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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตุัประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายไดต้่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons ของพนักงานบริษทั ไทยนิชิอสัเอ็นจิ
เนียรร่ิง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons 
ของพนักงานบริษทั ไทยนิชิอสัเอ็นจิเนียรร่ิง โดยเก็บรวบรวมขอ้จากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ
พนักงานบริษทั ไทยนิชิอสัเอ็นจิเนียรร่ิงท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเร่ิมค านึงถึงการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน 
Watsons  จ านวน 125 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity Reliability)  โดย
ค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’ s Alpha) รวมเท่ากบั 0.941 เป็นเคร่ืองงมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการ
ทดสอบแบบ t - test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกต่าง จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่
โดยใช้วิธี  Multiple Comparisons (LSD) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี ช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons โดยรวม อยู่ใน
ระดบัมากสุด เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด เป็นดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และผลผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนกังานบริษทั ไทยนิชิอสัเอ็นจิเนียรร่ิง 
เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ี 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริม
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การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน 
Watsons ของพนกังานบริษทั ไทยนิชิอสัเอน็จิเนียรร่ิง ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ABSTRACT 
 This research study aims to 1) to study demographic factors such as gender, age, status, education level. And 
monthly income That affects the company's employees' decision to buy products at Watsons. Thai Nichias Engineering 2) to 
study the factors of marketing mix such as products, prices, distribution channels Promotion, marketing, personnel, physical 
characteristics and processes in which they are related; The company's employees decided to buy products from Watsons. 
Thai Nichias Engineering The verses were collected from the sample used in this study. Is a company employee Thai Nichias 
Engineering, aged 15 years and over, was a group that began to consider purchasing decisions of 125 Watsons stores by using 
a questionnaire that passed Content Validity Reliability by Alpha coefficient. Cronbach (Cronbach 's Alpha), total of 0.941, 
was a data collection tool. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypothesis was tested using one-Way ANOVA statistical t-test. If a difference was found. They were compared individually 
by means of Multiple Comparisons (LSD) and data were analyzed using Multiple Regression Analysis. 

The study found that most of them were female. Have the age between 26-35 years old, unmarried status, have an 
education level lower than a bachelor's degree. The average monthly income range from 10,001 to 20,000 baht was the highest 
overall decision to buy at Watsons. When considering the factors of marketing mix In terms of products, it was found that the 
product marketing mix With the most average And the results of hypothesis testing showed that the company's employees 
Thai Nichias Engineering, Gender, Age, Marital Status, Education Level And the average monthly income that is different 
0.05 In addition, the factors of marketing mix include product factor, price, distribution channel. Marketing promotion, 
personnel, physical characteristics And process aspects Have a relationship 
 
บทน า 

ปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ตั้งแต่ตน้ปี 2563 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะ
วิกฤตคร้ังรุนแรงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ขณะท่ีภาพรวมของไทยแมจ้ะสามารถรับมือกบัการระบาดรอบแรกไดเ้ป็นอยา่งดี 
แต่ในช่วงทา้ยปีกลบัตอ้งมาเผชิญกบัการระบาดระลอกใหม่ท่ีมีความเส่ียงอาจรุนแรง เศรษฐกิจไทยจึงค่อนขา้งไดรั้บ
ผลกระทบอย่างหนกั เน่ืองจากมีการพึ่งพารายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างชาติสูงประมาณร้อยละ 13  ของผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ซ่ึงถือเป็นอตัราท่ีสูงกวา่ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียดว้ยกนั มิหน าซ ้ ายงัเผชิญปัญหาภาวะ
ชะงกังนัของภาคการผลิต (Supply disruption) ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งผลกระทบเชิงลบจากรายไดท่ี้ลดลง 
(Income effect or multiplier effect) ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี จึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตวัรุนแรงสุด
นบัตั้งแต่วิกฤตการเงินเอเชียปี 2541 ท่ีร้อยละ -6.4 เทียบกบัท่ีขยายตวัร้อยละ 2.4 ในปี 2562 
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ในปี 2562 อุตสาหกรรมความงามในประเทศไทยมีอตัราการเติบโตท่ี 6.7% ดว้ยมูลค่าตลาดรวมกวา่ 2.18 แสน
ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยเฉพาะในกลุ่มสกินแคร์ดูแลผิวหน้า ซ่ึงมีส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มสกินแคร์อยู่
ท่ี 81% จากมูลค่าภาพรวมอยู่ท่ี 9.19 หม่ืนลา้นบาท ขณะเดียวกนัในกลุ่มเมคอพั ก็พบว่า เมคอพัส าหรับบริเวณผิวหนา้ 
มีสัดส่วนการครองตลาดถึง 57% ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 1 ในหมวดเคร่ืองส าอาง ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าคนไทยให้ความส าคญักบั
ผิวหน้าเป็นอย่างมากซ่ึงสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งใชชี้วิตในวิถีใหม่ หรือ New Normal ความงาม และการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัยงัคงเป็นสองส่ิงจ าเป็นท่ีมาคู่กนั จึงเป็นความทา้ทายส าหรับภาคธุรกิจ ท่ีตอ้งเร่งปรับตวัให้ทนั
กบัสถานการณ์ ตลาดความงามไทยเติบโตมากกวา่ภาพรวมทัว่โลก ผลิตภณัฑค์วามงามตลาดความงามทัว่โลกปัจจุบนัมี
ความหลากหลาย และไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ตลาดความงามทัว่โลกมีอตัราการเติบโตท่ีมากขึ้นจาก
การท่ีผูบ้ริโภคมีการแชร์ประสบการณ์ผา่นทางโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะในช่วงท่ีเช้ือไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด มีการล็
อกดาวน์ ผู ้คนต่างต้องหยุดอยู่บ้าน ส่งผลให้ผู ้บริโภคมีความต้องการในการดูแลตัวเองมากขึ้ นซ่ึงจากข้อมูล
โดย Euromonitor พบวา่ในปี 2562 ตลาดความงามทัว่โลกมีอตัราการเติบโตขึ้นท่ี 5.5% เม่ือเทียบกบัปี 2561 ขณะท่ีตลาด
ความงามในประเทศไทยก็มีการเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2562 อยูท่ี่ 6.7% ซ่ึงมากกวา่ภาพรวมของตลาดความงาม
ทัว่โลก ดว้ยมูลค่าตลาดรวมกว่า 2.18 แสนลา้นบาท ตลาดอุตสาหกรรมความงามในประเทศไทยในปี 2562 ซ่ึงมีมูลค่า
ตลาดอยูท่ี่ 2.18 แสนลา้นบาทประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑห์ลายประเภทโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 

จากขอ้มูลขา้งต้นผูวิ้จัยจึงมีความสนใจในเร่ืองเก่ียวกับการตัดสินใจในการซ้ือสินคา้ร้าน Watsons ของ
พนกังานบริษทัไทยนิชิอสัเอ็นจิเนียรร่ิง ตามปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
รายไดต้่อเดือนและ ส่วนประสมทาง การตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์  ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายการส่งเสริมการตลาด 
บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ท่ี้สนใจหรือเป็นเจา้ของร้าน ผลิตภณัฑค์วามงาม สามา
ถน าไปปรับใชแ้ละพฒันากลยุทธ์ทาการตลาดและการบริหางานต่างๆเพื่อให้ตรงต่อความตอ้งการและความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1   เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons ของพนกังานบริษทั ไทยนิชิอสัเอน็จิเนียรร่ิง 

2   เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ท่ีมีความสัมพธ์ัต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons ของ
พนกังานบริษทั ไทยนิชิอสัเอน็จิเนียรร่ิง 
ขอบเขตของงานวิจยั 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons ของพนกังาน 

บริษทัไทยนิชิอสัเอน็จิเนียรร่ิง โดยมีขอบเขตการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
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1   ขอบเขตประชากร  

     ขอบเขตในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัตั้งใจศึกษา พนกังานของบริษทัไทยนิชิอสัเอ็นจิเนียรร่ิง 

ท่ีมีความสนใจในการซ้ือสินค้าร้าน Watsons  ซ่ึงมีปัจจัยแรงจูงใจในหลายๆด้าน   เช่น เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน เป็นตน้   

2   ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง  

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัไทยนิชิอสัเอ็นจิเนียรร่ิง ท่ีมีอายุ 15

ปี ขึ้นไป ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสนใจในการซ้ือสินคา้ร้าน Watsons 

3   ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

    เน่ืองจากผูวิ้จยัทราบจ านวนพนักงานบริษทั ไทยนิชิอสัเอ็นจิเนียรร่ิง มีจ านวนทั้งหมด 181 

คน  จากการค านวณโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือน 5% ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% ท าใหไ้ดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 125 คน    

4   ขอบเขตของเคร่ืองมือท่ีใช้ 

        การวิจยัคร้ังน้ีจะใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประเด็นส าคญั

ต่างๆ ในดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

5   ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 

ตวัแปรท่ีศึกษา 

5.1 ตวัแปรอิสระ  

5.2.1  ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาและ 

รายไดต้่อเดือน  

5.2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย การ

ส่งเสริมตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพและ กระบวนการ 

5.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons ของพนกังานบริษทั ไทยนิชิอสัเอ็น

เจอเนียรร่ิง 

สมมติฐานการวิจัย 
          1. ปัจจยัส่วนบุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนั 
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons ของพนกังาน บริษทั ไทยนิชิอสัเอน็จิเนียรร่ิง 
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          2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์ต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons ของพนกังาน บริษทั ไทยนิชิอสัเอน็จิเนียรร่ิง 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างวา่ส่งผลต่อการตดัสินใจ ในการการตดัสินใจ

ซ้ือสินค้าร้าน Watsons ของพนักงานบริษทั ไทยนิชิอัสเอ็นจิเนียรร่ิงอย่างไร เพื่อน าผลดังกล่าวไป

ปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึ้น  

2. สามารถน าผลการวิจัยเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไปใช้ประโยชน์ใน การวางแผน

การตลาด เพื่อการเขา้ถึงผูบ้ริโภคและสร้างความไดเ้ปรียบคู่แข่งใหม้ากขึ้น  

3. เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อผูด้  าเนินธุรกิจหรือผูท่ี้สนใจธุรกิจดา้นสุขภาพและความงาม สามารถน า

ขอ้มูลจากการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางกลยทธุ์เพื่อท่ีจะสามารถ แข่งขนัและพฒันาธุรกิจต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วกบัปัจจัยประชากรศาสตร์  
ผูว้ิจยัไดใ้หค้  านิยามศพัท ์ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตรมีความหลากหลาย

และไม่จ าเป็นตอ้งเคยรู้จกัอยู่ในสังคมเดียวกนั หรือมีประสบการณ์ร่วมกนัมาก่อน การรับสารแต่ละคน

จะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันใน หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะลักษณะทางประชากร (Demographic 

Characteristics) ซ่ึงไดแ้ก่อายุ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษาและ รายไดต้่อเดือน โดยผูรั้บข่าวสารท่ีมี

ลกัษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม ความสนใจ ในการรับ ข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในความหมายและการแปลความหมายของงานวิจยัให้ตรงกนั ในการศึกษาวิจยั 5 

ดา้นดงัน้ี 

1. ด้านเพศ  

ผู ้วิจัยได้ให้คำนิยาม เพศ หมายถึงลักษณะทางเพศมีผลต่อระดับการรับรู้การแสดงออกถึง

พฤติกรรมท่ีต่างกนั เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีแสดงความเป็น ชาย หรือ หญิง  

        2. ด้านอายุ 

  ผู้วิจัยได้ให้คำนิยาม อายุ หมายถึงช่วงอายุท่ีแตกต่างกนั ในแต่ละช่วงวยั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 

การแสดงพฤติกรรมท่ีต่างกนั ซ่ึงอายุนบัตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวนัท่ีตอบแบบสอบถามโดยนบัหน่วยเป็นปี 
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ซ่ึงนกัการตลาดสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลสถิติดตามช่วงวยัน้ีก าหนดกลยทธุ์  ตามความตอ้งการ

การบริโภคท่ีแตกต่างกนัไดแก่ 15 - 25 ปี, 26-35 ปี, 36-45 ปี, 46 ปีขึ้นไป         

3. ด้านสถานะภาพ 

ผู้วิจัยได้ให้คำนิยาม สถานะภาพ หมายถึง ความผูกพนัระหว่างชายกบั หญิงในการเป็น สามี

ภรรยา (การพฒันาระบบสถิติในประเทศไทย , 2545) ซ่ึงจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิต วิธีคิดและการ

ตดัสินใจไดแก่โสด, สมรส, หมา้ย/หยา่ ร้าง 

4. ด้านระดับการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ให้คำนิยาม ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั เป็นตวัช้ีวดั ท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจ หรือการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ซ่ึงระดับการศึกษาสูงสุดท่ีได้รับนับจนถึงวันท่ีตอบ

แบบสอบถาม ซ่ึงจะส่งผลต่อการรับรู้ ข่าวสารสังคมพฤติกรรม ทศันคติและฐานะทางสังคมของ บุคคล

นั้นไดแ้ก่ต ่ากวา่ปริญญาตรี, ปริญญาตรี,ปริญญาโท, สูงกวา่ ปริญญาโท   

5. ด้านรายได้ต่อเดือน 

 ผู้วิจัยได้ให้คำนิยาม รายไดต้่อเดือน หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจาการในแต่ละเดือน เช่น 

เงินเดือน ค่าล่วงเวลาค่าตอบแทนพิเศษ เป็นตน้ โดยแบ่งออกเป็นต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท, 

10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท และมากกวา่ 40,000 บาทขึ้นไป 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P 
ผูว้ิจยัไดใ้ห้ความหมายของส่วน ผสมทางการตลาดไวว้่า เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในแนวคิดทาง

การตลาดแบบใหม่ เป็นตวัแปรท่ีบริษทัสามารถ ควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัน ามาใช้เป็นตวักระตุน้ส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได ้กิจกรรม

ตอ้งสร้างส่วนประสมต่างๆให้เหมาะในการวางกลยทุธ์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในปัจจุบนันั้น

ขึ้นอยุ่กับการน าปัจจยัด้านต่างๆไปประยุกต์ใช้ ส าหรับการประกอบกิจการท่ีผูวิ้จยัน ามาศึกษาคร้ังน้ี 

ประกอบดว้ย 7 ดา้น ดงัน้ี 1)ดา้นผลิตภณัฑ์ 2)ดา้นราคา 3)ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 4)ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 5)ดา้นบุคลากร 6)ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 7)ดา้นกระบวนการ 

ผลิตภัณฑ์ ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการน าเสนอให้กบัผูบ้ริโภคน าไปใชอุ้ปโภคหรือบริโภค โดย

ประกอบไปดว้ย คุณภาพ รูปลกัษณ์ ความหลากหลาย คุณสมบติัต่าง ๆ ตราสินคา้ บรรจุ

ภณัฑ์  ป้ายบอกรายละเอียดผลิตภณัฑ์ ท่ีผูบ้ริโภคมีความต้องการ เพื่อตอบสนองความ
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ตอ้งการท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในสินคา้ หรือบริการนั้น ๆ ท าให้เกิดการตดัสินใจ

ซ้ือ และพฒันาอยูต่ลอดเวลา  

ราคา หมายถึง  เป็นส่ิงท่ีใชแ้สดงถึงมูลค่าของ ผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน  หรือบริการเพื่อให้

ผู ้บริโภคใช้เป็นเคร่ืองมือในการเปรียบเทียบ คุณสมบติัความคุม้ค่า ความเหมาะสมของ

ผลิตภณัฑ ์ หรือบริการท่ีมีอยูใ่นตลาดเดิมอยูแ่ลว้หรือจากช่อง ทางการจดัจ าหน่ายอ่ืน ๆ และ

ยงัสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้ ให้ผู ้บริโภคเกิดความสนใจแมว้่าจะยงัไม่เป็น

ผลิตภณัฑ ์  

ช่องทางจัดจ าหน่าย หมายถึง เป็นส่วนท่ีท าให้ผู ้บริโภคเกิดการรับรู้ การมีอยู่ของ

ผลิตภณัฑ์  ผ่านสถานท่ีบรรยากาศท่ีผูป้ระกอบการนั้นไดจ้ดัไวส้ าหรับการน า เสนอให้กบั

ผูบ้ริโภครับรู้ และอาศยักิจกรรมในการกระจายสินคา้ไป ยงัส่วนต่าง ๆ เป็นส่วนช่วยให้

ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  สามารถหาซ้ือไดง่้าย และเขา้ถึงไดอ้ย่างรวดเร็ว 

รวมถึงบริการช าระสินคา้ท่ีหลากหลายช่องทางเพื่อตอบสนองต่อผูบ้ริโภค 

การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เป็นช่องทางส าหรับนักการตลาดเพื่อใช้ในการส่ือสาร

ขอ้มูลให้กบัผูบ้ริโภคผ่านทาง ส่ือส่ิงพิมพ์  นิตยสารวิทยุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ตเพื่อสร้าง

ทศันคติการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ าใหเ้กิด การซ้ือโดยอาศยัเคร่ืองมือต่าง ๆ ซ่ึงไม่สามารถ

ใช้เพียงเคร่ืองมือเดียวได้โดยทัว่ไปมกัจะใช้ร่วมกับการโฆษณา การตลาดทางตรง การ

ส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานการประชาสัมพนัธุ์โดยมีวตัถุประสงค์  เพื่อเพิ่ม

จ านวนลูกคา้ และเพิ่มยอดขายในผลิตภณัฑ ์ อยา่งสม ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ 

หรือออฟไลน์ 

บุคลากร หมายถึง พนักงานท่ีท างานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ซ่ึงนับรวม

ตั้งแต่เจา้ของกิจการผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัล่าง พนักงาน

ทัว่ไป แม่บา้น   เป็นตน้ โดยบุคลากรนับไดว้่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญั

เน่ืองจากเป็นผูคิ้ด วางแผน และปฏิบติังาน เพื่อขบัเคล่ือนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางท่ีว่า

งกลยทธุ์ไว้ นอกจากน้ีบทบาทอีกอย่างหน่ึงของบุคลากรท่ีมีความส าคัญ คือการมี
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ปฏิสัมพนัธ์และสร้างมิตรไมตรี ต่อลูกคา้ เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 

และเกิดความผกูพนัธ์กบัองคก์รในระยะยาว  

ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีการใหบ้ริการและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จบัตอ้งไดอ้ยา่งใด อยา่งหน่ึงท่ีอ านวยความสะดวกในการปฏิบติัการและส่งมอบบริการเช่น 

เคร่ืองแบบของเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการการตกแต่งสถานท่ีสร้างเอกลักษณ์เฉพราะตัว 

ให้บริการหรือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายทางกายภาพ เช่น ความมีระเบียบ

ภายในส านกังาน ความสะอาดของตวัอาคารสถานท่ี 

กระบวนการ หมายถึง เป็นขั้นตอนในการให้บริการท่ีถูกตอ้งเพื่อส่งมอบคุณภาพในการ

ให้บริการกบัลูกคา้รวดเร็ว สะดวกสบาย และประทบัใจ ในการผลิตตอ้งอาศยักระบวนการ

ตดัสินใจและการปฏิบติังานในเร่ืองกระบวนการให้บริการตอ้งการประสานงานระหวา่งงาน

ของตลาดกบังานของการผลิตและน าเสนอบริการ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ 
สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) วิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน

ช่องทางตลาดกลาง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ท่ีศึกษาปัจจัยด้านการรักษาความเป็น
ส่วนตัวและการให้ บริการส่วนบุคคล ซ่ึงมีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ี
ก าหนดไวท่ี0.05 จึงสามารถตีความไดว้่าปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัและการให้ บริการส่วน
บุคคลส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน ์ผา่นช่องทางตลาดกลาง พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  

กชพรรณ วิลาวรรณ (2560) ผลของการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลทประกอบเด่ียว เพศ อายุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนมีอิทธิพลในการซ้ือเคร่ืองส าอางของประเทศเกาหลี
ประเภทบ ารุงหนา้ส าหรับผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางประเทศเกาหลีประเภทบ ารุงผิวหนา้ ส่ิงท่ีค  านึงถึงในการเลือกซ้ือนั้นมีอิทธิพลต่อการซ้ือ
เคร่ืองส าอางของประเทศเกาหลีประเภทบ ารุงผิวหน้าส าหรับผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคญั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย ดา้นสถานท่ีดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นราคา ให้บริการดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางประเทศเกาหลีประเภทบ ารุง
ผิวหนา้อยา่งมีนยัส าคญั0.05  
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พริมา แพรเพ็ชร (2561) ผลการศึกษาพบว่า จากการวิจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง
ของนกัศึกษาหญิง ภาคพิเศษมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยผ่านช่องทางส่ือสารบุคคลแบบปากต่อ
ปาก พบวา่ตรงตามทฤษฎีสมมติฐานของเดอะฟอร์ตรงตามรูปแบบของการส่ือสารการตลาดของ บุคคล
ของกลุ่มสินคา้เคร่ืองส าอางท่ีกล่าวว่า ช่องทางส่ือสารบุคคลแบบปากต่อปากมีความส าคัญต่อการ
แพร่กระจายข่าวเสมอโดยเฉพาะเร่ืองราวท่ีกระทบต่อความรู้สึกสูงแต่ช่องทางแบบปากต่อปากน้ีไม่
จ าเป็นตอ้งผ่านส่ือบุคคลท่ีเป็นผูน้ าความคิดเห็นเสมอไปเพราะไม่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวใจแต่เป็น
การบอกต่อในลกัษณะบทบาทผูรั้บสาร วา่ช่องทางส่ือบุคคลก็มีความส าคญัมากในการช่วยแพร่กระจาย
ข่าวสารเสมอโดยรูปแบบของการส่ือสารการตลาดจะแตกต่างกนัแลว้แต่ของละบุคคลโดยส่วนใหญ่
เลือกใช้อินเตอร์เน็ตมาช่วยในการส่งเสริมการขาย จากการศึกษาพบว่าผูท่ี้ขายเคร่ืองส าอางผ่าน
อินเตอร์เน็ตมกัจะใช้ Social Network อย่างFacebook, , Instagram ในการโปรโมทสินคา้โดยมีเว็บเพจ  
Facebook  หรือ Instagram  เป็นเหมือนร้านคา้ เพื่อให้ลูกคา้เขา้มาเลือกชมสินคา้ หรือดูรายละเอียดต่าง 
ๆ ของสินคา้ และไดมี้การน ารูปภาพของ ดาราเน็ตไอดอล บุคคลท่ีมีช่ือเสียง มาประกอบในการส่งเสริม
การขาย  
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัทางประชากร 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพ 

4.ระดบัการศึกษา 

5.รายไดต้่อเดือน 
 

 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

7P 

1.ผลิตภณัฑ ์

2.ราคา 

3.ช่องทางจดัจ าหน่าย 

4.การส่งเสริมการตลาด 

5.บุคลากร 

6.ลกัษณะทางกายภาพ 

7.กระบวนการ 
 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน 

Watsons ของพนกังานบริษทั ไทย

นิชิอสัเอ็นจิเนียรร่ิง 

ตวัแปรตาม 

ตวัแปรตน้ 
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การออกแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) ซ่ึงเป็นการวิจยั

โดยไม่มีการจดักระท า หรือควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวม ขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง 
(Cross sectional studies) คือเปืนการเก็บ ขอ้มูลเพียงคร้ังเดียวในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยใชเ้คร่ืองมือ
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัไทยนิชิอสัเอน็ 

จิเนียรร่ิงท่ีปฏิบติังาน ณ 45 ถนนหว้ยโป่ง - หนองบอน ต าบล หว้ยโป่ง อ าเภอ เมืองระยอง และกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัไทยนิชิอสัเอน็ 

จิเนียรร่ิง มีช่วงอายตุั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ท่ีสนใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัไทยนิชิอสัเอ็น จิเนียรร่ิง มีช่วง

อายตุั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ท่ีสนใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons   โดยใช ้สูตรของ  Yamane (1967) ท่ีค่าระดบั

ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดอ้ยูท่ี่ 5%  มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  จากประชากรทั้งหมด 181 คน จาก

การค านวณจึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมส าหรับการใชใ้นการวิจยัจ านวน 125 ตวัอยา่ง   

1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน มีจ านวนขอ้

ค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามท่ีก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ 

(Checklist)  

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ร้าน Watsons ของพนกังานบริษทั ไทยนิชิอสัเอ็นจิเนียรร่ิง ซ่ึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะ

ทางกายภาพ กระบวนการ  มีจ านวน  29 ขอ้ เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายปิดมีตวัเลือกค าตอบให้

ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบเพียงแค่ 1 ค  าตอบเป็นค าถามใน ลกัษณะประเมินระดบัความคิดเห็น 5 

ระดบั (Rating Scale) 
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ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบั การตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons ของพนกังานบริษทั ไทยนิ

ชิอสัเอน็จิเนียรร่ิง ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 5 ขอ้เป็นค าถามในลกัษณะประเมิน ระดบัความคิดเห็น 

5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามแสดงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ เพิ่มเติม ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถาม

ทั้งหมด 1 ขอ้ 

2. การแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั เพื่อใชใ้นการตีความหมายของ ค่าเฉล่ียท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์  ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 = มีระดบัความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  

=  มีระดบัความคิดเห็นในระดบันอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 = มีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง, 

ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 = มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก, ค่าเฉล่ีย   4.21 – 5.00 = มีระดบัความคิดเห็น

ในระดบัมากท่ีสุด 

3.การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคุณสมบติั

ใกลเ้คียงกบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้ าหรับศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี (Try-out) จ านวน 30 คน เพื่อท าการตรวจสอบ

ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’ s 

Alpha) ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จากการศึกษาวิจยั พบว่า ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’ s 

Alpha) รวมของปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและ 

ด้านกระบวนการ โดยรวมเท่ากับ 0.941 แสดงว่า ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ครอนบาค (Cronbach’ s 

Alpha) มีค่าความเช่ือมัน่อยูร่ะหวา่ง 0.80 -1.00 ซ่ึงยอมรับได ้ 

เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจะน ามาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม ส าเร็จรูปทาง
สถิติโดยเลือกใชส้ถิติดงัน้ี    

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ ขอ้มูลดงัน้ี    

       1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กบั ตวัแปรท่ีมา 

ระดบัการวดัเชิงกลุ่มไดแ้ก่ปัจจยัประชากรศาสตร์  ดา้นเพศอายสุถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาอาชีพ 

และรายไดต้่อเดือน  
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     1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับ ตวัแปรท่ีมี

ระดับการวดัเชิงปริมาณ ได้แก่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ราคาช่องทางการจัด

จ าหน่ายการส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ และการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ร้าน Watsons ของพนกังานบริษทั ไทยนิชิอสัเอน็จิเนียรร่ิง 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ ขอ้มูลดงัน้ี    

    2.1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons ของพนกังานบริษทั ไทยนิชิอสั

เอน็จิเนียรร่ิง แตกต่างกนั  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ืองการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons ของพนกังาน

บริษทั ไทยนิชิอสัเอน็จิเนียรร่ิง สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 

การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน

บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ แยกเป็นรายดา้น ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดตาม

ตารางท่ี 15 ดงัต่อไปน้ี 

2 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจยัปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายได้

ต่อเดือน ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons ของพนกังานบริษทัไทยนิชิอสั เอ็นจิ

เนียรร่ิงแตกต่างกนั 

ในส่วนน้ีผูวิ้จยัไดท้ าการตั้งสมมตฐานยอ่ยดงัน้ี    

สมมติฐานท่ี 1.1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน 

Watsons ของพนกังานบริษทัไทยนิชิอสัเอน็จิเนียรร่ิงแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.2 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอายท่ีุต่างกนั ส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ร้าน Watsons 

ของพนกังานบริษทัไทยนิชิอสัเอน็จิเนียรร่ิง แต่กต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.3 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพสมรสท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการซ้ือสินคา้

ร้าน Watsons ของพนกังานบริษทัไทยนิชิอสัเอ็นจิเนียรร่ิงแตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 1.4 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการซ้ือสินคา้

ร้าน Watsons ของพนกังานบริษทัไทยนิชิอสัเอ็นจิเนียรร่ิงแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.5 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการซ้ือ

สินคา้ร้าน Watsons ของพนกังานบริษทัไทยนิชิอสัเอน็จิเนียรร่ิงแต่กต่างกนั 

3 แสดงผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณของตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons 

ของพนกังานไทยนิชิอสัเอ็นจิเนียรร่ิงพบว่า ตวัแปรอิสระ ท่ีมีความสัมพนัธ์  ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ร้าน Watsons ของพนกังานบริษทั ไทยนิชิอสัเอ็นจิเนีรร่ิง ไดแ้ก่ ปัจจยั ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ท่ีมีค่า Sig. เท่ากบั 0.009 , 0.003 ตามล าดบั อยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพท่ีมีค่า Sig 0.012 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี    
Y = 1.459 + 0.242 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ + 0.179 (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) + 0.164 (ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ)  

 

อภิปรายผล 

การวิจยัคร้ังน้ีไดน้า ผลการวิเคราะห์เร่ืองการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons ของพนกังานไทย

นิชิอัสเอ็นจิเนียรร่ิง ท่ีมีความสอดคลอ้งและแตกต่างของผลการวิจัยท่ีผ่านมารวมถึงวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งและแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลส ารวจของพนกังานบริษทั ไทยนิชิอสัเอน็จิเนียรร่ิงจ านวน 125 คน พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวนทั้งส้ิน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6  

มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปีจ านวนทั้งส้ิน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 มีสถานภาพสมรสจ านวน 66 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.8  มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8 มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน ช่วงรายไดร้ะหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท จ านวนทั้งส้ิน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 44  

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ พบว่า พนักงาน

บริษทั ไทยนิชิอสัเอน็จิเนียรร่ิง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมทั้งหมดอยูใ่น

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.61  ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.11   รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  3.91  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ดา้นกายภาพและดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49   ดา้นกระบวนการ

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43  และดา้นบุคลากรมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.35  ตามล าดบั 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าร้าน Watsons ของพนักงานบริษัท ไทยนิชิอัสเอ็นจิเนียรร่ิง พบว่า 

พนกังานของบริษทั ไทยนิชิอสัเอ็นจิเนียรร่ิง มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons โดยรวมทั้งหมดอยู่

ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

           1.1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาอาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons ของพนักงานบริษทั ไทยนิชิอสั

เอน็จิเนียรร่ิง แตกต่างกนั 

 พนักงานบริษทั ไทยนิชิอสัเอ็นจิเนียรร่ิงท่ีมีเพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

แตกต่างกนั ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัน้ีว่า การออกผลิตภฑัห์รือบริการ ควรค านึงถึง

ฐานลูกคา้เป็นหลกั เพราะบางผลิตภณัฑเ์หมาะ 

ส าหรับเพศ ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะส่งผลต่อเป่าหมายกลุ่มลูกคา้ท่ีตั้งเป้าไว ้และยงัช่วยลดตน้ทุนในการ 

โฆษณา และเพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณาท่ีตรงเป้าหมาย 

 1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและ ดา้นกระบวนการ มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Watsons ของพนกังานบริษทัไทยนิชิอสัเอน็จิเนียรร่ิง 

  

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการเพิ่มตวัแปรอ่ืนๆเพิ่มเติม เพื่อใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป เช่นการซ้ือสินคา้

ออนไลน์ หรือ ผา่น แอปพลิเคชัน่ Smart Phone เพื่อท่ีจะไดผ้ลวิเคราะห์ท่ีตรงกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

ท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เร่ิมเปล่ียนพฤติกรรมในการซ้ือสินค้า จากห้างสรรพสินค้าเป็นการซ้ือสินค้า

ออนไลน ์   

 2. ประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงประชากรในบริษทัไทยนิชิอสัเอ็นจิเนีรร่ิง เท่านั้น 

ซ่ึงหากตอ้งการขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ขึ้น จึงควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไป
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ท่ีแตกต่างจากเดิม หรือ เปล่ียนขนาดของกลุ่มประชากร จากเดิมท่ีเป็นเพียง พนกังานบริษทัไทยนิชิอสั

เอน็จิเนีรร่ิง อาจจะเพิ่มเป็นระดบั อ าเภอ หรือ จงัหวดั เพื่อท่ีจะไดรั้บขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัมากยิง่ขึ้น 

 3. การเลือกใชเ้ทคนิคในการวิจยั อาจจะน าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยวิธีการอ่ืนเพิ่มเติม 

เพื่อให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น หรือเปล่ียนการเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างใน

รูปแบบอ่ืนๆ เพื่อใหผ้มการวิจยัท่ีมีความเฉพาะมากยิง่ขึ้น 
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