
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑ 

เสริมสวยของรานเสริมสวยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษาคือ แนวคิดการจัดซ้ือขององคการ (Organizational Buying) แนวคิดดานหลักการจัดซ้ือ 
แนวคิดอิทธิพลการจัดซ้ือขององคการ และทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

ระเบียบวิธีการศึกษามีขอบเขตการศึกษาคือ ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑ
เสริมสวยของรานเสริมสวยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยสวนประสม
การตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดซ้ือขององคการซ่ึงไดแก ปจจัยดาน
ส่ิงแวดลอม ปจจัยดานองคการ ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล ปจจัยสวนบุคคล  โดยผูตอบ
แบบสอบถามคือ ผูประกอบธุรกิจรานเสริมสวย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 196 ราย และ
เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ เอกสาร
ตางๆท่ีเกี่ยวของ และขอมูลท่ีคนควาผานระบบอินเตอรเน็ต เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง แบบสอบถามดังกลาวประกอบดวย 3 
สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูประกอบการและกิจการ สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
จัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวย และสวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดซ้ือ
ผลิตภัณฑเสริมสวยจากผูผลิต และตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวย 

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดวย ความถ่ี 
(Frequency) รอยละ (Percentage) และ คาเฉล่ีย (Mean) 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูประกอบการและกิจการรานเสริมสวยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของกิจการรานเสริมสวยสวนใหญ
เปนเพศหญิง รอยละ 85.2 และเพศชาย รอยละ 14.8 มีอายุระหวาง 20-30 ป มากท่ีสุด รอยละ 43.4 
รองลงมาคือ 31-40 ป รอยละ 40.3   สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. คิดเปน 
รอยละ 50.5  รองลงมามีการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. คิดเปนรอยละ 17.9  มีระยะเวลาการ
ประกอบกิจการสวนใหญมากกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 53.6 รองลงมาคือ 3-5 ป คิดเปนรอยละ 23.0 
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และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.8 รองลงมาคือ 20,001-
30,000 บาท คิดเปนรอยละ 20.9 

 ผลการศึกษาพบวากลุมลูกคาหลักของกิจการสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปน
รอยละ 92.9 รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 65.8 และรับราชการ คิดเปนรอยละ 
65.3 สวนแหลงในการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยท่ีใชในการใหบริการทําผมแกลูกคา สวนใหญจาก
รานจําหนายผลิตภัณฑเสริมสวยแบบคาปลีก-สง คิดเปนรอยละ 94.9 รองลงมาคือตัวแทนจําหนาย
ของบริษัท/ผูผลิต คิดเปนรอยละ 49.0  โดยมีความถ่ีในการจัดซ้ือผลิตภัณฑ 4 คร้ังตอเดือน มากทีสุ่ด 
คิดเปนรอยละ 30.1 รองลงมาคือ 2 คร้ังตอเดือน คิดเปนรอยละ 27.6 สําหรับวันท่ีทําการจัดซ้ือ
ผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมแนนอน คิดเปนรอยละ 79.1 รองลงมาคือวันพุธ  
คิดเปนรอยละ 8.2  

สําหรับบริการที่รานเสริมสวยท้ังหมดมีบริการแกลูกคาคือ สระ-ไดร-เซ็ท คิดเปน 
รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ตัด-ซอย คิดเปนรอยละ 93.9 สวนการจัดซ้ือผลิตภัณฑท่ีใชใหบริการ
เกี่ยวกับการทําผมมากท่ีสุดคือ สระ-ไดร-เซ็ท คิดเปนรอยละ 78.1 รองลงมาคือ ทําสีผมถาวร คิดเปน
รอยละ 53.1 และอบไอน้ํา คิดเปนรอยละ 48.5 โดยชวงเวลาในการจัดซ้ือผลิตภัณฑสวนใหญจะซ้ือ
เม่ือหมด คิดเปนรอยละ 60.2 รองลงมาคือ ซ้ือเปนประจํารายสัปดาหหรือรายเดือน คิดเปนรอยละ 
20.4 โดยยี่หอผลิตภัณฑท่ีใชใหบริการทําผมแกลูกคามากท่ีสุดคือ ลอรีอัล (L’oreal) คิดเปนรอยละ 
80.1 รองลงมาคือ ชวารสคอฟ (Schwarzkopf) คิดเปนรอยละ 75.0 และผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมสวยจากพนักงานขาย  คิดเปนรอยละ 60.7 รองลงมา
คือ นิตยสาร/วารสาร คิดเปนรอยละ 51.5  
  
สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ   มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑ เสริมสวยของผูตอบ
แบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.99 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.66) ความปลอดภัยในการใช และ
ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน ไดรับการรับรอง (คาเฉล่ีย 4.63 เทากัน) 

 ปจจัยดานราคา    มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของผูตอบแบบสอบถาม
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.09   ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ ราคาเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ (คาเฉล่ีย 4.48) มีปายแสดงราคาชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.79) และ
ราคาตอรองได (คาเฉล่ีย 3.31) 
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 ปจจัยดานการจัดจําหนาย    มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของผูตอบ
แบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.81  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ สถานท่ีจําหนายสะดวกในการเดินทางไปถึง (คาเฉล่ีย 4.36) ผลิตภัณฑจัดจําหนาย
อยางท่ัวถึง หาซ้ือไดงาย (คาเฉล่ีย 4.28) และสถานท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถสะดวก (คาเฉล่ีย 4.27)  
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของ
ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.62  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีการจัดกิจกรรม สาธิตการใชผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.10) มีพนักงานแนะนํา
ผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.09) และพนักงานขายมีอัธยาศัยดี (คาเฉล่ีย 4.06)  

ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือขององคการ     มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑ 
เสริมสวยของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.90 ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ วัตถุประสงคในการสรางความพึงพอใจแกลูกคา (คาเฉลี่ย 4.43) 
ประสบการณการใชงาน (คาเฉลี่ย 4.34) ความนิยมในการใชยี่หอผลิตภัณฑของลูกคาและความ
ตองการทําผมของลูกคา (คาเฉล่ีย 4.29 เทากัน)   
 เม่ือสรุปแลวพบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของผูตอบ
แบบสอบถามในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.99) ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
(คาเฉล่ีย 3.81) และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 3.62) เรียงตามลําดับ สวนปจจัยดาน
ราคามีระดับท่ีมีอิทธิพลในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.09) และปจจัยอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการจัดซ้ือ
ขององคการมีระดับท่ีมีอิทธิพลในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.90) 
 สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 10 อันดับแรกท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑ
เสริมสวยของผูตอบแบบสอบถาม คือ คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.66) ความ
ปลอดภัยในการใช และผลิตภัณฑไดมาตรฐาน ไดรับการรับรอง (คาเฉล่ีย 4.63 เทากัน) และราคา
เหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ (คาเฉล่ีย 4.48) วัตถุประสงคในการสรางความพึงพอใจแกลูกคา 
(คาเฉลี่ย 4.43) สถานท่ีจําหนายสะดวกในการเดินทางไปถึง (คาเฉล่ีย 4.36) ประสบการณการใช
งาน (คาเฉล่ีย 4.34) ความนิยมในการใชยี่หอผลิตภัณฑของลูกคา และความตองการทําผมของลูกคา 
(คาเฉล่ีย 4.29 เทากัน) ผลิตภัณฑจัดจําหนายอยางท่ัวถึง หาซ้ือไดงาย (คาเฉล่ีย 4.28) สถานท่ี
จําหนายมีท่ีจอดรถสะดวก (คาเฉล่ีย 4.27) และการมีพนักงานขายใหบริการและใหคําแนะนํา 
(คาเฉล่ีย 4.24)  ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3    ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
จําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการพิจารณาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยท้ัง 5 ปจจัย พบวาปจจัย
ยอยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวย 3 อันดับแรก ในเพศชายและเพศหญิง ดังแสดงใน
ตารางท่ี 48 
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  ตารางที่ 48 แสดงปจจัยยอย 3 อันดับแรกของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดซื้อผลิตภัณฑเสริมสวยจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ปจจัย 

ชาย หญิง 

ผลิตภณัฑ 
1.คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ 
2.ความปลอดภัยในการใช  
3.ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐานไดรับการรับรอง 

1.คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ 
2.ความปลอดภัยในการใช  
3.ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐานไดรับการรับรอง 

ราคา 
1.ราคาเหมาะสมกับประโยชนที่ไดรับ  

2.มีปายแสดงราคาที่ชัดเจน  
3.ราคาตอรองได 

1.ราคาเหมาะสมกับประโยชนที่ไดรับ  

2.มีปายแสดงราคาที่ชัดเจน  
3.ราคาตอรองได 

การจัดจําหนาย 

1.การมีพนกังานขายใหบริการและใหคําแนะนํา   
2.สถานที่จําหนายสะดวกในการเดินทางไปถึง  
3.สถานที่จําหนายมีที่จอดรถสะดวก 

1.สถานที่จําหนายสะดวกในการเดินทางไปถึง   

2.ผลิตภัณฑจดัจําหนายอยางทั่วถึง หาซื้อไดงาย  

3.สถานที่จําหนายมีที่จอดรถสะดวก 

การสงเสริมการตลาด 
1.มีการจัดกิจกรรม สาธิตการใชผลิตภัณฑ  
2.พนักงานขายมีอัธยาศัยดี  
3.การรับประกันคุณภาพหรือหากไมพอใจยนิดีคืนเงิน 

1.มีพนักงานแนะนําผลิตภณัฑ  
2.พนักงานขายมีอัธยาศัยดี  
3.มีการจัดกิจกรรม สาธิตการใชผลิตภัณฑ 

ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดซื้อขององคการ 

1.ความนยิมในการใชยี่หอผลิตภัณฑของลูกคา 

2.วัตถุประสงคในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 

3.ประสบการณการใชงาน 

1.วัตถุประสงคในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 

2.ประสบการณการใชงาน 

3.ความตองการทําผมของลูกคา 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
จําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการพิจารณาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยท้ัง 5 ปจจัย พบวาปจจัยท่ี
มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวย 3 อันดับแรก ในแตละกลุมอายุ ดังแสดงในตารางท่ี 49 



 110 
 
ตารางที่ 49 แสดงปจจัยยอย 3 อันดับแรกของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดซื้อผลิตภัณฑเสริมสวยจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

อายุ 
ปจจัย 

ต่ํากวา 30 ป 31-40 ป ตั้งแต 41 ปขึ้นไป 

ผลิตภณัฑ 

1.คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ 
 
2.ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐาน ไดรับการรับรอง 
3.ความปลอดภัยในการใช 

1.คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ และ ความ
ปลอดภัยในการใช (คาเฉลี่ยเทากัน) 
2.ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐานไดรับการรับรอง 
3.มีคูมือการใชผลิตภัณฑ 

1.ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐาน ไดรับการรับรอง 
 
2.คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ 
3.ความปลอดภัยในการใช 

ราคา 

1.ราคาเหมาะสมกับประโยชนที่ไดรับ 
2.มีปายแสดงราคาชัดเจน 
3.ราคาตอรองได 

1.ราคาเหมาะสมกับประโยชนที่ไดรับ 
2.มีปายแสดงราคาชัดเจน 
3.ราคาตอรองได 

1.ราคาเหมาะสมกับประโยชนที่ไดรับ 
2.มีปายแสดงราคาชัดเจน 
3.ราคาตอรองได 

การจัด
จําหนาย 

1.สถานที่จําหนายสะดวกในการเดินทางไปถึง 
 
 
2.การมีพนักงานขายใหบริการและใหคําแนะนํา 
3. สถานที่จําหนายมีที่จอดรถสะดวก 

1.ผลิตภัณฑจัดจําหนายอยางทั่วถึง หาซื้อไดงาย 
 
2.สถานที่สะดวกในการเดินทางไปถึง 
 
3.การมีพนักงานขายใหบริการและใหคําแนะนํา 

1.สถานที่จําหนายสะดวกในการเดินทางไปถึง และ 
สถานที่จําหนายมีที่จอดรถสะดวก (คาเฉลี่ยเทากัน) 
2.ผลิตภัณฑจัดจําหนายอยางทั่วถึง หาซื้อไดงาย 
3.การจัดผลิตภัณฑเปนหมวดหมู 
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ตารางที่ 49 แสดงปจจัยยอย 3 อันดับแรกของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดซื้อผลิตภัณฑเสริมสวยจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม(ตอ) 
 

อายุ 
ปจจัย 

ต่ํากวา 30 ป 31-40 ป ตั้งแต 41 ปขึ้นไป 

การสงเสริม
การตลาด 

1.การรับประกันคุณภาพหากไมพอใจยินด ี
    คืนเงิน 
2.มีการจัดกิจกรรม สาธิตการใชผลิตภัณฑ 
3.มีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ 

1.มีการจัดกิจกรรม สาธิตการใชผลิตภัณฑ 
 
2.พนักงานขายมีอัธยาศัยดี 
3.มีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ 

1.มีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ 
 
2.มีการจัดกิจกรรม สาธิตการใชผลิตภัณฑ 
3.พนักงานขายมีอัธยาศัยดี 

ปจจัยอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ
กับการ

จัดซื้อของ
องคการ 

1.วัตถุประสงคในการสรางความพึงพอใจแก     
   ลูกคา 
2.ประสบการณการใชงาน 
 
3.ความนิยมในการใชยี่หอผลติภัณฑของลูกคา 

1.วัตถุประสงคในการสรางความพึงพอใจแก     
    ลูกคา 
2.ความตองการทําผมของลูกคา 
 
3.ประสบการณการใชงาน  

1.ความตองการทําผมของลูกคา และ 
    ประสบการณการใชงาน (คาเฉลี่ยเทากัน) 
2.วัตถุประสงคในการสรางความพึงพอใจแก   
    ลูกคา 
3.ทัศนคติตอผลิตภัณฑ 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
จําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการพจิารณาปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยท้ัง 5 ปจจัย พบวา
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวย 3 อันดับแรก ในแตละระดับการศึกษาดังแสดง
ในตารางท่ี 50
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ตารางที่ 50 แสดงปจจัยยอย 3 อันดับแรกของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดซื้อผลิตภัณฑเสริมสวยจําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 
ปจจัย 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือ ปวช. อนุปริญญา หรือ ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไป 

ผลิตภัณฑ 

1.ความปลอดภัยในการใช 
 
2.ผลิตภัณฑไดมาตรฐานไดรับการ
รับรอง 
 
 
3.คุณภาพโดยรวมของผลิตภณัฑ 

1.คุณภาพโดยรวมของผลิตภณัฑ 
 
2.ความปลอดภัยในการใช และ
ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน ไดรับการ
รับรอง (คาเฉลี่ยเทากัน) 
3.ชื่อเสียงของยี่หอผลิตภัณฑ 

1.คุณภาพโดยรวมของผลิตภณัฑ 
 
2.ความปลอดภัยในการใช 
 
 
3.ผลิตภัณฑไดมาตรฐานไดรับการรับรอง  

1.ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน ไดรับ
การรับรอง  
2.คุณภาพโดยรวมของผลิตภณัฑ 
 
 
3.ความปลอดภัยในการใช 

ราคา 

1.ราคาเหมาะสมกับประโยชนทีไ่ดรับ 
 
2.มีปายแสดงราคาชัดเจน 
3.ราคาตอรองได 

1.ราคาเหมาะสมกับประโยชนทีไ่ดรับ 
 
2.มีปายแสดงราคาชัดเจน 
3.ราคาตอรองได 

1.ราคาเหมาะสมกับประโยชนทีไ่ดรับ  
 
2.มีปายแสดงราคาชัดเจน 
3.ราคาตอรองได 

1.ราคาเหมาะสมกับประโยชนที่
ไดรับ 
2.มีปายแสดงราคาชัดเจน 
3.ราคาตอรองได 

การจัด
จําหนาย 

1.สถานที่จําหนายสะดวกในการเดินทาง
ไปถึง 
2.ผลิตภัณฑจัดจําหนายอยางทั่วถึง หาซื้อ
ไดงาย และ การจัดผลิตภณัฑไวใน
ตําแหนงที่มองเห็นไดชดัเจน (คาเฉลี่ย
เทากัน) 
3.การจัดผลิตภัณฑไวตําแหนงที่หยิบงาย  

1.สถานที่จําหนายสะดวกในการ
เดินทางไปถึง 
2.ผลิตภัณฑจัดจําหนายอยางทั่วถึง หา
ซื้อไดงาย 
 
3.สถานที่จําหนายมีที่จอดรถสะดวก 
และ การมีพนักงานขายใหบริการและ
ใหคําแนะนํา (คาเฉลี่ยเทากัน) 

1.การมีพนักงานขายใหบริการและให
คําแนะนํา 
2.สถานที่จําหนายสะดวกในการเดินทางไป
ถึง และ ผลิตภัณฑจัดจําหนายอยางทั่วถึง หา
ซื้อไดงาย (คาเฉลีย่เทากัน) 
3.การจัดผลิตภัณฑเปนหมวดหมู 

1.สถานที่จําหนายมีที่จอดรถ
สะดวก 
 
2.สถานที่จําหนายสะดวกในการ
เดินทางไปถงึ 
3.การมีพนักงานขายใหบริการ
และใหคําแนะนาํ 
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ตารางที่ 50 แสดงปจจัยยอย 3 อันดับแรกของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดซื้อผลิตภัณฑเสริมสวยจําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม(ตอ) 
 

ระดับการศึกษา 
ปจจัย 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือ ปวช. อนุปริญญา หรือ ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไป 

การสงเสริม
การตลาด 

1.มีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ  
 
2.การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน วิทยุ และ
มีการจัดกิจกรรม สาธิตการใชผลิตภัณฑ 
และพนักงานขายมีอัธยาศัยดี  
(คาเฉลี่ยเทากัน) 
3.การบอกตอ หรือคําแนะนําจากผูอื่น  

1.มีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ 
 
2.มีการจัดกิจกรรม สาธิตการใช
ผลิตภัณฑ 
 
 
3.พนักงานขายมีอัธยาศัยดี 

1.การรับประกันคุณภาพหากไม
พอใจยินดีคืนเงิน 
2.มีการจัดกิจกรรม สาธิตการใช
ผลิตภัณฑ 
 
 
3.พนักงานขายมีอัธยาศัยดี  

1.การรับประกันคุณภาพหากไม
พอใจยินดีคืน 
 2.พนักงานขายมีอัธยาศัยดี 
 
 
 
3.มีการจัดกิจกรรม สาธิตการใช
ผลิตภัณฑ 

ปจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับ
การจัดซื้อ
ขององคการ 

1.ความตองการทําผมของลูกคา 
 
2.ความนิยมในการใชยี่หอผลิตภัณฑของ
ลูกคา 
3.ประสบการณการใชงาน  

1.วัตถุประสงคในการสรางความ
พึงพอใจแกลูกคา 
2.ความนิยมในการใชยี่หอ
ผลิตภัณฑของลูกคา 
3.ประสบการณการใชงาน  

1.วัตถุประสงคในการสรางความพึง
พอใจแกลูกคา 
2.ประสบการณการใชงาน 
 
3.วัตถุประสงคในการสราง
ภาพลักษณ 

1.ประสบการณการใชงาน 
  
2.วัตถุประสงคในการสรางความพึง
พอใจแกลูกคา 
3.ความนิยมในการใชยี่หอผลิตภัณฑ
ของลูกคา 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการพิจารณาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยท้ัง 5 ปจจัย พบวาปจจัยท่ี
มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวย 3 อันดับแรก ในแตละชวงรายไดเฉล่ียตอเดือนดังแสดง
ในตารางท่ี 51 
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ตารางที่ 51 แสดงปจจัยยอย 3 อันดับแรกของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดซื้อผลิตภัณฑเสริมสวยจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดอืนของผูตอบแบบสอบถาม 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ปจจัย 

นอยกวา 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท 40,001-50,000 บาท มากกวา 50,000 บาท 

ผลิตภัณฑ 

1.ความปลอดภัยในการใช 
 
 
 
2.ชื่อเสียงของยี่หอผลิตภัณฑ 
และผลิตภัณฑไดมาตรฐาน 
ไดรับการรับรอง  
(คาเฉลี่ยเทากัน) 
3.คุณภาพโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ 

1.คุณภาพโดยรวมของ 
ผลิตภัณฑ 
 
 
2.ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน
ไดรับการรับรอง 
 
 
3.ความปลอดภัยในการ
ใช 

1.คุณภาพโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑ
ไดมาตรฐาน ไดรับการ
การรับรอง (คาเฉลี่ย
เทากัน) 
2.ความปลอดภัยในการ
ใช 
 
 
 
3.มีกลิ่นที่พึงประสงค 

1.ผลิตภัณฑไดมาตรฐานไดรับ
การรับรอง 
 
 
2.คุณภาพโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ 
 
 
3.ความปลอดภัยในการใช 

1.คุณภาพโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ และ ความ
ปลอดภัยในการใช 
(คาเฉลี่ยเทากัน) 
2.ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน
ไดรับการรับรอง 
 
3.มีกลิ่นที่พึงประสงค 

1.ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน
ไดรับการรับรอง 
 
 
2.คุณภาพโดยรวมของ 
ผลิตภัณฑ 
 
 
3.ผลิตภัณฑมีใหเลือก
หลากหลาย  

ราคา 

1.ราคาเหมาะสมกับประโยชนที่
ไดรับ 
 
2.มีปายแสดงราคาชัดเจน 
 
3.ราคาต่ํากวายี่หออื่น 

1.ราคาเหมาะสมกับ
ประโยชนที่ไดรับ 
 
2.มีปายแสดงราคาชัดเจน 
 
3.ราคาตอรองได 

1.ราคาเหมาะสมกับ
ประโยชนที่ไดรับ 
 
2.มีปายแสดงราคาชัดเจน 
 
3.ราคาตอรองได 

1.ราคาเหมาะสมกับประโยชน
ที่ไดรับ และมีปายแสดงราคา
ชัดเจน (คาเฉลี่ยเทากัน) 
2.ราคาตอรองได 
 
3.ราคาต่ํากวายี่หออื่น 

1.ราคาเหมาะสมกับ
ประโยชนที่ไดรับ 
 
2.มีปายแสดงราคา
ชัดเจน 
3.ราคาตอรองได 

1.ราคาเหมาะสมกับ
ประโยชนที่ไดรับ 
 
2.มีปายแสดงราคาชัดเจน 
 
3.ราคาตอรองได 
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ตารางที่ 51 แสดงปจจัยยอย 3 อันดับแรกของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดซื้อผลิตภัณฑเสริมสวยจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดอืนของผูตอบแบบสอบถาม(ตอ) 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ปจจัย 

นอยกวา 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท 40,001-50,000 บาท มากกวา 50,000 บาท 

การจัด
จําหนาย 

1.สถานที่จําหนายสะดวกใน
การเดินทางไปถึง และ
ผลิตภัณฑจัดจําหนายอยาง
ทั่วถึง หาซื้อไดงาย 
(คาเฉลี่ยเทากัน) 
2.การมีพนักงานขาย
ใหบริการและใหคําแนะนํา 
 
 
 
3.การจัดผลิตภัณฑไวใน
ตําแหนงที่หยิบงาย 

1.ผลิตภัณฑจัด
จําหนายอยางทั่วถึง 
หาซื้อไดงาย 
 
 
 
2.สถานที่จําหนาย
สะดวกในการ
เดินทางไปถึง 
 
 
 
3.สถานที่จําหนายมีที่
จอดรถสะดวก 

1.สถานที่จําหนาย
สะดวกในการเดินทาง
ไปถึง 
 
 
 
2.สถานที่จําหนายมีที่
จอดรถสะดวก 
 
 
 
3.ผลิตภัณฑจัดจําหนาย
อยางทั่วถึง หาซื้อได
งาย 

1.การมีพนักงานขาย
ใหบริการและใหคําแนะนํา 
 
 
 
2.การจัดผลิตภัณฑไวใน
ตําแหนงที่มองเห็นได
ชัดเจน, การจัดผลิตภัณฑไว
ในตําแหนงที่หยิบงาย และ
เวลาเปด-ปดรานคาแนนอน 
(คาเฉลี่ยเทากัน) 
3.สถานที่จําหนายสะดวก
ในการเดินทางไปถึง และ
ผลิตภัณฑจัดจําหนายอยาง
ทั่วถึง หาซื้อไดงาย  
(คาเฉลี่ยเทากัน) 

1.สถานที่จําหนาย
สะดวกในการ
เดินทางไปถึง 
 
 
2.สถานที่จําหนายมีที่
จอดรถสะดวก 
 
 
 
3.ผลิตภัณฑจัด
จําหนายอยางทั่วถึง 
หาซื้อไดงาย 

1.สถานที่จําหนายสะดวก
ในการเดินทางไปถึง 
 
 
 
2.การมีพนักงานขาย
ใหบริการและให
คําแนะนํา 
 
 
3.สถานที่จําหนายมีที่จอด
รถสะดวก, การจัด
ผลิตภัณฑไวในตําแหนง
ที่มองเห็นไดชัดเจน และ
เวลาเปด-ปดรานคาที่
แนนอน (คาเฉลี่ยเทากัน) 
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ตารางที่ 51 แสดงปจจัยยอย 3 อันดับแรกของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดซื้อผลิตภัณฑเสริมสวยจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดอืนของผูตอบแบบสอบถาม(ตอ) 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ปจจัย 

นอยกวา 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท 40,001-50,000 บาท มากกวา 50,000 บาท 

การ
สงเสริม
การตลาด 

1.มีการจัดกิจกรรม สาธิตการ
ใชผลิตภัณฑ 
 
 
 
2.พนักงานขายมีอัธยาศัยดี 
 
 
 
 
3.มีพนักงานแนะนํา
ผลิตภัณฑ 

1.มีพนักงานแนะนํา
ผลิตภัณฑ 
 
 
 
2.มีการจัดกิจกรรม 
สาธิตการใช
ผลิตภัณฑ 
 
 
 
3.การรับประกัน
คุณภาพ หรือหากไม
พอใจ ยินดีคืนเงิน 

1.มีการจัดกิจกรรม
สาธิตการใชผลิตภัณฑ 
และการรับประกัน
คุณภาพ หรือหากไม
พอใจ ยินดีคืนเงิน
(คาเฉลี่ยเทากัน) 
2.พนักงานขายมี
อัธยาศัยดี 
3.มีพนักงานแนะนํา
ผลิตภัณฑ 

1.พนักงานขายมีอัธยาศัยดี 
 
 
 
 
2.มีการจัดกิจกรรมสาธิต
การใชผลิตภัณฑ และการ
รับประกันคุณภาพ หรือ
หากไมพอใจ ยินดีคืนเงิน
(คาเฉลี่ยเทากัน) 
 
3.การโฆษณาผานสื่อ 
โทรทศัน วิทยุ 

1.การบอกตอ หรือ 
คําแนะนําจากผูอื่น 
 
 
 
2.พนักงานขายมี
อัธยาศัยดี 
 
 
 
3.การรับประกัน
คุณภาพ หรือหากไม
พอใจ ยินดีคืนเงิน 

1.พนักงานขายมีอัธยาศัย
ดี 
 
 
 
2.การรับประกันคุณภาพ 
หรือหากไมพอใจ ยินดี
คืนเงิน และมีพนักงาน
แนะนําผลิตภัณฑ 
(คาเฉลี่ยกัน) 
3.การบอกตอ หรือ 
คําแนะนําจากผูอื่น 
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ตารางที่ 51 แสดงปจจัยยอย 3 อันดับแรกของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดซื้อผลิตภัณฑเสริมสวยจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดอืนของผูตอบแบบสอบถาม(ตอ) 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ปจจัย 

นอยกวา 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท 40,001-50,000 บาท มากกวา 50,000 บาท 

ปจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับ
การจัดซื้อของ

องคการ 

1.วัตถุประสงคในการสราง
ความพึงพอใจแกลูกคา 
 
2.ประสบการณการใชงาน 
 
 
 
 
3.ความนิยมในการใชยี่หอ
ผลิตภัณฑของลูกคา 

1.ความตองการทําผมของ
ลูกคา 
 
2.ความนิยมในการใชยี่หอ
ผลิตภัณฑของลูกคา และ 
ประสบการณการใชงาน 
(คาเฉลี่ยเทากัน) 
 
3.วัตถุประสงคในการสราง
ภาพลักษณ 

1.ประสบการณการใชงาน 
 
 
2.ความนิยมในการใชยี่หอ
ผลิตภัณฑของลูกคา และ
ความตองการทําผมของ
ลูกคา (คาเฉลี่ยเทากัน) 
 
3.วัตถุประสงคในการสราง
ความพึงพอใจแกลูกคา 

1.การแขงขันของรานเสริมสวย 
 
 
2.ความตองการทําผมของลูกคา 
 
 
 
 
3.การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
การทําผม , วัตถุประสงคในการ
สรางความพึงพอใจแกลูกคา 
และประสบการณการใชงาน 
(คาเฉลี่ยเทากัน) 

1.วัตถุประสงคในการ
สรางความพึงพอใจแก
ลูกคา 
2.ความนิยมในการใช
ยี่หอผลิตภัณฑของลูกคา 
และ ประสบการณการใช
งาน (คาเฉลี่ยเทากัน) 
3.การแขงขันของราน
เสริมสวย และ
วัตถุประสงคในการสราง
กําไร (คาเฉลี่ยเทากัน) 

1.วัตถุประสงคในการสราง
ความพึงพอใจแกลูกคา 
2.การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
การทําผม 
 
 
 
3.ความนิยมในการใชยี่หอ
ผลิตภัณฑของลูกคา 
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สวนท่ี 4    ปญหาในการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยจากผูผลิต และรานจําหนายผลิตภัณฑเสริมสวย
ของรานเสริมสวย 

 จากผลการศึกษาสรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติมในสวนของ
ปญหาท่ีสําคัญในการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายของบริษัทมากที่สุด
คือ ปญหาตัวแทนไมเขามาติดตอและใหบริการอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 17.86 รองลงมาคือ 
ตัวแทนขาดความรู ความเช่ียวชาญในเร่ืองของผลิตภัณฑ รวมถึงการขาดการใหคําแนะนําในการใช
ผลิตภัณฑแกลูกคา คิดเปนรอยละ 15.31 และปญหาท่ีพบมากท่ีสุดจากการซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวย
จากรานจําหนายผลิตภัณฑคือ พนักงานประจํารานจําหนายไมมีความรูในเร่ืองของผลิตภัณฑทําให
ไมสามารถใหคําแนะนําแกลูกคาได คิดเปนรอยละ 8.05 รองลงมาคือ สินคาไมครบครัน มีใหเลือก
นอย ไมหลากหลายยี่หอ คิดเปนรอยละ 11.73 และรานจําหนายต้ังอยูไกล ไมสะดวกในการเดินทาง
ไปซ้ือสินคา คิดเปนรอยละ 12.76 

 ขอเสนอแนะท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นเพิ่มเติมแกผูผลิตหรือตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑเสริมสวยของบริษัทคือ ควรจัดอบรมพนักงานหรือตัวแทนจําหนายของบริษทัให
มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การใช ตลอดจนขอแนะนําตางๆ คิดเปนรอยละ 15.82 รองลงมาตัวแทน
จําหนายของบริษัทควรใหบริการ และรับคําส่ังซ้ือจากรานเสริมสวยอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ คิดเปน
รอยละ 14.29 และ ควรปรับปรุงสินคาใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึนเร่ือยๆ คิดเปนรอยละ 12.76 และ
ขอเสนอแนะสําหรับรานจําหนายผลิตภัณฑเสริมสวยคือ ใหรานคามีการจัดเตรียมสินคาใหครบ
ครันเสมอ คิดเปนรอยละ 18.88 รองลงมาคือพนักงานขายควรไดรับการอบรม เพื่อใหมีความรู 
สามารถใหขอมูล คําปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑแกลูกคาได คิดเปนรอยละ 16.33 และควรรับเปล่ียน
สินคาคืนในทุกกรณี คิดเปนรอยละ 13.27  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ภาพรวมของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือของรานเสริมสวยพบวาปจจัยดาน
ผลิตภัณฑเปนปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก และเปนปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียรวมสูงสุดเปนอันดับ
แรก รองลงมาคือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ ปจจัยท่ี
มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยในระดับปานกลางคือ ปจจัยดานราคา และปจจัยอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของกับการจัดซ้ือขององคการมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยใน
ระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วิบูลย อสัมภินพงศ (2543) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของ
ผูประกอบการรานขายยาตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑจากสมุนไพรในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และปใหม ศรีลัทธิสมบัติ (2548) ท่ีศึกษา
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ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคอมพิวเตอรของรานคาตัวแทน
จําหนายในศูนยการคาคอมพิวเตอร จังหวัดเชียงใหม และการศึกษาของวรานนท ไชยวงศ (2550) ท่ี
ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของรานคา
ปลีกดั้งเดิม ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากปจจัยดานผลิตภัณฑเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลใน
ระดับมากตอผูตอบแบบสอบถามและเปนปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดเหมือนกัน 

การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม สามารถอภิปรายผลโดยใชทฤษฎีสวนประสมการตลาด และแนวคิด
อิทธิพลการจัดซ้ือขององคการ ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการ
จัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดซ้ือขององคกร 
ดังนี้ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวย
โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของวรานนท ไชยวงศ (2550) ท่ี
พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของรานคาปลีกดั้งเดิม
ในระดับมาก และเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของปใหม ศรีลัทธิสมบัติ (2548) ท่ีพบวา
ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคอมพิวเตอรของรานตัวแทนจําหนายใน
ศูนยการคาคอมพิวเตอรในระดับมาก  

ปจจัยยอยดานคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริม
สวยของรานเสริมสวยในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของวรานนท ไชยวงศ 
(2550) ท่ีพบวาปจจัยยอยสินคามีคุณภาพมีผลตอการเลือกผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของ
รานคาปลีกดั้งเดิมในระดับปานกลาง 

ปจจัยยอยดานความปลอดภัยในการใชมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของ
รานเสริมสวยในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของวิบูลย อสัมภินพงศ 
(2543) ท่ีพบวาปจจัยยอยความปลอดภัยของผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจจัดจําหนายผลิตภัณฑ
จากสมุนไพรในระดับมากท่ีสุด 

ปจจัยยอยดานช่ือเสียงของผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของ
รานเสริมสวยในระดับมาก ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของปใหม ศรีลัทธิสมบัติ (2548) 
ท่ีพบวาปจจัยยอยช่ือเสียงของบริษัทคาสงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคอมพิวเตอรของราน
ตัวแทนจําหนายในศูนยการคาคอมพิวเตอรในระดับมาก และเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษา
ของวิบูลย อสัมภินพงศ (2543) ท่ีพบวาปจจัยยอยช่ือเสียงตราย่ีหอท่ีนาเช่ือถือมีผลตอการตัดสินใจ
จัดจําหนายผลิตภัณฑจากสมุนไพรในระดับมาก แตไมสอดคลองกับการศึกษาของวรานนท  
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ไชยวงศ (2550) ท่ีพบวาปจจัยยอยช่ือเสียงของผูจัดจําหนายมีผลตอการเลือกผูจัดจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภคของรานคาปลีกดั้งเดิมในระดับปานกลาง 

ปจจัยดานราคา   มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของปใหม ศรีลัทธิสมบัติ (2548) 
ท่ีพบวาปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคอมพิวเตอรของรานตัวแทนจําหนายใน
ศูนยการคาคอมพิวเตอรในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับการศึกษาของวรานนท ไชยวงศ 
(2550) ท่ีพบวาปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของรานคาปลีก
ดั้งเดิมในระดับมาก 

ปจจัยยอยดานราคาเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑ
เสริมสวยของรานเสริมสวยในระดับมาก ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของวรานนท  
ไชยวงศ (2550) ท่ีพบวาปจจัยยอยราคาเหมาะสมกับคุณภาพมีผลตอการเลือกผูจัดจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภคของรานคาปลีกดั้งเดิมในระดับมาก 

ปจจัยยอยดานราคาตอรองไดมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของราน 
เสริมสวยในระดับปานกลาง ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของวรานนท ไชยวงศ (2550) ท่ี
พบวาปจจัยยอยราคาตอรองไดมีผลตอการเลือกผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของรานคาปลีก
ดั้งเดิมในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับการศึกษาของปใหม ศรีลัทธิสมบัติ (2548) ท่ีพบวา
ปจจัยยอยสามารถตอรองราคาไดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคอมพิวเตอรของรานตัวแทน
จําหนายในศูนยการคาคอมพิวเตอรในระดับมาก 

ปจจัยยอยดานราคาตํ่ากวายี่หออ่ืนมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของราน
เสริมสวยในระดับปานกลาง ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของของวรานนท ไชยวงศ (2550) ท่ี
พบวาปจจัยยอยราคาถูกกวารานอ่ืนๆมีผลตอการเลือกผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของรานคา
ปลีกดั้งเดิมในระดับมาก และไมสอดคลองกับการศึกษาของปใหม ศรีลัทธิสมบัติ (2548) ท่ีพบวา
ปจจัยยอยราคาสินคาถูกกวาบริษัทคาสงอ่ืนมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคอมพิวเตอรของราน
ตัวแทนจําหนายในศูนยการคาคอมพิวเตอรในระดับมาก 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริม
สวยโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของวรานนท ไชยวงศ (2550) ท่ี
พบวาปจจัยดานการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของรานคาปลีก
ดั้งเดิมในระดับมาก แตไมสอดคลองกับการศึกษาของปใหม ศรีลัทธิสมบัติ (2548) ท่ีพบวาปจจัย
ดานการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคอมพิวเตอรของรานตัวแทนจําหนายใน
ศูนยการคาคอมพิวเตอรในระดับปานกลาง 
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ปจจัยยอยดานสถานท่ีจําหนายสะดวกในการเดินทางไปถึงมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือ
ผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยในระดับมาก ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ 
วรานนท ไชยวงศ (2550) ท่ีพบวาปจจัยยอยสถานท่ีต้ังเหมาะสม สะดวกมีผลตอการเลือกผูจัด
จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของรานคาปลีกดั้งเดิมในระดับมาก 

ปจจัยยอยดานสถานที่จําหนายมีท่ีจอดรถสะดวกมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑ
เสริมสวยของรานเสริมสวยในระดับมาก ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของของวรานนท ไชยวงศ 
(2550) ท่ีพบวาปจจัยยอยมีท่ีจอดรถมีผลตอการเลือกผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของรานคา
ปลีกดั้งเดิมในระดับปานกลาง 

ปจจัยยอยดานมีการขายผานทางระบบอินเตอรเน็ตมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑ
เสริมสวยของรานเสริมสวยในระดับนอย ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของวิบูลย  
อสัมภินพงศ (2543) ท่ีพบวาปจจัยยอยบริการส่ังยาทางอินเตอรเน็ตมีผลตอการตัดสินใจจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑจากสมุนไพรในระดับนอย แตไมสอดคลองกับการศึกษาของปใหม ศรีลัทธิสมบัติ 
(2548) ท่ีพบวาปจจัยยอยส่ังซ้ือผานเว็บไซตของบริษัทคาสงไดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
คอมพิวเตอรของรานตัวแทนจําหนายในศูนยการคาคอมพิวเตอรในระดับปานกลาง 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของราน
เสริมสวยโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของปใหม ศรีลัทธิสมบัติ (2548) 
และการศึกษาของวรานนท ไชยวงศ (2550) ท่ีพบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคอมพิวเตอรของรานตัวแทนจําหนายในศูนยการคาคอมพิวเตอร และการ
เลือกผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของรานคาปลีกดั้งเดิมในระดับปานกลาง 

ปจจัยยอยดานการโฆษณาผานส่ือโทรทัศน วิทยุ มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑ
เสริมสวยของรานเสริมสวยในระดับมาก ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของวิบูลย  
อสัมภินพงศ (2543) ท่ีพบวาปจจัยยอยมีการโฆษณาผานส่ือตางๆ เชนวารสารตางๆ วิทยุ ทีวี 
หนังสือพิมพมีผลตอการตัดสินใจจัดจําหนายผลิตผลิตภัณฑจากสมุนไพรในระดับมาก แตไม
สอดคลองกับการศึกษาของปใหม ศรีลัทธิสมบัติ (2548) ท่ีพบวาปจจัยยอยบริษัทคาสงโฆษณา
สินคาผานส่ือหลายชองทางมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคอมพิวเตอรของรานตัวแทนจําหนาย
ในศูนยการคาคอมพิวเตอรในระดับปานกลาง และไมสอดคลองกับการศึกษาของวรานนท ไชยวงศ 
(2550) ท่ีพบวาปจจัยยอยการโฆษณาผานส่ือ โทรทัศน วิทยุ มีผลตอการเลือกผูจัดจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภคของรานคาปลีกดั้งเดิมในระดับปานกลาง 

ปจจัยยอยดานการลด แลก แจก แถมมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของ
รานเสริมสวยในระดับปานกลาง ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของปใหม ศรีลัทธิสมบัติ 
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(2548) ท่ีพบวาปจจัยยอยมีการใหของแถมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคอมพิวเตอรของราน
ตัวแทนจําหนายในศูนยการคาคอมพิวเตอรในระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทางเดียวกับ
การศึกษาของวิบูลย อสัมภินพงศ (2543) ท่ีพบวาปจจัยยอยมีการจัดรายการพิเศษ ลดราคา มีผลตอ
การตัดสินใจจัดจําหนายผลิตภัณฑจากสมุนไพรในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับการศึกษา
ของวรานนท ไชยวงศ (2550) ท่ีพบวาปจจัยยอยการใหของ แลก แจก แถม มีผลตอการเลือกผูจัด
จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของรานคาปลีกดั้งเดิมในระดับมาก 

ปจจัยยอยดานมีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวย
ของรานเสริมสวยในระดับมาก ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของวรานนท ไชยวงศ (2550) ท่ีพบวา
ปจจัยยอยมีพนักงานแนะนําสินคา มีผลตอการเลือกผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของรานคา
ปลีกดั้งเดิมในระดับนอย 

ปจจัยยอยดานพนักงานขายมีอัธยาศัยดีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของ
รานเสริมสวยในระดับมาก ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของวรานนท ไชยวงศ (2550) ท่ี
พบวาปจจัยยอยพนักงานขายอัธยาศัยดี มีผลตอการเลือกผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของ
รานคาปลีกดั้งเดิมในระดับมาก 

ปจจัยยอยดานมีการจัดกิจกรรม สาธิตการใชผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือ
ผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยในระดับมาก ซ่ึงแตไมสอดคลองกับการศึกษาของวรานนท 
ไชยวงศ (2550) ท่ีพบวาปจจัยยอยมีการจัดกิจกรรมสาธิตสินคา มีผลตอการเลือกผูจัดจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภคของรานคาปลีกดั้งเดิมในระดับนอย 

ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือขององคการ   มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑ
เสริมสวยของรานเสริมสวยโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงประกอบดวยปจจัยดานส่ิงแวดลอม ปจจัย
ดานองคการ ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล และปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยยอยดานความชอบสวนตัวของผูซ้ือผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑ
เสริมสวยของรานเสริมสวยในระดับมาก ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของวิบูลย  
อสัมภินพงศ (2543) ท่ีพบวาปจจัยยอยความสนใจสวนตัวในผลิตภัณฑจากสมุนไพร มีผลตอการ
ตัดสินใจจัดจําหนายผลิตภัณฑจากสมุนไพรในระดับมาก  

 
จากการศึกษาปญหาในการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยในเขตเทศบาล

นครเชียงใหมพบวา ปญหาในการจัดซ้ือผลิตภัณฑจากรานจําหนายผลิตภัณฑเสริมสวยท้ังปลีก-สง
คือ สินคาในรานไมครบครัน มีใหเลือกนอย ไมหลากหลายยี่หอ ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับ
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การศึกษาของเขมกร ไชยประสิทธ์ิ (2545) ท่ีพบวาธุรกิจคาปลีกของชําขนาดเล็กมีปญหาเร่ืองราน
จําหนายสินคามีสินคาไมครบยี่หอตามความตองการของลูกคา  
 
ขอคนพบ 

1. ลูกคาหลักของกิจการเสริมสวยในเขตเทศบาลนครเชียงใหมเปนนักเรียน/นักศึกษา  
2. แหลงในการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยคือรานจําหนายผลิตภัณฑเสริมสวยแบบ 

คาปลีก-สง ความถ่ีในการจัดซ้ือผลิตภัณฑ 4 คร้ังตอเดือน วันท่ีทําการจัดซ้ือผลิตภัณฑไมแนนอน 
ซ้ือสินคาเม่ือสินคาหมด  

3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมสวยจากพนักงาน
ขาย 

4. ปจจัยยอยดานลักษณะของบรรจุภัณฑ ขนาดของบรรจุภัณฑตรงตามความตองการ 
การมีพนักงานขายใหบริการและใหคําแนะนํา มีการจัดกิจกรรมสาธิตการใชผลิตภัณฑ การมี
เอกสาร แผนพับ ความรูแจกฟรี มีพนักงานมาติดตอเปนประจํา และความนิยมในการใชยี่หอ
ผลิตภัณฑของลูกคามีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของผูตอบแบบสอบถามเพศชาย
มากกวาเพศหญิง 

5. ปจจัยยอยดานสวนประกอบของผลิตภัณฑ และการสงช้ินสวนชิงโชคมีอิทธิพลตอการ
จัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

6. ปจจัยยอยดานการโฆษณาผานส่ือโทรทัศน วิทยุ  และการลด แลก แจก แถม มีอิทธิพล
ตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยตอผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตํ่ากวา 30 ปมากกวาชวงอายุอ่ืนๆ 
และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาทมากกวาชวงรายไดเฉล่ียตอ
เดือนอ่ืนๆ 

7. ปจจัยยอยดานลักษณะของบรรจุภัณฑ ความสะดวกในการใช และวัตถุประสงคในการ
สรางความพึงพอใจแกลูกคามีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยตอผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 31-40 ปมากกวาชวงอายุอ่ืนๆ และผูตอบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ 
ปวช. มากกวาชวงระดับการศึกษาอ่ืนๆ 

8. ปจจัยยอยดานสถานท่ีจําหนายสะดวกในการเดินทางไปถึง สถานท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถ
สะดวก และการมีพนักงานมาติดตอเปนประจํามีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยตอผูตอบ
แบบสอบถามท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปมากกวาชวงระดับการศึกษาอ่ืนๆ 

9. ปจจัยยอยดานสถานท่ีจําหนายสะดวกในการเดินทางไปถึง สถานท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถ
สะดวก มีการจัดกิจกรรม สาธิตการใชผลิตภัณฑ และการรับประกันคุณภาพหรือหากไมพอใจยินดี
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คืนเงินมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยตอผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
20,001-30,000 บาท มากกวาชวงรายไดเฉล่ียตอเดือนอ่ืนๆ 

10. ปจจัยยอยดานประสบการณการใชงานมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยตอ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001-50,000 บาท มากกวาชวงรายไดเฉล่ียตอเดือน
อ่ืนๆ 

11. ปจจัยยอยคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ ความปลอดภัยในการใช ผลิตภัณฑได
มาตรฐาน ไดรับการรับรอง และราคาเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือ
ผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวย 3 อันดบัแรก 

12. รานเสริมสวยโดยรวมมักมีบริการ แวกซสีผม แวกซเคลือบเงา ทําไฮไลท และตอผม 
แกลูกคา แตเนื่องจากราคาคาบริการคอนขางสูง จึงทําใหลูกคาใชบริการนอย ไมสมํ่าเสมอ เปนผล
ทําใหปริมาณการจัดซ้ือผลิตภัณฑของบริการดังกลาวนอย 

13. ปจจัยยอยช่ือเสียงยี่หอผลิตภัณฑ และความปลอดภัยในการใช ไมมีอิทธิพลตอการ
จัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 บาท ใน 3 
อันดับแรก เนื่องจากรานเสริมสวยไดรับการสนับสนุนจากยี่หอผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียง ใหใช
ผลิตภัณฑของบริษัท โดยจะไดรับรายการสงเสริมการขายพิเศษและใหสิทธิพิเศษอ่ืนๆ แกราน เชน 
การจัดแตงรานเสริมสวย การใหเครดิตสินคา เปนตน เปนผลทําใหรานเสริมสวยพิจารณาในเร่ือง
ของผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลายมากกวายี่หอผลิตภัณฑ และความปลอดภัยในการใช ซ่ึงราน
เสริมสวยไดรับอยูแลว 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม มีขอเสนอแนะดังนี้ 

สําหรับผูผลิต  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ

จัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ ความ
ปลอดภัยในการใช และผลิตภัณฑไดมาตรฐาน ไดรับการรับรอง 

ปจจัยยอยดานคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ ผูผลิตควรผลิตและพัฒนาการวิจัย
ผลิตภัณฑเพื่อใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพ มีคุณสมบัติ และสรรพคุณตรงตามท่ีส่ือสารใหผูใชรับรู อาทิ
เชน ผลิตน้ํายายืดผม ควรมีสรรพคุณท่ียืดผมตรงไดจริง และไมทําลายเสนผม แชมพูขจัดรังแค ควร
มีสรรพคุณชวยกําจัดรังแคได น้ํายายอมผม สรรพคุณของสียอมควรยอม เคลือบติดผม เพื่อการ
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ยอมรับจากชางเสริมสวยและผูใชผลิตภัณฑ โดยผูผลิตควรรักษาคุณภาพใหคงท่ี ไมใชสารเพิ่ม
ปริมาณ เพื่อสรางความเช่ือม่ันใหแกรานเสริมสวยในการเลือกใหบริการแกลูกคา 

ปจจัยยอยดานความปลอดภัยในการใช ผูผลิตควรเลือกวัตถุดิบ สวนผสมของ
ผลิตภัณฑท่ีมีความปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอผูใช และผูใหบริการเสริมสวย อีกท้ังเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม เชน น้ํายายืดผม มีสวนผสมท่ีไมเปนอันตรายตอเสนผมและหนังศีรษะของผูใช หรือ
เปนอันตรายตอผิวหนัง ซ่ึงอาจเกิดอาการระคายเคืองตอชางเสริมสวย  และผูผลิตควรออกแบบ
บรรจุภัณฑใหมีความสะดวกปลอดภัยในการใช ตลอดจนการระบุวิธีการใช และขอควรระวังไว
อยางชัดเจน เพื่อชวยปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูใหบริการเสริมสวย เชนน้ํายายืดผมควรบรรจุ
ในหลอดเพื่อความสะดวกในการบีบใช  และเก็บรักษา 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑไดมาตรฐาน ไดรับการรับรอง ผูผลิตควรสงสินคาตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อใหไดรับการรับรอง
ในเร่ืองของคุณภาพและความปลอดภัยจากหนวยงานอันเปนประโยชนตอการสรางความเช่ือม่ันแก
รานเสริมสวยในการเลือกใหบริการแกลูกคา และผูใชผลิตภัณฑโดยตรง 

เพื่อการผลิตสินคาท่ีสามารถตอบสนองความตองการแกผูบริโภคไดอยางแทจริงและ
สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ผูผลิตควรทําวิจัย สอบถามความคิดเห็น หรือความพึงพอใจ 
ตลอดจนปญหาท่ีเกิดจากการใช จากผูใช (End User) และรานเสริมสวย เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปใชเปน
แนวทางในการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ กลายเปนผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียง 
ไดรับความนิยม และยอมรับในวงการเสริมสวย 

สําหรับผูประกอบการรานเสริมสวยท่ีเปนเพศชาย ผูผลิตสามารถใชกลยุทธการสราง
บรรจุภัณฑใหสวยงาม มีขนาด และรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการใช เพื่อจูงใจกลุมลูกคาชายในการ
เลือกผลิตภัณฑเสริมสวย 

สําหรับผูประกอบการรานเสริมสวยท่ีเปนเพศหญิง ผูผลิตควรประชาสัมพันธหรือส่ือ
ในเร่ืองของสวนประกอบและคุณประโยชนของผลิตภัณฑ เพื่อใหลูกคาหญิงเกิดความม่ันใจในการ
ตัดสินใจซ้ือ 

สําหรับผูประกอบการรานเสริมสวยท่ีมีอายุ 31-40 ป ผูผลิตควรผลิตใสใจในเร่ืองของ
บรรจุภัณฑใหมีความสวยงาม มีเอกลักษณโดดเดน และสะดวกในการใช 

ปจจัยดานราคา จากการศึกษาพบวาปจจัยยอยดานราคาที่มีอิทธิพลตอการจัดซ้ือ
ผลิตภัณฑเสริมสวยในระดับมาก ไดแก ราคาเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ และมีปายแสดงราคา
ชัดเจน 
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ปจจัยยอยดานราคาเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ ผูผลิตควรต้ังราคาสินคาให
เหมาะสมและสอดคลองกับคุณสมบัติของสินคา โดยคํานึงถึงคุณคาท่ีสินคาใหแกผูใชและ
ประโยชนท่ีผูใชไดรับประกอบกับพิจารณาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑยี่หออ่ืน อีกท้ังควรต้ังราคา
สินคาท่ีใหสวนตางท่ีเหมาะสม โดยมุงเนนท่ีการแขงขัน คือ การกําหนดราคาท่ีเหมาะสมใกลเคียง
กับผลิตภัณฑคูแขงท่ีมีอยูในรานเสริมสวย การใหเปอรเซ็นตกําไรสูง หรือการใหเครดิตแกรานคา 
เพื่อจูงใจใหผูประกอบการรานเสริมสวยนําผลิตภัณฑวางจําหนายหรือใหบริการแกลูกคาของราน 

ปจจัยยอยดานมีปายแสดงราคาชัดเจน ผูผลิตควรระบุราคาสินคาลงบนบรรจุภัณฑของ
สินคาเพื่อชวยใหรานเสริมสวยทราบราคาขายปลีก และอํานวยความสะดวกในการจําหนายใหกับ
ลูกคา  และควรระบุราคาขายสง หรือสวนลดตามปริมาณการซ้ือใหแกรานเสริมสวย อยางชัดเจน 
เพื่อใหเกิดมาตรฐานดานราคา และสรางการรับรู เพื่อประกอบในการตัดสินใจส่ังซ้ือสินคา 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย จากการศึกษาพบวาปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีมี
อิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก สถานท่ีจําหนายสะดวก
ในการเดินทางไปถึง ผลิตภัณฑจัดจําหนายอยางท่ัวถึง หาซ้ือไดงาย และสถานท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถ
สะดวก 

ปจจัยยอยดานสถานท่ีจําหนายสะดวกในการเดินทางไปถึง ผูผลิตควรต้ังศูนย หรือ
แหลงกระจายสินคาท่ีใกลกับท่ีต้ังของรานเสริมสวยซ่ึงสวนใหญอยูใกลกับสถานศึกษา หรือหอพัก 
เพื่ออํานวยความสะดวก และชวยประหยัดคาใชจายในการเดินทางในการเดินทางไปซ้ือผลิตภัณฑ
ของรานเสริมสวย 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑจัดจําหนายอยางท่ัวถึง หาซ้ือไดงาย ผูผลิตควรกระจายสินคา
ใหมีจําหนายอยางท่ัวถึงท้ังรานจําหนายปลีก-สง หางสรรพสินคา modern trade โลตัส แมคโคร 
เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวกแกรานเสริมสวยในการจัดซ้ือไดงายเพื่อใหบริการแกลูกคา 

ปจจัยยอยดานสถานท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถสะดวก ผูผลิตควรเลือกทําเลที่ต้ังศูนย หรือ
แหลงกระจายสินคาท่ีมีท่ีจอดรถสะดวก เพื่อใหบริการแกรานเสริมสวยในการเดินทางไปซ้ือสินคา 

สําหรับผูประกอบการรานเสริมสวยท่ีเปนเพศชาย ผูผลิตควรใชกลยุทธจัดพนักงาน
ขายหรือตัวแทนจําหนายของบริษัทเขาไปใหคําแนะนํา เสนอสินคาโดยตรง เพื่อสรางความรูจัก
คุนเคยและเพ่ิมโอกาสในการรับรายการส่ังซ้ือผลิตภัณฑจากผูประกอบการรานเพศชาย 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวาปจจัยยอยดานการสงเสริม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก มีการจัด
กิจกรรม สาธิตการใชผลิตภัณฑ มีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ และพนักงานขายมีอัธยาศัยดี 
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ปจจัยยอยดานมีการจัดกิจกรรม สาธิตการใชผลิตภัณฑ  เม่ือมีการผลิตสินคาใหมออก
สูตลาด หรือมีเทคโนโลยีการทําผมใหมๆ ผูผลิตควรจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ดวยการเปดตัว
สินคาใหเปนท่ีรูจัก จัดสาธิตการใชผลิตภัณฑ และเทคนิคพิเศษในการทําผมจากผูเช่ียวชาญเพื่อเพิ่ม
ทักษะ ประสบการณในการทําผมและคุนเคยกับผลิตภัณฑ 

ปจจัยยอยดานมีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ ผูผลิตควรจัดหลักสูตรอบรมแกตัวแทน
จําหนายของบริษัทใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑเพื่อสามารถชี้แจง ใหคําแนะนํา และ
ตอบปญหา ขอซักถามแกรานเสริมสวย ซ่ึงเปนสวนสําคัญมากตอการขายผลิตภัณฑ 

ปจจัยยอยดานพนักงานมีอัธยาศัยดี ผูผลิตควรจัดหลักสูตรอบรมในเร่ืองของมารยาท
การใหบริการแกรานเสริมสวย และปลูกฝงใหพนักงานมีใจรักการบริการ (Service mind) เพื่อสราง
ความประทับใจและสัมพันธภาพท่ีดีระหวางบริษัทกับลูกคารานเสริมสวย 

ผูผลิตควรรับฟง และแกไขปญหาจากการแสดงความคิดเห็น หรือการรองเรียนจาก
รานเสริมสวย โดยใหเบอรโทรศัพทโทรแจงในกรณีท่ีพนักงานขายของบริษัทไมสุภาพ หรือมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม เพื่อชวยตรวจสอบการทํางานของพนักงานขาย 

เพื่อการสรางประสบการณการใชงานใหแกรานเสริมสวย ผูผลิตควรแจกชุดทดลอง
ใหแกรานเสริมสวยเพ่ือสรางประสบการณในการใชผลิตภัณฑ และควรมีสวนรวมในการ
สนับสนุนเกี่ยวกับการอบรมวิชาชีพเสริมสวย หรือรายการแนะนําเทคนิคการทําผม เชนให
ผลิตภัณฑใชในการสอน การอบรม เพื่อชวยประชาสัมพันธใหรานเสริมสวยรูจักผลิตภัณฑ และ
กลาทดลองใชผลิตภัณฑ 

สําหรับผูประกอบการรานเสริมสวยท่ีเปนเพศหญิง ผูผลิตควรจัดกิจกรรมการสง
ช้ินสวนชิงโชค เพื่อกระตุนยอดขายและดึงดูดความสนใจจากรานเสริมสวยซ่ึงสวนใหญมี
ผูประกอบการเปนหญิง 

สําหรับผูประกอบการรานเสริมสวยท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป ผูผลิตควรจัด
พนักงานขายเขาไปติดตอ ดูแลรับคําส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ และสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบริษัท
และรานเสริมสวย 

 
สําหรับรานจําหนายผลิตภัณฑเสริมสวย 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ

จัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ ความ
ปลอดภัยในการใช และผลิตภัณฑไดมาตรฐาน ไดรับการรับรอง 
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ปจจัยยอยดานคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ ควรคัดเลือกผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ มี
คุณสมบัติ ตรงตามท่ีระบุบนฉลากของสินคา เขามาจําหนาย และจัดเตรียมสินคาใหครบครัน ท้ัง
ขนาด ตรายี่หอท่ีไดรับความนิยม และมีปริมาณเพียงพอตอความตองการของลูกคา ซ่ึงรานจําหนาย
ควรหาขอมูลดวยการโดยการพูดคุย สอบถาม เพื่อสามารถชวยใหคําแนะนํา และเสนอสินคาท่ี
ถูกตองเหมาะสมกับกลุมลูกคาของรานเสริมสวย อีกท้ังเปนการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา  

ปจจัยยอยดานความปลอดภัยในการใช ควรคัดเลือกเฉพาะผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ท่ีมี
ความปลอดภัยตอผูใหบริการและผูใชผลิตภัณฑเขามาจําหนายในราน โดยตองหม่ันตรวจสอบวัน
หมดอายุ หรือลักษณะของสินคาวาอยูในสภาพปกติหรือไม หากพบสินคาท่ีชํารุด เสียหาย และอาจ
เกิดอันตราย ควรสงคืนใหกับบริษัท ไมนํามาจําหนายภายในราน  อีกท้ังควรมีขอมูล ความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายในรานอยางดี เพื่อสามารถใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชท่ี
ถูกตอง และขอควรระวังในการใชซ่ึงเปนประโยชนแกชางผูใหบริการและผูใชสินคา 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑไดมาตรฐาน ไดรับการรับรอง ควรเลือกผลิตภัณฑท่ีมี
มาตรฐาน ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เขามาจําหนายในราน 
เพื่อชวยคัดสรรสินคาท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยใหแกรานเสริมสวยในการเลือกซ้ือเพื่อให
บริการแกลูกคา และสรางความนาเช่ือถือของราน 

สําหรับผูประกอบการรานเสริมสวยท่ีเปนเพศหญิง ควรใสใจในการใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติของผลิตภัณฑใหแกลูกคาทราบ เพื่อความม่ันใจในการตัดสินใจ
เลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานราคา จากการศึกษาพบวาปจจัยยอยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือ
ผลิตภัณฑเสริมสวยในระดับมาก ไดแก ราคาเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ และมีปายแสดงราคา
ชัดเจน 

ปจจัยยอยดานราคาเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ ควรตั้งราคาจําหนายใหตรงกับ
ราคาท่ีบริษัทกําหนดให หรือจําหนายตํ่ากวาราคาท่ีบริษัทกําหนดโดยคํานึงถึงสวนตางท่ีราน 
เสริมสวยจะไดรับจากการนําไปจําหนายและใหบริการแกลูกคา  

ปจจัยยอยดานมีปายแสดงราคาชัดเจน ควรทําการติดปายจําหนาย หรือมีรายการราคา
ใหรานเสริมสวยรับรูอยางชัดเจน รวมถึงการนําเสนอรายการพิเศษ ของแถม สวนลดจากการซ้ือใน
ปริมาณมาก เปนตน เพื่อใหรานเสริมสวยตัดสินใจซ้ือสินคาไดอยางเหมาะสม และไดรับประโยชน
สูงสุด 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย จากการศึกษาพบวาปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีมี
อิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก สถานท่ีจําหนายสะดวก
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ในการเดินทางไปถึง ผลิตภัณฑจัดจําหนายอยางท่ัวถึง หาซ้ือไดงาย และสถานท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถ
สะดวก 

ปจจัยยอยดานสถานท่ีจําหนายสะดวกในการเดินทางไปถึง ควรเลือกทําเลที่ต้ังของราน
ใหอยูในเขตชุมชุน และบริเวณท่ีมีรานเสริมสวยมาก เชนสถานศึกษา สถานท่ีราชการ หรือเขตท่ีพัก
อาศัย เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกรานเสริมสวยในการมาจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยเพื่อใหบริการ
แกลูกคา  ในกรณีท่ีรานจําหนายมีลูกคารานเสริมสวยจํานวนมาก และมีหลายพื้นท่ี การเปดสาขา
เพิ่มจะชวยใหอํานวยความสะดวกใหรานเสริมสวย และเพิ่มโอกาสในการจําหนายมากข้ึน 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑจัดจําหนายอยางท่ัวถึง หาซ้ือไดงาย ควรจัดซ้ือ จัดเตรียม
สินคาใหครบครันทุกยี่หอ ทุกขนาด และปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของรานเสริมสวย 
เพื่อใหรานเสริมสวยไดสินคาครบตามท่ีตองการ 

ปจจัยยอยดานสถานท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถสะดวก ควรจัดเตรียมสถานที่จอดรถให
สะดวกและเพียงพอตอการมาซ้ือสินคาของรานเสริมสวย 

สําหรับผูประกอบการรานเสริมสวยท่ีมีการซ้ือในปริมาณมาก ควรรับรายการส่ังซ้ือ 
และจัดสงสินคาถึงบาน เพื่อสรางความประทับใจใหแกลูกคา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวาปจจัยยอยดานการสงเสริม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก มีการจัด
กิจกรรม สาธิตการใชผลิตภัณฑ มีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ และพนักงานขายมีอัธยาศัยดี 

ปจจัยยอยดานมีการจัดกิจกรรม สาธิตการใชผลิตภัณฑ ควรรวมมือกับบริษัทโดยเปน
ตัวกลางในการชวยประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกรานเสริมสวย เชน การ
สัมมนา สาธิตการใชผลิตภัณฑ การเปดตัวผลิตภัณฑใหม หรือการสอนเทคนิคพิเศษ แฟช่ันการทํา
ผมสมัยใหม อีกท้ังเปนการชวยสรางประสบการณในการใชงานใหแกรานเสริมสวย  

ปจจัยยอยดานมีพนังงานแนะนําผลิตภัณฑ ควรมีพนักงานใหคําแนะนําผลิตภัณฑ โดย
มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายในรานเปนอยางดี เพื่อสามารถใหคําแนะนําแกรานเสริมสวย
ในการซ้ือไปใหบริการแกลูกคาได 

ปจจัยยอยดานพนักงานขายมีอัธยาศัยดี ควรอบรมและกระตุนใหพนักงานมีความ
สุภาพ กระตือรือรนในการใหบริการ และมีใจรักบริการ (Service Mind) โดยพรอมใหคําแนะนํา
ดวยความเต็มใจแกรานเสริมสวย 


