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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	 ปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม	 2)	 ปัจจัย

เครื่องมือการสื่อสารการตลาด	และ	3)	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

แชมพูขจัดรังแคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	 เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	

เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์แชมพูขจัดรังแคในเขต

กรุงเทพมหานคร	ที่มีอายุตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป	จ�านวน	400	คน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	

ค่าความถี่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่ม

ตัวอย่างโดยการใช้	One-way	ANOVA

	 ผลการวจัิยพบว่า	ด้านปัจจัยส่วนบคุคลและสภาพแวดล้อม	กลุม่ตวัอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย	

อายรุะหว่าง	18	ถึง	25	ปี	สภาพเส้นผมและหนังศรีษะมรัีงแค	เหตผุลหลกัในการตดัสนิใจเลอืกใช้แชมพู

ขจัดรังแค	ได้แก่	ตรงกับลักษณะปัญหาที่เกิดจากสภาพเส้นผมและหนังศีรษะ	สภาพอากาศมลภาวะ

และการออกก�าลังกาย	 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกซื้อแชมพูขจัดรังแคใช้เอง

เดือนละ	2	ครั้ง	จากห้างสรรพสินค้า	ในขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์	มากกว่า	140	ถึง	180	มิลลิลิตร	

ราคา	101	บาทขึ้นไป	ส�าหรับสระผม	3	ถึง	4	ครั้งต่อสัปดาห์	ปัจจัยเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
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ในการตัดสินใจซื้อแชมพูขจัดรังแค	 พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยระดับการตัดสินใจซื้อในภาพรวมระดับปานกลาง	

(2.89)	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจซื้อแชมพูขจัดรังแคสามารถวิเคราะห์

ข้อมูลระดับในการตัดสินใจซื้อตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	 พบว่า	 ระดับในการตัดสินใจซื้อใน

ภาพรวมระดับมาก	 (3.72)	 การทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดต่างกันมีผล

ในการตัดสินใจซื้อแชมพูขจัดรังแคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน	 พบว่า	 ด้านการส่งเสริม

การขายและด้านการตลาดทางตรงมากกว่าด้านการโฆษณา/ด้านการส่งเสริมการขาย	 มากกว่า	 ด้าน

การประชาสัมพันธ์/ด้านการขายโดยพนักงานขาย	 ด้านการส่งเสริมการขาย	 และด้านการตลาด

ทางตรง	 มากกว่า	 ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ	 และพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่างกันมีผล

ในการตัดสินใจซื้อแชมพูขจัดรังแคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน	

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยเครื่องมือการสื่อสารการตลาด, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ

Abstract

 The objectives of this research were to 1) study the demographics and environments, 

2) study the integrated marketing communication tool factor, 3) study marketing mix factor 

in purchase decision of dandruff shampoo of customers in Bangkok Area. This is a survey 

research using questionnaire as the tool to collect data from the research sample group 

that comprised 400 people over 18 years old who used to purchase dandruff shampoo in 

Bangkok Area. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and one-way ANOVA.

 The research results showed that in personal and environmental factor, most of 

the respondents were male, aged 18-25, with dandruff collecting in the hair and scalp 

being their main reason for purchase-decision behavior on dandruff shampoo to solve

their problem of hair condition and scalp which were often caused by environmental 

pollution and physical exercises. The majority of the sample chose to buy the anti-dandruff 

shampoo on a 140-180 milliliter package from a department store for approximately 101

baht plus for consuming 3-4 times a week.

 As for the factor of marketing communication tool in purchase decision for the 

anti-dandruff shampoo, it was found that the overall average of purchase decisions was 

at medium level (2.89). The factor of marketing mix in purchase decision was at an 

overall high level (3.72). The hypothesis test result indicated that different marketing 
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communication tools affected the Bangkok customers’ purchase decisions of anti-dandruff 

shampoo. It was found that the sales promotion and direct marketing affected the 

customers more than advertisement; sale promotion was more effective than public 

relations / sales by sales representative; while sales promotion and direct marketing 

were more productive than special activities event and it was also found that the factors 

of different marketing mix affect the purchase decision of anti-dandruff shampoo of 

Bangkok customers.

Keywords: Marketing Communication tool factor, Marketing Mix factor, Purchase

 Decision
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บทน�ำ

	 ด้วยสภาวะแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงมลภาวะจากฝุ่นควันและ

ความใส่ใจในการดูแลรกัษาสขุภาพ	ผู้คนหนัมาออกก�าลงักายกันมากขึน้	ท�าให้ร่างกายขบัเหง่ือออกมา

มากโดยเฉพาะบนหนงัศีรษะและน�าไปสูปั่ญหาการเกดิรงัแคและอาการคันหนงัศีรษะได้	ส�าหรบัคนทีม่ี

ปัญหาเรื่องรังแคนั้น	 ต้องใช้แชมพูขจัดรังแคท่ีมีส่วนผสมของตัวยาในการก�าจัดรังแคและช่วยยับยั้ง

เชื้อรา	 เช่น	ซิงก์ไพริไทออนคีโตโคนาโซล	 เป็นต้น	 เพราะรังแคมักมีสาเหตุมาจากเชื้อราชนิดหนึ่งซึ่ง

อาศัยอยู่บนหนังศีรษะและมักมีจ�านวนมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว	การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลและบ�ารุง

สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการท�าความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ที่ใส่ใจใน

สขุภาพ	แชมพขูจดัรงัแคจึงเป็นผลติภัณฑ์ทีผู้่บรโิภคหนัมาให้ความส�าคัญกับบุคลกิภาพของตนเองและ

การเข้าสังคมเป็นอย่างมาก	 สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งช้ีว่าผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมท่ี

สลบัซับซ้อนมากขึน้	ให้ความสนใจผลติภัณฑ์เพือ่ประกอบการตัดสนิใจเลอืกซ้ือสนิค้าหรอืผลติภัณฑ์ที่

ตรงตามความต้องการที่แท้จริง	และตรงกับปัญหาด้านสุขภาพของตนเองมากขึ้น	มีการให้ความส�าคัญ

ต่อการดูแลสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะเพิ่มขึ้น	ผู้บริโภคจึงให้ความส�าคัญต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองมากขึ้น	ส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤตกิรรมในการเลือกซือ้สินค้าหรือบริการที่เปลี่ยนแปลงไป	อกีทั้ง

มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมากขึ้น	 จึงท�าให้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

กลุม่ขจัดรงัแค	(Anti-Dandruff	Shampoo)	มอัีตราการเติบโตเพิม่ขึน้	(marketeer,2559)	และสือ่สาร

กบัผู้บรโิภคได้อย่างครอบคลมุและกระจายเป็นวงกว้าง	เกดิการแข่งขนัทางด้านสือ่สารการตลาดท�าให้

ต้องมีการปรับปรุงวิธีการในการที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารรูปแบบต่าง	 ๆ	 ร่วมกันเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถ

สื่อสารถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

	 จากสภาพการแข่งขันทางการตลาดที่เปลี่ยนไปจากเดิมท่ีเน้นเป็นการสื่อสารแบบมวลชน

(Mass	Media)	 โดยเน้นการสื่อสารการตลาดให้มีความหลากหลาย	 เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด	

ซ่ึงส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลมากเกินความจ�าเป็น	 ประกอบกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตท่ีมีความ

เร่งรีบ	ต้องการความรวดเร็ว	ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น	และต้องแข่งกับเวลาส่งผลให้ข้อมูลที่ผู้บริโภค

ได้รับนั้นขาดประสิทธิภาพ	จนผู้บริโภคอาจเกิดความสับสนได้	จึงต้องคิดหาวิธีใหม่	ๆ	ในการน�าเสนอ	

ข้อมูล	 ข่าวสารไปยังผู้บริโภค	 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการท่ีได้น�าเสนอ

ออกไปให้ได้มากที่สุด	 มีการน�ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดต่าง	 ๆ	 มาใช้เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุน

ให้ผู้บรโิภคมองเหน็คุณค่าของสนิค้าและบรกิาร	ซ่ึงส่งผลต่อการรบัรูใ้นข้อมลู	(Attention)	ความสนใจ

ในผลิตภัณฑ์	(Interest)	ความต้องการในผลิตภัณฑ์	(Desire)	และพฤติกรรมการซื้อ	(Action)	สินค้า

หรือบริการต่าง	 ๆ	 ในที่สุด	 ปัจจัยเครื่องมือการสื่อสารการตลาดและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ของผลติภัณฑ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยกีารสือ่สารรวมถงึความเปลีย่นแปลง
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ทางสภาวะแวดล้อมและวิถีการใช้ชีวิตในสังคมของมนุษย์	 ประกอบกับการพัฒนานวัตกรรมด้าน

ผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	 ดังท่ีกล่าวมา	 เป็นเหตุให้ผู้วิจัยเห็นความส�าคัญของปัจจัยเครื่องมือการสื่อสาร

การตลาดและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสนิใจซ้ือผลติภัณฑ์แชมพขูจดัรงัแคของผู้บรโิภค

โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษา	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แชมพูขจัด

รังแคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

	 2.	เพือ่ศึกษาปัจจัยเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดในการตัดสนิใจซ้ือผลติภัณฑ์แชมพขูจัดรงัแค

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

	 3.	เพือ่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสนิใจซ้ือผลติภัณฑ์แชมพขูจัดรงัแคของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีกำรวิจัย

	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	Research	Method)	 เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยคือ	แบบสอบถาม	(Questionnaire)	โดยมรีายละเอียดเก่ียวกับประชากรและกลุม่ตัวอย่าง	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	ด�าเนินตามขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี	 คือ	 ผู้ที่เคยซ้ือผลิตภัณฑ์แชมพูขจัดรังแค	 ที่มีอายุ

ตั้งแต่	18	ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร

	 กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เคยซ้ือผลิตภัณฑ์แชมพูขจัดรังแค	 ที่มีอายุต้ังแต่	 18	 ปีขึ้นไป	 ในเขต

กรงุเทพมหานครจ�านวน	400	ตัวอย่างโดยวิธกีารสุม่ตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน	(Multi-Stage	Random

Sampling)	โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 ขั้นที่	 1	 แบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอยู่	 50	 เขต	 ออกเป็น	 6	 กลุ่ม	 แบ่งกลุ่มตามระบบ

การบริหารและการปกครองของกรุงเทพมหานคร	(ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร)	ดังนี้	

	 กลุ่มที่	1	มี	9	เขต	ประกอบด้วย	พระนคร	ดุสิต	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	สัมพันธวงศ์	ดินแดง	

ห้วยขวาง	พญาไท	ราชเทวี	วังทองหลาง	กลุ่มที่	2	มี	10	เขต	ประกอบด้วย	ปทุมวัน	บางรัก	สาทร	

บางคอแหลม	ยานนาวา	คลองเตย	วัฒนา	พระโขนง	สวนหลวง	บางนา	กลุ่มที่	3	มี	7	เขต	ประกอบ

ด้วย	จตุจักร	บางซื่อ	ลาดพร้าว	หลักสี่	ดอนเมือง	สายไหม	บางเขน	กลุ่มที่	4	มี	9	เขต	ประกอบด้วย	

บางกะปิ	สะพานสูง	บึงกุ่ม	คันนายาว	ลาดกระบัง	มีนบุรี	หนองจอก	คลองสามวา	ประเวศ	กลุ่มที่	5	
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ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

มี	8	เขต	ประกอบด้วย	ธนบุรี	คลองสาน	จอมทอง	บางกอกใหญ่	บางกอกน้อย	บางพลัด	ตลิ่งชัน	

ทวีวัฒนา	และกลุ่มที่	6	มี	7	เขต	ประกอบด้วย	ภาษีเจริญ	บางแค	หนองแขม	บางขุนเทียน	บางบอน	

ราษฎร์บูรณะ	 ทุ่งครุ	 จากนั้นผู้วิจัยจะท�าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)

ด้วยวิธีการจับสลากออกมา	4	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มที่	2	เขตปทุมวัน	สาทร	กลุ่มที่	3	เขตจตุจักร	บางซื่อ	

กลุ่มที่	4	เขตบางกะปิ	มีนบุรี	และกลุ่มที่	6	เขตราษฎร์บูรณะ	ทุ่งครุ	ได้จ�านวนตัวอย่างจากเขตทั้งสิ้น	

8	เขต	ก�าหนดโควต้าเขตละ	50	คน	ซึ่งจะได้ทั้งสิ้น	400	คน	ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลโดยการสุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก	 (Convenience	 Sampling)	ณ	ห้างสรรพสินค้า	 และซุปเปอร์มาร์เก็ต

ต่าง	ๆ	ในช่วงเวลาประมาณ	10.00	น.	ถึง	21.00	น.	ตามเวลาเปิด	–	ปิดของห้างสรรพสินค้า	และ

ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่าง	ๆ	ตามเขตที่จับฉลากไว้	จนครบจ�านวน

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ด้านปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง	

โดยหาค่าความถี่	(Frequency)	และร้อยละ	(Percentage)	ด้านปัจจัยเครื่องมือการสื่อสารการตลาด	

และด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	โดยหาค่าความถี	่(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	การ

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	(X)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	(ศิริวรรณ	เสรีรัตน์	และคณะ,	2546)	

การทดสอบสมมติฐานโดยใช้	One	–	Way	Analysis	of	Variance:	ANOVA	แบบการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว	(กัลยา	วานิชย์บัญชา,	2546)	

ผลกำรวิจัย

	 ด้านปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม

	 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย	อายุระหว่าง	18	ถึง	25	ปี	สภาพเส้นผมและหนังศีรษะ

มีรังแค	โดยเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใช้แชมพูขจัดรังแคนั้นเนื่องจากตรงกับลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นกับ

สภาพเส้นผมและหนังศีรษะ	 ปัญหาจากสภาพอากาศมลภาวะในปัจจุบันและการออกก�าลังกายหรือ

เล่นกฬีาต่าง	ๆ 	เป็นกจิวัตรมผีลท�าให้เลอืกใช้แชมพขูจัดรงัแค	โดยกลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ตัดสนิใจ

เลอืกซ้ือแชมพขูจดัรงัแคใช้เอง	ส่วนใหญ่สระผม	3	ถงึ	4	ครัง้ต่อสปัดาห์	โดยซ้ือแชมพขูจัดรงัแคเดือน

ละ	2	ครั้ง	และในแต่ละครั้งที่ซื้อขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์คือมากกว่า	140	ถึง	180	มิลลิลิตร	โดย

ใช้เงินในการซื้อแต่ละครั้งตั้งแต่	101	บาทขึ้นไป	ส่วนมากจะซื้อแชมพูขจัดรังแคจากห้างสรรพสินค้า	

	 ด้านปัจจัยเครื่องมือการสื่อสารการตลาด

	 การศึกษาด้านปัจจัยเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดในการตัดสนิใจซ้ือแชมพขูจัดรงัแคสามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบของปัจจัยการสื่อสารการตลาดได้	ดังนี้
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	 1.	ด้านการโฆษณา	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการโฆษณาภาพรวม

ในระดับปานกลาง	(2.89)	โดยกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อแชมพูขจัดรังแคจากการโฆษณาทางโทรทัศน์

ในระดับมาก	(4.03)	การโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่าง	ๆ	เฟซบุ๊ก/ไลน์/อินสตราแกรม/ทวิตเตอร์/

ยูทูป	 เว็บไซต์ในระดับมาก	 (3.43)	 การโฆษณาผ่านสื่อเคลื่อนที่	 (บนรถประจ�าทาง,	 BTS,	MRT

ข้างรถประจ�าทาง,	 BTS)	 ในระดับมาก	 (3.08)	 การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณาขนาดใหญ่กลางแจ้ง	

(Billboard)	ในระดับปานกลาง	(2.86)	การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณาเคลือ่นไหว	(Tri	vision	billboard)	

ในระดับน้อย	 (2.58)	การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ในระดับน้อย	 (2.55)	การโฆษณาทางนิตยสารใน

ระดับน้อย	(2.33)	และการโฆษณาทางวิทยุในระดับน้อย	(2.24)	

	 2.	ด้านการประชาสมัพนัธ์	พบว่า	กลุม่ตัวอย่างมคีวามคิดเหน็ต่อปัจจยัด้านการประชาสมัพนัธ์

ภาพรวมในระดับปานกลาง	(2.98)	โดยกลุม่ตัวอย่างตัดสนิใจซ้ือแชมพขูจัดรงัแคจากการเผยแพร่ข้อมลู

ตัวผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง	ๆ	ในระดับปานกลาง	(3.25)	การให้ข้อมูล

ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกบัสขุภาพเส้นผมและหนังศีรษะ	ผ่านเว็บไซต์และสือ่สงัคมออนไลน์ต่าง	ๆ

ในระดับปานกลาง	 (3.18)	 และการแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง	 ๆ	 รวมถึงกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ

สังคมในระดับน้อย	(2.52)	

	 3.	ด้านการขายโดยพนักงานขาย	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการขาย

โดยพนักงานขายภาพรวมในระดับปานกลาง	 (3.14)	 โดยกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซ้ือแชมพูขจัดรังแค

จากการแนะน�าโปรโมช่ันต่าง	ๆ 	ในระดับมาก	(3.42)	พนกังานขายให้ค�าแนะน�าและให้ข้อมลูผลติภัณฑ์

เป็นอย่างดี	ในระดับปานกลาง	(3.10)	และมีบริการตรวจสภาพเส้นผมและหนังศีรษะที่เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์สูตรต่าง	ๆ	ให้ฟรีในระดับปานกลาง	(2.91)	

	 4.	ด้านการส่งเสริมการขาย	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการส่งเสริม

การขายภาพรวมในระดับปานกลาง	 (3.22)	 โดยกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อแชมพูขจัดรังแคจากการจัด

โปรโมชั่นลดราคาสินค้าในระดับมาก	(3.67)	การแจกสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้ในระดับมาก	(3.59)	

การลดราคาพิเศษเมื่อสั่งซ้ือทางออนไลน์ในระดับปานกลาง	 (3.10)	 และการแจกคูปองส่วนลดใน

หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารในระดับน้อย	(2.52)

	 5.	ด้านการตลาดทางตรง	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการตลาดทางตรง

ภาพรวม	 ในระดับปานกลาง	 (3.06)	 โดยกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซ้ือแชมพูขจัดรังแคจากการส่งข้อมูล

ข่าวสารของผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 เช่น	 ทางแอปพลิเคช่ันไลน์ในระดับปานกลาง	

(3.18)	และการส่งสินค้าให้ทดลองใช้ฟรี	ผ่านการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ในระดับปานกลาง	

(3.00)	
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ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

	 6.	ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการจัดกิจกรรม

พเิศษภาพรวมในระดับปานกลาง	(2.85)	โดยกลุม่ตัวอย่างตัดสนิใจซ้ือแชมพขูจัดรงัแคจากการจัดงาน

เปิดตัว	 พรีเซนเตอร์	 ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่	 ออกบูทแนะน�าสินค้า	 ในระดับปานกลาง	 (3.02)	 และการ

จัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 การประกวด	การแข่งขัน	 การจัดงานสังสรรค์ให้กับลูกค้าที่ผ่านการคัดเลือก

ร่วมงาน	คอนเสิร์ต	ในระดับปานกลาง	(2.68)	

	 ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

	 การศึกษาด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจซ้ือแชมพูขจัดรังแค	

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	ดังนี้

	 1.	 ด้านผลิตภัณฑ์	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ภาพรวม	 ใน

ระดับมาก	(3.72)	โดยกลุม่ตัวอย่างตัดสนิใจซ้ือแชมพขูจัดรงัแคจากการมสีตูรทีต่รงตามความต้องการ	

ในระดับมาก	(4.01)	ความมั่นใจในคุณภาพของตราสินค้า	ในระดับมาก	(4.00)	ตรงกับลักษณะของ

เส้นผมและหนังศีรษะ	ในระดับมาก	(3.98)	ขนาดบรรจุภัณฑ์ตรงความต้องการ	ในระดับมาก	(3.48)	

และบรรจุภัณฑ์สวยสะดุดตา	ในระดับปานกลาง	(3.12)	

	 2.	ด้านราคา	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านราคาภาพรวม	 ในระดับมาก	

(3.93)	 โดยกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซ้ือแชมพูขจัดรังแคจากราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ

มีผลในการตดัสินใจซือ้แชมพขูจดัรังแคอยูใ่นระดบัมาก	(3.92)	และความคุม้ค่ากบัเงนิทีจ่่ายในแต่ละ

ครั้งมีผลในการตัดสินใจซื้อแชมพูขจัดรังแคอยู่ในระดับมาก	(3.92)	

	 3.	ด้านสถานที่จ�าหน่าย	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านสถานที่ภาพรวม

ในระดับมาก	(3.81)	โดยกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อแชมพูขจัดรังแคจากการหาซื้อง่ายมีขายทั่วไปมีผล

ในการตัดสินใจซื้อแชมพูขจัดรังแค	ในระดับมาก	(3.93)	ผลิตภัณฑ์วางอยู่ในที่ชัดเจนง่ายต่อการหยิบ	

ในระดับมาก	(3.88)	และจุดวางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สะอาด	ในระดับมาก	(3.61)	

	 4.	ด้านการส่งเสริมการตลาด	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดภาพรวม	ในระดับมาก	(3.78)	โดยกลุม่ตัวอย่างตัดสนิใจซ้ือแชมพขูจัดรงัแคจากการลดราคา

สินค้า	ในระดับมาก	(3.89)	การแจกสินค้าขนาดทดลอง	ในระดับมาก	(3.74)	และการแถมสินค้าฟรี	

ในระดับมาก	(3.72)	
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กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย สถิติที่ใช้ ผลกำรทดสอบ

สมมติฐำนข้อที่ 1	เครื่องมือการสื่อสารการตลาดต่างกัน	6	ด้าน	

ได้แก่	 ด้านการโฆษณา	 ด้านการประชาสัมพันธ์	 ด้านการขาย

โดยพนกังานขาย	ด้านการส่งเสรมิการขาย	ด้านการตลาดทางตรง	

ด้านการจัดกจิกรรมพเิศษ	มผีลในการตัดสนิใจซ้ือแชมพขูจัดรงัแค

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน

One-way	ANOVA ยอมรับสมมติฐานการวิจัย

(F	=	12.782,	

P-value	=	0.000)

สมมติฐำนข้อที่ 2	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน	

4	ด้าน	ได้แก่	ด้านผลติภัณฑ์	ด้านราคา	ด้านสถานที	่ด้านการส่งเสรมิ

การตลาด	 มีผลในการตัดสินใจซื้อแชมพูขจัดรังแคของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน

One-way	ANOVA ยอมรับสมมติฐานการวิจัย

(F	=	5.643,	

P-value	=	0.001)

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 การศึกษาปัจจยัเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสนิ

ใจซื้อผลิตภัณฑ์แชมพูขจัดรังแคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	สามารถอภิปรายผลได้	ดังนี้	

	 1.	ปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมที่มีผลในการตัดสินใจซื้อแชมพูขจัดรังแค	

	 จากการศึกษา	พบว่า	ปัจจัยส่วนบคุคลและสภาพแวดล้อมปัจจบุนัวถิกีารใช้ชีวติประจ�าวันของ

มนุษย์นั้นมีความใส่ใจกับการใช้แชมพูที่ตรงกับปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะของตนเองมากขึ้น	 การ

ออกก�าลงักายและเล่นกฬีานัน้มผีลท�าให้ผู้บรโิภคเลอืกใช้แชมพขูจดัรงัแคมากขึน้	รวมถงึสภาพปัญหา

จากมลภาวะด้วยเช่นกันก็มีผลท�าให้ผู้บริโภคเลือกใช้แชมพูขจัดรังแค	จากแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับ

การตัดสินใจซื้อ	สุดาดวง	เรืองรุจิเรจ	(2549:	82)	อธิบายว่า	การตระหนักถึงปัญหา	คือการที่ผู้บริโภค

ตระหนักถึงหรือเห็นถึงความต้องการของตนที่จะซ้ือสินค้าหรือบริการ	 ซ่ึงเกิดจากการที่ผู้บริโภคเห็น

ถึงความแตกต่างของสภาวะที่เป็นอยู่กับสภาวะที่เขาปรารถนาอยากจะให้เป็น	 การเล็งเห็นปัญหามัก

จะเกิดจากความต้องการ	 หรือสิ่งจูงใจของผู้บริโภคในการแสวงหาสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ	 และ

คุณสมบัติที่ดีกว่าสินค้าที่มีอยู่หรือก�าลังใช้อยู่	 โดยกลุ่มคนอายุระหว่าง	18	–	25	ปีนั้นคือ	กลุ่มคน

ที่ให้ความสนใจในการใช้แชมพูขจัดรังแคมากท่ีสุด	 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ	 รชต	 น่วมอินทร์	

(2555)	ได้ศึกษาเรือ่ง	อิทธพิลของการโฆษณาของแชมพแูพนทนี	ทีส่่งผลต่อความสนใจและพฤติกรรม

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามอายุต�่ากว่าหรือ

เท่ากับ	25	ปี	เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยท�าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่อง

รังแคจะเลือกใช้แชมพูขจัดรังแคมากที่สุด	ส่วนใหญ่จะเลือกใช้แชมพูขจัดรังแคเพราะตรงกับลักษณะ
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ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเส้นผมและหนังศีรษะและเป็นผู้เลือกใช้ด้วยตัวเอง	มีการสระผม	3	–	4	ครั้งต่อ

สัปดาห์	 ส่วนใหญ่จะซ้ือแชมพูขจัดรังแคเดือนละ	 2	 ครั้ง	 จะซ้ือขนาดมากกว่า	 140	 –	 180	 มล.	

ซึ่งเป็นขนาดกลาง	ๆ 	ของผลิตภัณฑ์	ราคาที่ซื้อในแต่ละครั้งมากกว่า	150	บาทขึ้นไป	ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของวิทิต	พัฒนะอเนก	(2551)	ได้ศึกษาเรื่อง	แนวโน้มและพฤติกรรมการซื้อแชมพูคลินิก

ฟอร์เม็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร	พบว่า	จ�านวนครั้งที่ซื้อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2	ครั้ง	และในด้าน

ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้อแชมพูโดยประมาณ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 164.27	บาท	ส่วนใหญ่ซื้อจากห้าง

สรรพสนิค้า	สอดคล้องกับการศึกษาของ	รชต	น่วมอินทร์	(2555)	ได้ศึกษาเรือ่ง	อิทธพิลของการโฆษณา

ของแชมพูแพนทีน	ที่ส่งผลต่อความสนใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	พบว่า

ผู้บรโิภคซ้ือสนิค้าทีห้่างสรรพสนิค้าและไฮเปอร์มาร์เก็ต	เช่น	โลตัส	บ๊ิกซี	บ่อยทีส่ดุ	อีกทัง้ผลวจัิยในครัง้นี้

สอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสนิใจซ้ือ	ทีส่ดุาดวง	เรอืงรจิุเรจ	(2549:	82)	อธบิายว่า

ตัวแปรทีม่อิีทธพิลต่อกระบวนการตัดสนิใจซ้ือของผู้บรโิภค	ปัจจัยของตัวบคุคล	ประกอบด้วย	แรงจูงใจ	

ทัศนคติ	วิธีการด�าเนินชีวิต	และลักษณะท่าทางและนิสัย	อีกทั้งความต้องการซื้อสินค้านั้นอาจเกิดขึ้น

จากสิ่งจูงใจที่สร้างขึ้นโดยตัวของผู้บริโภคเอง	 คือ	 เกิดจากสิ่งจูงใจภายในตัวของผู้บริโภคเอง	 คนใน

สังคมที่เขาอยู่	เช่น	ครอบครัว	ญาติพี่น้อง	เพื่อน	สถานการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป	เช่น	ได้เงิน

เดือนเพิม่	ได้เลือ่นต�าแหน่ง	ความพยายามของนกัการตลาด	เช่น	การโฆษณา	และการส่งเสรมิการขาย	

ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ่ผู้บริโภคมักนิยมใช้เวลาพักผ่อนในห้างสรรพสินค้า	 จึงมีโอกาสในการเลือกซ้ือ

แชมพูขจัดรังแคได้มากกว่าที่อื่น	ๆ	อีกทั้งตามห้างสรรพสินค้ายังมีโปรโมชั่นต่าง	ๆ	ที่ดึงดูดใจผู้บริโภค	

แต่กม็ผู้ีบรโิภคกลุม่หนึง่ทีซ้ื่อแชมพขูจัดรงัแคจากสนามแบดมนิตัน	ร้านขายยา	และร้านขายผลติภัณฑ์

เพื่อสุขภาพและความงาม	(วัตสัน,	บู๊ทส์)

	 2.	ปัจจัยเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจซื้อแชมพูขจัดรังแค	

	 จากการศึกษา	 พบว่า	 ด้านการโฆษณา	 ผู้บริโภคให้ความสนใจสูงสุดได้แก่	 การโฆษณาทาง

โทรทศัน์	รองลงมาคือการโฆษณาผ่านสือ่โซเชียลมเีดียต่าง	ๆ 	ทัง้เฟซบุก๊	อินสตาแกรม	ไลน์	ทวติเตอร์	

เว็บไซต์หรือทางยูทูบ	ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคให้ความสนใจ	รับรู้	รับชม	ผ่านสื่อที่มีความรวดเร็ว	เข้า

ถึงได้ง่าย	สะดวกต่อการที่ผู้บริโภครับชม	ในขณะที่สื่อดั้งเดิมอย่างหนังสือพิมพ์	นิตยสารหรือวิทยุนั้น

ผู้บริโภคกลับให้ความส�าคัญน้อยลง	 เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดที่	

อรชร	มณีสงฆ์และคณะ	(2550	:	263-265)	อธบิายไว้ว่า	สือ่สารการตลาดนัน้เป็นวิธกีารสือ่สารทีบ่รษิทั

ผู้ผลิตตราสินค้าต้องการสื่อไปยังผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ	์ ผ่านช่องทางการสื่อสาร

ในลักษณะต่าง	ๆ	 โดยเริ่มจากความต้องการจะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบ	พร้อมทั้งมีการชักจูง	และ

สร้างการเตือนความจ�า	 เพื่อตอกย�้าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 โดยการน�า

เครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดอย่างการโฆษณามาใช้	การโฆษณานัน้สามารถน�าส่งข่าวสารของตัวสนิค้า
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หรือบริการไปสู่ผู้รับสารได้อย่างท่ัวถึงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วผ่านสื่อมวลชนเพื่อจูงใจให้กับ

ผู้บริโภคเกิดการซ้ือสินค้าหรือบริการ	 ด้านการประชาสัมพันธ์	 พบว่า	 ผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่อง

การเผยแพรข้่อมลูตวัผลติภณัฑผ่์านทางเวบ็ไซต์และสื่อสงัคมออนไลน์ต่าง	ๆ 	สูงสุด	เนือ่งด้วยวถิกีาร

ด�าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันท�าให้ผู้บริโภคต้องการความสะดวก	รวดเร็วในทุก	ๆ	เรื่องตามความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม	 ดังนั้น	 การเผยแพร่ข้อมูลตัวผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคม

ออนไลน์ต่าง	 ๆ	 ในปัจจุบันจึงเป็นช่องทางท่ีทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น	 สอดรับกับการด�าเนินชีวิตของ

คนในยุคปัจจุบันประกอบกับประชาสัมพันธ์ในช่องทางเดิมเริ่มลดความส�าคัญลง	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดที่อรชร	 มณีสงฆ์และคณะ	 (2550	 :	 263-265)	 ได้

อธิบายว่า	 ส�าหรับสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์อย่างสื่ออินเทอร์เน็ต	 คือสื่อที่นิยมกันมากอย่างแพร่

หลายในปัจจุบัน	 เนื่องจากมีประสิทธิภาพรวดเร็วในด้านการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ไปได้ทั่วโลก	

สามารถโต้ตอบกันได้ทันทีและค่าใช้จ่ายถูกกว่าการใช้สื่ออื่น	ๆ	

	 ด้านการขายโดยพนักงานขาย	 พบว่า	 ผู้บริโภคให้ความสนใจกับการแนะน�าโปรโมช่ันต่าง	 ๆ	

ของพนักงานขายสูงสุด	 จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ	 ด้านการแสวงหาทางเลือก	

อดุลย์	จาตุรงคกุล	(2550:	47)	อธิบายว่า	 เมื่อผู้บริโภคได้มองเห็นถึงปัญหาที่ต้องตัดสินใจแล้วเขา

จะเสาะแสวงหาข้อมลูต่างๆ	เพือ่น�ามาประกอบการตัดสนิใจ	คือ	การแสวงหาแหล่งข้อมลูจากพนกังาน

ขาย	โดยอาจมกีารติดต่อกบัพนกังานขายทางโทรศัพท์	หรอืไปพดูคุยกบัพนกังานขายยงัสถานทีจ่�าหน่าย

เนือ่งจากการทีพ่นกังานขายมกีารพดูคุย	แนะน�าโปรโมช่ันต่าง	ๆ 	ให้กบัผู้บรโิภคนัน้สามารถสร้างแรงจงู

ในการตัดสินใจซ้ือได้อย่างมาก	 ด้านการส่งเสริมการขาย	 พบว่า	 ผู้บริโภคให้ความสนใจในการจัด

โปรโมช่ันลดราคาสินค้าสูงสุด	 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของฉัตรชัย	 ฉัตรเจริญมงคล	 (2546)	 ได้

ศึกษาเรื่อง	 การสื่อสารการตลาด	 (IMC)	 ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสบู่เหลวของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร	 จากผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจะมีพฤติกรรมการซ้ือสบู่

เปลีย่นไปเมือ่มรีายการพเิศษ	เช่น	แจกของแถม	การลดราคา	ส่งช้ินส่วนชิงโชค	โดยจะเปลีย่นยีห้่อแล้ว

แต่รายการพิเศษ	 และยังสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดที่	 อรชร

มณีสงฆ์และคณะ	(2550	:	263-265)	ได้อธบิายว่า	การส่งเสรมิการขายมวัีตถปุระสงค์ของการวางแผน	

เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค	 ทั้งการลดราคา	 แจก	 แลก	 แถม	 ซ่ึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงได้	 เป็นสิ่ง

ที่จะเอาชนะความเฉื่อยชาของการคิดเปลี่ยนแปลงได้	ในขณะที่การแจกคูปองส่วนลดในหนังสือพิมพ์

หรือนิตยสารนั้นผู้บริโภคให้ความส�าคัญน้อยสุด	ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสนใจ

และลดบทบาทของหนังสือพิมพ์และนิตยสารลดลง	

	 ด้านการตลาดทางตรง	พบว่า	ผู้บริโภคให้ความส�าคัญในการส่งข้อมูล	ข่าวสารของผลิตภัณฑ์

สู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	เช่น	ทางแอปพลิเคชั่นไลน์	ซึ่งสอดคล้องกับ	Philip	Kotler	และ	Gary	
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ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Armstrong	(2012	:	438-439)	ได้อธบิายว่า	เนือ่งจากลกูค้ามคีวามแตกต่างกัน	วธิกีารสือ่สารทีใ่ช้ใน

แต่ละครั้งย่อมต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับคนเฉพาะกลุ่ม	 เฉพาะกลุ่มลูกค้าในแต่ละส่วนด้วย	 ดังนั้น

กระบวนการสือ่สารจึงควรเริม่จากการศึกษาตรวจสอบจุดสมัผัสลกูค้าทีม่ศัีกยภาพ	ทีล่กูค้ากลุม่เป้าหมาย

มีให้กับตราสินค้าของธุรกิจ	 เพราะในปัจจุบันผู้บริโภคนิยมการใช้งานสื่อโซเชียลมีเดีย	 สื่อออนไลน์

ต่าง	ๆ	กันมากขึ้น	ซึ่งมีความรวดเร็วและทันสมัยด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ	พบว่า	ผู้บริโภคให้ความ

สนใจในการจัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์	 การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการออกบูทแนะน�าสินค้าสูงสุด	

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	กันตยา	อึ้งอร่าม	(2548)	ได้ศึกษาเรื่อง	การเปิดรับการสื่อสารทางการ

ตลาดและพฤติกรรมการซ้ือแชมพูของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริโภค

มีความเชื่อถือข่าวสารจากพรีเซนเตอร์และความสนใจในรูปแบบการน�าเสนอและเนื้อหาโฆษณา	

	 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากิจกรรมที่ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์จัดขึ้นได้สร้างความสนใจและความ

เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค	น�าไปสู่การจดจ�าและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในที่สุด

	 3.	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจซื้อแชมพูขจัดรังแค	

	 จากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านทั้ง	 ผลิตภัณฑ์	 ราคา	 สถานที่

จ�าหน่าย	การส่งเสริมการตลาด	มีผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แชมพูขจัดรังแคของผู้บริโภคทั้งสิ้น	

ซึ่งตรงกับการศึกษาของกัลยรัตน์	โตสุขศรี	(2552)	ได้ศึกษาเรื่อง	พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อแชมพูสระผม	 “แพนทีน	 โปร-วี”	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 จากการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า

ผู้บรโิภคโดยรวมให้ความส�าคัญต่อปัจจัยส่วนผสมการตลาดทกุปัจจัย	มค่ีาเฉลีย่ระดับมาก	จะเหน็ได้ว่า

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนัน้มผีลต่อการตัดสนิใจซ้ือของผู้บรโิภค	ด้านผลติภัณฑ์	พบว่า	ผู้บรโิภค

ให้ความส�าคัญกบัการทีผ่ลติภัณฑ์มสีตูรทีต่รงความต้องการสงูสดุ	ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ	 ด้านความเช่ือ	 (Belief)	 โดยอดุลย์	 จาตุรงคกุล	 (2550:	 47)	 กล่าวว่า

มักหมายถึงภาพลักษณ์หรือตรายี่ห้อ	 กล่าวคือถ้าผู้บริโภคมีความรู้และความเข้าใจว่าสินค้าหรือตรา

ยีห้่อนัน้ดีผู้บรโิภคก็จะเกดิทศันคติทีดี่เกดิความชอบต่อสนิค้า	กล่าวคือถ้าผู้บรโิภคมคีวามรูค้วามเข้าใจ

ว่าสินค้าหรือตรายี่ห้อนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้จริง	 สินค้าหรือตรายี่ห้อนั้นก็จะ

ถูกเลือก	ด้านราคา	พบว่า	ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายในแต่ละครั้งในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์สูงสุด	 ทั้งนี้เพราะก่อนท�าการซ้ือผู้บริโภคย่อมมีการหาข้อมูล	 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ

ต่าง	ๆ 	ซ่ึงมอียูม่ากมาย	จนได้ย่ีห้อทีคุ้่มค่ากบัเงินทีจ่่ายตรงตามความต้องการของผู้บรโิภค	ซ่ึงสอดคล้อง

กบัแนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยอดุลย์	จาตุรงคกุล	(2543	:	26)	

ได้อธบิายว่า	ราคามอิีทธพิลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเมือ่ผู้บรโิภคประเมนิทางเลอืกและท�าการตัดสนิใจ	

โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต�่า	มีความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่าย	และยังสอดคล้องกับแนวคิด

และทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสนิใจซ้ือ	เกีย่วกบัแรงจูงใจอุปถัมภ์	โดยสดุาดวง	เรอืงรจิุระ	(2549	:	79-84)
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◆ สุวิทย์ บุญเตี้ย มนูญ โต๊ะอาจ ◆

อธบิายว่า	หมายถงึสาเหตุทีผู้่บรโิภคพอใจจะเป็นผู้อุปถมัภ์แหล่งขายสนิค้าแหล่งใดแหล่งหนึง่เป็นประจ�า	

หรือเป็นลูกค้าประจ�าของร้านค้าใดร้านค้าหนึ่ง	 สินค้าใดสินค้าหนึ่ง	 มีสาเหตุเนื่องมาจากราคาสมเหตุ

สมผล	 เป็นร้านค้าที่ก�าหนดราคาสมเหตุสมผล	 ผู้ที่จะพิจารณาความเหมาะสมด้านราคานั้น	 ได้แก่

ผู้บริโภค	 โดยจะตัดสินว่า	 สินค้าท่ีร้านนี้	 ชนิดน้ีได้ขายในราคาที่สมเหตุสมผลหรือไม่	 ถ้ารู้สึกว่าร้าน

ใดราคายุติธรรม	ก็เต็มใจที่จะซื้อสินค้าร้านนั้น	

	 ด้านสถานที่จัดจ�าหน่าย	 พบว่า	 ผู้บริโภคให้ความส�าคัญสูงสุดกับการหาซ้ือผลิตภัณฑ์ได้ง่าย

และสะดวก	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด	 ด้านสถานที่จ�าหน่ายโดย

อดุลย์	จาตุรงคกลุ	(2543	:	26)	ได้อธบิายว่า	สนิค้าทีม่จี�าหน่ายแพร่หลายและหาซ้ือง่ายท�าให้ผู้บรโิภค

น�าไปประเมนิ	ประเภทของช่องทางทีน่�าเสนอก็อาจก่ออิทธพิลต่อการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของผลติภัณฑ์	และ

ตรงกับการศึกษาของกัลยรัตน์	 โตสุขศรี	 (2552)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อแชมพูสระผม	“แพนทีน	โปร-วี”	ในเขตกรุงเทพมหานคร	พบว่า	ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่ายผู้บริโภคให้ความส�าคัญด้านการซ้ือได้สะดวก	 เป็นอันดับ	 1	 ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภค

ชอบความสะดวกสบายมากขึน้	ดังนัน้จะเหน็ได้ว่าร้านสะดวกซ้ือ	ห้างสรรพสนิค้าหรอืซูเปอร์มาร์เกต็จะ

ต้ังกระจายอยูท่กุพืน้ทีเ่พือ่เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค	และยงัสอดคล้องกบัแนวคิด

และทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสนิใจซ้ือ	เกีย่วกับแรงจูงใจอุปถมัภ์	โดยสดุาดวง	เรอืงรจุเิรจ	(2549	:	79-84)	

ได้อธิบายว่าหมายถึงสาเหตุที่ผู้บริโภคพอใจจะเป็นผู้อุปถัมภ์แหล่งขายสินค้าแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็น

ประจ�า	หรือเป็นลูกค้าประจ�าของร้านค้าใดร้านค้าหนึ่ง	สินค้าใดสินค้าหนึ่ง	มีสาเหตุเนื่องมาจากสถาน

ทีต้ั่งสะดวกสบายส�าหรบัผู้ซ้ือ	การทีผู้่ซ้ือเลอืกสนิค้าร้านใดร้านหนึง่เป็นประจ�า	สถานทีต้ั่งของร้านอาจ

เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง	เช่น	ที่จอดรถสะดวก	หรืออยู่ใกล้บ้าน	เป็นต้น	ด้านการส่งเสริมการตลาด	

พบว่า	ผู้บรโิภคให้ความส�าคัญสงูสดุในการลดราคาสนิค้า	สอดคล้องกับการศึกษาของกลัยรตัน์	โตสขุศรี	

(2552)	ได้ศึกษาเรื่อง	พฤตกิรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแชมพูสระผม	“แพนทีน	โปร-วี”	

ในเขตกรุงเทพมหานคร	 จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้ความส�าคัญปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

ด้านการลดราคา	เป็นอันดับ	1	ดังนั้น	จะเห็นได้ว่าการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า	สามารถกระตุ้นยอด

ขายได้เนื่องจากผู้บริโภคชอบซ้ือสินค้าในราคาถูก	 การลดราคาจึงเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้บริโภคซ้ือสินค้าได้

จากผลการวิจัยฉบับนี้	เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถน�าผลการวิจัยทั้ง	3	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

แชมพูขจัดรังแค	ได้แก่	(1)	ปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม	อาทิเช่น	เพศ	อายุ	สภาพเส้นผม

เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใช้แชมพูขจัดรังแค	ปัญหาสภาพอากาศ	มลภาวะในปัจจุบัน	กิจวัตรประจ�าวัน	

บคุคลทีม่ผีลต่อการตัดสนิใจเลอืกซ้ือ	จ�านวนครัง้ทีส่ระผม	ความถีใ่นการซ้ือ	ขนาดบรรจุภัณฑ์ทีเ่ลอืกซ้ือ	

ราคาของผลิตภัณฑ์	 และสถานที่วางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 เป็นต้น	 (2)	ปัจจัยเครื่องมือการสื่อสารทาง

การตลาด	 เช่น	 ด้านการโฆษณา	 ด้านการประชาสัมพันธ์	 ด้านการขายโดยพนักงานขาย	 ด้านการ
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◆ ปัจจัยเครื่องมือการสื่อสารการตลาดและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แชมพูขจัดรังแค ◆

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่งเสรมิการขาย	ด้านการตลาดทางตรง	และด้านการจัดกจิกรรมพเิศษ	(3)	ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด	

เช่น	ด้านผลติภัณฑ์	ด้านราคา	ด้านสถานทีจ่�าหน่าย	ด้านการส่งเสรมิการตลาด	เพือ่ใช้เป็นแนวทางสร้าง

กลยุทธ์ส�าหรับการพัฒนา	 ออกแบบผลิตภัณฑ์และปรับการวางแผนการตลาด	 ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภค

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

	 1.	ปัจจัยเครื่องมือการสื่อสารการตลาด	 พบว่า	 เครื่องมือการสื่อสารที่มีผลในระดับการ

ตัดสินใจซื้อแชมพูขจัดรังแคมากที่สุด	 คือ	 ด้านการส่งเสริมการขาย	 ซึ่งผู้บริโภคให้ความสนใจในการ

จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสูงสุด	ทั้งนี้	เครื่องมือการสื่อสารการตลาด	ด้านการโฆษณา	แม้ผู้บริโภคจะ

ให้ความส�าคัญในระดับการตัดสินใจซื้อปานกลาง	แต่ในยุค	digital	age	การโฆษณาผ่านสื่อใหม่อย่าง

โซเชียลมีเดียก็มีบทบาทอย่างมาก	ในขณะที่สื่อดั้งเดิมอย่างวิทยุ	หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารนั้นได้ถูก

ลดบทบาทความส�าคัญลง	โดยการส่งข้อมลูข่าวสารของผลติภัณฑ์	การเผยแพร่ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์

ต่าง	ๆ	ของผลิตภัณฑ์ผ่านสื่ออย่างโซเชียลมีเดีย	ทั้ง	ไลน์	อินสตาแกรม	เฟซบุ๊ก	ทวิตเตอร์	ยูทูบหรือ

เวบ็ไซต์นัน้	กลบัมผีลต่อความสนใจของผู้บรโิภคมากขึน้	ด้วยพฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้บรโิภคมคีวาม

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม	ดังนั้นเจ้าของผลิตภัณฑ์จึงควรเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดให้

เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์และแนวโน้มของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้น	

	 2.	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	จะเห็นว่า	ด้านราคา	มีผลในระดับการตัดสินใจซื้อแชมพู

ขจัดรังแคมากที่สุด	 ในขณะที่	ด้านผลิตภัณฑ์	ด้านสถานที่จ�าหน่าย	ด้านการส่งเสริมการตลาด	มีผล

ในระดับการตัดสนิใจซ้ือแชมพขูจัดรงัแคในระดับเดียวกนั	ดังนัน้	ในการวางแผนกลยทุธ์การตลาดโดย

อาศัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แชมพูขจัดรังแค	 ควรพิจารณาเรื่องการก�าหนด

ราคา	เพื่อน�ามาเป็น	กลยุทธ์ส�าหรับการวางแผนการตลาด

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ข้อมูลในส่วนปัจจัยการสื่อสารการตลาด	 บ่งช้ีให้เห็นว่าโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์

ประเภทต่าง	ๆ 	ก�าลงัเป็นทีส่นใจของผู้บรโิภคอย่างมาก	ดังนัน้	ผู้ทีจ่ะศึกษาวิจัยครัง้ต่อไปควรเน้นประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ประเภทต่าง	ๆ	ในการศึกษาวิจัย

	 2.	ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป	อาจจะศึกษาตัวแปรอื่น	ๆ	เช่น	พฤติกรรมการใช้	เป็นต้น	ทั้งนี้

เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

	 3.	ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป	 อาจจะขยายประชากรเขตอ่ืน	 จังหวัดอ่ืน	 เพื่อให้ได้ข้อมูล

หลากหลายในการน�ามาประมวลผล
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