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การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือ
ผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยทําการเก็บขอมูลจาก
ผูประกอบการรานเสริมสวยในเขตเทศบาลนครเทศเชียงใหม จํานวน 196 ราย สุมตัวอยางแบบไม
ใชความนาจะเปน โดยวิธีการแบบโควตา โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา ขอมูลท่ี
รวบรวมไดนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนผูประกอบการรานเสริมสวยสวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. มีระยะเวลาการ
ประกอบกิจการมากกวา 5 ป มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท  กลุมลูกคาหลักของกิจการ
เปนนักเรียน/นักศึกษา แหลงในการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยท่ีใชในการใหบริการทําผมแกลูกคา 
คือรานจําหนายผลิตภัณฑเสริมสวยแบบคาปลีก-สง โดยมีความถ่ีในการจัดซ้ือผลิตภัณฑ 4 คร้ังตอ
เดือน และวันท่ีทําการจัดซ้ือผลิตภัณฑไมแนนอนจะซ้ือตอเม่ือผลิตภัณฑหมด  บริการท่ีรานเสริม
สวยท้ังหมดมีบริการแกลูกคาคือ สระ-ไดร-เซ็ท  สําหรับการจัดซ้ือผลิตภัณฑท่ีใชใหบริการเกี่ยวกับ
การทําผมมากท่ีสุดคือ สระ-ไดร-เซ็ท  ยี่หอผลิตภัณฑท่ีนิยมใชใหบริการทําผมแกลูกคาคือ ลอรีอัล 
(L’oreal) และผูตอบแบสอบถามไดขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมสวยจากพนักงานขาย 
 จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวย พบวา
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานอ่ืนๆ
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ท่ีเกี่ยวของกับการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวย มีอิทธิพลในระดับมาก สวนปจจัยดานราคามีอิทธิพล
ในระดับปานกลาง 
 ปจจัยยอยท่ีมีอิทธิพลสูงสุด 3 อันดับแรกในแตละปจจัยหลัก ปรากฏผลดังนี้ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ  ความปลอดภัยในการใช และ
ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน ไดรับการรับรอง มีอิทธิพลในระดับมาก 
 ปจจัยดานราคา ไดแก ราคาเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ  และมีปายแสดงราคาชัดเจน มี
อิทธิพลในระดับมาก 
 ปจจัยดานการจัดจําหนาย ไดแก สถานท่ีจําหนายสะดวกในการเดินทางไปถึง ผลิตภัณฑจัด
จําหนายอยางท่ัวถึง หาซ้ือไดงาย และสถานท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถสะดวก มีอิทธิพลในระดับมาก 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก มีการจัดกิจกรรม สาธิตการใชผลิตภัณฑ มีพนักงาน
แนะนําผลิตภัณฑ และพนักงานขายมีอัธยาศัยดี มีอิทธิพลในระดับมาก 
 ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดซ้ือขององคการ ไดแก วัตถุประสงคในการสรางความพึง
พอใจแกลูกคา ปจจัยยอยประสบการณการใชงาน ความนิยมในการใชยี่หอผลิตภัณฑของลูกคา 
และความตองการทําผมของลูกคา มีอิทธิพลในระดับมาก 
 ปญหาในการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยจากผูผลิตคือ ปญหาตัวแทนไม
เขามาติดตอและใหบริการอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ ตัวแทนขาดความรู ความเช่ียวชาญในเร่ือง
ของผลิตภัณฑ รวมถึงการขาดการใหคําแนะนําในการใชผลิตภัณฑแกลูกคา 
 ปญหาในการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยจากรานจําหนายคือ พนักงาน
ประจํารานจําหนายไมมีความรูในเร่ืองของผลิตภัณฑทําใหไมสามารถใหคําแนะนําแกลูกคาได  
รองลงมาคือ สินคาไมครบครัน มีใหเลือกนอย ไมหลากหลายยี่หอ และรานจําหนายต้ังอยูไกล ไม
สะดวกในการเดินทางไปซ้ือสินคา 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this independent study were to study the factors influencing beauty 
products purchasing of beauty salon shops in Chiang Mai Municipality. This study was conducted 
by using questionnaires from samples of 196 beauty salon shop owners by method of quota 
sampling. The data was then analyzed using Descriptive Statistics, e.g. frequency, percentage, and 
means. 
 The study found that most respondents or beauty salon shop owners were; female; 20-30 
years old; had completed primary school education; have been in business more than 5 years; 
have average monthly income 10,001-20,000 Baht; have students as the major customers; have 
bought beauty products from wholesale and retail shops; purchased 4 times a month; have no 
certainty purchasing day which relates to purchasing when the products were used up; have wash-
dry-set as main service; have regular used  L’oreal brand to serve customers and have known 
beauty products’ information from salesperson. 
 The study of Factors Influencing beauty products purchasing of beauty salon shops 
discovered that product, place, promotion and other factors involving with organizational buying 
influencing in high level while price influencing in middle level. 
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The top 3 ranking factors influencing in each main factor were shown as follows; 
Product factors which were the overall quality, the products’ safety and the products’ 

guarantee by food and drug administration affected in high level. 
Price factors which were the relevance between price and valuable and clearly price card 

affected in high level. 
Place factors which were convenient location to get to; easy and convenient to buy; and 

have convenient parking areas affected in high level. 
Promotion factors which were having product’s demonstration; having salesperson to 

introduce products and having friendly salesperson affected in high level. 
Other factors involving with organizational buying which were customers’ satisfaction, 

used experience, customers’ favorite brand and customers’ need affected in high level. 
 Problems faced by beauty salon shops in buying beauty products from producer were 
producer or representatives have not maintained contact regularly, representatives have no 
knowledge about products and sales persons lack of products’ recommendation to clients. 
 Problems encountered by beauty salon shops in buying products from wholesale and 
retail shops were staffs lack of knowledge about products to give advices to clients, wholesale and 
retail shops have no fully products, few choices’ and brands, and wholesale and retail shops 
locate quite far which is not convenient to get through.  
 
 


