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กิตติกรรมประกาศ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
กระแสความนิ ยมผลิ ตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวที่มีส่วนประสมด้วยดอกไม้สมุนไพรเริ่ มมาแรง
ส่ งผลให้มีผปู ้ ระกอบการที่สนใจทาธุ รกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สกัดจากดอกไม้สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงก่อนที่จะเกิดกระแสความนิ ยมสมุนไพรขึ้นมานั้น มีบริ ษทั อยู่เพียงไม่กี่
รายที่เริ่ มต้นดาเนิ นธุ รกิจทางด้านนี้ จนกระทัง่ เป็ นผูน้ าทางด้านผลิตภัณฑ์เสริ มความงามที่ผลิตจาก
วัตถุ ดิบ ธรรมชาติ และสามารถสร้ างตราสิ นค้าให้เป็ นที่ ย อมรั บของผูบ้ ริ โภคได้ อุ ตสาหกรรม
เครื่ องส าอางค์ (Cosmetics Industry) ตลาดเครื่ องสาอางไทยมี ตลาดส่ ง ออกหลัก ที่ สาคัญ ได้แก่
อาเซี ยน ญี่ปุ่น และจีน ตลาดเครื่ องสาอางมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ประมาณร้อยละ 7.6 (ปี พ.ศ. 2556
- พ.ศ. 2560) แสดงให้เห็นการเติบโตของตลาดแม้ในบางช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออานวย ซึ่ งเป็ น
ผลมาจาก พฤติกรรมคนไทยยุคใหม่ ที่ต่างหันมาสนใจความสวยความงาม รวมถึงเพื่อเสริ มสร้าง
บุ ค ลิ ก ภาพมากขึ้ น โดยตลาดขยายตัวจากกลุ่ ม เพศหญิ ง วัย ท างานไปสู่ ก ลุ่ ม วัย รุ่ นและคนสู ง วัย
รวมถึ งกลุ่ มเพศชายเองก็หันมาดู แลใส่ ใจ ดู แลร่ างกายมากขึ้ นกว่าแต่ก่อน (บุ ษปภัทร เสขะกุล ,
2561)
บริ ษทั โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จากัด ได้ดาเนิ นกิจการในการผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ประเภทเสริ มความงาม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ภายใต้ชื่อสิ นค้า "โอเรี ยนทอล พริ้ นเซส " มี ทุนจด
ทะเบียน 78 ล้านบาท โดยมีคุณศรี พนั ธ์ กุณะ มาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ในปั จจุบนั
สาหรับจุดเริ่ มต้นของบริ ษทั เริ่ มจากการที่ผูบ้ ริ หารมองเห็ นความสาคัญ และแนวโน้มการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากธรรมชาติ จึงทาให้สินค้าโอเรี ยนทอล พริ้ นเซสเข้าสู่ ตลาดในฐานะผูร้ ิ เริ่ ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มความงามที่ผสมสารที่สกัดได้จากธรรมชาติเป็ นรายแรกๆ ของเมืองไทย และจากการ
ออกแบบสิ นค้าที่เน้นความมีเอกลักษณ์ ความหรู หรา และมีสไตล์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ต้ งั แต่ตน้ ทาให้
สิ นค้านี้ ประสบความสาเร็ จ และมีแนวโน้มยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี บริ ษทั ฯ ซึ่ งถือ
ว่าเป็ นผูน้ าในผลิตภัณฑ์ชนิ ดนี้ ก็เนื่ องจากความสามารถในการเล็งเห็ นถึงความต้องการในอนาคต
ของสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่ วนผสมของธรรมชาติน้ นั นับเป็ นก้าวย่างสาคัญที่ช่วยให้บริ ษทั
ฯล้ าหน้าผูผ้ ลิตรายอื่นๆ ไปหลายช่วงตัว แต่การจะรักษาก้าวย่างให้อยูน่ าหน้าผูอ้ ื่นไปโดยตลอดนั้น
เป็ นสิ่ ง ที่ ย ากยิ่ ง กว่ า ฉะนั้ น ธุ ร กิ จ ที่ ต้อ งการคงความเป็ นผู ้น าต่ อ ไป จึ ง ไม่ อ าจนิ่ ง เฉยได้ ทุ ก
รายละเอียดต้องพัฒนาไม่หยุดยั้ง เฉกเช่นการเอาใจใส่ และการให้ความสาคัญต่อบรรจุภณั ฑ์ โดยใน
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เบื้องต้น ผลิตภัณฑ์เน้นที่ความเป็ นผูห้ ญิงด้วยดีไซน์แบบอังกฤษโบราณเป็ นลักษณะรู ปกลมมน ชื่อ
ตราสิ นค้าเป็ นภาษาอังกฤษโบราณ แต่มีระดับ หรู หรา และสะดุ ดตา ซึ่ งต่อมาลักษณะขวดบรรจุ
ภัณฑ์ ได้มีการพัฒนาให้มีริ้วรอยที่ขวด และเป็ นทรงอ้วนๆ ป้ อมๆ หรื อที่เรี ยกกันติดปากว่า ขวด
ทรงฟั กทอง ทาให้ผลิ ตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ โอเรี ยนทอล พริ้ นเซส มี ลกั ษณะเฉพาะตัว และเป็ นเอก
ลักษณะเด่นของผลิ ตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากการเข้ามาของสิ นค้ายี่ห้อใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
สิ นค้าที่ผลิ ตได้ภายในประเทศ หรื อสิ นค้าที่นาเข้ามาจาหน่ ายจากต่างประเทศ ทาให้บริ ษทั มีความ
จาเป็ นจะต้องพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา รวมถึ ง การออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ใ หม่ๆ ที่ ค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ ความสะดวก และความปลอดภัยจากการใช้สอยตามสถานที่ต่างๆ ของลู กค้า เช่น การ
หลี กเลี่ ยงการใช้วสั ดุ ที่ทาจากแก้วสาหรับสิ นค้าที่จะต้องนาไปใช้ในห้องน้ า ทั้งนี้ เพื่อเหตุผลด้าน
ความปลอดภัย การนาเอาพลาสติกมาใช้สาหรับสิ นค้าที่ตอ้ งการพกพา หรื อนาไปใช้ในที่ต่างๆ ซึ่ ง
ทาให้ผลิ ตภัณฑ์มีน้ าหนักเบาและสะดวกมากยิ่งขึ้น การเลื อกใช้วตั ถุ ดิบในการทาสติ๊ กเกอร์ เพื่อ
ป้ องกันการลอกจากการโดนความชื้น และการไหลเยิม้ ของตัวกาวเป็ นต้น (กฤตยา อุ่นอ่อน, 2559)
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษา คุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื่้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอ
เรี ยนทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์ จากการที่ผูบ้ ริ โภคเน้นสิ นค้าหลากหลายขึ้น โดยยึด
ติดต่อตราสิ นค้าน้อยลง และมุ่งเน้นไปทางด้านคุ ณภาพและราคามากขึ้น ส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการ
ต้องการสร้างการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยน
ทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์ เพื่อนาผลการวิจยั ที่คน้ พบนี้ ไปกาหนดกลยุทธ์ทางด้าน
ตราสิ นค้า เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป
1.2 คาถามการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ ค คลของผูท้ ี่ มาซื้ อครี ม บารุ ง ผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็ นทรั ล
รัตนาธิ เบศร์ มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. การรั บ รู ้ คุ ณค่ า ตราสิ นค้า ของครี ม บ ารุ ง ผิ วยี่ห้ อโอเรี ย นทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็ น ทรั ล
รัตนาธิเบศร์ อยูใ่ นระดับใด
3. การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็ นทรัลรัตนาธิ เบศร์ เป็ น
อย่างไร
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1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ ี่มาซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพริ้ นเซสสาขา
เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
2. เพื่อศึกษาระดับการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าของครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพริ้ นเซสสา
ขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
3. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็ นทรัลรัตนาธิ
เบศร์
1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง คุ ณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยน
ทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็ นทรัลรัตนาธิ เบศร์ มีกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ได้มีกาหนดตัวแปรต้น ตัว
แปรร่ วม และตัวแปรตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนิ นงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหา
คาตอบ
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. ระดับรายได้
คุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity)
1. การรู ้จกั ตราสิ นค้า (Brand Awareness)
2. การรับรู ้คุณภาพ (Perceived Quality)
3. ความผูกพันกับตราสิ นค้า (Brand
Association)
4. ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty)

H1

H2

การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิว
1. การรับรู ้ปัญหา
2. การค้นหาข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสิ นใจซื้ อ
5. พฤติกรรมหลังจากซื้ อ
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1.5 สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพริ้ นเซสสาขา
เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
2. คุณค่าตราสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพริ้ นเซสสาขา
เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
1.6 ขอบเขตในการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ของผูซ้ ้ื อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพริ้ น
เซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เ บศร์ การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยน
ทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์
2. ประชากรที่ใช้ศึกษา
เป็ นผูท้ ี่ซ้ื อครี มบารุ งผิวโอเรี ยนทอลพริ้ นเซสที่ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลสาขารัตนาธิ เบศร์
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลื อกจากประชากรโดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
ซึ่ งจานวนนี้ได้จากตารางสาเร็ จรู ปของ Yamane (1967) จานวน 400 คน
1.7 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรต้ น (Independent Variable) ประกอบไปด้วย
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพสมรส
1.4 ระดับการศึกษา
1.5 ระดับอาชีพ
1.6 ระดับรายได้
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ปัจจัยคุณค่าตราสิ นค้า ได้แก่
1. การรู ้จกั ตราสิ นค้าโอเรี ยนทอลพริ้ นเซส
2. การรับรู ้คุณภาพของสิ นค้าแบรนด์โอเรี ยนทอลพริ้ นเซส
3. ความผูกพันกับตราสิ นค้าแบรนด์โอเรี ยนทอลพริ้ นเซส
4. ความภักดีต่อตราสิ นค้าแบรนด์โอเรี ยนทอลพริ้ นเซส
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
2.1 การรับรู ้ปัญหา
2.2 การค้นหาข้อมูล
2.3 การประเมินทางเลือก
2.4 การตัดสิ นใจซื้ อ
2.5 พฤติกรรมหลังจากซื้ อ
นิยามคาศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรมากาหนดคานิ ยามคาคาศัพท์เพื่อนาไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของผูใ้ ช้บริ การที่มาซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลสาขารัตนาธิเบศร์
คุณค่ าตราสิ นค้ า (Brand Equity) หมายถึง ตราหรื อยี่หอ้ ของสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคมองเห็นว่ามี
คุณค่า เป็ นตราที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสิ นค้า และชื่นชอบตราสิ นค้านั้น
การรั บรู้ คุณค่ าตราสิ นค้ าหมายถึง การที่ผูบ้ ริ โภครับรู ้ คุณค่าของตราสิ นค้าด้านต่างๆ ของ
สิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ ง ทาให้ผูบ้ ริ โภครู ้จกั คุ น้ เคยกับตราสิ นค้า รับรู ้ คุณภาพของตราสิ นค้า ส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจและ ความมัน่ ใจของผูบ้ ริ โภคสาหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของตราสิ นค้านั้นๆ
การรั บรู้ คุณภาพ (Perceived Quality) หมายถึง การประเมินหรื อการลงความเห็นเกี่ยวกับ
ความดี เ ลิ ศ ของการให้ บ ริ ก ารโดยรวมเป็ นผลลัพ ธ์ ที่ เ กิ ดขึ้ น จากการเปรี ย บเที ย บของผู บ้ ริ โ ภค
ระหว่างความคาดหวังของพวกเขาเกี่ ยวกับคุ ณภาพการบริ การ และการบริ การที่พวกเขาได้รับจริ ง
(Parasuraman, Berry & Zetithamtl, 1990)
ความผูกพันกับตราสิ นค้ า (Brand Association) หมายถึง ความรู ้สึก ทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภค
ที่เชื่ อมโยงสิ่ งต่างๆ กับแบรนด์ ซึ่ งอาจจะเป็ นความรู ้สึกที่ดี หรื อไม่ดีก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ที่
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ได้รับจากแบรนด์วา่ น่าเชื่อถือเพียงไร (Credible) น่าจดจาเพียงไร (Memorable) รวมถึง ความคงเส้น
คงวา (Consistency)
ความภักดีต่อตราสิ นค้ า (Brand Loyalty) หมายถึง โอกาสใน การสร้างความมัน่ คงให้กบั
แบรนด์ๆ นั้น ทั้งในแง่ยอดขาย การบริ หารต้นทุนในการทาธุ รกิ จที่ต่ าลง โอกาสในการทากาไรที่
มากขึ้น รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของแบรนด์ให้กว้างขวางมาก
ครี มบารุ งผิว ครี มและโลชั่ นทาผิว (Emollient Creams and Lotions) ใช้ทากับผิวบริ เวณ
ลาตัว เพื่อให้ผิวหนังเกิ ดความนุ่มนวลแก้อาการผิวหนังสากและแห้ง รวมไปถึงครี มที่ใช้ทาผิวเพื่อ
กระชับ สัดส่ วน และครี มเพื่อเสริ มบารุ งทรวงอก
บุคลิกภาพตราสิ นค้ า (Brand Personality) หมายถึงลักษณะและอุปนิ สัยที่ผสานอยูใ่ นตรา
สิ นค้าเปรี ยบเสมือนตัวบุคคลว่าเป็ นอย่างไรโดยพัฒนามาจากบุคลิกภาพของมนุ ษย์ ได้แก่ลกั ษณะ
ทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดับชั้นทางสังคม ตลอดจนลักษณะบุคลิกและอุปนิสัยเช่น เป็ น
คนจริ งใจอบอุ่น อ่อนไหวเป็ นต้น (Aaker, 1997)
ราคา (Price) หมายถึง จานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อเป็ นคุณค่าทั้งหมด
ที่ลูกค้ารับรู ้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การคุม้ กับเงินที่จ่ายไป (Armstrong
and Kotler, 2009)
คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชน์ ของสิ นค้ าที่ได้ รับ (Benefit) หมายถึง การพิจารณา
ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ และคุณสมบัติของสิ นค้าว่า สามารถทาอะไรได้บา้ งหรื อมีความสามารถ
แค่ ไ หนผูบ้ ริ โภคละรายจะมองผลิ ตภัณฑ์ว่า เป็ นมวลรวมของลัก ษณะต่ า งๆ ของผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคจะมองลักษณะแตกต่างของลักษณะเหล่ านี้ ว่าเกี่ ยวข้องกับตนเองเพียงใด และเขาจะให้
ความสนใจมากที่สุดกับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของเขา
ความเชื่ อถือต่ อตรายีห่ ้ อ (Brand Beliefs) หมายถึง การพิจารณาถึงความเชื่ อถือต่อยีห่ อ้ ของ
สิ นค้าหรื อภาพลักษณ์ของสิ นค้า (Brand Image) ที่ผบู ้ ริ โภคได้เคยพบเห็น รับรู ้จากประสบการณ์ใน
อดีต ผูบ้ ริ โภคจะสร้ างความเชื่ อในตรายี่ห้อขึ้นชุ ดหนึ่ งเกี่ยวกับลักษณะแต่ละอย่างของตรายี่ห้อ ซึ่ ง
ความเชื่อเกี่ยวกับตรายีห่ อ้ มีอิทธิ พลต่อการประเมินทางเลือกของผูบ้ ริ โภค
ความพอใจ (Utility Function) หมายถึ ง การประเมิ นว่ามีความพอใจต่อสิ นค้าแต่ละยี่ห้อ
แค่ไหน ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในการเลือกตราสิ นค้า โดยผูบ้ ริ โภคจะกาหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่เขา
ต้องการแล้วผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการกับคุณสมบัติของตราสิ นค้า
ต่างๆ
แหล่ งข่ าวทั่วไป ( Public Search) หมายถึ ง แหล่งข่าวสารที่ได้จากสื่ อมวลชนต่างๆ เช่ น
โทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงการสื บค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
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การตัดสิ นใจซื้อ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลือก
ต่างๆที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆของสิ นค้าและบริ การอยู่เสมอ โดยที่
เขาจะเลือกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์ การตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวน
การที่สาคัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค (กฤตยา อุ่นอ่อน, 2559)
1.8 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อครี มบารุ งผิวโอเรี ยนทอลพริ้ นเซสสาขา
เซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์ ซึ่ งผูป้ ระกอบการธุ รกิ จสามารถนามาใช้กาหนดกลุ่มผูบ้ ริ โภคให้มาซื้ อครี ม
บารุ งผิวโอเรี ยนทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์ ได้
2. ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้า เพื่อนามาจัดทาแผนการตลาดเพื่อปรับปรุ ง
คุณค่าตราสิ นค้าให้สอดคล้องกับการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิว
3. ทราบถึ งข้อมูลกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพริ้ นเซสสาขา
เซ็นทรัลรันตนาธิเบศร์ จากผูบ้ ริ โภคและนาไปใช้ในการเพิ่มช่องทางในการดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคสนใจ
ทั้งตัวสิ นค้า และตราสิ นค้าเพื่อที่จะกลับมาใช้ซ้ า หรื อจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าในอนาคตต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง คุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพริ้ น
เซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาประกอบการนาเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ของการวิจยั ที่ได้กาหนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่ องคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ
2.3 ประวัติของบริ ษทั โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จากัด
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับตัวแปรเรื่ องคุณค่ าตราสิ นค้ าในมุมมองของผู้บริโภค
Aaker (1991) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า (Brand Equity) สามารถสร้ า งโดยผ่ า น
องค์ประกอบของคุ ณค่าตราสิ นค้านั้นได้จากแง่ มุมทั้งในส่ วนของการรั บรู ้ (Perceptual Part) และ
ส่ วนของพฤติกรรม (Behavioral Part) ของผูบ้ ริ โภค โดยแบ่งออกเป็ น 5 ปั จจัย ดังนี้
1. การศึกษาค้นคว้าด้านข้อมูลคุ ณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) โอเรี ยนทอล พริ้ นเซส โซ
ไซตี้ ใช้ระบบ CRM ซี อาร์ เอ็ม มัดใจลูกค้าระบบ CRM (ซี อาร์ เอ็ม) ของ โอเรี ยนทอล พริ้ นเซส โซ
ไซตี้ ทุ่ม 35 ล้านบาท ผุดแคมเปญ "โอเรี ยนทอล พริ้ นเซส โซไซตี้" เสนอสิ ทธิ พิเศษกระชากใจสาว
รักสวย เข้าเป็ น สมาชิ กใหม่ พร้อมสร้างความต่างกับสมาชิกเก่าเพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์ระยะ
ยาว การส่ งแคมเปญมากระแทกใจผูบ้ ริ โภคครั้งนี้ โอเรี ยนทอลฯ หวังฉวยจังหวะเศรษฐกิจซบเซา
เร่ ง ขยายฐานโอ.พี . เพิ่ ม อี ก แสนรายใน 3 เดื อน หลัง ผู บ้ ริ โ ภคลดการซื้ อ แบรนด์ เนมราคาแพง
"ผูบ้ ริ โภคซื้ อเครื่ องสาอางตามอารมณ์ โดยต้องการความสวยและความคุม้ ค่าพร้อมกัน จึงนากลยุทธ์
ราคาหรื อโปรโมชัน่ มาเป็ นตัวเร่ งกาลังซื้ อในช่วงที่ เศรษฐกิจซบเซา ดังนั้นในช่วงนี้จึงมีการเติบโต
ที่ดีต่อเนื่ อง โดยผลประกอบการไตรมาสแรกมี มียอดขาย 296 ล้านบาท สู งกว่าเป้ าที่วางไว้ ร้อยละ
13 ส่ วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะลูกค้าต้องการประหยัด ลดการซื้ อแบรนด์เครื่ องสาอางราคาแพงๆ" (อภัย
พร ศรี สุข, 2562)
สามารถอธิ บายถึงเหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคมีความตั้งใจที่ จะจ่ายราคาส่ วนต่างแตกต่างกัน แม้จะ
เป็ นสิ นค้าชนิ ดเดียวกันก็ตาม สิ่ งสาคัญ ในการวิจยั การศึกษาเรื่ องคุ ณค่าตราสิ นค้านั้นคือ ผูบ้ ริ โภค
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สัมผัสถึ งสิ นค้าได้อย่างไร และสิ่ งใดที่ เป็ น ตัวกระตุ น้ ให้ผูบ้ ริ โภคยอมที่ จะเสี ย เงิ นในราคาแพง
เพราะเหตุใด โดยสิ่ งที่สาคัญสองประการของเรื่ องนี้ น้ นั ได้แก่ดา้ นการวัดมูลค่าทางบัญชี ของคุณค่า
ตราสิ นค้า และด้านการวัดความตั้งใจจ่ า ยในราคาแพง ของผูบ้ ริ โภค Keller (1993) Lassar et al,
(1995), Chernatony & Mcdonald (2003) งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับด้านคุ ณค่าตราสิ นค้ามี ผูใ้ ห้จากัด
ความและกรอบแนวคิ ด ไว้ แตกต่ า งกัน โดยแนวคิ ด และมุ ม มองที่ แ ตกต่ า งกัน นั้น จะท าให้ มี
แบบจาลองที่แตกต่างกันด้วย
2. การตระหนั ก รู ้ ถึ ง ตราสิ นค้า (Brand Awareness) การตระหนั ก รู ้ ถึ ง ตราสิ นค้า คื อ
ความสามารถของลูกค้าที่มีต่อการรู ้จกั สิ่ งที่สาคัญมากที่สุดอย่างหนึ่ งในการทาธุ รกิจก็คือการสร้าง
การรับรู ้แบรนด์ หรื อ Brand awareness ให้ประสบความสาเร็ จ เพื่อที่จะทาให้คุณกลายเป็ นตัวเลือก
อันดับหนึ่ งในใจของลู กค้า ที่ จะทาให้ผูบ้ ริ โภครั บรู ้ และนึ กถึ งสิ นค้าและบริ การของคุ ณอยู่เสมอ
นอกจากการทาให้แบรนด์ของคุ ณเป็ นที่รับรู ้แล้ว ก็จะต้องสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีและคานึ งถึงจุดเด่น
ของแบรนด์ให้น่าเชื่ อถือและเป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง ต้องทราบว่าควรสร้างการรับรู ้ของแบรนด์
หรื อ Brand awareness อย่างไรที่จะให้เข้าถึงลูกค้าและประสบความสาเร็ จมากที่สุด
การสร้ า ง Brand awareness หรื อ การรั บ รู ้ แ บรนด์ เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นที่ แ บรนด์ จ ะต้อ งให้
ความสาคัญมากที่สุดอย่างหนึ่ งในการทาธุ รกิ จ ไม่ใช่ แค่เพียงทาให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ เท่านั้น แต่ลึกไป
กว่านั้นคือการทาให้แบรนด์อยู่ในความคิดของลู กค้าให้ได้ เป็ นความทรงจาในเชิ งบวก ที่จะทาให้
ผูบ้ ริ โภคจาได้ว่า คุ ณ เป็ นใคร ขายสิ นค้า และบริ ก ารอะไร เมื่ อ ต้องการสิ น ค้า ประเภทนี้ จะต้อ ง
คานึ งถึ งแบรนด์ของคุ ณเป็ นอันดับแรก พร้ อมทั้งสร้ างการจดจาและรั บรู ้ ในระยะยาว กลายเป็ น
รากฐานที่มนั่ คงของแบรนด์ รับรองเลยว่าจะทาให้สามารถเจาะกลุ่ มลู กค้าและขยายการรั บรู ้ ไป
เรื่ อยๆอย่างไม่จบสิ้ น และนามาซึ่ งการเติบโตของแบรนด์ ดังนั้น จึงต้องสร้างการรับรู ้ ของแบรนด์
ให้ได้เพื่อการทาธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จมากที่สุด
3. การรับรู ้ในคุณภาพ (Perceived Quality) "โอเรี ยนทอล พริ้ นเซส โซไซตี้" ที่วางแนวคิด
ในการดู แลกลุ่ มสมาชิ ก ของโอ.พี . ในรู ปแบบ เอ็ก ซ์ ค ลู ซี ฟ พรี วิเลช โดยเน้นกิ จกรรมและสิ ท ธิ
ประโยชน์ที่สามารถเข้าถึงง่ายและนาไปใช้ได้ในชีวติ ประจาวัน อาทิ การมอบส่ วนลดเมื่อซื้ อสิ นค้า
เช่ น ส่ วนลด ร้ อยละ 5 ทุกครั้งในวันปกติ , ส่ วนลด ร้อยละ 25 พร้ อมแพคเก็จวันเกิ ดในเดื อนเกิ ด,
ส่ วนลด ร้ อยละ 15 ในวันสมัครสมาชิ กและวันพฤหัสบดี , กิ จกรรม, Healthy Workshop, กิ จกรรม
Beauty Workshop นอกจากโพซิ ชนั นิ่ง ของแบรนด์โอเรี ยนทอลฯที่วางเป็ น ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
จน ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ได้ชดั เจนและกลายเป็ น จุดแข็งหนึ่ง ในการผลักดันแบรนด์ข้ ึนเป็ นผูน้ าใน
ธุ รกิ จผลิ ตภัณฑ์ความงามจากสารสกัด ธรรมชาติ ประเภทค้าปลี ก รู ปแบบร้านค้าเฉพาะ ด้วยแชร์
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มากกว่า ร้อยละ 50 จากตลาดรวมมูลค่าประมาณ 2,300 ล้านบาท แซงคู่แข่งอย่างเดอะบอดี้ ช๊อป ไป
อย่างขาดลอย
ปัจจัย 5 ประการที่ส่งผลถึงโดยตรงถึง คุณค่าของตราสิ นค้ากล่าวคือ
1. สิ่ งที่เชื่ อมโยงต่อตราสิ นค้า (Brand Association) อันหมายถึงสิ่ งใด ๆก็ตามที่ผบู ้ ริ โภคได้
รับรู ้แล้วส่ งผลต่อความคิดของผูบ้ ริ โภคในทันทีถึงตราของสิ นค้า เช่น สัญลักษณ์ กิจกรรม บุคคล
2. ตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า (Brand Awareness) หมายถึง เมื่อใดก็ตามที่ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ เช่น
การได้ยิน ได้เห็นตราสิ นค้าแล้ว ผูบ้ ริ โภคสามารถจินตนาการได้ทนั ทีถึงคุณภาพ และบริ การที่จะ
ได้รับ
3. ความจงรักภักดีในตราสิ นค้า (Brand Royalty) หมายถึง ไม่วา่ บริ ษทั จะนาเสนอผลิตภัณฑ์
อะไรก็ตาม ผูบ้ ริ โภคยินดีที่จะซื้ อหรื อรับบริ การนั้น เพราะคาดว่าจะได้รับสิ นค้าและบริ การที่ดี จาก
ตราสิ นค้านั้น โดยไม่ตอ้ งเปรี ยบเทียบกับสิ นค้าที่ถูกนาเสนอโดยสิ นค้าอื่น
4. คุณภาพที่รับรู ้ได้ (Perceived Quality) ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ถึงคุณภาพได้ทนั ทีเมื่อคิดถึง
ตราของสิ นค้า
5. สิ นทรั พ ย์ ข องตราสิ นค้ า ในกรรมสิ ทธิ์ อื่ น (Other Proprietary Brand Assets) เป็ น
สิ น ทรั พ ย์อื่ น ๆ ที่ เ พิ่ ม เติ ม ที่ แ ฝงในมู ล ค่ า ตราสิ นค้า และสามารถน ามาแปลงเป็ นมู ล ค่ า ได้ เช่ น
เครื่ องหมายการค้า ลิ ขสิ ทธิ์ ช่ องทางการตลาดอื่ นๆ โดยปั จจัยทั้ง 5 ประการเป็ นตัวแปรต้น และ
คุณค่าของตราสิ นค้าเป็ นตัวแปรตาม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ อง Brand Equity ที่มีพ้ืนฐานจาก The Aaker
Model (1991) ส่ วนใหญ่แล้วสามารถนามาสรุ ปเป็ น กรอบแนวคิด ดังนี้
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Brand Equity conceptual framework

สิ่ งทีเ่ ชื่ อมโยงในตรา
สิ นค้ า
ความตระหนักรู้ ต่อตรา
สิ นค้ า
คุณภาพทีร่ ับรู้ ได้

คุณค่ าตราสิ นค้ า

ความจงรักภักดีในตรา
สิ นค้ า
สิ นทรัพย์ในกรรมสิ ทธิอื่น
ของตราสิ นค้ า

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดของ Aaker เรื่ องคุณค่าตราสิ นค้า
ที่มา : The Aaker Model (1991)

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึ ง กระบวนการในการเลื อกที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ งจากทางเลื อกต่างๆที่ มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลื อกต่างๆของสิ นค้าและ
บริ การอยู่เสมอ โดยที่ เขาจะเลื อกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมู ลและข้อจากัดของสถานการณ์ การ
ตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค
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ขั้นตอนการตัดสิ นใจ (Buying Decision Process) เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคโดยมีลาดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ขั้นตอนของการบริ โภค
ดังนี้ (Kotler, 1997)
การรับรู้ ถึงปั ญหา
(Problem Recognition)
การแสวงหาข้ อมูล
(Information Search)
การประเมินผลทางเลือก
(Evaluation of Alternative)
การตัดสิ นใจซื้อ
(Purchase Decision)
พฤติกรรม ภายหลังการซื้อ
(Post Purchase Behavior)

ภาพที่ 2.2 กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ขั้นตอนของการบริ โภค Kotler, (1997)

กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Decision Process) แม้ผบู ้ ริ โภคจะมีความแตกต่างกัน
มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผบู ้ ริ โภคจะมีรูปแบบการตัดสิ นใจซื้ อที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ งกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ แบ่งออกเป็ นขั้นตอน ดังนี้
2.1 การตระหนัก ถึ ง ปั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการ (Problem or Need Recognition) ปั ญ หา
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู ้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็ นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพที่เขารู ้สึกว่าดี
ต่อตนเอง และเป็ นสภาพที่ ป รารถนากับ สภาพที่ เป็ นอยู่จริ ง (Reality) ของสิ่ ง ต่า งๆ ที่ เกิ ดขึ้ นกับ
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ตนเอง จึ งก่อให้เกิ ดความต้องการที่ จะเติมเต็มส่ วนต่างระหว่างสภาพอุ ดมคติกบั สภาพที่เป็ นจริ ง
โดยปั ญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ ปั ญหาของผูบ้ ริ โภค
อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ ต่อไปนี้
2.1.1 สิ่ งของที่ใช้อยู่เดิ มหมดไป เมื่อสิ่ งของเดิ มที่ใช้ในการแก้ปัญหาเริ่ มหมดลง
จึงเกิดความต้องการใหม่จากการขาดหายของสิ่ งของเดิมที่มีอยู่ ผูบ้ ริ โภคจึงจาเป็ นต้องการหาสิ่ งใหม่
มาทดแทน
2.1.2 ผลของการแก้ปั ญ หาในอดี ต น าไปสู่ ปั ญ หาใหม่ เกิ ด จากการที่ ก ารใช้
ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งในอดีตอาจก่อให้เกิดปั ญหาตามมา
2.1.3 การเปลี่ยนแปลงส่ วนบุคคล การเจริ ญเติบโตของบุคคลทั้งด้านวุฒิภาวะและ
คุ ณวุฒิหรื อแม้กระทัง่ การเปลี่ ยนแปลงในทางลบ เช่ น การเจ็บป่ วย รวมถึ งการเปลี่ ยนแปลงทาง
กายภาพ การเจริ ญเติบโตหรื อแม้กระทัง่ สภาพทางจิ ตใจที่ก่อให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงและความ
ต้องการใหม่ๆ
2.1.4 การเปลี่ ย นแปลงของสภาพครอบครั ว เมื่ อมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
ครอบครัว เช่น การแต่งงาน การมีบุตร ทาให้มีความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การเกิดขึ้น
2.1.5 การเปลี่ ยนแปลงของสถานะทางการเงิ น ไม่วา่ จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงของ
สถานะทางการเงินทั้งทางด้านบวกหรื อด้านลบ ย่อมส่ งผลให้การดาเนินชีวติ เปลี่ยนแปลง
2.1.6 ผลจากการเปลี่ ยนกลุ่มอ้างอิง บุคคลจะมีกลุ่มอ้างอิงในแต่ละวัย แต่ละช่ วง
ชี วิต และแต่ละกลุ่มสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้นกลุ่มอ้างอิงจึงเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
2.1.7 ประสิ ทธิ ภาพของการส่ งเสริ มทางการตลาด เมื่อการส่ งเสริ มการตลาดต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้พนักงานหรื อ
การตลาดทางตรงที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ก็ จะสามารถกระตุ น้ ให้ผูบ้ ริ โภคตระหนักถึ งปั ญหาและเกิ ด
ความต้องการขึ้นได้
2.2 การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เป็ นขั้นตอนที่เกิดต่อเนื่องมาจากการ
รับรู ้ ว่าผูบ้ ริ โภคต้องการผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดใด การแสวงหาข้อมูลเป็ นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่ตนต้องการจะซื้ อ แหล่งข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าอาจจะได้จากงาน
โฆษณา ร้านค้า บุคคลใกล้ชิด สื่ อประเภทต่าง ๆ ระยะ เวลาในการเก็บข้อมูลอาจจะแตกต่างกันไป
ตามประเภทของสิ นค้า ความคุ น้ เคยที่ มีต่อสิ นค้า อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้ ผูซ้ ้ื อจะมี ขอ้ มู ลของ
สิ นค้าหลาย ๆ ยี่ห้อ เพื่อใช้สาหรั บเปรี ยบเที ยบในขั้นตอนต่อไป เมื่ อเกิ ดปั ญหา ผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ ง
แสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
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2.2.1 แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่เป็ นบุคคล เช่น ครอบครัว
มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรื อผูท้ ี่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว
2.2.2 แหล่ งธุ รกิ จ (Commercial Search) เป็ นแหล่ งข่าวสารที่ ได้ ณ จุดขายสิ นค้า
บริ ษทั หรื อร้านค้าที่เป็ นผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จาหน่าย หรื อจากพนักงานขาย
2.2.3 แหล่งข่าวทัว่ ไป (Public Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่ได้จากสื่ อมวลชนต่างๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงการสื บค้นข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
2.2.4 จากประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคเอง (Experimental Search) เป็ นแหล่งข่าวสาร
ที่ได้รับจากการลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช้
2.3 การประเมิ น ทางเลื อ ก ( Evaluation of Alternative) เป็ นขั้น ตอนที่ ผู ซ้ ้ื อ เปรี ย บเที ย บ
ข้อมูลเกี่ ยวกับราคา คุ ณภาพ ชื่ อเสี ยง ภาพลักษณ์ หรื อคุ ณสมบัติอื่น ๆ ของสิ นค้าแต่ละทางเลื อก
หลัง จากการประเมินผลทางเลือกแล้ว จะคงเหลือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะเป็ นทางเลือกที่จะ
ถูกดาเนิ นการต่อในขั้นต่อไป เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับข่าวสารข้อมูล ก็จะใช้เป็ นประโยชน์ในการเลือก
ซื้ อสิ นค้า นักการตลาดจาเป็ นต้องเข้าใจว่า ผูบ้ ริ โภคหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและตราสิ นค้า รวมทั้งมี
ความตั้งใจในการซื้ ออย่างไร มีผพู ้ ยายามทาการวิจยั เพื่อศึกษาวิธีการตัดสิ นใจเลือกตราสิ นค้าของผุ ้
บริ โภค แต่ ควรที่ จะเข้า ใจแนวความคิ ดเบื้ องต้น 4 ประการก่ อน เพื่ อช่ วยให้เข้า ใจการประเมิ น
ทางเลือกของผูบ้ ริ โภคแบบต่าง ๆ ได้
คุณลักษณะของประเภทสิ นค้า (Product-class attributes) ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะพิจารณา
คุ ณลักษณะสิ นค้าหลาย ๆ ประการด้วยกัน เขาจะไม่สนใจว่าสิ นค้านั้นดี หรื อไม่ดี แต่สนใจที่ จะ
เรี ยนรู ้วา่ สิ นค้าตรานั้นมีลกั ษณะจุดเด่นอะไรบ้าง ตามที่สินค้าประเภทนั้นควรจะมี
1. ผูซ้ ้ื อทุกคนจะไม่สนใจคุณลักษณะทุกประการของสิ นค้าแต่ละประเภท นักการตลาดจึง
จาเป็ นต้องแบ่งส่ วนตลาดออกเป็ นหลาย ๆ กลุ่ ม ตามคุ ณลักษณะหรื อประโยชน์ของสิ นค้า หรื อ
บริ การที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มนั้น ๆ สนใจมากที่สุด
2. ผูบ้ ริ โภคมักจะมีความเชื่ อถือใจราสิ นค้าต่างกัน (Brand beliefs) นัน่ คือ เขาเชื่ อว่าแต่ละ
ตราสิ นค้าจะมีคุณลักษณะแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน
3. ผูบ้ ริ โภคมักจะมีความพอใจอรรถประโยชน์ (Utility function) ของคุณลักษณะสิ นค้าแต่
ละอย่าง หมายถึงผูบ้ ริ โภคจะพอใจคุณลักษณะสิ นค้าต่าง ๆ กันไม่เท่ากัน ถ้าสามารถรวบรวมระดับ
คุ ณลัก ษณะสิ นค้า ที่ ใ ห้อ รรถประโยชน์ไ ด้สู ง สุ ด ก็ จะเรี ย กว่า เป็ น Ideal Point ที่ มี คุณลัก ษณะที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการได้มากและสามารถซื้ อได้
4. ผู บ้ ริ โ ภคตัด สิ น ใจเลื อ กตราสิ น ค้า โดยการประเมิ น ค่ า (Evaluation procedure) หรื อ
(decision rule) เริ่ มจากการพิจารณาตราสิ นค้าต่าง ๆ แล้วเขาจะเปรี ยบเที ยนตราสิ นค้าต่าง ๆ นั้น
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โดยขบวนการบางอย่างเพื่อหาว่าชอบตราสิ นค้าใดมากน้อยตามลาดับ มีขบวนการพิจารณาหลาย
แบบด้วยกัน ที่ผบู ้ ริ โภคใช้ตดั สิ นใจเลือกตราสิ นค้าต่าง ๆ
2.4 การตัด สิ น ใจซื้ อ (Decision Making) เมื่ อ ผู บ้ ริ โ ภคเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า /บริ ก ารแล้ว ช่ ว ย
แก้ปัญหาเรื่ องความต้องการได้ อย่างไรก็ตาม มี 4 ปั จจัยหลักๆ ในการส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับแหล่งขาย เงื่อนไขการขาย การ
รับประกัน การบริ การหลังการขาย หากจาเป็ น และท้ายที่สุดของขั้นตอนนี้ คือการได้เป็ นเจ้าของ
สิ นค้าอย่างสมบูรณ์
- การบริ การของฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างกาลังทาการซื้ อ
-โปรโมชัน่ ส่ วนลด หรื อแถม
- เงื่อนไขของร้าน
- เว็บไซต์สะดวกสบายหรื อไม่ (กรณี ที่ส่งั ซื้ อออนไลน์)
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
1. ปั จ จัย ทางวัฒ นธรรม เป็ นปั จ จัย ขั้น พื้ น ฐานที่ สุ ด ในการก าหนดความต้อ งการและ
พฤติ กรรมของมนุ ษย์ เช่ น การศึ กษาความเชื่ อยังรวมถึ งพฤติ กรรมส่ วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรั บ
ภายในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะลักษณะชั้นทางสังคม
2. ปั จจัยทางสังคม เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องในชี วิตประจาวันและมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ซ้อ ซึ่ ง ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ ้ื อ
2.1 กลุ่มอ้างอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ที่มีการเกี่ยวข้องกัน ระหว่างคนในกลุ่ม แบ่งเป็ น 2 ระดับ
- กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ครอบครัว เพื่อนสนิ ท มักมีขอ้ จากัดในเรื่ องอาชีพ ระดับชั้นทางสังคม
และช่วงอายุ
- กลุ่มทุติยภูมิ เป็ นกลุ่มทางสังคมที่มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว แต่ไม่บ่อย มีความเหนี ยว
แน่นน้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ
2.2 ครอบครั ว เป็ นสถาบัน ที่ ท าการซื้ อ เพื่ อ การบริ โ ภคที่ ส าคัญ ที่ สุ ด นัก การตลาดจะ
พิจารณา ครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็ นรายบุคคล
2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ทาให้
บุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
3. ปั จจัยส่ วนบุคคล การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อมักได้รับอิทธิ พลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่าง ๆ
เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบการดาเนินชีวติ วัฏจักรชีวติ ครอบครัว
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4. ปั จจัยทางจิตวิทยา การเลื อกซื้ อของบุ คคลได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยทางจิตวิทยา ซึ่ งจัด
ปั จจัยในตัว ผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อและใช้สินค้า ปั จจัยทางจิตวิทยาประกอบด้วย
การจูงใจ การรับรู ้ ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง
ทั้งนี้ มนุ ษย์มกั จะแสดงออกจากความต้องการที่ อยู่ภายใน ซึ่ ง มาสโลว์ได้กาหนดทฤษฏี
ลาดับ ขั้นตอนของความต้องการซึ่ ง กาหนดความต้องการขั้นพื้ นฐานของมนุ ษ ย์ไ ว้ 5 ระดับ ซึ่ ง
จัดล าดับ จากความต้องการระดับ ต่ า ไปยัง ระดับ สู ง มี ผ ลต่ อระบบการตัด สิ นใจและพฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค ดังนี้
1. ความสาเร็ จส่ วนตัว
2. ความต้องการด้านอีโก้ (ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ)
3. ความต้องการด้านสังคม
4. ความปลอดภัยและมัน่ คง
5. ความต้องการของร่ ายกาย
กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
ขั้นที่ 1 การรับรู ้ ถึงปั ญหา กระบวนการซื่ อจะเกิดขึ้นเมื่อผูซ้ ้ื อตระหนักถึงปั ญหาหรื อความ
ต้องการของตนเอง
ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมู ล ในขั้นนี้ ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาข้อมู ลเพื่ อตัดสิ นใจ ในขั้นแรกจะ
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อนามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังได้ขอ้ มูลไม่เพียงพอ
ก็ตอ้ งหาข้อมูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก
ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลื อก ผูบ้ ริ โภคจะนาข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มาจัดเป็ นหมวดหมู่
และวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ย ทั้งในลักษณะการเปรี ยบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ ค่ามากที่สุด
ขั้นที่ 4 การตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกที่ ดีที่ สุ ด หลังการประเมิ น ผูป้ ระเมิ นจะทราบข้อดี
ข้อ เสี ย หลัง จากนั้ นบุ ค คลจะต้ อ งตัด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ดในการแก็ ปั ญ หามัก ใช้
ประสบการณ์ในอดีตเป็ นเกณฑ์ ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ ื่น
ขั้น ที่ 5 การประเมิ น ภายหลัง การซื้ อ เป็ นขั้น สุ ด ท้า ยหลัง จากการซื้ อ ผู ้บ ริ โ ภคจะน า
ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อนั้นมาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะทาการประเมินผลิตภัณฑ์น้ นั ไปด้วย ซึ่ งจะเห็นได้
ว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการต่อเนื่ อง ไม่ได้หยุดตรงที่การซื้ อ
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2.3 ประวัติของบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จากัด
โอเรียนทอล พริ้นเซส
ความเป็ นมา
กระแสความนิยมทางด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรเริ่ มมาแรง ส่ งผลให้มีผปู ้ ระกอบการที่สนใจ
ทาธุ รกิ จเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงประมาณ 5 ปี ที่ผา่ นมา แต่อย่างไรก็ดี
ในช่วงก่อนที่จะเกิ ดกระแสความนิ ยมสมุนไพรขึ้นมานั้น มีบริ ษทั อยู่เพียงไม่กี่รายที่เริ่ มต้นดาเนิ น
ธุ รกิ จทางด้านนี้ จนกระทัง่ เป็ นผูน้ าทางด้านผลิ ตภัณฑ์เสริ มความงามที่ผลิตจากวัตถุ ดิบธรรมชาติ
และสามารถสร้างตราสิ นค้าให้เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคได้
บริ ษทั โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จากัด ได้ดาเนิ นกิจการในการผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ประเภทเสริ มความงาม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ภายใต้ชื่อสิ นค้า "โอเรี ยนทอล พริ้ นเซส" มี ทุนจด
ทะเบียน 78 ล้านบาท โดยมีคุณศรี พนั ธ์ กุณะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ในปั จจุบนั
สาหรับจุดเริ่ มต้นของบริ ษทั เริ่ มจากการที่ผูบ้ ริ หารมองเห็ นความสาคัญ และแนวโน้มการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากธรรมชาติ จึงทาให้สินค้าโอเรี ยนทอล พริ้ นเซสเข้าสู่ ตลาดในฐานะผูร้ ิ เริ่ ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มความงามที่ผสมสารที่สกัดได้จากธรรมชาติเป็ นรายแรกๆ ของเมืองไทย และจากการ
ออกแบบสิ นค้าที่เน้นความมีเอกลักษณ์ ความหรู หรา และมีสไตล์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ต้ งั แต่ตน้ ทาให้
สิ นค้านี้ประสบความสาเร็ จ และมีแนวโน้มยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
การปฏิบัติทดี่ ี
บริ ษทั ฯ ซึ่ งถื อว่าเป็ นผูน้ าในผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดนี้ ก็เนื่ องจากความสามารถในการเล็งเห็ นถึ ง
ความต้องการในอนาคตของสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จากส่ วนผสมของธรรมชาติน้ นั นับเป็ นก้าว
ย่างสาคัญที่ ช่วยให้บริ ษทั ฯล้ าหน้าผูผ้ ลิ ตรายอื่ นๆ ไปหลายช่ วงตัว แต่การจะรักษาก้าวย่างให้อยู่
นาหน้าผูอ้ ื่นไปโดยตลอดนั้น เป็ นสิ่ งที่ยากยิง่ กว่า ฉะนั้น ธุ รกิจที่ตอ้ งการคงความเป็ นผูน้ าต่อไป จึง
ไม่อาจนิ่ งเฉยได้ ทุกรายละเอียดต้องพัฒนาไม่หยุดยั้ง เฉกเช่ นการเอาใจใส่ และการให้ความสาคัญ
ต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยในเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์เน้นที่ความเป็ นผูห้ ญิงด้วยดีไซน์แบบอังกฤษโบราณเป็ น
ลักษณะรู ปกลมมน ชื่อตราสิ นค้าเป็ นภาษาอังกฤษโบราณ แต่มีระดับ หรู หรา และสะดุดตา ซึ่ งต่อมา
ลักษณะขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้มีการพัฒนาให้มีริ้วรอยที่ขวด และเป็ นทรงอ้วนๆ ป้ อมๆ หรื อที่เรี ยกกัน
ติดปากว่า ขวดทรงฟั กทอง ทาให้ผลิ ตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ โอเรี ยนทอลพริ้ นเซส มีลกั ษณะเฉพาะตัว
และเป็ นเอกลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
อย่า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากการเข้า มาของสิ น ค้า ยี่ ห้ อ ใหม่ ๆ ไม่ ว่า จะเป็ นสิ น ค้า ที่ ผ ลิ ต ได้
ภายในประเทศ หรื อสิ นค้าที่นาเข้ามาจาหน่ ายจากต่างประเทศ ทาให้บริ ษทั มีความจาเป็ นจะต้อง
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พัฒนาผลิ ตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา รวมถึ งการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ๆ ที่คานึ งถึงประโยชน์ ความ
สะดวก และความปลอดภัยจากการใช้สอยตามสถานที่ต่างๆ ของลู กค้า เช่ น การหลี กเลี่ ยงการใช้
วัสดุที่ทาจากแก้วสาหรับสิ นค้าที่จะต้องนาไปใช้ในห้องน้ า ทั้งนี้ เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย การ
นาเอาพลาสติ กมาใช้สาหรับสิ นค้าที่ ตอ้ งการพกพา หรื อนาไปใช้ในที่ต่างๆ ซึ่ งทาให้ผลิ ตภัณฑ์มี
น้ าหนักเบาและสะดวกมากยิ่งขึ้น การเลือกใช้วตั ถุดิบในการทาสติ๊กเกอร์ เพื่อป้ องกันการลอกจาก
การโดนความชื้น และการไหลเยิม้ ของตัวกาว เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังมี กลยุทธ์ ทางด้านการกระจายสิ นค้า ที่บริ ษทั ได้สร้ างช่ องทางการจาหน่ าย
สิ นค้าเอาไว้ อย่างมัน่ คง กล่ าวคือ ในปี พ.ศ. 2545 บริ ษทั ได้สร้ างช่ องทางจาหน่ ายที่ เป็ นค้าปลี ก
(Retail) ในรู ปแบบของร้านแสดงสิ นค้า และมุมแสดงสิ นค้าตามห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาทั้งสิ้ น 148
แห่ง โดยมีแผนที่จะเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 20 แห่ง ในอนาคต
การจาหน่ ายสิ นค้า ยังดาเนิ นการผ่านการส่ ง เสริ มการขายแบบสมาชิ ก ซึ่ งปั จจุ บ นั มี อยู่
ประมาณหนึ่ งแสนสามหมื่นคนทัว่ ประเทศ อีกทั้งยังมีการทาโปรแกรมส่ งเสริ มการขาย ณ จุดขาย
ซึ่ งทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั (ยอดขายของบริ ษทั ฯปี พ.ศ. 2543 เท่ากับ 311.7 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นเป็ น 348.4 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2544) นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีแผนในการขยายกลุ่มเป้ าหมาย
จากกลุ่มลูกค้าเดิมที่เน้นเฉพาะผูห้ ญิง ก็จะมีการทาตลาดสาหรับกลุ่มลูกค้าผูช้ ายเพิ่มเติม
การสร้างตราสิ นค้า และภาพลักษณ์ของสิ นค้านั้น มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้
จากการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เน้นความมีเอกลักษณ์ ความหรู หรา และมีสไตล์ การวางขายสิ นค้า
เฉพาะในสถานที่ ลู ก ค้า เป็ นผูม้ ี ก าลัง ซื้ อในระดับ หนึ่ ง การมี พ นัก งานขายที่ มี ค วามช านาญและ
หน้าตาดีในการให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ ลว้ นเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่ อ
ให้กบั ผลิ ตภัณฑ์โดยตรง นอกจากนี้ บริ ษทั ยังแบ่งกลุ่มลู กค้าทางการตลาดที่ชัดเจน โดยการแบ่ง
กลุ่มเป้ าหมาย การจาหน่ายสิ นค้าออกเป็ น 2 กลุ่ม ซึ่ งแต่ละกลุ่มก็จะมีชุดผลิ ตภัณฑ์ ที่ทาการตลาด
ไม่เหมื อนกัน กล่ าวคื อ กลุ่ มลู กค้าที่ เป็ นกลุ่ มวัยรุ่ น อายุประมาณ 18-25 ปี คือ นักศึกษาจนถึ งวัย
ทางานช่วงต้น ในกลุ่มนี้บริ ษทั จะเลือกผลิตภัณฑ์ในชุด Ideal ในการทาตลาด และสาหรับกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายที่เป็ นกลุ่มคนทางาน บริ ษทั จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในชุ ด Beneficial ที่เน้นความหรู หราและ
มีระดับมากกว่า เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
ปัจจัยความสาเร็จ
การเริ่ มดาเนิ นธุ รกิจ โดยการรุ กหรื อเปิ ดตลาดใหม่ๆนั้น ดังที่ทราบกันดีวา่ ไม่ใช่เรื่ องง่ายๆ
ในการทา ธุ รกิ จให้คงอยู่ได้ และประสบความสาเร็ จ ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่มีสูงขึ้น และ
การแทรกตัวเข้ามาสาหรับผูป้ ระกอบการรายใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา ตลอดระยะเวลา 10 ปี เศษที่ผา่ น
มา บริ ษทั โอ.พี.เนเชอรัล โปรดักส์ ได้แสดงให้เห็นว่า บริ ษทั สามารถสร้าง กิจการและฟั นฝ่ าความ
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ยากลาบากนั้นมาได้ อีกทั้งยังได้วางลู่ทางการเติบโตอย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั ต่อไปในอนาคตทั้งนี้
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จของบริ ษทั อาจระบุได้ดงั นี้
การมองเห็นความต้ องการของตลาดทีม่ ีในอนาคต
การมองเห็นความต้องการสิ นค้าและโอกาสทางการตลาดในอนาคต เป็ นปั จจัยเบื้องต้นใน
การประกอบการหรื อเริ่ มต้นธุ รกิจให้ประสบความสาเร็ จ ทั้งนี้ การคาดการณ์ จะต้องมีความถูกต้อง
แม่นยาเพียงพอ เพื่อที่จะลดความเสี่ ยง หรื อความผิดพลาดที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ในกรณี น้ ี ผู ้
ก่อตั้งบริ ษทั สามารถมองเห็ นความต้องการสิ นค้า หรื อผลิ ตภัณฑ์ที่มีการมุ่งใช้ประโยชน์จากสาร
สกัดที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่ งเมื่อ 10 กว่าปี ที่แล้ว ความนิยมนี้ ยงั ไม่เป็ นที่กว้างขวางเท่าไรนัก อย่างไร
ก็ตาม ความเชื่ อมัน่ ในแนวความคิดและความกล้าในการเข้ามาสู่ ตลาดนี้ ทาให้บริ ษทั ก้าวเข้ามาอยู่
ในฐานะผู ้บุ ก เบิ ก ธุ ร กิ จ นี้ ก่ อ นใคร ท าให้ ส ามารถสร้ า งฐานลู ก ค้ า ได้ ก่ อ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ที่ตามมาภายหลัง
กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
การเพิม่ ขึ้นของกระแสความนิยมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหรื อได้มาจากธรรมชาติของ
ประชาชน มี ส่ วนท าให้มู ล ค่ า การตลาดของผลิ ตภัณ ฑ์เหล่ า นี้ สู ง ขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ อง ท าให้บ ริ ษ ัท
สามารถรักษาฐานลูกค้าที่มีอยูเ่ ดิม และสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมา ทั้งนี้ราคาของผลิตภัณฑ์ยงั
สามารถปรั บ ขึ้ นได้ อันเนื่ องจากความต้องการของตลาดที่ เพิ่ม ขึ้ น นอกจากนี้ บ ริ ษ ทั ยัง ได้มี การ
พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสิ นค้าที่มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
การสร้ างตราสิ นค้ า และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
การสร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ เป็ นปั จจัยแห่ งความสาเร็ จปั จจัยหนึ่ งของ
ผลิตภัณฑ์ โอเรี ยนทอล พริ้ นเซส ทั้งนี้เนื่ องจากสิ นค้าเป็ นสิ นค้าประเภทสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ภาพลักษณ์
และชื่ อเสี ยงของสิ นค้า จะเป็ นตัวกาหนดราคาและความสาเร็ จของผลิตภัณฑ์ที่วางจาหน่ายในตลาด
และเป็ นปั จจัยหลักในการตัดสิ นใจของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย การยกระดับคุณค่าของตราสิ นค้าให้
เที ยบเท่าตราสิ นค้าที่ มาจากต่างประเทศ เป็ นเครื่ องช่ วยให้สินค้าสามารถแข่งขันและเติบโตใน
ตลาดต่อไปได้ ในปั จจุบนั สิ นค้าจากต่างประเทศ ที่มีจุดขายเดี ยวกัน คือ สิ นค้าที่ อิงกับธรรมชาติ
เช่น บอดี้ชอป ออริ จิ้น เรดเอิร์ธ ต่างมุ่งที่จะทาตลาดที่มีอยู่ ซึ่ งประมาณการว่าจะมียอดรวมทั้งสิ้ น
กว่า 1,500 ล้านบาททีเดียว
การกระจายสิ นค้ า และตาแหน่ งการวางผลิตภัณฑ์
การสร้างช่องทางจาหน่ายสิ นค้าให้มีจานวนมาก และตั้งอยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม จะช่วย
ให้การจาหน่ายและกระจายสิ นค้าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะเห็นได้วา่ ในปั จจุบนั บริ ษทั มี
หน่ วยงานในการกระจายสิ นค้ากว่าร้ อยแห่ ง อี กทั้งยังมี แผนในการขยายเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องอี ก
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โดยหน่ วยจาหน่ ายเหล่านี้ จะตั้งอยู่ในแหล่งที่กลุ่มลู กค้าเป้ าหมายผ่านไปมาและเข้าถึ งได้ง่าย การ
โปรโมชั่นสิ นค้า และกิ จกรรมส่ งเสริ ม การขายสามารถกระท าได้โดยง่ าย โดยผ่า นพนัก งานที่ มี
ความรู ้ และความชานาญที่ อยู่ประจาหน่ วยบริ การเหล่ านี้ นอกจากนี้ การกระจายสิ นค้าโดยผ่า น
ระบบสมาชิ กก็เป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพวิธีหนึ่ ง ด้วยวิธีน้ ี บริ ษทั สามารถสร้างความจงรักภักดีที่
มีต่อตัวผลิ ตภัณฑ์ของลู กค้าได้ อีกทั้งยังเป็ นช่ องทางการจาหน่ ายที่มีตน้ ทุนไม่สูงมากอีกทางหนึ่ ง
ด้วย
ข้ อสรุ ปทางวิชาการ
ความสาเร็ จของบริ ษทั โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ และสิ นค้า โอเรี ยนทอลพริ้ นเซส นั้นจะ
เห็นได้วา่ เกิดจากความถูกต้องในการคาดการณ์โอกาสทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การกล้า
ตัดสิ นใจ การเข้า สู่ ตลาด การพัฒนา และปรั บ รู ปแบบผลิ ตภัณฑ์อย่างต่ อเนื่ องของบริ ษทั ทาให้
สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอยูต่ ลอดเวลา การจัดจาหน่ายและการกระจาย
สิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพการมีมาตรการทางการตลาด ในการสนับสนุ นการจัดจาหน่ าย กระแส
ความนิ ยมในสิ นค้า หรื อผลิ ตภัณฑ์ ที่มีจุดขายในการใช้วตั ถุ ดิบที่ได้จากธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒั น์ และการแข่งขันที่มีสูงขึ้น เนื่ องจากมีผปู ้ ระกอบการที่สนใจทาธุ รกิ จ
เกี่ ยวกับสมุนไพรเพิ่มขึ้นเป็ นอย่างมาก บริ ษทั จึ งต้องปรับตัวและมีกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จให้
เหมาะสม มี การพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ อย่างต่ อเนื่ อง เพื่อให้ได้สิ นค้าที่ มีคุณภาพดี กว่าและเร็ วกว่า
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น และคงภาพลักษณ์ของการเป็ นผูน้ าในตลาด
จึงจะสามารถเป็ นผูอ้ ยูร่ อดและเติบโตในธุ รกิจนี้ได้ต่อไป
คาไข
บริ ษทั โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จากัด โอเรี ยนทอลพริ้ นเซส ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่ องสาอาง
เครื่ องสาอางสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม
สถานทีต่ ิดต่ อ
บริ ษทั โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จากัด (O.P. Natural Product Co., Ltd.)
89/1 ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารถ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
(ที่มา: คุณอภัยพร ศรี สุข, 2562)
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
รั ตนา กวี ธ รรม (2558) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อง คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ค่ า นิ ย มของลู ก ค้า และ
ทัศนคติต่อแบรนด์หรู ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในกรงเทพมหานคร
โดยการวิจยั ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื้ อศึ
่ กษาคุณค่าตราสิ นค้า ค่านิ ยมของลูกค้า และทัศนคติต่อแบรนด์
หรู ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อสิ น ค้ า แบรนด์ เ นมของผู ้บ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิ ดที่ผา่ นการทดสอบความเชื่ อมัน่ และความตรงเชิ งเนื้ อหาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีความสนใจที่จะซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม
ผลการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26–30 ปี มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมากกว่า
55,000 บาทขึ้นไป ส่ วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ใน ตรา
สิ นค้า ทัศนคติต่อแบรนด์หรู ดา้ นการมีส่วนร่ วมในแฟชัน่ ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยร่ วมกันพยากรณ์ ความ
ตั้งใจซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครคิดเป็ นร้อยละ 48.7 ในขณะที่คุณค่าตรา
สิ นค้า ด้า นการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพ ค่ า นิ ย มของลู ก ค้า ด้านประโยชน์ใ ช้ส อย ด้า นความชอบ และด้า น
สัญลักษณ์และทัศนคติต่อแบรนด์หรู ดา้ นวัตถุนิยม และด้านความต้องการประสบการณ์ไม่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในกรงเทพมหานคร
พักต์สุดา พัฒน์คุม้ (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มี อิทธิ พลต่อความจงรักภักดีในตรา
สิ นค้า สก๊อต (SCOTCH) โดยมีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์ตรา
สิ นค้าสก๊อต เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็น ปั จจัยด้านคุณค่าตราสิ นค้าของผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์ตราสิ นค้าส
ก๊ อต เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความคิ ดเห็ น ความจงรั ก ภัก ดี ใ นตราสิ นค้า สก๊ อตของผูซ้ ้ื อผลิ ตภัณฑ์ตรา
สิ นค้าสก๊อต เพื่อศึกษาปั จจัยด้านคุณค่าตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อความจงรักภักดีในตราสิ นค้าสก๊อต
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ผูซ้ ้ื อผลิ ตภัณฑ์ตราสิ นค้าสก๊อต ที่ได้ขนาดตัวอย่างด้วยกา
คานวณจากสู ตร Cochran และทาการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ 405 คน วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเชิ ง
สถิติอนุ มาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ และการวิเคราะห์การถดถอยพนุ
คูณ
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยคุ ณค่าตราสิ นค้าทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
รู ้ จกั ตราสิ นค้า ด้า นการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า และด้านคุ ณภาพที่ รับ รู ้ อยู่ในระดับมาก และความ
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คิดเห็ นเกี่ ยวกับความจงรักภักดี ในตราสิ นค้าสก๊อต ด้านทัศนคติ และด้านพฤติ กรรม อยู่ในระดับ
มาก
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน สรุ ปว่า ปั จจัยด้านคุ ณค่าตราสิ นค้า ทั้งด้านการรู ้ จกั ตราสิ นค้า
ด้า นการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า และด้า นคุ ณภาพที่ รับ รู ้ มี อิทธิ พ ลกับ ความจงรั ก ภักดี ใ นตราสิ นค้า
สก๊อตทั้งในภาพรวม ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม
ปุนยนุช รัตนสุ ดใส (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสิ นค้าของรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ ดใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ ไป คุณค่าตราสิ นค้า
ยี่ ห้ อ ฟอร์ ด โดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล กลุ่ ม ตัว อย่า งได้แ ก่
ผูบ้ ริ โภคที่ใช้รถยนต์ฟอร์ ด จานวน 400 ตัว อย่าง สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิ ติเชิ ง
พรรรณนาค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
เพื่ อหาความแตกต่ า งระหว่า งค่ า เฉลี่ ย ของประชากรทั้ง 2 กลุ่ ม ที่ เป็ นอิ ส ระต่ อกัน (Independent
Samples t-test) ความแปรปรวนทางเดียวของประชากรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป (One-way ANOVA:
F-test) และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 60 อายุ 31-40
ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 43 ระดับ การศึ ก ษาจบปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 67.5 อาชี พ เป็ นพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 43 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 28,001-38,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 46.5
ผลการทดสอบ พบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
ที่แตกต่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.0
ณัฐภรณ์ มหาวีรวัฒน (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ องลักษณะสติ๊กเกอร์ ไลน์ การบอกต่อแบบ
ปากต่อปากผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตและความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะสติ๊กเกอร์ ไลน์ และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสติ๊กเกอร์ ไลน์ การสื่ อสารแบบ
ปากต่อปากผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต และความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะสติ๊กเกอร์ ไลน์มี 6 องค์ประกอบ คือ เพศ คน สัตว์ ลักษณะนิสัย
ข้อ ความประกอบ สี สั น ซึ่ งลัก ษณะสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ น้ ี มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภคโดยผ่านการบอกต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ปุญญิสา สมฟองทอง (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด การคานึ ง
ต่อการดู แลสุ ขภาพด้านความงามและการรั บรู ้ ความแตกต่างที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อครี ม
บารุ งผิวหน้า โดยการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ การคานึงต่อการดูแลสุ ขภาพด้านความงามและการรับรู ้ถึงความแตกต่างของ
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ครี มบารุ งผิวหน้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่าส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านราคามากที่สุด ตามด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ
ด้านการจัดจาหน่าย สาหรับ การคานึงต่อการดูแลสุ ขภาพด้านความงาม พบว่าผูบ้ ริ โภคการคานึงต่อ
การดู แลสุ ขภาพด้า นความงามมาก ในขณะที่ การรั บรู ้ ถึง ความแตกต่างของครี มบารุ ง ผิวหน้าไม่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด การคานึ งถึ งการดู แล
สุ ขภาพด้านความงามและการรับรู ้ความแตกต่างของครี มบารุ งผิวหน้า ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ครี มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “คุ ณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยน
ทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็ นทรัลรัตนาธิ เบศร์ ” โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวโอเรี ยลทอล พริ้ นเซส ในกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) โดยใช้ล ักษณะเชิ งส ารวจ (Survey) มาเป็ นแนวทางในการศึก ษาและใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนั้นจึง
นาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิ ติสาเร็ จรู ป โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการ
ศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 กลุ่มประชากรและการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 วิธีสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิธีการดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล
3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 กลุ่มประชากรและการสุ่ มกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ใ นงานวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ลู ก ค้าที่ มาใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเซ็ นทรั ลสาขา
รัตนาธิเบศร์ โดยไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย เนื่ อ งจากผู ้วิ จ ัย ไม่ ท ราบจ านวนของผู ้ที่ ม าใช้ บ ริ การที่
ห้างสรรพสิ นค้าเซ็ นทรัลสาขารั ตนาธิ เบศร์ ที่ แน่ นอนดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากร การเลื อกกลุ่มตัวอย่างตามความ
สะดวก (Convenience Sampling) การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบไม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น (NonProbability) โดยใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างสู ตรการคานวณของคอแครน W.G.cochran (1953)
โดยใช้สูตรดังนี้
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=
=

แทนจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
แทนสัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการสุ่ ม
ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมัน่ หรื อระดับนัยสาคัญ
(โดยผูว้ จิ ยั ใช้ระดับความเชื่อมัน่ 95% ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z=1.96)
n = 0.5 (1 – 0.5) 1.962
0.052
n = 384.16 หรื อ 385 ตัวอย่าง

จากการคานวณได้กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เท่ากับ 385 คน ดังนั้นเพื่อป้ องกันความ
ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ ไม่ สมบู รณ์ ผูว้ ิจยั จึ งได้มีก ารส ารองกลุ่ มตัวอย่างโดยเพิ่ ม
จานวน 15 คน รวมขนาดของกลุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 คน
3.2 เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้วิ จ ัย ด าเนิ น การสร้ า งเครื่ องมื อ ตามขั้น ตอนการศึ ก ษาดั ง ต่ อ ไปนี้ โดยการสร้ า ง
แบบสอบถามมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุ ณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี ม
บารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์ แล้วนามากาหนดกรอบแนวคิดของ
การวิจยั เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาผลที่ ได้จากการศึ กษามาสร้ า งแบบสอบถามโดยแบ่ง ออกเป็ นส่ วนๆและพิจารณา
เนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมานาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาค้นคว้าอิสระเพื่อขอแนวทางและ
คาแนะนา เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข
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4. นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วมาทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจยั และนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมัน่
5. ผูว้ ิจ ัย ท าการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ด้ว ยวิ ธี เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็ บ
เฉพาะผูท้ ี่ที่ตดั สิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยีห่ อ้ โอเรี ยนทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์ ไทย
6. น าแบบสอบถามที่ ผ่า นการแก้ไ ขและทดลองใช้ นาเสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเป็ นครั้ ง
สุ ดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาฉบับสมบูรณ์ สาหรับนาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.3 วิธีสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ คุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็ นทรัลรัตนาธิ เบศร์ แล้วนามากาหนดกรอบแนวคิด
ของการวิจยั เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาผลที่ได้จากการศึกษาตามข้อ 1. มาสร้ างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ นส่ วนๆ และ
พิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3. แบบสอบถามที่สร้างขึ้น นาเสนอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์ เพื่อขอคาแนะนา ปรับปรุ ง
แก้ไข
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
5. นาแบบสอบถามที่ แก้ไขเรี ยบร้ อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง ไม่ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่างในงานวิจยั จานวน 40 คน และนาข้อมู ลมาหาค่ าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ท ธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
6. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการทดลองใช้และแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์
เป็ นครั้งสุ ดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาฉบับสมบูรณ์ สาหรับนาไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.4 วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ ก ษาวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ศึ ก ษาจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ เป็ นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยทางผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลจากการให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
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แบบสอบถามโดยตรงหรื อตอบแบบสอบถามผ่านทาง Google docs และผ่านทาง Social Media เช่น
Facebook Line เป็ นต้น เนื่ องจากผูว้ ิจยั เห็นว่าเป็ นวิธีที่ทาให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่สะดวกรวดเร็ ว
ในระยะเวลาอันจากัด รวมถึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่ งแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นเป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Sale) มี เกณฑ์ใ นการก าหนดค่ า น้ า หนัก ของการประเมิ นเป็ น 5
ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
เห็นด้วยมากที่สุด
4
เห็นด้วยมาก
3
เห็นด้วยปานกลาง
2
เห็นด้วยน้อย
1
เห็นด้วยน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถาม มีวธิ ี ดาเนินการดังนี้
1. ขอความร่ วมมื อจากผูท้ ี่ เล่ นเกมออนไลน์ ผ่า นโทรศัพ ท์มื อถื อ โดยอธิ บ ายและชี้ แจง
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
2. ผู ้วิ จ ัย ด าเนิ น การตรวจสอบความถู ก ต้อ งของกลุ่ ม ตัว อย่ า งในการตอบค าถามตาม
เครื่ องมือแต่ละชุดให้สมบูรณ์และนาคาตอบที่ได้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
3.5 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ตรวจสอบข้อมู ลในแบบสอบถามที่ ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง 400 คน
แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
3.5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statics)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ ต่ อ เดื อ น โดยใช้ ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
1. ใช้ สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541)
เมื่อ x
แทน ค่าเฉลี่ย
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∑ x แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
1.2 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา, 2540)
n x  Z ( x )
2

S

เมื่อ

2

n(n - 1)

S

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
1.3 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม
หาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า ( -Coefficient)
ของครอนบัค (Crondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)
เมื่อ
แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n
แทน ค่าจานวนของแบบคาถาม
แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
แทน ค่ าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ
3.5.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
การทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งลัก ษณะด้า นคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์ โดยใช้สถิติไคส
แควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมติฐาน (Hartung, 2001) มีสูตรการคานวณดังนี้
(Oi  Ei)
X 
Ei
i 1
2

X2
Oij
Eij

n

2

แทน ค่าไคสแควร์
แทน ค่าความถี่ที่ได้จากการทดลองปฏิบตั ิ
แทน ค่าความถี่ที่คิดว่าควรจะเป็ นหรื อตามทฤษฎี
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลจากการตอบแบบสอบถาม คุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อ
โอเรี ยลทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน และได้รับแบบสอบถามกลับมาจานวน 400 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม แล้วมาทาการวิเคราะห์ดว้ ย
วิธีการทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในรู ปของตาราง แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณค่าตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอ
เรี ยลทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์
4.3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพริ้ นเซสสาขา
เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
สั ญลักษณ์ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่ อความเข้า ใจในการแปรความหมาย ผูว้ ิจยั ขอก าหนดสั ญลัก ษณ์ และความหมายที่ ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
n
แทน จานวนตัวอย่าง

แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
β
แทน สัมประสิ ทธิ์ ถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน
Sig.
แทน ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
*
แทน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบที
t
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4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ ี่ใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลสาขารัตนา
ธิ เบศร์ โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ด้วยการแจกแจง
ความถี่และคิดเป็ นร้อยละแสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
อายุต่ากว่า 20 ปี
อายุ 20-30 ปี
อายุ 31-40 ปี
อายุ 41-50 ปี
อายุ 51 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
5. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

จานวน

ร้ อยละ

164
236

41.0
59.0

5

1.3

78
110
193
14

19.5
27.5
48.3
3.5

282
94
4
20

70.5
23.5
1.0
5.0

29
314
57

7.2
78.5
14.2

27
36

6.8
9.0
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ทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ธุ รกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ
6. ระดับรายได้ต่อเดือน
รายได้ ต่ากว่า10,000 บาท

262
จานวน
75

65.5
ร้ อยละ
18.7

14

3.5

รายได้ 10,001-20,000 บาท

108

27.0

รายได้ 20,001-30,000 บาท
รายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป

78
200

19.5
50.0

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นหญิงจานวน 236 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.0
มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.3 สถานภาพ โสด จานวน 282 คน คิด
เป็ นร้อยละ 70.5 ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จานวน 314 คน คิดเป็ นรอยละ 78.5 ทาอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน/รับจ้าง จานวน 262 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.5 และมีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.0
4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลคุณค่ าตราสิ นค้ าของผู้บริ โภคที่ตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยลทอ
ลพริ้นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
จากผลการวิจยั พบว่า ผูซ้ ้ื อผลิ ตภัณฑ์ครี มบารุ งยี่ห้อโอเรี ยลทอลพริ้ นเซส สาขาเซ็ นทรั ล
รัตนาธิ เบศร์ ให้ความสาคัญ ต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวโอเรี ยลทอลพริ้ นเซส โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด ( X = 4.20 , S.D. = 0.624) เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดในแต่ ล ะด้า นพบว่า ผู ซ้ ้ื อ
ผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวโอเรี ยลทอลพริ้ นเซส ให้ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.557) รองลงมาได้แก่พฤติกรรมหลังจากซื้ อครี มบารุ งผิวโอเรี ลทอลพ
ริ้ นเซส ( X = 4.47, S.D. = 0.543) และให้ความสาคัญต่อการค้นหาข้อมูลน้อยที่สุด ( X = 3.66 , S.D.
= 0.478)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่หอ้ โอเรี ยลทอลพริ้ นเซส สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ
เบศร์
การตัดสิ นใจซื้อครีมบารุ งผิว
การรับรู ้ปัญหา
การค้นหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสิ นใจซื้ อ
พฤติกรรมหลังจากซื้ อ
รวม

𝑥̅
4.05
3.66
4.32
4.52
4.47
4.20

S.D.
0.734
0.478
0.812
0.557
0.543
0.624

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.3 ผลการวิเคราะห์ เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพริ้นเซสสาขาเซ็ นทรั ล
รัตนาธิเบศร์
จากผลการวิจยั พบว่า ผูซ้ ้ื อผลิ ตภัณฑ์ครี มบารุ งยี่ห้อโอเรี ยลทอลพริ้ นเซส สาขาเซ็ นทรั ล
รัตนาธิ เบศร์ ให้ความสาคัญ ต่อการคุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวโอเรี ยล
ทอลพริ้ นเซส โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.13 , S.D. = 0.529) เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละด้านพบว่า ผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวโอเรี ยลทอลพริ้ นเซส ให้ความสาคัญต่อความผูกพันกับ
ตราสิ นค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.44 , S.D. = 0.554) รองลงมาได้แก่การรับรู ้คุณภาพ
ของครี มบารุ งผิวโอเรี ยลทอลพริ้ นเซส ( X = 4.19, S.D. = 0.460) รองลงมาได้แก่การรู ้จกั ตราสิ นค้า (
X = 4.00 , S.D. = 0.515) และให้ความสาคัญต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าน้อยที่สุด ( X = 3.92, S.D.
= 0.590)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของคุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยีห่ ้อโอเรี ยลทอลพริ้ น
เซสที่เซ็นทรัลสาขารัตนาธิเบศร์
คุณค่ าตราสิ นค้ า
การรู ้จกั ตราสิ นค้า
การรับรู ้คุณภาพ
ความผูกพันกับตราสิ นค้า
ความภักดีต่อตราสิ นค้า
รวม

𝑥̅
4.00
4.19
4.44
3.92
4.137

S.D.
0.515
0.460
0.554
0.590
0.529

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์ในการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพ
ริ้ นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยีห่ อ้
โอเรี ย ลทอลพริ้ น เซส ที่ เ ซ็ น ทรั ล รั ต นาธิ เ บศร์ ในด้า นการรั บ รู ้ ปั ญ หา การค้น หาข้อ มู ล การ
ประเมินผลทางเลือก พฤติกรรมหลังจากซื้ อ อายุมีความสัมพันธ์กบั การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลื อ ก สถานภาพสมรสมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การรั บ รู ้ ปั ญ หา อาชี พ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การ
ประเมินผลทางเลือก รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ปัญหา การปะเมินผลทางเลือก จาก
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 สามารถสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุ ปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ ง
ผิวยีห่ อ้ โอเรี ยลทอลพริ้ นเซส ที่เซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์
ปัจจัยส่ วนบุคคล การตัดสิ นใจซื้อครีมบารุ งผิวยีห่ ้ อโอเรี ยลทอลพริ้นเซสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ
เบศร์
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
เพศ
.000*
.019
.000
.052
.014
อายุ
.006
.000
.000
.286
.030
สถานภาพสมรส
.000
.790
.218
.049
.169
ระดับการศึกษา
.064
.299
.098
.141
.062
อาชีพ
.027
.017
.001
.036
.034
รายได้
.000
.030
.001
.416
.025
(1) การรั บ รู ้ ปั ญหา (2) การค้นหาข้อมู ล (3) การประเมิ นผลทางเลื อก (4) การตัดสิ นใจซื้ อ (5)
พฤติกรรมหลังจากซื้ อ
หมายเหตุ : ระดับนัยสาคัญที่ระดับ *P<0.05
สมมติฐานที่ 2 คุณค่าตราสิ นค้าที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยีห่ ้อโอเรี ยลทอลพ
ริ้ นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณค่าตราสิ นค้าด้านการรู ้จกั ตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั
การค้นหาข้อมูล การตัดสิ นใจซื้ อ ด้านการรับรู ้คุณภาพมีความสัมพันธ์กบั การประเมินผลทางเลือก
การตัดสิ นใจซื้ อ ด้านความผูกพันกับตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์ กบั การประเมินผลทางเลื อก การ
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ตัดสิ นใจซื้ อ พฤติกรรมหลังจากซื้ อ ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
พฤติกรรมหลังจากซื้ อ จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สามารถสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานได้
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สรุ ป ผลการทดสอบความสั มพันธ์ ระหว่า งคุ ณค่ าตราสิ นค้า ที่ มีค วามสั ม พันธ์ กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยีห่ อ้ โอเรี ยลทอลพริ้ นเซส สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
คุณค่ าตราสิ นค้ า

การตัดสิ นใจซื้อครีมบารุ งผิวยีห่ ้ อโอเรี ยลทอลพริ้นเซสาขาเซ็นทรัล
รัตนาธิเบศร์
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
การรู ้จกั ตราสิ นค้า
.735
.000
.880
.000
.983
การรับรู ้คุณภาพ
.696
.069
.000
.000
.600
ความผูกพันกับตราสิ นค้า
.997
.335
.000
.000
.000
ความภักดีต่อตราสิ นค้า
.701
.068
.346
.000
.000
(1) การรั บ รู ้ ปั ญหา (2) การค้นหาข้อมู ล (3) การประเมิ นผลทางเลื อก (4) การตัดสิ นใจซื้ อ (5)
พฤติกรรมหลังจากซื้ อ
หมายเหตุ : ระดับนัยสาคัญที่ระดับ *P<0.05

35

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยนทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็ นทรัลรัตนาธิ เบศร์ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 41-50 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไปต่อเดือน และส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี โดยกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเซ็ นทรัลสาขา
รั ตนาธิ เบศร์ จานวน 400 ราย ท าการสุ่ ม ตัวอย่า งแบบบัง เอิ ญ นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยัง พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยลทอลพริ้ นเซส จากความพึงพอใจใน
การตัดสิ นใจซื้ อมากที่ สุด และพฤติ ก รรมหลังจากซื้ อ รวมถึ งแหล่ งข้อมู ล ต่างๆ ภาพลักษณ์ ตรา
สิ นค้า, แรงจูงใจในการเลือกซื้ อมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิว ส่ วนการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยลทอ
ลพริ้ นเซส สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์ นอกจากนี้ ยงั พบว่า คุณค่าตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยลทอลพริ้ นเซส สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์ เพื่อนาผลการวิจยั ที่
ค้นพบนี้ ไปกาหนด กลยุทธ์ทางด้านตราสิ นค้าจากการที่ผูบ้ ริ โภคเน้นสิ นค้าหลากหลายขึ้น โดย
ยึดติดต่อตราสิ นค้าน้อยลง และมุ่งเน้นไปทางด้านคุณภาพและราคามากขึ้น ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการ
ต้องการสร้างการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยน
ทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป
สรุ ปและอภิปรายผล
1. ผูซ้ ้ื อผลิ ตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยลทอลพริ้ นเซสสาขาเซ็ นทรั ลรั ตนาธิ เบศร์ ให้
ความสาคัญคุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยลทอลพริ้ นเซส สาขา
เซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์ อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เพราะก่อนที่ผซู ้ ้ื อผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวจะตัดสิ นใจซื้ อ
จะต้องมีการศึกษาค้าหาข้อมูลด้านการการรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก
เพื่อที่จะได้ตดั สิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่หอโอเรี ยลทอลพริ้ นเซส สาขาเซ็ นทรัลรัตนาธิ เบศร์ ซึ่ งการ
ค้นหาข้อมูลนั้น ผูซ้ ้ื อครี มบารุ งผิวมีความรู ้จกั ตราสิ นค้า ให้ความสาคัญกับครี มบารุ งผิวยีห่ ้อโอเรี ยล
ทอลพริ้ นเซส การประเมินทางเลื อกนั้นผูซ้ ้ื อครี มบารุ งผิวให้ความสาคัญกับการรับรู ้ คุณคุ ณภาพ
และความผูกพันกับตราสิ นค้า การตัดสิ นใจซื้ อผูซ้ ้ื อครี มบารุ งผิวให้ความสาคัญกับการรู ้ จกั ตรา
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สิ นค้า การรั บรู ้ คุณภาพ ความผูกพันกับตราสิ นค้า ความภักดี ต่อตราสิ นค้า หรื อรวมถึ งของขวัญ
สาหรับสมาชิ กในวันเกิดต่างๆ ส่ วนลดของสมมนาคุณ ซึ่ งสอดคล้องกับ (Aaker, 1991) ได้กล่าวไว้
ว่า คุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) สามารถสร้างโดยผ่านองค์ประกอบของคุณค่าตราสิ นค้านั้นได้
จากแง่มุมทั้งในส่ วนของการรับรู ้ (Perceptual Part) และส่ วนของพฤติกรรม (Behavioral Part) ของ
ผูบ้ ริ โภค
2. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ อาชี พ และระดับ รายได้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยีห่ ้อโอเรี ยลทอลพริ้ นเซส สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์ ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก
การตัดสิ นใจในการซื้ อครี มบารุ งผิวย่อมแตกต่างกันไปตามปั จจัยส่ วนบุคคล โดยผูท้ ี่มีเพศต่างกัน
ย่อมมีการตัดสิ นใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ออกไป ส่ วนผูท้ ี่มีอายุต่างกัน ย่อมมีการ
ตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวที่เปลี่ ยนไปตามประสบการณ์ ในการดารงชี วิต ส่ วนอาชี พต่างกันย่อมมี
แนวคิดค่านิ ยมของการตัดสิ นใจครี มบารุ งผิวที่แตกต่างกันออกไปตามอาชีพที่ประกอบอยู่ และผูซ้ ้ื อ
ครี มบารุ งผิวที่มีรายได้สูงย่อมมีการตัดสิ นใจในการซื้ อครี มบารุ งผิวแตกต่างกับผูท้ ี่มีรายได้น้อยที่
ต้องคิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด (Solomon, 2007) ที่
กล่าวว่า การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อครี มบารุ งผิวได้รับอิทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุคคลของคนทางด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวติ ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบบการ
ดาเนิ นชี วิ ต บุ ค ลิ ก ภาพ และแนวความคิ ดส่ วนบุ ค คล โดยอายุที่ แ ตกต่ า งกัน จะมี ค วามต้องการ
ผลิ ตภัณฑ์ต่างกัน ส่ วนอาชี พของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ ความจาเป็ นและความต้องการสิ นค้าและ
บริ การที่แตกต่างกัน สาหรับผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมากกว่า
ผูท้ ี่มีการศึ กษาต่ า และรายได้ (Income) โอกาสทางเศรษฐกิ จของบุ คคลจะกระทบต่อสิ นค้าและ
บริ การที่ตดั สิ นใจซื้ อ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชมภัค นันทลีลา (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ที่ มี ผลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ระงับกลิ่ นกายของคนในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่า
ปั จจัยส่ วนบุ ค คล ได้แก่ อายุ อาชี พ และระดับ รายได้ มี ค วามสั มพันธ์ กบั การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายของคนในกรุ งเทพมหานคร
3. จากผลการวิเคราะห์พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรี ยลทอลพริ้ นเซส สาขา
เซ็ นทรั ลรัตนาธิ เบศร์ ได้แก่ การรั บรู ้ ปัญหาใจการซื้ อครี มบารุ งผิว การค้นหาข้อมูล การประเมิ น
ทางเลื อก การตัดสิ นใจซื้ อ พฤติ กรรมหลังจากจากซื้ อที่ มีผ ลต่อการตัดสิ น ใจซื้ อครี ม บารุ งผิว มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยี่หอ้ โอเรี ยลทอลพริ้ นเซส สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการส่ งเสริ มการตลาดซึ่ งถือว่าเป็ นปั จจัยที่ช่วยกระตุน้ ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิ ดความ
ต้องการของสิ นค้าและบริ การ หรื ออาจกล่าวได้ว่า สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดเป็ นมูลเหตุจูงใจให้เกิ ด
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชมภัค นันทลีลา (2557) ที่ได้กล่าว
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ว่า ปั จจัยทางการตลาดถือเป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อและความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ กษาพบว่า ผูซ้ ้ื อครี มบารุ งผิวมี การตัดสิ นใจซื้ อเพราะการรู ้ จกั ตราสิ นค้ามาก
ที่ สุ ด ดัง นั้น ผูป้ ระกอบการจึ ง ควรมี ก ารสร้ า งตราสิ น ค้า ให้ เ ป็ นที่ รู้ จ ัก และมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ แก่
ผูบ้ ริ โภค เช่ น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามสื่ อต่าง ๆ หรื อการใช้พรี เซนเตอร์ ที่มีชื่อเสี ยงเพื่อ
แนะนาผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคในวงกว้าง ผูป้ ระกอบการควรดาเนิ น
ธุ รกิจด้วยความมีจรรยาบรรณ เลือกใช้วตั ถุดิบที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีการผลิตสิ นค้าจาก
โรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มีการทดสอบมาตรฐานคุณภาพสิ นค้าและความปลอดภั ยในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ท้ งั ในระยะสั้นและระยะยาวก่อนที่จะออกวางจาหน่ายให้แก่ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งเหล่านี้ จะช่วยให้
ตราสิ นค้ากลายเป็ นที่ไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคและสามารถดาเนิ นธุ รกิ จเพื่อผลกาไรได้อย่างมีความ
ยัง่ ยืนในระยะยาว
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ภาคผนวก

40

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
แบบสอบถามเรื่ อง คุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวยีห่ ้อโอเรี ยนทอลพริ้ น
เซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลของจะถูกนาไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
...........................................................
ส่ วนที่ 1 สถานภาพส่ วนบุคคลของผู้บริโภคทีซ่ ื้อครีมบารุ งผิวโอเรียนทอลพริ้นเซส
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
□ 1. ชาย
□ 2. หญิง
2. อายุ
□ 1. ต่ากว่า 20 ปี
□ 2. อายุ 20 - 30 ปี
□ 3. อายุ 31 – 40 ปี
□ 4. อายุ 41 - 50 ปี
□ 5. อายุ 50 ปี ขึ้นไป
3.สถานภาพสมรส
□ 1.โสด
□ 2. สมรส
□ 3. หม้าย
□ 4. หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา
□ 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
□ 2. ปริ ญญาตรี
□ 3. ปริ ญญาโท
□ 4. สู งกว่าปริ ญญาโท
5. อาชีพ
□ 1. นักเรี ยน / นักศึกษา
□ 2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
□ 3. ทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
□ 4. ธุ รกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ

41

6. ระดับรายได้ต่อเดือน
□ 1. รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
□ 3. รายได้ 20,001 – 30,000 บาท

□ 2. รายได้ 10,000 – 20,000 บาท
□ 4. รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 คุณค่ าตราสิ นค้ าทีม่ ีผลต่ อการซื้อครีมบารุ งผิวยีห่ ้ อโอเรี ยนทอลพริ้นเซสสาขาเซ็นทรัล
รัตนาธิเบศร์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงไปในช่ องระดับความพึงพอใจของท่านเพียงคาตอบเดียว
มากที่สุด หมายถึง มีความเห็นด้วยมากที่สุด
มาก
หมายถึง มีความเห็นด้วยมาก
ปานกลาง หมายถึง มีความเห็นด้วยปานกลาง
น้อย
หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อยที่สุด/ไม่มีเลย

ข้ อ

7
8

9

คาถาม

ความคิดเห็น

คุณค่ าตราสิ นค้ า

5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

การรู้ จักตราสิ นค้ า
ท่านสามารถจดจาผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวที่ท่านซื้ อ
ได้
ท่านคิดว่าเมื่อมีคนอื่นกล่าวถึงครี มบารุ งผิวท่านจะ
นึกถึงตราสิ นค้าที่ท่านใช้เป็ นอันดับแรก
ท่านพบเห็นครี มบารุ งผิวที่ท่านใช้จาก นิตยาสาร,
ป้ายโฆษณา, สื่ อออนไลน์, ทีว,ี เฟสบุค,
แอปพลิเคชัน่ ไลน์
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ข้ อ

คาถาม

ความคิดเห็น

คุณค่ าตราสิ นค้ า

5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

10 ครี มบารุ งผิวที่ท่านซื้ อเป็ นที่นิยมได้รับการยอมรับ
ตราสิ นค้าของครี มบารุ งผิวยี่หอ้ โอรี ยนทอลพริ้ น
เซสเป็ นตราสิ นค้าที่บ่งบอกคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
การรับรู้ คุณภาพ
11

12

ครี มบารุ งผิวที่ท่านใช้มีคุณสมบัติที่ดีตรงตามความ
ต้องการของท่าน

ครี มบารุ งผิวที่ท่านใช้ได้รับการรับรองคุณภาพผ่าน
การทดสอบความปลอดภัย
ครี มบารุ งผิวจากตราสิ นค้าที่ท่านใช้มีราคาและ
14
คุณสมบัติที่เหมาะสม
ท่านมีความมัน่ ใจว่าครี มบารุ งผิวที่ท่านใช้มีความ
15
ปลอดภัย
ครี มบารุ งผิวตราสิ นค้าที่ท่านใช้มีการออกแบบ
16
บรรจุภณั ฑ์ที่สวยงาม
ตราสิ นค้าของครี มบารุ งผิวบ่งบอกถึงนวัตกรรมที่
17
ทันสมัย
ครี มบารุ งผิวที่ท่านใช้ มีส่วนผสมที่มีคุณภาพ ทา
18
ให้ท่านเกิดความมัน่ ใจในการซื้ อ
ความผูกพันกับตราสิ นค้ า
ท่านภาคภูมิใจที่จะบอกต่อกับผูอ้ ื่นว่าท่านได้ใช้
19 ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวยีห่ ้อโอเรี ยน
ทอลพริ้ นเซส
20 ครี มบารุ งผิวมีตราสิ นค้าที่ง่ายต่อการจดจา
13
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ข้ อ

21

คาถาม

ความคิดเห็น

คุณค่ าตราสิ นค้ า

5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

ครี มบารุ งผิวที่ท่านซื้ อเป็ นที่นิยมและได้รับการ
ยอมรับ

มีการจัดทาบัตรสมาชิก เพื่อสะสมแต้มแลกรับ
ส่ วนลด เทศกาลวันเกิดต่างๆ
ตราสิ นค้าครี มบารุ งผิวแบรนด์น้ ี มีการจัดกิจกรรม
23
ให้สมาชิกอยูเ่ ป็ นประจา
ท่านมีความผูกพันกับตราสิ นค้าครี มบารุ งผิวแบ
24 รนด์น้ ีและมีความตั้งใจจะกลับมาใช้บริ การอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคตแน่นอน
ความภักดีต่อตราสิ นค้ า
ท่านมีความยินดีที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิว
25
แบรนด์เดิม แม้วา่ ราคาจะมีการปรับสู งขึ้น
ในอนาคตถ้ามีครี มบารุ งผิวแบรนด์อื่นออกใหม่
26 ท่านจะเลือกซื้ อครี มบารุ งผิวโอเรี ยนทอลพริ้ น
เซสเช่นเดิม
แบรนด์ครี มบารุ งผิวที่ท่านเลือกใช้ทาให้ท่านเป็ นที่
27
ยอมรับในวงสังคม
ท่านไม่ลงั เลที่จะซื้ อครี มบารุ งผิวแบรนด์น้ ี แม้วา่ จะ
28 มีแบรนด์อื่นที่จดั กิจกรรมส่ งเสริ มการขายที่ดีกว่าก็
ตาม
ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารของครี มบารุ งผิวแบรนด์
29
นี้อยูเ่ สมอ
เมื่อมีโอกาส ท่านจะแนะนาให้คนรู ้จกั มาซื้ อครี ม
30
บารุ งผิวแบรนด์น้ ีแน่นอน
22

44

ส่ วนที่ 3 การตัดสิ นใจซื้อครี มบารุ งผิวยี่ห้อโอเรียนทอลพริ้นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงไปในช่ องระดับความพึงพอใจของท่านเพียงคาตอบเดียว
มากที่สุด หมายถึง มีความเห็นด้วยมากที่สุด
มาก
หมายถึง มีความเห็นด้วยมาก
ปานกลาง หมายถึง มีความเห็นด้วยปานกลาง
น้อย
หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อยที่สุด/ไม่มีเลย

ข้ อ

31

32

33
34
35
36
37

คาถาม

ความคิดเห็น

การตัดสิ นใจซื้อครีมบารุ งผิว

5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

ท่านจะไม่ซ้ื อครี มบารุ งผิวจนกว่าจะได้รายละเอียด
หรื อข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
ท่านจะตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวแบรนด์โอเรี ยน
ทอลพริ้ นเซส เมื่อท่านได้รับข้อมูลข่าวสารหรื อ
การประชาสัมพันธ์ จากสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์
ป้ายโฆษณา
ท่านจะซื้ อครี มบารุ งผิวแบรนด์ที่ท่านใช้ถา้ มีวาง
จาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง
เมื่อท่านเกิดความพึงพอใจในครี มบารุ งผิวแบรนด์
โอเรี ยนทอลพริ้ นเซสที่ท่านซื้ อ ท่านจะกลับมาซื้ อ
ซ้ าอีก
ท่านจะซื้ อครี มบารุ งผิวโอเรี ยนทอลพริ้ นเซส
เพราะคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป
ท่านจะสอบถามข้อมูลจากสมาชิกในครอบครัว
หรื อเพื่อนก่อนที่จะซื้ อครี มบารุ งผิว
สมาชิกในครอบครัว เพื่อน และคนรอบข้างมีส่วน
ในการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวของท่าน
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ข้ อ

38
39
40
41
42

คาถาม

ความคิดเห็น

การตัดสิ นใจซื้อครีมบารุ งผิว

5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

ท่านจะตรวจสอบ วัน/เดือน/ปี ที่ผลิตก่อนซื้ อครี ม
บารุ งผิวทุกครั้ง
ท่านเลือกซื้ อครี มบารุ งผิวที่ใช้อยูเ่ พราะมี
โปรโมชัน่ ที่ดีและน่าสนใจกว่าแบรนด์อื่น
ท่านตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่
รู ้จกั เท่านั้น
ท่านซื้ อครี มบารุ งผิวเฉพาะช่วงที่มีการจัด
โปรโมชัน่ เท่านั้น
ท่านจะซื้่ อครี มบารุ งผิวเพราะพรี เซ็นเตอร์ โฆษณา

ท่านตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวตามคาแนะนาของ
เพื่อนที่เคยใช้มาก่อน
ท่านตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวเพราะมีชื่อเสี ยง และ
44
มีความน่าเชื่ อถือ
ท่านจะเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของครี มบารุ งผิว
45
แบรนด์อื่นๆ ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ
43

ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ หรื อ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
***ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม***
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล

นางสาวณิ ชาภา กลัดทรัพย์

วัน/เดือน/ปี เกิด

วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2521

ประวัติการศึกษา

สาเร็ จการศึกษา ปริ ญญาตรี สาขา การบริ หารงานบุคคล คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล คลองหก เมื่อ ปี
การศึกษา 2543 และได้ศึกษาต่อในระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขา
บริ หารธุ รกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม ในปี การศึกษา 2562

ประวัติการทางาน

บริ ษทั เจียเม้งมาร์ เก็ตติง้ จากัด 2552 ถึงปัจจุบนั

