในรูปการขายส่ง (Cash and Carry) รูปแบบการขายปลีกแบบต้องเป็น
สมาชิกในประเทศไทยประเภทนี้มีเพียงแห่งเดียว คือ แม็คโคร ผู้ซื้อจะต้องมีบัตรสมาชิกหรือ หาก
ไม่มีก็ท าบัตรสมาชิกชั่วคราวเพื่อเข้าไปซื้อสินค้าได้ วัตถุประสงค์เดิมสมาชิกเป็นร้านค้าปลีกย่อย
แต่ต่อมาการแข่งขันมากขึ้นจึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปเป็นสมาชิกได้ จึงกลายมาเป็นการค้าปลีกใน
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รูปแบบพิเศษ เน้นขายสินค้าราคาถูกเป็นล๊อตใหญ่ ๆ เช่น ครึ่งโหล ทั้งโหล กระส อบใหญ่ เป็นต้น 
ลูกค้าต้องบริการด้วยตนเอง รับเงินสดมีจุดรับช าระเงินจุดเดียวเหมือนกับ  Discount Store เน้น
ราคาถูก พื้นที่ขาย  10,000-15,000ตารางเมตร สินค้า  60,000-70,000 เอสเคยู (Stock Keeping 
Unit) เน้นสินค้าอุปโภคบริโภคประจ าวัน 

6. ร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่ างหรือสินค้าพิเศษ (Specialty Store หรือ  Brand 
Specialty) เน้นขายสินค้าเฉพาะด้านท่ีมีคุณภาพ ราคาสูง มีพนักงานคอยให้ค าแนะน าพื้นที่ขาย
ประมาณ  200-1,000 ตารางเมตร มักตั้งร้านอยู่ในแหล่งชุมชนใหญ่ บางร้านขายสินค้า
เฉพาะ Brand ของตนเอง เช่น มาร์กแอนด์สเปนเซอร์ บู้ท วัตสัน พีเพิลเฮลธ์แคร์ ซุปเปอร์สปอร์ต 
เป็นต้น ร้านค้าประเภทนี้มีสินค้าประมาณ 1,000-2,000 รายการ ที่ตั้งใจกลางเมืองหรือย่านชุมชน
ธุรกิจ อาจจะอยู่ในอาคารเดียวกับห้างสรรพสินค้าหรือชั้นล่างของอาคารพาณิชย์ 2-3 คูหา ก็ม ี

7. ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างเน้นราคาถูก (Category Killer) ร้านค้าประเภทนี้คล้าย ๆ กับ
ประเภทที่  6 แต่เน้นราคาถูก สินค้าจะหลากหลายในประเภทของสินค้าหมวดหมู่เดียวกัน พื้นท่ี
ขายตั้งแต่  2,000-10,000 ตารางเมตร ท าเลที่ตั้งใจกลางเมืองหรือย่านธุรกิจ อาจจะอยู่ในอาคาร
เดียวกับห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าหรือชั้ นล่างของอาคารพาณิชย์  2-3 คูหาก็มี มีพนักงาน
คอยให้บริการ จ านวนสินค้า  1,000-6,000 รายการ เรียกอีกอย่างได้ว่า  Low price Specialty 
Store เช่น แม็คโครออฟฟิศ เพาเวอร์บาย ออฟฟิศดีโป เป็นต้น 

นอกเหนือจากการค้าปลีกแบบใหม่ทั้ง  7 ประเภทแล้ว ปัจจุบันก าลังเกิดการค้าปลีก แบบ
ใหม่อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า  Discount Convenience Store เป็นลักษณะค้าปลีกแบบสะดวกซื้อ
แต่เล่นเร่ืองราคาถูก เช่น  Lotus Express ซึ่งจะไปตั้งอยู่ตามปั๊มน้ ามันต่าง ๆ หรืออนาคตอาจจะ
ตั้งอิสระก็ได้และรูปแบบค้าปลีกShopping Center รูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้น อาทCิommunity Mall 
 
5.แนวคิดทฤษฏี STP 
 

ก าพล สุทธิพิเชษฐ์  (2552) ได้ท าการวิเคราะห์ตลาดและค้นหาโอกาสทางการตลาดตาม

แนวคิด STP Marketing ที่จะแบ่งส่วนของตลาดออกเป็นส่วนย่อย จากนั้นก็ก าหนดตลาด

เป้าหมายท่ีต้องการเลือกเมื่อเลือกตลาดที่ต้องการได้แล้ว ต่อไปก็เป็น การวางต าแหน่งของ

ผลิตภัณฑ์ในตลาด(Positioning) โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาลูกค้าที่แท้จริง (Real Prospects) เพื่อ

ผลักดันไปสู่การซื้อและได้รับประสบการณ์ท่ีดี ตลอดจนกลายเป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น

ในระดับที่สูงขึ้นไป โดยแต่ละส่วนย่อยมีรายละเอียดดังน้ี  
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1) Segmentation เป็นแนวคิดของการแบ่งกลุ่มลูกค้า ซึ่งอาจจะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น

กลุ่ม เช่น แบ่งตามการเลือกตลาดที่บริษัทสามารถเข้าไปท าตลาดได้ง่าย ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆ ตาม

ภาษานักการตลาดอาจจะมองการแบ่งกลุ่มลูกค้า อาทิ 

- สภาพภูมิศาสตร์ เช่น อัตราการเติบโตของประชากร ลั กษณะภูมิศาสตร์ ในด้านความ

หนาแน่นของประชากร เป็นต้น 

- ลักษณะประชากร เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพครอบครัว  

เป็นต้น 

- ลักษณะทางจิตวิทยา เช่น คุณค่า ทัศนคติ และไลฟ์สไตล์ เป็นต้น 

- พฤติกรรม เช่น รูปแบบ พฤติกรรมการซื้อ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ป ระโยชน์ใช้สอย 

และการอ่อนไหวด้านราคา เป็นต้น 

แนวทางการแบ่งส่วนตลาดที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 5 แนวทางหลัก คือ 

1. Measurable ส่วนของตลาด ที่เกิดขึ้นต้องสามารถวัดค่าได้ 

2. Substantial ส่วนของตลาดที่ได้ ต้องมีมูลค่ามากพอ กล่าวคือ ต้องคุ้มค่าต่อการลงทุน

และการใช ้ความพยายามในการท าการตลาดของบริษัท 

3. Accessible บริษัทสามารถเข้าถึงส่วนของตลาดนี้ได้ 

4. Differentiable ความต้องการในส่วนของตลาดเดียวกันย่อมมีลักษณะเหมือนกันหรือ

อย่างน้อยคล้ายกัน และความต้องการในแต่ละส่วนของตลาดย่อมแตกต่างกัน 

5. Actionable บริษัทสามารถออกแบบกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับแต่ละส่วนของ

ตลาดได้ 

2) Target Market คือ การก าหนดตลาดเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มลูกค้า ซึ่งมีศักยภาพส าหรับ

การตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมายน้ันต้องมีการประเมินคุณค่าส่วนของตลาดแต่ละส่วนโดย

ค านึงถึงปัจจัย 2 ประการ คือ ความน่าสนใจของแต่ละส่ว นของตลาด พิจารณาจากขนาดของ

ตลาด มูลค่าตลาด ความเสี่ ยงและวัตถุประสงค์และทรัพยากรของบริษัทที่มีอยู่ ธุรกิจสามารถ

ก าหนดตลาดเป้าหมายได้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

2.1.การเลือกเพียงส่วนของตลาดเดียวเป็นตลาดเป้าหมาย (Single-segment 

Concentration) ซึ่งธุรกิจสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจในความต้องการของส่วนของตลาดที่

เลือกได้อย่างลึกซึ้ง และยังสร้างชื่อเสียงและความช านาญเฉพาะด้านให้กับธุรกิจได้ แต่ก็จะมี

ความเสี่ยงหากไม่ประสบความส าเร็จในส่วนของตลาดที่เลือก 
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2.2.การเลือกหลายส่วนของตลาดเป็นตลาดเป้าหมาย (Differentiated Marketing) ส่วน

ใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีทรัพยากรมากพอที่จะวางกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดหลายชุด

ส าหรับแต่ละส่วนของตลาดที่เลือกเข้าไป 

2.3.การเลือกทุกส่วนของตลาดเป็นตลาดเป้าหมาย (Undifferentiated Marketing) เป็น

ธุรกิจท่ีต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของตนตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุก ๆ ส่วนของตลาดโดย

ไม่แยกกลยุทธ์การตลาดให้มีความแตกต่างกันตามแต่ละส่วนของตลาด ซึ่งโอกาสที่ธุรกิจจะ

ประสบความส าเร็จจากกลยุทธ์ประเภทน้ีมีน้อยมาก เนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละส่วนของตลาดย่อม

มีความแตกต่างกัน ส่วนของตลาดแต่ละส่วนก็จะย่ิงมีขนาดเล็กลง จนกลายเป็นส่วนย่อยข อง

ตลาดที่เรียกว่า Niche Market และกลยุทธ์การตลาดก็จะมีลักษณะเฉพาะตามส่วนของตลาดหรือ

ส่วนย่อยของตลาดแต่ละส่วนในท่ีสุด 

3) Positioning คือ การออกแบบข้อเสนอและภาพลักษณ์ของสินค้าและธุรกิจ เพื่อสร้าง

ความโดดเด่นในตลาดเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้เราอธิบายได้ว่าลูกค้าหรือ ตลาดเป้าหมายอยู่

ตรงไหนของตลาด เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันเราอยู่ตรงไหน ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่ดีน้ันจะต้องท า

ให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่น และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เห็นถึงคุณประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ของเรา เมื่อใด

ก็ตามที่เราสามารถท าให้ผลิตภัณฑ์ของเรายืนอยู่ได้อย่างโดดเด่น ก็จะเ ท่ากับเพิ่มโอกาสที่ลูกค้า

ให้ความสนใจ จึงมีความส าคัญมากที่จะต้องเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของเราในมุมมองของลูกค้าที่

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง ดังภาพที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 แสดงการก าหนดต าแหน่งของสินค้าหรือบริการ                 
ที่มา : กิตติ สิริพัลลภ (2548)                                           
                 

 

ผู้บริโภค 

คู่แข่งขัน 

สินค้า 

ข้อมูลที่ส าคัญ 

ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 

ประโยชน์หลัก 

ภูมิหลังบริษัท 
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ผู้บริโภค 

 เนื่องจากเราจะวางต าแหน่งสินค้าให้ครองใจผู้บริโภค  ดังนั้น  ผู้บริโภคจึงเป็นปัจจัยแรกที่
ต้องน ามาพิจารณา  ข้อมูลที่ส าคัญคือ  ทัศนคติ ความคิดเห็น และการยอมรับในคุณสมบัติของ
สินค้าหรือบริการซึ่งจะออกมาในแนวใดขึ้นอยู่กับอาชีพ  รายได้ สังคม  และวิถีชีวิตของผู้บริโภค
เป็นประเด็นหลัก ในส่ วนน้ีถ้าท าการจัดกลุ่ม  ( Segmentation)    และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
อย่างลึกซึ้ง  จะท าให้ทราบว่าต าแหน่งใดจึงจะเหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย  เช่น ถ้า
ผู้บริโภคเป็นผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ  (Health Conscious) ต าแหน่งของสินค้าที่ตอบสนองความมี
สุขภาพดี  จะเป็นต าแหน่งที่สอดคล้องกับผู้บริโภค 

สินค้า 
 คุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของสินค้าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอีกปัจจัยหน่ึง ในการก าหนด
ต าแหน่งของสินค้า  นักการตลาดจะต้องแจกแจงคุณประโยชน์ของสินค้า   เช่น  ยาสีฟัน  A  มี
ประโยชน์หลายประการคือ ป้องกันฟันผุ  ท าให้ฟันขาวสะอาด กลิ่นปากสดชื่น  ท าให้ฟันแข็งแรง  
และอื่นๆ อีกมากมาย  เมื่อแจกแจงเสร็จแล้ว  จึงน ามาจัดกลุ่ม  ซึ่งโดยปกติจะจัดได้   3 กลุ่ม คือ
 1.คุณประโยชน์ขั้นพื้นฐาน   ที่เรียกว่า  “Standard  Benefit”  หรือ “Defensive Benefit”
เช่นผงซักฟอกซักผ้าขาว         
 2.คุณประโยชน์พิเศษ  ที่เรียกว่า  “Extra  Benefit”  หมายถึง  คุณประโยชน์ที่สินค้ายี่ห้อ
อื่นไม่มี  แต่ของเรามี         
 3.คุณประโยชน์เสริม  ที่เรียกว่า   “Fringe  Benefit”  เป็นคุณสมบัติที่คล้ายๆ เป็นลูกเล่น 
ไม่มี ก็ไม่เป็นไร  แต่มีก็ดูดี Extra  Benefit จะเป็นคุณสมบัติที่น าไปก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์  
แต่ถ้าหาไม่ได้ (ส่วนมากจะไม่ค่อยได้  เพราะสินค้า Me-too เยอะ)  ก็จะน าเอา  Fringe  Benefit  
ไปเป็นคุณสมบัติในการก าหนด  ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นต าแหน่งที่ไม่ค่อยแข็งแรง  โดนคู่แข่ง
ท าลายได้ง่าย ส าหรับ  Defensive  Benefit  อย่าน าไปใช้ในการก าหนดต าแหน่ง  เพราะผู้บริโภค
จะเชื่อมโยงต าแหน่งกับประเภทของสินค้ามากกว่าเชื่อมโยงกับย่ีห้อ  เช่น  ถ้าน าคุณสมบัติซักผ้า
ขาวมาก าหนดต าแหน่งของผงซักฟอก  ผู้บริโภคจะจ าไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไร ? เพราะเขามีการรับรู้
แล้วว่า  “ผงซักฟอกซัก ผ้าขาว ”  แต่ถ้า “ขาวกว่าและถนอมเนื้อผ้า ”  จะเป็นต าแหน่งที่เขา
เชื่อมโยงกับย่ีห้อได้  ถ้ายังไม่เคยมีใครก าหนดต าแหน่งแบบน้ี 

คู่แข่งขัน          
 จากการพิจารณา  2  ปัจจัยแรกจะท าให้ก าหนดต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับลูกค้าได้   แต่ต้อง
ตรวจสอบก่อนว่าต าแหน่งน้ีมีคู่แข่งขันรายใดจับจองแล้วหรือยัง ?  ถ้าคู่แข่งขันจับจองต าแหน่งนี้
แล้ว  แต่งบสื่อสารการตลาดมีน้อย  ผู้บริโภคยังไม่ได้รับทราบ  และคู่แข่งมีงบมากกว่า  ก็มีสิทธิที่
จะจับจองต าแหน่งนี้  แต่ถ้าเป็นต าแหน่งที่ครองใจผู้บริโภคแล้ว  ต้องย้อนกลับไปดูคุณสมบัติของ
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สินค้าเพื่อหาต าแหน่งใหม่  ยกเว้นแต่ว่าพอใจกับการเป็นผู้ตาม (ซึ่งมักจะท ากันมา  คือตามน้ า  
เพราะเป็นคุณประโยชน์ที่ขายได้  ไม่เสียงดี  ตัวอย่างเช่น  แชมพู X  ก าหนดต าแหน่งของสินค้า  
เป็นแชมพูที่ท าให้ผมหอม  เมื่อส ารวจแล้ว พบว่า แชมพู  Y  ยึดต าแหน่งน้ีไปแล้วแต่มีงบในการ
สื่อสารทางการตลาดน้อย  ผู้บริโภคจึงไม่สามารถโยงต าแหน่งท าให้ผมหอมกับแชมพู  Y  ได้  ถ้า
แชมพู X  มีงบมากพอที่จะจับเอา “ความเป็นแชมพูที่ท าให้ผมหอม”  ใส่ไว้ในสมองผู้บริโภคเพื่อให้
ได้ “Top of mind brand”   แชมพู X  สามารถจะมาทีหลัง  แต่ถ้าตรวจสอบแล้วผู้บริโภคเชื่อมโยง 
“ผมหอม” กับ  “แชมพู Y” แล้ว  แชมพู X  ก็ต้องเลือกต าแหน่งอื่น  จะเ ห็นว่าแชมพู X  จะต้องท า
วิจัยผู้บริโภคก่อน จึงจะเลือกก าหนดต าแหน่งได้        

ภูมิหลังบริษัท 

 กรณีที่บริษัทตั้งมานาน  สินค้าและกิจกรรมของบริษัทถูกรับทราบในภาพลักษณ์ใด  
ภาพลักษณ์หนึ่งมาแล้ว  ต้องพิจารณาต าแหน่งที่เลือกไว้จากการพิจารณา  3 ปี  ปัจจัยแรกด้วย
ว่า  เป็นต าแหน่งที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของบริษัทหรือไม่ ?  เครือซิเมนต์ไทย  ถ้าจะเลือก
ต าแหน่ง  “ Every  Day low Price ” อย่างบางห้างสรรพสินค้าคงไม่เหมาะหรือศูนย์ธรรมศาสตร์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ให้บริการทางด้านเป็นท่ีปรึกษาของธุรกิจอีคอมเมิร์ส  ถ้าจะบอกผู้คน
ทั่วไปว่า  “เป็นศูนย์ที่เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ”  คงต้องออก
แรงอีกเยอะ เพราะเทคโนโลยีไม่ใช่ต าแหน่งท่ีคนรับรู้ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงเลือกเอา
ต าแหน่ง “ เป็นศูนย์ที่เน้นในการท าแผนธุรกิจ  ในขณะเดียวกันมีพันธมิตรที่เชี่ยวชาญทุกด้าน  
พร้อมส าหรับการบริการบริษัทต่างๆ “  ที่เลือกเก่งท าธุรกิจ  เพราะเป็นคณะฯ ที่มีช่ือเสียงมา นาน
ทางด้นธุรกิจและเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแผนธุรกิจระดับโลกมาแล้ว  
  จะเห็นว่าการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์  ต้องพิจารณาทั้ง 4 ปัจจัย  จึงจะได้ต าแหน่งที่
เหมาะสม  การดูเพียงบางปัจจัยจะท าให้ต าแหน่งที่เลือกไม่ม่ันคงแข็งแรงพอ  และต้องหมั่น
ตรวจสอบอยู่เสมอว่ า  ยังเป็นต าแหน่งที่เหมาะสมห รือไม่ ? ต้องใจกล้าพอที่จะต้อง “Re-
positioning” หรือเปลี่ยนต าแหน่งใหม่  ถ้าต าแหน่งเก่าใช้หากินไม่ได้แล้ว    
                

6.แนวคิด SWOT Analysis        
           
 1.SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์  2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน
และสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ 
(situation analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา ) รู้จัก
สภาพแวดล้อม  (รู้เขา ) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส- อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจ จัยต่าง ๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
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เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมท้ัง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแ ปลงเหล่านี้ท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่ อนและความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การ
ก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป  
 2.องค์ประกอบของ  SWOTS มาจาก  Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือข้อ
ได้เปรียบ   เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบ ริษัท เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้าน
การผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล  บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จา กจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์
การตลาด          
 W มาจาก  Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  ที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้นสถานการณ์
ภายในองค์กรที่เป็น         
 O มาจาก  Opportunities หมายถึง  โอกาส   การที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็ง ตรงท่ีโอกาสน้ันเป็น
ผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในนักการตลาด
ที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสน้ัน เช่น  การเมือง การปกครอง 
กฎหมาย ราคาน้ ามัน ค่าเงินบาท คู่แข่งเป็นต้น      
 T มาจาก  Threats หมายถึง  อุปสรรค  ข้อจ ากัด  ซึ่งเกิด จากสภาพแวดล้อม
ภายนอก  บางครั้งการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เพราะท้ังสองสิ่งนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงไป ซึง่การเปลี่ยนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรค
ได้ เช่น ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นต้น       
 3.เครื่องมือนี้ใช้เพื่ออะไร  SWOT  เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร 
หรือโครงการ ซึ่งช่วย ผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในโอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ส าหรับก าหนดแผนงานโครงการจะใช้เป็ นแนวทางในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และการก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้อุตสาหกรรมพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม             
 4. ข้อดีและข้อเสียของ SWOT       
 ข้อดี           
 1. ใช้ประเมินสภาวะแวดล้อมและสถานภาพขององค์กรโดยเน้นศักยภาพและความพร้อมที่
องค์กรมีอยู่และพยายามหลีกเลี่ยงภั ยคุกคามหรือความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกรวมท้ัง
แก้ไขจุดอ่อนขององค์กรด้วยเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีโอกาสที่จะก่ อให้เกิดประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้ น
 2. น าไปใช้ปรับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบัติของการจัดท าแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานให้มีโอกาสสร้างความส าเร็จมากขึ้น      
 3. ท าให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงการท างานความก้าวหน้าและขีดจ ากัดด้านบุคลากร 
งบประมาณ และระบบงานเป็นการป้องกันการแทรกแซงการท างานจากปัจจัยภายนอกได้มากขึ้น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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 ข้อเสีย:            
 การวิเคราะห์  SWOT ขององค์กรมีข้อที่ควรค านึง  4 ประการ Bosemanetal.,1986) คือ
 1.องค์กรต้องก าหนดก่อนว่าองค์กรต้องการที่จะท าอะไร    
 2.การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องกระท าในช่วงเวลาขณะน้ัน   
 3.องค์กรต้องก าหนดปัจจัยหลัก (Key success factors) ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานให้
ถูกต้อง           
 4.องค์กรต้องประเมินความสามารถของตนให้ถูกต้อง    
 5.ขั้นตอน/วิธีการด า เนินการท า SWOT Analysis 
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ตารางที่ 2.3 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี 
 

ชื่อผู้แต่ง  ชื่อผลงาน ผลงานนี้เก่ียวข้องกับ
ตัวแปรที่จะศึกษาใน
รายงานนี้ตัวแปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เก่ียวกับตัวแปรจาก
ผลงานนี้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์

(2541) ได้อ้างถึงแนวคิด 
Phillip  Kotler           

แนวความคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาด 7ps ส าหรับ
ธุรกิจบริการ  

 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 7ps ส าหรับ
ธุรกิจบริการ  

 

1.ด้านผลิตภัณฑ ์(Product) สิ่งซึ่ง
สนองความจ าเป็นและความ
ต้องการของมนุษย์ได ้

2.2.ด้านราคา  ( Price ) คือ คุณค่า
ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน  ลูกค้าจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  ( 
Value )  ของบริการกับราคา  ( 
Price ) ของบริการนั้น   

3.3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ( 
Place ) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการ
น าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า   

  4. ด้านส่งเสริมการตลาด  ( 
Promotion ) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มี
ความส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้

ผู้ใช้บริการ  

5 5. ด้านบุคคล  ( People ) หรือ
พนักงาน ( Employee ) ซึ่งต้อง
อาศัยการคัดเลือก  การ
ฝึกอบรม      

6.6.ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทาง
กายภาพ (Physical  Evidence 
and Presentation )  เป็นการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ
ให้กับลูกค้า  

7.ด้านกระบวนการ ( 
Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ด้านการบริการ 
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ตารางที่ 2.3 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี (ต่อ) 
 

ชื่อผู้แต่ง  ชื่อผลงาน ผลงานนี้เก่ียวข้องกับตัว
แปรที่จะศึกษาในรายงาน
นี้ตัวแปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เก่ียวกับตัวแปร
จากผลงานนี้ 

ศิวารัตน์ ณ ปทุม, สุรกิจ เท
วกุล และปณิศา ลัญชานนท ์ 

 

แนวความคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
(2552) 

 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

 

พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง 
การกระท าของบุคคลบุคคล
หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การจัดการ 
 

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป ์ หลักการตลาด (2555) 

 

ส่วนประสมทางการตลาด เห็นถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิด
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิด
สิ่งกระตุ้น (Stimuli)คือ1. สิ่ง
กระตุ้นภายนอกของผู้ซื้อ 
เช่น ความหิว  ความกระหาย 
(Stimuli) 2. ความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ซื้อ (Buyer’s Black 
Box)เช่นปัจจัยด้าน
วัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม 
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัย
ทางจิตวิทยา  

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา การตลาดบริการ แนวคิ ดและ
กลยุทธ์ (2557)  

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

 

การตลาดบริการ การจัด
จ าหน่ายกระจายสินค้าให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการ
ซื้อ 

ก าพล สุทธิพิเชษฐ์ 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดทฤษฏี STP (2557) 

 

กลยุทธ์  STP 

 

การวิเคราะห์โดยการส ารวจ
จากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ 
สภาพการณ์ภายในและ
สภาพการณ์ภายนอก ดังนั้น
การวิเคราะห ์SWOTจึงเรียก
ได้ว่าเป็นการวิเคราะห์
สภาพการณ์ (situation 
analysis) ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก
สภาพแวดล้อม (รู้เขา)ชัดเจน 
และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค 
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ตารางที่ 2.3 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี (ต่อ) 
 

ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน 

 

ผลงานนี้เก่ียวข้องกับตัว
แปรที่จะศึกษาในรายงาน
นี้ตัวแปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เก่ียวกับตัวแปร
จากผลงานนี้ 

ชัยวัฒน์ จันพิทักษ์ 2556:11) 
 

Marketing 
Management (2541: 124 ‟ 
125)  

 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

 

1. พฤติกรรมของผู้ซื้อการ
กระท าของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
แลกเปลี่ยนสินค้า  2. การซื้อ
และการบริโภคการกระท า
ของบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
จัดการหาให้มาและการใช้ซึ่ง
สินค้าและบริการ   3. การ
ประเมินทางเลือกผู้บริโภค
ต้องก าหนดเกณฑ์หรือ
คุณสมบัติที่จะใช้ในการ
ประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา 
รูปแบบ บริการหลังการขาย 
ราคาขายต่อหน่วย 4. การ
ตัดสินใจซื้อ   (1) ตรายี่ห้อที่
ซื้อ  
 (2) ร้านค้าที่ซื้อ (3) ปริมาณ
ที่ซื้อ  (4) เวลาที่ซื้อ  (5) 
วิธีการในการช าระเงิน  
 

อนุศาสตร์ สระทองเวียน  แนวคิดรูปแบบการค้าปลีกใน
ประเทศไทย  

 

การค้าปลีก ปัจจุบันรูปแบบการค้าปลีก
ของประเทศไทย
มี  2 แบบ คือ ธุรกิจค้าปลีก
แบบดั้งเดิม และ ธุรกิจค้า
ปลีกแบบทันสมัยหรือ
สมัยใหม่ ซึ่งการด าเนินธุรกิจ
ทางการค้าที่แตกต่าง จาก
ความแตกต่างของการด าเนิน
ทั้งสองช่องทาง ที่มีผลมาจาก
การตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค และการเพิ่ม
ความต้องการให้กับผู้บริโภค 
ตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่
เข้าใกล้ถึงผู้บริโภค 
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       ตารางที่ 2.3 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี (ต่อ)  
 

ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน 

 

ผลงานนี้เก่ียวข้องกับตัว
แปรที่จะศึกษาในรายงาน
นี้ตัวแปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เก่ียวกับตัวแปร
จากผลงานนี้ 

อนุศาสตร์ สระทองเวียน 
 

กระบวนการตัดสินใจ 
(2550:11)   

 

การตัดสินใจ 

 

.การรับรู้ถึงความต้องการ
หรือปัญหา (Problem/Need 
Recognition) 2. การ
แสวงหาข้อมูล (Information 
Search) 3. การประเมิน
ทางเลือก(Evaluation of 
Alternatives) 4. การ
ตัดสินใจซื้อ (Purchase 
Decision) 5. พฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ  
(Postpurchase Behavior) 

 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         
            
 กวิดา จิตตปราณี  และณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์  (2555) ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวมือของผู้หญิงท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า                                                         
 1.ข้อมูลส่วนบุคคล   ผู้ตอบสอบถามมีอายุระหว่าง 25-29 ปีสถานะภาพโสด มีระดับ
การศึกษาอยู่ท่ีปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 
10,000 – 15,000 บาท และอาศัยสถานท่ีที่เปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา  
 2.ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการเลือ กซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวมือ  ส่วนใหญ่มีผิว
การแห้ง  เคยใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวมือ ทาวันละ 1-2 ครั้ง ส่วนสาเหตุที่ใช้คือ ลดความแห้งกร้าน  
ชอบเป็นครีมข้นและตัดสินใจซ้ือด้วยตัวเอง      
 3.ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวมือ พบว่ามีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวมือโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านราคามีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือ อยู่ในระดับมากที่สุด        
 4.เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลุต่อการตัดสินใจซ้ือ ประกอบด้วย
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด   
 5.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวมือ จาก
แบบสอบถามปลายเปิด โดยน าเสนอในรูปแบบความถี่ประกอบความเรียงคือต้องการให้
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ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ให้ความส าคัญกับคุณภาพที่สามารถป้องกันผิวได้จริงและเป็นผลิตภัณฑ์
ราคาถูกในปริมาณมาก         
           
 พนิดา วงษ์อินทร์ (2011) ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมในการซ้ือผลิตภัณฑ์ครีม
บ ารุงผิวหน้าไวท์เทนน่ิงของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า   
  1.ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาท เป็นโสด มีสภาพสีผิว
ค่อนข้างคล้ า นิยมใช้ไวท์เทนนิ่งแบบครีมในตอนเช้า ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้เน้นในด้านการโฆษณา 
ได้แก่ พอนด์ส , ออย ออฟ โอเลย์ และการ์นิเย่ เลือกซื้อจากห้างส รรพสินค้าโดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของสินค้าและตัวเองมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด             
 2.ปัจจัยส่วนมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา คุณภาพต้องคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย หาซ้ือ
ได้ง่าย และควรมีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้ประสมทางการตลาด 4ps ผู้บริโภคให้ความส าคั ญ
มากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องมีการรับรอง             
 3.พฤติกรรมในการซื้อ ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ย 796.68 บาทต่อครั้งปริมาณ    1
ขวด/กระปุก (15 ml.) ต่อครั้ง และเฉลี่ย 1.2 เดือนต่อครั้ง     
 4.ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า              
 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ต่อเดือน ช่วงเวลาที่ใช้ ระยะเวลาที่ซ้ือ ประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และสถานท่ีซื้อ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้า
ไวท์เทนนิ่ง ได้แก่ ด้านมูลค่าในการซื้อต่อครั้ง ด้านปริมาณในการซ้ือต่อครั้ง และด้านความถี่ใ น
การซื้อต่อครั้งแตกต่างกัน                
 4.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ครีม
บ ารุงผิวหน้าไวท์เทนนิ่ง ได้แก่ ด้านมูลค่าในการซื้อต่อครั้ง ด้านปริมาณในการซ้ือต่อครั้ง และด้าน
ความถี่ในการซ้ือต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน       
            

 พรรณพร พูลสุขโข  (2550) ท าการศึกษาเร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกายของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษา แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
  1.ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนเป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 25-
35 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือนมากกว่า 
10,000-20,000 บาท         
  2.พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซื้อผลิตภัณฑ์กัน
แดดมากที่สุด มีการซื้อผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกายเม่ือหมดหรือใกล้จะหมด 
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ยี่ห้อที่ซื้อมากที่สุดคือ นีเวีย นิยมซื้อจากร้านสะดวกซื้อ เน้นคุณภาพของสินค้า มีการซ้ือใช้เอง 
บุคคลที่มีส่วนร่วม หรือส่วนช่วยในการตัดสินใจซ้ือคือ ตนเอง ก ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ใน
การซื้อ 1 เดือน/ครั้ง และค่าใช้จ่ายในการซ้ือ 213.60 บาทต่อครั้ง    
 3.ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติในเชิงบวกต่อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกาย โดยให้ความส าคัญทางด้านส่วนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวกายจ าเป็นต้องมีการรับรองมาตรฐานจากองค์การ ด้านอาหารและยา (อย.), ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวกายที่มียี่ห้อรู้จักกันแพร่หลาย ราคาจะแพง , ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกายหาซื้อได้สะดวก , การลด, 
แลก, แจก, แถมผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกาย         
 4.สมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่า งส่วนใหญ่ คือ เพศ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกาย ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือแตกต่างกัน แต่พบว่า ด้านความถี่ในการซ้ือไม่
แตกต่างกัน อายุ , ระดับการศึกษา , รายได้, อาชีพ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวกาย ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือ และ ด้านความถี่ในการซ้ือแตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกาย ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือ และ ด้าน
ความถี่ในการซ้ือ ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกาย ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ และ ด้านความถี่ในการซ้ือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกาย ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือ และ ด้านความถี่ในการซ้ือและ
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกาย ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ แต่พบว่า การส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซ้ือ 
            
 มานพพร อธิคมบดี พฤติกรรมและความพึงพอใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเวช
ส าอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ศึกษากรณี Dermo care ของบริษัท บู๊ทส์รีเทล 
(ประเทศไทย ) จ ากัดจากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบ ถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
(77.3%) มีอายุระหว่าง 30-39 ปีร้อยละ (42.0%) มีสถานภาพโสด ร้อยละ (65.3%) การศึกษา
ระดับปริญญาตรีร้อยละ (58.0%) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน /รับจ้าง รอยละ  ้ (66.0%) 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ (35.3%)     
 1.พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเวชส าอาง Dermo care จากการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีเหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสขภาพ  ุ (33.8%) บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์คือ ตัวเอง (78.8%) ความบ่อยในการซื้อผลิตภัณฑ์คือ เดือน
ละครั้ง (26.8%) ปริมาณการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้ง คือ 2‟3 ชิ้น/ขวด ต่อครั้ง (45.0%) 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้ง คือ มากกว่า 1,000 บาท (30.3%) และช่องทางในการ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คือ แผ่นป้ายโฆษณา (37.5%)    
 2.ความพึงพอใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์น วัตกรรมเวชส าอาง ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษา
กรณี Dermo care ของบริษัท บู๊ทส์รีเทล (ประเทศไทย ) จ ากัด จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
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แบบสอบถามให้ความส าคัญของปัจจัยด้านการตลาด โดยรวมอยู่ท่ีระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
3.78 โดยพบว่าปัจจัยด้านชองทางการจัดจ าหน่าย มีความ ส าคัญเป็นอันดับ 1 รองลงคือ ปัจจัย
ด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

 

ตารางที่ 2.4 ตารางสรุปทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์

ของ                                                                                                                                                                                    
งานวิจัย 

ขอบเขต
การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจาก
งานวิจัยนี้ที่
เก่ียวข้องกับตัว
แปรที่จะศึกษา
ในรายงาน 

กวิดา จิตตปราณี
และณัตฐาวุฒิ ฐิติ
ปราโมทย์ (2555) 

 

พฤติกรรมการ
เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวมือของผู้หญิง
ในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

 

เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการ
เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวมือของผู้หญิง
ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวพรรณมือ
ของผู้หญิงท างาน
ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยอาศัย
เครื่องมือ คือ
แบบสอบถามและ
วิเคราะห์ข้อมูล
จากค่าสถิติ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ และการ
ทดสอบสมุติฐาน 
โดยใช้สถิติ
ทดสอบChi-
Square,Cramer's 

Cramer's V และ
สถิติ Somer's d 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
พบว่า ผู้ตอบ
สอบถามมีอายุ
ระหว่าง 25-29 ปี
สถานะภาพโสด มี
ระดับการศึกษา
อยู่ที่ปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ที่ 10,000 – 
15,000 บาท และ
อาศัยสถานที่ที่
เปดิ
เครื่องปรับอากาศ
ตลอดเวลา 
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
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ตารางที่ 2.4 ตารางสรุปทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 
ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์

ของ                                                                                                                                                                                    
งานวิจัย 

ขอบเขต

การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจาก

งานวิจัยนี้ที่
เก่ียวข้องกับตัว
แปรที่จะศึกษา
ในรายงาน 

กวิดา จิตตปราณี
และณัตฐาวุฒิ ฐิติ
ปราโมทย์ (2555) 

 

พฤติกรรมการ
เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิว 

มือของผู้หญิงใน
เขต 
กรุงเทพมหานคร 

 

เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการ
เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวมือของผู้หญิง
ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวพรรณมือ
ของผู้หญิงท างาน
ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยอาศัย
เครื่องมือ คือ
แบบสอบถามและ
วิเคราะห์ข้อมูล
จากค่าสถิติ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ และการ
ทดสอบสมุติฐาน 
โดยใช้สถิติ
ทดสอบChi-
Square,Cramer's 

Cramer's V และ
สถิติ Somer's d 

ด้านพฤติกรรม
การส่วนใหญ่มีผิว
การแห้ง เคยใช้
ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวมือ ทาวันละ 1-
2 ครั้ง ส่วนสาเหตุ
ที่ใช้คือ ลด 
ความแห้งกร้าน 
ชอบเป็นครีมข้น
และตัดสินใจซื้อ
ด้วยตัวเอง  
ปัจจัยทางด้านการ 
ตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุง 
ผิวมือ พบว่ามีผล
ต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวมือ 
โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดย
ปัจจัยด้านราคามี
ผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
เมื่อ เปรียบเทียบ
ลักษณะส่วน
บุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีผลุต่อ
การตัดสินใจซื้อ
ด้านราคา สถานที่ 
และการส่งเสริม
การตลาด 
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ตารางที่ 2.4 ตารางสรุปทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 
ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์

ของ                                                                                                                                                                                    
งานวิจัย 

ขอบเขต

การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจาก

งานวิจัยนี้ที่
เก่ียวข้องกับตัว
แปรที่จะศึกษา
ในรายงาน 

พนิดา วงษ์อินทร์  
(2011) 

 

พฤติกรรมในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ครีม
บ ารุงผิวหน้าไวท์
เทนนิ่งของผู้หญิง
ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

เพื่อศึกษา
พฤติกรรมในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ครีม
บ ารุงผิวหน้าไวท์
เทนนิ่งของผู้หญิง
ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
ครีมบ ารุงผิวหน้า
ไวท์เทนนิ่งของ
ผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยอาศัย
เครื่องมือ คือ
แบบสอบถามและ
วิเคราะห์ข้อมูล
จากค่าสถิติ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ และการ
ทดสอบสมุติฐาน 
โดยใช้สถิติ
ทดสอบChi-
Square,Cramer's 

Cramer's V และ
สถิติ Somer's d 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
เพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 25-29 ปี 
มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มี
อาชีพเป็น
พนักงาน
บริษัทเอกชน มี
รายได้เฉลี่ย 
10,001-20,000 
บาท เป็นโสด มี
สภาพสีผิว
ค่อนข้างคล้ า นิยม
ใช้ไวท์เทนนิ่งแบบ
ครีมในตอนเช้า 
ผลิตภัณฑ์ที่นิยม
ใช้เน้นในด้านการ
โฆษณา ได้แก่ 
พอนด์ส, ออย 
ออฟ โอเลย์ และ
การ์นิเย่ เลือกซื้อ
จาห้างสรรพสินค้า
โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของ
สินค้า และตัวเอง
มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อมาก
ที่สุดปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด4ps 
ผู้บริโภคให้
ความส าคัญมาก
ที่สุด  
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ตารางที่ 2.4 ตารางสรุปทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 
ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์

ของ                                                                                                                                                                                    
งานวิจัย 

ขอบเขต

การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจาก

งานวิจัยนี้ที่
เก่ียวข้องกับตัว
แปรที่จะศึกษา
ในรายงาน 

พนิดา วงษ์อินทร์  
(2011) 

 

พฤติกรรมในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ครีม
บ ารุงผิวหน้าไวท์
เทนนิ่งของผู้หญิง
ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

เพื่อศึกษา
พฤติกรรมในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ครีม
บ ารุงผิวหน้าไวท์
เทนนิ่งของผู้หญิง
ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
ครีมบ ารุงผิวหน้า
ไวท์เทนนิ่งของ
ผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยอาศัย
เครื่องมือ คือ
แบบสอบถามและ
วิเคราะห์ข้อมูล
จากค่าสถิติ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ และการ
ทดสอบสมุติฐาน 
โดยใช้สถิติ
ทดสอบChi-
Square,Cramer's 

Cramer's V และ
สถิติ Somer's d 

ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 
4ps ผู้บริโภคให้
ความส าคัญมาก
ที่สุด คือ 
ผลิตภัณฑ์
จ าเป็นต้องมีการ
รับรองมาตรฐาน
จากองค์การ 
อาหารและยา 
คุณภาพต้อง
คุ้มค่ากับราคาที่
จ่าย หาซื้อได้ง่าย 
และควรมีสินค้า
ตัวอย่างให ้
ทดลองใช้  ส่วน
พฤติกรรมในการ
ซื้อ ผู้บริโภคซื้อ
ผลิตภัณฑ์โดย
เฉลี่ย 796.68 
บาทต่อครั้ง
ปริมาณ 1ขวด /
กระปุก (15 ml.) 
ต่อครั้ง และเฉลี่ย 
1.2 เดือนต่อครั้ง  
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ตารางที่ 2.4 ตารางสรุปทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 
ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์

ของ                                                                                                                                                                                    
งานวิจัย 

ขอบเขต

การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจาก

งานวิจัยนี้ที่
เก่ียวข้องกับตัว
แปรที่จะศึกษา
ในรายงาน 

พรรณพร พูลสุข
โข (2550) 

ทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวกายของ
ผู้บริโภคใน
จังหวัดนนทบุร ี

 

วัตถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวกายของ
ผู้บริโภคใน
จังหวัดนนทบุร ี 

 

ขอบเขการศึกษา
ผู้ที่ใช้ทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวกายของ
ผู้บริโภคใน
จังหวัดนนทบุร ี 

 

เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยอาศัย
เครื่องมือ คือ
แบบสอบถามและ
วิเคราะห์ข้อมูล
จากค่าสถิติ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ และการ
ทดสอบสมุติฐาน 
โดยใช้สถิติ
ทดสอบChi-
Square,Cramer's 

Cramer's V และ
สถิติ Somer's d 

ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง
มีพฤติกรรมใน
การใช้ส่วนใหญ่
ซื้อผลิตภัณฑ์
โลชั่นกันแดดมาก
ที่สุด มีการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซื้อ
ผลิตภัณฑ์โลชั่น
บ ารุงผิวกายเม่ือ
หมดหรือใกล้จะ
หมด ยี่ห้อที่ซื้อ
มากที่สุดคือ นีเวีย 
นิยมซื้อจากร้าน
สะดวกซื้อ เน้น
คุณภาพของ
สินค้า มีการซื้อใช้
เอง บุคคลที่มีส่วน
ร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อคือ 
ตนเอง กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความถี่ในการ
ซื้อ 1 เดือน/ครั้ง 
และค่าใช้จ่ายใน
การซื้อ 213.60 
บาทต่อครั้ง 
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กรอบแนวความคิด 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สามารถสรุปแนวคิดเพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษา โดยเน้นการศึกษากลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ บริษัทกาญจนา บิวตี้ 
เซ็นเตอร์ เขตชลบุรี  แสดงเป็นกรอบแนวความคิดดังนี้     
     

 กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจัยเพื่อ “การแบ่งกลุ่ม” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 

ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแล

ผิวพรรณ ของบริษัท

กาญจนา บิวตี้ เซ็น

เตอร ์เขตชลบุรี 

ประชากรที่จะศึกษา  
 

กลุ่มที่ 1       กลุ่มที่ 2       

กลุ่มที่ 3            กลุ่มที่ 4 

ประชากรกลุ่มย่อย 

ตัวแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย 

(ข้อมูลเชิงปริมาณ)       

ส่วนประสมทางการตลาด 7ps คือ         

1. ผลิตภัณฑ์                                                             

2. ราคา                                                                   

3. การจัดจ าหน่าย                                                       

4. การส่งเสริมการขาย                                                                                     

5. ด้านบุคคล                                                             

6. การสร้างคุณภาพโดยรวม                                                                         

7. กระบวนการ 

 



     บทที่ 3 

     ระเบียบวิธีการศึกษา    
                            
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง            
               
 ประชากร 

ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในเขตจังหวัดชลบุรี จากจ านวน 11เขต ใน11
ต าบล ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ  ทั้งเพศชายและเพศหญิง  ทีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
(จากการส ารวจของส านักงานทะเบียนกลางกรมการปกครอง เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ) 
พบว่าชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่มากเป็นอันดับ 9 มีจ านวน 1,364,002 คน แบ่ง
ออกเป็นเพศชาย 668,744 คน และเพศหญิง 695,298 คน)              
                                                                        

 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนทั่วไปท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชาย
และเพศหญิงที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ของบริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ และอาศัยอยู่
ในจังหวัดชลบุรี (ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2555 พบว่าประชากร อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้น
ไป จัดเป็นประชากรวัยแรงงาน และมีรายได้เป็นของตัวเอง) โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan:1970) ซึ่งมีจ านวนประชากรตั้งแต่ 
1,000,000 คนขึ้นไป ต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง 384 ตัวอย่าง แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัด ทางด้านเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาจึงได้ลดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 200 ตัวอย่าง 
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2.ตัวแปรในการศึกษา 

 ตารางที่ 3.1 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงลักษณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3.3 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 

 

ชื่อตัวแปรและ     ค าถามที่จะใส่ลงใน    ลักษณะของค าตอบ    ตัวเลือก(ถ้ามี)                    ที่มา                                                    

ประเภทตัวแปร     แบบสอบถาม                
(เพศ)              โปรดระบุเพศของท่าน        เลือกได้หนึ่งตัวเลือก          O ชาย                แบบสอบถาม 

Norminal                                                                                O หญิง                                      ชุดนี้เป็น  

(อายุ)        ปัจจุบันท่านมีอายุ          เลือกได้หนึ่งตัวเลือก    O 15-25                        งานวิจัย                                                                                                                                                       

Norminal                                                                               O 26-35                             ส ารวจพฤติกรรม 

                 O 36-45                           และความต้องการ 

                 O 46-55                            ของผู้บริโภคที่มี 

                                                                                            O 56 ปี ขึ้นไป                      ต่อผลิตภัณฑ์ขัด 

(การศึกษา)              การศึกษาสูงสุด            เลือกได้หนึ่งตัวเลือก       O ประถมศึกษา             ผิวกายที่มีส่วน

Norminal                                                                                O มัธยมศึกษา                   ประสมจากมะขาม  

                 O ปริญญาตรี                 ของ วันรัก 

                                                                                            O ปริญญาโท            ณ นคร (2555) 

                                                                                            O ปริญญาเอก      

(อาชีพ)               อาชีพหลักของท่าน           เลือกได้หนึ่งตัวเลือก        O นักเรียนหรือนักศึกษา      

Norminal                                                                                 O ข้าราชการหรือพนักงาน 

          รัฐวิสาหกิจ  

                                                                                             O พนักงานบริษัทเอกชน  

                                                                                             O ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

รายได้                 รายได้ของท่านต่อเดือน         เลือกได้หนึ่งตัวเลือก     O ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 

Norminal           15,000บาท 

                                                                                               O 15,001-20,000 บาท  

                                                          O  20,001-30,000บาท 

                                                         O  30,001-50,000 บาท 

                                              O  50,001 ขึ้นไป 
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ตารางที่ 3.2 ตารางแจกแจงตัวแปรพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ  ที่เป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ชื่อตัวแปรและ                  ค าถามที่จะใส่ลงใน                ลักษณะของค าตอบ                ตัวเลือก(ถ้ามี) 

ประเภทตัวแปร                    แบบสอบถาม 

พฤติกรรม            1.ท่านเคยซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ     (ตอบเพียงค าตอบเดียว)   O เคย 
การเลือกซื้อ              หรือไม่                                                                         O ไม่เคย 
                       
                2. ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ                                   O ใช่                               
                   เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก (Brand name)                          O ไม่ใช่  
                   ใช่หรือไม่ใช ่
                            
                3. ปัจจุบันท่านใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   O วาสลีน                         
                   ยี่ห้อใด                                                                        O กานิเย่ 
                                                                                                              O นีเวีย                          
                                                                                                    O มิสทีน 

                                                                                                   O อื่นๆโปรดระบ ุ

                            4. จากข้อ 3 ท่านเลือกใช้ยี่ห้อดังกล่าว (ตอบเพียงค าตอบเดียว)    O ราคาถูก   

                               เพราะเหตุใด                                                               O คุณภาพดี    

                      O กลิ่นหอม    

         O มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย      

         O สะดวกในการพกพา     

          O เชื่อถือในยี่ห้อ            

         O อื่นๆ โปรดระบ ุ                                          

                          5.ท่านนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ (ตอบเพียงค าตอบเดียว)     O น้อยกว่า  1ครั้ง/เดือน                                
                   บ่อยเพียงใด ใน 1 เดือน                                                   O 2-3 ครั้ง/เดือน                    
                                                                                                    O 4-5ครั้ง/เดือน                             
                                                                                                     O มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน 
                  
                6. เหตุผลที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ ์    (ตอบเพียงค าตอบเดียว)      O เพื่อผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื่น                 
                   ดูแลผิวพรรณ                                                                O เพื่อให้ผิวแลดูกระจ่างใส 
                                                                                                    O เพื่อป้องกันแสงแดด                                     
                                                                                                    O อื่นๆโปรดระบ ุ
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ตารางที่ 3.2 ตารางแจกแจงตัวแปรพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ  ที่เป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อตัวแปรและ             ค าถามที่จะใส่ลงใน                ลักษณะของค าตอบ                     ตัวเลือก(ถ้ามี) 

ประเภทตัวแปร           แบบสอบถาม 

                        
พฤติกรรม                 7.ส่วนประสมหลักของผลิตภัณฑ์    (ตอบเพียงค าตอบเดียว)      O SPF  
การเลือกซื้อ                                                                                              O Vitamin 
                                                                                                    O Whitening  
                                                                                                              O AHA     
                                                                                                              O BHA      
                                                                                                              O โยเกิร์ต  
                                                                                                              O สารสกัดจากธรรมชาต ิ   
                                                                                                    O อื่นๆ 
                             
                    8.ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม (ตอบเพียงค าตอบเดียว)      O ไข่มุก                                                           
                      ของสารสกัดจากธรรมชาต ิ                                             O โสม                                                                        
                     ชนิดใดที่ท่านจะเลือกซื้อ                                                  O สมุนไพรไทย 
                                                                                                              O สาหร่ายทะเล                               
                                                                                                              O ผลไม ้                             
                                                                                                              O glutathione                     
                                                                                                              O ว่านหางจระเข้                          
                      
                    9.รูปแบบของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ (ตอบเพียงค าตอบเดียว)   O แบบบรรจุในกระปุก                    
                    ที่ท่านนิยมใช้                                                                O แบบบรรจุหลอดบีบ 
                                                                                                    O แบบบรรจุขวด                                   
                                                                                                    O แบบบรรจุขวดป้ัม 
                              
                   10.ท่านนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ (ตอบเพียงค าตอบเดียว)  O ไม่มีกลิ่น                                     
                     กลิ่นใด                                                                      O กลิ่นผลไม ้
                                                                                                    O กลิ่นดอกไม้                                              
                                                                                                    O กลิ่นน้ าหอมปรุงแต่ง 
                                                                                                    O กลิ่นธรรมชาติตามวัสดุดิบที่ใช ้
   
   
 

  
  
  
........................ 
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ตารางที่ 3.2 ตารางแจกแจงตัวแปรพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ  ที่เป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัวแปรและ             ค าถามที่จะใส่ลงใน                ลักษณะของค าตอบ                  ตัวเลือก(ถ้ามี) 

ประเภทตัวแปร           แบบสอบถาม 

                            
พฤติกรรม                11.ส่วนใหญ่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ ์(ตอบเพียงค าตอบเดียว)     O ซุปเปอร์มาร์เก็ต                          
การเลือกซื้อ              ดูแลผิวพรรณจากสถานที่ใด                                             O ร้านตัวแทนจัดจ าหน่าย
                                                                                   เครื่องส าอาง 
                                                                                                   O สมาชิกขายตรง                                             
                                                                                                   O ร้านความงามและสุขภาพ
                                                                                                        เช่น ร้านวัตสัน บูทส์
                                                                                                  O ร้านค้าสะดวกซื้อ 7-eleven  
                                                                                                            O ร้านขายยา 
                                                                                                  O อื่นๆโปรดระบุ 
 
              12.เวลาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์    (ตอบเพียงค าตอบเดียว)              O เลือกซื้อเอง  
  ท่านเลือกซื้ออย่างไร                                                       O เลือกซื้อเอง แต่น าไปให้คนอื่น 
                                                                                                 O เลือกเองแต่ให้คนอื่นซื้อให ้
                                                                                                 O คนอื่นซื้อมาให้เลย 
                           
   13.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อ     (ตอบเพียงค าตอบเดียว)           O ต่ ากว่า 100 บาท             
                     ผลิตภัณฑ์ในแต่ครั้ง                                                    O 101 - 300บาท 
                                                                                                 O 301-500 บาท                
                                                                                                  O 501-1,000 บาท   
                                                                                                 O 1,000 บาทขึ้นไป 
                            
                 14. ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ  (ตอบเพียงค าตอบเดียว)    O ใช่                               
                             เนื่องจากท่านมั่นใจว่า คุณภาพ                                       O ไม่ใช่ 
                             ของสินค้านี้ ดีกว่าสินค้าตัวอื่น 
                             ในท้องตลาดหรือไม่ 
                            
                15. ท่านเคยใช้ผลิตภัณฑ์ดูแล (ตอบเพียงค าตอบเดียว)              O เคย                                
                             ผิวพรรณในช่วงที่มีการลดราคา                                       O ไม่เคย 
                             หรือแจกของแถมหรือไม ่
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ตารางที่ 3.2 ตารางแจกแจงตัวแปรพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ  ที่เป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัวแปรและ               ค าถามที่จะใส่ลงใน                ลักษณะของค าตอบ                     ตัวเลือก(ถ้ามี) 

ประเภทตัวแปร             แบบสอบถาม 

                        

(พฤติกรรม                      16. ถ้าท่านเคย ท่านคิดว่าการลดราคา(ตอบเพียงค าตอบเดียว) O เพิ่มขึ้น                           
การเลือกซื้อ)                      หรือแจกของแถม จะท าให้ท่านซื้อสินค้า                           O เท่าเดิม 
                                       เพิ่มขึ้นหรือไม ่
                                     
                           17. ท่านชอบซื้อผลิตภัณฑ ์(ตอบเพียงค าตอบเดียว)            O แบบโลชั่น                        
                              ดูแลผิวพรรณแบบใดมากที่สุด                                    O แบบครีม              
                                                                                                       O แบบเจล 
                                                                                                       O แบบน้ า       
                                       
                            18.บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ      (ตอบเพียงค าตอบเดียว)     O ตนเอง                                             
                             การเลือกซื้อ)                                                         O เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน                                                                                                                                    
                                                                                                       O ครอบครัว / ญาติ /                                                                                                                  
                                                                                                                แฟน / สามี          
                                                                             O ดารา / นางแบบ /                                         
  ไฮโซ                    
                                                                                                       O ช่างแต่งหน้า                  
                                                                                                       O อื่นๆโปรดระบุ
                       
                              19. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร  (ตอบเพียงค าตอบเดียว)      O ได้รับการแนะน าจากคนรู้จัก          
                                        เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแล                                            O หนังสือพิมพ์ นิตยสาร                            
                                        ผิวพรรณจากสื่อใด                                                 O โทรทัศน์                                
                                                                                                                 O อินเทอร์เน็ต 
                                                                                                       O พนักงานขาย                                                     
                                                                                                       O อื่นๆโปรดระบ ุ
                       
                               20. ท่านมักซื้อผลิตภัณฑ ์  (ตอบเพียงค าตอบเดียว)        O ช่วงลดราคา                              
                                         ดูแลผิวพรรณ ณ ช่วงเวลาใด                                    O ช่วงสินค้ามาใหม่ 
                                                                                                                 O ช่วงเทศกาล                                 
                                                                                                       O ช่วงฤดูกาล 
                                                                                                       O อื่นๆโปรดระบุ 
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ตารางที่ 3.3 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ในด้านส่วนประสมทางการตลาด 
7ps  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัวแปรและ               ค าถามที่จะใส่ลงใน                    ลักษณะของค าตอบ            ตัวเลือก(ถ้ามี) 

ประเภทตัวแปร             แบบสอบถาม 

 

(ปัจจัยส่วนประสม 1.มีการอธิบายรายละเอียดส่วนประสม    (ตอบเพียงค าตอบเดียว)      O มากที่สุด                 
ทางการตลาด          คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ ์                                                    O มาก                     
7ps)              ดูแลผิวพรรณ                                                                       O ปานกลาง                   
                           O น้อย                                                                                                                                
                                                                            O น้อยที่สุด 

                     2.มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณให้เลือกที ่ (ตอบเพียงค าตอบเดียว)        O มากที่สุด                   
                หลากหลายของสินค้า                                                          O มาก                                    
  (เช่น ประเภท,ยี่ห้อ,ขนาด)                                                     O ปานกลาง                 
                                           O น้อย                               
                                                                           O น้อยที่สุด 

               3.มีวันหมดอายุและวันผลิตที่ชัดเจน    (ตอบเพียงค าตอบเดียว)        O มากที่สุด                                                                                                                              
             O มาก                    
                 O ปานกลาง              
                              O น้อย                   
                              O น้อยที่สุด 

                           4.ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีคุณภาพ   (ตอบเพียงค าตอบเดียว)         O มากที่สุด                                
  ได้มาตรฐานสากล                                                                O มาก                     
                                                        O ปานกลาง            
                  O น้อย                   
                 O น้อยที่สุด 

                           5.มีการน าสินค้าใหม่มาจัดจ าหน่าย  (ตอบเพียงค าตอบเดียว)            O มากที่สุด                            

  ภายในร้านอย่างสม่ าเสมอ                                                       O มาก            

                   O ปานกลาง  

                             O น้อย  

                    O น้อยที่สุด 

  6.มีสินค้าครบถ้วนตามความต้องการ (ตอบเพียงค าตอบเดียว)       O มากที่สุด                

  ของลูกค้า                                                                          O มาก                                     
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ตารางที่ 3.3 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ในด้านส่วนประสมทางการตลาด 
7ps (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัวแปรและ             ค าถามที่จะใส่ลงใน                   ลักษณะของค าตอบ                     ตัวเลือก(ถ้ามี) 

ประเภทตัวแปร           แบบสอบถาม 

   

(ปัจจัยส่วนประสม  7.การวางจ าหน่ายประเภทสินค้าที่แตกต่าง(ตอบเพียงค าตอบเดียว)    O มากที่สุด      

ทางการตลาด                          ร้านค้าอื่นไม่มี                                                                  O มาก             

7ps )                                                                                                                        O ปานกลาง  

              O น้อย 

              O น้อยที่สุด 

           

   8.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ์(ตอบเพียงค าตอบเดียว)   O มากที่สุด 

                ดูแลผิวพรรณ                                                                     O มาก 

              O ปานกลาง 

              O น้อย 

              O น้อยที่สุด 

                

    9.ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีราคา  (ตอบเพียงค าตอบเดียว)             O มากที่สุด 

    ให้เลือกหลากหลายระดับ เช่น                                                O มาก  

   ตามขนาด คุณภาพ และยี่ห้อของสินค้า                                      O ปานกลาง 

              O น้อย 

              O น้อยที่สุด 

                 

   10.มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน        (ตอบเพียงค าตอบเดียว)             O มากที่สุด 

                                       O มาก 

                                                    O ปานกลาง 

              O น้อย 

              O น้อยที่สุด 
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ตารางที่ 3.3 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ในด้านส่วนประสมทางการตลาด 
7ps (ต่อ)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัวแปรและ             ค าถามที่จะใส่ลงใน                   ลักษณะของค าตอบ                     ตัวเลือก(ถ้ามี) 

ประเภทตัวแปร           แบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนประสม  11.ราคาสินค้าต่ ากว่าร้านค้ารายอื่นๆ  (ตอบเพียงค าตอบเดียว)          O มากที่สุด        

ทางการตลาด 7ps              O มาก 

                            O ปานกลาง 

               O น้อย 

               O น้อยที่สุด 

           

   12.ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง (ตอบเพียงค าตอบเดียว)             O มากที่สุด 

               O มาก 

                                        O ปานกลาง 

               O น้อย 

               O น้อยที่สุด 

                        

    13.การมีเคาน์เตอร์แนะน า และ    (ตอบเพียงค าตอบเดียว)              O มากที่สุด 

     ทดลองผลิตภัณฑ ์                                                              O มาก 

                           O ปานกลาง 

              O น้อย 

              O น้อยที่สุด 

           

   14.สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง  (ตอบเพียงค าตอบเดียว)            O มากที่สุด 

   เช่น ทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต          O มาก 

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น                                                O ปานกลาง 

              O น้อย 

              O น้อยที่สุด 

           

   15.มีพนักงานขายเป็นสื่อกลาง  (ตอบเพียงค าตอบเดียว)                 O มากที่สุด 

              O มาก 

              O ปานกลาง 

              O น้อย 

              O น้อยที่สุด 
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ตารางที่ 3.3 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ในด้านส่วนประสมทางการตลาด 
7ps (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัวแปรและ             ค าถามที่จะใส่ลงใน                   ลักษณะของค าตอบ                     ตัวเลือก(ถ้ามี) 

ประเภทตัวแปร           แบบสอบถาม 

   

(ปัจจัยส่วน 16.การจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบ  (ตอบเพียงค าตอบเดียว)          O มากที่สุด                     

ประสมทางการ             จัดเป็นสัดส่วนง่ายต่อการซื้อ                                                O มาก                  

ตลาด 7ps )                                                                                                   O ปานกลาง  

                   O น้อย  

                          O น้อยที่สุด  

             

  17.มีระบบการช าระเงินค่าสินค้า        (ตอบเพียงค าตอบเดียว)          O มากที่สุด  

    ที่สะดวกและหลายช่องทาง                           O มาก  

                           O ปานกลาง  

                           O น้อย  

                           O น้อยที่สุด  

             

  18.ร้านค้ามีเวลาเปิด  ปิดที่แน่นอน     (ตอบเพียงค าตอบเดียว)          O มากที่สุด  

     คือ 08.00น.-22.00น.                       O มาก  

                           O ปานกลาง  

                           O น้อย  

                           O น้อยที่สุด  

             

  19.อยู่ใกล้แหล่งชุมชน โรงเรียน        (ตอบเพียงค าตอบเดียว)           O มากที่สุด  

     และสถานที่ราชการ                                                 O มาก  

                           O ปานกลาง  

                           O น้อย  

                           O น้อยที่สุด  

             

  20.มีของแถมฟรีเมื่อซื้อเป็นชุด  (ตอบเพียงค าตอบเดียว)                 O มากที่สุด  

     หรือซื้อปริมาณที่มาก         O มาก  

                          O ปานกลาง  

                          O น้อย  

                          O น้อยที่สุด 
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ตารางที่ 3.3 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ในด้านส่วนประสมทางการตลาด 
7ps (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัวแปรและ             ค าถามที่จะใส่ลงใน                   ลักษณะของค าตอบ                     ตัวเลือก(ถ้ามี) 

ประเภทตัวแปร           แบบสอบถาม 

   

(ปัจจัยส่วน  21.สามารถใช้บัตรสมาชิก สะสมแต้ม (ตอบเพียงค าตอบเดียว)           O มากที่สุด   

ประสมทาง   เพื่อแลกของปลายปี           O มาก  

การตลาด 7ps)              O ปานกลาง 

               O น้อย 

                           O น้อยที่สุด 

           

   22.ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการแนะน า (ตอบเพียงค าตอบเดียว)           O มากที่สุด 

   ผลิตภัณฑ์ โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์                             O มาก 

   ผ่านสื่อต่างๆ เช่นทางวิทยุ อินเทอร์เน็ต                                      O ปานกลาง 

   อย่างต่อเนื่อง                                                                      O น้อย 

              O น้อยที่สุด 

           

   23.การลดราคาช่วงฤดูร้อน             (ตอบเพียงค าตอบเดียว)          O มากที่สุด 

              O มาก 

              O ปานกลาง 

              O น้อย 

              O น้อยที่สุด 

           

   24.มีการรีวิว โดยผู้เคยใช้ผลิตภัณฑ ์ (ตอบเพียงค าตอบเดียว)           O มากที่สุด 

   ดูแลผิวพรรณมาก่อน                                                             O มาก 

               O ปานกลาง 

               O น้อย 

               O น้อยที่สุด 

           

   25.การจ่ายสดแล้วได้ส่วนลดพิเศษ (ตอบเพียงค าตอบเดียว)             O มากที่สุด 

              O มาก 

              O ปานกลาง 

              O น้อย 

              O น้อยที่สุด 
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ตารางที่ 3.3 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ในด้านส่วนประสมทางการตลาด 
7ps (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัวแปรและ             ค าถามที่จะใส่ลงใน                   ลักษณะของค าตอบ                     ตัวเลือก(ถ้ามี) 

ประเภทตัวแปร           แบบสอบถาม 

   

(ปัจจัยส่วน 26.มีการลดราคา ถ้าซื้อใน          (ตอบเพียงค าตอบเดียว)               O มากที่สุด         

ประสมทางการ  ปริมาณที่มาก                                                                     O มาก           

ตลาด7ps)                          O ปานกลาง  

              O น้อย  

              O น้อยที่สุด    

           

  27.พนักงานมีทักษะการขายที่ด ี   (ตอบเพียงค าตอบเดียว)               O มากที่สุด  

              O มาก  

              O ปานกลาง  

              O น้อย  

              O น้อยที่สุด  

           

  28.พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ (ตอบเพียงค าตอบเดียว)          O มากที่สุด  

  และให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้อง                                O มาก   

  และเหมาะสมให้กับลูกค้าได้                                                    O ปานกลาง  

             O น้อย  

             O น้อยที่สุด  

           

  29.พนักงานขายมีกิริยามารยาท    (ตอบเพียงค าตอบเดียว)            O มากที่สุด  

  สุภาพเรียบร้อย บริการด้วยความ                                             O มาก   

  เป็นมิตร ยิ้มแย้ม แจ่มใส                                                        O ปานกลาง  

             O น้อย  

                          O น้อยที่สุด  

           

  30.พนักงานมีความกระตือรือร้น  (ตอบเพียงค าตอบเดียว)               O มากที่สุด  

             O มาก  

             O ปานกลาง  

             O น้อย  

             O น้อยที่สุด 
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ตารางที่ 3.3 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ในด้านส่วนประสมทางการตลาด 
7ps (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัวแปรและ             ค าถามที่จะใส่ลงใน                   ลักษณะของค าตอบ                     ตัวเลือก(ถ้ามี) 

ประเภทตัวแปร           แบบสอบถาม 

   

(ปัจจัยส่วนประสม  31.พนักงานขายสามารถสื่อสาร  (ตอบเพียงค าตอบเดียว)               O มากที่สุดทาง

การตลาด   ได้หลายภาษา                                                                    O มาก              

7ps)                           O ปานกลาง 

              O น้อย 

              O น้อยที่สุด 

           

   32.การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ(ตอบเพียงค าตอบเดียว)                  O มากที่สุด 

    เรียบร้อย และสะอาด                                                            O มาก 

               O ปานกลาง 

               O น้อย 

               O น้อยที่สุด 

           

   33.ความสะอาดของสถานที่ภายใน  (ตอบเพียงค าตอบเดียว)            O มากที่สุด 

    ภายนอกร้าน                                                                     O มาก 

              O ปานกลาง 

              O น้อย 

              O น้อยที่สุด 

           

   34.พื้นที่ในร้านกว้างขวางไม่แออัด  (ตอบเพียงค าตอบเดียว)            O มากที่สุด 

              O มาก 

                           O ปานกลาง 

                           O น้อย 

              O น้อยที่สุด 

           

   35.มีเสียงเพลงท าให้รู้สึกผ่อนคลาย  (ตอบเพียงค าตอบเดียว)           O มากที่สุด 

               O มาก 

               O ปานกลาง 

               O น้อย 

               O น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางแจกแจงตัวแปรท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ในด้านส่วนประสมทางการตลาด 7ps 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัวแปรและ             ค าถามที่จะใส่ลงใน                   ลักษณะของค าตอบ                     ตัวเลือก(ถ้ามี) 

ประเภทตัวแปร           แบบสอบถาม 

                   

(ปัจจัยส่วนประสม  36.แสงสว่างชัดเจนทั้งภายใน            (ตอบเพียงค าตอบเดียว)         O มากที่สุด    

ทางการตลาด 7ps)               และภายนอกร้าน                                                                  O มาก 

               O ปานกลาง 

               O น้อย 

               O น้อยที่สุด 

           

   37.อุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม   (ตอบเพียงค าตอบเดียว)     O มากที่สุด 

               O มาก 

               O ปานกลาง 

               O น้อย 

               O น้อยที่สุด 

           

   38.เอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า (ตอบเพียงค าตอบเดียว)    O มากที่สุด 

              O มาก 

              O ปานกลาง 

              O น้อย 

              O น้อยที่สุด 

           

   39.ให้บริการรวดเร็วไม่ต้องรอนาน     (ตอบเพียงค าตอบเดียว)         O มากที่สุด 

              O มาก 

                           O ปานกลาง 

               O น้อย 

               O น้อยที่สุด 

           

   40.พนักงานให้ค าแนะน าตลอด       (ตอบเพียงค าตอบเดียว)            O มากที่สุด 

    ทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อ                                                      O มาก 

               O ปานกลาง 

               O น้อย 

               O น้อยที่สุด 
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3.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา        
          
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม ซึ่งจะต้อง
อาศัยแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ มาเป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมในสิ่งที่ต้ องการศึกษา โดยได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนคือ                    
           
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค  ประกอบด้วยเพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ในการซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเป็นแบบสอบถามชนิด
ปลายปิด (Close-ended Questionnaire) มีจ านวนทั้งสิ้น 5 ข้อ    
           
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมในการเลือกซื้อ ได้แก่ ยี่ห้อที่เลือกซื้อ เหตุผลในการเลือกซื้อ 
ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ จ านวนครั้งในการซ้ือต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเฉลี่ยต่อเดือน 
บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อ สถานท่ีซื้อ โดยค าถามทั้งหมดของข้อมูลในส่วนนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 
20 ข้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว พัฒนามาจาก วันรัก ณ นคร (2555)    
           
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านความพึงพอใจ  ของผู้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณต่อปัจจัยใน
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวพรรณ  เป็นข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
ประกอบด้วย  

1) ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อเสียงยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความสวยงามของ
บรรจุภัณฑ์ 

2) ด้านราคา ได้แก่ ราคาสินค้าต่ ากว่าร้านค้ารายอื่นๆ ราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  

3) ด้านสถานที่ ได้แก่ ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น   

4) ด้านการส่งเสริมการขาย ได้แก่ มีของแถมฟรีเม่ือซื้อเป็นชุด หรือซื้อปริมาณที่มาก  บัตร
สมาชิก สะสมแต้มเพื่อแลกของปลายปี 

 5) ด้านบุคคล  ได้แก่ พนักงานมีทักษะการขายท่ีดี  พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และให้
ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมให้กับลูกค้าได้  

6) ด้านการสร้างคุณภาพโดยรวม ได้แก่ การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะอาด  พื้นที่
ในร้านกว้างขวางไม่แออัด และ 
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 7) ด้านกระบวนการ ได้แก่ เอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า   ให้บริการรวดเร็วไม่ต้องรอ
นาน พนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อ โดยค าถามทั้งหมดของข้อมูลในส่วน
นี้มี จ านวนทั้งสิ้น 40 ข้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว พัฒนามาจาก วันรัก ณ นคร (2555)  
                  
4.เก็บรวบรวมข้อมูล         
                        
การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล          
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้อาศัยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง  โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน(Multi Stage Sampling) ซึ่งมีแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้    
 1. ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยอาศัยวิธีการจับสลาก
เลือกกลุ่มการปกครองที่จะน ามาใช้เป็นตัวแทนในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มการปกครองทั้งหมด 11
เขต ได้แก่ อ าเภอเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะสีชัง อ าเภอบ่อทอง อ าเภอบางละมุง อ าเภอบ้านบึง 
อ าเภอพนัสนิ คม อ าเภอพานทอง อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอศรีราชา อ าเภอสัตหีบ และอ าเภอ
หนองใหญ่ แสดงดังตารางที่ 3.4                             
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ตารางที่ 3.4 รายช่ือเขตในชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เขต                                      จ านวนต าบล                      เขตการปกครอง 

อ าเภอเกาะจันทร์                                 2                    ต าบล เกาะจันทร์ ต าบลท่าบุญมี         

อ าเภอเกาะสีชัง                           1                               ต าบลท่าเทววงษ์                          

อ าเภอบ่อทอง             6             ต าบล บ่อทอง  ต าบลวัดสุวรรณ   

                                ต าบลบ่อกวางทอง ต าบลธาตุ  

                                ทอง ต าบลเกษตรสุวรรณ  ต าบล  

                                พลวงทอง                                   

อ าเภอบางละมุง                                        8                   ต าบลบางละมุง  ต าบลหนองปรือ  

                   ต าบลหนองปลาไหล  ต าบลโป่ง    

                                ต าบลเขาไม้แก้ว  ต าบลห้วยใหญ ่  

                                ต าบลตะเคียนเตี้ย ต าบลนาเกลือ         

อ าเภอบ้านบึง                                        8                   ต าบลบ้านบึง ต าบลคลอกิ่ว  ต าบล 

                   มาบไผ่ ต าบลหนองซ้ าซาก ต าบล 

                   หนองบอแดง ต าบลหนองชาก   

                                ต าบลหนองอิรุณ   

                   ต าบลหนองไผ่แก้ว         

อ าเภอสัตหีบ              5                               ต าบลสัตหีบ ต าบลนาจอมเทียน   

                                ต าบลพลูตาหลวง ต าบลบางเสร่   

                                ต าบลแสมสาร                             

อ าเภอพานทอง                        11                             ต าบลพานทอง ต าบลหนอง  

                               ต าลึง  ต าบลมาบโป่ง  ต าบลหนอง 

                   กะขะ  ต าบลหนอหงษ ์ ต าบลโคก 

                   ขี้หนอน  ต าบลบ้านเก่า ต าบลหน้า 

                   ประดู่  ต าบลบางนาง ต าบล  

                               เกาะลอย ต าบลบางหัก         

อ าเภอศรีราชา                    8                  ต าบลศรีราชา  ต าบลสุรศักดิ ์ ต าบลทุ่ง 

                   สุขลา ต าบลหนองขาม  ต าบลเขาคันทรง   

                               ต าบลบางพระ  ต าบลบึง  ต าบลบ่อวิน            

อ าเภอหนองใหญ่                         5                  ต าบลหนองใหญ่  ต าบลคลองพลู  ต าบล 

                   หนองเสือช้าง  ต าบลห้างสูง  ต าบลเขาซก   
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ตารางที่ 3.4 รายช่ือเขตในชลบุรี (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง (มีนาคม, 2556) กระทรวงมหาดไทย    

 

 

 

 

 

 

 

        เขต                                 จ านวนต าบล                               เขตการปกครอง 

 

อ าเภอเมืองชลบุรี                            18           ต าบลบางปลาสร้อย ต าบล 

                 มะขามหย่งบ้านโขด ต าบลแสน 

               สุข  ต าบล บ้านสวน  ต าบลหนองรี   

               ต าบลนาป่า   ต าบลหนองข้าง คอก

                   ต าบลดอนหัวฬ่อ  ต าบล 

             หนองไม้แดง   ต าบลบางทราย  

                                ต าบลคลองต าหรุ  ต าบลเหมือง   

                    ต าบลบ้านปึก  ต าบลห้วกะปิ  

                                ต าบลเสม็ด  ต าบลอ่างศิลา  

                                ต าบลส านักบก                                         

อ าเภอพนัสนิคม                    20       ต าบลพนัสนิคม   ต าบลหน้าพระธาตุ   

       ต าบลวัดหลวง  ต าบลบ้าเซิด   ต าบลนาเริก  

       ต าบลหมอนนาง  ต าบลสระสี่เหลี่ยม ต าบล

       วัดโบสถ์  ต าบลกุฎโง้ง ต าบลหัวถน ต าบล

       ท่าข้าม  ต าบลหนองเหียง  ต าบล

       นาวังหิน  ต าบลบ้านช้าง  ต าบลโคกเพลาะ 

       ต าบลไร่ หลักทอง  ต าบลนามะตูม 
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จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการจับสลากแบบไม่ใส่คืน เพื่อเลือกเขตที่เป็นตัวแทนของแต่
ละกลุ่มการปกครองในคร้ังแรก จะได้เขตที่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มการปกครอง แสดงดังตาราง
ที่ 3.5           
          
 ตารางที่ 3.5 รายช่ือเขตที่สุ่มจับสลากได้ 

 

   

 

 

 

 

 

 

2. ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota  Sampling) โดยการก าหนดว่าจะเก็บ
แบบสอบถามจากประชากรทั้งหมด 200 คน ใน 6 เขต การปกครองซึ่งเป็นตัวแทนในการเก็บ
ข้อมูล โดยจะท าการเก็บในจ านวนที่เท่าๆกัน คือ ในจ านวน 33-34 คน แสดงดังตารางที่ 3.6
             

 ตารางที่ 3.6 จ านวนแบบสอบถามที่ต้องเก็บในแต่ละเขต 

 

 

 

 

 

 

 

      เขต                                                    ต าบลที่สุ่มจับสลากได้ 

อ าเภอสัตหีบ       ต าบลนาจอมเทียน 

อ าเภอพานทอง       ต าบลหนองต าลึง 

อ าเภอเมืองชลบุรี         ต าบลหนองร ี  

อ าเภอศรีราชา        ต าบลศรีราชา   

อ าเภอพนัสนิคม          ต าบลวัดหลวง   

อ าเภอหนองใหญ่           ต าบลห้างสูง                                   

เขต                                    ต าบลที่สุ่มจับสลากได้             จ านวนแบบสอบถาม 

อ าเภอสัตหีบ    ต าบลนาจอมเทียน       33 

อ าเภอพานทอง    ต าบลหนองต าลึง                  33 

อ าเภอเมืองชลบุรี      ต าบลเสม็ด                     33 

อ าเภอศรีราชา     ต าบลศรีราชา        33 

อ าเภอพนัสนิคม       ต าบลวัดหลวง       34 

อ าเภอหนองใหญ่        ต าบลห้างสูง                   34 

รวม                                 200 

 

http://chonburi.kapook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://chonburi.kapook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87
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 ซึ่งจะเก็บข้อมูลในจ านวนที่เท่าๆกัน หรือประมาณต าบลละ 33-34 คน แต่ในการเก็บข้อมูล
จริงมีข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลา ท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลใน  อ าเภอพานทอง ต าบลหนองต าลึง  
อ าเภอพนัสนิคม   ต าบลวัดหลวง   และอ าเภอหนองใหญ่  ต าบลห้างสูง  ได้ และข้อจ ากัดในเร่ือง
ของประชากรที่มีความเฉพาะเจาะจง คือต้องเป็นผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ส่งผลต่อ
จ านวนข้อมูลที่เก็บได้ มีจ านวนทั้งหมด  200 คน จึงเปลี่ยนจากการเก็บข้อมูล จาก 3 เขตดังกล่าว 
เป็นโดยแบ่งเป็นต าบลต่างๆในแต่ละต าบล ดังต่อไปนี้       
   อ าเภอเมืองชลบุรี                 ต าบลคลองต าหรุ       
    อ าเภอศรีราชา                   ต าบลบ่อวิน                             
   อ าเภอสัตหีบ                          ต าบลต าบลสัตหีบ      

     3. ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) คือ การเลือก
สุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลตามความสะดวกในสถานที่ต่างๆของแต่ละเขต ดังนี้       
 ผู้ศึกษาจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่เขตต่างๆ ตามที่ได้สุ่มเลือก
ขึ้นมาและใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตามสถานท่ี ดังนี้ บริเวณใกล้เคียงร้านของคู่แข่งขัน 
ห้างสรรพสินค้า ตลาด และร้านสะดวกซื้อ เพื่อค้นหากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้ในส่วน
เจาะจงเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามหัวข้อที่ศึกษา โดยการสอบถามในเบื้องต้น
ก่อนตอบแบบสอบถามว่าท่านเคยซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณหรื อไม่ จนได้กลุ่มตัวอย่างครบ
จ านวนตามที่ก าหนด           
                        
การเก็บรวบรวมข้อมูลจริง           
            
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องด้วยมีข้อจ ากัดบางประการ คือ เรื่อง
ของเวลา และสถานที่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ มีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีเก็บข้อมูลในบาง
กลุ่มเขตการปกครอง และได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ   

 1.ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยผลการจับสลากได้ 6
เขต จากจ านวนทั้งหมด 11 เขต เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเก็บข้อมูล และได้จ า นวนกลุ่ม 
200 ตัวอย่าง         
 อ าเภอสัตหีบ             ต าบลนาจอมเทียน       
 อ าเภอพานทอง    ต าบลหนองต าลึง               
 อ าเภอเมืองชลบุรี     ต าบลเสม็ด                  
 อ าเภอศรีราชา     ต าบลศรีราชา         
 อ าเภอพนัสนิคม      ต าบลวัดหลวง      
 อ าเภอหนองใหญ่       ต าบลห้างสูง                         

http://chonburi.kapook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://chonburi.kapook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87
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 2. ใช้วิธีการแบบสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota  Sampling) โดยก าหนดจ านวนประชากร
ในแต่ละต าบลที่สุ่มจับได้ คือ        
 อ าเภอสัตหีบ                                 ต าบลนาจอมเทียน      
 อ าเภอพานทอง                              ต าบลหนองต าลึง              
 อ าเภอเมืองชลบุรี                            ต าบลเสม็ด                  
 อ าเภอศรีราชา                 ต าบลศรีราชา       
 อ าเภอพนัสนิคม                      ต าบลวัดหลวง      
 อ าเภอหนองใหญ่                       ต าบลห้างสูง        
  ซึ่งจะเก็บข้อมูลในจ านวนที่เท่าๆกัน หรือประมาณต าบลละ 33-34 คน แต่ในการเก็บข้อมูล
จริงมีข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลา ท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลใน  อ าเภอพานทอง ต าบลหนองต าลึง  
อ าเภอพนัสนิคม   ต าบลวัดหลวง   และอ าเภอหนองใหญ่  ต าบลห้างสูง  ได้ และข้อจ ากัดในเร่ือง
ของประชากรที่มีความเฉพาะเจาะจง คือต้องเป็นผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ส่งผลต่อ
จ านวนข้อมูลที่เก็บได้ มีจ านวนทั้งหมด  200 คน จึงเปลี่ยนจากการเก็บข้อมูล จาก 3 เขตดังกล่าว 
เป็นโดยแบ่งเป็นต าบลต่างๆในแต่ละต าบล ดังต่อไปนี้      
 อ าเภอเมืองชลบุรี                    ต าบลคลองต าหรุ       
 อ าเภอศรีราชา                      ต าบลบ่อวิน       
 อ าเภอสัตหีบ                             ต าบลต าบลสัตหีบ      

 3. ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) คือ การเลือกสุ่ม
ตัวอย่างเก็บข้อมูลตามความสะดวกในสถานที่ต่างๆของแต่ละเขต ดังนี้   
 ผู้ศึกษาจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่เขตต่างๆ ตามที่ได้สุ่มเลือก
ขึ้นมาและใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตามสถานท่ี ดังนี้ บริเวณใกล้เคียงร้านของคู่แข่งขัน 
ห้างสรรพสินค้า ตลาด และร้านสะดวกซื้อ เพื่อค้นหากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้ในส่วน
เจาะจงเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามหัวข้อที่ศึกษา โดยกา รสอบถามในเบื้องต้น
ก่อนตอบแบบสอบถามว่าท่านเคยซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณหรือไม่ จนได้กลุ่มตัวอย่างครบ
จ านวนตามที่ก าหนด         
                     
วิธีการเก็บข้อมูล               

                 

 1.ผู้ศึกษาเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเป็นการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่เคยซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ในเขตชลบุรี   

 2.ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจงแจงแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
200 คน ในช่วงวันจันทร์-อาทิตย์ ในเวลา 09.00-16.00 น. โดยมีท าการคัดเลือกผู้ที่เคยซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ         

http://chonburi.kapook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87
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 3.เก็บรวบรวมแบบสอบถาม       
 4.ตรวจดูความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง    
 5.น าแบบสอบถาม จ านวน 200 ชุด มาท าการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป       
                  
5.การวิเคราะห์ข้อมูล         
                          
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาในครั้งนี้      
           
 ขั้นตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและพฤติกรรม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจก
แจงความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อตรวจสอบว่าค่าของกลุ่มผู้ตอบค าถามเป็นอย่างไร 
เช่น ลักษณะทางประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ จะใช้แจกแจงว่าผู้ตอบเป็นเพศชายกี่คน เพศหญิงกี่
คนจากจ านวนทั้งหมด ส่วนด้านพฤติกรรมศาสตร์ อาทิ การซ้ือต่อเดือนของผู้บริโภคอยู่ท่ีเท่า
ใดบ้าง อาจแบ่งเป็น ตอบซ้ือน้อยกว่า 1 ครั้งกี่คน หรือซื้อ 2-3 ครั้ง กี่คน จากข้อมูลทั้งหมด 
            
 ขั้นตอนที่ 2 ความพึงพอใจในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณท าการวิเคราะห์ใช้ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งในส่วนนี้เป็นค าถามแบบ Likert Scale  จะน าผลที่
ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของค่าระดับคะแนน เช่น หากได้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนของผู้ตอบ
ด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีให้เลือกที่หลากหลาย อยู่ท่ีระดับ 4.71 จะแปลผลว่า มีความพึง
พอใจมาก จากนั้นจึงท าการพิจารณาค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะมีค่า
ก าหนด เพื่อตรวจสอบว่าค าถามนี้น ามาใช้วัดได้จริงหรือไม่    
 ข้อมูลระดับความต้องการต่อการตัดสินใจในส่วนประสมทางการตลาด เป็นมาตราประเมิน
ค่า (Rating Scale) โดยก าหนดน าหนักของแบบสอบถามแต่ละข้อไว้ 5 ระดับ ดังนี้  
 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน   
 ระดับความพึงพอใจน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน   
 ระดับความพึงพอใจปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน   
 ระดับความพึงพอใจมาก  ให้คะแนน 4 คะแนน   
 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน  
 หลักเกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ใช้เกณฑ์การหาความกว้าง
ของอันตรภาคชั้น (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542: 29) ดังนี้      
 ความกว้างของอันตรภาคชั้น=(คะแนนสูงสุด –คะแนนต่ าสุด)/จ านวนชั้น =(5 –1)/5 
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 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน = 0.80    
 ค่าเฉลี่ยท่ีได้อยู่ระหว่าง “4.21 - 5.00” ให้ตีความว่า “พึงพอใจมาก”  
 ค่าเฉลี่ยท่ีได้อยู่ระหว่าง “3.41 - 4.20” ให้ตีความว่า “พึงพอใจ”   
 ค่าเฉลี่ยท่ีได้อยู่ระหว่าง “2.61 - 3.40” ให้ตีความว่า “เฉยๆ”   
 ค่าเฉลี่ยท่ีได้อยู่ระหว่าง “1.81 - 2.60” ให้ตีความว่า “ไม่พึงพอใจ”  
 ค่าเฉลี่ยท่ีได้อยู่ระหว่าง “1.01 - 1.80” ให้ตีความว่า “ไม่พึงพอใจมาก”  
            
 ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม ใช้เครื่องมือทางสถิติ คือ  Cluster 
Analysis ซึ่งเป็นการแบ่งสิ่งที่คล้ายคลึงกันให้อยู่ในหมวดหมู่กลุ่มเดียวกัน และสิ่งที่แตกต่างกันให้
อยู่กันเป็นกลุ่มเดียวกัน อาจได้จ านวน 2 กลุ่มเป็นอย่างน้อยที่สุด เมื่อจัดกลุ่มได้แล้ว จะท าการตั้ง
ชื่อกลุ่มตามความแตกต่าง ซึ่งจะทดสอบความต่างด้วยการใช้สถิติ ANOVA หรือ F-Test ดัง
ตารางที่ 3.7          
           
 ตารางที่ 3.7 สรุปขั้นตอนและค่าทางสถิติของเครื่องมือทางสถิติที่ส าคัญ 

  
เครื่องมือทาง

สถิติ 
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ตัวอย่างค่าทางสถิติที่

ต้องรายงานและตีความ 
Descriptive 
Analysis 

น าข้อมูลทั้งหมดมาแปรผลโดยสถิติการแจก
แจงความถี่และห่าร้อยละในส่วนของข้อมูล
ประชากรศาสตร์ กับลักษณะพฤติกรรม ที่กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกตอบแบบสอบถาม 

- Frequency 
- Percentage 

Descriptive 
Analysis 

หาค่าเฉลี่ยของค่าระดับคะแนน ข้อมูลเชิง
ปริมาณถูกใช้ตัวแปรในค าถามที่เกี่ยวกับด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด หรือตาราง  Likert 
Scale เพื่อหาค่า 

- Minimum 
- Maximum 
- Mean 
- Standard Deviation 

Cluster 
Analysis 
 

ข้อมูลทั้งหมดของส่วน Likert Scale ที่ได้จาก
น ามาใช้แบ่งกลุ่มชุดข้อมูล ซึ่งเป็นการแบ่งสิ่ง
ที่มีความคล้ายคลึงกัน ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน และ
จะแยกสิ่งที่แตกต่างออก โดยใช้การยุบรวมชุด
ข้อมูลที่อยู่ใกล้กันเป็นกลุ่ม เพื่อได้กลุ่มที่มี
ความต่าง แล้วจึงทดสอบด้วย 

-SquaredEuclidean 
Distance 
- Agglomeration 
Coefficient 
- Anova 

 



บทที่ 4 

    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    
           
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณของบริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในเขตชลบุรี ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 200 ชุด โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอเป็น 3 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ จ าแนกตาม
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency ; n) และค่าร้อยละ 
(Percentage ; %)                                 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ โดยการแจก
แจงความถี่(Frequency ; n) และค่าร้อยละ(Frequency ; n)    
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านความพึงพอใจของผู้เคยซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps โดยการแจกแจงความถี่ Frequency ; n)  ค่าร้อยละ
(Percentage ; %)   ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)   
               
ผลการศึกษา            
                                

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง                 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency ; n)  และค่าร้อยละ(Frequency ; n) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน โดยปรากฏผลตามตาราง
ดังต่อไปนี้          
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ตาราง 4.1 แสดงจ านวน (ความถี)่ และค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล (เพศ)                                                                                                             

เพศ จ านวน ร้อยละ 

 หญิง 130 65.0 

ชาย 70 35.0 

รวม  200 100.0 

  จากตารางที่  4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ส่วนใหญ่เพศหญิง
มากกว่าเพศชาย มีผู้ซื้อเพศหญิง จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และผู้ซื้อเพศชาย จ านวน 
70 คน คิดเป็นร้อยละ 35 

 
 ตาราง 4.2 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล (อาย)ุ  
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

 ต่ ากว่า 18 ปี 63 31.5 
19-25 ปี 68 34.0 

26-32 ปี 46 23.0 
33-39 ปี 13 6.5 

40 ปีขึ้นไป 10 5.0 

รวม 200 100.0 

 ตาราง 4.2 พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่าง มีอายุระหว่าง 19-25 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34 รองลงมาคืออายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 และอายุระหว่าง 
26-32 ปี  จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ อายุ 40 
ปีขึ้นไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
 
  
 
 
 
 
 
 



65 
 

 ตาราง 4.3 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล (ระดับ
การศึกษา) 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

 มัธยมศึกษา 51 25.5 

ปริญญาตรี 123 61.5 

ปริญญาโท 24 12.0 

ปริญญาเอก 2 1.0 

รวม 200 100.0 

 
 ตาราง 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 123 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จ า นวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 
และระดับปริญญาโท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12     
                            
 ตาราง 4.4 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล (อาชีพ)  

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

 นักเรียนหรือ  นักศึกษา 68 34.0 

ข้าราชการหรือพนักง าน
วิสาหกิจ 71 35.5 

พนักงานบริษัทเอกชน 16 8.0 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว  45 22.5 

รวม 200 100.0 

 ตาราง 4.4 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ข้าราชการหรือพนักงาน
วิสาหกิจ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาประกอบอาชีพ นักเรียนหรือนักศึกษา  
จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.5 
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ตาราง 4.5 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล (รายได้)  

รายได้ จ านวน ร้อยละ 

 ต่ ากว่า 15,000 บาท 46 23.0 

15,001-20,000 บาท 99 49.5 

20,001-25,000 บาท 13 6.5 

25,001-30,000 บาท 13 6.5 

30,001 บาทขึ้นไป 29 14.5 

รวม 200 100.0 

 ตาราง 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  มีระดับรายได้ส่วนใหญ่ 15,000-20,000 บาท 
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมามีระดับรายได้ต่ ากว่า  15,000 บาท จ านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23 และระดับรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 
   
 ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ  โดยการแจก
แจงความถี่ (Frequency ; n) และค่าร้อยละ (Percentage ; %) โดยปรากฏผลตามตาราง
ดังต่อไปนี ้ 
  
 ตาราง 4.6 แสดงจ านวนข้อมู ลด้านพฤติกรรม  (ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 
เพราะเหตุใด) 

ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ เพราะเหตุใด จ านวน ร้อยละ 

เพื่อนแนะน า 19 9.5 

เพื่อความม่ันใจ 18 9.0 

อยากลอง 26 13.0 

ครอบครัวแนะน า 59 29.5 

พนักงานขายแนะน า 65 32.5 

เห็นความส าคัญของสินค้าที่ท่านเลือก 13 6.5 

รวม 200 100.0 

ตาราง 4.6 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการซ้ือตามค าแนะน าของพนักงานขาย 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 มากที่สุด รองลงมาซื้อตามค าแนะน าของครอบครัว จ านวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และซ้ือเพราะอยากลอง  จ านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 13.0 
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 ตาราง 4.7 แสดงจ านวนข้อมูลด้านพฤติกรรม  (ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ยี่ห้อใดที่ท่าน
เลือกซื้อ) 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ยี่ห้อใดที่ท่านเลือกซื้อ จ านวน ร้อยละ 

วาสลีน                         33 16.5 

กานิเย่ 33 16.5 

นีเวีย                           48 24.0 

มิสทีน 86 43.0 

รวม  200 100.0 

ตาราง 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อยี่ห้อมิสทีน จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.0 มากที่สุด รองลงมาซื้อยี่ห้อนีเวีย จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และซ้ือยี่ห้อวาสลีน
กับยี่ห้อกานิเย่เท่ากัน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5     
          
 ตาราง 4.8 แสดงจ านวนข้อมูลด้านพฤติกรรม  (จากข้อ3 ท่านเลือกใช้ย่ีห้อดังกล่าว 
เพราะเหตุใด) 

จากข้อ 3 ท่านเลือกใช้ยี่ห้อดังกล่าว เพราะเหตุใด จ านวน ร้อยละ 

ราคาถูก      22 11.0 

คุณภาพดี                 27 13.5 

กลิ่นหอม              32 16.0 

มีสินค้าให้เลอืกหลากหลาย      76 38.0 

สะดวกในการพกพา     28 14.0 

เชื่อถือในยี่ห้อ                              15 7.5 

รวม 200 100.0 

ตาราง 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อยี่ห้อนั้น เนื่องจาก มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 มากที่สุด รองลงมามีกลิ่นหอม จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.0 และสะดวกในการพกพา จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0   
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ตาราง 4.9 แสดงจ านวนข้อมูลด้านพฤติกรรม (ท่านนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ บ่อย
เพียงใด ใน 1 เดือน) 

ท่านนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ บ่อยเพียงใด ใน 1 เดอืน จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า  1ครั้ง/เดือน 24 12.0 

2-3 ครั้ง/เดือน 36 18.0 

4-5 ครั้ง/เดือน 52 26.0 

มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน 88 44.0 

รวม 200 100.0 

ตาราง 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อมากกว่า 5ครั้ง/เดือน จ านวน 88 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.0 มากที่สุด รองลงมาซื้อ 4-5ครั้ง/เดือน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และซ้ือ 
2-3 ครั้ง/เดือน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0     
                  
 ตาราง 4.10 แสดงจ านวนข้อมูลด้านพฤติกรรม (เหตุผลที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณ) 

เหตุผลที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ จ านวน ร้อยละ 

เพื่อคงผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื่น               13 6.5 

เพื่อให้ผิวแลดูกระจ่างใส          18 9.0 

เพื่อป้องกันแสงแดด 19 9.5 

ลดจุดด่างด า แผลจากสิว                62 31.0 

ให้ความเย็นสดชื่น                 51 25.5 

ช่วยยกกระชับผิว 6 3.0 

ท าให้สภาพผิวขาวเนียนขึ้น             18 9.0 

ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวที่หยาบกร้าน   13 6.5 

รวม  200 100.0 

ตาราง 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อเพื่อลดจุดด่างด า แผลจากสิว จ านวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.0 มากที่สุด รองลงมาซื้อเพื่อให้ความเย็นสดชื่น จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.5 และซ้ือเพื่อป้องกันแสงแดด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5   
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ตาราง 4.11 แสดงจ านวนข้อมูลด้านพฤติกรรม (ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใดที่ท่าน
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ) 

ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใดที่ท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษ จ านวน ร้อยละ 

SPF 22 11.0 

Vitamin                              17 8.5 

Whitening  13 6.5 

AHA   57 28.5 

BHA                                 41 20.5 

โยเกิร์ต               9 4.5 

สารสกัดจากธรรมชาต ิ                   14 7.0 

glutathione                         27 13.5 

รวม  200 100.0 

ตาราง 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สนใจ ส่วนผสม AHA จ านวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.5 มากที่สุด รองลงมาเลือกส่วนผสม BHA จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ
เลือกส่วนผสม SPF จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0      
                           
 ตาราง 4.12 แสดงจ านวนข้อมูลด้านพฤติกรรม (ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ
สารสกัดจากธรรมชาติชนิดใดที่ท่านจะเลือก) 

ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติชนิดใดที่ท่านจะเลือกซื้อ จ านวน ร้อยละ 

ไข่มุก 14 7.0 

โสม 18 9.0 

สมุนไพรไทย 30 15.0 

สาหร่ายทะเล                               80 40.0 

ผลไม ้                             44 22.0 

ว่านหางจระเข้                          14 7.0 

รวม  200 100.0 
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ตาราง 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือกซื้อที่มีส่วนผสม สาหร่ายทะเล จ านวน 
80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 มากที่สุด รองลงมาเลือกซื้อส่วนผสมผลไม้ จ านวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.0 และเลือกซื้อส่วนผสมสมุนไพรไทย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 
          
 ตาราง 4.13 แสดงจ านวนข้อมูลด้านพฤติกรรม (รูปแบบของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่
ท่านนิยมใช้) 

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่ท่านนยิมใช ้ จ านวน ร้อยละ 

แบบบรรจุในกระปุก                    37 18.5 

แบบบรรจุหลอดบีบ 29 14.5 

แบบบรรจุขวด                           36 18.0 

แบบบรรจุขวดป้ัม 98 49.0 

รวม  200 100.0 

ตาราง 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมใช้แบบบรรจุขวดปั้ม จ านวน 98 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.0 มากที่สุด รองลงมาแบบบรรจุในกระปุก จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 
และแบบบรรจุขวด จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0     
          
 ตาราง 4.14 แสดงจ านวนข้อมูลด้านพฤติกรรม (ท่านนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
กลิ่นใด) 

ท่านนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณกลิ่นใด จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีกลิ่น                                  21 10.5 

กลิ่นผลไม ้ 17 8.5 

กลิ่นดอกไม้                              39 19.5 

กลิ่นน้ าหอมปรุงแต่ง 86 43.0 

กลิ่นธรรมชาติตามวัตถุดิบที่ใช้ 37 18.5 

รวม  200 100.0 

ตาราง 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่นิยมกลิ่นน้ าหอมปรุงแต่ง จ านวน 86 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.0 มากที่สุด รองลงมากลิ่นดอกไม้ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และกลิ่น
ธรรมชาติตามวัตถุดิบที่ใช้ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5    
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ตาราง 4.15 แสดงจ านวนข้อมูลด้านพฤติกรรม (ส่วนใหญ่ท่านนิยมเลือกซื้อผลิ ตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณจากสถานท่ีใด)  

ส่วนใหญ่ท่านนิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณจากสถานที่ใด จ านวน ร้อยละ 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต                                  86 43.0 

ร้านตัวแทนจัดจ าหน่ายเครื่องส าอาง 14 7.0 

สมาชิกขายตรง                                   21 10.5 

ร้านความงามและสุขภาพเช่น ร้านวัตสัน บูทส์ 21 10.5 

ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-eleven                   20 10.0 

ร้านขายยา 16 8.0 

ห้างสรรพสินค้า เช่น เซ็นทรัล โรบินสัน      13 6.5 

โมเดิร์นเทรด เช่น Lotus, Big C 9 4.5 

รวม  200 100.0 

ตาราง 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.0 มากที่สุด รองลงมาซื้อที่สมาชิกขายตรงกับซ้ือที่ร้านความงามและสุขภาพ เช่น 
ร้านวัตสัน บูทส์ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 เท่ากัน และซ้ือที่ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-
eleven จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0      
                 
 ตาราง 4.16 แสดงจ านวนข้อมูลด้านพฤติกรรม (เวลาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ท่านเลือกซื้อ
อย่างไร) 

เวลาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ท่านเลือกซื้ออย่างไร จ านวน ร้อยละ 

เลือกซื้อเอง 34 17.0 

เลือกซื้อเอง แต่น าไปให้คนอื่น 74 37.0 

เลือกเองแต่ให้คนอืน่ซื้อให ้ 56 28.0 

คนอื่นซื้อมาให้เลย 36 18.0 

รวม  200 100.0 

ตาราง 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อเอง แต่น าไปให้คนอื่น จ านวน 74 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.0 มากที่สุด รองลงมาเลือกเอง แต่ให้คนอื่นซ้ือให้ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.0 และคนอื่นซ้ือมาให้ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 
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ตาราง 4.17 แสดงจ านวนข้อมูลด้านพฤติกรรม (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซ้ือผลิตภัณฑ์ในแต่
ครั้ง) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ครั้ง จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 100 บาท             21 10.5 

101 - 300บาท 81 40.5 

301-500 บาท                 40 20.0 

501-1,000 บาท   32 16.0 

1,000 บาทขึ้นไป 26 13.0 

รวม  200 100.0 

ตาราง 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อครั้งละ 101-300 บาท จ านวน 81 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.5 มากที่สุด รองลงมาซื้อครั้งละ  301-500 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.0 และซ้ือครั้งละ 501-1,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0   
           
 ตาราง  4.18 แสดงจ านวนข้อมูลด้านพฤติกรรม (ท่านซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 
เนื่องจากท่านม่ันใจว่า คุณภาพของสินค้าน้ี ดีกว่าสินค้าตัวอื่นในท้องตลาดหรือไม่) 

ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ เนื่องจากทา่นมั่นใจว่า คุณภาพของสินค้านี้     
ดีกว่าสินค้าตัวอื่นในท้องตลาดหรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

ใช่                               153 76.5 

ไม่ใช่ 47 23.5 

รวม  200 100.0 

ตาราง 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มั่นใจในคุณภาพของสินค้า ดีกว่าสินค้าตัวอื่นใน
ท้องตลาดม่ันใจว่า ใช่ จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 มากที่สุด และม่ันใจ ในคุณภาพของ
สินค้า ดีกว่าสินค้าตัวอื่นในท้องตลาดม่ันใจว่า ไม่ใช่ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 
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ตาราง 4.19 แสดงจ าน วนข้อมูลด้านพฤติกรรม (ท่านเคยซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
ในช่วงที่มีการลดราคา หรือแจกของแถมหรือไม่) 

ท่านเคยซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณในช่วงที่มีการลดราคา หรือแจกของแถมหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 

เคย                                                           52 26.0 

ไม่เคย 148 74.0 

รวม  200 100.0 

ตาราง 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน ใหญ่ เคยซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณในช่วงที่มีการ
ลดราคา หรือแจกของแถม จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 และ ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณในช่วงที่มีการลดราคา หรือแจกของแถม จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 
          
 ตาราง 4.20 แสดงจ านวนข้อมูลด้านพฤติกรรม (ถ้าท่านเคย ท่านคิดว่าการลดราคาหรือ
แจกของแถม จะท าให้ท่านซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นหรือไม่) 

ถ้าท่านเคย ท่านคิดว่าการลดราคาหรือแจกของแถม                                    
จะท าให้ท่านซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นหรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

เพิ่มขึ้น 195 97.5 

เท่าเดิม  5 2.5 

รวม  200 100.0 

ตาราง 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อเพิ่มขึ้น หากมีการลดราคาหรือแจกของแถม
จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5 มากที่สุด และซ้ือเท่าเดิม หากมีการลดราคาหรือแจกของ
แถม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5       
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ตาราง 4.21 แสดงจ านวนข้อมูลด้านพฤ ติกรรม (ท่านชอบซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
แบบใดมากที่สุด) 

ท่านชอบซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณแบบใดมากที่สุด จ านวน ร้อยละ 

แบบโลชั่น                        64 32.0 

ครีม                                37 18.5 

แบบเจล 55 27.5 

แบบน้ า                            44 22.0 

รวม  200 100.0 

 ตาราง 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบแบบโลชั่น จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.0 มากที่สุด รองลงมาแบบเจล จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และแบบน้ า จ านวน 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.0         
          
 ตาราง  4.22 แสดงจ านวนข้อมูลด้านพฤติกรร ม (บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมากที่สุด) 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมากที่สุด จ านวน ร้อยละ 

ตนเอง 21 10.5 

เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน          29 14.5 

ครอบครัว / ญาติ / แฟน / สามี               84 42.0 

ดารา / นางแบบ / ไฮโซ    41 20.5 

ช่างแต่งหน้า                      25 12.5 

รวม  200 100.0 

 ตาราง 4.22 พบว่า ครอบครัว / ญาติ / แฟน / สามี เป็นผู้มีอิทธิพลในการซื้อผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณมากที่สุด  ส าหรับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 มาก
ที่สุด รองลงมาดารา / นางแบบ / ไฮโซ  จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และเพื่อน / เพื่อน
ร่วมงาน  จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5      
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 ตาราง 4.23 แสดงจ า นวนข้อมูลด้านพฤติกรรม  (ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณจากสื่อใด) 

ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณจากสื่อใด จ านวน ร้อยละ 

ได้รับการแนะน าจากคนรู้จัก          28 14.0 

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร                            62 31.0 

โทรทัศน ์           49 24.5 

อินเทอร์เน็ต 35 17.5 

พนักงานขาย                             26 13.0 

รวม  200 100.0 

 ตาราง 4.23 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพร รณ
จากสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร  จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0มากที่สุด รองลงมาโทรทัศน์ 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และอินเทอร์เน็ต จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อย ละ 17.5                        
  

 ตาราง 4.24 แสดงจ านวนข้อมูลด้านพฤติกรรม (ท่านมักเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ณ 
ช่วงเวลาใด) 

ท่านมักเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ณ ช่วงเวลาใด จ านวน ร้อยละ 

ช่วงจัดโปรโมชั่น                               31 15.5 

ช่วงสินค้ามาใหม่ 41 20.5 

ช่วงเทศกาล                              31 15.5 

ช่วงฤดูกาล 97 48.5 

รวม  200 100.0 

 ตาราง 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ นิยมซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณในช่วงฤดูกาล 
จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 มากที่สุด รองลงมาช่วงสินค้ามาใหม่ จ านวน 41 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.5 และช่วง จัดโปรโมชั่นกับช่วงเทศกาล  จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 
เท่ากัน          
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    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค าถาม       
          
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps โดยการแจกแจงความถี่  (Frequency ; n)  ค่า
ร้อยละ (Percentage ; %) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 200 ชุด พบว่าค าถามที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มแต่ละข้อมีค่า 
S.D. (Standard Deviation) หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งจะบอกถึงการเกาะกลุ่มกันของ
ข้อมูล ดังนี ้          

 

 ตาราง 4.25 แสดงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค าถาม จ านวน 
น้อย
สุด 

มาก
สุด 

ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

มีการอธิบายรายละเอียดส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 200 1.00 5.00 3.2650 1.39084 

มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณให้เลือกที่หลากหลายของสินค้า(เช่น ประเภท,ยี่ห้อ,ขนาด) 200 1.00 5.00 3.4800 1.17324 

มีวันหมดอายุและวันผลิตที่ชัดเจน 200 1.00 5.00 4.0900 1.06658 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณได้มาตรฐานสากล 200 1.00 5.00 4.0750 .85618 

มีการน าสินค้าใหม่มาจัดจ าหน่ายภายในร้านอย่างสม่ าเสมอ 200 1.00 5.00 3.7400 .98858 

มีสินค้าครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า 200 1.00 5.00 3.4450 1.14171 

การวางจ าหน่ายประเภทสินค้าที่แตกต่าง ร้านค้าอื่นไม่มี 200 1.00 5.00 3.3950 1.22330 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 200 1.00 5.00 3.5000 1.18619 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีราคา ให้เลือกหลากหลายระดับ 200 1.00 5.00 3.8850 1.10357 
มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน 200 1.00 5.00 3.6500 1.17661 

ราคาสินค้าต่ ากว่าร้านค้ารายอื่นๆ 200 1.00 5.00 3.6100 1.13770 

ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดนิทาง 200 1.00 5.00 3.4550 1.20634 

การมีเคาน์เตอร์แนะน า และทดลองผลิตภัณฑ์ 200 1.00 5.00 3.3950 1.19840 

สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 

200 1.00 5.00 3.6000 1.27599 

มีพนักงานขายเป็นสื่อกลาง 200 1.00 5.00 3.6800 1.30619 

การจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบจัดเป็นสัดส่วนง่ายต่อการซ้ือ 200 1.00 5.00 3.6400 1.26029 

มีระบบการช าระเงินค่าสินค้าที่สะดวกและหลายช่องทาง 200 1.00 5.00 3.6500 1.20197 

ร้านค้ามีเวลาเปิด  ปิดที่แน่นอน คือ 08.00น.-22.00น. 200 1.00 5.00 3.8150 1.10311 

อยู่ใกล้แหล่งชุมชน โรงเรียน และสถานที่ราชการ 200 1.00 5.00 3.9900 .98220 

มีของแถมฟรีเมื่อซ้ือเป็นชุด หรือซ้ือปริมาณที่มาก 200 1.00 5.00 3.8250 1.20066 

สามารถใช้บัตรสมาชิก สะสมแต้มเพื่อแลกของปลายปีได้ 200 1.00 5.00 3.9900 1.12079 

ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการแนะน าผลิตภัณฑ์ โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ 

200 1.00 5.00 4.0100 1.08433 

การลดราคาช่วงฤดูร้อน 200 1.00 5.00 3.9250 .93474 

มีการรีวิว โดยผู้เคยใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมาก่อน 200 2.00 5.00 4.0250 .72595 

การจ่ายสดแล้วได้ส่วนลดพิเศษ 200 1.00 5.00 4.0150 .88810 

มีการลดราคา ถ้าซ้ือในปริมาณที่มาก 200 2.00 5.00 3.9100 1.03792 
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 ตาราง 4.25 แสดงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

พนักงานมีทักษะการขายที่ด ี 200 1.00 5.00 4.0800 .96865 

พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ  และให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้ 200 1.00 5.00 4.2100 .74070 

พนักงานขายมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย บริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม แจ่มใส 200 1.00 5.00 3.9750 .79216 

พนักงานมีความกระตือรือร้น 200 2.00 5.00 3.9650 .60465 

พนักงานขายสามารถสื่อสารได้หลายภาษา 200 1.00 5.00 4.1550 .64268 

การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะอาด 200 1.00 5.00 4.4250 .65308 

ความสะอาดของสถานที่ภายใน  ภายนอกร้าน 200 2.00 5.00 3.9450 .63561 

พื้นที่ในร้านกว้างขวางไม่แออัด 200 1.00 5.00 4.0200 .72264 

มีเสียงเพลงท าให้รู้สึกผ่อนคลาย 200 1.00 5.00 4.1950 .75487 

แสงสว่างชัดเจนทั้งภายใน และภายนอกร้าน 200 1.00 5.00 4.1650 .68566 

อุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม 200 1.00 5.00 4.0350 .82290 

เอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า 200 1.00 5.00 4.3350 .70374 

ให้บริการรวดเร็วไม่ต้องรอนาน 200 1.00 5.00 4.3250 .68683 

พนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซ้ือ 200 1.00 5.00 4.3250 .65691 

Valid N (listwise) 200         

 

 จากตารางที่ 4.25 พบว่าค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียง  1 ซึ่ง
หมายความว่า การแจกแจงของข้อมูลมีลักษณะเป็นโค้งปกติ (Symmetry) ถือว่าเป็นการ
น าเสนอที่ดี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค าถามที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มในท่ีนี้ มีค่าตั้งแต่ 0.60465 - 
1.39084          
                
จ านวนกลุ่มที่เหมาะสม         
           
 ในการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดูผิวพรรณ ของบริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ 
ในเขตชลบุรี โดย ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ  สามารถ
ก าหนดจ านวนกลุ่มที่เหมาะสมได้จากการวิเคราะห์ผลดังต่อไปนี้  
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 ตารางที่ 4.26 การค านวณความแตกต่างระหว่างกลุ่ม     

จ านวน 
Cluster 

ความแตกต่างของ Cluster 

ก่อนการยุบรวม 

% ความแตกต่างก่อนการยุบรวมในล าดับถัดไป
เทียบกับในล าดับปัจจุบัน 

7 6497.101 3% 

6 6681.832 3% 

5 6879.229 3% 

4 7078.549 4% 

3 7352.885 4% 

2 7635.528 5% 

1 8000.705 0% 

          
 จากตารางที่ 4.26 การค านวณความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และรวบกลุ่มย่อยที่มีข้อมูล
หลายรายการจัดเข้าเป็นกลุ่มเ ดียวกัน โดยใช้ด้านระยะห่างเป็นเกณฑ์ ซึ่งพบว่าเปอร์เซ็นต์การ
เปลี่ยนแปลงในอันดับแรกเท่ากับ 5% และอันดับถัดมาเท่ากับ 4% จากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
จะพิจารณาจ านวนกลุ่มในขั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยตรวจสอบจาก ภาพที่ 4.1 ด้านล่างน้ี จะ
พบกลุ่มที่อยู่สูงที่สุดคือกลุ่ม  3 แต่กลุ่มที่เหมาะสมในครั้งนี้ จะเลือกใช้ ที่ 4 กลุ่ม เพื่อความ
ละเอียดในการศึกษาชุดข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

           

 
 ภาพที่ 4.1 กราฟเส้นช้ีถึงกลุ่มที่เหมาะสมกับการศึกษาในครั้งนี้                         
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ตารางที่4.27 Dendrogram  

 
 จากตารางที่ 4.27 Dendrogram ซึ่งแสดงถึงการยุบรวมข้อมูลทุกรายการให้มีกลุ่มเป็น
ของตัวเอง และยุบข้อมูล 2 รายการท่ีมีระยะห่างจากกันน้อยที่สุดให้เหลือเพียงกลุ่มเดียว แต่
เปลี่ยนเป็นมี 4 รายการอยู่ภายใน และท าซ้ าเรื่อยๆ จนทุกรายการถูกรวมไว้ในกลุ่มใหญ่กลุ่ม
เดียว พบว่ามีค่า Agglomeration Coefficient อยู่ระหว่าง 0-25 ดังแสดงในตารางที่ 4.28 

         



80 
 

ตารางที่ 4.28 แสดง Number of Case in each Cluster 
 

 
 

  จ านวนแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 
 

กลุ่ม 
 
1 

 
53.00 

 
26.50 

 2 83.00 41.50 

 3 42.00 21.00 

 4 22.00 11.00 

Valid 
 

200.00 100.00% 
Missing 

 
  

  
 

 
  

 
 

  
 

 

 จากตารางที่ 4.28 Number of Case in each Cluster ซึ่งแสดงการท า Cluster Analysis 
ด้วยวิธี K-means จ านวนกลุ่มที่เหมาะสมในการแบ่งกลุ่ม ควรเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งดูได้จากค่า
ระยะห่างเป็นเกณฑ์ในการรวบรวมข้อมูลกลุ่มย่อยหลายรายการรวมเข้าอยู่กลุ่มเดียวกั น โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ในการค านวณ คือ Dendrogram และมีผลจากการวิเคราะห์ คือ กลุ่มที่ 1 มีจ านวน
สมาชิกทั้งหมด 53 คน คิดเป็น 26.5% จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  กลุ่มที่ 2 มีจ านวน
สมาชิกทั้งหมด 83 คน คิดเป็น  41.5% จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มที่ 3 มีจ านวน
สมาชิกทั้งหมด 42 คน คิดเป็น 21% จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และกลุ่มที่ 4 มีจ านวน
สมาชิกทั้งหมด 22 คน คิดเป็น 11% จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
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ตารางที่ 4.29 Final Cluster Centers 

                      

 
ค าถาม 

กลุ่ม 
Sig. 

1 2 3 4 
ด้านผลิตภัณฑ์ 

    
 1.มีการอธิบายรายละเอียดส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ดูแล

ผิวพรรณ 
4.36 3.49 2.24 1.73 

0.000 
2.มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณให้เลือกที่หลากหลายของสินค้า(เช่น 
ประเภท,ยี่ห้อ,ขนาด) 

4.34 3.20 2.69 3.95 
0.000 

3.มีวันหมดอายุและวันผลิตที่ชัดเจน 4.23 4.18 4.69 2.27 0.000 
4.ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณได้มาตรฐานสากล 4.36 3.99 4.36 3.18 0.000 
5.มีการน าสินค้าใหม่มาจัดจ าหน่ายภายในร้านอย่างสม่ าเสมอ 3.77 3.99 3.57 3.05 0.000 
6.มีสินค้าครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า 2.72 3.94 3.71 2.82 0.000 
7.การวางจ าหน่ายประเภทสินค้าที่แตกต่าง ร้านค้าอื่นไม่มี 3.25 3.80 3.10 2.82 0.001 

ด้านราคา 
    

 8.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 3.83 3.28 3.74 3.09 0.009 
9.ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีราคา ให้เลือกหลากหลายระดับ 3.75 3.95 4.52 2.73 0.000 
10.มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน 3.91 3.16 4.19 3.86 0.000 
11.ราคาสินค้าต่ ากว่าร้านค้ารายอื่นๆ  3.43 3.60 3.90 3.50 0.232 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
    

 12.ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 3.79 3.27 3.36 3.55 0.085 
13.การมีเคาน์เตอร์แนะน า และทดลองผลิตภัณฑ ์ 3.40 3.42 3.17 3.73 0.356 
14.สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3.19 3.81 3.69 3.64 
0.046 

15.มีพนักงานขายเป็นสื่อกลาง 3.89 3.42 4.10 3.36 0.017 
16.การจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบจัดเป็นสัดส่วนง่ายต่อการ
ซื้อ 

3.62 3.37 4.19 3.64 
0.008 

17.มีระบบการช าระเงินค่าสินค้าที่สะดวกและหลายช่องทาง 3.26 4.00 3.50 3.55 0.003 
18.ร้านค้ามีเวลาเปิด  ปิดที่แน่นอน คือ 08.00น.-22.00น. 3.25 3.89 4.48 3.64 0.000 
19.อยู่ใกล้แหล่งชุมชน โรงเรียน และสถานที่ราชการ 3.85 4.30 3.93 3.27 0.000 

ด้านส่งเสริมการขาย 
    

 20.มีของแถมฟรีเมื่อซื้อเป็นชุด หรือซื้อปริมาณที่มาก 3.87 3.69 3.81 4.27 0.238 
21.สามารถใช้บัตรสมาชิก สะสมแต้มเพื่อแลกของปลายปีได ้ 3.60 3.88 4.64 4.09 0.000 
22.ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการแนะน าผลิตภัณฑ ์โดยการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 

4.09 3.67 4.57 4.00 
0.000 

23.การลดราคาช่วงฤดูร้อน 3.89 4.06 3.93 3.50 0.094 
24.มีการรีวิว โดยผู้เคยใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมาก่อน 3.60 4.01 4.55 4.09 0.000 
25.การจ่ายสดแล้วได้ส่วนลดพิเศษ 3.98 4.28 3.88 3.36 0.000 
26.มีการลดราคา ถ้าซื้อในปริมาณที่มาก 3.91 3.61 4.33 4.23 0.001 
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ตารางที่ 4.29 Final Cluster Centers (ต่อ) 

ค าถาม 
กลุ่ม 

Sig. 
1 2 3 4 

ด้านบุคลากร 
    

 27.พนักงานมีทักษะการขายที่ด ี
 

3.98 3.86 4.71 3.95 
0.000 

28.พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และให้ค าแนะน าข้อมูล
สินค้าได้ 

4.21 3.87 4.83 4.32 
0.000 

29.พนักงานขายมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย บริการด้วย
ความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม แจ่มใส 

3.91 4.27 3.62 3.73 
0.000 

30.พนักงานมีความกระตือรือร้น 3.92 3.84 4.24 4.00 0.006 
31.พนักงานขายสามารถสื่อสารได้หลายภาษา 4.23 4.27 3.90 4.05 0.017 
                                   ด้านกายภาพ 
32.การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะอาด 4.55 4.40 4.40 4.27 0.359 
33.ความสะอาดของสถานที่ภายใน  ภายนอกร้าน 4.11 3.60 4.21 4.32 0.000 
34.พื้นที่ในร้านกว้างขวางไม่แออัด 4.30 3.80 4.14 3.95 0.000 
35.มีเสียงเพลงท าให้รู้สึกผ่อนคลาย 4.40 3.93 4.36 4.41 0.000 
36.แสงสว่างชัดเจนทั้งภายใน และภายนอกร้าน 4.62 3.77 4.26 4.36 0.000 
37.อุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม 4.83 3.83 3.57 3.77 0.000 
                               ด้านกระบวนการ 
38.เอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า 4.02 4.61 4.33 4.05 0.000 
39.ให้บริการรวดเรว็ไม่ต้องรอนาน 4.62 4.02 4.62 4.18 0.000 
40.พนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อ 4.36 4.45 4.00 4.41 0.003 

                                                                                                        
 จากตารางที่ 4.29 Final Cluster Centers ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยตัวแปรของแต่ละ Cluster 
โดยข้อที่ 1-7 เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่เป็นค าถามซึ่งใช้ในการแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.72 – 4.36 
โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่ เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ด้าน
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ 3.861   ส าหรับในกลุ่ม 2 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่เป็นค าถามซึ่งใช้
ในการแบ่งกลุ่ม ข้อที่ 1-7 มีค่าตั้งแต่ 3.20-4.18 โดยเม่ือห่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่ข้อมูลปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 7ps ด้านผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ 3.798 ซึ่งกลุ่มที่ 3 ค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรที่เป็นค าถามซึ่งใช้ในการแบ่งกลุ่ม ข้อที่ 1-7 มีค่าตั้งแต่ 2.24-4.69 โดยเม่ือห่าเฉลี่ย
รวมของตัวแปรที่ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ด้านผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ 
3.48 และกลุ่มที่ 4 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่เป็นค าถามซึ่งใช้ในการแบ่งกลุ่ม ข้อที่ 1-7 มีค่าตั้งแต่ 
1.73-3.95 โดยเม่ือห่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ด้าน
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ 2.831        
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ข้อที่ 8-11 เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการ ตลาด ทางด้านราคา เม่ือพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่เป็นค าถามซึ่งใช้ในการแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25- 3.91และ
เมื่อหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ทางด้านราคา 
ในกลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ 3.73 ส าหรับในกลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.16- 3.95 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ย
รวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ทางด้านราคา ในกลุ่มน้ีมีค่า
เท่ากับ 3.497 ซึ่งกลุ่มที่ 3 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.74- 4.52 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็น
ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ทางด้านราคา ในกลุ่มน้ีมีค่าเท่ากับ 4.087 และกลุ่มที่ 
4 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.73- 3.86 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 7ps ทางด้านราคา ในกลุ่มน้ีมีค่าเท่ากับ 3.295 โดยจะมีการตัดค าถามราคาสินค้า
ต่ ากว่าร้านค้ารายอื่นๆ เพราะไม่มีความส าคัญที่ระดับนัยทางสถิติ 0.05   
 ข้อที่ 12-19 เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่เป็นค าถามซึ่งใช้ในการแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.19-3.89 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
7ps ทางด้านด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในกลุ่มน้ีมีค่าเท่ากับ 3.531 ส าหรับในกลุ่มที่ 2 มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.27- 4.30 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 7ps ทางด้านช่องทางการจั ดจ าหน่าย ในกลุ่มน้ีมีค่าเท่ากับ 3.685 ซึ่งกลุ่มที่ 3 มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.17- 4.48 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 7ps ทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในกลุ่มน้ีมีค่าเท่ากับ 3.802 และกลุ่มที่ 4 มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.27- 3.73 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 7ps ทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในกลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ 3.547 โดยจะมีการตัด
ค าถามท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางและการมีเคาน์เตอร์แนะน า  ทดลองผลิตภัณฑ์  เพราะไม่
มีความส าคัญที่ระดับนัยทางสถิติ 0.05       
 ข้อที่ 20-26 เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประ สมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการ ขาย  เมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่เป็นค าถามซึ่งใช้ในการแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
3.19- 3.89 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการต ลาด 7ps 
ทางด้านส่งเสริมการตลาด ในกลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ 4.035 ส าหรับในกลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.61- 
4.28 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ทาง 
ด้านส่งเสริมการตลาด ในกลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ 3.885 ซึ่งกลุ่มที่ 3 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.81- 4.64 โดย
เมื่อหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ทางด้านส่งเสริม
การตลาด ในกลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ 4.244 และกลุ่มที่ 4 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.36- 4.27โดย เมื่อหา
ค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทา งการตลาด 7ps ทางด้านส่งเสริม
การตลาด ในกลุ่มนี้มีค่า เท่ากับ 4.244 โดยจะมีการตัดค าถาม มีของแถมฟรีเม่ือซื้อเป็นชุด หรือ
ซื้อปริมาณที่มากและการลดราคาช่วงฤดูร้อน  เพราะไม่มีความส าคัญที่ระดับนัยทางสถิติ 0.05
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 ข้อที่ 27-31 เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคล ากร เม่ือพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่เป็นค าถามซึ่งใช้ในการแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.93- 4.23 และ
เมื่อหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ทางด้าน
บุคลากร ในกลุ่มน้ีมีค่าเท่ากับ 4.05 ส าหรับในกลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.84- 4.27 โดยเม่ือหา
ค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ทางด้านบุคลากร ใน
กลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ 4.022 ซึ่งกลุ่มที่ 3 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.62- 4.63 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัว
แปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ทางด้านบุคลากร ในกลุ่มน้ีมีค่าเท่ากับ 
4.26 และกลุ่มที่ 4 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.73- 4.05 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูล
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ทางด้านบุคลากร ในกลุ่มน้ีมีค่าเท่ากับ 4.01  
 ข้อที่ 32-37 เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า 
ทางด้านกายภาพ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่เป็นค าถามซึ่งใช้ในการแบ่งกลุ่ม กลุ่ม
ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.46- 4.62 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 7ps ทางด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า ทางด้านกายภาพ ในกลุ่มนี้มีค่า
เท่ากับ 4.35 ส าหรับในกลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.24- 4.41 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปร
ที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ทางด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า ทางด้าน
กายภาพ ในกลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ 4.35 ซึ่งกลุ่มที่ 3 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.57- 4.40 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ย
รวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ทางด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตา
ลูกค้า ทางด้านกายภาพ ในกลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ 4.156 และกลุ่มที่ 4 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.77- 4.41
โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ทางด้านสิ่ง
ที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า ทางด้านกายภาพในกลุ่มน้ีมีค่าเท่ากับ 4.18 โดยจะมีการตัดค าถาม
การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะอาด  เพราะไม่มีความส าคัญที่ระดับนัยทางสถิติ 
0.05           
 ข้อที่ 38-40 เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการในการบริการ 
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่เป็นค าถามซึ่งใช้ในการแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 4.02-4.62 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
7ps ทางด้านกระบวนก ารในการบริการ ในกลุ่มน้ีมีค่าเท่ากับ 4.333 ส าหรับในกลุ่มที่ 2 มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.02- 4.61 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 7ps ทางด้านกระบวนการในการบริการ ในกลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ 4.36 ซึ่งกลุ่มที่ 3 มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00- 4.62 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 7ps ทางด้านกระบวนการในการบริการ ในกลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ 4.316 และกลุ่มที่ 4 มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.05- 4.41 โดยเม่ือหาค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 7ps ทางด้านกระบวนการในการบริการ ในกลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ 4.213 
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ตารางที่ 4.30 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากทั้งสี่กลุ่มตัวอย่าง 
 

ค าถามและกลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

Std. Error 

1.มีการอธิบายรายละเอียดส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณ 

1 53 4.3585 .90073 .12373 

2 83 3.4940 1.02854 .11290 

3 42 2.2381 1.24567 .19221 

4 22 1.7273 1.16217 .24778 

รวม 200 3.2650 1.39084 .09835 

2.มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณให้เลือกที่หลากหลายของสินค้า
(เช่น ประเภท,ยี่ห้อ,ขนาด) 

1 53 4.3396 .55273 .07592 

2 83 3.2048 1.38598 .15213 

3 42 2.6905 .64347 .09929 

4 22 3.9545 .57547 .12269 

รวม 200 3.4800 1.17324 .08296 

3.มีวันหมดอายุและวันผลิตที่ชัดเจน  1 53 4.2264 .42252 .05804 

2 83 4.1807 .81367 .08931 

3 42 4.6905 .46790 .07220 

4 22 2.2727 1.75070 .37325 

รวม 200 4.0900 1.06658 .07542 

4.ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณได้มาตรฐานสากล  1 53 4.3585 .78677 .10807 

2 83 3.9880 .61474 .06748 

3 42 4.3571 .98331 .15173 

4 22 3.1818 .90692 .19336 

รวม 200 4.0750 .85618 .06054 

5.มีการน าสินค้าใหม่มาจัดจ าหน่ายภายในร้านอย่างสม่ าเสมอ 1 53 3.7736 .86916 .11939 

2 83 3.9880 1.02997 16542 

3 42 3.5714 .96633 .14911 

4 22 3.0455 .78542 .16745 

รวม 200 3.7400 .98858 .06990 
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ตารางที่ 4.30 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากทั้งสี่กลุ่มตัวอย่าง  (ต่อ) 
 

ค าถามและกลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
Std. Error 

6.มีสินค้าครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า 1 53 2.7170 .88529 .12160 

2 83 3.9398 .90189 .09899 

3 42 3.7143 1.27424 .19662 

4 22 2.8182 1.09702 .23389 

รวม 200 3.4450 1.14171 .08073 

7.การวางจ าหน่ายประเภทสนิค้าที่แตกต่าง ร้านค้าอื่น
ไม่ม ี

1 53 3.2453 .99818 .13711 

2 83 3.7952 1.34127 .14722 

3 42 3.0952 1.05483 .16276 

4 22 2.8182 1.13961 .24296 

รวม 200 3.3950 1.22330 .08650 

8.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณ 

1 53 3.8302 1.17237 .16104 

2 83 3.2771 1.12957 .12399 

3 42 3.7381 1.25055 .19296 

4 22 3.0909 1.06499 .22706 

รวม 200 3.5000 1.18619 .08388 

9.ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีราคา ให้เลือกหลากหลาย
ระดับ 

1 53 3.7547 1.07248 .14732 

2 83 3.9518 .93579 .10272 

3 42 4.5238 1.08736 .16778 

4 22 2.7273 .82703 .17632 

รวม 200 3.8850 1.10357 .07803 
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ตารางที่ 4.30 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากทั้งสี่กลุ่มตัวอย่าง  (ต่อ) 
 

ค าถามและกลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

Std. Error 

10.มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน 1 53 3.9057 1.00507 .13806 

2 83 3.1566 1.09858 .12058 

3 42 4.1905 1.34777 .20797 

4 22 3.8636 .77432 .16508 

รวม 200 3.6500 1.17661 .08320 

11.ราคาสินค้าต่ ากว่าร้านค้ารายอื่นๆ 1 53 3.4340 1.16865 .16053 

2 83 3.6024 1.16807 .12821 

3 42 3.9048 .93207 .14382 

4 22 3.5000 1.26303 .26928 

รวม 200 3.6100 1.13770 .08045 

12.ท าเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทาง 1 53 3.7925 .96792 .13295 

2 83 3.2651 1.25021 .13723 

3 42 3.3571 1.26532 .19524 

4 22 3.5455 1.33550 .28473 

รวม 200 3.4550 1.20634 .08530 

13.การมีเคาน์เตอร์แนะน า และทดลองผลิตภัณฑ์ 

 

1 53 3.3962 1.19839 .16461 

2 83 3.4217 1.13825 .12494 

3 42 3.1667 1.26716 .19553 

4 22 3.7273 1.27920 .27273 

รวม 200 3.3950 1.19840 .08474 

14.สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์  
อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

1 53 3.1887 1.33094 .18282 

2 83 3.8072 1.17347 .12880 

3 42 3.6905 1.33413 .20586 

4 22 3.6364 1.25529 .26763 

รวม 200 3.6000 1.27599 .09023 
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ตารางที่ 4.30 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากทั้งสี่กลุ่มตัวอย่าง  (ต่อ) 
 

15.มีพนักงานขายเป็นสื่อกลาง 1 53 3.8868 1.15460 .15860 

2 83 3.4217 1.37149 .15054 

3 42 4.0952 1.22593 .18917 

4 22 3.3636 1.32900 .28334 

รวม 200 3.6800 1.30619 .09236 

16.มีระบบการช าระเงินค่าสินค้าที่สะดวกและหลายช่องทาง 1 53 3.2642 1.34666 .18498 

2 83 4.0000 1.10432 .12121 

3 42 3.5000 1.04181 .16075 

4 22 3.5455 1.18431 .25250 

รวม 200 3.6500 1.20197 .08499 

17.ร้านค้ามีเวลาเปิด  ปิดที่แน่นอน คือ 08.00น.-22.00น. 1 53 3.2453 1.03600 .14231 

2 83 3.8916 1.07081 .11754 

3 42 4.4762 .94322 .14554 

4 22 3.6364 .95346 .20328 

รวม 200 3.8150 1.10311 .07800 

18.อยู่ใกล้แหล่งชุมชน โรงเรียน และสถานที่ราชการ 1 53 3.8491 .88570 .12166 

2 83 4.3012 .94656 .10390 

3 42 3.9286 .67690 .10445 

4 22 3.2727 1.35161 .28816 

รวม 200 3.9900 .98220 .06945 

19.มีของแถมฟรีเมื่อซื้อเป็นชุด หรือซื้อปริมาณท่ีมาก 1 53 3.8679 1.19354 .16394 

2 83 3.6867 1.11451 .12233 

3 42 3.8095 1.41831 .21885 

4 22 4.2727 1.03196 .22001 

รวม 200 3.8250 1.20066 .08490 
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ตารางที่ 4.30 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากทั้งสี่กลุ่มตัวอย่าง  (ต่อ) 
 

ค าถามและกลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

Std. Error 

20.สามารถใช้บัตรสมาชิก สะสมแต้มเพื่อแลกของ
ปลายปีได้ 

1 53 3.6038 1.30590 .17938 

2 83 3.8795 .91595 .10054 

3 42 4.6429 .82111 .12670 

4 22 4.0909 1.34196 .28611 

รวม 200 3.9900 1.12079 .07925 

21.ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการแนะน าผลิตภัณฑ์ โดยการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 

1 53 4.0943 1.00507 .13806 

2 83 4.0602 .99203 .10889 

3 42 3.9286 .71202 .10987 

4 22 4.0000 1.19523 .25482 

รวม 200 4.0100 1.08433 .07667 

22.การลดราคาช่วงฤดูร้อน  1 53 3.8868 .97390 .13378 

2 83 4.0602 .99203 .10889 

3 42 3.9286 .71202 .10987 

4 22 3.5000 .91287 .19462 

รวม 200 3.9250 .93474 .06610 

23.มีการรีวิว โดยผู้เคยใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมาก่อน  1 53 3.6038 .68891 .09463 

2 83 4.0120 .63427 .06962 

3 42 4.5476 .67000 .10338 

4 22 4.0909 .61016 .13009 

รวม 200 4.0250 .72595 .05133 
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ตารางที่ 4.30 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากทั้งสี่กลุ่มตัวอย่าง  (ต่อ) 

ค าถามและกลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

Std. Error 

24.การจ่ายสดแล้วได้ส่วนลดพิเศษ 1 53 3.9811 .90915 .12488 

2 83 4.2771 .90140 .09894 

3 42 3.8810 .50376 .07773 

4 22 3.3636 1.00216 .21366 

รวม 200 4.0150 .88810 .06280 

25.มีการลดราคา ถ้าซื้อในปริมาณท่ีมาก 1 53 3.9057 1.16461 .15997 

2 83 3.6145 .99794 .10954 

3 42 4.3333 .90167 .13913 

4 22 4.2273 .75162 .16025 

รวม 200 3.9100 1.03792 .07339 

26.พนักงานมีทักษะการขายที่ดี 1 53 3.9811 .97054 .13331 

2 83 3.8554 .81349 .08929 

3 42 4.7143 .74197 .11449 

4 22 3.9545 1.36198 .29037 

รวม 200 4.0800 .96865 .06849 

27.พนักงานมีความรู้ความเช่ียวชาญ และให้ค าแนะน าข้อมูล
สินค้าได้ 

1 53 4.2075 .63119 .08670 

2 83 3.8675 .69442 .07622 

3 42 4.8333 .37720 .05820 

4 22 4.3182 .89370 .19054 

รวม 200 4.2100 .74070 .05238 

28.พนักงานขายมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย บริการด้วย
ความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม แจ่มใส 

1 53 3.9057 .90435 .12422 

2 83 4.2651 .68225 .07489 

3 42 3.6190 .69677 .10751 

4 22 3.7273 .70250 .14977 

รวม 200 3.9750 .79216 .05601 
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ตารางที่ 4.30 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากทั้งสี่กลุ่มตัวอย่าง  (ต่อ) 

ค าถามและกลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

Std. Error 

29.พนักงานมีความกระตือรือร้น 1 53 3.9245 .72983 .10025 

2 83 3.8434 .39761 .04364 

3 42 4.2381 .61721 .09524 

4 22 4.0000 .75593 .16116 

รวม 200 3.9650 .60465 .04276 

30.พนักงานขายสามารถสื่อสารได้หลายภาษา 1 53 4.2264 .77563 .10654 

2 83 4.2651 .58611 .06433 

3 42 3.9048 .57634 .08893 

4 22 4.0455 .48573 .10356 

รวม 200 4.1550 .64268 .04544 

31.การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะอาด 1 53 4.5472 .50253 .06903 

2 83 4.3976 .66148 .07261 

3 42 4.4048 .73450 .11334 

4 22 4.2727 .76730 .16359 

รวม 200 4.4250 .65308 .04618 

32.ความสะอาดของสถานที่ภายใน  ภายนอกร้าน 1 53 4.1132 .54280 .07456 

2 83 3.6024 .58309 .06400 

3 42 4.2143 .51965 .08018 

4 22 4.3182 .64633 .13780 

รวม 200 3.9450 .63561 .04494 

33.พื้นท่ีในร้านกว้างขวางไม่แออัด 1 53 4.3019 .69573 .09557 

2 83 3.7952 .80787 .08868 

3 42 4.1429 .56618 .08736 

4 22 3.9545 .37509 .07997 

รวม 200 4.0200 .72264 .05110 
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ตารางที่ 4.30 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากทั้งสี่กลุ่มตัวอย่าง  (ต่อ) 

ค าถามและกลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

Std. Error 

34.มีเสียงเพลงท าให้รู้สึกผ่อนคลาย 1 53 4.3962 .71628 .09839 

2 83 3.9277 .85230 .09355 

3 42 4.3571 .53289 .08223 

4 22 4.4091 .50324 .10729 

รวม 200 4.1950 .75487 .05338 

35.แสงสว่างชัดเจนทั้งภายใน และภายนอกร้าน 1 53 4.6226 .52720 .07242 

2 83 3.7711 .65005 .07135 

3 42 4.2619 .58683 .09055 

4 22 4.3636 .49237 .10497 

รวม 200 4.1650 .68566 .04848 

36.อุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม 1 53 4.8302 .54547 .07493 

2 83 3.8313 .67750 .07437 

3 42 3.5714 .80070 .12355 

4 22 3.7727 .61193 .13046 

รวม 200 4.0350 .82290 .05819 

37.เอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า 1 53 4.0189 .90915 .12488 

2 83 4.6145 .48968 .05375 

3 42 4.3333 .72134 .11130 

4 22 4.0455 .21320 .04545 

รวม 200 4.3350 .70374 .04976 

38.เอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า 1 53 4.0189 .90915 .12488 

2 83 4.6145 .48968 .05375 

3 42 4.3333 .72134 .11130 

4 22 4.0455 .21320 .04545 

รวม 200 4.3350 .70374 .04976 
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ตารางที่ 4.30 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากทั้งสี่กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ค าถามและกลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

Std. Error 

39.ให้บริการรวดเร็วไม่ต้องรอนาน 1 53 4.6226 .76527 .10512 

2 83 4.0241 .58385 .06409 

3 42 4.6190 .62283 .09611 

4 22 4.1818 .39477 .08417 

รวม 200 4.3250 .68683 .04857 

40.พนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อ 1 53 4.3585 .59142 .08124 

2 83 4.4458 .62961 .06911 

3 42 4.0000 0.00000 0.00000 

4 22 4.4091 1.18157 .25191 

รวม 200 4.3250 .65691 .04645 

           

 จากตารางที่ 4.30 Descriptive ซึ่งแสดงค่า mean ของแต่ละปัจจัยในแต่ละกลุ่ม พบว่า
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ของทั้ง 4 กลุ่ม มีค่าดังน้ี  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจใน
ด้านอุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.7170- 4.3585 กลุ่มที่ 2 หรือ
กลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน เอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  
3.2048 – 4.1807 กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
และให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.2381-4.6905  และกลุ่มที่ 4 หรือกลุ่มที่
มีความ พึงพอใจในด้าน พนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 1.7273-3.9545                  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน
อุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.4340-3.9057 กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มที่
มีความพึงพอใจในด้าน เอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.1566-
3.9518 กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ  และให้
ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง3.7381-4.5238 และกลุ่มที่ 4 หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน พนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
2.7273-3.8636         
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 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่มี
ความพึงพอใจในด้านอุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.1887-3.2651 
กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้านเอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า  มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง  3.3735-4.3012 กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน พนักงานมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.1667-4.4762 และกลุ่มที่ 4 
หรือกลุ่มที่มีความ พึงพอใจในด้าน พนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อ  มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง3.2727 -3.7273       
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน อุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.6038 - 3.9811 
กลุ่มที่ 2  หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน เอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า  มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 3.6145-4.2771 กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน พนักงานมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.8095-4.6429 และกลุ่มที่ 4
หรือกลุ่มที่มีความ พึงพอใจในด้าน พนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อ  มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.3636 -4.2273      
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน
อุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.9245-4.2264 กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มที่
มีความพึงพอใจในด้าน เอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.8434-
4.2651 กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ  และให้
ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.6190- 4.2381 และกลุ่มที่ 4 หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน พนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
3.7273-4.3182         
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการสร้างคุณภาพโดยรวม กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่มี
ความพึงพอใจในด้าน อุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  4.1132-
4.8302 กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน เอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า  มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.6024-4.3976  กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน พนักงานมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ  และให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.5714-4.4048 
และกลุ่มที่ 4 หรือกลุ่มที่มีความ พึงพอใจในด้านพนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการ
เลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.7727-4.4091      
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการต่างๆ กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่มีความพึง
พอใจในด้านอุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0189 - 4.6226 กลุ่ม



95 
 

ที่ 2 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน เอาใจใส่กับทุกความต้องการ ของลูกค้า  มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง4.0241 - 4.6145 กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน พนักงานมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0000-4.6190 และกลุ่มที่ 4 
หรือกลุ่มที่มีความ พึงพอใจในด้าน พนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้ นตอนในการเลือกซื้อ  มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0455-4.4091       
 จากการใช้เครื่องมือทางสถิติแบ่งกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ บริษัทกาญจนา 
บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในเขตชลบุรี โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ในการตัดสินใจซ้ือ แล้ว
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิติ ได้แก่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าร้อย
ละของแต่ละปัจจัย         
 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Chi-Square โดยการท าตารางไขว้กับข้อมูลพฤติกรรม สามารถ
แปรผลในเรื่องของความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ บริษัทกาญจนา 
บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในเขตชลบุรี โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ในการตัดสินใจซ้ือ ทั้ง 
4 กลุ่ม ได้ดังนี้  

 

ภาพที่ 4.2 Cluster Number of Case (ด้านผลิตภัณฑ์) 

 จากภาพที่ 4.2 Cluster number of Case แสดงลักษณะความแตกต่างในกราฟเส้นด้าน
ผลิตภัณฑ์ของทั้ง 4 กลุ่ม และลักษณะ ความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่พบในค าตอบส่วนใหญ่ 
พบว่ากลุ่มที่ 1 ให้ความส าคัญกับ มีการอธิบายรายละเอียดส่วนประสม คุณประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณส่วนกลุ่มท่ี 2 ให้ความส าคัญกับมีสินค้าครบถ้วนตามความต้องการของ
ลูกค้า สินค้าท่ีแตกต่างร้านค้าอื่นไม่มี  กลุ่มที่ 3  ให้ความส าคัญกับมีวันหมดอายุและวันผลิตที่
ชัดเจน และกลุ่มที่ 4 ให้ความส าคัญกับมี ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ให้เลือกที่หลากหลายของ
สินค้า(เช่น ประเภท,ยี่ห้อ,ขนาด)ส าหรับส่วนประสมทางการตลาดในด้านนี ้
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ภาพที่ 4.3 Cluster Number of Case (ด้านราคา)     
            
 จากภาพที่  4.3 แสดงลักษณะความแตกต่างในกราฟเส้นด้านราคาของทั้ง 4 กลุ่ม และ
ลักษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่พบในค าตอบส่วนใหญ่ พบว่ากลุ่มที่ 1ให้ความส าคัญกับ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ กลุ่มที่ 2 กับกลุ่มที่ 3 ให้ความส าคัญกับ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีราคา ใ ห้เลือกหลากหลายระดับ เช่น ตามขนาด คุณภาพ และย่ีห้อ
ของสินค้า และกลุ่มที่ 4 ให้ความส าคัญกับ มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน  ส าหรับส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านน้ี 

 

ภาพที่ 4.4 Cluster Number of Case (ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย) 
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จากภาพที่ 4.4 Cluster number of Case แสดงลักษณะความแตกต่างในกราฟเส้นด้าน
ช่องทางจ าหน่ายของทั้ง 4 กลุ่ม และลักษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่พบในค าตอบส่วน
ใหญ่ พบว่ากลุ่มที่ 1 ให้ความส าคัญกับท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง กลุ่มที่ 2 ให้ความส าคัญ
มีระบบการช าระเงินค่าสินค้าที่สะดวกและหลายช่องทาง กลุ่มที่ 3 ให้ความส าคัญการร้านค้าเปิด 
ปิดท่ีแน่นอน คือ 08.00น.-22.00น.  และกลุ่มที่ 4 การมีเคาน์เตอร์แนะน า และทดลองผลิตภัณฑ์
ส าหรับส่วนประสมทางการตลาดในด้านน้ี       
           
   

 
ภาพที่ 4.5 Cluster Number of Case (ด้านส่งเสริมการขาย) 

 
 จากภาพที่ 4.5 Cluster number of Case แสดงลักษณะความแตกต่างใน กราฟเส้น 
ด้านส่งเสริมการขายของทั้ง 4 กลุ่ม และลักษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่พบในค าตอบส่วน
ใหญ่ พบว่ากลุ่มที่ 1 ให้ความส าคัญกับ ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการแนะน าผลิตภัณฑ์  โดยการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่นทางวิทยุ อินเทอร์ เน็ต อย่างต่อเนื่อง  กลุ่มที่ 2 ให้
ความส าคัญกับการจ่ายสดแล้วได้ส่วนลดพิเศษ  กลุ่มที่ 3 สามารถใช้บัตรสมาชิก สะสมแต้มเพื่อ
แลกขอ งและกลุ่มที่ 4 ให้ความส าคัญกับ มีของแถมฟรีเม่ือซื้อเป็นชุดหรือซื้อปริมาณที่มาก  
ส าหรับส่วนประสมทางการตลาดในด้านน้ี   
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ภาพที่ 4.6 Cluster Number of Case (ด้านบุคลากร) 

 
 จากภาพที่ 4.6 Cluster number of Case แสดงลักษณะความแตกต่างใน กราฟเส้น 
ด้านบุคลากรของทั้ง 4 กลุ่ม และลักษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่พบในค าตอบส่วนใหญ่ 
พบว่ากลุ่มที่ 1 ให้ความส าคัญกับพนักงานขายสามารถสื่อสารได้หลายภาษา กลุ่ม 2ให้
ความส าคัญกับพนักงานขายมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย บริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม 
แจ่มใส ส่วนกลุ่มที่ 3 พนักงานมีทักษะการขายท่ีดี และ กลุ่มที่ 4 ให้ความส าคัญกับพนักงานมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ และให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมให้กับลูกค้าได้ 
ส าหรับส่วนประสมทางการตลาดในด้านน้ี  
     

  
            
 ภาพที่ 4.7 Cluster Number of Case (ด้านกายภาพ) 
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 จากภาพที่ 4.7 Cluster number of Case Cluster number of Case แสดงลักษณะ
ความแตกต่างในกราฟเส้น ด้านกายภาพของทั้ง 4 กลุ่ม และลักษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่ ม
ที่พบในค าตอบส่วนใหญ่ พบว่ากลุ่มที่ 1 ให้ความส าคัญกับอุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม
กลุ่มที่ 2 ให้ความส าคัญกับการจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะอาด และ กลุ่มที่ 3 ให้
ความส าคัญกับ กลุ่ม  ที่ 4 ให้ความส าคัญกับ ความสะอาดของสถานท่ีภายใน  ภายนอกร้าน  
ส าหรับส่วนประสมทางการตลาดในด้านน้ี       
        
 

 
 ภาพที่ 4.8 Cluster Number of Case (ด้านกระบวนการ) 
  
 จากภาพที่ 4.8 Cluster number of Case แสดงลักษณะความแตกต่างใน กราฟเส้น 
ด้านกระบวนการ ของทั้ง 4 กลุ่ม และลักษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่พบในค าตอบส่วน
ใหญ่ พบว่ากลุ่มที่ 1 กับกลุ่มที่ 3 ให้ความส าคัญการให้บริการรวดเร็วไม่ต้องรอนาน ส่วน กลุ่มที่ 
2  ให้ความส าคัญกับการเอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า  และกลุ่มที่ 4 ให้ความส าคัญ
พนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อส าหรับส่วนประสมทางการตลาดในด้านน้ี
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ตารางที ่4.31 ระดับคะแนนของทั้ง 4 กลุ่ม เมื่อวัดจากค่าเฉลี่ยรวม 
 
ข้อ

ค าถาม 
ค าถาม 

ค่าเฉลี่ยของ Cluster เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรวม 

Cluster 1 Cluster ที่ 2 Cluster ที่ 3 Cluster 4 

ด้านผลิตภัณฑ ์

1 มีการอธิบายรายละเอียดส่วนประสมของ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

2 มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณให้เลือกที่
หลากหลายของสินค้า(เช่น ประเภท,ยี่ห้อ
,ขนาด) 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

3 มีวันหมดอายุและวนัผลิตที่ชัดเจน สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

4 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณได้มาตรฐานสากล สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

5 มีการน าสินค้าใหม่มาจัดจ าหน่ายภายใน
ร้านอย่างสม่ าเสมอ 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

6 มีสินค้าครบถ้วนตามความต้องการของ
ลูกค้า 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

7 การวางจ าหน่ายประเภทสินค้าที่แตกต่าง 
ร้านค้าอื่นไม่ม ี

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ด้านราคา 

8 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณ 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

9 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีราคา ให้เลือก
หลากหลายระดับ 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

10 มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

11 ราคาสินค้าต่ ากว่าร้านค้ารายอื่นๆ ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 
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ตารางที่ 4.31 ระดับคะแนนของทั้ง 4 กลุ่ม เมื่อวัดจากค่าเฉลี่ยรวม (ต่อ) 
ข้อ

ค าถาม 
ค าถาม 

ค่าเฉลี่ยของ Cluster เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรวม 

Cluster 1 Cluster ที่ 2 Cluster ที่ 3 Cluster 4 

ด้านช่องทางจ าหน่าย 

12 ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

13 การมีเคาน์เตอร์แนะน า และทดลอง
ผลิตภัณฑ์ 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

14 สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

15 มีพนักงานขายเป็นสื่อกลาง สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

16 การจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบจัดเป็น
สัดส่วนง่ายต่อการซื้อ 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

17 มีระบบการช าระเงินค่าสินค้าที่สะดวกและ
หลายช่องทาง 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

18 ร้านค้ามีเวลาเปิด  ปิดที่แน่นอน คือ 08.00
น.-22.00น. 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

19 อยู่ใกล้แหล่งชุมชน โรงเรียน และสถานที่
ราชการ 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ด้านส่งเสริมการตลาด 

20 

 

มีของแถมฟรีเมื่อซื้อเป็นชุด หรือซื้อ
ปริมาณที่มาก 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

21 สามารถใช้บัตรสมาชิก สะสมแต้มเพื่อแลก
ของปลายปีได้ 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

22 ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการแนะน า
ผลิตภัณฑ ์โดยการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

23 การลดราคาช่วงฤดูร้อน ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 
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ตารางที่ 4.31 ระดับคะแนนของทั้ง 4 กลุ่ม เมื่อวัดจากค่าเฉลี่ยรวม (ต่อ) 
 
ข้อ

ค าถาม 
ค าถาม 

ค่าเฉลี่ยของ Cluster เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรวม 

Cluster 1 Cluster ที่ 2 Cluster ที่ 3 Cluster 4 

24. มีการรีวิว โดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
มาก่อน 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

25 การจ่ายสดแล้วได้ส่วนลดพิเศษ ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

26 มีการลดราคา ถ้าซื้อในปริมาณที่มาก ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ด้านบุคลากร 

27 พนักงานมีทักษะการขายที่ด ี ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

28 พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และให้
ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได ้

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

29 พนักงานขายมีกิริยามารยาทสุภาพ
เรียบร้อย บริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้ม
แย้ม แจ่มใส 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

30 พนักงานมีความกระตือรือร้น ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

31 พนักงานขายสามารถสื่อสารได้หลาย
ภาษา 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ด้านกายภาพ 

32 การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
และสะอาด 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

33 ความสะอาดของสถานที่ภายใน  ภายนอก
ร้าน 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

34 พื้นที่ในร้านกว้างขวางไม่แออัด สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 
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ตารางที่ 4.31 ระดับคะแนนของทั้ง 4 กลุ่ม เมื่อวัดจากค่าเฉลี่ยรวม (ต่อ) 

 

ข้อ
ค าถาม 

ค าถาม 
ค่าเฉลี่ยของ Cluster เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรวม 

Cluster 1 Cluster ที่ 2 Cluster ที่ 3 Cluster 4 

35 มีเสียงเพลงท าให้รู้สึกผ่อนคลาย สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

36 แสงสว่างชัดเจนทั้งภายใน และภายนอก
ร้าน 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

37. อุณภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ด้านกระบวนการ 

38 เอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

39 ให้บริการรวดเร็วไม่ต้องรอนาน สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

40 พนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนใน
การเลือกซื้อ 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 

ต่ ากว่าค่า  
เฉลี่ยรวม 

สูงกว่าค่า 
เฉลี่ยรวม 
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ตารางที่ 4.32 แสดงชื่อและลักษณะที่เหมาะสมส าหรับแต่ละ Cluster  

กลุ่มที่ 1หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน อุณหภูมิ
ภายในร้านมีความเหมาะสม  
(มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 53 
ราย) 

กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน พนักงานให้
ค าแนะน าตลอดทุ กขั้นตอน
ในการเลือกซื้อ (มีจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 83ราย) 

กลุ่มที่ 3หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน พนักงานมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ และ
ให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้   
(มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 42 
ราย) 

กลุ่มที่ 4 หรือ กลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน พนักงานให้
ค าแนะน าตลอดทุกขั้นต อน
ในการเลือกซื้อ (มีจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 22 ราย) 

1. มีการอธิบายรายละเอียด
ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณ 

 

1. มีการอธิบายรายละเอียด
ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณ 

 

1. มีวันหมดอายุและวันผลิต
ที่ชัดเจน 

 

1.มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
ให้เลือกที่หลากหลายของ
สินค้า(เช่น ประเภท,ยี่ห้อ
,ขนาด) 

2.มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
ให้เลือกที่หลากหลายของ
สินค้า (เช่น  ประเภท ,ยี่ห้อ
,ขนาด) 

2.มีวันหมดอายุและวันผลิตที่
ชัดเจน 

 

2.ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณได้
มาตรฐานสากล 

2.มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน 

3.มีวันหมดอายุและวันผลิตที่
ชัดเจน 

3.มีการน าสินค้าใหม่มาจั ด
จ าหน่ายภายในร้านอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.มีสินค้าครบถ้วนตามความ
ต้องการของลูกค้า 

3.ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการ
เดินทาง 

4.ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณได้
มาตรฐานสากล 

4.มีสินค้าครบถ้วนตามความ
ต้องการของลูกค้า 

4.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 

 

4.การมีเคาน์เตอร์แนะน า 
และทดลองผลิตภัณฑ ์

5.มีการน าสินค้าใหม่มาจัด
จ าหน่ายภายในร้านอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

5.การวางจ าหน่ายประเภท
สินค้าที่แตกต่าง  ร้านค้าอื่น
ไม่ม ี

5.ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมี
ราคา ให้เลือกหลากหลาย
ระดับ 

 

5.สามารถติดต่อได้หลาย
ช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น 

6.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 

 

6.ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมี
ราคา  ให้เลือกหลากหลาย
ระดับ 

6.มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน 

 

6.มีของแถมฟรีเมื่อซื้อเป็น
ชุด หรือซื้อปริมาณที่มาก 

7.มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน 

 

7.การมีเคาน์เตอร์แนะน า  
และทดลองผลิตภัณฑ์ 

 

7.ราคาสินค้าต่ ากว่าร้านค้า
รายอื่นๆ 

 

7.สามารถใช้บัตรสมาชิก 
สะสมแต้มเพื่อแลกของ
ปลายปีได้ 
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ตารางที่ 4.32 แสดงชื่อและลักษณะที่เหมาะสมส าหรับแต่ละ Cluster (ต่อ) 

 

กลุ่มที่ 1หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน อุณหภูมิ
ภายในร้านมีความเหมาะสม  
(มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 53 
ราย) 

กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน พนักงานให้
ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอน
ในการเลือกซื้อ (มีจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 83ราย) 

กลุ่มที่ 3หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน พนักงานมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ และ
ให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้   
(มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 42 
ราย) 

กลุ่มที่ 4 หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน พนักงานให้
ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอน
ในการเลือกซื้อ  (มีจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 22 ราย) 

8.ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการ
เดินทาง 

8.สามารถติดต่อได้หลาย
ช่องทาง 

8.สามารถติดต่อได้หลาย
ช่องทางเช่น ทางโทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

8.มีการรีวิว โดยผู้เคยใช้
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมา
ก่อน 

9.การมีเคาน์เตอร์แนะน า  
และทดลองผลิตภัณฑ์ 

9.มีระบบการช าระเงินค่า
สินค้าที่สะดวกและหลาย
ช่องทาง 

9.มีพนักงานขายเป็น
สื่อกลาง 

9.มีการลดราคา ถ้าซื้อใน
ปริมาณที่มาก 

10.มีพนักงานขายเป็น
สื่อกลาง 

10.ร้านค้ามี เวลาเปิด   ปิดที่
แน่นอน คือ 08.00น.-22.00
น. 

10.การจัดวางสินค้าอย่าง
เป็นระเบียบจัดเป็นสัดส่วน
ง่ายต่อการซื้อ 

10.พนักงานมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และให้ค าแนะน า
ข้อมูลสินค้าได ้

11.มีของแถมฟรีเมื่อซื้อเป็น
ชุด หรือซื้อปริมาณที่มาก 

11.อยู่ใกล้แหล่งชุมชน  
โรงเรียน และสถานที่ราชการ 

11.มีระบบการช าระเงินค่า
สินค้าที่สะดวกและหลาย
ช่องทาง 

11.พนักงานมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และให้ค าแนะน า
ข้อมูลสินค้าได ้

12.ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใน
การแนะน าผลิตภัณฑ ์โดย
การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 

12.การลดราคาช่วงฤดูร้อน 

 

12.ร้านค้ามีเวลาเปิด  ปิดที่
แน่นอน คือ 08.00น.-22.00
น. 

12.พนักงานมีความ
กระตือรือร้น 

13.พนักงานขายสามารถ
สื่อสารได้หลายภาษา 

13.การจ่ายสดแล้วได้ส่วนลด
พิเศษ 

13.อยู่ใกล้แหล่งชุมชน 
โรงเรียน และสถานที่ราชการ 

13.ความสะอาดของสถานที่
ภายใน  ภายนอกร้าน 

14.การจัดวางสินค้าเป็น
ระเบียบ  เรีย บร้อย และ
สะอาด 

 

14.พนักงานขายมี
กิริยามารยาทสุภาพ
เรียบร้อย บริการด้วยความ
เป็นมิตร ยิ้มแย้ม แจ่มใส 

14.สามารถใช้บัตรสมาชิก 
สะสมแต้มเพื่อแลกของ
ปลายปีได้ 

14.มีเสียงเพลงท าให้รู้สึก
ผ่อนคลาย 
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ตารางที่ 4.32 แสดงชื่อและลักษณะที่เหมาะสมส าหรับแต่ละ Cluster (ต่อ) 

  

กลุ่ มที่ 1หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน อุณหภูมิ
ภายในร้านมีความเหมาะสม  
(มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 53 
ราย) 

กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน พนักงานให้
ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอน
ในการเลือกซื้อ (มีจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 83ราย) 

กลุ่มที่ 3หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้ านพนักงานมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ และ
ให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้   
(มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 42 
ราย) 

กลุ่มที่ 4 หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน มีเสียงเพลง
ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย               
(มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 22 
ราย) 

15.ความสะอาดของสถานที่
ภายใน  ภายนอกร้าน 

15.พนักงานขายสามารถ
สื่อสารได้หลายภาษา 

15.ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใน
การแนะน าผลิตภัณฑ ์โดย
การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 

15.แสงสว่างชัดเจนทั้ง
ภายใน และภายนอกร้าน 

16.พื้นที่ในร้านกว้างขวางไม่
แออัด 

16.เอาใจใส่กับทุกความ
ต้องการของลูกค้า 

16.การลดราคาช่วงฤดูร้อน 16.พนักงานให้ค าแนะน า
ตลอดทุกขั้นตอนในการเลือก
ซื้อ 

17.มีเสียงเพลงท าให้รู้สึก
ผ่อนคลาย 

 

17.พนักงานให้ค าแนะน า
ตลอดทุกขั้นตอนในการเลือก
ซื้อ 

17.มีการรีวิว โดยผู้เคยใช้
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมา
ก่อน 

 

18.แสงสว่างชัดเจนทั้ง
ภายใน และภายนอกร้าน 

 18.มีการลดราคา ถ้าซื้อใน
ปริมาณที่มาก 

 

19.อุณหภูมิภายในร้านมี
ความเหมาะสม 

 19.พนักงานมีทักษะการขาย
ที่ดี  

 

20.ให้บริการรวดเร็วไม่ต้อง
รอนาน 

 

 20.พนักงานมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และให้ค าแนะน า
ข้อมูลสินค้าได ้

 

21.พนักงานให้ค าแนะน า
ตลอดทุกขั้นตอนในการเลือก
ซื้อ 

 21.พนักงานมีความ
กระตือรือร้น 

 

  22.ความสะอาดของสถานที่
ภายใน  ภายนอกร้าน 

 

  23.พื้นที่ในร้านกว้างขวางไม่
แออัด 
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ตารางที่ 4.32 แสดงชื่อและลักษณะที่เหมาะสมส าหรับแต่ละ Cluster (ต่อ) 

 

กลุ่มที่ 1หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน อุณหภูมิ
ภายในร้านมีความเหมาะสม  
(มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 53 
ราย) 

กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน พนักงานให้
ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอน
ในการเลือกซื้อ (มีจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 83ราย) 

กลุ่มที่ 3หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน พนักงานมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ และ
ให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้   
(มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 42 
ราย) 

กลุ่มที่ 4 หรือกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน มีเสียงเพลง
ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย               
(มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 22 
ราย) 

  24.มีเสียงเพลงท าให้รู้สึก
ผ่อนคลาย 

 

  25.มีเสียงเพลงท าให้รู้สึก
ผ่อนคลาย 

 

  26.แสงสว่างชัดเจนทั้ง
ภายใน และภายนอกร้าน 

 

  27.ให้บริการรวดเร็วไม่ต้อง
รอนาน 
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ตารางที่ 4.33 แสดงลักษณะที่เหมาะสมส าหรับการตั้งชื่อ Cluster 

กลุ่มที่ 1หรือกลุ่ม
ที่มีความพึง
พอใจในด้าน
อุณหภูมิภายใน
ร้านมีความ
เหมาะสม (มี
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 53 ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 2 หรือ
กลุ่มที่มีความพึง
พอใจในด้านการ
เอาใจใส่กับทุก
ความต้องการ
ของลูกค้า 

 (มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 83 ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 3หรือกลุ่ม
ที่มีความพึง
พอใจในด้าน
พนักงานมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ 
และให้ค าแนะน า
ข้อมูลสินค้าได ้

(มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 42 ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 4 หรือ
กลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน
พนักงานให้
ค าแนะน าตลอด
ทุกขั้นตอนใน
การเลือกซื้อ(มี
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 22 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย 

1.อุณหภูมิ
ภายในร้านมี
ความเหมาะสม 

 

4.8302 

 

1.เอาใจใส่กับทุก
ความต้องการ
ของลูกค้า 

 

4.6145 

 

1.พนักงานมี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และให้
ค าแนะน าข้อมูล
สินค้าได ้

4.8333 1.พนักงานให้
ค าแนะน าตลอด
ทุกขั้นตอนใน
การเลือกซื้อ 

4.4091 

 

2.แสงสว่าง
ชัดเจนทั้งภายใน 
และภายนอกร้าน 

4.6226 

 

2.พนักงานให้
ค าแนะน าตลอด
ทุกขั้นตอนใน
การเลือกซื้อ 

4.4458 

 

2.พนักงานมี
ทักษะการขายที่
ดี 

 

4.7143 

 

2.มีเสียงเพลง
ท าให้รู้สึกผ่อน
คลาย 

4.4090 

 

3.ให้บริการ
รวดเร็วไม่ต้องรอ
นาน 

 

4.6226 

 

3.อยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน โรงเรียน 
และสถานที่
ราชการ 

 

4.3012 

 

3. มีวันหมดอายุ
และวันผลิตที่
ชัดเจน 

 

4.6905 

 

3.แสงสว่าง
ชัดเจนทั้ง
ภายใน และ
ภายนอกร้าน 

 

4.3636 

 

4.การจัดวาง
สินค้าเป็น
ระเบียบ 
เรียบร้อย และ
สะอาด 

 

4.5472 

 

4.การจ่ายสดแล้ว
ได้ส่วนลดพิเศษ 

 

4.2771 

 

4.สามารถใช้บัตร
สมาชิกสะสม
แต้ม 

 

4.6429 

 

4.พนักงานมี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และ
ให้ค าแนะน า
ข้อมูลสินค้าได ้

4.3182 
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 ตารางที่ 4.33 แสดงลักษณะที่เหมาะสมส าหรับการตั้งชื่อ Cluster (ต่อ) 

 

กลุ่มที่ 1หรือ
กลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน
อุณหภูมิภายใน
ร้านมีความ
เหมาะสม (มี
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 53 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่ม
ที่มีความพึงพอใจ
ในด้านการเอาใจ
ใส่กับทุกความ
ต้องการของลูกค้า 

 (มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 83 ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 3หรือ
กลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน
พนักงานมี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และ
ให้ค าแนะน า
ข้อมูลสินค้าได ้

(มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 42 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 4 หรือ
กลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน
พนักงานให้
ค าแนะน าตลอด
ทุกขั้นตอนใน
การเลือกซื้อ
และ(มีจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 
22 ราย) 

ค่าเฉลี่ย 

5.มีเสียงเพลง
ท าให้รู้สึกผ่อน
คลาย 

 

4.3962 

 

5.พนักงานขายมี
กิริยามารยาท
สุภาพเรียบร้อย 
บริการด้วยความ
เป็นมิตร ยิ้มแย้ม 
แจ่มใส 

4.2651 

 

5.ให้บริการ
รวดเร็วไม่ต้อง
รอนาน 

 

4.6190 

 

5.ความสะอาด
ของสถานที่
ภายใน  
ภายนอกร้าน 

 

4.3182 

 

6. มีการอธิบาย
รายละเอียด
ส่วนประสมของ
ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณ 

4.3585 

 

6.พนักงานขาย
สามารถสื่อสารได้
หลายภาษา 

 

4.2651 

 

6.ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆในการ
แนะน า
ผลิตภัณฑ ์โดย
การโฆษณา
และ
ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ 

4.5714 

 

6.มีของแถมฟรี
เมื่อซื้อเป็นชุด 
หรือซื้อปริมาณ
ที่มาก 

 

4.2727 

 

7.ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณ
ได้
มาตรฐานสากล 

 

4.3585 

 

7.มีวันหมดอายุ
และวันผลิตที่
ชัดเจน 

 

4.1807 

 

7.มีการรีวิว 
โดยผู้เคยใช้
ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณมา
ก่อน 

 

4.5476 

 

7.มีการลดราคา 
ถ้าซื้อใน
ปริมาณที่มาก 

 

4.2273 
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ตารางที่ 4.33 แสดงลักษณะที่เหมาะสมส าหรับการตั้งชื่อ Cluster (ต่อ) 

 

กลุ่มที่ 1หรือ
กลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน
อุณหภูมิภายใน
ร้านมีความ
เหมาะสม (มี
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 53 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 2 หรือ
กลุ่มที่มีความพึง
พอใจในด้านการ
เอาใจใส่กับทุก
ความต้องการ
ของลูกค้า 

 (มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 83 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 3หรือกลุ่ม
ที่มีความพึงพอใจ
ในด้านพนักงานมี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และให้
ค าแนะน าข้อมูล
สินค้าได ้

(มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 42 ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 4 หรือ
กลุ่มที่มีความ
พึงพอใจใน
ด้านพนักงาน
ให้ค าแนะน า
ตลอดทุก
ขั้นตอนในการ
เลือกซื้อ      
(มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 22 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย 

8.พนักงานให้
ค าแนะน า
ตลอดทุก
ขั้นตอนในการ
เลือกซื้อ 

4.3585 

 

8.การลดราคา
ช่วงฤดูร้อน 

 

4.0602 

 

8.ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณมีราคา 

4.5238 

 

8.สามารถใช้
บัตรสมาชิก 
สะสมแต้มเพื่อ
แลกของ 

4.0909 

 

9.มีผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณ
ให้เลือกที่
หลากหลาย
ของสินค้า(เช่น 
ประเภท,ยี่ห้อ
,ขนาด) 

4.3396 

 

9.มีระบบการ
ช าระเงินค่า
สินค้าที่สะดวก
และหลาย
ช่องทาง 

 

4.0000 

 

9.ร้านค้ามีเวลา
เปิด  ปิดที่แน่นอน 
คือ 08.00น.-
22.00น. 

 

4.4762 

 

9.มีการรีวิว 
โดยผู้เคยใช้
ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณมา
ก่อน 

 

4.0909 

 

10.พื้นที่ในร้าน
กว้างขวางไม่
แออัด 

 

4.3019 

 

10.มีการน า
สินค้าใหม่มาจัด
จ าหน่ายภายใน
ร้านอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.9880 

 

10.ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณได้
มาตรฐานสากล 

 

4.3571 

 

10.พนักงานมี
ความ
กระตือรือร้น 

 

4.0000 
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ตารางที่ 4.33 แสดงลักษณะที่เหมาะสมส าหรับการตั้งชื่อ Cluster (ต่อ) 

 

กลุ่มที่ 1หรือ
กลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน
อุณหภูมิภายใน
ร้านมีความ
เหมาะสม (มี
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 53 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 2 หรือ
กลุ่มที่มีความพึง
พอใจในด้านการ
เอาใจใส่กับทุก
ความต้องการ
ของลูกค้า 

 (มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 83 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 3หรือกลุ่ม
ที่มีความพึงพอใจ
ในด้านพนักงานมี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และให้
ค าแนะน าข้อมูล
สินค้าได ้

(มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 42 ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 4 หรือ
กลุ่มที่มีความ
พึงพอใจใน
ด้านพนักงาน
ให้ค าแนะน า
ตลอดทุก
ขั้นตอนในการ
เลือกซื้อ      
(มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 22 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย 

11.มีวัน
หมดอายุและ
วันผลิตที่
ชัดเจน 

4.2264 

 

11.ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณมี
ราคา ให้เลือก
หลากหลาย
ระดับ 

3.9518 

 

11.มีเสียงเพลงท า
ให้รู้สึกผ่อนคลาย 

 

4.3571 

 

11.มีผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณ
ให้เลือกที่
หลากหลาย
ของสินค้า(เช่น 
ประเภท,ยี่ห้อ
,ขนาด) 

3.9545 

 

12.พนักงาน
ขายสามารถ
สื่อสารได้หลาย
ภาษา 

4.2264 

 

12.มีสินค้า
ครบถ้วนตาม
ความต้องการ
ของลูกค้า 

3.9398 

 

12.มีการลดราคา 
ถ้าซื้อในปริมาณที่
มาก 

 

4.3333 

 

12.มีป้ายแสดง
ราคาที่ชัดเจน 

3.8636 

 

13.ความ
สะอาดของ
สถานที่ภายใน  
ภายนอกร้าน 

 

4.1132 

 

13.ร้านค้ามีเวลา
เปิด  ปิดที่
แน่นอน คือ 
08.00น.-22.00
น. 

 

3.8916 

 

13.แสงสว่าง
ชัดเจนทั้งภายใน 
และภายนอกร้าน 

4.2619 

 

13.การมี
เคาน์เตอร์
แนะน า และ
ทดลอง
ผลิตภัณฑ ์

 

3.7273 
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ตารางที่ 4.33 แสดงลักษณะที่เหมาะสมส าหรับการตั้งชื่อ Cluster (ต่อ) 

 

กลุ่มที่ 1หรือ
กลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน
อุณหภูมิภายใน
ร้านมีความ
เหมาะสม (มี
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 53 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 2 หรือ
กลุ่มที่มีความพึง
พอใจในด้านการ
เอาใจใส่กับทุก
ความต้องการ
ของลูกค้า 

 (มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 83 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 3หรือกลุ่ม
ที่มีความพึงพอใจ
ในด้านพนักงานมี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และให้
ค าแนะน าข้อมูล
สินค้าได ้

(มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 42 ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 4 หรือ
กลุ่มที่มีความ
พึงพอใจใน
ด้านพนักงาน
ให้ค าแนะน า
ตลอดทุก
ขั้นตอนในการ
เลือกซื้อ 

 (มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 22 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย 

14.ใช้
เทคโนโลยี
ใหม่ๆในการ
แนะน า
ผลิตภัณฑ ์โดย
การโฆษณา
และ
ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ 

4.0943 

 

14.สามารถ
ติดต่อได้หลาย
ช่องทาง 

3.8072 

 

14.พนักงานมี
ความกระตือรือร้น 

4.2381 

 

13.ท าเลที่ตั้ง
สะดวกต่อการ
เดินทาง 

 

3.6364 

 

15.มีป้ายแสดง
ราคาที่ชัดเจน 

3.8868 

 

15.การวาง
จ าหน่าย
ประเภทสินค้าที่
แตกต่าง ร้านค้า
อื่นไม่ม ี

3.7952 

 

15.ความสะอาด
ของสถานที่
ภายใน  ภายนอก
ร้าน 

 

4.2143 

 

15.สามารถ
ติดต่อได้หลาย
ช่องทาง เช่น
ทางโทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต 
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 

3.5455 
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ตารางที่ 4.33 แสดงลักษณะที่เหมาะสมส าหรับการตั้งชื่อ Cluster (ต่อ) 

 

กลุ่มที่ 1หรือ
กลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน
อุณหภูมิภายใน
ร้านมีความ
เหมาะสม (มี
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 53 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 2 หรือ
กลุ่มที่มีความพึง
พอใจในด้านการ
เอาใจใส่กับทุก
ความต้องการ
ของลูกค้า 

 (มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 83 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 3หรือกลุ่ม
ที่มีความพึงพอใจ
ในด้านพนักงานมี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และให้
ค าแนะน าข้อมูล
สินค้าได ้

(มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 42 ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 4 หรือ
กลุ่มที่มีความ
พึงพอใจใน
ด้านพนักงาน
ให้ค าแนะน า
ตลอดทุก
ขั้นตอนในการ
เลือกซื้อ 

 (มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 22 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย 

  16. มีการ
อธิบาย
รายละเอียดส่วน
ประสมของ 

3.4940 

 

16.มีป้ายแสดง
ราคาที่ชัดเจน 

 

4.1905 

 

  

17.มีของแถม
ฟรีเมื่อซื้อเป็น
ชุด หรือซื้อ
ปริมาณที่มาก 

3.8868 

 

  17.การจัดวาง
สินค้าอย่างเป็น
ระเบียบจัดเป็น
สัดส่วนง่ายต่อการ
ซื้อ 

4.1905 

 

  

18.ราคา
เหมาะสมกับ
คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณ 

3.8302 

 

 

  18.พื้นที่ในร้าน
กว้างขวางไม่
แออัด 

4.1429 

 

  

19.ท าเลที่ตั้ง
สะดวกต่อการ
เดินทาง 

3.7925 

 

 

  19.มีพนักงานขาย
เป็นสื่อกลาง 

4.0952 
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ตารางที่ 4.33 แสดงลักษณะที่เหมาะสมส าหรับการตั้งชื่อ Cluster (ต่อ) 

 

กลุ่มที่ 1หรือ
กลุ่มที่มีความ
พึงพอใจในด้าน
อุณหภูมิภายใน
ร้านมีความ
เหมาะสม (มี
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 53 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 2 หรือ
กลุ่มที่มีความพึง
พอใจในด้านการ
เอาใจใส่กับทุก
ความต้องการ
ของลูกค้า 

 (มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 83 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 3หรือกลุ่ม
ที่มีความพึงพอใจ
ในด้านพนักงานมี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และให้
ค าแนะน าข้อมูล
สินค้าได ้

(มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 42 ราย) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 4 หรือ
กลุ่มที่มีความ
พึงพอใจใน
ด้านพนักงาน
ให้ค าแนะน า
ตลอดทุก
ขั้นตอนในการ
เลือกซื้อ 

 (มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 22 
ราย) 

ค่าเฉลี่ย 

20.มีการน า
สินค้าใหม่มา
จัดจ าหน่าย
ภายในร้าน
อย่างสม่ าเสมอ 

3.7736 

 

  20.อยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน โรงเรียน 
และสถานที่
ราชการ 

 

3.9286 

 

  

21.การมี
เคาน์เตอร์
แนะน า และ
ทดลอง

ผลิตภัณฑ ์

3.3962 

 

  21.การลดราคา
ช่วงฤดูร้อน 

 

3.9286 

 

  

    22.ราคาสินค้าต่ า
กว่าร้านค้าราย
อื่นๆ 

 

3.9048 
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การทดสอบด้วย Chi-Square 

 
 ส่วนท่ี 3  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ  เมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงความสัมพันธ์ โดยการท าตารางไขว้กับข้อมูลพฤติกรรมสามารถ
แปลผลในเร่ืองของความแตกต่างระหว่า งกลุ่มผู้ซื้อ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ บริษัทกาญจนา 
บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในเขตชลบุรี ได้ท าการวิเคราะห์ผลจ านวน 4 กลุ่มดังนี ้  
          
 ตารางที่ 4.35 ตารางสรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ Chi-
Square 

ข้อ
ค าถาม 

               ตารางสรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ Chi-Square 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

ลักษณะ
ทั่วไป 

ตัวเลือกที่
ถูกเลือก
มากที่สุด 

ตัวเลือกที่
ถูกเลือก
น้อยที่สุด 

ตัวเลือกที่
ถูกเลือก
มากที่สุด 

ตัวเลือกที่
ถูกเลือก
น้อยที่สุด 

ตัวเลือกที่
ถูกเลือก
มากที่สุด 

ตัวเลือกที่
ถูกเลือก
น้อยที่สุด 

ตัวเลือกที่
ถูกเลือก
มากที่สุด 

ตัวเลือกที่
ถูกเลือก
น้อยที่สุด 

1.เพศ หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย 

2.อายุ 19-25 ปี 33-39 ปี 19-25 ปี 40 ปีขึ้น
ไป 

19-25 ปี 33-39 ปี
และ40 ปี
ขึ้นไป 

ต่ ากว่า 
18 ปี 

40 ปีขึ้น
ไป 

3.การ 
ศึกษา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
ตรี 

มัธยมศึก
ษา 

4.อาชีพ ข้าราชกา
รหรือ

พนักงาน
วิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอก

ชน 

ข้าราชกา
รหรือ

พนักงาน
วิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอก

ชน 

ข้าราชกา
รหรือ

พนักงาน
วิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอก

ชน 

นักเรียน
หรือ

นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอก

ชน 

5.ราย 
ได้ 

15,001-
20,000 
บาท 

20,001-
25,000 
บาท 

15,001-
20,000 
บาท 

20,001-
25,000 
บาท 

15,001-
20,000 
บาท 

20,001-
25,000 
บาท 

15,001-
20,000 
บาท 

25,001-
30,000 
บาท 

 



116 
 

 ตารางที่ 4.35 ตารางสรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ Chi-
Square (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
               ตารางสรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ Chi-Square 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

ลักษณะพฤติกรรม
ผู้ซื้อ 

ตัวเลือกที่
ถูกเลือก
มากที่สุด 

ตัวเลือกที่
ถูกเลือก
น้อยที่สุด 

ตัวเลือกที่
ถูกเลือก
มากที่สุด 

ตัวเลือกที่
ถูกเลือก
น้อยที่สุด 

ตัวเลือกที่ถูก
เลือกมาก
ที่สุด 

ตัวเลือกที่ถูก
เลือกน้อย
ที่สุด 

ตัวเลือกที่ถูก
เลือกมาก
ที่สุด 

ตัวเลือกที่
ถูกเลือก
น้อยที่สุด 

1.ท่านเคยซื้อผลิต 
ภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณหรือไม่ 

เคย - เคย - เคย - เคย - 

2.ท่านเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 
พรรณเพราะ  เหตุ
ใด 

พนักงาน
ขายแนะน า 

เพื่อความ
มั่นใจ 

ครอบครัว
แนะน า 

เห็น
ความส าคั
ญกับสินค้า
ที่ท่านเลือก 

ครอบครัว
แนะน า 

เห็น
ความส าคัญ
กับสินค้าที่
ท่านเลือก 

ครอบครัว
แนะน า 

เพื่อน
แนะน า 

3.ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณ ยี่ห้อใด
ที่ท่านเลือกซื้อ 

นีเวีย มิสทิน มิสทิน นีเวีย มิสทิน กานิเย่ มิสทิน วาสลีน 

4.จากข้อ 3 ท่าน
เลือก  ใช้ยี่ห้อดัง 
กล่าว เพราะ  เหตุ
ใด 

มีสินค้าให้
เลือก
หลากหลา
ย 

คุณภาพดี มีสินค้าให้
เลือก
หลากหลา
ย 

สะดวกใน
การพกพา 

มีสินค้าให้
เลือก
หลากหลาย 

เช่ือถือในยี่ห้อ สะดวกในการ
พกพา 

กลิ่นหอม 

5.ท่านนิยมซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณ บ่อย
เพียงใด ใน 1 
เดือน 

มากกว่า 5 
ครั้ง/เดือน 

น้อยกว่า  
1ครั้ง/เดือน 

มากกว่า 5 
ครั้ง/เดือน 

น้อยกว่า  
1ครั้ง/เดือน 

มากกว่า 5 
ครั้ง/เดือน 

น้อยกว่า  1
ครั้ง/เดือน 

4-5ครั้ง/เดือน น้อยกว่า  
1ครั้ง/เดือน 

6.เหตุผลท่ีท่าน
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณ 

ลดจุดด่าง
ด า แผล
จากสิว 

ช่วยยก
กระชับผิว 

ลดจุดด่าง
ด า แผล
จากสิว 

เพื่อให้ผิว
แลดู
กระจ่างใส 

ลดจดุด่างด า 
แผลจากสิว/
ให้ความเย็น
สดช่ืน 

ช่วยยก
กระชับผิว 

ลดจุดด่างด า 
แผลจากสิว 

เพื่อคงผิว
เนียนนุ่ม 
ชุ่มช่ืน/ช่วย
ยกกระชับ
ผิว/ช่วย
ฟื้นฟูสภาพ
ผิวที่หยาบ
กร้าน 

 

  

 



117 
 

 ตารางที่ 4.35 ตารางสรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ Chi-
Square (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
               ตารางสรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ Chi-Square 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

7.ส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใด
ที่ท่านให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ 

AHA โยเกิร์ต AHA อื่นๆ AHA SPF BHA สารสกัด
จาก
ธรรมชาติ 

8.ท่านคิดว่า
ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของสาร
สกัดจากธรรมชาติ
ชนิดใดที่ท่านจะเลือก
ซ้ือ 

สาหร่าย
ทะเล 

ไข่มุก สาหร่ายทะเล ไข่มุก สาหร่ายทะเล ว่านหาง
จระเข้ 

สาหร่าย
ทะเล 

ไข่มุก/ว่าน
หางจระเข้ 

9.รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณที่ท่านนิยม
ใช้ 

แบบบรรจุ
ขวดปั้ม 

แบบบรรจุ
ในกระปุก 

แบบบรรจุ
ขวดปั้ม 

แบบบรรจุ
หลอดบีบ 

แบบบรรจุ
ขวดปั้ม 

แบบบรรจุ
ขวด 

แบบบรรจุ
ขวดปั้ม 

แบบบรรจุ
ในกระปุก/
แบบบรรจุ
หลอดบีบ 

10.ท่านนิยมใช้
ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณกลิ่นใด 

กลิ่น
น้ าหอมปรุง
แต่ง 

กลิ่นผลไม้ กลิ่นน้ าหอม
ปรุงแต่ง 

ไม่มีกลิ่น กลิ่นน้ าหอม
ปรุงแต่ง 

กลิ่นผลไม้ กลิ่น
น้ าหอมปรุง
แต่ง 

กลิ่นผลไม้ 

11.ส่วนใหญ่ท่าน
นิยมเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณจากสถานที่
ใด 

ซุปเปอร์
มาร์เก็ต 

โมเดิร์นเท
รด เช่น 
Lotus, Big 
C 

ซุปเปอร์มาร์
เก็ต 

โมเดิร์นเทรด 
เช่น Lotus, 
Big C 

ซุปเปอร์มาร์
เก็ต 

ร้านสะดวก
ซื้อ เช่น 7-
eleven 

ซุปเปอร์
มาร์เก็ต 

ร้านสะดวก
ซื้อ เช่น 7-
eleven/
ร้านขาย
ยา/โมเดิร์น
เทรด เช่น 
Lotus, Big 
C 

12.เวลาเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ท่านเลือก
ซื้ออย่างไร 

เลือกซื้อ
เอง แต่
น าไปให้คน
อื่น 

เลือกซื้อ
เอง 

เลือกซื้อเอง 
แต่น าไปให้
คนอื่น 

คนอื่นซื้อมา
ให้เลย 

เลือกซื้อเอง 
แต่น าไปให้
คนอื่น 

คนอื่นซื้อ
มาให้เลย 

เลือกซื้อ
เอง แต่
น าไปให้คน
อื่น 

เลอืกซื้อ
เอง 

13.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใน
การซื้อผลิตภัณฑ์ใน
แต่ครั้ง 

101 - 300 
บาท 

ต่ ากว่า 
100 บาท 

101 - 300 
บาท 

1,000 บาท
ขึ้นไป 

101 - 300 
บาท 

ต่ ากว่า 
100 บาท 

101 - 300 
บาท 

301-500 
บาท/ 501-
1,000 บาท 
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 ตารางที่ 4.35 ตารางสรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ Chi-
Square (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
               ตารางสรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ Chi-Square 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

14.ท่านซื้อผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณ 
เนื่องจากท่านมั่นใจว่า 
คุณภาพของสินค้านี้ 
ดีกว่าสินค้าตัวอืน่ใน
ท้องตลาดหรือไม ่

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

15.ท่านเคยใช้
ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณในช่วงที่มี
การลดราคา หรือแจก
ของแถมหรือไม ่

ไม่เคย เคย ไม่เคย เคย ไม่เคย เคย ไม่เคย เคย 

16.ถ้าท่านเคย ท่าน
คิดว่าการลดราคาหรือ
แจกของแถม จะท าให้
ท่านซื้อสินค้าเพิม่ขึ้น
หรือไม ่

เพิ่มขึ้น เท่าเดิม เพิ่มขึ้น เท่าเดิม เพิ่มขึ้น เท่าเดิม เพิ่มขึ้น เท่าเดิม 

17.ท่านชอบซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณแบบใดมาก
ที่สุด 

แบบ
โลชั่น/
แบบเจล 

แบบน้ า แบบ
โลชั่น 

ครีม แบบเจล ครีม/แบบ
น้ า 

แบบ
โลชั่น/
แบบน้ า 

ครีม 

18.บุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย
มากที่สุด 

ครอบครั
ว / ญาติ 
/ แฟน / 
สามี 

ช่าง
แต่งหน้า 

ครอบครั
ว / ญาติ 
/ แฟน / 
สามี 

ตนเอง ครอบครั
ว / ญาติ 
/ แฟน / 
สามี 

ตนเอง ครอบครั
ว / ญาติ 
/ แฟน / 
สามี 

ช่าง
แต่งหน้า 

19.ท่านได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณจากสื่อใด 

หนังสือพิ
มพ์ 
นิตยสาร/
โทรทัศน ์

การ
แนะน า
จากคน
รู้จัก/
อินเทอร์เ
น็ต/
พนักงาน 

หนังสือพิ
มพ์ 
นิตยสาร 

พนักงาน
ขาย 

หนังสือพิ
มพ์ 
นิตยสาร 

พนักงาน
ขาย 

หนังสือพิ
มพ์ 
นิตยสาร 

โทรทัศน ์
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 ตารางที่ 4.35 ตารางสรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ Chi-
Square (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
               ตารางสรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ Chi-Square 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

20.ท่านมัก
เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณ ณ 
ช่วงเวลาใด 

ช่วงฤดูกาล ช่วง
สินค้ามา
ใหม ่

ช่วงฤดูกาล ช่วง
เทศกาล 

ช่วงฤดูกาล ช่วงจัด
โปรโมชั่น 

ช่วงฤดูกาล ช่วง
เทศกาล 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ตารางที่ 4.36 Cluster Number of Case (ท่านเคยซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรร ณเพราะ
เหตุใด)                                                                                                                                        

ท่านเคยซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
เพราะเหตุใด 

กลุ่มตัวอย่าง รวม 
1 2 3 4 

เพื่อนแนะน า 
6 9 3 1 19 

31.58% 47.37% 15.79% 5.26% 100.0% 

เพื่อความม่ันใจ 
1 12 3 2 18 

5.56% 66.66% 16.67% 11.11% 100.0% 

อยากลอง 
2 13 9 2 26 

7.69% 50% 34.62% 7.69% 100.0% 

ครอบครัวแนะน า 
2 25 21 11 59 

3.39% 42.37% 35.60% 18.64% 100.0% 

พนักงานขายแนะน า 
37 21 3 4 65 

56.92% 32.30% 4.62% 6.16% 100% 
เห็นความส าคัญกับสินค้าที่ท่าน
เลือก 

5 3 3 2 13 
38.46% 23.08% 23.08% 15.38% 100.0% 

รวม 
53 83 42 22 200 

26.5% 41.5% 21% 11% 100.0%  
  

จากตารางที่ 4.36 พบว่ากลุ่ม1 ปัจจัยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ มากที่สุด คือ พนักงานขาย
แนะน า จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ56.92 ปัจจัยรองลงมาคือ เพื่อนแนะน า มีจ านวน 6 คน
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เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ  31.58 และปัจจัยเห็นความส าคัญของตัวสินค้า จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.46 

ส่วนกลุ่ม 2 ปัจจัยท่ีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ มากที่สุด คือ ครอบครัวแนะน า จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.37 ปัจจัยรองลงมาคือ พนักงานขายแนะน า มีจ านวน 21 คนเท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ  32.30 และปัจจัยอยากลอง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

กลุ่ม 3  ปัจจัยท่ีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ มากที่สุด คือ ครอบครัวแนะน า จ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.6 ปัจจัยรองลงมาคือ อยากลอง มีจ านวน 9 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ  34.62 
และปัจจัยเห็นความส าคัญของตัวสินค้า ,พนักงานขายแนะน า ,เพื่อนแนะน า จ านวน 3 คน
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 15.79 

และกลุ่ม 4 ปัจจัยท่ีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ มากที่สุด คือ ครอบครัวแนะน า จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.64 ปัจจัยรองลงมาคือ พนักงานขายแนะน า มีจ านวน 4 คนเท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ  6.16 และปัจจัยเพื่อความม่ันใจ อยากลอง และเห็นความส าคัญของตั วสินค้า  จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 เท่ากัน  

          

 

   ภาพที่ 4.6 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มในการเลือกซื้อในแต่ละปัจจัย 
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Chi-Square Tests 
 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 70.283a 15 0.000 
Likelihood Ratio 76.686 15 0.000 
Linear-by-Linear Association 4.099 1 0.043 
N of Valid Cases 200   
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 7.59. 

 
จากตาราง 4.36 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 แสดงว่าปัจจัย

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 4.37 Cluster Number of Case (ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ยี่ห้อใดที่ท่านเลือกซื้อ)  
  

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ยี่ห้อ
ใดที่ท่านเลือกซื้อ 

กลุ่มตัวอย่าง รวม 
1 2 3 4 

 
วาสลีน 

15 15 2 1 33 
45.46% 45.46% 6.05% 3.03% 100.0% 

กานิเย่ 
10 17 4 2 33 

30.30% 51.52 12.12 6.06 100.0% 

นีเวีย 
19 14 11 4 48 

39.59 29.16% 22.92% 8.33% 100.0% 

มิสทิน 
9 37 25 15 86 

10.47% 43.02% 29.06% 17.45% 100.0% 

รวม 
53 83 42 22 200 

26.5% 41.5% 21% 11% 100% 

 
จากตารางที่  4.37 พบว่า กลุ่ม1 ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ มากที่สุด คือ นีเวีย จ านวน 

19 คน คิดเป็นร้อยละ 39.59 ยี่ห้อรองลงมาคือ วาสลีน มีจ านวน 15 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ  
45.46 และ กานิเย่ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 

ส่วนกลุ่ม 2 ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ มากที่ สุด คือ มิสทิน จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.02 ยี่ห้อรองลงมาคือ กานิเย่ มีจ านวน 17 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 51.52 และ วาสลีน 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 45.46 
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กลุ่ม3 ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ มากที่สุด คือ มิสทิน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.06 ยี่ห้อรองลงม าคือ นีเวีย มีจ านวน 11 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ  22.92 และ กานิเย่ 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 

และกลุ่ม 4 ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ มากที่สุด คือ มิสทิน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.45 ยี่ห้อรองลงมาคือ นีเวีย มีจ านวน 4 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ  8.33 และ กานิเย่ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 
 

 
ภาพที่ 4.7 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มที่เลือกซื้อแต่ละยี่ห้อ 

 

 

 

 
 

 

 

 

จากตาราง 4.37 ค่า Sig 0.001 น้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 แสดงว่าผู้ซื้อที่
เลือกซื้อแต่ละยี่ห้อ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

 

Chi-Square Tests 
 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 34.037a 15 0.001 
Likelihood Ratio 37.428 15 0.000 
Linear-by-Linear Association 22.927 1 0.012 
N of Valid Cases 200   

a. 6 cells (30.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .11. 
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 ตารางที่ 4.38 Cluster Number of Case (ท่านเลือกใช้ย่ีห้อดังกล่าว เพราะเหตุใด) 
  

จากข้อ 3 ท่านเลือกใช้ยี่ห้อดังกล่าว 
เพราะเหตุใด 

กลุ่มตัวอย่าง รวม 
1 2 3        4 

ราคาถูก 
 

7 8 4 3 22 
31.82% 36.37% 18.19% 13.64% 100.0% 

คุณภาพดี 6 10 9 2 27 
22.22% 37.04% 33.33% 7.41% 100% 

กลิ่นหอม 
 

11 16 4 1 32 
34.38% 50% 12.5% 3.13% 100.0% 

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 17 34 18 7 76 
22.37% 44.74% 23.68% 9.21% 100.0% 

สะดวกในการพกพา 
 

10 4 6 8 28 
35.71% 14.29% 21.49% 28.57% 100.0% 

เชื่อถือในยี่ห้อ 
2 11 1 1 15 

13.33% 73.33% 6.67% 6.67% 100.0% 

รวม 
53 83 42 22 200 

26.5% 41.5% 21% 11% 100% 

          
 จากตารางที่ 4.38 พบว่า กลุ่ม1 ปัจจัยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้น มากที่สุด คือ มีสินค้า
ให้เลือกหลากหลาย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย ละ 22.37 ปัจจัยรองลงมาคือ มีกลิ่นหอม มี
จ านวน 11 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ  34.38 และ สะดวกในการพกพา จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.71 

ส่วนกลุ่ม 2 ปัจจัยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้น มากที่สุด คือ มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 44.74 ปัจจัยรองลงมาคือ มีกลิ่นหอม มีจ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ  50 และ สะดวกในการพกพา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 

กลุ่ม 3 ปัจจัยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้น มากที่สุด คือ มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68 ปัจจัยรองลงมาคือ คุณภาพดี มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ  33.33 และ สะดวกในการพกพา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21.49   
 และกลุ่ม 4 ปัจจัยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้น มากที่สุด คือ สะดวกในการพกพา  จ านวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ปัจจัยรองลงมา  คือมีสินค้าให้เลือดหลากหลาย  มีจ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ  9.21 และ ราคาถูก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 
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 ภาพที่ 4.8 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มปัจจัยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้น 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 จากตาราง 4.38 ค่า Sig 0.018 น้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 แสดงว่าปัจจัย
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 28.683a 15 0.018 
Likelihood Ratio 28.570 15 0.000 
Linear-by-Linear Association 0.389 1 0.533 
N of Valid Cases 200   

a. 8 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.65. 

  



 บทที่ 5  

        สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
              
 ในการศึกษาครั้งนี้ เรื่อง การแบ่งกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ บริษัทกาญจนา 
บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในเขตชลบุรี โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ในการตัดสินใจซ้ือ โดย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ        

 1.เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด7Ps ของบริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในเขตจังหวัดชลบุรี   
 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ของบริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในเขตจังหวัดชลบุรี  
           
 โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ท าการจ าแนกในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองครั้งนี้ เป็นผู้
เคยซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ บริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในเขตชลบุรี  จ านวน 200 คน มี
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางของเครจซี่และมอร์แกน ( Krejcie & Morgan 1996:607-10) 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ สะดวกตามสถานท่ี  (Convenience Sampling)   โดยสุ่มตัวอย่างจาก
จ านวนประชากรแบบแยกกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ โดยส่วนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ และส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ ซื้อผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณ โดยใช้ทฤษฏีของ  ฟิลลิป คอตเลอร์  อันประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด7ps คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการ
ขาย (Promotion) บุคคล (People) สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า (Physical evidence ) และ
กระบวนการ (Process) ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 1.ก าหนดตัวแปรย่อยเชิง
ปริมาณที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มเชิงปริมาณพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  2.ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ระยะห่างระหว่างสิ่งที่ต้องการแบ่งกลุ่ม(Squared  
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Euclidean) และแปลงข้อมูลให้เป็นค่ามาตรฐาน Z score เพื่อป้องกันปัญหาการใช้มาตรวัดค าตอบ

ที่ต่างกันส าหรับแต่ละค าถาม  3. การแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอน คือ Hierarchical เพื่อเลือกจ านวน

กลุ่ม และตามด้วย Partitioning เพื่อจ าแนกคนลงในกลุ่มย่อยๆ 4. อธิบายลักษณะเฉพาะของกลุ่ม

ย่อยแต่ละกลุ่มที่ต้องน าข้อมูลส่วนตัวมาช่วยในการแป รผล รวมท้ังการตั้งชื่อกลุ่มย่อ  5. 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลท าการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) 6. 

วิเคราะห์ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด(Maximum) ค่าเฉลี่ย(Mean=x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.) ของระดับความพึงพอใจผู้ซื้อ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 7.ค่าสถิติแปรปรวนทางเดียว (One 

Way ANOVA) 8. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านลักษณะส่วนบุคคลระหว่างกลุ่ม โดยใช้ตาราง 

Crosstab ไขว้กับข้อมูลส่วนบุคคล (Bio) จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้  และอาชีพ  แล้ว

ใช้วิธีการวิเครา ะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มด้วย  Chi-Square Test  สามารถสรุปผลการศึกษา

อภิปรายและข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 

                                                                                         

1 . สรุปผลการศึกษา            

             

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง              

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 และเพศชาย 69 

คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีอายุระหว่าง 19 - 25 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 การศึกษา

ระดับปริญญาตรี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ  60.5 อาชีพหลักข้าราชการหรือพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ35.5 และมีรายได้15,001-20,000บาท จ านวน 78 คน คิด

เป็นร้อยละ 39                   

                    

สรุปผลการศึกษาแบ่งกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ               

 สามารถแบ่งผู้ซื้อได้เป็น 4 กลุ่ม เนื่องจากมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม และมี

ความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อ        

 กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน อุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม  มีจ านวน 

53 ราย โดยมีปัจจัยในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์  คือ พนักงานขายแนะน า ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ  
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ยี่ห้อนีเวีย และปัจจัยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้น คือ มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ด้านผลิตภัณฑ์

ต้องการ มีการอธิบายรายละเอียดส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ  ด้านราคาต้องการให้มี

ป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน  ด้านช่องทางจ าหน่ ายมีพนักงานขายเป็นสื่อกลาง ด้านส่งเสริมการตลาด

ต้องการให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการแนะน าผลิตภัณฑ์  โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

ต่างๆ  ด้านบุคลากรต้องการให้ พนักงานขายสามารถสื่อสารได้หลายภาษา  และด้านกายภาพ

ต้องการให้ อุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม และด้านกระบวนการ ต้องการให้มี อุณหภูมิภายใน

ร้านมีความเหมาะสม         

 กลุ่มที ่2 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้านเอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า  มีจ านวน 

83 ราย โดยมีปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  คือ ครอบครัวแนะน า ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ  ยี่ห้อ

มิสทิน และปัจจัยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้น คือ มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ด้านผลิตภัณฑ์

ต้องการมีวันหมดอายุและวันผลิตที่ชัดเจน ด้านราคาต้องการให้มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีราคา ให้

เลือกหลากหลายระดับ  ด้านช่องทางจ าหน่าย อยู่ใกล้แหล่งชุมชน โรงเรียน และสถานที่ราชการ ด้าน

บุคลากรต้องการให้การจ่ายสดแล้วได้ส่วนลดพิเศษ  ด้านส่งเสริมการขายต้องการ การจ่ายสดแล้วได้

ส่วนลดพิเศษ   และด้านกายภาพ การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะอาด และด้าน

กระบวนการต้องการให้เอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า    

 กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ  และให้

ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้  มีจ านวน 42 ราย โดยมีปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  คือ ครอบครัว

แนะน า ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ   ยี่ห้อมิสทิน และปัจจัยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้น คือ มีสินค้าให้

เลือกหลากหลาย ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องการ มีวันหมดอายุและวันผลิตที่ชัดเจน  ด้านราคาต้องการให้

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีราคา ให้เลือกหลากหลายระดับ  ด้านช่องทางจ าหน่า ยต้องการให้ร้านค้ามี

เวลาเปิด  ปิดท่ีแน่นอน คือ 08.00น.-22.00น. ด้านส่งเสริมการขาย สามารถใช้บัตรสม าชิก สะสม

แต้มเพื่อแลกของปลายปีได้  ด้านบุคลากรต้องการให้ พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และให้

ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้  และด้านกายภาพต้องการให้ การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ เรียบร้อย และ

สะอาดและด้านกระบวนการต้องการให้บริการรวดเร็วไม่ต้องรอนาน    

 และกลุ่มที่ 4 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้านพนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนใน

การเลือกซื้อ  มีจ านวน 22 ราย โดยมีปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  คือ ครอบครัว แนะน า ยี่ห้อ
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ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ  ยี่ห้อมิสทิน และปัจจัยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้น คือ สะดวกในการพกพา  

ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องการ มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณให้เลือกที่หลากหลายของสินค้า (เช่น ประเภท ,

ยี่ห้อ,ขนาด) ด้านราคาต้องการให้ มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน ด้านช่องทางจ าหน่า ยต้องการให้ การมี

เคาน์เตอร์แนะน า และทดลองผลิตภัณฑ์  ด้านส่งเสริมการขาย สามารถมีการลดราคา ถ้าซื้อใน

ปริมาณที่มาก  ด้านบุคลากรต้องการให้ พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และให้ค าแนะน าข้อมูล

สินค้าได ้ด้านกายภาพต้องการให้มีเสียงเพลงท าให้รู้สึกผ่อนคลาย  และด้านกระบวนการต้องการให้

พนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อ                  

                   

ผลการวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มตัวอย่าง    

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการซื้อตามค าแนะน าของพนักงานขาย จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อย

ละ 32.5 ยี่ห้อที่ซื้อคือ มิสที น จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 เนื่องจากมีสินค้าให้เลือก

หลากหลาย จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 จ านวนที่ซ้ือมากกว่า 5 ครั้ง/เดือน จ านวน 88 คน 

คิดเป็นร้อยละ 44.0 โดยซ้ือเพื่อลดจุดด่างด า แผลจากสิว จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 

ส่วนผสมท่ีให้ความสนใจ คือ AHA จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ซึ่งเลือกซื้อที่มีส่วนผสม 

สาหร่ายทะเล จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 นิยมใช้แบบบรรจุขวดปั้ม จ านวน 98 คน คิดเป็น

ร้อยละ 49.0 ซึ่งนิยมกลิ่นน้ าหอมปรุงแต่ง จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 สถานท่ีซื้อ คือ

ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 เวลาเลือกซื้อเลือกซื้อเอง แต่น าไปให้คนอื่น 

จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 จ านวนซ้ือครั้งละ 101-300 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.5 โดยคุณภาพของสินค้าน้ี ดีกว่าสินค้าตัวอื่นในท้องตลาด ม่ันใจว่า ใช่ จ านวน 153 คน คิดเป็น

ร้อยละ 76.5 ซื้อในช่วงที่มีการลดราคา หรือแจกของแถม เคยซื้อ จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 

74.0 ในช่วงมีการลดราคาหรือแจกของแถม จะท าให้ท่านซื้อสินค้า ซื้อเพิ่มขึ้น จ านวน 195 คน คิด

เป็นร้อยละ 97.5 โดยแบบโลชั่น จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ 

ครอบครัว / ญาติ / แฟน / สามี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 ได้รับข้อมูลจากสื่อหนั งสือพิมพ์ 

นิตยสาร   จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และ ซื้อในช่วงฤดูกาล จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.5             
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  สรุปผลปัจจัยด้านความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด 7ps   

 ระดับความพึงพอใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ บริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ ใน

เขตชลบุรี พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.919 โดยระดับความพึงพอใจ

สูงสุด 3 อันดับแรก คือ  ด้านกระบวนการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.328 อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก  

รองลงมา คือ  ด้านกายภาพ   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.131  และด้านบุคลากร  อยู่ในระดับ พึงพอใจ  มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.8029 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยแต่ละด้าน พบว่า   

 ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยท่ี ผู้ซื้อมีระดับความพึงพอใจ สูงสุด  คือ การมีวันหมดอายุ วันผลิตที่

ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.091  ในขณะท่ีความพึงพอใจ ต่ าสุด คือ มีการอธิบายรายละเอียดส่วน

ประสมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2650    

 ด้านราคา ปัจจัยท่ี ผู้ซื้อมีระดับความพึงพอใจ  คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีราคา ให้เลือก

หลากหลายระดับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.8850 ในขณะท่ีความพึงพอใจต่ าสุด คือ ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.500    

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยท่ีผู้ซื้อมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ อยู่ใกล้แหล่ง

ชุมชน โรงเรียน และสถานที่ราชการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.990 ในขณะท่ีความพึ งพอใจต่ าสุด คือ การ

มีเคาน์เตอร์แนะน า และทดลองผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.395    

 ด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยท่ีผู้ซื้อมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการรีวิว  โดยผู้เคย

ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมาก่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.025 ในขณะท่ีความพึงพอใจต่ าสุด  คือ มีของ

แถมฟรีเม่ือเป็นชุด หรือซื้อปริมาณที่มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.8250    

 ด้านบุคคล หรือบุคลากร ปัจจัยท่ีผู้ซื้อมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ พนักงานมีความรู้

ความเชี่ยวชาญ และให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมให้กับลูกค้าได้ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.210 ในขณะท่ีความพึงพอใจต่ าสุด  คือ พนักงานมีความกระตือรือร้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

3.965                                       

 ด้านการสร้างคุณภาพโดยรวม หรือกายภาพ  ปัจจัยท่ีผู้ซื้อมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ 

การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะอาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.425 ในขณะท่ีความพึงพอใจ

ต่ าสุด คือความสะอาดของสถานท่ีภายใน  ภายนอกร้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.945   
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 ด้านกระบวนการต่างๆ เป็นปัจจัยท่ีผู้ซื้อมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ เอาใจใส่กับทุก

ความต้องการของลูกค้า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.335  ในขณะท่ีความพึงพอใจต่ าสุด  คือ ให้บริการ

รวดเร็วไม่ต้องรอนาน  และการจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ  เรียบร้อย  และสะอาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

4.325เท่ากัน               

                          

2. อภิปรายผลการศึกษา         

           

 จากการสรุปผลการศึกษา “การแบ่งกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ บริษัทกาญจนา บิวตี้ 

เซ็นต์เตอร์ ในเขตชลบุรี โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ในการตัดสินใจซ้ือ ”ข้างต้น ท า

ให้ผู้ศึกษาได้ค้นพบประเด็นส าคัญที่จะน ามาอภิปราย ดังนี้ ด้านลักษณะส่วนบุคคลทั้งหมดที่ศึกษา

ไม่มีความสัมพันธ์ต่ อการแบ่งกลุ่ มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้        

 จากจ านวนกลุ่ม 200 คน ที่ได้ท าการแบ่งกลุ่มด้วย  Cluster Analysis วิธี Hierarchical 

พบว่าผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ทั้ง 4 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

พรรณพร พูลสุขโข (2550) ท าการศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกาย

ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเช่นเดียวกัน มีอายุระหว่าง 25-35 

ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,000-

20,000 บาท          

 ส าหรับด้านพฤติกรรมของผู้ซื้อทั้ง 4 กลุ่ม จึงควรศึกษาให้ เข้าใจถึงด้านสิ่งกระตุ้น ที่ท าให้

เกิดการซ้ือสินค้าของผู้บริโภค ดังที่ ปณิศา ลัญชานนท์ (2552: 86) ได้กล่าวไว้  การซื้อแต่ละครั้ง

เป็นประเด็นที่ส าคัญต่อการก าหนดปริมาณสินค้าไปวางในตลาด ในการเลือกสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 

จะเป็นสถานท่ีสะดวกซื้อ เพื่อเลือกช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึง นอกจากนี้การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

จะต้องมีล าดับขั้นตอนในช่วยการตัดสินใจซ้ือ ตาม หลักแนวคิดของกุลชลี ไชยนันตา  (2539:135-

139 ในเรื่องกระบวนการตัดสินใจ  เป็นการก าหนดขั้นตอนอย่างเป็นระบบของการตัดสินใจ  เริ่ม

ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย   นอกจากนี้การก าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกิจค้า

ปลีกที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ยุคปัจจุบันให้สอดคล้องกับ
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พฤติกรรม โดยผลงานของ อนุศาสตร์  สระทองเวียน  (2550:11)  มีส่วนท่ีส าคัญในการวาง แนวทาง

การตลาดค้าปลีกสมัยใหม่  เพื่อเข้าใจหลักส าคั ญต่อการก าหนดแผนกลยุทธ์ ที่จ าเป็นต่อการด าเนิน

ธุรกิจค้าปลีก ส าหรับการศึกษาครั้งนี้จึงได้รับประโยชน์ในเร่ืองของการเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แข่งขันให้แก่ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ  จึงน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน ระยะยาว  และการ

ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซื้อให้เกิดความพึง

พอใจสูงสุด โดยการวิเคราะห์ความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มมีดังนี้    

 กลุ่มที ่1 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้านอุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม  เป็นกลุ่มท่ี

สนใจใน 3 ด้านสูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกายภาพและด้านกระบวนการ  เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ซื้อ

รายอื่นๆ คือ ความพึงพอใจให้ มีการอธิบายรายละเอียดส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ  มี

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณให้เลือกที่หลากหลายของสินค้า (เช่น ประเภท,ยี่ห้อ,ขนาด) มีวันหมดอายุ

และวันผลิตที่ชัดเจน  ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณได้มาตรฐานสากล  มีการน าสินค้าใหม่มาจัดจ าหน่าย

ภายในร้านอย่างสม่ าเสมอ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ  มีป้ายแสดง

ราคาที่ชัดเจน  ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง  การมีเคาน์เตอร์แนะน า  และทดลองผลิตภัณฑ์  มี

พนักงานขายเป็นสื่อกลาง มีของแถมฟรีเม่ือซื้อเป็นชุด หรือซื้อปริมาณที่มาก  ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใน

การแนะน าผลิตภัณฑ์  โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  พนักงานขายสามารถ

สื่อสารได้หลายภาษา  การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ  เรียบร้อย และสะอาด  ความสะอาดของสถานท่ี

ภายใน  ภายนอกร้าน พื้นที่ในร้านกว้างขวางไม่แออัด  มีเสียงเพลงท าให้รู้สึกผ่อนคลาย  แสงสว่าง

ชัดเจนท้ังภายใน  และภายนอกร้าน  อุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม  ให้บริการรวดเร็วไม่ต้อง

รอนาน และพนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อ    

 กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้านการ เอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า เป็น

กลุ่มที่สนใจใน 3 ด้านสูงสุด คือ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้าน

กระบวนการ เป็นส าคัญ  เมื่อเทียบกับกลุ่ม ผู้ซื้อ รายอื่นๆ  คือความพึงพอใจให้ มีการอธิบาย

รายละเอียดส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ  มีวันหมดอายุและวันผลิตที่ชัดเจน  มีการน า

สินค้าใหม่มาจัดจ าหน่ายภายในร้านอย่างสม่ าเสมอ  มีสินค้าครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า

การวางจ าหน่ายประเภทสินค้าที่แตกต่าง  ร้านค้าอื่นไม่มี  ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีราคา  ให้เลือก

หลากหลายระดับ การมีเคาน์เตอร์แนะน า  และทดลองผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง  มี
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ระบบการช าระเงินค่าสินค้าที่สะดวกและหลายช่องทาง  ร้านค้ามีเวลาเปิด   ปิดท่ีแน่นอน คือ 08.00

น.-22.00น. อยู่ใกล้แหล่งชุมชน  โรงเรียน และสถานที่ราชการการลดราคาช่วงฤดูร้อน  การจ่ายสด

แล้วได้ส่วนลดพิเศษ  พนักงานขายมีกิริยามารยาทสุภา พเรียบร้อย  บริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้ม

แย้ม แจ่มใส  พนักงานขายสามารถสื่อสารได้หลายภาษา  เอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า  

และพนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อ     

 กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ  และให้

ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้  เป็นกลุ่มท่ีมีความต้องการในทุกๆ ด้านมากที่สุด ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านช่องทางจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ  

เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ซื้อกลุ่มอื่นๆ ซึ่งมีความพึงพอใจให้มีวันหมดอายุและวันผลิต ที่ชัดเจน ผลิตภัณฑ์

ดูแลผิวพรรณได้มาตรฐานสากล  มีสินค้าครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า  ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ  ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีราคา  ให้เลือกหลากหลายระดับ  มี

ป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน  ราคาสินค้าต่ ากว่าร้านค้ารายอื่นๆ   สามารถติดต่อได้หลายช่องทางเช่น 

ทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  มีพนักงานขายเป็นสื่อกลาง  การจัดวาง

สินค้าอย่างเป็นระเบียบจัดเป็นสัดส่วนง่ายต่อการซื้อ  มีระบบการช าระเงินค่าสินค้าที่สะดวกและ

หลายช่องทาง  ร้านค้ามีเวลาเปิด   ปิดท่ีแน่นอน คือ 08.00น.-22.00น. อยู่ใกล้แหล่งชุมชน  โรงเรียน 

และสถานที่ราชการ  สามารถใช้บัตรสมาชิก  สะสมแต้มเพื่อแลกของปลายปีได้  ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

ในการแนะน าผลิตภัณฑ์  โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  การลดราคาช่วงฤดูร้อน  

มีการรีวิว  โดยผู้เคยใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมาก่อ น มีการลดราคา  ถ้าซื้อในปริมาณที่มาก  

พนักงานมีทักษะการขายท่ีดี  พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ  และให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้  

พนักงานมีความกระตือรือร้น ความสะอาดของสถานท่ีภายใน  ภายนอกร้าน พื้นที่ในร้านกว้างขวาง

ไม่แออัด มีเสียงเพลงท าให้รู้สึกผ่อนคลาย  มีเสียงเพลงท าให้รู้สึกผ่อนคลาย  แสงสว่างชัดเจนท้ัง

ภายใน และภายนอกร้าน และให้บริการรวดเร็วไม่ต้องรอนาน     

 และกลุ่มที่ 4 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้านพนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนใน

การเลือกซื้อ เป็นกลุ่มท่ีสนใจในด้านส่งเสริมการขาย และด้านกายภาพเป็นส าคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่ม

ผู้ซื้อรายอื่นๆ  คือความพึงพอใจให้ มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณให้เลือกที่หลากหลายของสินค้า (เช่น 

ประเภท,ยี่ห้อ,ขนาด) มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน  ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง  การมีเคาน์เตอร์
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แนะน า และทดลองผลิตภัณฑ์  สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง  เช่น ทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  มีของแถมฟรีเม่ือซื้อเป็นชุด  หรือซื้อปริมาณที่มาก  สามารถใช้บัตร

สมาชิก สะสมแต้มเพื่อแลกของปลายปีได้ มีการรีวิว โดยผู้เคยใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมาก่อน  มี

การลดราคา ถ้าซื้อในปริมาณที่มาก พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ  และให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้า

ได้ พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้  พนักงานมีความกระตือรือร้น  

ความสะอาดของสถานท่ีภายใน  ภายนอกร้าน มีเสียงเพลงท าให้รู้สึกผ่อนคลาย  แสงสว่างชัดเจนท้ัง

ภายใน และภายนอกร้าน พนักงานให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อ      
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3. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งนี้       

                     

ตาราง 5.1 กลยุทธ์ส าหรับกลุ่ม 1 หรือ กลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้าน อุณหภูมิภายในร้านมีความ

เหมาะสม                                                   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps แนวทางการน าไปใช้ 

ด้านผลิตภัณฑ์  ใช้กลยุทธ์ผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 
ปรับราคาสินค้าให้ต่ า และตั้งราคาสินค้าตามต้นทุน 

ด้านราคา ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาตามต้นทุน ( Cost Pricing Base) 
เพื่อให้ราคาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีราคาที่ต่ า ใช้สร้าง
ความน่าสนใจ ให้กลุ่ม 1 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยบริการ ส่งสินค้าเป็น
รายวัน รายสัปดาห์  หรือรายเดือน เพื่อความสะดวกของ
กลุ่มลูกค้ามากขึ้น 

ด้านส่งเสริมการตลาด มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยการให้ส่วนลด 50 % 
ของราคาในช่วงสิ้นเดือน และมีการแสดงลักษณะของราย
สินค้าที่ชัดเจน และสม่ าเสมอ เนื่องจากกลุ่มนี้มีพฤติกรรม
การซื้อที่ไม่บ่อย 

ด้านกายภาพ มีการจัดรูปแบบของชั้ นวางสินค้า ให้มีความแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ทุกๆ 3 เดือน 

ด้านกระบวนการ เพิ่มบริการหลังการขายสินค้า คือ โทรสอบถามเกี่ยวกับตัว
สินค้า แนะน าขั้นตอนวิธีการใช้ และการเก็บรักษา 
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ตาราง 5.2 กลยุทธ์ส าหรับกลุ่ม 2 หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้านการเอาใจใส่กับทุกความ

ต้องการของลูกค้า  

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps แนวทางการน าไปใช้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentation Strategy) 
โดยการน าเสนอสินค้าที่มีความแตกต่าง โดดเด่น พร้อมทั้งมี
คุณภาพสูง เพราะ กลุ่ม 2 มีความสนใจในการซื้อผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณ จึงควรน าเสนอสินค้าให้มีความแตกต่าง 

ด้านราคา ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาตามคู่แข่ง ( Competition-oriented 
Strategy ) เพราะกลุ่ม 2 มีความสนใจในการซื้อผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณในระดับสูง และซื้อบ่อย ชอบในการดูแล
ผิวพรรณ แม้มีราคาแพงก็ยอม 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยบริการ ส่งสินค้าเป็น
รายวัน รายสัปดาห์  หรือรายเดือน เพื่อความสะดวกของ
กลุ่มลูกค้ามากขึ้น 

ด้านส่งเสริมการตลาด กลุ่ม 2 เน้นจัดล าดับความนิยมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 
จัดล าดับ 10 ล าดับ ที่มี คนซื้อมากที่สุด และน ามาลงรูปให้
กลุ่มที่ 2 ได้เห็น และก าหนดช่วงเวลาจัดส่วนลด 

ด้านกายภาพ มีการจัดรูปแบบของชั้นวางสินค้า ให้มีความแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ทุกๆ 3 เดือน โดยจัดรูปแบบการน าเสนอสินค้าที่
ขายดี 10 อันดับแรก อยู่ด้านหน้า หรือ ชั้นวางที่โดดเด่น 
สวยงาม 

ด้านกระบวนการ มีการติดต่อกับลูกค้า เพื่อแนะน าสินค้าตัวใหม่ๆที่พึ่งมีวาง
จ าหน่ายในขณะที่ร้านค้ารายอื่นๆไม่มีและเพิ่มบริการหลัง
การขายสินค้า คือ โทรสอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้า แนะน า
ขั้นตอนวิธีการใช้ และการเก็บรักษา 
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ตาราง 5.3 กลยุทธ์ส าหรับกลุ่ม 3 หรือ กลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้านพนักงานมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญ และให้ค าแนะน าข้อมูลสินค้าได้  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps แนวทางการน าไปใช้ 

ด้านผลิตภัณฑ์  ใช้กลยุทธ์ผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 
ปรับราคาสินค้าให้ต่ า และตั้งราคาสินค้าตามต้นทุน 

ด้านราคา ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาตามต้นทุน ( Cost Pricing Base) 
เพื่อให้ราคาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีราคาที่ต่ า ใช้สร้าง
ความน่าสนใจ ให้กลุ่ม 1 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยบริการ ส่งสินค้าเป็น
รายวัน รายสัปดาห์  หรือรายเดือน เพื่อความสะดวกของ
กลุ่มลูกค้ามากขึ้น 

ด้านบุคลากร ส่งเสริมให้มีการอบรมทักษะด้านการขาย การบริการ เป็น
ประจ า อาจจะอบรม 3 ครั้ง/เดือน หรือ 6 ครั้ง/เดือน เพื่อ
เป็นการท าความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าที่มีเข้ามา
ใหม ่ พร้อมกับฝึกอบรมเรียนรู้พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องยุคปัจจุบัน 

ด้านกายภาพ มีการจัดรูปแบบของชั้นวางสินค้า ให้มีความแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ทุกๆ 3 เดือน หรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ตกแต่งร้านให้มีความทันสมัยอยู่ตลอด เช่น เปลี่ยนรูป
โปสเตอร์ทั้งด้านในและด้านนอกของร้านเป็นประจ า 

ด้านกระบวนการ เพิ่มบริการหลังการขายสินค้า คือ โทรสอบถามเกี่ยวกับตัว
สินค้า แนะน าขั้นตอนวิธีการใช้ และการเก็บรักษา 
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 ตาราง 5.4 กลยุทธ์ส าหรับกลุ่ม 4  หรือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในด้านพนักงานให้ค าแนะน าตลอด

ทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อ  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps แนวทางการน าไปใช้ 

ด้านผลิตภัณฑ์  ใช้กลยุทธ์ผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 
ปรับราคาสินค้าให้ต่ า และตั้งราคาสินค้าตามต้นทุน และใช้
กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentation Strategy) โดย
การน าเสนอสินค้าที่มีความแตกต่าง โดดเด่น พร้อมทั้งมี
คุณภาพสูง เพราะ กลุ่ม 4 มีความสนใจในการซื้อผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณ จึงควรน าเสนอสินค้าให้มีความแตกต่าง 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยบริการ ส่งสินค้าเป็น
รายวัน รายสัปดาห์  หรือรายเดือน เพื่อความสะดวกของ
กลุ่มลูกค้ามากขึ้น 

ด้านส่งเสริมการตลาด มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยการให้ส่วนลด 50 % 
ของราคาในช่วงสิ้นเดือนและช่วงเทศกาล และมีการแสดง
ลักษณะของรายสินค้าที่ชัดเจน และสม่ าเสมอ เนื่องจาก
กลุ่มนี้มีพฤติกรรมการซื้อที่ไม่บ่อย เช่น การส่งหนังสือเป็น
ค าเชิญในการเข้ากิจกรรมการลดราคา เพื่อจะให้กลุ่มนี้ มี
ความประทับใจในการบริการและติดตามกลุ่มลูกค้าอย่าง
สม่ าเสมอ 

ด้านบุคลากร ส่งเสริมให้มีการอบรมทักษะ ด้านการขาย การบริการ เป็น
ประจ า อาจจะอบรม  3 ครั้ง/เดือน หรือ 6 ครั้ง/เดือน เพื่อ
เป็นการท าความเข้าใจกับรายละเอียดสินค้าที่มีเข้ามาใหม่
ตลอด 

ด้านกายภาพ มีการจัดรูปแบบของชั้นวางสินค้า ให้มีความแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ทุกๆ 3 เดือน 

ด้านกระบวนการ เพิ่มบริการหลังการขายสินค้า คือ โทรสอบถามเกี่ยวกับตัว
สินค้า แนะน าขั้นตอนวิธีการใช้ และการเก็บรักษา 
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4. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป       

           

 1.ความเฉพาะเจาะจงของเวลา คือ มีขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาที่มีช่วงเวลาในการ

เก็บข้อมูล มีระยะเวลาที่จ ากัด เป็นการศึกษาที่รวบรัด จึงเป็นข้อจ ากัดในเร่ืองของจ านวน

แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษาซึ่งไม่เป็นไปตามจ านวนที่ตั้งไว้ ในการศึกษาครั้งต่อไป 

จึงควรก าหนดเวลาที่เหมาะสม และมีเวลาในการเก็บข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น   

 2.จ านวนกลุ่มตัวอย่าง คือ ควรมีการเก็บกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น และกว้ างขึ้น เช่น กลุ่มผู้ที่

ซื้อสินค้าไปขายต่ออีกทอด เพราะเป็นกลุ่มที่ให้ความส าคัญในตัวของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และยังสามารถน ามาเปรียบเทียบผลการศึกษาในครั้งนี้ได้  

 3.ผลการศึกษาในครั้งนี้มีบางปัจจัยท่ีผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ มีค วามคิดเห็นใกล้เคียง

กัน ในการศึกษาครั้งต่อไป  จึงอาจตัดบางปัจจัยน้ีได้ และหาปัจจัยอื่นที่เหมาะสมกับเหตุการณ์และ

สภาพแวดล้อมในขณะน้ัน 
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ภาคผนวก 



      ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ บริษัทกาญจนา บิวตี้ 
เซ็นเตอร์ ในเขต ชลบุรี โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ 

 

 

 

ค าแนะน าในการกรอกแบบสอบถาม          
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้                                                                                                  

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่อง O หน้าข้อที่ท่านเลือก (เพียงค าตอบเดียว)  

 1.โปรดระบุเพศของท่าน 

o หญิง                         O   ชาย 
 2.ปัจจุบันท่านมีอายุ  

o ต่ ากว่า18 ปี 
o 19 – 25 ปี 
o 26 – 32 ปี 
o 33 – 39 ปี 
o 40 ปีขึ้นไป 

 3.ระดับการศึกษาของท่าน 

o มัธยมศึกษา 
o ปริญญาตรี 
o ปริญญาโท 
o ปริญญาเอก 
o อื่นๆ............. 

 

        แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
เรื่องการแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ บริษัทกาญจนา บิวต้ี เซ็นเตอร์ โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ps ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ของการศึกษาเท่านั้น  ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องและมีผลประโยชน์ต่อบริษัทเอกชนแต่อย่างใด 

        ในโอกาสขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็นอย่างสูง  
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 4.อาชีพหลักของท่าน 

o นักเรียนหรือนักศึกษา 
o ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
o พนักงานบริษัทเอกชน 
o ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
o อื่นๆ 

  
 5.รายได้ของท่านต่อเดือน 

o ต่่ากว่า 15,000 บาท 
o 15,001 – 20,000 บาท 
o 20,001 – 25,000 บาท 
o 25,001 – 30,000 บาท 
o 30,001 บาทขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 

ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในค่าถามต่อไปนี้ โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่  
Oตรงกับความเห็นของท่าน 
1.ท่านเคยซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณหรือไม่ 

o เคย 
o ไม่เคย 

2. ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ เพราะเหตุใด  

 O เพื่อนแนะน่า               O เพื่อความม่ันใจ                                    
        O อยากทดลองใช้            O ครอบครัวแนะน่า               
        O พนักงานขายแนะน่า      O เห็นความส่าคัญของสินค้าท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
3. ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ยี่ห้อใดที่ท่านเลือกซื้อ  
 O วาสลีน                        O กานิเย่  

 O นีเวีย                          O มิสทีน 

O อื่นๆ...... 

4. จากข้อ 3 ท่านเลือกใช้ย่ีห้อดังกล่าว เพราะเหตุใด  

 O ราคาถูก                         O คุณภาพดี                O กลิ่นหอม              

  O มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย     O สะดวกในการพกพา    O เชื่อถือในยี่ห้อ                              

  O อื่นๆ (โปรดระบุ).......... 

5.ท่านนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ บ่อยเพียงใด ใน 1 เดือน 
 O น้อยกว่า  1ครั้ง/เดือน                   O 2-3 ครั้ง/เดือน                    
 O 4-5ครั้ง/เดือน                             O มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน 
6.เหตุผลที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ  
 O เพื่อคงผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื่น   O เพื่อให้ผิวแลดูกระจ่างใส      O เพื่อป้องกันแสงแดด 
 O ลดจุดด่างด่า แผลจากสิว    O ให้ความเย็นสดชื่น             O ช่วยยกกระชับผิว 
 O ท่าให้สภาพผิวขาวเนียนขึ้น            O ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวที่หยาบกร้าน   
 O อื่นๆ..........  
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7.ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใดที่ท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษ  
 O SPF                                      O Vitamin                       O Whitening  
 O AHA                                      O BHA                          O โยเกิร์ต              
 O สารสกัดจากธรรมชาติ                 O glutathione                  O อื่นๆ.......... 
8.ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติชนิดใดที่ท่านจะเลือกซื้อ  

 O ไข่มุก                                    O โสม                             O สมุนไพรไทย 
 O สาหร่ายทะเล                           O ผลไม้                           O ว่านหางจระเข้                          
9.รูปแบบของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่ท่านนิยมใช้  
 O แบบบรรจุในกระปุก                   O แบบบรรจุหลอดบีบ 
 O แบบบรรจุขวด                          O แบบบรรจุขวดปั้ม 
10.ท่านนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณกลิ่นใด 
 O ไม่มีกลิ่น                                 O กลิ่นผลไม้ 
 O กลิ่นดอกไม้                             O กลิ่นน่้าหอมปรุงแต่ง
 O กลิ่นธรรมชาติตามวัสดุดิบที่ใช้ 
11.ส่วนใหญ่ท่านนิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณจากสถานท่ีใด 
 O ซุปเปอร์มาร์เก็ต                      O ร้านตัวแทนจัดจ่าหน่ายเครื่องส่าอาง 
 O สมาชิกขายตรง                       O ร้านความงามและสุขภาพเช่น ร้านวัตสัน บูทส์ 
 O ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-eleven                  O ร้านขายยา   
 O ห้างสรรพสินค้า เช่น เซ็นทรัล โรบินสัน      O โมเดิร์นเทรด เช่น Lotus, Big C 
 O อื่นๆ...................  
12.เวลาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ท่านเลือกซื้ออย่างไร 
 O เลือกซื้อเอง  
 O เลือกซื้อเอง แต่น่าไปให้คนอื่น 
 O เลือกเองแต่ให้คนอื่นซ้ือให้ 
 O คนอื่นซ้ือมาให้เลย 
13.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซ้ือผลิตภัณฑ์ในแต่ครั้ง 
 O ต่่ากว่า 100 บาท               O 101 - 300บาท 
 O 301-500 บาท                   O 501-1,000 บาท   
 O 1,000 บาทขึ้นไป 
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14. ท่านซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ เนื่องจากท่านม่ันใจว่า คุณภาพของสินค้าน้ี ดีกว่าสินค้าตัว
อื่นใน      ท้องตลาดหรือไม่ 
 O ใช่                                O ไม่ใช ่
15. ท่านเคยซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณในช่วงที่มีการลดราคา หรือแจกของแถมหรือไม่ 
 O เคย                               O ไม่เคย 
16.ถ้าท่านเคย ท่านคิดว่าการลดราคาหรือแจกของแถม จะท่าให้ท่านซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นหรือไม่  
 O เพิ่มขึ้น                           O เท่าเดิม  
17. ท่านชอบซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณแบบใดมากที่สุด 
 O แบบโลชั่น                       O ครีม                               O แบบเจล
 O แบบน่้า                           O อื่นๆ โปรดระบุ.......... 

18.บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมากที่สุด  

 O ตนเอง            O เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน        O ครอบครัว / ญาติ / แฟน / สามี              
 O ดารา / นางแบบ / ไฮโซ      O ช่างแต่งหน้า            O อื่นๆโปรดระบุ.......... 

19. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณจากสื่อใด 
 O ได้รับการแนะน่าจากคนรู้จัก         O หนังสือพิมพ์ นิตยสาร                           
 O โทรทัศน์                                 O อินเทอร์เน็ต
 O พนักงานขาย                            O อื่นๆโปรดระบุ.......... 
20. ท่านมักเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ณ ช่วงเวลาใด  
 O ช่วงจัดโปรโมชั่น                        O ช่วงสินค้ามาใหม่ 
 O ช่วงเทศกาล                             O ช่วงฤดูกาล 
 O อื่นๆโปรดระบุ........... 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในด้านส่วนประสมทางการตลาด7ps ที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 

ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในค่าถามต่อไปนี้ โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่
ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
ของท่าน 

          ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก  
 
     4 

ปาน
กลาง 
3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด
1 

20.ด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและบริการ 

1.มีการอธิบายรายละเอียดส่วนประสม คุณประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 

     

2.มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณให้เลือกทีห่ลากหลาย
ของสินค้า(เช่น ประเภท,ยี่ห้อ,ขนาด) 

     

3.มีวันหมดอายุและวันผลิตที่ชัดเจน      

4.ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล 

     

5.มีการน่าสินค้าใหม่มาจัดจ่าหน่ายภายในร้านอย่าง
สม่่าเสมอ  

     

6.มีสินค้าครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า      

7.การวางจ่าหน่ายประเภทสินค้าที่แตกต่าง ร้านค้า
อื่นไม่มี 

     

21.ด้านราคา 

8.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณ   

     

9.ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีราคา ให้เลือก
หลากหลายระดับ เช่น ตามขนาด คุณภาพ และย่ีห้อ
ของสินค้า 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
ของท่าน 

          ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก  
 
     4 

ปาน
กลาง 
3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด
1 

10.มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน      

11.ราคาสินค้าต่่ากว่าร้านค้ารายอื่นๆ      

22.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

12.ท่าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง      

13.การมีเคาน์เตอร์แนะน่า และทดลองผลิตภัณฑ์      

14.สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

     

15.มีพนักงานขายเป็นสื่อกลาง      

16.การจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบจัดเป็นสัดส่วน
ง่ายต่อการซื้อ 

     

17.มีระบบการช่าระเงินค่าสินค้าที่สะดวกและหลาย
ช่องทาง 

     

18.ร้านค้าเปิด ปิดท่ีแน่นอน คือ 08.00น.-22.00น.       

19.อยู่ใกล้แหล่งชุมชน โรงเรียน และสถานที่ราชการ      

23.ด้านส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารทางตลาด  

20.มีของแถมฟรีเม่ือซื้อเป็นชุดหรือซื้อปริมาณที่มาก      

21.สามารถใช้บัตรสมาชิก สะสมแต้มเพื่อแลกของ      
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
ของท่าน 

         
  ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก  
 
     4 

ปาน
กลาง 
3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด
1 

22.ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการแนะน่าผลิตภัณฑ์ โดย
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่นทาง
วิทยุ อินเทอร์เน็ต อย่างต่อเนื่อง 

     

23.การลดราคาช่วงฤดูร้อน      

24.มีการรีวิว โดยผู้เคยใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ      

25.การจ่ายสดแล้วได้ส่วนลดพิเศษ      

26.มีการลดราคา ถ้าซื้อในปริมาณที่มาก      

24.ด้านบุคลากร 

27.พนักงานมีทักษะการขายท่ีดี      

28.พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และให้
ค่าแนะน่าข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ให้กับลูกค้าได้ 

     

29.พนักงานขายมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย 
บริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม แจ่มใส 

     

30.พนักงานมีความกระตือรือร้น      

31.พนักงานขายสามารถสื่อสารได้หลายภาษา      

       24.1ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

32.การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ เรียบร้อย และ
สะอาด 

     

33.ความสะอาดของสถานท่ีภายใน  ภายนอกร้าน      
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
ของท่าน 

          ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก  
 
     4 

ปาน
กลาง 
3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด
1 

34.พื้นที่ในร้านกว้างขวางไม่แออัด      

35.มีเสียงเพลงท่าให้รู้สึกผ่อนคลาย      

36.แสงสว่างชัดเจนท้ังภายใน และภายนอกร้าน      

37.อุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม      

        24.2 ความถูกต้องของด้านกระบวนการการ
ให้บริการ 

     

38.เอาใจใส่กับทุกความต้องการของลูกค้า      

39.ให้บริการรวดเร็วไม่ต้องรอนาน      

40.พนักงานให้ค่าแนะน่าตลอดทุกขั้นตอนในการ
เลือกซื้อ 

     

                              
                              ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งกับการตอบแบบสอบถามของท่าน 
  
 

 

 

 



ประวัติผู้ศึกษา 
 

 นางสาวกาญจนา  ปัญญาใส เกิดเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2528  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สาขาภาควิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี ในปีการศึกษา 2555 และในปีการศึกษา 2556 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ปัจจุบันท างานที่ บริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน 
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