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the factors most commonly allergic and followed by the requirement to attempt newproducts.The relationship between the features of COSMETIC BUYING DECISIONBEHAVIOR OF CTECH PACIFIC COLLEGE OF TECHNOLOGY STUDENT, PHAYAO found that gender, age, and education level of a relationship that the significance level 0.05.
Keyword: Behavior, Decision, Cosmetic, Student, College, CTECH Pacific 
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นประจํา  39 19  ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างเพศกับแหล0งข2อมูลท่ีได2รับความรู2เก่ียวกับเครื่องสําอาง 40 20  ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างเพศกับบุคคลท่ีมีอิทธิพลต0อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง 41 21  ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างเพศกับเหตุผลการเปลี่ยนไปซ้ือเครื่องสําอางยี่ห2ออ่ืน 42 22  ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างอายุกับเหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง  43 23  ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างอายุกับป�จจัยการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง  44 24  ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างอายุกับความถ่ีในการซ้ือเครื่องสําอาง   45 25  ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างอายุกับการซ้ือเครื่องสําอางแต0ละครั้ง   46 26  ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างอายุกับแหล0งเลือกซ้ือเครื่องสําอาง   47 27  ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างอายุกับเครื่องสําอางท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด  48  ฉ 



สารบัญตาราง (ต�อ)  ตารางท่ี                    หน2า 28  ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างอายุกับผู2ท่ีไปซ้ือเครื่องสําอางด2วยเป
นประจํา   49 29  ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างอายุกับแหล0งข2อมูลท่ีได2รับความรู2เก่ียวกับเครื่องสําอาง  50 30  ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างอายุกับบุคคลท่ีมีอิทธิพลต0อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง 51 31  ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างอายุกับเหตุผลการเปลี่ยนไปซ้ือเครื่องสําอางยี่ห2ออ่ืน  52 32 ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างระดับชั้นกับเหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง   53 33 ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างระดับชั้นกับป�จจัยท่ีมีผลต0อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง  54 34 ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างระดับชั้นกับความถ่ีในการซ้ือเครื่องสําอาง   55 35 ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างระดับชั้นกับในการซ้ือเครื่องสําอางแต0ละครั้งท0านจ0ายเงิน 56       เท0าใด            36 ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างระดับชั้นกับท0านเลือกซ้ือเครื่องสําอางจากแหล0งใด  57 37 ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างระดับชั้นกับประเภทเครื่องสําอางท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด  58 38 ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างระดับชั้นกับผู2ท่ีท0านไปซ้ือเครื่องสําอางด2วยเป
นประจํา  59 39 ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างระดับชั้นกับแหล0งข2อมูลท่ีท0านได2รับความรู2เก่ียวกับ        60     เครื่องสําอาง            40 ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างระดับชั้นกับบุคคลท่ีมีอิทธิพลต0อการตัดสินใจซ้ือ 61     เครื่องสําอาง            41 ผลการทดสอบความสัมพันธ"ระหว0างระดับชั้นกับหากท0านเปลี่ยนไปซ้ือเครื่องสําอางยี่ห2ออ่ืน   62     เพราะเหตุผลใดเป
นหลัก           42  ผลสรุปการวิเคราะห"ความสัมพันธ"ระหว0าง คุณลักษณะกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่อง   63      สําอางของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟBค  จังหวัดพะเยา                                   ช 



  สารบัญภาพ  ภาพท่ี             หน2า               1.1  กรอบแนวคิดการวิจัย                     3                                 ซ 



บทที่ 1 บทนํา  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา   ป�จจุบันธุรกิจเครื่องสําอางในประเทศไทยมีการแข งขันกันอย างรุนแรง ธุรกิจเครื่องสําอางและความงามเป#นธุรกิจท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวอย างต อเนื่องทุกป' การบริโภคเครื่องสําอางในป�จจุบันได*รับการขยายตัวอย างต อเนื่อง เพราะคนในยุคป�จจุบันท้ังเพศชาย เพศหญิง และทุกๆ  ช วงวัย ต างให*ความสนใจ ใส ใจเก่ียวกับสุขภาพ ความงาม และผิวพรรณ รวมท้ังการดูแลตัวเองมากข้ึน จากคํากล าวท่ีว า “ไก งามเพราะขน คนงามเพราะแต ง” หมายถึง ความสวยงามเกิดข้ึนได* จากการปรุงแต งสะท*อนให*เห็นถึงความรักสวยรักงามของมนุษย9 ท่ีมีมาต้ังแต อดีต ซ่ึงในป�จจุบันผลิตภัณฑ9เครื่องสําอางได*เข*ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผู*บริโภคมากข้ึนท้ัง ในกลุ มเพศสตรีและเพศชาย ไม ว าจะเป#นวัยเรียน หรือวัยทํางาน  แม*ว าเครื่องสําอาง จะไม จัดเป#นป�จจัยท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต  แต ก็ไม มีใครปฏิเสธได*วาเครื่องสําอางเป#นเครื่องมืออย างหนึ่ง ท่ีเสริมสร*างความสุขในชีวิตให*แก ทุกเพศ ดังนั้นเครื่องสําอางจึงเรียกได*วาเป#นป�จจัยเสริมท่ีมี ความจําเป#นเช นกัน ไม ว าจะช วยในเรื่องของความสะอาด ความหอม การตบแต งเพ่ือความสวยงาม  เครื่องสําอางยังเป#นเครื่องมือเพ่ือเสริมสร*างบุคลิกภาพหรือเพ่ิมความม่ันใจ ความหน*าเชื่อถือให*กับผู*บริโภค (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2546)   นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟFค  จังหวัดพะเยา เป#นกลุ มวัยรุ น ท่ีมีท้ังเพศหญิง และเพศชาย มีความต*องการอยากให*ตัวเองดูดี  มีรูปร างหน*าตา ผิวพรรณท่ีดี แลดูสะอาดเกลี้ยงเกลา การเป#นผู*ท่ีมีหน*าตา ผิวพรรณท่ีงดงามนี่ นับเป#นหนึ่งใน 5 ประการ ของเบญจกัลยาณีท่ีดีด*วย เม่ือความสวยงาม ดังกล าวจําเป#นต*องอาศัย วิธีการรักษา ดูแลตัวเองให*เป#นเรื่องสําคัญและทําให*ตัวเองดูดีข้ึน  จึงกลายเป#นเรื่องท่ีจําเป#นสําหรับ ผู*คนในยุคป�จจุบัน ไม ว าจะเป#นเพศใดก็ตาม ความสวย ความงาม เปรียบเสมือนด านแรกท่ีปรากฏต อสายตาผู*พบเห็น โดยสิ่งท่ีนํามาเพ่ือส งเสริมความงามและบุคลิกภาพของผู*ใช* เรียกว า เครื่องสําอาง (เรณู โครตจรัส,2549)  เครื่องสําอาง ถือว าเป#นสิ่งท่ีจําเป#นต อวัยรุ น และนักศึกษา เพ่ือ เสริมบุคลิกภาพให*ตัวเองมีความม่ันใจ ยิ่งในป�จจุบันมีเทคโนโลยีมากมายท่ีช วยเสริมความสวย ความงามให*แก ผู*บริโภค ไม ว าจะเป#นสถาบันศัลยกรรมตกแต งความงาม เครื่องประทินโฉม ก็ล*วนมีการพัฒนา นวัตกรรมใหม ข้ึนมา การผลิตเครื่องสําอาง จําเป#นต*องมีการนําเทคโนโลยี ความก*าวหน*า เข*ามาใช*ในการผลิตมากยิ่งข้ึน เพ่ือให*ผู*บริโภคได*รับเครื่องสําอางท่ีปลอดภัยและถูกต*องกับสภาพผิวของตนเอง (เรณู โครตจรัส,2549) แม*ว าเครื่องสําอางไม ได*ถือเป#นป�จจัยสําคัญในการดํารงชีวิต แต ก็ไม มีใครปฎิเสธ ได*ว าเครื่องสําอางเป#นผลิตภัณฑ9ท่ีเสริมสร*างบุคลิกภาพ   ความสุขและ  



ความงามมายาวนาน ต้ังแต อดีตถึงป�จจุบัน  เครื่องสําอางจึงถือว าเป#นป�จจัยเสริม เป#นเครื่องมือสร*างความม่ันใจ  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟFค  จังหวัดพะเยา เป#นกลุ มวัยรุ นท่ีมีความต*องการอยากให*ตัวเองดูดี มีรูปร างหน*าตา ผิวพรรณท่ีดี แลดูสะอาดเกลี้ยงเกลา เป#นผู*ท่ีมีหน*าตา ผิวพรรณท่ีงดงาม จึงมีความต*องการซ้ือเครื่องสําอางมาใช* เพ่ือเสริมสร*างบุคลิกภาพให*ตัวเองมีความม่ันใจยิ่งข้ึน  ดังนั้น ผู*วิจัยจึงได*สนใจทําการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟFค จังหวัดพะเยา เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟFค จังหวัดพะเยา เพ่ือเป#นข*อมูลแนวทางให*ผู*ประกอบการ ให*กับบริษัทไปปรับเปลี่ยนกลยุทธ9ให*เข*ากับสภาวะทางการแข งขันท่ีรุนแรงโดยมุ งเน*นการตอบสนองป�จจัยดังกล าวอย างมีประสิทธิภาพ  1.2 คําถามการวิจัย  1.  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟFค จังหวัดพะเยา มีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางอย างไร   2.  คุณลักษณะของนักศึกษามีความสัมพันธ9กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางหรือไม   1.3  วัตถุประสงค&   1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง  ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี ซีเทคแปซิฟFค จังหวัดพะเยา   2.  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ9กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง   1.4  สมมุติฐานในการวิจัย  เพ่ือเป#นแนวทางในการวิจัย ผู*วิจัยได*ตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้   -  คุณลักษณะของนักศึกษา มีความสัมพันธ9กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง  1.5   กรอบแนวคิดงานวิจัย   จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต างๆ รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข*องข*างต*น ผู*วิจัยได*นํา แนวคิดและทฤษฎีต างๆ ท่ีได*จากการทบทวนวรรณกรรม มากําหนดเป#นกรอบแนวคิดของงานวิจัย เพ่ือใช*เป#นแนวทางในการดําเนินงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง  ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟFค จังหวัดพะเยา ดังนี้   2 



       คุณลักษณะของนักศึกษา              พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษา      -  เพศ                                            ของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา      -  อายุ     -  เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ      -  ระดับการศึกษา    -  ป�จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือ                          -  ความถ่ีในการซ้ือ        -  มูลค าท่ีซ้ือในแต ละครั้ง                 -  สถานท่ีซ้ือเป#นประจํา -  ประเภทเครื่องสําอางท่ีตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด -  ผู*ท่ีไปซ้ือเครื่องสําอางด*วยเป#นประจํา -  แหล งข*อมูลความรู*ท่ีได*รับเก่ียวกับเครื่องสําอาง -  บุคคลท่ีมีอิทธิพลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ       -  เหตุผลในการเปลี่ยนไปซ้ือยี่ห*ออ่ืน  ภาพท่ี  1.1  กรอบแนวความคิดการวิจัย ตัวแปรท่ีศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ  ได*แก                  คุณลักษณะของนักศึกษา -  เพศ -  อายุ -  ระดับการศึกษา  2.  ตัวแปรตาม  ได*แก      พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค                  แปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา -  เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ -  ป�จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือ -  ความถ่ีในการซ้ือ -  มูลค าท่ีซ้ือในแต ละครั้ง -  สถานท่ีซ้ือเป#นประจํา -  ประเภทเครื่องสําอางท่ีตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด    ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 3 



-  ผู*ท่ีไปซ้ือเครื่องสําอางด*วยเป#นประจํา -  แหล งข*อมูลความรู*ท่ีได*รับเก่ียวกับเครื่องสําอาง -  บุคคลท่ีมีอิทธิพลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ   -  เหตุผลในการเปลี่ยนไปซ้ือยี่ห*ออ่ืน  1.6   ขอบเขตของการวิจัย   การวิจัยพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง  ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟFค จังหวัดพะเยา ผู*วิจัยได*กําหนดขอบเขตการวิจัยไว*  ดังนี้   ขอบเขตด:านเนื้อหา   1.  ข*อมูลคุณลักษณะของนักผู*บริโภค  ได*แก   เพศ  อายุ  และระดับการศึกษา ข*อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ได*แก   เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ ป�จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือ  ความถ่ีในการซ้ือ  มูลค าท่ีซ้ือในแต ละครั้ง  สถานท่ีซ้ือเป#นประจํา  ประเภทเครื่องสําอางท่ีตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด  ผู*ท่ีไปซ้ือเครื่องสําอางด*วยเป#นประจํา  แหล งข*อมูลความรู*ท่ีได*รับเก่ียวกับเครื่องสําอาง  บุคคลท่ีมีอิทธิพลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ  และเหตุผลในการเปลี่ยนไปซ้ือยี่ห*ออ่ืน   2.  ขอบเขตด*านกลุ มประชากรและกลุ มตัวอย าง  ประชากรท่ีใช*ในการวิจัย  เชิงปริมาณใน ครั้งนี้  ได*แก  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟFค  จังหวัดพะเยา ประจําป'การศึกษา  2560 จํานวน 207 คน  ได*จากการกําหนดกลุ มตัวอย างตามทฤษฎีของ Yamane (อ*างอิง)  1.7   ประโยชน&ท่ีคาดว=าจะได:รับ   ผลของงานวิจัยในครั้งนี้เชื่อว าจะเป#นข*อมูลท่ีมีประโยชน9ต อผู*ประกอบการในเชิงพาณิชย9ท่ีต*องการจะศึกษาและทําตลาดเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ดังนี้   1.  เพ่ือให*ผู*ประกอบการด*านเครื่องสําอาง หรือธุรกิจท่ีเก่ียวข*องได*รับข*อมูลด*านการตัดสินใจซ้ือ และทราบความต*องการของผู*บริโภค เพ่ือนําไปทําแผนการตลาด   2.  เพ่ือผู*ประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวข*องท่ีจะนําผลการวิจัยไปวางแผนยุทธศาสตร9การแข งขันกับผู*เล นรายต างๆในตลาด ให*สอดคล*องกับความต*องการของผู*บริโภค    3. เพ่ือให*เป#นประโยชน9ต อการศึกษาของบุคคลท่ัวไป หรือเป#นฐานข*อมูลอ*างอิงของผลิตภัณฑ9ท่ีใกล*เคียง ต อผู*ท่ีจะทําการศึกษาในอนาคต    4 



   ผลของงานวิจัยในครั้งนี้จะเป�นข:อมูลท่ีมีประโยชน&เก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ดังนี้ 1. ทราบถึงเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟFค จังหวัดพะเยา   2.  ทราบถึงป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทคแปซิฟFค จังหวัดพะเยา   1.8   นิยามศัพท&  เหตุผลของการตัดสินใจซ้ือ  หมายถึง  วัตถุประสงค9ท่ีนักศึกษาซ้ือเครื่องสําอาง   เครื่องสําอาง หมายถึง หมายถึง  สิ่งท่ีนํามาเพ่ือส งเสริมความงามและบุคลิกภาพ   พฤติกรรมการตัดสินใจ  หมายถึง  กระบวนการหรือทางเลือกของนักศึกษาในการ  ตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง   บุคคลท่ีมีอิทธิพล  หมายถึง  ผู*มีอํานาจในด*านท่ีไม เป#นทางการและเป#นผู*ท่ีมี ความสามารถให*ผู*อ่ืนปฏิบัติตามโดยการโน*มน*าวชักจูงใจ  ความถ่ีในการซ้ือ  หมายถึง  จํานวนครั้งในการซ้ือเครื่องสําอางในแต ละเดือน แหล=งข:อมูลความรู:  หมายถึง  ข าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ9 ท่ีนักศึกษา ได*รับความรู*เก่ียวกับเครื่องสําอาง   สถานท่ีซ้ือเป�นประจํา  หมายถึง  สถานท่ีนักศึกษาตกลงซ้ือขายสินค*ากับผู*ขาย  ป�จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือ  หมายถึง  กระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีอยู  ภายใต*จิตใจของนักศึกษาท่ีส งผลให*นักศึกษาตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง   มูลค=าท่ีซ้ือในแต=ละครั้ง  หมายถึง  จํานวนเงิน  มูลค าท่ีซ้ือมาหรือค าใช จ ายแต ละ ครั้งท่ีซ้ือเครื่องสําอาง   ประเภทเครื่องสําอางท่ีตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด  หมายถึง  ชนิดของเครื่องสําอาง  ท่ีนักศึกษามีความต*องการซ้ือมากท่ีสุด     ผู:ท่ีไปซ้ือเครื่องสําอางด:วยเป�นประจํา  หมายถึง  ผู*ท่ีมีส วนร วมในการไปส งซ้ือ เครื่องสําอางด*วยเหตุผลใดก็ตาม   เหตุผลในการเปล่ียนไปซ้ือย่ีห:ออ่ืน  หมายถึง  ความตระหนักในการเปลี่ยนไปซ้ือ เครื่องสําอางชนิดอ่ืนตามความต*องการของนักศึกษา   5 



บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข�อง    จากท่ีมาและวัตถุประสงค�ในการทางานวิจัยนี้ ผู�วิจัยจึงได�ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ตลอดจนบทความท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือใช�เป-นแนวทางและกรอบ ในการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ดังนี้ 2.1   แนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ#ความงามทฤษฎีพฤติกรรมผู�บริโภค และทฤษฎีการ   ตัดสินใจซ้ือ  2.1.1  แนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ�ความงาม 2.1.2  ทฤษฎีพฤติกรรมผู�บริโภค 2.1.3  ทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ  2.2  แนวคิดเก่ียวกับเครื่องสําอาง   2.2.1  คําจํากัดความของเครื่องสําอาง   2.2.2  คุณลักษณะของเครื่องสําอาง   2.2.3  ประเภทของเครื่องสําอาง   2.2.4  ประโยชน�ของเครื่องสําอาง          2.3  ข�อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5ค   2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  2.1  แนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ#ความงามทฤษฎีพฤติกรรมผู�บริโภค และทฤษฎีการ ตัดสินใจซ้ือ   2.1.1  แนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ#ความงาม  ผลิตภัณฑ�ความงามหรือเครื่องสําอาง หมายถึง “สสารใดๆหรือสิ่งท่ีมนุษย�ใช�เพ่ือการทาความสะอาด เพ่ิมความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีปรากฏ ซ่ึงปกติจะรวมถึงผลิตภัณฑ�ส=วนบุคคลสําหรับใช�ในห�องน�า เช=น แชมพูและโลชั่น ผลิตภัณฑ�เพ่ือความงามและน้ําหอม” เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ�เพ่ือความงามเป-นสินค�าท่ีถูกควบคุมโดยกฎหมายท่ัวโลก เพ่ือเป-นการตอบสนองต=อความกังวลของความปลอดภัยของส=วนประกอบต=างๆ ท่ีต�องผ=านการตรวจสอบทดสอบ และรับรอง ท่ีมีการวิจัยศึกษาด�านคลินิกและทดลองทางคลินิก เพ่ือประเมินความปลอดภัยประสิทธิผล และความชอบธรรมของคากล=าวอ�างในโฆษณา Sagarin (2008, p. 4)   เครื่องสําอาง หมายถึง “วัตถุท่ีมุ=งหมายสาหรับใช�ทา ถู นวด โรย พ=น หยอด ใส= อบ หรือด�วยอ่ืนใด ต=อส=วนหนึ่งส=วนใดของร=างกาย เพ่ือความสะอาด  



  ความสวยงาม ตลอดจนเครื่องประทินผิวต=างๆ ด�วยวัตถุท่ีมุ=งหมายสําหรับใช�เป-นส=วนผสมในการผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะ หรือวัตถุอ่ืนท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงให�เป-นเครื่องสําอาง”   มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.152 - 2558 แบ=งเครื่องสาอางออกเป-น 6 ประเภท คือ    1.  เครื่องสําอางสําหรับผม ( Hair cosmetic) 2.  เครื่องสําอางแอโรซอล (Aerosol cosmetic)  3.  เครื่องสําอางสําหรับใบหน�า ( Face cosmetic) 4.  เครื่องสําอางสําหรับลําตัว (Body cosmetic)  5.  เครื่องหอม (Fragrances)  6.  เบ็ดเตล็ด เช=น สิ่งปรุง สําหรับการโกน สบู=สําหรับการโกน ครีมสําหรับการโกน สิ่งปรุงสําหรับใช�ก=อนการโกน สิง่ปรุงสําหรับใช�หลังการโกน สิ่งปรุงท่ีทาให�สีผิวจางและฟอกสีผิว  สิ่งปรุงผสมน�าอาบ ฝุ^นโรยตัว สิ่งปรุงทาให�ขนร=วง   ดวงใจ ธรรมนิภานนท# (2557) ท่ีได�ศึกษากลยุทธ�การตลาดผลิตภัณฑ� ความงามผ=านช=องทางการค�าแบบดิจิทัล ได�จําแนกประเภทของเครื่องสําอางออกเป-น 2 ประเภท คือ   1.  เครื่องสําอางท่ีไม=ได�ใช�แต=งสีของผิว โดยใช�สาหรับทําความสะอาดผิวหนัง หรือใช�เพ่ือป_องกันผิวหนังไม=ให�เกิดอันตรายจากสิ่งแวดล�อม เครื่องสําอางประเภทนี้ ได�แก= สบู= แชมพู ครีมล�างหน�า ครีมกันผิวแตก น�ายาช=วยกระชับให�ผิวเต=งตึง เป-นต�น    2.  เครื่องสําอางท่ีใช�แต=งสีผิว ใช�สาหรับตกแต=งสีของผิวให�มีสีสดสวยข้ึนจากผิวธรรมชาติท่ีเป-นอยู= เช=น แป_งแต=งผิวหน�า ลิปสติก เป-นต�น    2.1.2  ทฤษฎีพฤติกรรมผู�บริโภค   พฤติกรรมผู�บริโภค เป-นการศึกษาป̀จเจกบุคคล กลุ=มบุคคล หรือองค�การ และกระบวนการท่ีพวกเขาเหล=านั้นใช�เลือกสรร รักษา และกําจัด สิ่งท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ� บริการ ประสบการณ� หรือแนวคิด เพ่ือสนองความต�องการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหล=านี้มีต=อผู�บริโภคและสังคมพฤติกรรมผู�บริโภคเป-นการสมผสานจิตวิทยา    สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร� เพ่ือพยายามทําความเข�าใจกระบวนการการตัดสินของผู�ซ้ือ ท้ังป̀จเจกบุคคลและกลุ=มบุคคล พฤติกรรมผู�บริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผู�บริโภคป̀จเจกชน อาทิ ลักษณะทางประชากรศาสตร�และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพ่ือพยายามทําความเข�าใจความต�องการของประชาชน พฤติกรรมผู�บริโภคโดยท่ัวไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งท่ีมีอิทธิพลต=อผู�บริโภคโดยกลุ=มบุคคลเช=นครอบครัว  มิตรสหาย กลุ=มอ�าง อิง และสั งคมแวดล�อมด�วยพฤติกรรมของ                  7 



ผู�บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต=ละบุคคลท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับการใช�สินค�าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการในการตัดสินใจท่ีมีผลต=อการแสดงออก            พฤติกรรมผู�บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผู�บริโภคทําการค�นหา การซ้ือ การใช� การประเมินผล การใช�สอยผลิตภัณฑ� และการบริการ ซ่ึงคาดว=าจะสนองความต�องการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994)   Engel และผู�รYวมงาน (1968) ให�ความหมายของพฤติกรรมผู�บริโภคว=า เป-นการกระทําของบุคคลท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับการได�รับและการใช�สินค�าและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจท่ีมีอยู=ก=อนและมีส=วนในการกําหนดให�มีการกระทําดังกล=าว   ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ได�ให�ความหมายของพฤติกรรมของผู�บริโภคไว�ว=าเป-นพฤติกรรมท่ีผู�บริโภคแสดงออกไม=ว=าจะเป-นการเสาะหา ซ้ือ ใช� ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ� บริการ และแนวคิดต=าง ๆ ซ่ึงผู�บริโภคคาดว=าจะสามารถตอบสนองความต�องการของตนได�เป-นการศึกษาการตัดสินใจของผู�บริโภคในการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู= ท้ังเงิน เวลา และกําลังเพ่ือบริโภคสินค�าและบริการต=าง ๆ อันประกอบด�วย ซ้ืออะไร ทําไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อย=างไร ท่ีไหน และบ=อยแค=ไหน   แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล# (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ได�ให�ความหมายของพฤติกรรมผู�บริโภคว=า หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเก่ียวข�องโดยตรงกับการจัดหาให�ได�มาและการใช�ซ่ึงสินค�าและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมาอยู=ก=อนแล�ว และซ่ึงมีส=วนในการกําหนดให�มีการกระทําดังกล=าว   ศิริวรรณ เสรีรัตน#และคณะ (2541: 124 – 125) อ�างอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing Management ได�ให�ความหมายของพฤติกรรมผู�บริโภค (Consumer behavior)  หมายถึง  การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเก่ียวข�องโดยตรงกับการจัดหาให�ได�มาแล�วซ่ึงการใช�สินค�าและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการใช�สินค�า   กล=าวโดยสรุปว=า พฤติกรรมของผู�บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต=ละบุคคลท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับการใช�สินค�าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการในการตัดสินใจท่ีมีผลต=อการแสดงออกของแต=ละบุคคล ซ่ึงมีความแตกต=างกันออกไป      8 



การศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู�บริโภค มีประโยชน#ทางการตลาด 5 ประการ ดังนี้        1.  ช=วยให�นักการตลาดเข�าใจถึงป̀จจัยท่ีมีอิทธิพลต=อการตัดสินใจซ้ือสินค�าของผู�บริโภค     2.  ช=วยให�ผู�เก่ียวข�องสามารถหาหนทางแก�ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินค�าของผู�บริโภคในสังคมได�ถูกต�องและสอดคล�องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึน 3.  ช=วยให�การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ�สามารถทําได�ดีข้ึน   4.  เพ่ือประโยชน�ในการแบ=งส=วนตลาด เพ่ือการตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค ให�ตรงกับชนิดของสินค�าท่ีต�องการ        5.  ช=วยในการปรับปรุงกลยุทธ�การตลาดของธุรกิจต=าง ๆ เพ่ือความได�เปรียบคู=แข=งขัน  ประเภทของการบริโภค   สามารถแบ=งได�ตามลักษณะของสินค�าเป-น 2 ประเภท คือ   1.  การบริโภคสินค�าไมYคงทน (nondurable goods consumption) คือการบริโภคสิ่งของชนิดท่ีสิ้นเปลืองหรือใช�หมดไป เรียกว=า destruction เช=น การบริโภคน้ํา อาหาร ยารักษาโรค น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ    2.  การบริโภคสินค�าคงทน (durable goods consumption) คือการบริโภคสิ่งของท่ียังคงใช�ได�อีก ลักษณะนี้เรียกว=า diminution เช=น การอาศัยบ�านเรือน การใช�รถยนต� เครื่องใช�ไฟฟ_า เครื่องนุ=งห=ม ฯลฯ อย=างไรก็ตาม สินค�าประเภทนี้ก็จะค=อย ๆ สึกหรอไป จนในท่ีสุดจะไม=สามารถนํามาใช�ได�อีก  องค#ประกอบ   สามารถอธิบายได�ด�วย โมเดลพฤติกรรมผู�บริโภค  เป-นระบบท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งเร�า หรือสิ่งกระตุ�น (Stimulus) ให�เกิดความต�องการ (Need) ในความรู�สึกนึกคิดของผู�ซ้ือ มีอิทธิพลอิทธิพล ทําให�เกิดการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจของผู�ซ้ือ โดยสามารถเรียกว=าโมเดลท่ีใช�อธิบายระบบนี้ได�อีกลักษณะว=า  S-R Theory ประกอบด�วย 3 ส=วนสําคัญ ได�แก=   1.  ส่ิงกระตุ�น (Stimulus) ท้ังภายในและภายนอก นักการตลาดจะสนใจ เน�นการสร�างสิ่งกระตุ�นทางการตลาดซ่ึงควบคุมได� และ สิ่งกระตุ�นอ่ืนท่ีควบคุมไม=ได�   2.  ความรู�สึกนึกคิดของผู�ซ้ือ (Buyer’s black box) เปรียบเสมือนกล=องดํา (Black box) ซ่ึงผู�ผลิตหรือผู�ขายไม=สามารถทราบได� ต�องพยายามค�นหาความรู�สึกนึกคิดของผู�ซ้ือ ท่ีได�รับอิทธิพลจากลักษณะของผู�ซ้ือ และกระบวนการตัดสินใจของผู�ซ้ือ   3.  การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตัดสินใจซ้ือของผู�ซ้ือหรือ ผู�บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต=าง ๆ 9 



กระบวนการพฤติกรรมผู�บริโภค (Process of Behavior)   1.  พฤติกกรมเกิดข้ึนได�ต�องมีสาเหตุทําให�เกิด   2.  พฤติกรรมเกิดข้ึนได�จะต�องมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ�น   3.  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนย=อมมุ=งไปสู=เป_าหมาย  ปhจจัยท่ีมีผลตYอพฤติกรรมการซ้ือของผู�บริโภค 1.  ปhจจัยทางวัฒนธรรม    เป-นป̀จจัยข้ันพ้ืนฐานท่ีสุดในการกําหนดความต�องการและพฤติกรรมของ มนุษย� เช=น การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส=วนใหญ=ท่ีได�รับการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะลักษณะชั้นทางสังคม ประกอบด�วย 6 ระดับ              ข้ันท่ี 1 Upper-Upper Class ประกอบด�วยผู�ท่ีมีชื่อเสียงเก=าแก=เกิดมาบนกองเงินกองทอง              ช้ันท่ี 2 Lower –Upper Class เป-นชั้นของคนรวยหน�าใหม= บุคคลเหล=านี้เป-นผู�ยิ่งใหญ=ในวงการบริหาร เป-นผู�ท่ีมีรายได�สูงสุดในจํานวนชั้นท้ังหมด จัดอยู=ในระดับมหาเศรษฐี             ช้ันท่ี 3 Upper-Middle Class ประกอบด�วยชายหญิงท่ีประสบความสําเร็จในวิชาอ่ืน ๆ สมาชิกส=วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ=มนี้เรียกกันว=าเป-นตาเป-นสมองของสังคม              ช้ันท่ี 4 Lower-Middle Class เป-นพวกท่ีเรียกว=าคนโดยเฉลี่ย ประกอบด�วยพวกท่ีไม=ใช=ฝ^ายบริหาร เจ�าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกทํางานนั่งโตwะระดับตํ่า                ช้ันท่ี 5 Upper-Lower Class เป-นพวก จนแต=ซ่ือสัตย� ได�แก=ชนชั้นทํางานเป-นชั้นท่ีใหญ=ท่ีสุดในชั้นทางสังคม              ช้ันท่ี 6 Lower-Lower Class ประกอบด�วยคนงานท่ีไม=มีความชํานาญกลุ=มชาวนาท่ีไม=มีท่ีดินเป-นของตนเองชนกลุ=มน�อย  2.  ปhจจัยทางสังคม    เป-นป̀จจัยท่ีเก่ียวข�องในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลต=อพฤติกรรมการซ�อ ซ่ึง ประกอบด�วยกลุ=มอ�างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู�ซ้ือ             2.1  กลุYมอ�างอิง หมายถึง กลุ=มใดๆ ท่ีมีการเก่ียวข�องกัน ระหว=างคนในกลุ=ม แบ=งเป-น 2 ระดับ    -  กลุYมปฐมภูมิ  ได�แก= ครอบครัว เพ่ือนสนิท มักมีข�อจํากัดในเรื่องอาชีพ ระดับชั้นทางสังคม และช=วงอายุ    -  กลุYมทุติยภูมิ เป-นกลุ=มทางสังคมท่ีมีความสัมพันธ�แบบตัวต=อตัว แต=ไม=บ=อย มีความเหนียวแน=นน�อยกว=ากลุ=มปฐมภูมิ 10 



            2.2   ครอบครัว เป-นสถาบันท่ีทําการซ้ือเพ่ือการบริโภคท่ีสําคัญท่ีสุด นักการตลาดจะพิจารณา ครอบครัวมากกว=าพิจารณาเป-นรายบุคคล             2.3  บทบาททางสถานะ บุคคลท่ีจะเก่ียวข�องกับหลายกลุ=ม เช=น ครอบครัว กลุ=มอ�างอิง ทําให� บุคคลมีบทบาทและสถานภาพท่ีแตกต=างกันในแต=ละกลุ=ม  3.  ปhจจัยสYวนบุคคล    การตัดสินใจของผู�ซ้ือมักได�รับอิทธิพลจากคุณสมบัติส=วนบุคคลต=าง ๆ เช=น อายุ อาชีพ สภาวการณ�ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดําเนินชีวิต วัฏจักรชีวิตครอบครัว  4.  ปhจจัยทางจิตวิทยา    การเลือกซ้ือของบุคคลได�รับอิทธิพลจากป̀จจัยทางจิตวิทยา ซ่ึงจัดป̀จจัยในตัว ผู�บริโภคท่ีมีอิทธิพลต=อพฤติกรรมการซ้ือและใช�สินค�า ป̀จจัยทางจิตวิทยาประกอบด�วยการจูงใจ การรับรู� ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง     ท้ังนี้มนุษย�มักจะแสดงออกจากความต�องการท่ีอยู=ภายใน ซ่ึงมาสโลว�ได�กําหนดทฤษฏีลําดับข้ันตอนของความต�องการซ่ึงกําหนดความต�องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย�ไว� 5 ระดับ ซ่ึงจัดลําดับจากความต�องการระดับตํ่าไปยังระดับสูง มีผลต=อระบบการตัดสินใจและพฤติกรรมผู�บริโภค ดังนี้   1.  ความสําเร็จส=วนตัว   2.  ความต�องการด�านอีโก� (ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ)   3.   ความต�องการด�านสังคม   4.  ความปลอดภัยและม่ันคง   5.  ความต�องการของร=ายกาย    2.1.3  ทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ   การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต=างๆท่ีมีอยู= ซ่ึงผู�บริโภคมักจะต�องตัดสินใจในทางเลือกต=างๆของสินค�าและบริการอยู=เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินค�าหรือบริการตามข�อมูลและข�อจํากัดของสถานการณ� การตัดสินใจจึงเป-นกระบวนการท่ีสําคัญและอยู=ภายในจิตใจของผู�บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46)     11 



ข้ันตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process)    เป-นลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจของผู�บริโภคโดยมีลําดับกระบวนการ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1.  การตระหนักถึงปhญหาหรือความต�องการ (Problem or Need Recognition)   ป̀ญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู�สึกถึงความแตกต=างระหว=างสภาพท่ีเป-นอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพท่ีเขารู�สึกว=าดีต=อตนเอง และเป-นสภาพท่ีปรารถนากับสภาพท่ีเป-นอยู=จริง (Reality) ของสิ่งต=างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง จึงก=อให�เกิดความต�องการท่ีจะเติมเต็มส=วนต=างระหว=างสภาพอุดมคติกับสภาพท่ีเป-นจริง โดยป̀ญหาของแต=ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต=างกันไป ซ่ึงสามารถสรุปได�ว=า ป̀ญหาของผู�บริโภคอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุ ต=อไปนี้   1.1  สิ่งของท่ีใช�อยู=เดิมหมดไป เม่ือสิ่งของเดิมท่ีใช�ในการแก�ป̀ญหาเริ่มหมดลง จึงเกิดความต�องการใหม=จากการขาดหายของสิ่งของเดิมท่ีมีอยู= ผู�บริโภคจึงจําเป-นต�องการหาสิ่งใหม=มาทดแทน   1.2  ผลของการแก�ป̀ญหาในอดีตนําไปสู=ป̀ญหาใหม= เกิดจากการท่ีการใช�ผลิตภัณฑ�อย=างหนึ่งในอดีตอาจก=อให�เกิดป̀ญหาตามมา เช=น เม่ือสายพานรถยนต�ขาดแต=ไม=สามารถหาสายพานเดิมได� จึงต�องใช�สายพานอ่ืนทดแทนท่ีไม=ได�มาตรฐาน ทําให�รถยนต�เกิดเสียงดัง จึงต�องไปหาสเปรย�มาฉีดสายพานเพ่ือลดการเสียดทาน   1.3  การเปลี่ยนแปลงส=วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลท้ังด�านวุฒิภาวะและคุณวุฒิหรือแม�กระท่ังการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เช=น การเจ็บป̂วย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเจริญเติบโตหรือแม�กระท่ังสภาพทางจิตใจท่ีก=อให�เกิดความเปลี่ยนแปลงและความต�องการใหม=ๆ   1.4  การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เช=น การแต=งงาน การมีบุตร ทําให�มีความต�องการสินค�าหรือบริการเกิดข้ึน   1.5  การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม=ว=าจะเป-นการเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินท้ังทางด�านบวกหรือด�านลบ ย=อมส=งผลให�การดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง   1.6  ผลจากการเปลี่ยนกลุ=มอ�างอิง บุคคลจะมีกลุ=มอ�างอิงในแต=ละวัย แต=ละช=วงชีวิต และแต=ละกลุ=มสังคมท่ีแตกต=างกัน ดังนั้นกลุ=มอ�างอิงจึงเป-นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต=อพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู�บริโภค   1.7  ประสิทธิภาพของการส=งเสริมทางการตลาด เม่ือการส=งเสริมการตลาดต=างๆ ไม=ว=าจะเป-นการโฆษณา การประชาสัมพันธ� การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช�พนักงานหรือการตลาดทางตรงท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุ�นให�ผู�บริโภคตระหนักถึงป̀ญหาและเกิดความต�องการข้ึนได� เม่ือผู�บริโภคได�ตระหนักถึงป̀ญหาท่ีเกิดข้ึน เขาอาจจะหาทางแก�ไขป̀ญหานั้นหรือไม=ก็ได� หากป̀ญหาไม=มีความสําคัญมากนัก คือจะแก�ไขหรือไม=ก็ได� แต=ถ�าหากป̀ญหาท่ีเกิดข้ึนยังไม=หายไป ไม=ลดลงหรือกลับเพ่ิมข้ึนแล�ว ป̀ญหานั้นก็จะกลายเป-นความเครียดท่ีกลายเป-นแรงผลักดันให�พยายามแก�ไขป̀ญหา ซ่ึงเขาจะเริ่มหาทางแก�ไขป̀ญหาโดยการเสาะหาข�อมูลก=อน 12 



2.  การเสาะแสวงหาข�อมูล (Search for Information)   เม่ือเกิดป̀ญหา ผู�บริโภคก็ต�องแสวงหาหนทางแก�ไข โดยหาข�อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือช=วยในการตัดสินใจ จากแหล=งข�อมูลต=อไปนี้   2.1  แหลYงบุคคล ( Personal Search) เป-นแหล=งข=าวสารท่ีเป-นบุคคล เช=น ครอบครัว มิตรสหาย กลุ=มอ�างอิง ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน หรือผู�ท่ีเคยใช�สินค�านั้นแล�ว   2.2  แหลYงธุรกิจ ( Commercial Search) เป-นแหล=งข=าวสารท่ีได� ณ.จุดขายสินค�า บริษัทหรือร�านค�าท่ีเป-นผู�ผลิตหรือผู�จัดจําหน=าย หรือจากพนักงานขาย   2.3  แหลYงขYาวท่ัวไป ( Public Search) เป-นแหล=งข=าวสารท่ีได�จากสื่อมวลชนต=างๆ เช=น โทรทัศน� วิทยุ รวมถึงการสืบค�นข�อมูลจากอินเตอร�เน็ต   2.4  จากประสบการณ#ของผู�บริโภคเอง (Experimental Search) เป-นแหล=งข=าวสารท่ีได�รับจากการลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช�   ผู�บริโภคบางคนก็ใช�ความพยายามในการเสาะแสวงหาข�อมูลในการใช�ประกอบการตัดสินใจซ้ือมากแต=บางคนก็น�อย ท้ังนี้ อาจข้ึนอยู=กับปริมาณของข�อมูลท่ีเขามีอยู=เดิม ความรุนแรงของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา  3.  การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative)   เม่ือผู�บริโภค ได�ข�อมูลจากข้ันตอนท่ี 2 แล�ว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด วิธีการท่ีผู�บริโภคใช�ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบข�อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของแต=ละสินค�าและคัดสรรในการท่ีจะตัดสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรายี่ห�อให�เหลือเพียงตรายี่ห�อเดียว อาจข้ึนอยู= กับความเชื่อนิยมศรัทราในตราสินค�านั้นๆ หรืออาจข้ึนอยู= กับประสบการณ�ของผู�บริโภคท่ีผ=านมาในอดีตและสถานการณ�ของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยู=ด�วยท้ังนี้ มีแนวคิดในการพิจารณา เพ่ือช=วยประเมินแต=ละทางเลือก เพ่ือให�ตัดสินใจได�ง=ายข้ึน ดังต=อไปนี้   3.1  คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชน#ของสินค�าท่ีได�รับ (Benefit) คือ การพิจารณาถึงผลประโยชน�ท่ีจะได�รับ และคุณสมบัติของสินค�าว=า สามารถทําอะไรได�บ�างหรือมีความสามารถแค=ไหนผู�แต=ละรายจะมองผลิตภัณฑ�ว=าเป-นมวลรวมของลักษณะต=างๆ ของผลิตภัณฑ� ซ่ึงผู�บริโภคจะมองลักษณะแตกต=างของลักษณะเหล=านี้ว=าเก่ียวข�องกับตนเองเพียงใด และเขาจะให�ความสนใจมากท่ีสุดกับลักษณะท่ีเก่ียวข�องกับความต�องการของเขา   3.2  ระดับความสําคัญ (Degree of Importance) คือ การพิจารณาถึงความสําคัญของคุณสมบัติ ( Attribute Importance) ของสินค�าเป-นหลักมากกว=าพิจารณาถึงความโดดเด=นของสินค�า ( Salient Attributes) ท่ีเราได�พบเห็น ผู�บริโภคให�ความสําคัญกับลักษณะต=างๆของผลิตภัณฑ�ในระดับแตกต=างกันตามความสอดคล�องกับความต�องการของเขา 13 



  3.3  ความเช่ือถือตYอตราย่ีห�อ (Brand Beliefs) คือ การพิจารณาถึงความเชื่อถือต=อยี่ห�อของสินค�าหรือภาพลักษณ�ของสินค�า (Brand Image) ท่ีผู�บริโภคได�เคยพบเห็น รับรู�จากประสบการณ�ในอดีต ผู�บริโภคจะสร�างความเชื่อในตรายี่ห�อข้ึนชุดหนึ่งเก่ียวกับลักษณะแต=ละอย=างของตรายี่ห�อ ซ่ึงความเชื่อเก่ียวกับตรายี่ห�อมีอิทธิพลต=อการประเมินทางเลือกของผู�บริโภค   3.4  ความพอใจ (Utility Function) คือ การประเมินว=า มีความพอใจต=อสินค�าแต=ละยี่ห�อแค=ไหน ผู�บริโภคมีทัศนคติในการเลือกตรา โดยผู�บริโภคจะกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ�ท่ีเขาต�องการแล�วผู�บริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ�ท่ีต�องการกับคุณสมบัติของตราต=างๆ   3.5  กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีนี้เป-นอีกวิธีหนึ่งท่ีนําเอาป̀จจัยสําหรับการตัดสินใจหลายตัว เช=น ความพอใจ ความเชื่อถือในยี่ห�อ คุณสมบัติของสินค�ามาพิจารณาเปรียบเทียบให�คะแนน แล�วหาผลสรุปว=ายี่ห�อใดได�รับคะแนนจากการประเมินมากท่ีสุด ก=อนตัดสินใจซ้ือต=อไป  4.  การตัดสินใจซ้ือ ( Decision Marking)   โดยปกติแล�วผู�บริโภคแต=ละคนจะต�องการข�อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑ�แต=ละชนิดแตกต=างกัน คือ ผลิตภัณฑ�บางอย=างต�องการข�อมูลมาก ต�องใช�ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต=บางผลิตภัณฑ�ผู�บริโภคก็ไม=ต�องการระยะเวลาการตัดสินใจนาน  5.  พฤติกรรมหลังการซ้ือ ( Post purchase Behavior)   หลังจากมีการซ้ือแล�ว ผู�บริโภคจะได�รับประสบการณ�ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะได�รับความพอใจหรือไม=พอใจก็ได� ถ�าพอใจผู�บริโภคได�รับทราบถึงข�อดีต=างๆของสินค�าทําให�เกิดการซ้ือซํ้าได�หรืออาจมีการแนะนําให�เกิดลูกค�ารายใหม= แต=ถ�าไม=พอใจ ผู�บริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินค�านั้นๆในครั้งต=อไปและอาจส=งผลเสียต=อเนื่องจากการบอกต=อ ทําให�ลูกค�าซ้ือสินค�าน�อยลงตามไปด�วย          14 



    2.2  แนวคิดเก่ียวกับเครื่องสําอาง  2.2.1  คําจํากัดความของเครื่องสําอาง   คําจํากัดความของเครื่องสําอาง มีมากมายหลายแบบ ข้ึนอยู=กับผู�ท่ีให�ความหมายว=ามีความต�องการสื่อหรือมีวัตถุประสงค�อย=างไร โดยมีหลักการและพ้ืนฐานในการให�คําจํากัดความ  ดังต=อไปนี้    หนังสือพิมพ#เภสัชกรรม สมัยสยาม (2505) ได�ให�คําจํากัดความว=า เครื่องสําอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ�ทุกอย=างท่ีมีความต้ังใจหรือจงใจผลิตข้ึนมาสําหรับใช�กับบุคคลใดโดย ตรง เพ่ือความมุ=งหมายในการทําความสะอาด หรือการทําให�เกิดความสวยงามโดยเฉพาะ ภายใต�กฎหมายควบคุมอาหาร ยา และเครื่องสําอางของสหรัฐอเมริกา ความหมายรวมไปถึง ยาและสารต=างๆ ท่ีใช�ในการผลิตภัณฑ�เหล=านี้ด�วย ซ่ึงจะต�องถูกควบคุมตามกฎหมาย และในด�านปฏิบัติการหรือเทคนิคต=างๆ ท่ีจะใช�ในการผลิตเครื่องสําอาง รวมท้ังวิธีรักษาและเครื่องมือเครื่องใช�สําหรับการทําความสะอาดร=างกายและการทําให�เกิดความสวยงามท่ีใช�ในร�านเสริมสวยด�วย      พระราชบัญญัติ เครื่องสําอาง พ.ศ.2517 เครื่องสําอาง หมายถึง วัตถุท่ีมุ=งหมายสําหรับใช� ทา ถู นวด โรย พ=น หยอด ใส= อบ หรือด�วยอ่ืนใด ต=อส=วนหนึ่งส=วนใดของร=างกายเพ่ือความสะอาด  ความสวยงาม หรือส=งเสริมให�เกิดความสวยงาม ตลอดจนเครื่องประทินผิวต=างๆ ด�วย วัตถุท่ีมุ=งหมายสําหรับใช�เป-นส=วนผสมในการผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะ หรือ วัตถุอ่ืนท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงให�เป-นเครื่องสําอาง   2.2.2  คุณลักษณะของเครื่องสําอาง   ในการผลิตเครื่องสําอาง มีลักษณะการเตรียมหรือการผลิตเหมือนกับการเตรียมหรือการผสมยา แต=ในกรณีของการเตรียมเครื่องสําอางจะมีลักษณะท่ีเฉพาะเด=นชัดท่ีแตกต=างจากการผลิตยาอยู=  3 ประการ คือ   1.  เป-นผลิตภัณฑ�ท่ีมีกลิ่นหอมชวนดม   2.  มีลักษณะสวยงาม ท้ังลักษณะของผลิตภัณฑ� รวมถึงการบรรจุหีบห=อ   3.  ใช�งานได�ง=าย สะดวกต=อการพกพา   เครื่องสําอางโดยท่ัวไป จะต�องบอกคุณลักษณะของเครื่องสําอางนั้นๆ ไว� ตามมาตร ฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (มอก.) เช=น ส=วนประกอบของผลิตภัณฑ� วิธีใช� ข�อควรระวัง ภาชนะและการบรรจุ รวมถึงการทดสอบ การตรวจหาปริมาณ และการวิเคราะห�ต=างๆ    15 



  2.2.3  ประเภทของเครื่องสําอาง   จากการวิเคราะห�ความเสี่ยงและประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางแล�ว ได�จัดแบ=งเครื่องสําอางออกเป-น 3 ประเภท คือ    1.  เคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษ เป-นเครื่องสําอางท่ีมีความเสี่ยงสูงต=อการเกิดอันตรายกับผู�บริโภค เนื่องจากพิษภัยหรือจากเคมีภัณฑ� ท่ีเป-นส=วนผสม การกํากับดูแลจึงเข�มงวดท่ีสุด ด�วยการให�มาข้ึนทะเบียนตํารับ เม่ือได�รับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับเครื่องสําอางควบคุมพิเศษเรียบร�อยแล�ว จึงจะผลิตหรือนําเข�ามาจําหน=ายได� ให�สังเกต เลขทะเบียนในกรอบ อย. วอย=างเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ได�แก=   -   ยาสีฟ̀น น้ํายาบ�วนปาก ไหมขัดฟ̀นท่ีมีส=วนผสมของ ฟลูออไรด�   -   น้ํายาบ�วนปากท่ีมีส=วนผสมของ เซทิลไพริดิเนียมคลอไรด�   -   ผลิตภัณฑ�ดัดผม ยืดผม   -   ผลิตภัณฑ�ย�อมผมชนิดถาวร   -   ผลิตภัณฑ�ฟอกสีผม   -   ผลิตภัณฑ�แต=งสีผมท่ีมีส=วนผสมของ เลดแอซีเทต หรือซิลเวอร�ไนเตรต   -   ผลิตภัณฑ�กําจัดขน หรือทําให�ขนร=วง    2.  เคร่ืองสําอางควบคุม เป-นเครื่องสําอางท่ีมีผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงต=อการเกิดอันตรายบ�าง การกํากับดูแลจึงไม=เข�มงวดเท=าเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ผู�ประกอบธุรกิจเพียงมาแจ�งรายละเอียดต=อหน=วยงานของรัฐ ภายในเวลาไม=น�อยกว=า 15 วัน ก=อนผลิตหรือนําเข�ามาจําหน=ายในราชอาณาจักร ดังนั้นเครื่องสําอางควบคุม จะไม=มีเลขทะเบียนในกรอบ อย. กําหนดเครื่องสําอางควบคุม มี 2 ลักษณะ คือ    2.1  กําหนดประเภทของเครื่องสําอาง 4 ประเภท เป-นเครื่องสําอางควบคุม ได�แก=      2.1.1   ผ�าอนามัย ท้ังชนิดแผ=น และชนิดสอด      2.1.2  ผ�าเย็นหรือกระดาษในภาชนะบรรจุท่ีปzด      2.1.3  แป_งฝุ^นโรยตัว      2.1.4  แป_งน้ํา 2.2  กําหนดสารควบคุม ดังนั้นเครื่องสําอางท่ีมีส=วนผสมของสารควบคุม จะจัดเป-น เครื่องสําอางควบคุม ได�แก= สารป_องกันแสงแดด จํานวน 19 ชนิด (ตามบัญชีแนบท�ายประกาศฯ ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2536 เรื่อง ผลิตภัณฑ�ท่ีมีสารป_องกันแสงแดด)  สารขจัดรังแค (ซิงก�ไพริไทโอน และ ไพรอกโทน โอลามีน)  สารขจัดรังแค (คลิมบาโซล)  16 



3.  เครื่องสําอางท่ัวไป  ได�แก= เครื่องสําอางท่ีไม=มีส=วนผสมของสารควบคุมพิเศษ หรือสารควบคุม ดังนั้นเครื่องสําอางท่ัวไปจะไม=มีเลขทะเบียนในกรอบ อย. แต=มีข�อกําหนดในการผลิตหรือนําเข�า ดังนี้   3.1   เครื่องสําอางท่ีผลิตในประเทศ สามารถผลิตได�โดยไม=ต�องมาแจ�งกับอย. เพียงแต=จัดทําฉลากภาษาไทย ให�มีข�อความอันจําเป-น ครบถ�วน ชัดเจน (ส=วนข�อความอ่ืนๆบนฉลากต�องเป-นความจริงและมีเอกสารหลักฐานพร�อมท่ีจะพิสูจน�ได�)   3.2   เครื่องสําอางท่ีนําเข�ามาจากตYางประเทศ ต�องส=งมอบหลักฐานประกอบการ นําเข�า และจัดทําฉลากภาษาไทยให�มีข�อความอันจําเป-นให� ครบถ�วนภายใน 30 วัน หลังจากได�รับการตรวจปล=อยให�นําเข�าฯ (ส=วนข�อความอ่ืนๆบนฉลากต�องเป-นความจริงและมีเอกสารหลักฐานพร�อมท่ีจะพิสูจน�ได�)  ตัวอย=างเครื่องสําอางท่ัวไป ได�แก= แชมพูสระผมท่ีไม=มีสารขจัดรังแค ครีมนวดผม โลชั่น ครีมบํารุงผิว อายแชโดว� อายไลเนอร� ดินสอเขียนค้ิว บลัชออนแต=งแก�ม ลิปสติก ครีมรองพ้ืน แป_งทาหน�า สบู=ก�อน สบู=เหลว โฟม น้ํามันทาผิว เครื่องสําอางระงับกลิ่นกาย สีทาเล็บ มูส หรือเยลแต=งผม เป-นต�น  2.2.4  ประโยชน#ของเครื่องสําอาง   1.  ช=วยตกแต=งให�ผิวดูเนียนและผุดผ=องข้ึน เช=น แป_งแต=งหน�า ดินสอเขียนค้ิว ครีมต=างๆ   2.  ช=วยทําความสะอาดรักษาอนามัยและสุขภาพผิวของปากและฟ̀น เช=น สบู=และยาสีฟ̀น   3.  ช=วยกลบเกลื่อนให�แลดูเป-นธรรมชาติ เช=น กลบฝ_าและไฝต=างๆ   4.  ช=วยตกแต=งทรงผมให�อยู=ทรง และสวยงามตามท่ีต�องการ   5.  ช=วยทําให�สบายผิว แก�ความอับชื้น เช=น แป_งฝุ^นโรยตัว   6.  ทําให�จิตใจสดชื่น รู�สึกผ=อนคลาย เนื่องจากกลิ่นหอมของเครื่องสําอาง             17 



2.3  ข�อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5คสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ตั้งอยูY เลขท่ี 222 หมู= 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลบ�านตํ๊า อําเภอเมือง จ.พะเยา 56000 เนื้อท่ี ประมาณ 26 ไร= 1 งาน 67 ตารางวา ผู�กYอตั้ง โรงเรียนไชยพันธ�พงษ�เทคโนโลยี (วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟzค) คือ ผู�รับใบอนุญาต/ผู�จัดการ คือ ดร.สุรเจต  ไชยพันธ�พงษ� ภายใต� พรบ. การจัดต้ังสถานศึกษาใบอนุญาตเลขท่ี 0003/2539 อักษรยYอ C.tech สีประจําวิทยาลัย สีเทา หมายถึง ความเป-นกลาง ความอ=อนโยน ความสุขมเยือกเย็น ซ่ึงเป-นแนวในการอบรมนักศึกษาให�ใช�วิชาชีพด�วยความสุขุมรอบคอบและมีความอ=อนโยนอยู=เป-นนิจอันนําไปสู=ความสําเร็จในการประกอบอาชีพตราสัญลักษณ# 18 



ปรัชญาวิทยาลัยมีความรู�  หมายถึง  การมุ=งเน�นให�นักศึกษามีความรู�พ้ืนฐานทางด�านวิชาการ และวิชาชีพท้ังความรู�ท่ีได�จากประสบการณ�โดยตรงและความรู�ท่ีได�จากประสบการณ�ทางอ�อมเพ่ือนําความรู�ไปพัฒนาตนเอง ให�สามารถดํารงชีวิตอยู=ในสังคมได�อย=างมีความสุขตลอดจนนําความรู�ไปช=วยเหลือชุมชนและสังคมได� คูYคุณธรรม  หมายถึง  การมุ=งพัฒนานักเรียนให�เป-นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค=าและมีคุณภาพต=อชุมชนและสังคมโดยมีความสมบูรณ�ในจริยธรรมท่ีสําคัญอันเป-นหลักในการดํารงชีวิตให�สงบสุขได�แก=ความกตัญ}ูกตเวที ความซ่ือสัตย�ความมีน้ําใจเป-นนักกีฬาและมีน้ําใจเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ=เมตตากรุณาช=วยเหลือตามโอกาสนําอาชีพก�าวไกล  หมายถึง  การมุ=งเน�นและส=งเสริมให�นักเรียนมีความรู�ตามสาขาของตนนําไปเป-นพ้ืนฐานในการศึกษาต=อ และเป-นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ หรือบริหารธุรกิจส=วนตัวในการดํารงชีวิตของตนเอง และมีการนําเทคโนดลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต�ใช�ให�มีความเจริญก�าวหน�าในอาชีพคําขวัญ เกYง ดี มีสุข หมายถึง วิทยาลัยมุ=งเน�นให�ผู�เรียนเป-นคนเก=งมีความรู� ควบคู=คุณธรรม และอยู=ร=วมกับสังคมอย=างมีความสุขข�อมูลนักศึกษา ประจําปuการศึกษา  1/25601. จํานวนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1  จํานวนนักศึกษา  116  คน2. จํานวนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2  จํานวนนักศึกษา  124  คน3. จํานวนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3  จํานวนนักศึกษา    74  คน4. จํานวนนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 จํานวนนักศึกษา     51  คน5. จํานวนนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 จํานวนนักศึกษา     61  คนรวม จํานวนนักศึกษา   426  คน 19 



2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง   นาถนดา ชัชวาลกิจกุล (2554) พบว=า สถานท่ีจัดจําหน=ายผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางนําเข�าจากประเทศเกาหลีควรมี ความเป-นเอกลักษณ�เฉพาะ เพ่ือเป-นจุดสนใจท่ีทําให�ลูกค�าสามารถจดจําตราผลิตภัณฑ� (Brand) ได� และดึงดูดให�ลูกค�าเข�ามาซ้ือสินค�าภายในร�านในมุมมองของการออกแบบและตกแต=งให�มีเอกลักษณ� จาเป-นต�องมีดีไซน� (Design) ท่ีสามารถสัมผัส ได�ว=าร�านค�าเป-นอย=างไร ท้ังสภาพภายนอกและภายใน โดยจากการสัมภาษณ�กลุ=มตัวอย=าง พบว=าองค�ประกอบต=อไปนี้มีผลต=อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ� เครื่องสําอางนาเข�าจากประเทศเกาหลี ดังนี้ 1. สภาพภายนอกร�านค�า ประกอบด�วย   -  ป_ายกน�าร�านสะท�อนถึง positioning ของร�านค�ากลุ=มเป_าหมาย และประเภทของบริการ   -  ทางเข�าร�านค�า ประตูทางเข�าควรกว�างพอท่ีลูกค�าสามารถจะเดินผ=านไปมาได�อย=าง               สะดวก            -  หน�าต=างโชว� พบว=าร�อยละ 30 ให�ความสนใจมองหน�าต=างร�านค�า อีกร�อยละ 40 จะเดินเข�าไปดูใกล�ๆ หน�าต=างโชว� ลักษณะของการจัดแสดงสินค�าและชนิดของสินค�ามี ผลต=อการเข�าร�านของลูกค�า            2.  การตกแตYงภายใน ประกอบด�วย   -  บรรยากาศภายในร�าน เป-นสิ่งดึงดูดให�ลูกค�าสนใจในผลิตภัณฑ�ในร�าน และบรรยากาศในร�านท่ีจัดให�เห็นส=วนลดโปรโมชั่นชัดเจนมีส=วนกระตุ�นการตัดสินใจซ้ือ -  อุณหภูมิภายในร�าน ไม=ควรร�อนหรือเย็นจนเกินไป -  แสงสว=างภายในร�าน ต�องมีแสงสว=างเพียงพอท่ีสามารถมองเห็นสินค�าได�ชัดเจน   -  สีท่ีใช�ในร�าน สีขาวให�ความรู�สึกสะอาด สีเหลืองให�ความรู�สึกสดใสวัยรุ=น สีชมพู ให�ความรู�สึกเป-นผู�หญิง สีน�าตาลหรือสีเขียวให�ความรู�สึกเป-นธรรมชาติ   -  เสียง เสียงดนตรีมีผลต=อการตัดสินใจซ้ือท่ีจุดขาย เนื่องจากช=วยให�การเลือกซ้ือดาเนินไปอย=างสบายและผ=อนคลาย สร�างความเพลิดเพลิน แต=ไม=มีผลต=อการตัดสินใจซ้ือโดยตรง เป-นเพียงการยืดระยะเวลาในการเลือกซ้ือสินค�าให�นานข้ึน   -  กลิ่นภายในร�าน หากเป-นกลิ่นท่ีชอบมักจะทาให�อารมณ�ดี ช=วยให�ผ=อนคลาย   -  พ้ืนทางเดินระหว=างชั้นสินค�าท่ีเหมาะสม สามารถเข�าถึงสินค�าได�ง=าย ไม=กว�างหรือแคบจนเกินไป การท่ีร�านกว�างหรือโล=งเกินไป ทําให�ไม=กล�าเดินเลือกสินค�าเป-นเวลานาน เพราะเกรงว=าพนักงานขายจะคอยมองตลอดเวลา   -  การแสดงสินค�า (Display) จุดท่ีเด=นท่ีสุดคือจุดระดับสายตา   -  ชั้นวางสินค�า ส=งผลต=อการจัดวางสินค�า โดยจุดท่ีเด=นท่ีสุดคือจุดระดับสายตา และหากบริเวณใดสินค�าขาดหายไป ลูกค�าจะเข�าใจว=าสินค�านั้นหมด และควรจัดเป-นหมวดหมู= 20 



-  ป_ายหรือสื่อโฆษณา ควรมีขนาดไม=เกิน 30 คาหรือใช�เวลาอ=านไม=เกิน 15 วินาที ขนาดใหญ=พอ อ=านง=าย และมีประโยชน�กับลูกค�ากชพรรณ วิลาวรณ และอิทธิกร ขาเดช (2555) พบว=าในด�านผลิตภัณฑ� กลุ=มตัวอย=างให�ความสําคัญกับการไม=แพ�หรือระคายเคืองต=อผิว รองลงมาคือ ชื่อเสียงของสินค�าเป-นท่ียอมรับ งานวิจัยของ เขมิกา ทองประพันธ� ( 2552) ท่ีได�ทําการศึกษาป`จจัยท่ีมีผลต=อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางนําเข�าจากสาธารณรัฐเกาหลีของผู�หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกล=าวว=า ผู�บริโภคจะให�ความสําคัญในเรื่องของผลิตภัณฑ�เป-นหลัก เนื่องจาก เครื่องสําอางเม่ือนํามาใช�ก็จะต�องสัมผัสกับผิวพรรณโดยตรงโดยเฉพาะผิวหน�า ซ่ึงบางรายอาจมีอาการแพ� ผู�ใช�จึงให�ความสําคัญกับการเลือกเครื่องสําอางท่ีสร�างความม่ันใจว=าจะช=วยเสริมสร�างบุคลิกท่ีดี และไม=เกิดผลเสียกับผิวพรรณของตนเอง การตัดสินใจซ้ือจะต�องมีข�อมูลท่ีเพียงพอ ไม=ว=าจะเป-นคุณภาพและราคา ซ่ึงผู�บริโภคต�องการสินค�าท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีดีท่ีสุด นอกจากนี้ในการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและความคิดเห็นเก่ียวกับส=วนประสมทางการตลาดเครื่องสําอางนําเข�าจากต=างประเทศ ของสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครสุพัตรา บุญพวง ( 2558 ) พบว=า กลุ=มตัวอย=างให�ความสําคัญอย=างยิ่งในด�านผลิตภัณฑ�ท่ีใช�วัตถุดิบและส=วนผสมท่ีมีคุณภาพและสินค�าท่ีได�รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาลท่ีได�ควบคุมเครื่องสําอางนําเข�าหรือองค�กรมาตรฐานอ่ืนในระดับสากลปhจจัยด�านราคา (Price)  ป`จจัยด�านราคามีผลต=อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ� โดยในงานวิจัยของ กชพรรณ วิลาวรณ และ อิทธิกร ขาเดช (2555) พบว=า กลุ=มตัวอย=างให�ความสําคัญกับระดับราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ โดยการต้ังราคาท่ีเหมาะสมกับประโยชน�ท่ีได�รับและเปรียบเทียบกับปริมาณของสินค�า มีผลต=อการตัดสินใจผลิตภัณฑ� สินค�าท่ีมีราคาสูงทําให�ผู�ซ้ือเข�าใจว=าเป-นสินค�าท่ีมีคุณภาพสูงตามราคา  คงศักดิ์ ฉันทภักดี, นนท# ธิติเลิศเดชา และ ณัตฐาวุฒิฐิติปราโมทย# (2556) ท่ีทําการศึกษาทัศนคติของผู�ชายกลุ=มเมโทรเซ็กชวลต=อเครื่องสําอางของผู�ชายในเขตกรุงเทพมหานครพบว=า กลุ=มตัวอย=างให�ความสําคัญกับผลิตภัณฑ�ท่ีมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ�ราคาถูกอย=างไรก็ตาม งานวิจัยนี้พบว=า ผลิตภัณฑ�มีราคาแพงทําให�มีความน=าเชื่อถืออยู=ในระดับสูงปhจจัยด�านชYองทางการจัดจําหนYาย (Place) ช=องทางการจัดจาหน=ายส=งผลต=อการตัดสินใจซ้ือ โดยงานวิจัยของ คงศักดิ์ ฉันทภักดี, นนท# ธิติเลิศเดชา และ ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย# (2556)พบว=า กลุ=มตัวอย=างให�ความสําคัญกับผลิตภัณฑ�ท่ีหาซ้ือง=าย เช=น ร�านสะดวกซ้ือ ผลิตภัณฑ�วางขายตามเคาน�เตอร�ในห�าง ผลิตภัณฑ�ขายผ=านช=องทางขายตรง และการบริการจัดส=งสินค�าถึงบ�าน/ท่ีทํางานนาถนดา ชัชวาลกิจกุล (2554) ท่ีได�ทําการศึกษาป`จจัยด�านการออกแบบเอกลักษณ�หน�าร�านประเภทร�านค�าเด่ียว (Stand Alone Shop) ท่ีมีผลต=อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจร�านขายเครื่องสําอาง21 



นําเข�าจากประเทศเกาหลี (2554) พบว=า ความหลากหลายของช=องทางการจัดจาหน=ายส=งผลต=อการตัดสินใจซ้ือ เครื่องสําอางนําเข�าจากประเทศเกาหลี เนื่องจากสถานท่ีจัดจาหน=ายของผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางนําเข�าจากประเทศเกาหลีมีหลากหลาย ไม=ว=าจะเป-นตัวแทนจําหน=าย ร�านค�าในห�างสรรพสินค�า หรือสถานท่ีๆ สะดวกแก=การเดินทางไปซ้ือ โดยร�านค�าท่ีดึงดูดการเข�าไปซ้ือ จะต�องเป-นร�านท่ีมีความน=าเชื่อถือ และเชื่อได�ว=าสินค�าภายในร�านท่ีจัดจาหน=ายเป-นของแท� นอกจากนี้ ในการศึกษาป̀จจัยท่ีมีผลต=อการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวกายเพ่ือป_องกันแสงแดดของผู�บริโภคในกรุงเทพมหานครของ นันทวัลย# มิตรประทาน (2554) พบว=า ผู�บริโภคต�องการความสะดวกของสถานท่ีซ้ือ โดยส=วนใหญ=ระบุว=าซ้ือผลิตภัณฑ�ท่ีห�างสรรพสินค�า ปริญญา สิทธิดารง (2547)  ท่ีได�ศึกษาความสัมพันธ�ระหว=างป̀จจัย ส=วนผสมทางการตลาดกับพฤติกรรมของสตรีวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว=า การวาง จาหน=ายหลายพ้ืนท่ีและการวางจาหน=ายในห�างสรรพสินค�า/ร�านค�าปลีกท่ีมีชื่อเสียง มีความสาคัญเป-น อย=างมากต=อการตัดสินใจซ้ือ   ปhจจัยด�านการสYงเสริมทางการตลาด (Promotion) จากการศึกษาป̀จจัยการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีผลต=อพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางสกินฟู_ด ของประเทศเกาหลีของ ป5ยมาภรณ# คุ�มทรัพย# (2555) พบว=า สาหรับป̀จจัยด�านการส=งเสริมทางการตลาดนั้น กลุ=มตัวอย=างส=วนใหญ=ให�ความสําคัญกับการให�ของแถม รองลงมาคือ การแจกผลิตภัณฑ� ตัวอย=างขนาดทดลอง และการให�ส=วนลดนอกจากนี้ การศึกษาป̀จจัยท่ีมีอิทธิพลต=อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางนําเข�าจากประเทศเกาหลีของผู�บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของ อัญชลี ธีระยุทธฺสกุล(2553) พบว=าหากพิจารณาป̀จจัยส=งเสริมด�านการตลาด โดยแยกพิจาณาเป-นด�าน ดังนี้ การส=งเสริมทางการตลาดด�านการโฆษณา พบว=า กลุ=มตัวอย=างมีแรงจูงใจในการซ้ือจากโฆษณาผ=านสื่ออินเตอร�เน็ตและสิ่งพิมพ�อยู=ในระดับสูง รองลงมา คือจากการโฆษณาผ=านสื่อโทรทัศน� การส=งเสริมทางการตลาดด�านการประชาสัมพันธ� พบว=า กลุ=มตัวอย=างมี ทัศนคติการรับรู�การประชาสัมพันธ�จากผู�นําเข�าและจัดจาหน=ายในระดับปานกลาง การส=งเสริมทางการตลาดด�านการส=งเสริมการขาย พบว=ากลุ=มตัวอย=างมีความสนใจการจัด Gift Set เป-นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือการแจกตัวอย=างสินค�า และการให�สิทธิพิเศษแก=สมาชิก   ปhจจัยด�านบุคลากร (People) สําหรับป̀จจัยด�านการขายโดยพนักงานขาย งานวิจัยของ  ป5ยมาภรณ# คุ�มทรัพย# (2555) พบว=า กลุ=มตัวอย=างให�ความสําคัญมากท่ีสุดกับพนักงานขายว=ามีความสามารถในการแนะนําข�อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ� สกินฟู_ด ว=าผลิตจากส=วนผสมทางธรรมชาติ รองลงมาคือการเสนอและทดลองวิธีการใช�ผลิตภัณฑ� และพนักงานขายมีการสาธิตวิธีการใช�และการเก็บรักษาแบบถูกวิธีของผลิตภัณฑ� สกินฟู_ด งานวิจัยของ กังสนานนท# และบุญญรัตน# สัมพันธ#วัฒนชัย (2559) ท่ีได�ทําการศึกษาป̀จจัยท่ีมีผลต=อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางนําเข�าจากต=างประเทศ ของผู�อุปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว=าพนักงานขายท่ีมีการให�ความรู� มีการบริการท่ีดี ทําให�ผู�บริโภคเกิดแรงจูงใจในการซ้ือ นอกจากนี้ จากการศึกษาป̀จจัยด�านคุณสมบัติของพนักงานขายท่ีมีผลต=อความ22 



พึงพอใจด�านคุณภาพการให�บริการของพนักงานท่ีปรึกษาความงามของสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครของ สุนันทา ป5yนสุรรรณ (2555) จากการศึกษาป̀จจัยด�านคุณสมบัติของพนักงาน 5 ด�าน พบว=าในด�านของผลิตภัณฑ� ลูกค�ามีความพึงพอใจในด�านคุณสมบัติของพนักงานท่ีมีความรู� ความชํานาญในตัวผลิตภัณฑ� และวิเคราะห�สภาพผิวของลูกค�า ในด�านทักษะการนําเสนอสินค�า ลูกค�ามีความพึงพอใจพนักงานท่ีมีทักษะในด�านการแนะนําโปรโมชั่นท่ีเก่ียวเนื่องและมีประโยชน�กับสิทธิของลูกค�า ในด�านการใช�ศิลปะโน�มน�าวใจ ลูกค�ามีความพึงพอใจพนักงานท่ีมีความจริงใจและมีความรักผิดชอบต=อคาพูดท่ีแนะนําลูกค�าเวลาลูกค�ามีป̀ญหากลับมา สามารถดําเนินการแก�ไขได�อย=างมีประสิทธิภาพ ในด�านความเข�าใจในความต�องการของลูกค�า ลูกค�ามีความพึงพอใจพนักงานท่ีสามารถวิเคราะห�สภาพผิวของลูกค�าได�อย=างรวดเร็ว ตรงตามความต�องการและแม=นยํา ในด�านทักษะด�านความสามารถรอบรู� ตอบป̀ญหาด�านผิวเฉพาะบุคคล ลูกค�ามีความพึงพอใจพนักงานท่ีสามารถตอบสนองลูกค�าโดยการวิเคราะห�แก�ไขป̀ญหาได�อย=างรวดเร็ว และแม=นยา   ปhจจัยด�านกระบวนการให�บริการ (Process) งานวิจัยของ (สุนันทา ป5yนสุรรรณ (2555) พบว=า ลูกค�าท่ีใช�บริการมีความพึงพอใจในด�านบริการแบ=งออกเป-น 3 ด�าน คือ    1. ด�านความแมYนยํา ลูกค�าจะมีความพึงพอใจพนักงานท่ีมีความแม=นยําในการแนะนาสินค�าได�ตรงตามความต�องการของลูกค�า รองลงมาคือ ความแม=นยําในการคํานวณยอดซ้ือ และทอนเงิน รวมถึงการแจ�งสิทธิประโยชน�ในเรื่องโปรโมชั่นต=างๆ ในการซ้ือสินค�าท่ีเป-นประโยชน�ต=อลูกค�า    2.  ด�านความรวดเร็วในการให�บริการ ลูกค�ามีความพึงพอใจในพนักงานท่ีมีความรวดเร็วในการบริการข้ันตอนพิเศษ ได�ถูกต�องตามข้ันตอนมาตรฐานในการให�บริการ และพนักงานท่ีมีความรวดเร็วในการรับลูกค�า ท่ีเข�ามาพร�อมกันหลายคนได�อย=างรวดเร็ว    3.  ด�านความเอาใจใสYดูแลบริการ ลูกค�ามีความพึงพอใจพนักงานท่ีมีความเอาใจใส=ลูกค�า ให�บริการอย=างเท=าเทียม แบบจริงใจ เสมอภาค อย=างสมํ่าเสมอ มีอัธยาศัยในการให�บริการลูกค�าเป-นอย=างดี และจดจําประเภทสินค�าของลูกค�าท่ีซ้ือเป-นประจําได�             23 



บทที ่3วิธีการดําเนินการวิจัยการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา  เป)นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช;วิธีการวิจัยแบบการสํารวจ (Survey Research) ผAานการเก็บข;อมูลทางแบบสอบถาม(Questionnaire) และทําการวิเคราะหFข;อมูลทางสถิติโดยใช;โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือสรุปผลการวิจัย โดยท่ีผู;วิจัยได;ทําการศึกษาตามข้ันตอนดังตAอไปนี้3.1  ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง3.2  เครื่องมือท่ีใช%ในการเก็บรวบรวมข%อมูล3.3  ข้ันตอนการสร%างเครื่องมือ3.4  การเก็บรวบรวมข%อมูล3.5  การวิเคราะห.ข%อมูล3.6  สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห.ข%อมูล3.1  ประชากรและกลุ�มตัวอย�างประชากรท่ีใช;ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูAท่ี วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา ปIการศึกษา  2560 จํานวน 426 คนจากนักศึกษาท้ังหมดในวิทยาลัย และผู;วิจัยได;กําหนดกลุAมตัวอยAาง จํานวน 207 คน ตามสูตรของ Taro Yamane (2560) ตAอไปนี้n  = N 21 + Nen  = 426 21+ 426 (0.05) n  =    206.29n =  207  คน



3.2  เครื่องมือท่ีใช%ในการเก็บรวบรวมข%อมูล   เครื่องมือท่ีใช;ในงานวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข;อมูล ซ่ึงเป)นข;อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยรายละเอียดในแบบสอบถามสามารถแบAงออกเป)น 2 สAวน ดังตAอไปนี้   ส�วนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกับข;อมูลลักษณะของผู;ตอบแบบสอบถาม ได;แกA เพศ อายุ และระดับการศึกษา เป)นแบบสอบถามในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ    ส�วนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง  ได;แกA เหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง ,ปTจจัยท่ีมีผลตAอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ,ทAานซ้ือเครื่องสําอางบAอยแคAไหน ,ในการซ้ือเครื่องสําอางแตAละครั้งทAานจAายเงินเทAาใด ,ทAานเลือกซ้ือเครื่องสําอางจากแหลAงใด ,ประเภทเครื่องสําอางท่ีทAานเลือกซ้ือมากท่ีสุด ,ผู;ท่ีทAานไปซ้ือเครื่องสําอางด;วยเป)นประจํา ,แหลAงข;อมูลท่ีทAานได;รับความรู;เก่ียวกับเครื่องสําอาง ,บุคคลท่ีมีอิทธิพลตAอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง และหากทAานเปลี่ยนไปซ้ือเครื่องสําอางยี่ห;ออ่ืน เพราะเหตุผลใดเป)นหลัก เป)นแบบสอบถามท่ีมีให;เลือกหลายคําตอบ (Multiple Choices) มีลักษณะปลายป&ด   3.3  ข้ันตอนการสร%างเครื่องมือ การสร;างเครื่องมือ ผู;วิจัยได;ดําเนินการสร;างเครื่องมือท่ีใช;ในการวิจัยเป)นแบบสอบถามและโดยมีข้ันตอนการสร;างแบบสอบถามดังนี้ 3.3.1  ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข;อง แล;วนําผลการศึกษามาสร;าง แบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยFท่ีปรึกษา 3.3.2  กําหนดกรอบแนวคิดในการสร;างเครื่องมือ 3.3.3  สร;างเครื่องมือในการวิจัย      3.3.4  เสนอรAางเครื่องมือตAออาจารยFท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให;ข;อเสนอแนะ      3.3.5  ปรับแบบสอบถามตามท่ีอาจารยFท่ีปรึกษา พิจารณาตามความเห็นชอบแล;ว      3.3.6  ทําการประเมินความสอดคล;องของเครื่องมือวิจัยจากผู;เชี่ยวชาญ            25 



3.4  การเก็บรวบรวมข%อมูล   ผู;วิจัยได;รวบรวมข;อมูลจากแหลAงข;อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป)นข;อมูลท่ีได; จากการเก็บข;อมูลโดยแบบสอบถาม จากกลุAมตัวอยAางท้ังหมด 207 คน ผู;ศึกษาได;รวบรวมข;อมูลวิจัย  ดังนี้  3.4.1  กําหนดโดยวิธีการสุAมตัวอยAาง อยAางงAาย    3.4.2  ผู;วิจัยดําเนินการรวบรวมข;อมูลท่ีได;รับคําแนะนํา เพ่ือทําความเข;าใจวัตถุประสงคFในการเก็บแบบสอบถาม และการใช;แบบสอบถามได;เป)นอยAางดี  3.4.3  ติดตามแบบสอบถามท่ีทําการสํารวจ  ถ;าไมAได;รับคืนให;ทวงถาม และแจกแบบสอบถามเพ่ิมเติมอีกครั้ง  3.4.4  เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได;จากการตอบแบบสอบถามแล;วท้ังหมด เพ่ือดําเนินการวิเคราะหFข;อมูลตAอไป  3.5   การวิเคราะห.ข%อมูล   ผู;ศึกษาได;ดําเนินการจัดกระทําข;อมูลและวิเคราะหFข;อมูลตามลําดับ ตAอไปนี้  3.5.1  ตรวจสอบความสมบูรณFของแบบสอบถามท่ีได;รับคืนมาทุกฉบับ  3.5.2  นําคะแนนท่ีได;ไปวิเคราะหFข;อมูลตามความมุAงหมายของการศึกษาโดยใช;เครื่องมือโปรแกรมสําเร็จรูป  3.6  สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห.ข%อมูล   สถิติท่ีใช;ในการวิเคราะหFข;อมูล ผู;ศึกษาใช;คAาสถิติ  ดังนี้  3.6.1  คAาความถ่ี  3.6.2  คAาร;อยละ  3.6.3  การทดสอบไคสแควรF             26 



บทที่  4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จ.พะเยา ซ่ึงผู-วิจัยได-นําข-อมูลท่ีรวบรวมมาทําการประมวลผล และวิเคราะห�ค1าทางสถิติตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย โดยแบ1งผลการวิเคราะห�ออกเป2นส1วนๆ ดังนี้  4.1  สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล   เพ่ือให-เกิดความเข-าใจตรงกันและชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห�ข-อมูล ผู-วิจัยได-กําหนดสัญลักษณ�ท่ีใช-ในการแปลผล  ดังนี้     df      แทน    องศาความเป2นอิสระ (Degree  of  Freedom)              χ2 แทน    ไคสแควร� (Chi - Square)   sig       แทน    ค1า Significance  ท่ีปรากฏในผลการวิเคราะห�ค1าสถิติ  4.2  ผลการวิเคราะห�ข�อมูล ผลการวิเคราะห�ข-อมูลเชิงปริมาณ  การวิจัยเรื่องการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  ผู-วิจัยแบ1งข-อมูลเชิงปริมาณออกเป2น 3 ส1วน  ได-แก1 ส1วนท่ี  1  การวิเคราะห�ข-อมูลของผู-ตอบแบบสอบถาม ส1วนท่ี  2  การวิเคราะห�พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา ส1วนท่ี  3  การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว1างคุณลักษณะกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค  จังหวัดพะเยา   ดังมีรายละเอียด ต1อไปนี้        



  ส#วนท่ี  1  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ดังนี้  ตารางท่ี  1   แสดงจํานวนร�อยละของกลุ#มตัวอย#าง จําแนกตามเพศ อายุ และระดับช้ัน           จํานวน    ร�อยละ เพศ   ชาย       77      37.2    หญิง     130      62.8 รวม        207                100.0  อายุ   15 -18     123      59.4    19 – 22      70      33.8    > 22      14        6.8 รวม         207    100.0  ระดับการศึกษา  ปวช.     150      72.5    ปวส.       57      27.5 รวม        207    100.0  รวม       207    100.0    จากตารางท่ี 1 แสดงให-เห็นว1าผู-ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเป2นเพศหญิง คิดเป2น ร-อยละ 62.8 รองลงมา คือเพศชาย คิดเป2นร-อยละ  37.2  มีอายุระหว1าง 15 -18 ป] คิดเป2นร-อยละ  59.4  รองลงมา อายุระหว1าง  19 – 22 ป] คิดเป2นร-อยละ 33.8  ตามด-วยอายุ  22 ป]ข้ึนไป คิดเป2นร-อยละ  6.8  ศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป2นร-อยละ  72.5  รองลงมาคือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  คิดเป2นร-อยละ 27.5       28 



ส#วนท่ี  2  การวิเคราะห�พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ9ค จังหวัดพะเยา    ตารางท่ี  2  แสดงจํานวนและร�อยละของเหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง  ลักษณะพฤติกรรม     จํานวน     ร�อยละ  เครื่องสําอางจําเป2นในการเสริมบุคลิกภาพ    138     66.7 ได-รับสิ่งเร-าจากการเชิญชวน       41     19.8 บรรจุภัณฑ�สวยงาม โดดเด1น        8      3.9 เครื่องสําอางผลิตจากธรรมชาติ       10         4.8 อ่ืนๆ          10      4.8 รวม         207     100.0   จากตารางท่ี  2  แสดงให-เห็นว1าผู-ตอบแบบสอบถาม มีเหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง  คือ เครื่องสําอางมีจําเป2นในการเสริมบุคลิกภาพ  คิดเป2นร-อยละ  66.7  รองลงมาคือ  ได-รับสิ่งเร-าจากการเชิญชวน คิดเป2นร-อยละ  19.8    ตารางท่ี  3  แสดงจํานวนและร�อยละของป;จจัยท่ีมีผลต#อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง    ลักษณะพฤติกรรม     จํานวน     ร�อยละ ป̀จจัยด-านผลิตภัณฑ�       95      45.9 ป̀จจัยด-านราคา        85      41.1 ป̀จจัยด-านการจัดจําหน1าย         9       4.3 ป̀จจัยด-านส1งเสริมการตลาด      18          8.7 รวม         207    100.0   จากตารางท่ี  3  แสดงให-เห็นว1าผู-ตอบแบบสอบถามใช-ป̀จจัยท่ีมีผลต1อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ป̀จจัยด-านผลิตภัณฑ�  คิดเป2นร-อยละ  45.9  รองลงมาคือ  ป̀จจัยด-านราคา  คิดเป2นร-อยละ  41.1      29 



ตารางท่ี  4  แสดงจํานวนและร�อยละของการซ้ือเครื่องสําอาง    ลักษณะพฤติกรรม     จํานวน     ร�อยละ 1  ครั้งต1อเดือน           87     42.1 2  ครั้งต1อเดือน        75     36.2 3  ครั้งต1อเดือน              30     14.5 มากกว1า 4 ครั้งข้ึนไป           15         7.2 รวม         207    100.0   จากตารางท่ี  4  แสดงให-เห็นว1าผู-ตอบแบบสอบถามมีความบ1อยในการซ้ือเครื่องสําอาง 1 ครั้งต1อเดือน คิดเป2นร-อยละ  42.2  รองลงมา คือ 2 ครั้งต1อเดือน คิดเป2นร-อยละ  36.2    ตารางท่ี  5  แสดงจํานวนและร�อยละของค#าใช�จ#ายในการซ้ือเครื่องสําอางแต#ละครั้ง      ลักษณะพฤติกรรม     จํานวน     ร�อยละ ตํ่ากว1า  500 บาท       127     61.4 500 – 1,000 บาท         37     17.9 1,001 – 1,500 บาท         29     14.0 1,500 บาท ข้ึนไป             14         6.8 รวม         207     100.0   จากตารางท่ี  5  แสดงให-เห็นว1าผู-ตอบแบบสอบถามใช-จ1ายในการซ้ือเครื่องสําอางแต1ละครั้ง ตํ่ากว1า  500 บาท คิดเป2นร-อยละ  61.4  รองลงมา คือ 500 – 1,000 บาท คิดเป2นร-อยละ  17.9    ตารางท่ี  6  แสดงจํานวนและร�อยละของแหล#งเลือกซ้ือเครื่องสําอาง     ลักษณะพฤติกรรม     จํานวน     ร�อยละ ห-างสรรพสินค-า        119     57.5 ร-านค-าใกล-บ-าน          48     23.2 ตัวแทนจําหน1าย           4      1.9 ตลาดนัด              28        13.5 อ่ืนๆ            8      3.9 รวม         207     100.0 30 



  จากตาราง ท่ี   6  แสดงให- เห็นว1 าผู- ตอบแบบสอบถามเลือก ซ้ือเครื่องสําอางจาก ห-างสรรพสินค-า  คิดเป2นร-อยละ  57.5  รองลงมา คือ ร-านค-าใกล-บ-าน คิดเป2นร-อยละ  23.2    ตารางท่ี  7  แสดงจํานวนและร�อยละของประเภทเครื่องสําอางท่ีเลือกซ้ือ     ลักษณะพฤติกรรม     จํานวน     ร�อยละ เครื่องสําอางสําหรับแต1งหน-า      115     55.6 เครื่องสําอางสําหรับแต1งตาและค้ิว             16       7.7 เครื่องสําอางสําหรับแก-ม          8       3.9 เครื่องสําอางสําหรับปาก             43        20.8 อ่ืนๆ           25     12.1 รวม         207     100.0   จากตารางท่ี  7  แสดงให-เห็นว1าผู-ตอบแบบสอบถามเลือกประเภทเครื่องสําอางท่ีซ้ือ  คือ เครื่องสําอางสําหรับแต1งหน-า คิดเป2นร-อยละ  55.6  รองลงมา คือ เครื่องสําอางสําหรับปาก  คิดเป2นร-อยละ  20.8   ตารางท่ี  8  แสดงจํานวนและร�อยละของผู�ท่ีไปซ้ือเครื่องสําอางด�วยเปAนประจํา     ลักษณะพฤติกรรม     จํานวน     ร�อยละ ไปคนเดียว            20      9.7 เพ่ือน                 130     62.8 บิดา – มารดา ญาติพ่ีน-อง          5      2.4 คนรัก                    47        22.7 อ่ืนๆ            5      2.4 รวม         207    100.0   จากตารางท่ี  8  แสดงให-เห็นว1าผู-ตอบแบบสอบถาม มีผู-ท่ีไปซ้ือเครื่องสําอางด-วยเป2นประจํา คือ เพ่ือน คิดเป2นร-อยละ  62.8  รองลงมา คือ คนรัก  คิดเป2นร-อยละ  22.7      31 



ตารางท่ี  9  แสดงจํานวนและร�อยละของแหล#งข�อมูลท่ีได�รับความรู�เก่ียวกับเครื่องสําอาง ลักษณะพฤติกรรม จํานวน ร�อยละโทรทัศน� 5 2.4เพ่ือนหรือผู-ท่ีเคยรู-จัก 120 58.0สื่อสิ่งพิมพ� 5 2.4เอกสารเผยแพร1ข-อมูลสํานักงานอาหารและยา 5 2.4อินเตอร�เน็ต 72 34.8รวม 207 100.0จากตารางท่ี  9  แสดงให-เห็นว1าผู-ตอบแบบสอบถาม แหล1งข-อมูลท่ีม1านได-รับความรู-เก่ียวกับเครื่องสําอาง คือ เพ่ือนหรือผู-ท่ีเคยรู-จัก คิดเป2นร-อยละ  58  รองลงมา คือ อินเตอร�เน็ต  คิดเป2นร-อยละ  34.8ตารางท่ี  10  แสดงจํานวนและร�อยละของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต#อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ลักษณะพฤติกรรม จํานวน ร�อยละตัวเราเอง 126 60.9เพ่ือน 54 26.1บิดา – มารดา 2 1.0ญาติพ่ีน-อง 3 1.4คนรัก 7 3.4ดารา – นักร-อง 10 4.8อ่ืนๆ 5 2.4รวม 207 100.0จากตารางท่ี  10  แสดงให-เห็นว1าผู-ตอบแบบสอบถาม บุคคลท่ีมีอิทธิพลต1อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง คือ ตัวเราเอง คิดเป2นร-อยละ  60.9  รองลงมา คือ เพ่ือน  คิดเป2นร-อยละ  26.1 32 



ตารางท่ี  11  แสดงจํานวนและร�อยละของเหตุผลท่ีเปล่ียนไปซ้ือเครื่องสําอางย่ีห�ออ่ืนลักษณะพฤติกรรม จํานวน ร�อยละแพ-เครื่องสําอาง 106 51.2ไม1พึงพอใจคุณภาพสินค-า 32 15.5ราคาเครื่องสําอางยี่ห-ออ่ืนตํ่ากว1า 17 8.2ต-องการทดลองคุณภาพสินค-าใหม1 52 25.1รวม 207 100.0จากตารางท่ี  11  แสดงให-เห็นว1าผู-ตอบแบบสอบถามมีเหตุผลท่ีเปลี่ยนไปซ้ือเครื่องสําอางยี่ห-ออ่ืน คือ แพ-เครื่องสําอาง คิดเป2นร-อยละ  51.2  รองลงมา คือ ต-องการทดลองคุณภาพของสินค-าใหม1 คิดเป2นร-อยละ  25ส#วนท่ี  3  การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว#างคุณลักษณะกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ9ค  จังหวัดพะเยาตารางท่ี  12 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างเพศกับเหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง เหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง ความจําเปAนในการเสริมบุคลิกภาพ ส่ิงเร�าจากการเชิญชวน บรรจุภัณฑ�สวยงามโดดเด#น ผลิตจากธรรมชาติ อ่ืนๆ รวมเพศ ชาย 77 0 0 0 0 77 หญิง 61 41 8 10 10 130 Total 138 41 8 10 10 207  χ2  =  61.304a      df = 4    sig = 0.00 33 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 61.304a 4 .000 Likelihood Ratio 83.791 4 .000 Linear-by-Linear Association 38.792 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 3 cells (30.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.98.  จากตารางท่ี  12  ผลการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  เพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ�กับเหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  13 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างเพศกับป;จจัยการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง   ป;จจัยการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง   ด�านผลิตภัณฑ� ด�านราคา ด�านการจัดจําหน#าย ด�านราคา รวม เพศ ชาย 77 0 0 0 77 หญิง 18 85 9 18 130  Total 95 85 9 18 207                                        χ2   = 144.548a   df = 3    sig = 0.00      34 



 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 144.548a 3 .000 Likelihood Ratio 181.003 3 .000 Linear-by-Linear Association 88.635 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.35. จากตารางท่ี  13  ผลการศึกษาพบว1านักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา     เพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ�กับป̀จจัยการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  14  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างเพศกับความถ่ีในการซ้ือเครื่องสําอาง   ความถ่ีในการซ้ือเครื่องสําอาง   1 ครั้ง/เดือน 2 ครั้ง/เดือน 3 ครั้ง/เดือน มากกว#า 4 ครั้ง รวม เพศ ชาย 77 0 0 0 77  หญิง 10 75 30 15 130  Total 87 75 30 15 207                     χ2   =  169.114a     df = 3     sig = 0.00               35 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 169.114a 3 .000 Likelihood Ratio 211.170 3 .000 Linear-by-Linear Association 110.089 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.58. จากตารางท่ี  14  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  เพศชายและเพศเหญิงมีความสัมพันธ�กับความถ่ีในการซ้ือเครื่องสําอาง  อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  15  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างเพศกับการซ้ือเครื่องสําอางแต#ละครั้ง   การซ้ือเครื่องสําอางแต#ละครั้ง   ต่ํากว#า 500 500 – 1,000 1,000 – 1,500 1,500 ข้ึนไป รวม เพศ ชาย 77 0 0 0 77  หญิง 50 37 29 14 130  Total 127 37 29 14 207                    χ2     =  77.233a    df = 3     sig = 0.00          36 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 77.233a 3 .000 Likelihood Ratio 102.965 3 .000 Linear-by-Linear Association 58.745 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.21. จากตารางท่ี  15  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา   เพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ�กับการซ้ือเครื่องสําอางแต1ละครั้ง  อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  16  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างเพศกับแหล#งเลือกซ้ือเครื่องสําอาง    แหล#งเลือกซ้ือเครื่องสําอาง   ห�างสรรพสินค�า ร�านค�าใกล�บ�าน ตัวแทนจําหน#าย ตลาดนัด อินเตอร�เน็ต รวม เพศ ชาย 77 0 0 0 0 77 หญิง 42 48 4 28 8 130  Total 119 48 4 28 8 207                      χ2   =  90.668a    df = 4     sig = 0.00        37 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 90.668a 4 .000 Likelihood Ratio 118.719 4 .000 Linear-by-Linear Association 57.918 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 3 cells (30.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.49. จากตารางท่ี  16  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  เพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ�กับแหล1งเลือกซ้ือเครื่องสําอาง  อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  17  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างเพศกับเครื่องสําอางท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด    เครื่องสําอางท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด   แต#งหน�า แต#งตา,คิ้ว แก�ม ปาก อ่ืนๆ Total เพศ ชาย 77 0 0 0 0 77 หญิง 38 16 8 43 25 130  Total 115 16 8 43 25 207                      χ2   =  98.086a    df = 4     sig = 0.00             38 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 98.086a 4 .000 Likelihood Ratio 127.309 4 .000 Linear-by-Linear Association 79.369 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.98. จากตารางท่ี  17  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา เพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ�กับเครื่องสําอางท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด  อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  18  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างเพศกับผู�ท่ีไปซ้ือเครื่องสําอางด�วยเปAนประจํา    ผู�ท่ีไปซ้ือเครื่องสําอางด�วยเปAนประจํา   ไปคนเดียว เพ่ือน บิดา มารดา,ญาติ คนรัก อ่ืนๆ รวม เพศ ชาย 20 57 0 0 0 77 หญิง 0 73 5 47 5 130  Total 20 130 5 47 5 207                     χ2   =  69.987a    df = 4     sig = 0.00         39 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 69.987a 4 .000 Likelihood Ratio 94.997 4 .000 Linear-by-Linear Association 59.775 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.86. จากตารางท่ี  18  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  เพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ�กับผู-ท่ีไปซ้ือเครื่องสําอางด-วยเป2นประจํา อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  19  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างเพศกับแหล#งข�อมูลท่ีได�รับความรู�เก่ียวกับเครื่องสําอาง     แหล#งข�อมูลท่ีได�รับความรู�เก่ียวกับเครื่องสําอาง   โทรทัศน� เพ่ือน ส่ือส่ิงพิมพ� เอกสารเผยแพร# อินเตอร� Total เพศ ชาย 5 72 0 0 0 77 หญิง 0 48 5 5 72 130  Total 5 120 5 5 72 207                   χ2   =  83.718a     df = 4     sig = 0.00        40 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 83.718a 4 .000 Likelihood Ratio 111.718 4 .000 Linear-by-Linear Association 78.362 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.86. จากตารางท่ี  19  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  เพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ�กับแหล1งข-อมูลท่ีได-รับความรู-เก่ียวกับเครื่องสําอาง อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  20  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างเพศกับบุคคลท่ีมีอิทธิพลต#อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง    บุคคลท่ีมีอิทธิพลต#อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง   ตัวเราเอง เพ่ือน บิดา มารดา ญาติ คนรัก ดารา นักร�อง อ่ืนๆ รวม เพศ ชาย 77 0 0 0 0 0 0 77 หญิง 49 54 2 3 7 10 5 130  Total 126 54 2 3 7 10 5 207    χ2   =  78.819a   df = 6     sig = 0.00      41 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 78.819a 6 .000 Likelihood Ratio 104.842 6 .000 Linear-by-Linear Association 37.370 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 9 cells (64.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .74. จากตารางท่ี  20  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  เพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ�กับบุคคลท่ีมีอิทธิพลต1อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  21  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างเพศกับเหตุผลการเปล่ียนไปซ้ือเครื่องสําอางย่ีห�ออ่ืน    เหตุผลการเปล่ียนไปซ้ือเครื่องสําอางย่ีห�ออ่ืน   แพ� ไม#พอใจคุณภาพสินค�า ราคาสินค�าอ่ืนต่ํากว#า ต�องการลองคุณภาพสินค�าใหม# รวม เพศ ชาย 77 0 0 0 77 หญิง 29 32 17 52 130  Total 106 32 17 52 207  
χ

2    =  116.824a   df = 3     sig = 0.00       42 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 116.824a 3 .000 Likelihood Ratio 148.841 3 .000 Linear-by-Linear Association 88.054 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.32.  จากตารางท่ี  21  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา เพศหญิงและเพศชายมีความสัมพันธ�กับเหตุผลการเปลี่ยนไปซ้ือเครื่องสําอางยี่ห-ออ่ืน อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  22  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างอายุกับเหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง   เหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง   ความจําเปAนในการเสริมบุคลิกภาพ ส่ิงเร�าจากการเชิญชวน บรรจุภัณฑ�สวยงาม โดดเด#น ผลิตจากธรรมชาติ อ่ืนๆ รวม อายุ    15 – 18 ปY 123 0 0 0 0 123    19 – 22 ปY 15 41 8 6 0 70    23 ปY ข้ึนไป 0 0 0 4 10 14         Total 138 41 8 10 10 207   
χ

2  = 309.381a   df = 8    sig = 0.00    43 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 309.381a 8 .000 Likelihood Ratio 246.922 8 .000 Linear-by-Linear Association 149.210 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 8 cells (53.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .54. จากตารางท่ี  22  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  อายุมีความสัมพันธ�กับเหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ตารางท่ี  23  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างอายุกับป;จจัยการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง   อายุกับป;จจัยการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง   ด�านผลิตภัณฑ� ด�านราคา ด�านการจัดจําหน#าย ด�านราคา รวม อายุ    15 – 18 ปY 95 28 0 0 123    19 – 22 ปY 0 57 9 4 70    23 ปY ข้ึนไป 0 0 0 14 14         Total 95 85 9 18 207                     χ2   = 271.676a   df = 6    sig = 0.00      44 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 271.676a 6 .000 Likelihood Ratio 228.456 6 .000 Linear-by-Linear Association 147.534 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .61. จากตารางท่ี  23  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  อายุมีความสัมพันธ�กับป̀จจัยการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  24  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างอายุกับความถ่ีในการซ้ือเครื่องสําอาง   ความถ่ีในการซ้ือเครื่องสําอาง   1 ครั้ง/เดือน 2 ครั้ง/เดือน 3 ครั้ง/เดือน มากกว#า  4 ครั้ง รวม อายุ    15 – 18 ปY 87 36 0 0 123    19 – 22 ปY 0 39 30 1 70   23 ปY ข้ึนไป 0 0 0 14 14         Total 87 75 30 15 207                     χ2   =   310.578a    df = 6     sig = 0.00            45 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig.  (2-sided) Pearson Chi-Square 310.578a 6 .000 Likelihood Ratio 244.065 6 .000 Linear-by-Linear Association 151.516 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.01. จากตารางท่ี  24  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  อายุมีความสัมพันธ�กับความถ่ีในการซ้ือเครื่องสําอาง  อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  25  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างอายุกับการซ้ือเครื่องสําอางแต#ละครั้ง   การซ้ือเครื่องสําอางแต#ละครั้ง   ต่ํากว#า 500 500 – 1,000 1,000 – 1,500 1,500 ข้ึนไป รวม อายุ    15 – 18 ปY 123 0 0 0 123    19 – 22 ปY 4 37 29 0 70    23 ปY ข้ึนไป     Total  0 127 0 37 0 29 14 14 14 207                             χ2   =  396.024a     df = 6     sig = 0.00         46 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 396.024a 6 .000 Likelihood Ratio 319.729 6 .000 Linear-by-Linear Association 179.017 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .95. จากตารางท่ี  25  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  อายุมีความสัมพันธ�กับการซ้ือเครื่องสําอางแต1ละครั้ง  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.00  ตารางท่ี  26  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างอายุกับแหล#งเลือกซ้ือเครื่องสําอาง       แหล#งเลือกซ้ือเครื่องสําอาง   ห�างสรรพสินค�า ร�านค�า ใกล�บ�าน ตัวแทนจําหน#าย ตลาดนัด อินเตอร�เน็ต รวม อายุ    15 – 18 ปY 119 4 0 0 0 123    19 – 22 ปY 0 44 4 22 0 70    23 ปY ข้ึนไป 0 0 0 6 8 14         Total 119 48 4 28 8 207   
χ

2   =  313.342a   df = 8     sig = 0.00     47 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 313.342a 8 .000 Likelihood Ratio 298.633 8 .000 Linear-by-Linear Association 160.309 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 8 cells (53.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .27. จากตารางท่ี  26   จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  อายุมีความสัมพันธ�กับแหล1งเลือกซ้ือเครื่องสําอาง  อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  27  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างอายุกับเครื่องสําอางท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด   เครื่องสําอางท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด   แต#งหน�า แต#งตา,คิ้ว แก�ม ปาก อ่ืนๆ Total อายุ    15 – 18 ปY 115 8 0 0 0 123    19 – 22 ปY 0 8 8 43 11 70    23 ปY ข้ึนไป 0 0 0 0 14 14         Total 115 16 8 43 25 207    
χ

2   =  286.144a  df = 8     sig = 0.00            48 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 286.144a 8 .000 Likelihood Ratio 298.788 8 .000 Linear-by-Linear Association 175.889 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 6 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .54. จากตารางท่ี  27  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  อายุมีความสัมพันธ�กับเครื่องสําอางท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  28  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างอายุกับผู�ท่ีไปซ้ือเครื่องสําอางด�วยเปAนประจํา   ผู�ท่ีไปซ้ือเครื่องสําอางด�วยเปAนประจํา   ไปคนเดียว เพ่ือน บิดา มารดา,ญาติ คนรัก อ่ืนๆ รวม อายุ    15 – 18 ปY 20 103 0 0 0 123    19 – 22 ปY 0 27 5 38 0 70   23 ปY ข้ึนไป 0 0 0 9 5 14         Total 20 130 5 47 5 207                      χ2   =  83.718a     df = 8     sig = 0.00        49 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig.  (2-sided) Pearson Chi-Square 185.631a 8 .000 Likelihood Ratio 176.528 8 .000 Linear-by-Linear Association 126.266 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 8 cells (53.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .34. จากตารางท่ี  28  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  อายุมีความสัมพันธ�กับผู-ท่ีไปซ้ือเครื่องสําอางด-วยเป2นประจํา อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  29  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างอายุกับแหล#งข�อมูลท่ีได�รับความรู�เก่ียวกับเครื่องสําอาง   แหล#งข�อมูลท่ีได�รับความรู�เก่ียวกับเครื่องสําอาง   โทรทัศน� เพ่ือน ส่ือส่ิงพิมพ� เอกสารเผยแพร# อินเตอร� Total อายุ    15 – 18 ปY 5 118 0 0 0 123    19 – 22 ปY 0 2 5 5 58 70   23 ปY ข้ึนไป 0 0 0 0 14 14         Total 5 120 5 5 72 207   
χ

2  =  204.775a   =  df = 4     sig = 0.00        50 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 204.775a 8 .000 Likelihood Ratio 263.987 8 .000 Linear-by-Linear Association 165.363 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 10 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .34. จากตารางท่ี  29  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  อายุมีความสัมพันธ�กับแหล1งข-อมูลท่ีได-รับความรู-เก่ียวกับเครื่องสําอาง อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  30  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างอายุกับบุคคลท่ีมีอิทธิพลต#อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง   บุคคลท่ีมีอิทธิพลต#อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง   ตัวเราเอง เพ่ือน บิดา มารดา ญาติ คนรัก ดารา นักร�อง อ่ืนๆ รวม อายุ    15 – 18 ปY 123 0 0 0 0 0 0 123   19 – 22 ปY 3 54 2 3 7 1 0 70  23 ปY ข้ึนไป 0 0 0 0 0 9 5 14         Total 126 54 2 3 7 10 5 207   
χ

2    =  384.443a   df = 12     sig = 0.00         51 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 384.443a 12 .000 Likelihood Ratio 320.410 12 .000 Linear-by-Linear Association 149.675 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 15 cells (71.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .14. จากตารางท่ี  30  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  อายุมีความสัมพันธ�กับบุคคลท่ีมีอิทธิพลต1อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  31  ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างอายุกับเหตุผลการเปล่ียนไปซ้ือเครื่องสําอางย่ีห�ออ่ืน   เหตุผลการเปล่ียนไปซ้ือเครื่องสําอางย่ีห�ออ่ืน   แพ� ไม#พอใจคุณภาพสินค�า ราคาสินค�าอ่ืนต่ํากว#า ต�องการลองคุณภาพสินค�าใหม# รวม อายุ   15 – 18 ปY 106 17 0 0 123  19 – 22 ปY 0 15 17 38 70  23 ปY ข้ึนไป 0 0 0 14 14         Total 106 32 17 52 207  χ
2    =  195.501a   df = 6     sig = 0.00    52 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 195.501a 6 .000 Likelihood Ratio 250.450 6 .000 Linear-by-Linear Association 157.939 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.15. จากตารางท่ี  31 จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  อายุมีความสัมพันธ�กับเหตุผลการเปลี่ยนไปซ้ือเครื่องสําอางยี่ห-ออ่ืน อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  32 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างระดับช้ันกับเหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง    เหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง   เครื่องสําอางจําเปAนในการเสริมบุคลิกภาพ ได�รับส่ิงเร�าจากการเชิญชวน บรรจุภัณฑ�สวยงาม โดดเด#น เครื่องสําอางผลิตจากธรรมชาติ อ่ืนๆ รวม   ระดับช้ัน ปวช. 138 12 0 0 0 150 ปวส. 0 29 8 10 10 57  Total 138 41 8 10 10 207 
χ

2    = 164.463a    df = 4          sig = 0.00 53 



 Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 164.463a 4 .000 Likelihood Ratio 194.075 4 .000 Linear-by-Linear Association 130.333 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 3 cells (30.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.20. จากตารางท่ี  32  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมีความสัมพันธ�กับเหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  33 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างระดับช้ันกับป;จจัยท่ีมีผลต#อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง    ป;จจัยท่ีมีผลต#อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง   ป;จจัยด�านผลิตภัณฑ�                                           ป;จจัยด�านราคา ป;จจัยด�านการจัดจําหน#าย                                     ป;จจัยด�านการส#งเสริมการตลาด      รวม  ระดับช้ัน ปวช. 95 55 0 0 150 ปวส. 0 30 9 18 57  Total 95 85 9 18 207 
χ

2   = 109.716a     df = 3      sig = 0.00 54 



 ตารางท่ี  34 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างระดับช้ันกับความถ่ีในการซ้ือเครื่องสําอาง   ความถ่ีในการซ้ือเครื่องสําอาง   1 ครั้งต#อเดือน 2  ครั้งต#อเดือน 3  ครั้งต#อเดือน 4 ครั้งข้ึนไป รวม ระดับช้ัน ปวช. 87 63 0 0 150 ปวส. 0 12 30 15 57  Total 87 75 30 15 207  χ
2    =  156.483a     df = 3          sig = 0.00       Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 109.716a 3 .000 Likelihood Ratio 133.275 3 .000 Linear-by-Linear Association 105.079 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.48.  จากตารางท่ี  33  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมีความสัมพันธ�กับป̀จจัยท่ีมีผลต1อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง  อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 55 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 156.483a 3 .000 Likelihood Ratio 177.697 3 .000 Linear-by-Linear Association 130.736 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.13.  จากตารางท่ี  34  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมีความสัมพันธ�กับความถ่ีในการซ้ือเครื่องสําอาง อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ตารางท่ี  35 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างระดับช้ันกับในการซ้ือเครื่องสําอางแต#ละครั้งท#านจ#ายเงินเท#าใด    ในการซ้ือเครื่องสําอางแต#ละครั้งท#านจ#ายเงินเท#าใด   ต่ํากว#า  500 บาท 500 – 1,000 บาท 1,001 – 1,500  บาท 1,501 บาท ข้ึนไป รวม ระดับช้ัน ปวช. 127 23 0 0 150 ปวส. 0 14 29 14 57  Total 127 37 29 14 207  χ
2    =  163.386a     df = 3          sig = 0.00     56 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 163.386a 3 .000 Likelihood Ratio 194.566 3 .000 Linear-by-Linear Association 154.072 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.86.  จากตารางท่ี  35  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมีความสัมพันธ�ในการซ้ือเครื่องสําอางแต1ละครั้งท1านจ1ายเงินเท1าใด  อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  36 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างระดับช้ันกับท#านเลือกซ้ือเครื่องสําอางจากแหล#งใด    ท#านเลือกซ้ือเครื่องสําอางจากแหล#งใด   ห�างสรรพ สินค�า ร�านค�าใกล�บ�าน ตัวแทนจําหน#าย                                      ตลาดนัด อินเตอร�เน็ต รวม ระดับช้ัน ปวช. 119 31 0 0 0 150 ปวส. 0 17 4 28 8 57 Total 119 48 4 28 8 207 
χ

2     =  151.977a     df = 4        sig = 0.00    57 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 151.977a 4 .000 Likelihood Ratio 181.248 4 .000 Linear-by-Linear Association 145.241 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 3 cells (30.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.10. จากตารางท่ี  36  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ�กับแหล1งเลือกซ้ือเครื่องสําอาง อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  37 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างระดับช้ันกับประเภทเครื่องสําอางท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด   ประเภทเครื่องสําอางท่ีท#านเลือกซ้ือมากท่ีสุด   เครื่องสําอางสําหรับแต#งใบหน�า                     เครื่องสําอางสําหรับแต#งตาและคิ้ว เครื่องสําอางสําหรับแก�ม                                   เครื่องสําอางสําหรับปาก อ่ืนๆ รวม ระดับช้ัน ปวช. 115 16 8 11 0 150 ปวส. 0 0 0 32 25 57 Total 115 16 8 43 25 207 
χ

2    =  165.975a      df = 4          sig = 0.00      58 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 165.975a 4 .000 Likelihood Ratio 194.745 4 .000 Linear-by-Linear Association 151.898 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.20. จากตารางท่ี  37  จากการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมีความสัมพันธ�กับประเภทเครื่องสําอางท่ีท1านเลือกซ้ือมากท่ีสุด อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  38 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างระดับช้ันกับผู�ท่ีท#านไปซ้ือเครื่องสําอางด�วยเปAนประจํา    ผู�ท่ีท#านไปซ้ือเครื่องสําอางด�วยเปAนประจํา                               ไปคนเดียว                                              เพ่ือน บิดา – มารดา, ญาติพ่ีน�อง                            คนรัก                                                            อ่ืนๆ รวม ระดับช้ัน ปวช. 20 130 0 0 0 150 ปวส. 0 0 5 47 5 57  Total 20 130 5 47 5 207  χ
2   =  207.000a     df = 4       sig = 0.00  59 



 Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 207.000a 4 .000 Likelihood Ratio 243.647 4 .000 Linear-by-Linear Association 179.849 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.38. จากตารางท่ี  38  ผลการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมีความสัมพันธ�กับผู-ท่ีท1านไปซ้ือเครื่องสําอางด-วยเป2นประจํา อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  39 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างระดับช้ันกับแหล#งข�อมูลท่ีท#านได�รับความรู�เก่ียวกับเครื่องสําอาง   แหล#งข�อมูลท่ีท#านได�รับความรู�เก่ียวกับเครื่องสําอาง   โทรทัศน� เพ่ือนหรือผู�ท่ีเคยใช� ส่ือส่ิงพิมพ�ต#าง ๆ                                      เอกสารเผยแพร#ข�อมูลสํานักงานอาหารและยา อินเตอร�เน็ต รวม ระดับช้ัน ปวช. 5 120 5 5 15 150 ปวส. 0 0 0 0 57 57  Total 5 120 5 5 72 207 
χ

2    =  147.488a      df = 4       sig = 0.00   60 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 147.488a 4 .000 Likelihood Ratio 169.957 4 .000 Linear-by-Linear Association 136.817 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.38. จากตารางท่ี  39  ผลการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมีความสัมพันธ�กับแหล1งข-อมูลท่ีท1านได-รับความรู-เก่ียวกับเครื่องสําอาง อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05      ตารางท่ี  40 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างระดับช้ันกับบุคคลท่ีมีอิทธิพลต#อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง   บุคคลท่ีมีอิทธิพลต#อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง   ตัวเราเอง                                                เพ่ือน บิดา – มารดา                                          ญาติพ่ีน-อง คนรัก                                                    ดารา – นักร-อง อ่ืนๆ Total ระดับช้ัน ปวช. 126 24 0 0 0 0 0 150 ปวส. 0 30 2 3 7 10 5 57  Total 126 54 2 3 7 10 5 207  χ
2    =  140.179a       df = 6       sig = 0.00        61 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 140.179a 6 .000 Likelihood Ratio 169.455 6 .000 Linear-by-Linear Association 109.134 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 8 cells (57.1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .55. จากตารางท่ี  40  ผลการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมีความสัมพันธ�บุคคลท่ีมีอิทธิพลต1อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  41 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว#างระดับช้ันกับหากท#านเปล่ียนไปซ้ือเครื่องสําอางย่ีห�ออ่ืน เพราะเหตุผลใดเปAนหลัก   หากท#านเปล่ียนไปซ้ือเครื่องสําอางย่ีห�ออ่ืน เพราะเหตุผลใดเปAนหลัก   แพ�เครื่องสําอาง                                    ไม#พึงพอใจคุณภาพสินค�า ราคาเครื่องสําอางย่ีห�ออ่ืนต่ํากว#า                     ต�องการทําลองคุณภาพสินค�าใหม#                                     รวม ระดับช้ัน ปวช. 106 32 12 0 150 ปวส. 0 0 5 52 57  Total 106 32 17 52 207  χ
2     =  189.312a     df = 3          sig = 0.00  62 



Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 189.312a 3 .000 Likelihood Ratio 223.050 3 .000 Linear-by-Linear Association 166.254 1 .000 N of Valid Cases 207   a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.68. จากตารางท่ี  41  ผลการศึกษาพบว1า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมีความสัมพันธ�กับหากท1านเปลี่ยนไปซ้ือเครื่องสําอางยี่ห-ออ่ืน เพราะเหตุผลใดเป2นหลัก  อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี  42  ผลสรุปการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว#าง คุณลักษณะกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ9ค  จังหวัดพะเยา      เพศ อายุ ระดับช้ัน เหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน ป̀จจัยท่ีมีผลต1อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน ความถ่ีซ้ือเครื่องสําอาง สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน การจ1ายเงินซ้ือเครื่องสําอางแต1ละครั้ง สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน แหล1งเลือกซ้ือเครื่องสําอาง สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน ประเภทเครื่องสําอาง สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน ผู-ท่ีไปซ้ือเครื่องสําอางด-วยเป2นประจํา สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน แหล1งข-อมูลท่ีท1านได-รับความรู-เก่ียวกับเครื่องสําอาง สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต1อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน เหตุผลเปลี่ยนไปซ้ือเครื่องสําอางยี่ห-ออ่ืน สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน สัมพันธ�กัน                                                       63 



  จากตารางท่ี  42  เห็นได-ว1าเพศ  อายุ  และระดับการศึกษา  มีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา ท้ังหมดจํานวน  10  ข-อ                               64 



บทที่  5 สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ    การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง  ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค  จังหวัดพะเยา  มีวัตถุประสงค+ เพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง  ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา  และเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษามีความสัมพันธ+กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง  ประชากรท่ีใช0ในการวิจัยนี้ คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา ประจําป1การศึกษา  2560 ได0กําหนดกลุ7มตัวอย7าง ตามทฤษีของ Yamane ประชากรท่ีใช0ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู7ท่ี วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุแต7 15 – 22  ข้ึนไป จํานวน 426 คนจากประชากรท้ังหมดในวิทยาลัย และผู0วิจัยได0กําหนดกลุ7มตัวอย7าง จํานวน 207 คน เครื่องมือท่ีใช0ในงานวิจัย ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข0อมูล ซ่ึงเปMนข0อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สถิติท่ีใช0ในการวิเคราะห+ข0อมูล  ได0แก7  ค7าความถ่ี  ค7าร0อยละ  และการทดสอบไคสแควร+  5.1  สรุปผลการวิจัย  จากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา จํานวน 207 คน ด0านข0อมูลท่ัวไป พบว7า ผู0ตอบแบบสอบถามส7วนใหญ7เปMนเพศหญิง คิดเปMนร0อยละ 62.8 รองลงมา คือเพศชาย คิดเปMนร0อยละ 37.2  มีอายุระหว7าง 15 – 18 ป1 คิดเปMนร0อยละ 59.4 รองลงมา อายุระหว7าง 19 – 22 ป1 คิดเปMนร0อยละ 33.8 และมีอายุต้ังแต7  22 ป1ข้ึนไป คิดเปMนร0อยละ 6.8  ส7วนมากเปMนศึกษาในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเปMนร0อยละ 72.5 รองลงมา ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คิดเปMนร0อยละ 27.5 นักศึกษาส7วนมาก มีรายได0ต7อเดือนไม7เกิน 1,000 บาท คิดเปMนร0อยละ 38.2 รองลงมา มีรายได0ระหว7าง 1,001 – 2000 คิดเปMนร0อยละ 23.7 ตามด0วย 3,000 บาท ข้ึนไป คิดเปMนร0อยละ 23.1 และรายได0ระหว7าง 2,001 -3,000 บาท คิดเปMนร0อยละ 15.5    จากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา จํานวน 207 คน ด0านพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง  พบว7า นักศึกษามีเหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง มากท่ีสุด คือ เครื่องสําอางมีความจําเปMนต7อบุคลิกภาพ คิดเปMนร0อยละ 66.7 รองลงมา คือ ได0รับสิ่งเร0าจากการเชิญชวน คิดเปMนร0อยละ 19.8 ปZจจัยท่ีมีผลต7อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษา มากท่ีสุด คือ ปZจจัยด0านผลิตภัณฑ+  คิดเปMน 



ร0อยละ  45.9 รองลงมา คือ ปZจจัยด0านราคา คิดเปMนร0อยละ 41.1  มีความถ่ีในการซ้ือเครื่องสําอางมากท่ีสุดเดือนละ 1 ครั้ง คิดเปMนร0อยละ 42.1 รองลงมา คือ 2 ครั้งต7อเดือน คิดเปMนร0อยละ 36.2  ในการซ้ือเครื่องสําอางแต7ละครั้งนักศึกษาจะใช0เงินในการซ้ือเครื่องสําอางตํ่ากว7า 500 บาท คิดเปMนร0อยละ 61.4 รองลงมา คือ 500 – 1,001 บาท คิดเปMนร0อยละ 17.9  ในการเลือกซ้ือสินค0านักศึกษาจะเลือกซ้ือสินค0า คือ ห0างสรรพสินค0า คิดเปMนร0อยละ 57.5 รองลงมา คือ ร0านค0าใกล0บ0าน คิดเปMนร0อยละ 23.2ในนักศึกษานิยมซ้ือเครื่องสําอางสําหรับใบหน0า มากท่ีสุดคิดเปMนร0อยละ 55.6  และมักจะไปซ้ือเครื่องสําอางกับเพ่ือน คิดเปMนร0อยละ 62.8 รองลงมาจะไปเลือกซ้ือเครื่องสําอางกับ คนรัก คิดเปMน ร0อยละ 22.7 และบุคคลจะไปด0วยน0อยท่ีสุด บิดา – มารดา ญาติพ่ีน0อง คิดเปMนร0อยละ 2.4  แหล7งข0อมูล ความรู0ของเครื่องสําอางท่ีได0รับ มากท่ีสุด คือ รับข0อมูลมาจากเพ่ือนหรือผู0ท่ีเคยใช0เครื่องสําอางชนิดนั้นมาแล0ว คิดเปMนร0อยละ 58 รองลงมา คือ จากอินเตอร+เน็ต คิดเปMนร0อยละ 34.8ตามด0วยจาก โทรทัศน+ สื่อสิ่งพิมพ+ และเอกสารเผยแพร7ข0อมูลสํานักงานอาหารและยา ในระดับท่ีเท7ากัน คิดเปMนร0อยละ 2.4 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต7อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง มากท่ีสุด คือ ตัวเราเอง หรือตัวนักศึกษาเองเปMนผู0ตัดสินใจในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง  คิดเปMนร0อยละ 60.9 รองลงมา คือ เพ่ือน คิดเปMนร0อยละ 26.1 ตามด0วยคนรัก คิดเปMนร0อยละ 4.8 และน0อยท่ีสุด คือ บิดา – มารดา คิดเปMนร0อยละ 1 และถ0าหากมีการเปลี่ยนไปซ้ือสินค0ายี่ห0ออ่ืน เนื่องจากสาเหตุ ท่ีมากท่ีสุด คือ การแพ0เครื่องสําอางนั้นเอง คิดเปMนร0อยละ 51.2 รองลงมา คือ ต0องการทดลองคุณภาพสินค0าใหม7 คิดเปMน ร0อยละ 25.1 ตามด0วย ไม7พึงพอใจในคุณภาพสินค0า  คิดเปMนร0อยละ  15.5 และน0อยท่ีสุด คือ ราคาเครื่องสําอางยี่ห0ออ่ืนมีคุณภาพตํ่ากว7า คิดเปMนร0อยละ 8.2   5.2  อภิปรายผล   จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังพะเยา จะเห็นได0ว7า เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  และรายได0 เหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง, ปZจจัยท่ีมีผลต7อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ความถ่ีในการซ้ือเครื่องสําอาง , งบประมาณการซ้ือเครื่องสําอางแต7ละครั้ง , สถานท่ีจัดจําหน7ายหรือสถานท่ีเลือกซ้ือเครื่องสําอาง, ประเภทเครื่องสําอางท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด ,ผู0ท่ีท7านไปซ้ือเครื่องสําอางด0วยเปMนประจํา ,แหล7งข0อมูลท่ีท7านได0รับความรู0เก่ียวกับเครื่องสําอาง,บุคคลท่ีมีอิทธิพลต7อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง และเหตุผลการเปลี่ยนไปซ้ือเครื่องสําอางยี่ห0ออ่ืน เพราะเหตุผลใดเปMนหลัก มีความสัมพันธ+ อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    66 



 5.2.1  จากข0อมูลท่ัวไปของผู0ตอบแบบสอบถาม พบว7า ผู0ตอบแบบสอบถามส7วนใหญ7เปMนเพศหญิง คิดเปMนร0อยละ 62.8 รองลงมา คือเพศชาย คิดเปMนร0อยละ 37.2  มีอายุระหว7าง 15 – 18 ป1 คิดเปMนร0อยละ 59.4 รองลงมา อายุระหว7าง 19 – 22 ป1 คิดเปMนร0อยละ 33.8 และมีอายุต้ังแต7  22 ป1ข้ึนไป คิดเปMนร0อยละ 6.8  ส7วนมากเปMนศึกษาในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเปMนร0อยละ 72.5 รองลงมา ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คิดเปMนร0อยละ 27.5 นักศึกษาส7วนมาก มีรายได0ต7อเดือนไม7เกิน 1,000 บาท คิดเปMนร0อยละ 38.2 รองลงมา มีรายได0ระหว7าง 1,001 – 2000 คิดเปMนร0อยละ 23.7 ตามด0วย 3,000 บาท ข้ึนไป คิดเปMนร0อยละ 23.1 และรายได0ระหว7าง 2,001 -3,000 บาท คิดเปMนร0อยละ 15.5 มีเหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง ท่ีแตกต7างกันออกไป แต7นักศึกษาส7วนมากซ้ือเพราะเครื่องสําอางมีความจําเปMนในการเสริมบุคลิกภาพ    5.2.2  ข0อมูลในการใช0เครื่องสําอาง  นักศึกษาส7วนมาก ซ้ือเครื่องสําอางสําหรับตกแต7งใบหน0า  รองลงมาสําหรับแก0ม ตามด0วยเครื่องสําอางสําหรับปาก และเครื่องสําอางสําหรับแต7งตาและค้ิว ส7วนมากซ้ือเครื่องสําอาง 1 ครั้งต7อเดือน ในการซ้ือแต7ละครั้งจะมีค7าใช0จ7ายไม7เกินครั้งละ 500 บาท   5.2.3  ในการเลือกซ้ือสินค0าแต7ละครั้งนักศึกษามักเลือกซ้ือจาก ห0างสรรพสินค0าเปMนส7วนมาก ข0อมูลท่ีได0รับความรู0เก่ียวกับเครื่องสําอาง ส7วนมากได0รับจากเพ่ือนหรือผู0ท่ีเคยใช0สินค0ามาแล0ว  รองลงมา คือ จากอินเตอร+เน็ต และบุคคลท่ีไปซ้ือเครื่องสําอางด0วยมากท่ีสุด คือ เพ่ือน รองลงมา คือคนรัก ถึงแม0นักศึกษาจะไปซ้ือสินค0ากับเพ่ือนและคนรัก แต7บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางมากท่ีสุด ก็คือ ตัวนักศึกษาเอง  5.2.4  กระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษา พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางข้ึนอยู7กับตัวนักศึกษาเอง โดยเริ่มศึกษาค0นคว0าหาความรู0เก่ียวกับเครื่องสําอางผ7านเพ่ือนหรือบุคคลท่ีเคยใช0สินค0ามาแล0ว รองลงมาทําการศึกษาผ7านทางอินเตอร+เน็ต ตามด0วยโทรทัศน+  และสื่อสิ่งพิมพ+ต7างๆ หลังจากนั้นเม่ือมีการตัดสินใจซ้ือสินค0ามาใช0แล0ว เม่ือพบว7าตนเองอยากเปลี่ยนไปซ้ือเครื่องสําอางยี่ห0ออ่ืน เนื่องมาจากเหตุผล การแพ0เครื่องเปMนลําดับแรก รองลงมา คือ ต0องการทดลองคุณภาพสินค0าใหม7 ตามด0วยเม่ือไม7พึงพอใจในคุณภาพของเครื่องสําอางยี่ห0อเดิม และเหตุผลข0อสุดท0าย คือ ราคาเครื่องสําอางยี่ห0ออ่ืนมีราคาท่ีต่ํากว7า  5.2.5  ด0านการรับรู0ปZญหาของนักศึกษา  พบว7า นักศึกษาจะซ้ือเครื่องสําอาง เพ่ือเสริมบุคลิกภาพและซ้ือตามรายได0ของนักศึกษา  5.2.6  ด0านการค0นหาข0อมูล เม่ือนักศึกษาได0รับข0อมูลเก่ียวกับเครื่องสําอางจากเพ่ือนหรือผู0ท่ีเคยใช0มาแล0ว นักศึกษาจะดําเนินการศึกษาค0นหาข0อมูลผ7านทางอินเตอร+เน็ต โทรทัศน+ และสื่อสิ่งพิมพ+ต7างๆ ตามลําดับ 67 



 5.2.7  ด0านการประเมินผลทางพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ ส7วนมากนักศึกษาไปซ้ือเครื่องสําอางกับ เพ่ือน รองลงมาคือ คนรัก ตามด0วยเลือกท่ีจะไปซ้ือเครื่องสําอางเพียงคนเดียว และไปซ้ือเครื่องสําอางกับ บิดา มารดา ญาติพ่ีน0อง ตามลําดับ  5.2.8  ด0านการประเมินหลังการซ้ือ ส7วนมากหากซ้ือเครื่องสําอางแล0วต0องการเปลี่ยนไปใช0เครื่องสําอางยี่ห0อใหม7 เนื่องจากสาเหตุการแพ0เครื่องสําอาง  รองลงมาคือต0องการทดลองคุณภาพสินค0าใหม7 ตามด0วย ไม7พึงพอใจคุณภาพของเครื่องสําอางยี่ห0อเดิม และราคาเครื่องสําอางยี่ห0ออ่ืนมีราคาตํ่ากว7า ตามลําดับ  5.3  ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัย   จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา ผู0ทําการวิจัย พบว7า นักศึกษามีงบประมาณในการซ้ือเครื่องสําอางแต7ละครั้งตํ่ากว7า 500 บาท มีรายได0ต7อเดือน ไม7เกิน 1,000 บาท และความถ่ีในการซ้ือเครื่องสําอาง เพียงเดือนละ 1 ครั้ง ถึงแม0ผลการวิจัยจะออกมาสัมพันธ+กัน อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต7นั้น หมายความว7า ในการท่ีผู0ผลิตจะผลิตเครื่องสําอางโดยมีกลุ7มเป]าหมาย คือ นักศึกษา ทางผู0ผลิตเครื่องสําอาง จะต0องผลิตเครื่องสําอางออกมาให0ตรงกับรายได0ของนักศึกษา และในขณะเดียวกันผู0ทําการวิจัย พบว7านักศึกษามีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง เพราะ เปMนการเสริมสร0างบุคลิกภาพ ซ่ึงถ0ามองในภาพรวมแล0วนักศึกษามีค7านิยมในด0านวัตถุมากข้ึน และยังไม7สมดุลกับรายได0 จึงเปMนสิ่งท่ีน7าสนใจ ในการทําการวิจัยในครั้งต7อไป  5.4  ข�อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต'อไป   5.4.1  ในการศึกษางานวิจัยครั้งต7อไปอาจจะมีการวิเคราะห+ความสัมพันธ+ทางด0านต7างๆ ให0กว0างข้ึน เช7น การวิเคราะห+ความสัมพันธ+ข0อมูลท่ัวไปกับปZจจัยด0านส7วนผสมการตลาดของเครื่องสําอางทางด0าน ได0แก7 ผลิตภัณฑ+  ราคา  ช7องทางการจัดจําหน7าย และการส7งเสริมการตลาด   5.4.2  ในการศึกษางานวิจัยครั้งต7อไปอาจจะเพ่ิมผู0ตอบแบบสอบถามให0กว0างข้ึน เช7น เพ่ิมอาจารย+  บุคลากร มาเปMนกลุ7มตัวอย7างในการศึกษาด0วย         68 
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ภาคผนวก  ก 

แบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อเคร่ืองส าอาง 

ของนักศกึษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสอบถาม 
เรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง 

 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา 
 
แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งตามหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการ
จัดการแห่งแปซิฟิค 
 

  ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ข้อมูลทั้งหมดที่
ท่านตอบมาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 

ค าชี้แจง : แบบประเมินนี้ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
   ส่วนที่  2  พฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอาง 
            ส่วนที่  3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย   หน้าข้อความ 
 

1.  เพศ                    ชาย                          หญิง 
 

2.  อายุ                   15 – 18 ปี                  19 – 22 ปี                  23 ปี ขึ้นไป     
 

3.  ระดับช้ัน               ปวช.                         ปวส. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ส่วนที่ 2  พฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย   หน้าข้อความ 
1.  เหตุผลในการเลือกซื้อเครื่องส าอาง 
                 เครื่องส าอางจ าเป็นในการเสริมบุคลิกภาพ            ได้รับสิ่งเร้าจากการเชิญชวน 
                 บรรจุภัณฑ์สวยงาม โดดเด่น                             เครื่องส าอางผลิตจากธรรมชาติ 
                  อ่ืนๆ  .................................. 
                                

2.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง 
                             ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์                             ปัจจัยด้านราคา 
                             ปัจจยัด้านการจัดจ าหน่าย                      ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด       
                              
3.  ท่านซื้อเครื่องส าอางบ่อยแค่ไหน 
                             1 ครั้งต่อเดือน                                   2  ครั้งต่อเดือน 
 

                             3  ครั้งต่อเดือน                                 มากกว่า 4 ครั้งขึ้นไป 
 

4.  ในการซื้อเครื่องส าอางแต่ละครั้งท่านจ่ายเงินเท่าใด 
   ต่ ากว่า  500 บาท                              501 – 1,000 บาท  
                               1,001 – 1,500  บาท                          1,501 บาท ขึ้นไป 
 
5.  ท่านเลือกซื้อเครื่องส าอางจากแหล่งใด 
                                        ห้างสรรพสินค้า                                      ร้านค้าใกล้บ้าน 

                                   ตวัแทนจ าหนา่ย                              ตลาดนดั 

                                   อินเตอร์เน็ต                                                     
 
6.  ประเภทเครื่องส าอางที่ท่านเลือกซ้ือมากที่สุด  
                             เครื่องส าอางส าหรับแต่งใบหน้า          เครื่องส าอางส าหรับแต่งตาและคิ้ว 
                                   เครื่องส าอางส าหรับ                             เครื่องส าอางส าหรับปาก 
                                   อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 

73 



7.   ผู้ที่ท่านไปซ้ือเครื่องส าอางด้วยเป็นประจ า 
                             ไปคนเดียว                                   เพ่ือน 
                              บิดา – มารดา, ญาติพ่ีน้อง                 คนรัก                                                             
                              อ่ืนๆ 
 
8.  แหล่งข้อมูลที่ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องส าอาง 
                             โทรทัศน์                          เพือ่นหรือผู้ที่เคยใช้ 
                              สื่อสิง่พิมพ์ต่าง ๆ                เอกสารเผยแพร่ข้อมูลส านักงานอาหารและยา 
                              อินเตอร์เน็ต     
    
9.   บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง 
                             ตัวเราเอง                                      เพ่ือน 
                             บิดา – มารดา                                ญาติพ่ีน้อง 
                             คนรัก                                          ดารา – นักร้อง 
                             อ่ืนๆ 
 
 

10.  หากท่านเปลี่ยนไปซ้ือเครื่องส าอางยี่ห้ออ่ืน เพราะเหตุผลใดเป็นหลัก 
                             แพ้เครื่องส าอาง                               ไม่พึงพอใจคุณภาพสินค้า 
                             ราคาเครื่องส าอางยี่ห้ออ่ืนต่ ากว่า            ต้องการท าลองคุณภาพสินค้าใหม่                                      
                                                                                        
ส่วนที่  3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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จ านวนปีประสบการณ์การท างาน  10  ปี 

ที่อยู่ที่ท างาน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค  เลขท่ี  222 หมู่ 1 ต าบลบ้านต  า  
อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2541    มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสากเหล็กวิทยาคม   
พ.ศ. 2548 ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  

สถาบันการพลศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 
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