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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาดของ

บริษัทสรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของ
บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา และ 3) เพื่อปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจเครื่องสำอาง บริษัท สร
วีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยว ด้วยแบบสอบถาม จำนวน 
400 คน และวิธีการสัมภาษณ์กับผู้จัดการสาขา จำนวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เชื้อชาติจีน 
เพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รายได้ 20,001 - 30,000 บาท 
พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอาง พบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง เหตุผลในการเลือกซื้อเพื่อ
ความสวยงาม เลือกซื้อ 2 - 3 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1,000 บาท เลือกซื้อจากสาขาศูนย์การค้า 
จังชีลอน ป่าตอง มากที่สุด และรู้จักธุรกิจจากญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก แนะนำ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดธุรกิจเครื่องสำอาง บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด  โดยด้านที่มี
ผลมากทีสุ่ด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านลักษณะทางกายภาพ  
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, ธุรกิจเครื่องสำอาง 

 

Abstract 
The purposes of this study were 1) to study the personal factors influencing the marketing 

mix of Sarawee Beauty and Spa Co.,Ltd. 2) to compare the consumer behavior in the purchase of 
cosmetics. And 3) to study the marketing mix of cosmetics business, Sarawee Beauty and Spa 
Co.,Ltd. The research employed both qualitative and quantitative methodology.  The researcher 
interviewed 5 branched managers. Questionnaires were also used to collect the data from 400 
tourists of Sarawee Beauty and Spa Co.,Ltd.. The results showed that most of respondents were 
Chinese, female, aged between 2 1 - 3 0  years old. They completed bachelor's degree and earned 
about 20 ,001  -  30 ,000  baht per month. Regarding their behavior, most of them choose to buy 
cosmetics for the skin. The reason for choosing to buy for beauty. They bought 2  -  3  times per 
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month, spent less than 1 ,0 0 0  baht, choose to buy from the Junceylon Patong branch and 
recognized this cosmetic business from relatives/friends/acquaintances. In circles / well-known 
people The overall of marketing mixed factors influencing of Sarawee Beauty and Spa Co.,Ltd. was 
found to be at the highest level. The most influenced was the people factor, followed by the 
product factor and the physical evidence factors. 
Keyword: The marketing mixed factors, Consumer behavior, Cosmetics business 
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1. บทนำ 
ธุรกิจเครื่องสำอางไทย ในจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันเป็นธุรกิจที่มีความเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง จึงมีนัก

ลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามาลงทุนเพื่อทำกำไรอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองอย่างยิ่ ง โดยมีทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เข้ามาช่วงชิงตลาด หรือพื้นที่
การจำหน่ายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จำนวนมาก และการประกอบการแต่ละรายก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง เริ่ม
ตั้งแต่การทำสัญญาพื้นท่ี 1 บริเวณที่สัญจรต่าง ๆ ตลอดถึงทำเลที่มีมูลค่าสูงในห้างสรรพสินค้า เพื่อตั้งรับช่วงชิงการ
ขายที่มีมูลค่าสูง ทั้งนี้โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน ชาวรัสเซีย และอื่น ๆ ที่หลงใหลในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
เครื่องสำอาง ตลอดถึงด้วยการรักษาโรคที่เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคมีความต้องการหลากหลาย ซึ่งบริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา ได้หาช่องทางการขายโดยเข้าหาพื้นที่ขายใน
ห้างสรรพสินค้าด้วยราคาค่าเช่าที่สูงมากในแต่ละเดือน ก็ไม่สามารถหาพ้ืนท่ี ที่สามารถลงทุนได้ จากนั้นจึงได้แนวคิด
ใหม่ คือหาพื้นที่เช่าจากการจัดงาน อีเวนซ์ ในห้างที่มีอยู่บ่อย ๆ จากพื้นที่เช่า ขนาด 2 × 2 เมตร ระยะเวลาขาย 8 - 
12 วัน และเริ่มขยายพื้นท่ีเช่า มาเป็นพ้ืนท่ี ขนาด 8 - 15 เมตร เนื่องจากขายดี และเพิ่มประเภทร้านค้าจำนวนมาก
ขึ้น จากนั้นปลายปี พ.ศ. 2557 ได้มีพื้นที่เช่าเปิดร้านในพ้ืนท่ี ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต บริเวณช้ันที่ 3 เป็นสาขา
ที่ 2 และสาขาท่ี 3 ศูนย์การค้าจังชีลอน ป่าตอง สาขาท่ี 4 ตลาดบันซ้าน ป่าตอง สาขาท่ี 5 ศูนย์การค้าจังซีลอน ช้ัน
ใต้ดิน โดยใช้ช่ือ Sorawee Beauty & Spa และร้านเริ่มสร้างแบรนด์สินค้า ขายเองหลาย ๆ ตัวในปัจจุบัน และทาง
ร้านมีเป้าหมาย สนามบินกระบี่ หาดอ่าวนางกระบี่ และเกาะสมุย (บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา, 2561) 

ในฐานะผู้วิจัยเป็นผู้บริหารของบริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการวิเคราะห์
ธุรกิจการค้าเครื่องสำอาง สำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับแผนกลยุทธ์ธรุกิจ
ของตน เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และหาแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทสรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา 
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของบริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ 

สปา 
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมการตลาดธุรกิจเครื่องสำอาง บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา  

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค  

การดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จในยุคที่ต้องมีการแข่งขันมากมาย ผู้วางแผนการตลาดจำเป็นอย่างยิ่งที่
จำเป็น ต้องศึกษาค้นคว้าหาความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย และพยายามตอบสนองความต้องการ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคให้ได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงลักษณะของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
การกำหนดราคาให้เหมาะสม การกระจายสินค้าให้ทั่วถึง การให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น แต่ความต้องการที่แท้จริง
ของผู้บริโภคเหล่านั้นได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่เกิดจากปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและ
ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
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พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคทำการค้นหา การคิด การซื้อ การใช้ การประเมินผลใน
สินค้าและบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรือเป็นข้ันตอน ซึ่งเกี่ยวกับความคิด ประสบการณ์ 
การซื้อ การใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและใช้
สินค้า (Kotler, 2012) 

3.1.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงในการตัดสินใจซื้อ และใช้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภค 

เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่คงที่ ไม่แน่นอน ดังนั้น นักการตลาดจึงต้ อง
ทำการศึกษาถึงพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองตรงกับ
ความพึงพอใจของผู้บริโภค คำถามที่จะใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ที่สำคัญประกอบด้วย 6Ws และ 1H เพื่อ
หาคำตอบ 7Os ที่ต้องการ มีรายละเอียดดังนี้ (สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู, 2554 : 240 - 243) 

1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who Is In The Target Market?) 
2) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What Does The Consumer Buy?) 
3) ทำไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why Does The Consumer Buy?) 
4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who Participates In The Buying?) 
5) ผู้บริโภคซื้อสินค้าเมื่อใด (When Does The Consumer Buy?) 
6) ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where Does The Consumer Buy?)  
7) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How Does The Consumer Buy?)  

3.1.2 กระบวนการของพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior) 
  ก่อนท่ีมนุษย์จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาจะมีมูลเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมขึ้นก่อน 
ซึ่งเรียกว่ากระบวนการของพฤติกรรม และกระบวนการของพฤติกรรมมนุษย์ มีลักษณะคล้ายกัน  3 ประการ ดังนี้ 
(สุวัฒน์ ศริินิรันดร์ และภาวนา สายชู, 2554 : 245) 

1) พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสาเหตุทำให้เกิด (Behavior is Caused) 
2) พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น (Behavior is Motivated) 
3) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย (Behavior is Goal Directed) 

 กระบวนการพฤติกรรมของคน มีลักษณะที่คล้าย ๆ กัน แต่รูปแบบของพฤติกรรมของคนที่แสดงออก 
ในเหตุการณ์ที่เขาเผชิญมีลักษณะแตกต่าง อาจเกิดมาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่านี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของบุคคล ทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาต่างกัน 

จากแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจบริโภคสินค้าชนิดใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม และก่อน
การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคมีกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ดังนั้น นักการตลาดจะต้องจัดหาสิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด
ความต้องการซื้อมากที่สุด 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องค์ประกอบการดำเนินงานทางการตลาด (สุดาพร กณฑลบุตร, 

2550 : 132) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ถือเป็นเครื่องมือหรือปัจจัยทางการตลาดที่ผู้ประกอบการ
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และนักการตลาดใช้ควบคุมทิศทางในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนอง ความต้องการและสร้างความพึง
พอใจแก่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย เกิดความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมา (ฉัต
ยาพร เสมอใจ และฐิตินันท์ วารีวนิช , 2551 : 50) ดังนั ้น กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7 P’s of 
Marketing) หมายถึง การสร้างข้อเสนอขายทางการตลาดบริการ (Service Market Offerings) ที่ผู้ประกอบการ
สร้างขึ้นเพื่อเช่ือมโยงถึงผู้บริโภคโดยคำนึงถึงความต้องการ ความคาดหวังที่ได้จาก ประสบการณ์การใช้บริการและมี
ความพึงพอใจที่มากกว่าความคาดหวัง องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  

3.2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) สินค้าและบริการคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ทำให้ผู้ซื้อสามารถรับรู้ถึง
ลักษณะและความคุ้มค่าของสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นตัวสำคัญที่ก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซื้อของผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มโรงแรม
ในการตัดสินใจเลือกซื้อ 

3.2.2 ราคา (Price) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ ต่อเมื่อผู้ซื้อทำการประเมินทางเลือก
และการทำการตัดสินใจโดยปกติโรงแรมจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีราคาที่เหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป และต้องมี
คุณภาพดีและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 

3.2.3 ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) กลยุทธ์ของนักตลาดและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการทำให้สินค้าไหล
ผ่านมือจากผู้ผลิตไปยังมือผู้ซื้อคนสุดท้าย ซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดีควรสามารถทำหน้าที่เคลื่อนสินค้าให้เปน็ไป
ด้วยความรวดเร็ว  ราบรื่นและสะดวกสบายจนไปถึงมือผู้ซื้อ 

3.2.4 การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) สามารถก่ออิทธิพลต่อผู้ซื้อได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ เช่น การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดการนำเสนอสินค้าจัดรายการพิเศษ และสินค้าใหม่โดย
พนักงานขายที่มีความรู้ดีเกี่ยวกับสินค้า และการใช้สื่อสารข้อมูลข่าวสารขององค์กรทางอินเทอร์เน็ตด้วยการจัดส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตรงถึงผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมาย 

3.2.5 บุคลากรหรือพนักงาน (People) มีอิทธิพลต่อผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มธุรกิจ เป็นอย่างมากในด้านการ
บริการ การโน้มน้าว การสื่อสารให้ข้อมูล ความรู้และสามารถแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าได้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ จึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

3.2.6 กระบวนการ (Process) จะมีผลต่อการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคในด้านการติดต่อสั่งซื้อ การจัดส่ง
และการบริการอื่น ๆ ขององค์กรจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคว่าอาจจะซื้อหรือไม่ซื้ออันเนื่องจากความพึง
พอใจในระบบหรือขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในการให้บริการ 

3.2.7 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์และความมี
มาตรฐาน สากลขององค์กรผู้จัดจำหน่าย โดยเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและได้รับเอกสารใบอนุญาตต่าง ๆ 
อย่างถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการในการจัดการด้านจัดหา จัดจ้าง จัดซื้อ 
นำเข้า จัดเก็บ จัดส่ง และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกประเภทท่ัวราชอาณาจักรไทย ซึ่งต้องได้รับการอนุ
มติจากองค์กรภาครัฐในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจ 

จากส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการหรือ
ดำเนินการให้ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 นี้มีความสดคล้องไปในทิศทางการดำเนินงานเดียวกัน จึงจะมีโอกาสสร้าง
ความน่าเชื่อถือและชักจูง โน้มน้าวให้ผู้บริโภคเกิดความเต็มใจท่ีจะซื้อและมีความต้องการซื้อและเกิดการตัดสินใจซื้อ
ในที่สุด ดังนั ้นความสำคัญและความจำเป็นของส่วนประสมการตลาดจะเป็นเครื ่องมือในการสร้างกลยุทธ์ทาง
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การตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับตลาดกลุ่มเป้าหมาย และสามารถทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายและประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการ 

3.2 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน/รัสเซีย และชาวไทย ที่

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ของบริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา ทั้ง 5 สาขา ในจังหวัดภูเก็ต กำหนดเป็น
กลุ่มตัวอย่าง 400 ราย ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) ในการเก็บข้อมูล ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  การสุ่มตัวอย่างช้ันภูมิจำนวนประชากร  

นักท่องเท่ียว สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง 

ชาวจีน 70% 280 
รัสเซีย 20% 80 
ไทย 10% 40 

รวม 100% 400 
 

 4.1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้จัดการสาขา บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา ทั้ง 5 สาขา 
สาขาละ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 คน ซึ่งมีข้ันตอนในการดำเนินการ โดยการออกไปสัมภาษณ์รายบุคคลตามที่
กำหนด (Personal Interview) ด้วยตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์และหลีกเลี่ยงการช้ีนำ
หรือการตั้งคำถามอย่างมีอคติ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. เพศ 2.  อาย ุ
 3. อาชีพ 4.ระดับการศึกษา 
 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
ธุรกิจเคร่ืองสำอาง บริษัท สรวีย์ บิวต้ี แอนด์ 

สปา 
1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 
2. ด้านราคา (Price) 
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. ด้านบุคลากร (People) 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 
7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence)  

 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) 
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What) 
3. ทำไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why) 
4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ้ (Who) 
5. ผู้บริโภคซื้อสินค้าเมื่อใด (When) 
6. ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where) 
7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How) 
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4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ เครื ่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยครั ้ งนี ้  เป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยได้จัดทำแบบสอบถามให้สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิดและข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคต่าง ๆ เป็นกรอบในการ
กำหนดเนื้อหาการออกแบบสอบถาม เพื่อการศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจเครื่องสำอาง บริษัท สรวีย์ 
บิวตี้ แอนด์ สปา โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการในการประมวลผลวิจัย 
ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะ
ของแบบสอบถามจะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
 ตอนท่ี 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 
 ตอนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจเครื่องสำอาง บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา ได้แก่ 1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 5) ด้านบุคลากร (People) 6) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) และ 7) ลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) ลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ 5 
ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535)  
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจเครื่องสำอาง บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา  
 4.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์ โดยเลือกวิธีการสัมภาษณ์แบบที่มีโครงสร้าง  (Structured 
Interviews) เป็นลักษณะที่มีคำถามกำหนดไว้แน่นอน ส่วนคำตอบอาจแตกต่างกันออกไปโดยกำหนดประเภทของ
การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview)  ซึ่งประกอบด้วยคำถามปลายเปิดผู้
สัมภาษณ์สามารถปรับดดัแปลงคำถามให้สอดคลอ้งกับสถานการณไ์ด้ โดยการสัมภาษณ์ลักษณะนี้ผู้สัมภาษณ์มีความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจการหรือธุรกิจของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

4.3 การทดสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือเชิงปริมาณ 
 4.3.1 ค่าความเที่ยงตรง (Validity) การตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามตามขั้นตอน

ดังนี ้
   1) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมว่าแบบสอบถามมี

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาหรือไม่ 
   2) ผู ้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ ้น ไปทดสอบด้านเนื้อหา และข้อคำถาม โดยการให้ผู ้ที ่มี

ประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) ผศ. สุวรรณา กาญจน
เมธากุล 2) ผศ.ดร. นพดล จันระวัง และ 3) คุณสุธิดา  เขื่อนนอก วิเคราะห์และพิจารณาคำถามเป็นรายข้อ พร้อม
ทั้งให้ความคิดเห็นในแต่ละประเด็น เพื่อนำมาปรับปรุงข้อคำถามให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน จากนั้นนำมาคำนวณหาค่า โดยวิธี 
(Item Objective Congruence Index : IOC) เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา ความชัดเจนของข้อ
คำถามและประเด็นคำถาม สามารถวัดสิ ่งที ่ผู ้วิจัยต้องการได้ตามวัตถุประสงค์เมื ่อนำมาใช้จริง  ซึ่งจากการนำ
แบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยงตรงพบว่าคำถามทุกข้อได้ค่า IOC >0.5และค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.98 
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 4.3.2 ค่าความการทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม (Reliability) ก่อนที่จะนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปใช้
จริง ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปทดสอบกับตัวอย่างการทดสอบที่มีคุณสมบัติเหมือนประชากรวิจัย จำนวน 40 
ตัวอย่าง เพื ่อตรวจสอบความเข้าใจและความสมบูรณ์ในคำถาม จากนั ้นจึงนำผลการสอบถามไปคำนวณค่า 
Reliability โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) แบบครอนบัช (Cronbach Alpha)  

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ไปเก็บข้อมลู
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี ้
  1) ดำเนินการเก็บข้อมูลบริเวณที่ได้ทำการคัดเลือกในขั้นตอนของการสุ่มตัวอย่าง 
  2) ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะนำแบบสอบถามจำนวน 400 ชุดไปดำเนินการถามกับกลุ่ม
ตัวอย่าง พร้อมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย ตลอดจนลักษณะของแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างทราบ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน แล้วจึงทำการตอบแบบสอบถาม โดยจะให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วย
ตนเอง เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูล และการวิเคราะหข์้อมูลต่อไป  
 4.4.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที ่มีผู้ รวบรวมไว้ทั้ง
หน่วยงานของรัฐ และเอกชนดังน้ี 
  1) หนังสือพิมพ์ธุรกิจ และวารสารต่าง ๆ 
  2) หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ ์วิทยานิพนธ ์และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  3) ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นำข้อมูลที่ได้รับมาทำการวิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถี ่(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
  ตอนท่ี 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค นำข้อมูลที่ได้รับมาทำการวิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถี ่(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค  
  ตอนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดธุรกิจเครื่องสำอาง บริษัท สรวีย์ บิวตี้ 
แอนด์ สปา ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 4) ด้าน
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5) ด้านบุคลากร (People) 6) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) และ 7) 
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Eridance) โดยนำข้อมูล  ที่ได้รับมาทำการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
  ตอนที ่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้ผู ้ตอบแบบสอบถามได้มีการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจเครื่องสำอาง บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา 
โดยบรรยายเชิงพรรณา เพื่อสรุปข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สรุปลักษณะเชิงพรรณาและนำเสนอข้อมูล
แต่ละประเด็นในการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
   1. จัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ หรือกรอบแนวคิด 
   2. วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ความเหมือนและความต่าง พร้อมแสดงเหตุผล 
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   3. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามลำดับวัตถุประสงค์หรือกรอบแนวคิด ตามลักษณะ
พรรณนาวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นสอดแทรกในเนื้อหา 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เช้ือชาติจีน เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ระหว่าง 21 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

มีอาชีพค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท  
5.2 พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลอืกซื้อเครื่องสำอาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อ คือ เครื่องสำอาง

สำหรับผิวหนัง เหตุผลสำคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อเครื่องสำอาง บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา ส่วนใหญ่
เพื ่อความสวยงาม ตัดสินใจเลือกซื้อเครื ่องสำอาง บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปาด้วย มีความถี่ในการเลือกซื้อ
เครื่องสำอาง บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา  2 - 3 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย น้อยกว่า 1,000 บาท เลือกซื้อ
เครื่องสำอางศูนย์การค้าจังชีลอน ป่าตอง รองลงมาคือ สาขาตลาดบันซ้าน ป่าตอง สาขาศูนย์การค้าจังซีลอน 
ชั้นใต้ดิน สุดท้ายคือสาขาห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 3 และรู้จักธุรกิจเครื่องสำอาง บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ 
สปา จากญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก แนะนำ  

5.3 ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจเครื่องสำอาง บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา พบว่า โดย
ภาพรวม อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  

 5.3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะเดน่เป็นพิเศษกว่าสินค้าอื่น อยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นรองลงมา 
คือ มีสินค้าตรงตามความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ  มีการรับประกันสินค้า 
สามารถเปลี่ยน คืนสินค้าให้กับผู้บริโภคได้ กรณีสินค้าชำรุดเสียหาย  อยู่ในระดับมาก ส่วนผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) พบว่า การมุ่งเน้นที่ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นกว่าคู่ แข่งขัน โดยเน้นคุณภาพ
สินค้าเกรดพรีเมี่ยม มีกรรมวิธีการผลิตที่ปลอดภัยและทันสมัย ที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลและมีสถาบันต่าง ๆ 
รับรอง ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้รวดเร็ว ซึ่งสินค้าที่วางขายส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอางที่
ทันสมัย และตามกระแสนิยม เช่น เครื่องสำอางประเภท ลิปสติก บลัชออน รองพื้น อายไลน์เนอร์ และน้ำหอม เป็น
ต้น  
 5.3.2 ด้านราคา (Price) ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ประเด็นรองลงมา คือ มีฉลากบอกราคา
สินค้าอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มี 2 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ มีการให้
เครดิตในการซื้อสินค้าและราคาสินค้ามีความยืดหยุ่น / ต่อรองราคาได้ อยู่ในระดับมาก ส่วนผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) พบว่า ราคาของเครื่องสำอางเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ทางบริษัทจึงมี
เครื่องสำอางในหลายระดับราคาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ โดยการมีการใช้การตั้งราคาแบบ การกำหนดราคาตามคุณค่า 
(Value-base Pricing) คือ เครื่องสำอางประเภทคุณภาพดี ระดับราคาสูง และเครื่องสำอางประเภทคุณภาพปานกลาง 
ระดับราคาปานกลาง เป็นต้น  
 5.3.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลีย่สงูสุด คือ ทำเลตั้งอยู่ในแหล่งทีส่ะดวกและเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็น



 

 

PO
ST

ER
  8

60
 

รองลงมา คือ กำหนดเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มี
ช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เช่น ไลน์ Facebook อยู่ในระดับมาก ส่วนผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) พบว่า ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทางหน้าร้านของบริษัทโดยตรง ซึ่งตกแต่งด้วยโทนสีอบอุ่น
สบายตา แสดงถึงภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และดูโดดเด่น ทำให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกอึดอัดเวลาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถ
ทดสอบสี กลิ่น และเนื้อสัมผัสของเครื่องสำอางก่อนตัดสินใจซื้อได้ และการเลือกทำเลที่ตั้งแต่ละสาขาที่หลากหลาย
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย โดยผู้บริโภคจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าคนไทย จึงเลือกเปิดสาขา
ภายในห้างสรรพสินค้า เพื ่อความสะดวกในการเดินทางมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือก
ผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการ โดยเรามีการแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านป้ายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อให้
ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่ายขึ้น และมีการแนะนำผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ใบปลิว และป้ายประชาสัมพันธ์หน้าร้าน การบอกต่อของ
กลุ่มผู้บริโภค 
 5.3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก เมื่อพิจารณารายประเด็น 
พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีบริการการแนะนำสินค้าให้กับผู้บริโภค อยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นรองลงมา 
คือ มีการแจก แถมสินค้าให้กับผู้บริโภคในโอกาสต่างๆอยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการจัด
กิจกรรมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม เช่น การสะสมยอดครบ ลุ้นรับรางวัลอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) พบว่า มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำการตลาดหรือเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้แก่ผู้บริโภคผ่าน Social Media หรือแอพพลิเคชั่น ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น การโฆษณาโปรโมชั่นผ่าน
เว๊ปไซต์ หรือ ผ่าน Line Facebook Instagram โดยผู้บริโภคสามารถเข้าไปได้ที่ http://www.soraweeshop.com 
ในหน้าร้านแต่ละสาขาจะมีการติด Pint Ads ไว้ เพื ่อเป็นการแจ้งโปรโมชั ่น ณ ประจำเดือน ยกตัวอย่างเช่น 
โปรโมช่ันซื้อ 1 แถม 1 หรือซื้อช้ินท่ีสองลด 50% เป็นต้น และมีการจัดทำใบปลิว เพื่อแจกให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
ที่มาเดินในห้างที่เรามีสาขา ภายในใบปลิว จะบอกแผนที่สาขาภายในห้างนั้น เพื่อที่จะแนะนำบริษัทให้ผู้บริโภคได้
รู้จักมากขึ้น รวมถึงมีการทำบัตรสมาชิก และเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน QR Code หรือ e-Payment ต่าง ๆ ท่ีแจก
สิทธปิระโยชน์มากมายในการทำโปรโมชั่นและกลยุทธ์การตลาดส่งเสริมการขายผ่านผู้ให้บริการ e-Payment 

 5.3.5 ด้านบุคลากร (People) ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานสามารถแนะนำสินค้าได้ตามความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นรองลงมา คือ 
พนักงานมีความสุภาพ อ่อนโยน อยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ พนักงานมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี 
เต็มใจให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า มีการจัดอบรม
พนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเครื่องสำอางทุกชิ้นที่วางขายภายในหน้าร้านของบริษัท และอบรมถึงงาน
บริการที่ดีด้วย เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกพอใจและกลับมาซื้อสินค้าของบริษัทอีกครั้ง นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการส่ง
พนักงานอบรมด้านภาษาเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังมีการคัดสรรบุคลากรที่มี
คุณภาพเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัท มีความใส่ใจในงานบริการ และฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์ และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในการทำงาน 
 5.3.6 ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด เมื ่อพิจารณารายประเด็น 
พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เต็มใจบริการ / บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส อยู่ในระดับมากที่สุด 
ประเด็นรองลงมา คือ มีความเป็นกันเองกับผู้บริโภคาประจำและผู้บริโภคจร อยู่ในระดับมากที่สุด และประเดน็
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีบริการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ อยู่ในระดับมาก ส่วนผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
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Interview) พบว่า มีการอบรมในเรื่องของการบริการและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาเป็นอย่างดี ต้อนรับผู้บริโภคด้วย
ความเต็มใจ และสามารถสื่อสารตอบข้อซักถามของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ถูกต้อง อีกทั้งยัง
สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคได้อีกด้วย  

 5.3.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาราย
ประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดวางสินค้าอย่างเป็นหมวดหมู่ เลือกสินค้าได้ง่าย อยู่ในระดับ
มากที่สุด ประเด็นรองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายภาษา ทำให้เข้าใจได้มากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด 
และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีแพ็คเกจจิ้งที่น่าประทับใจ อยู่ในระดับมาก ส่วนผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) พบว่า หน้าร้านของบริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา จะตกแต่งร้านด้วยโทนสีอบอุ่น เพื่อให้ดูสบายตา 
แสดงถึงความทันสมัย และเป็นมิตรกับผู้บริโภค ทางเดินระหว่างชั้นวางผลิตภัณฑ์จะจัดวางอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก และทางด้านหน้าจะมีจุดรอที่ให้บริการสำหรับผู้ที่มากับ
ผู้บริโภคแต่ไม่ต้องการเข้าไปเดินซื้อผลิตภัณฑ์ โดยจะมีเก้าอี้น่ังเตรียมไว้ให้ โดยส่วนใหญ่เน้นการจัดในรูปแบบความเป็น
ไทย ความเรียบง่าย และความเป็นธรรมชาติ เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของทางบริษัท จัดสถานที่ให้มีสะดวก สะอาด เป็น
มิตรกับผู้บริโภค เน้นการสร้างความประทับใจให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทซ้ำ 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจเครื่องสำอาง บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา 
พบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจเครือ่งสำอาง บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปาโดยภาพรวม 
อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์และการบริการและด้านลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านสถานท่ี
ให้บริการและช่องทางการจัดจำหน่าย   

6.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มุ่งเน้นที่ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งขัน โดยเน้นคุณภาพ
สินค้าเกรดพรีเมี่ยม มีกรรมวิธีการผลิตที่ปลอดภัยและทันสมัย ที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลและมีสถาบันต่าง ๆ 
รับรอง ซึ่งสอดคล้องกับกัญญาณัฐ คุ้ยกระบวน (2558 : ก) ได้ศึกษาแผนธุรกิจร้านบิ้วตี้ฟลูช็อป จำหน่าย
เครื่องสำอางและอาหารเสริม ที่พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหาร
เสริมเกี่ยวกับคุณภาพ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ที่ตั้งของร้าน มีของแถม การบริการที่สุภาพของพนักงาน และ
สุดท้ายความสวยงามในการตกแต่งร้าน การลงทุนในร้านบิ้วตี้ฟลูช็อป  

6.2 ด้านราคา (Price) มุ่งเน้นการนำเสนอราคาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทีม่ีความเหมาะสม มีการกำหนดราคาจาก
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ มีหลายราคาให้เลือก เนื่องจากสินค้าประเภทสปาสามารถเป็นของฝากต่างชาติ ซึ่งทางร้าน
มีจำนวนสินค้าเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการเปรียบเทียบราคาขึ้น กลยุทธ์คือไม่ตั้งราคาสูงเกินและไม่ต่ำเกิน จัดทำ
ภาษีให้ผู้บริโภคเพื่อความเชื่อมั่นในตัวสินค้าด้วย ซึ่งสอดคล้องกับธนา  ตันติเอมอร (2558 : ก) ทำการศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศของประชากรในจังหวัดปทุมธานี ที่พบว่า ผู้บริโภคได้
ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ในส่วนของส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยที่มีความสำคญัมา
เป็นอันดับแรก ๆ คือ ปัจจัยในด้านของราคาและการส่งเสริมทางการตลาด 

6.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทางหน้าร้านของบริษัทโดยตรง โดย
หน้าร้านของบริษัทจะตกแต่งด้วยโทนสีอบอุ่นสบายตา แสดงถึงภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และดูโดดเด่น ทำเลที่ตั้งแต่ละ
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สาขาท่ีหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย โดยผู้บริโภคจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าคนไทย 
จึงเลือกเปิดสาขาภายในห้างสรรพสินค้า เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
ดวงใจ  ธรรมนิภานนท์ (2557 : ก) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทางการค้า
แบบดิจิทัล ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ผู้ตอบให้ความสำคัญต่อปัจจัย 6 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลำดับ คือ ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็น
ส่วนตัว ด้านการให้บริการส่วนบุคคล และด้านผลิตภัณฑ์ โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เว็บไซต์ใช้งานง่าย 
สะดวก รวดเร็วในการค้นหาเลือกและสั่งซื้อสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทางดิจิทัลในระดับค่อนข้างต่ำ 

6.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำการตลาดหรือเพิ่มความ
สะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคผ่าน Social Media หรือแอพพลิเคชั่น ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น การโฆษณา
โปรโมช่ันผ่านเว๊ปไซต์ หรือ ผ่าน Line Facebook Instagram และมีการจัดทำใบปลิว และบัตรสมาชิก ซึ่งสอดคล้อง
กับดวงขวัญ สาครชลธาร (2554 : ก) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลการซื้อเครื่องสำอางผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่พบว่า 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อการซื้อเครื่องสำอางผ่านทางอินเตอร์เน็ตในระดับท่ีสำคัญมาก โดยปัจจัย
ย่อยที่มีผลสูงสุด คือ การแจ้งโปรโมชั่นทางหน้าเว๊บไซต์  

6.5 ด้านบุคลากร (People) มีการจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเครื่องสำอางทุกช้ินที่วางขาย
ภายในหน้าร้านของบริษัท และอบรมถึงงานบริการที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกพอใจและกลับมาซื้อสินค้าของบริษัท
อีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับตรีญาภรณ์ สมบูรณ์วงศ์ (2559 : ก) ได้ศึกษา แผนธุรกิจร้านขายเครื่องสำอาง พบว่า 
ทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาด ทางร้านเน้นการขายเครื่องสำอางหน้าร้านเป็นหลัก โดยร้านตั้งอยู่ที่ตลาดละลาย
ทรัพย์ มีกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายคือกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการแต่งหน้าและมีเครื่องสำอางแต่ละประเภทหลากหลายตรา
สินค้า และกลุ่มผู้ที่แต่งหน้าและมีเครื่องสำอางแต่ละประเภทอย่างละ 1-2 ตราสินค้า โดยภายในร้านจะมีพนักงาน
ขายคอยให้คำแนะนำผู้บริโภคด้วยบริการที่ดี อีกทั้งพนักงานของร้านจะได้รับการฝึกอบรมให้มีความพร้อมสำหรับ
การขายและการบริการอยู่เสมอ 

6.6 ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) มุ่งเน้นเต็มใจบริการ / บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และ
สามารถสื่อสารตอบข้อซักถามของผู้บริโภคได้ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2545 : 3) ที่กล่าว
ว่า การพัฒนากระบวนการจัดการ (Process Quality Management) การจัดการคุณภาพ เป็นแนวทางในการ
บริหารกระบวนการจัดการในตลาดบริการที่ต้องการเน้นคุณภาพ โดยบุคลากรทุกคนขององค์การจะมีส่วนร่วมและ
มุ่งหมายผลกำไรในระยะยาวด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งการสร้างผลประโยชน์ให้แก่บรรดา
บุคลากรขององค์การและสังคมด้วย 

6.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มุ่งเน้นการจัดวางสินค้าอย่างเป็นหมวดหมู่ เลือกสินค้าได้
ง่าย โดยส่วนใหญ่เน้นการจัดในรูปแบบความเป็นไทย ความเรียบง่าย และความเป็นธรรมชาติ เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของ
ทางบริษัท เน้นการสร้างความประทับใจให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทซ้ำ ซึ่งสอดคล้องกับกัญญาณัฐ  
คุ้ยกระบวน (2558 : ก) ได้ศึกษาแผนธุรกิจร้านบิ้วตี้ฟลูช็อป จำหน่าย เครื่องสำอางและอาหารเสริม ที่พบว่า 
คุณภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เป็นจุดแข็งที ่สำคัญ โอกาส คือ การเติบโตของตลาดความงาม 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการซื้อผลติภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสรมิเกี่ยวกับคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม
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กับคุณภาพ ที่ตั้งของร้าน มีของแถม การบริการที่สุภาพของพนักงาน และความสวยงามในการตกแต่งร้านและการ
ลงทุน  
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ควรให้ความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้รับความนิยมอยู่ใน

ปัจจุบัน และควรสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีการอัพเดทสินค้าอย่าต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคมีการ
รับรู้อย่างต่อเนื่องว่ามีสินค้าชนิดใดบ้าง และรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้า เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

7.2 ด้านราคา (Price) การตั้งราคาของสินค้าต้องเหมาะสมกับคุณภาพและควรมีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนและ
ถูกต้อง ราคามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในแต่ละครั้ง ผู้บริโภคจะทำการเปรียบเทียบ
ราคาและคุณภาพของสินค้ากับสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 

7.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ควรมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายเพื่อให้สะดวกต่อผู้บรโิภคใน
การหาซื้อผลิตภัณฑ์ และสถานท่ีจำหน่ายควรเป็นสถานท่ีที่มีช่ือเสียงท่ีดีและน่าเช่ือถือ  

7.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ควรมีการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ
ของผลิตภัณฑ์ โดยการโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ ท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง และผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย  

7.5 ด้านบุคลากร (People) ควรมีพนักงานมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เต็มใจให้บริการ สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่
ผู้บริโภคได้ 

7.6 ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ควรมีกระบวนการที่ง่ายและสะดวกแก่ผู้บริโภค  
7.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ควรมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจอยู่เสมอ และมี

การจัดหน้าร้านให้สะดวก สบาย สะอาดตาอยู่เสมอ 
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