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บทคัดย่ อ
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การวิจัยครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาถึงข้ อมูล
ด้ า นประชากรศาสตร์ รวมถึ ง ข้ อ มูล ส่ว นประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจซือนําหอม และเพื อ
ศึกษาถึงปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ทีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซือนําหอมของผู้ใช้ บริ การ
ห้ างสรรพสินค้ า ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั ครังนี คือผู้บริ โภคนําหอม
แบรนด์ ต่ า งประเทศของผู้ บริ โภคที มาใช้ บริ การ
ห้ างสรรพสินค้ าเขตปทุมวัน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จํ า นวน 390 คน ที ได้ จ ากการสุ่ม ตัว อย่ า งแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) จากนันผู้วิจัยนํา
ข้ อมูลจากแบบสอบถามทีได้ มาวิเคราะห์หาค่าความถี
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
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สมมติฐานสถิติ Independent Samples T-Test, Oneway ANOVA และ Multiple Regression โดยกําหนดค่า
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ผลการวิจยั ได้ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
บางประการส่ง ผลต่อ พฤติ ก รรมการตัด สิน ใจ ปั จ จัย
ส่วนบุคคลทีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือนําหอม
ของผู้บริ โภคทีมาใช้ บริ การห้ างสรรพสินค้ าเขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานครต่า งกัน และปั จจัย ด้ านส่วนประสม
การตลาดส่งผลกับการตัดสินใจซือนําหอมของผู้บริ โภค
ที ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า เ ข ต ป ทุ ม วั น
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Abstract
This research was aimed to identify
demographic data as well as marketing mix that
affected consumers’ decision on their purchases
of perfume, and to examine demographic
characteristics that were correlated to consumers’
decision on their purchases of perfume at the
department store in Patumwan district of
Bangkok. Samples were 390 users of imported
brands of perfume, who visited the department
store in Patumwan district of Bangkok, chosen by
convenience sampling technique. Responses
were collected using questionnaire technique,
and statistical analysis tools in use included
frequency, percentage, mean, standard
deviation, and hypothesis testing tools in use
were Independent Samples T-Test, One-way
ANOVA และ Multiple Regression with significance
level of 0.05.
Results revealed that some demographic
characteristics had effects over consumer’s
purchase decision, differences in demographic
characteristics could lead to different decision of
their purchase of perfume at the department store
in Patumwan district of Bangkok, and factors of
marketing mix had effects on consumer’s
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decision to purchase perfume at the department
store in Patumwan district of Bangkok.
Keywords: Perfume, Marketing Mix, Purchase
Decision, and Bangkok

บทนํา
จากกระแสทุนนิยมทีเพิมสูงขึนในปั จจุบนั ทําให้
สัง คมไทยได้ มี ก ารเปลี ยนแปลงไปในหลาย ๆ ด้ า น
เพื อให้ ก้ าวทั น กั บ นานาประเทศทั วโลก และเพือ
เป็ นการกระตุ้ นเศรษฐกิ จ ให้ เกิดการเจริ ญเติบโต
การเปลียนแปลงดังกล่าวทําให้ สงั คมและวัฒนธรรม
ของคนไทยมี ก ารเปลียนแปลงไป สิ น ค้ า นํ า เข้ า จาก
ต่างประเทศได้ เข้ ามามีอิทธิ พลต่อการดําเนินชีวิตของ
คนไทยมากขึน ไม่ว่าจะเป็ นพฤติกรรมการเลียนแบบ
ของกลุ่มเพือนหรื อดาราทีชืนชอบ ความต้ องการเป็ นที
ย อ ม รั บ ใ น สั ง ค ม ด้ ว ย เ ห ตุ นี สิ น ค้ า นํ า เ ข้ า จ า ก
ต่างประเทศจึงได้ เป็ นทีต้ องการอย่างยิงในสังคมไทยใน
ปั จจุ บั น โดยเฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ์ นํ าหอมนํ า เข้ าจาก
ต่างประเทศทีมีอตั ราการนําเข้ าเพิมสูงขึนทุกปี ตังแต่ปี
พ.ศ. 2556-2558 ทีได้ มีอัตราการนําเข้ านําหอมจาก
ต่างประเทศเพิมขึน 38 เปอร์ เซ็นต์ หรื อเป็ นมูลค่ากว่า
400 ร้ อยล้ านบาท (แสดงดังภาพที 1) ด้ วยเหตุนีผู้วิจยั
จึงมีความสนใจทีจะทําการศึกษาวิจยั ในครังนีเพือจะได้
ทราบถึ ง พฤติ ก รรมและการตัด สิน ใจซื อนํ าหอมของ
ผู้บริ โภคทีมาใช้ บริ การห้ างสรรพสินค้ าในเขตปทุมวัน
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มูลค่ าการนําเข้ านํา3 หอม (พันล้ านบาท)
4
3
2

มูลค่าการนําเข้ านําหอม (พันล้ าน
บาท)

1
0
2555

2556

2557

2558

ภาพที 1 มูลค่าการนําเข้ านําหอม
ทีมา: สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร กรมศุลกากร

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาถึงปั จจัยส่วนบุคคลทีมีความสัมพันธ์
กั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื อนํ าหอมของผู้ ใช้ บริ ก าร
ห้ างสรรพสินค้ า ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2. เพือศึกษาถึงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
พฤติ ก รรมการเลื อ กซื อนํ าหอมของผู้ ใช้ บริ การ
ห้ างสรรพสินค้ า ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านประชากร คื อ บุ ค คลที มาใช้
บริ การห้ างสรรพสิ น ค้ า ในเขตปทุ ม วั น จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัว แปรอิ ส ระ ประกอบไปด้ วย ปั จจั ย ด้ าน
ประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
รายได้ เฉลียต่อเดือน อาชีพ สถานภาพสมรส และปั จจัย
ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
การจัด จํ า หน่ า ย และการส่ง เสริ ม การตลาด บุค คล
ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการให้ บริ การ

ตัว แประตาม ได้ แก่ การตัดสินใจซื อนํ าหอม
ของผู้ที มาใช้ บริ ก ารห้ า งสรรพสิ น ค้ า ในเขตปทุม วัน
กรุงเทพมหานคร
3. ขอบเขตเวลา งานวิจยั นีใช้ ระยะเวลาในการทํา
ตังแต่วนั ที 1 สิงหาคม 2558 – 1 กุมภาพันธ์ 2559

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี/ยวกับการตัดสินใจซือ3
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2552) กล่าวว่า
กระบวนการตัดสินใจซือของผู้ซือ แบ่งเป็ น 5 ขันตอน
ดังนี
ขันที 1 การรั บรู้ ถึ งปั ญหา กระบวน การซื อจ ะ
เกิ ดขึนได้ ต่อเมือ ผู้ซือตระหนักถึง ความต้ องการหรื อ
ปั ญหาของตนเอง
ขันที 2 การค้ นหาข้ อมูล ผู้บริ โภคจะแสวงหาข้ อมูล
จากแหล่ ง ข้ อมู ล ภายในก่ อ น หากข้ อมูลทีได้ รับยัง
ไม่ เ พี ย งพอก็ จ ะหาข้ อ มูล จากแหล่ง ข้ อมูล ภายนอก
เพิมเติม เพือประกอบการตัดสินใจ
ขันที 3 การประเมิ นผลทางเลือก ผู้บริ โภคจะนํ า
ข้ อมูลทีได้ มาวิเคราะห์ข้อดีหรื อข้ อเสียเพือเปรี ยบเทียบ
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สินค้ าและหาความคุ้มค่า วิเคราะห์ข้อดีและข้ อเสียของ
สินค้ า ต่อมานําข้ อมูลมารวบรวมไว้ มาจัดเป็ นหมวดหมู่
ขั นที 4 การตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กที ดี ที สุ ด
ขันตอนนีผู้บริ โภคได้ ค้นหาข้ อมูล ทําการเปรี ยบเทียบ
สินค้ าเพือหาความคุ้มค่า วิเคราะห์ข้อดีหรื อข้ อเสียของ
สินค้ า ผู้บริ โภคจะต้ องใช้ ประสบการณ์ ในอดีตทังของ
ตนเองและของผู้อื น เพื อช่ ว ยประกอบการตัด สิ น ใจ
ทางเลือกทีดีทีสุดสําหรับตนเอง
ขันที 5 การประเมินภายหลังการซือ เมือผู้บริ โภค
ได้ ซือสินค้ ามาใช้ แล้ ว ขณะทีใช้ ต้องประเมินสินค้ านัน ดี
หรื อ ไม่ดี หากดี ลูก ค้ า จะซื อใช้ ต่อ แต่ห ากไม่ดี ลูก ค้ า
อาจจะหยุดใช้ ห รื อไม่ ซื อสิ น ค้ านี อี ก จะเห็นได้ ว่า
การตั ด สิ น ใจซื อของผู้บริ โภคยังคงมีความต่อเนือง
ไม่เฉพาะหยุดตรงทีการซือเท่านัน
แนวคิดเกี/ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
Kotler (2003 อ้ างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,
2549) กล่าวว่า ส่ ว นประสมการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึง การมีสินค้ าทีตอบสนองความต้ องการ
ของลูก ค้ า กลุ่ม เป้ าหมายได้ ขายในราคาที ผู้บ ริ โ ภค
ยอมรั บ ได้ และผู้บ ริ โ ภคยิ น ดี จ่ า ยเพราะมองเห็ น ว่ า
คุ้ มค่ า รวมถึ ง มี ก ารจั ด จํ า หน่ า ยกระจายสิ น ค้ าให้
สอดคล้ องกบพฤติกรรมการซือหาเพือให้ ความสะดวก
แก่ลกู ค้ า ด้ วยความพยายามจูงใจให้ เกิดความชอบใน
สินค้ า และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้ องโดยส่วนประสม
ทางการตลาดได้ แบ่งออกเป็ น 7 ปั จจัย (7Ps) ได้ แก่
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิงทีเสนอขาย
โดยธุรกิจเพือตอบสนองความจําเป็ นหรื อความต้ องการ
ของลูก ค้ า ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจ ประกอบด้ ว ยสิ งที
สัม ผัส ได้ แ ละสัม ผัส ไม่ ไ ด้ เช่ น บรรจุ ภัณ ฑ์ สี ราคา
คุณ ภาพ ตราสิ น ค้ า บริ ก ารและชื อเสี ย งของผู้ ขาย
ผลิต ภัณ ฑ์ อ าจจะเป็ นสิน ค้ า บริ ก าร สถานที บุค คล
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หรื อ ความคิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เสนอขายอาจจะมี ตัว ตน
หรื อไม่มีตวั ตนก็ได้
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรื อสิงอืน ๆ
ที มี ค วามจํ า เป็ นต้ องจ่ า ยเพื อให้ ได้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ
หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงินราคาเป็ น P ตัว
ที สองที เกิ ด ขึ นถั ด จาก Product ราคาเป็ นต้ นทุน
(cost)ของลูก ค้ า ผู้ บริ โ ภคจะเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
คุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของ
ผลิตภัณฑ์นนั ดังนันผู้กําหนดกลยุทธ์ ด้านราคาจึงต้ อง
คํานึงถึงคุณค่าทีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตา
ของลูก ค้ า ซึงต้ อ งพิ จ ารณาการยอมรั บ ของลูกค้ า ใน
คุณค่าของ ผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์ ต้ นทุน
สินค้ าและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง และการแข่งขัน
3. การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้ าง
ของช่ อ งทางซึ งประกอบด้ วยสถาบันและ กิจกรรม
ใช้ เพือเคลือนย้ ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไป
ยังตลาด สถาบันทีนําผลิตภัณฑ์ออก สูต่ ลาดเป้าหมาย
คือ สถาบั น การตลาด ส่ ว นกิ จ กรรมที ช่ ว ยในการ
กระจายตัวสินค้ า ประกอบด้ วย การขนส่ง การคลังสินค้ า
และการเก็บรักษาสินค้ าคงคลัง
4. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด ( Promotion)
เป็ นเครื องมือการสือสาร เพือสร้ างความพึงพอใจ ต่อ
ตราสินค้ าหรื อบริ การหรื อความคิดหรื อต่อบุคคล โดยใช้
เพือจูงใจให้ เกิดความต้ องการเพือเตือนความทรงจําใน
ผลิตภัณฑ์ โดย คา ดว่ า จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่อความรู้ สึก
ความเชือ และพฤติกรรมการซือ
5. บุคคล (People) หรื อ พนักงาน (Employees)
ซึงต้ องอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝึ กอบรม
(Training) การจูงใจ (Motivation) เพือให้ สามารถสร้ าง
ความพึงพอใจให้ กบลูกค้ า ได้ แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
พนัก งานต้ อ งมี ค วามสามารถมี ทัศ นคติ ที ดี ส ามารถ
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ตอบสนองต่อลูกค้ า มีความคิดริ เริ ม มีความสามารถใน
การแก้ ปัญหา และสามารถสร้ างค่านิยมให้ กบั องค์กร
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence
and Presentation) โดยพยายามสร้ างคุณภาพโดยรวม
[Total Quality Management (TQM)] ตัวอย่าง
โรงแรมต้ องพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรู ปแบบ
การให้ บริ การเพือสร้ างคุณค่าให้ กบั ลูกค้ า (CustomerValue Proposition) ไม่ ว่าจะเป็ นด้ านความสะอาด
ความรวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อืน ๆ
7. กระบวนการให้ บริ การ (Process) เป็ นหนึงใน
ส่วนประสมทางการตลาดทีมีความสําคัญ ต้ องอาศัย
เครื องมื อ ที มี ค วามทั น สมัย และพนั ก งานที มี ค วาม
เชียวชาญ เพือทําให้ เกิดการส่งมอบคุณภาพระหว่างผู้
ทีให้ บ ริ การและผู้รั บบริ การ ได้ แก่ การกล่าวทักทาย
ลูกค้ า ยิมแย้ มแจ่มใส การต้ อนรั บและเชิ ญลูกค้ านัง
เพื อสอบถามประวัติ กรอกข้ อ มูล ของลูก ค้ า เบืองต้ น
การให้ บริ การ และขันตอนการชําระเงิน ทุกขันตอนล้ วน
แต่มีความเชือมโยงกัน หากเกิดความผิดพลาดจากผู้
ให้ บริ การ หรื อการบริ การไม่ได้ ประสิทธิภาพในขันตอน
ใดขันตอนหนึง ทําให้ เกิดความไม่ประทับใจและสร้ าง
ความไม่พึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า เมือลูกค้ าไม่ประทับใจก็
จะไม่กลับมาใช้ บริ การอีก
งานวิจัยที/เกี/ยวข้ อง
ศตวสุ กมลานนท์ (2548) ได้ ทํ า การวิ จัย เรื อง
ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริ โภคทีมีผลต่อการซือนําหอม
แบรนด์เนมต่างประเทศในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีช่วงอายุ
ตํากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
อาชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษั ท เอกชนและมี ร ะดับ รายได้
15,001-30,000 บาท จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ
และระดับการศึก ษาทีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติ กรรม

การเลือกซือนําหอมแบรนด์เนมต่างประเทศ ด้ านมูลค่า
การเลือ กซื อนํ าหอมแบรนด์ เ นมโดยเฉลียต่ อ ครั งไม่
แตกต่างกัน ด้ านอาชีพและระดับเงินเดือนทีมีรายได้ ที
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือนําหอมแบ
รนด์ เ นม ทางด้ า นมูล ค่ า การซื อนํ าหอมแบรนด์ เ นม
ต่างประเทศมีความแตกต่างกัน แบรนด์ทีซือบ่อยทีสุด
คือ CK สาเหตุสําคัญทีสุดทีผู้บริ โภคซือนําหอมแบรนด์
เนมต่างประเทศคือ เพือความต้ องการของตนเอง และ
บุคคลก็มีสว่ นเกียวข้ องทีมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจซือที
สําคัญทีสุดคือ ตัวเอง สถานที ส่วนใหญ่ทีผู้บริ โภคซือ
นํ า ห อ ม แ บ ร น ด์ เ น ม ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ นั น ก็ คื อ
ห้ างสรรพสิ น ค้ า จ า ก ศึ ก ษ า พ บ ว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ เพศ และระดับการศึกษาที
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือนําหอมแบ
รนด์เนมต่างประเทศ ในส่วนทางด้ านมูลค่าราคาการซือ
นําหอมแบรนด์เนมต่างประเทศโดยเฉลียต่อครังจะไม่
แตกต่ า งกั น มาก ดั ง นั นผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ประโยชน์ จ าก
งา นวิ จั ย มา เป็ นแ นว ทา งใ นก าร กํ า หน ดก รอ บ
แนวความคิดทีใช้ ในงานวิจยั ครังนีด้ วยและแนวทางการ
ทํ า แบบสอบถามที เกี ยวกั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื อ
นําหอมแบรนด์ตา่ งประเทศด้ วย
จารุรัตน์ หล่อวิรัชสุทธี (2549) ศึกษาเรื อง ปั จจัยที
มีอิทธิ พลต่อการเลือกซือนําหอมของหญิ งและชายวัย
ทํางานในกรุ งเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพือศึกษา
ปั จจัยต่าง ๆ ทีมีผลต่อการเลือกซือนําหอม เช่น ปั จจัย
ส่วนผสมทางการตลาด ทังในส่วนของผลิตภัณฑ์ ราคา
และการส่งเสริ มทางการตลาด ปั จจัยด้ านบุคลิกภาพ
ตลอดจนปั จจัยด้ านแรงจูงใจ (จิตวิทยา)ผลการศึกษา
พบว่ า ปั จจั ย ส่ ว นผสมทางการตลาด และด้ าน
ผลิตภัณฑ์ เป็ นปั จจัยในเรื องของการคงความหอมของ
กลิน มาเป็ นอันดับทีหนึง อันดับทีรองลงมาคือความ
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น่าเชื อถื อของสินค้ า และกลินของนําหอมทีเลือก มา
เป็ นอัน ดับ ที สอง และ สาม ตามลํ า ดับ ด้ า นปั จ จัย
ส่วนผสมทางการตลาด และราคา ทางผู้บริ โภคเองก็ได้
ให้ ความสําคัญกับปั จจัยทางด้ านความคุ้มค่าเมือเทียบ
ราคาเป็ นอับ ดับ ที หนึ ง รองลงมาคื อ เรื อง ราคาของ
นําหอมทีเลือกใช้ เมือเปรี ยบเทียบกับแบรนด์อืน ๆ และ
ปั จจัยด้ านส่วนผสมทางการตลาด ด้ านการส่งเสริ มทาง
การตลาด ผู้บริ โภคจะให้ ความสําคัญกับเรื องของราคา
มาเป็ นอันดับทีหนึง ส่วนรองลงมาคือ การแจกสินค้ า
ตัวอย่างทดลองใช้ และการแถมสินค้ า เช่น การแถม
เครื องสําอาง ตามมาเป็ นอันดับที 2 และ 3 ตามลําดับ
จากการศึกษางานวิจยั เกียวข้ องกับนําหอมเรื องนีผู้วิจยั
เห็นว่า สามารถนํางานวิจยั นีมาเป็ นแนวทางการศึกษา
ได้ เช่นกัน

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั เรื อง ปั จจัยทีส่งผลต่อตัดสินใจซือนําหอม
ของผู้ที มาใช้ บริ ก ารห้ า งสรรพสิ น ค้ า ในเขตปทุม วัน
กรุ ง เทพมหานคร เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า เ ชิ ง ป ริ ม า ณ
(Quantitative Research) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื องมือ ประชากรทีใช้ ในการวิจยั ในครังนี คือ ผู้ทีมา
ใช้ บริ ก ารห้ างสรรพสิ น ค้ า ในเขตปทุ ม วัน จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้ทีเคยซือหรื อกําลัง
จะซือนําหอม ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จํ านวน 400 คน ทําการสุ่มตัวอย่างโดยสูตรคํานวณ
แบบไม่ทราบประชากรทีแน่นอนของ Taro Yamane ที
ระดับความเชือมันในระดับ 95% โดยแบบสอบถามจะ
แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่ว นที 1 ส่ว นที 1 ปั จ จัย ส่ว นบุค คล ได้ แ ก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
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ส่ ว นที 2 ปั จจั ย ส่ ว นประสมการตลาด ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ ม
การตลาด พนั ก งาน กระบวนการให้ บริ การ และ
สิงแวดล้ อมทางการภาพ
ส่วนที 3 การตัดสินใจซือ
การพิจารณาระดับความคิดเห็นของแต่ละคําถาม
ในเรื องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซือ
จะแบ่ ง ค่ า เฉลี ยของคะแนน เป็ น 5 ระดับ (กั ล ยา
วาณิชย์บญ
ั ชา, 2549) โดย กําหนดความกว้ างของแต่
ละอันตรภาคชัน = 0.80 ดังนี 4.21 – 5.00 = มากทีสุด,
3.41 – 4.20 = มาก, 2.61 – 3.40 = ปานกลาง, 1.81 –
2.60 = น้ อย และ 1.00 – 1.80 = น้ อยทีสุด
การวิ เ คราะห์ แ บบเชิ ง พรรณนา (descriptive
Statistic) เป็ นสถิติใช้ การบรรยายแบบสรุปคุณลักษณะ
ของประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ มี ก ารสรุ ป ผลแปล
ความหมายเฉพาะกลุ่ม โดยใช้ ก ารแจกแจงความถี
(Frequency) ได้ แก่ ค่าร้ อยละ (Percentage) การวัด
แนวโน้ มเข้ าสู่ศนู ย์กลาง (Central Tendency) ได้ แก่
ค่าเฉลีย (Mean) และการใช้ วัดการกระจายค่าของ
ข้ อมูล (Measure of Variation) ได้ แก่ ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนํามาใช้ ในการ
อ ธิ บ า ย ข อ มู ล ลั ก ษ ณ ะ ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทีมี
ต่อปั จจัยส่วนประสมการตลาด และการตัดสินใจซือ
การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
หรื อเรี ยกว่าสถิ ติ อ้ างอิง เป็ นสถิ ติทีใช้ สําหรั บอธิ บาย
คุณลักษณะ ตัวแปลของกลุ่มประชากรเป้าหมาย ด้ วย
การเก็ บ รวบรวม และวิ เ คราะห์ โ ดยวิ ธี การสุ่ ม
(sampling) ซึงเรี ยกว่า กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ การทดสอบ
สมมติ ฐ านแล้ ว จึ ง สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ แ ละทํ า การ
อ้ างอิ ง ไปยั ง กลุ่ ม เป้ าหมาย ด้ วยการใช้ สถิ ติ แ บบ
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พารามิเตอร์ (Parametric Inference) ได้ แก่ ค่าสถิติ
Independent Samples T-Test และการวิเคราะห์ค่า
การแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova) หาค่า
ความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี ย 2 กลุม่ ขึนไป โดย
นํามาใช้ หาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับ
การตัดสินใจซือ และหากเกิดค่าความแตกต่างกันมาก
เราก็จะทําการทดสอบเป็ นรายคู่ร่วมกับการวิเคราะห์
แบบถดถ้ อยเชิงพหุคณ
ุ (multiple Linear Regression
Analysis) ที ใช้ วิ เ คราะห์ ใ นกรณี ที มี ต ั ว แปรอิ ส ระ
มากกว่า 1 ตัว ตัวแปรตาม 1 ตัวร่ วมด้ วย โดยนํามาใช้
หาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนประสมการตลาด
กับการตัดสินใจซือ

ผลการวิจัย
ลั ก ษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของกลุ่ ม
ตัวอย่ าง
จากการศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่าง ผู้บริ โภคนําหอม
แบรนด์ ต่ า งประเทศทีมาใช้ บริ การห้ างสรรพสินค้ า
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ผู้ ตอบแบบสอบถาม
เป็ นเพศชายจํ านวน 89 คน คิ ด เ ป็ นร้ อยละ 22.80
เป็ นเพศหญิ งจํ านวน 301 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 77.20
โดยส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 190 คน
คิ ด เป็ นร้ อยละ 48.70 และอายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี
จํานวน 135 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.60 มีสถานภาพโสด
จํานวน 246 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.10 สถานภาพสมรส
หรื ออยู่ด้วยกันจํานวน 137 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.10
ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 291 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 74.60 อาชีพพนักงานบริ ษัทจํานวน 265
คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.90 มีรายได้ ต่อเดือน 20,00130,000 บาท จํานวน 239 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.30

ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ของกลุม่ ตัวอย่างทีมีต่อปั จจัยส่วนประสมการตลาดใน
แต่ละด้ าน ได้ แก่ ด้ านผลิต ภัณฑ์ มีความสําคัญมาก
(ค่าเฉลีย 4.10) ด้ านราคา มีความสําคัญมาก (ค่าเฉลีย
4.04) ด้ านช่ อ งทางการจัดจําหน่ายมีความสําคัญ
ปานกลาง (ค่าเฉลีย 3.35) ด้ านการส่งเสริ มการตลาดมี
ความสํ า คัญ มาก (ค่ า เฉลี ย 3.68) ด้ านพนัก งานมี
ความสําคัญมากทีสุด (ค่าเฉลีย 4.40) ด้ านกระบวนการ
ให้ บริ การมีความสําคัญมากทีสุด (ค่าเฉลีย 4.34) และ
ด้ านสิงแวดล้ อมทางกายภาพมีความสําคัญมากทีสุด
(ค่าเฉลีย 4.57)
การตัดสินใจ
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ต่อการตัดสินใจซือนําหอมของผู้บริ โภคทีมาใช้ บริ การ
ห้ า งสรรพสิน ค้ า เขตปทุม วัน กรุ ง เทพมหานครอยู่ใ น
ระดับมีผลมากทีสุด (ค่าเฉลีย 4.33) โดยมีความคิดเห็น
ในส่วนของนําหอมทีมีชือเสียงและเป็ นทียอมรั บมาก
ทีสุด นําหอมทีมีกลินถูกใจ และเข้ ากับบุคลิกของมาก
ทีสุด ช่ อ งทางการจั ด จํา หน่ า ยทีมีความสะดวกทีสุด
มีการจัดการส่งเสริ มการขายน่าสนใจมากทีสุด อยู่ใน
ระดับมีผลมากทีสุด (ค่าเฉลีย 4.40, 4.78, 4.83 และ
4.57 ตามลําดับ) มีความคิดเห็นในส่วนของนําหอมทีมี
ราคาเหมาะสมกับ คุณ ภาพมากที สุด พนัก งานขาย
ให้ บริ การดีทีสุด มีการบริ การดีสะดวกรวดเร็ วทีสุด และ
ร้ านทีมีภาพลักษณ์ทีดี สะอาด สวยงามมากทีสุด อยู่ใน
ระดับมีผลมาก (ค่าเฉลีย 4.17, 4.17, 4.00 และ 4.17
ตามลําดับ)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที/ 1 ปั จจัย ด้ า นประชากรศาสตร์ ที
แตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อนํ าหอมของ
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ผู้บ ริ โ ภคที มาใช้ บริ ก ารห้ า งสรรพสิ น ค้ า เขตปทุม วัน
กรุงเทพมหานครต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติ Independent
Sample t-test พบว่า เพศทีแตกต่างกันมีผลต่อการ
ตารางที 1

เพศ
ชาย
หญิง
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ตั ด สิ น ใจซื อนํ าหอมของผู้ บริ โภคที มาใช้ บริ การ
ห้ างสรรพสินค้ าเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครต่างกัน (T
= -6.60, Sig = 0.00) แสดงผลดังตารางที 1 ดังต่อไปนี

แสดงผลการการตัด สิ น ใจซื อนํ าหอมของผู้บ ริ โ ภคที มาใช้ บริ ก ารห้ างสรรพสิ น ค้ าเขตปทุม วัน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ
N
89
301

x
4.61
4.25

S.D.
0.40
0.58

T
6.60

Sig.
0.00**

แปรผล
ยอมรับ
สมมติฐาน

** มีนยั สําคัญทางสถิติที 0.01
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้ วยสถิ ติ One-Way
Anova พบว่า พบว่า อายุทีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจซื อนํ าหอมของผู้ บริ โภคที มาใช้ บริ การ
ห้ างสรรพสินค้ าเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร (F =
1.74, Sig = 0.16) สถานภาพทีแตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อนํ าหอมของผู้ บริ โ ภคที มาใช้
บริ การห้ างสรรพสินค้ าเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร (F
= 0.60, Sig = 0.25) ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันไม่มี
ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อนํ าหอมของผู้ บริ โ ภคที มาใช้
บริ การห้ างสรรพสินค้ าเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร (F
= 1.41, Sig = 0.25) อาชีพทีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจซื อนํ าหอมของผู้ บริ โภคที มาใช้ บริ การ
ห้ างสรรพสินค้ าเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร (F =
1.45, Sig = 0.23) และรายได้ ต่อเดือนทีแตกต่างกันไม่
มี ผ ลต่อ การตัด สิน ใจซื อนํ าหอมของผู้บ ริ โ ภคที มาใช้
บริ การห้ างสรรพสินค้ าเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร (F
= 0.44, Sig = 0.72)

สมมติฐานที/ 2 ปั จจัยด้ านส่วนประสมการตลาดมี
ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อนํ าหอมของผู้ บริ โ ภคที มาใช้
บริ การห้ างสรรพสินค้ าเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิ ติการวิเคราะห์
ก า ร ถ ด ถ อ ย เ ชิ ง พ หุ ค ู ณ (Multiple Regression
Analysis) พบว่ า ตั ว แปรที สามารถพยากรณ์ ก าร
ตั ด สิ น ใจซื อนํ าหอมของผู้ บริ โภคที มาใช้ บริ การ
ห้ างสรรพสินค้ าเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พบว่า ตัว
แปรพยากรณ์ ด้ านช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ย และ
พนักงาน ไม่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซือนําหอม
ต่างประเทศ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05
เนืองจากมีค่า Sig. = 0.31 และ 0.19 ตามลําดับ จึง
ต้ องถูกตัดออกจากสมการ ส่วนตัวแปรพยากรณ์ ด้าน
ส่วนประสมการตลาดทีสามารถพยากรณ์การตัดสินใจ
ซือนําหอมแบรนด์ตา่ งประเทศได้ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที ระดับ 0.01 คือ ผลิตภัณ ฑ์ ราคา การส่ง เสริ ม
การตลาด กระบวนการให้ บริ การ และสิงแวดล้ อมทาง
กายภาพ ซึงมี ค่า สัม ประสิท ธิ€ ถ ดถอยเป็ นบวกกับ ตัว
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แประเกณฑ์ คือ เมือค่าตัวแปรพยากรณ์เพิมขึน ค่าการ
ตัดสินใจซือนําหอมแบรนด์ต่างประเทศจะเพิมขึนด้ วย
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์ พหุกับตัวแประเกณฑ์
ด้ า นส่ว นประสมการตลาดเท่า กับ 0.94 ซึงสามารถ
พยากรณ์การตัดสินใจซือนําหอมแบรนด์ตา่ งประเทศได้

ร้ อยละ 94.30 แสดงว่ายังมีตวั แปรเกณฑ์ ในด้ านอืนๆ
อีกร้ อยละ 5.70 ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือนําหอมแบ
รนด์ ต่างประเทศ และมีความคลาดเคลือนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์เท่ากับ 0.13 แสดงผลดังตารางที 2
ดังต่อไปนี

ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุนามของตัวแปรส่วนประสมการตลาดทีใช้ พยากรณ์การตัดสินใจซือ
นําหอมของผู้บริ โภคทีมาใช้ บริ การห้ างสรรพสินค้ าเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Model

การตัดสินใจซือ3 นํา3 หอมแบรนด์ ต่างประเทศ
Unstandardized
Standardized
T
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)
0.00
0.08
0.06
1. ผลิตภัณฑ์
0.32
0.02
0.35
13.13
2. ราคา
0.23
0.02
0.27
11.02
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย
-0.01
0.01
-0.01
-1.01
4. การส่งเสริ มการตลาด
0.24
0.02
0.24
10.45
5. พนักงาน
0.03
0.02
0.03
1.32
6. กระบวนการให้ บริ การ
0.08
0.02
0.09
3.57
7. สิงแวดล้ อมทางกายภาพ
0.16
0.03
0.12
6.10
2
2
R
R
Adjust R
SE(est.)
F
Sig.
0.97
0.94
0.94
0.13
908.43 0.00

Sig.

0.95
0.00**
0.00**
0.31
0.00**
0.19
0.00**
0.00**
แปรผล
ยอมรับ
สมมติฐาน

** มีนยั สําคัญทางสถิติที 0.01

อภิปรายผล
1. ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ที มี
ความสัมพัน ธ์ กับ พฤติ กรรมการเลือ กซือนํ าหอมของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า ใ น เ ข ต ป ทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้ านเพศ มีความสัมพันธ์
กับ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื อนํ าหอมของผู้บ ริ โ ภค ซึ ง

สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Belch and Belch (2005
อ้ างถึงใน อัจฉรา นพวิญ•ูวงศ์ , 2550) ทีได้ ศึกษา
ปั จจั ย ด้ านประชากรศาสตร์ โดยนํ า มาเชื อโยงกั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ พบว่ามีแนวโน้ มสัมพันธ์ กัน
อย่างใกล้ ชิด ในความสัมพันธ์ เชิงเหตุ และผลด้ านเพศ
เป็ นตัวแปรทีมีความสําคัญในเรื องของพฤติกรรมในการ
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บริ โภคมาก เพราะ เพศทีแตกต่างกันมากมีทศั นคติการ
รับรู้ และการตัดสินใจในเรื องการเลือกสินค้ าทีบริ โภค
แตกต่าง โดยมากเกิดจากสาเหตุ ในเรื องของการได้ รับ
การเลี ยงดู ก ารปลูก ฝั ง นิ ส ัย มาตังแต่ ใ นวัย เด็ ก เช่ น
ผู้หญิ งจะถูกปลูกฝั งเรื องความอ่อนโยน ส่วนผู้ชายจะ
ถูกปลูกฝั งเรื องความเข้ มแข็ง และสอดคล้ องกับ แคทลี
ยา วิมลรัตนกิจ (2553) ทําวิจัยเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อ
การเลือกใช้ โลชันป้องกันแสงแดดสําหรับผิวหน้ าของ
ผู้หญิงในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยได้ ใช้ กลุม่ ตัวอย่างที
เป็ นผู้หญิงทีอาศัยอยูใ่ นเขต จังหวัดปทุมธานี โดยได้ ใช้
การสุม่ เลือกทังหมด 4 อําเภอ ซึงได้ แก่ อําเภอลําลูกกา
อําเภอธัญบุรี อํา เภอคลองหลวง และสุด ท้ ายอํา เภอ
เมื อ งปทุม ธานี ได้ เ ก็ บ ข้ อ มูล จากประชากรตัว อย่า ง
จํานวน 420 ตัวอย่าง และผลทีได้ จากการศึกษาวิจัย
ครังนีพบว่าผู้ทีตอบแบบสอบถามมีอายุ 21 – 25 ปี เป็ น
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ร ายได้ เฉลี ยต่ อ เดื อ น
10,000 – 20,000 บาท และมีสถานภาพโสด โดยโลชัน
ป้องกันแสงแดดสําหรับผิวหน้ านันยีห้ อทีมีคนเลือกใช่
มากทีสุด คือ Nivea ซึงค่าใช้ จ่ายในการซือแต่ละครัง
น้ อยกว่า 300 บาท โดยมีการเฉลียการซือ 2 ครังต่อ
เดือน และจํานวนทีซือ 3 ชินต่อครัง โดยผู้ทีมีอิทธิ พล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื อมากที สุด คื อ เพื อน โดยผู้ ตอบ
แบบสอบถาม จะให้ ความสําคัญทางด้ านปั จจัยทาง
การตลาดและในส่ ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ว นด้ าน
คุณสมบัติ จะเป็ นเรื องการช่วยป้องกันแสงแดดและลด
ความหมองคลํามากทีสุด และยังให้ ความสํา คัญกับ
ทางด้ า นคุณภาพทีเหมาะสมกับราคาอี กด้ วย ผู้ตอบ
แบบสอบถามยังให้ ความสนใจในเรื องของการส่งเสริ ม
การขายและการจัดวางผลิตภัณฑ์ทีดูโดดเด่นในร้ านค้ า
ผลการวิเ คราะห์ ข้ อ มูลที ได้ พ บว่า ผู้บริ โ ภคทีมี ปั จ จัย
ด้ านประชากรศาสตร์ ทีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
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ซือโลชันป้องกันแสงสํา หรั บบนผิ วหน้ า ทีแตกต่า งกัน
และผู้บริ โภคยังมีปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ทีแตกต่าง
กันให้ ความสําคัญกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในด้ านการจัดจํ าหน่ายเหมือนกันแต่ในส่วนของด้ าน
อืนๆยังแตกต่างกัน
2. ผลการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
พฤติ ก รรมการเลื อ กซื อนํ าหอมของผู้ ใช้ บริ การ
ห้ างสรรพสินค้ า ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พบว่า
ด้ านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญ
กับ ความมีชือเสียง คุณภาพ กลิน มีความสําคัญมาก
ทีสุด รองลงมาคือ เรื องของบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้ านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญอยู่ใน
ระดับมาก ทังในด้ านของราคาทีเหมาะสม คุณภาพสูง
มีราคาสูง ราคาไม่แพงจนเกินไป และมีป้ายแสดงราคา
ชัดเจน
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยให้ ความสําคัญ
กับนําหอมทีหาซือได้ ตามห้ างสรรพสินค้ าชันนําทัวไป
มากกว่าการสังซือออนไลน์
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้
ความสํา คัญ กับ การให้ ท ดลองนําหอมก่ อ นซือมี ม าก
ทีสุด รองลงมาจะเป็ นในเรื องของการมีดารา นักร้ อง
นางแบบ หรื อเซเลบริ ตีทีชืนชอบเป็ นพรี เซ็นเตอร์ มีการ
จัดรายการลดราคา มีของสมนาคุณเมือซือผลิตภัณฑ์
ครบตามเงือนไข และการให้ สทิ ธิพิเศษแก่สมาชิก แต่จะ
ให้ ความสําคัญกับการจัดนําหอมสินค้ าเป็ นชุด Gift Set
และมีการแจกขนาดทดลองให้ ลองใช้ ก่อนอยู่ในระดับ
น้ อย
ด้ านพนักงาน กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญอยู่
ในระดับ มากที สุด ทังในเรื องของพนัก งานมี ม นุษ ย
สัมพันธ์ และอัธยาศัยทีดี พนักงานมีความรู้ ในการให้
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ข้ อมูลของผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดี และพนักงานมีใจรักใน
การบริ การ ดูแลเอาใจใส่ลกู ค้ าเป็ นอย่างดี
ด้ านกระบวนการบริ ก าร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้
ความสําคัญกับร้ านทีมีความน่าเชือถือไว้ ใจได้ มากทีสุด
รองลงมาจะให้ ความสําคัญในส่วนของร้ านขายนําหอม
มีการบริ การทีสะดวกและรวดเร็ ว และร้ านขายนําหอม
ให้ บริ การอย่างคุณภาพและสร้ างความประทับใจ
ด้ า นสิงแวดล้ อ มทางกายภาพ กลุ่ม ตัว อย่า ง
เห็นว่าร้ านมีการจัดวางสินค้ าอย่างเป็ นระเบียบ ร้ านมี
การตกแต่งร้ านสวยงาม มีเอกลักษณ์ และร้ านมีความ
สะอาด มีความสําคัญมากทีสุด

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ พบว่าเพศทีส่งผล
ต่อ การตัด สิ น ใจซื อนํ าหอมแบรนด์ ต่า งประเทศของ
ผู้บ ริ โ ภคที มาใช้ บริ ก ารห้ า งสรรพสิ น ค้ า เขตปทุม วัน
กรุ งเทพมหานครต่างกัน ดังนันผู้ประกอบการนําหอม
จึงควรศึกษาความต้ องการการใช้ นําหอมของเพศชาย
และเพศหญิงให้ ชดั เจน
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าปั จจัย
ด้ า น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร า ค า ก า ร ส่ ง เ สริ ม ก า ร ต ลา ด
กระบวนการบริ ก าร และสิ งแวดล้ อ มทางกายภาพ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซือนําหอมแบรนด์ ต่างประเทศ
ของผู้บริ โภคทีมาใช้ บริ การห้ างสรรพสินค้ าเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะ ดังนี
- ด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการนําหอมควรให้
ความสําคัญในการสร้ างชื อเสียงของแบรนด์ ให้ เป็ นที
รู้ จักในประเทศไทย และแบ่งส่วนทางการตลาดตาม
รสนิยมของผู้บริ โภค ให้ ผลิตภัณฑ์มีกลินทีหลากหลาย

และออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี เ อกลัก ษณ์ ส วยงาม
โดยเฉพาะในรูปแบบของขวดสเปรย์
- ด้ า นราคา ผู้ป ระกอบการนํ าหอมแบรนด์
ต่างประเทศ ควรผลิตนําหอมมาให้ มีหลากหลายของ
ราคา โดยให้ ขึนอยู่กบั คุณภาพ และทําบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ มี
หลายขนาด แต่ละขนาดต้ องทําให้ ผ้ บู ริ โภคมองเห็นถึง
ความคุ้มค่าทีต่างกัน
- ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ผู้ประกอบการ
นําหอมแบรนด์ต่างประเทศควรให้ ความสําคัญในเรื อง
ของการให้ ทดลองก่อนซือ การมีดารานักร้ องหรื อเซเลบ
ริ ตี ที มี ชื อเสี ย งมาเป็ นพรี เ ซนเตอร์ และควรจั ด การ
ส่งเสริ มการขายให้ มีความน่าสนใจ ได้ แก่ การลดราคา
การแถมเมือซือปริ มาณมาก และการให้ สิทธิ พิเศษแก่
สมาชิก (เช่น การสะสมแต้ มแลกของขวัญพิเศษ การให้
ของขวัญวันเกิด เป็ นต้ น)
- ด้ านกระบวนการบริ ก าร ผู้ ประกอบการ
นํ าหอมแบรนด์ ต่ า งประเทศควรสร้ างกระบวนการ
บริ ก ารให้ ค วามน่า เชื อถื อ ในทังในตัว ผลิต ภัณ ฑ์ แ ละ
ช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ยในสายตาผู้ บริ โ ภค และ
สร้ างสรรค์กระบวนการบริ การให้ มีความประทับใจ
- ด้ านสิงแวดล้ อมทางกายภาพ ผู้ประกอบการ
นํ าหอมแบรนด์ ต่ า งประเทศควรออกแบบร้ าน หรื อ
เคาน์เตอร์ ขายสินค้ าให้ มีเอกลักษณ์ทีโดนเด่น มีความ
เป็ นระเบียบ และสะอาด
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครัง3 ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยส่วนประสมการตลาดที
ส่งผลต่อการตัดสินใจซือนําหอมแบรนด์ในประเทศไทย
เพือมาเปรี ยบเทียบ จะได้ นําข้ อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
นําหอมแบรนด์ของไทยต่อไป
2. ในการศึ ก ษาครั งนี มุ่ ง ศึ ก ษาเฉพาะกลุ่ ม
ผู้บริ โภคในห้ างสรรพสินค้ าหรู เพียงแห่งเดียว งานวิจยั
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ต่อไปจึ งควรแบ่ง พืนทีการเก็ บ ตัวอย่า งให้ ครอบคลุม
มากขึน เพือให้ ได้ ผ้ บู ริ โภคทีมีความหลากหลายมากขึน
3. งานวิจัยนีเป็ นงานวิจัยเชิงปริ มาณ เก็บข้ อมูล
โดยใช้ แบบสอบถาม ซึงจะได้ คําตอบในเชิงตืน งานวิจยั
ต่อไปควรเก็ บข้ อมูลเชิงคุณภาพ เพือศึกษาข้ อมูลการ
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ตัดสินใจซือนําหอมแบรนด์ต่างประเทศของผู้บริ โภคใน
เชิงลึกมากขึน
4. คําถามในส่วนของปั จ จัยส่วนผสมการตลาด
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายในงานวิจยั นีมีน้อยเกินไป
งานวิ จั ย ต่ อ ไปควรมี ก ารตั งคํ า ถามให้ ครอบคลุ ม
มากกว่านี
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