รายงานการศึกษาปญหาพิเศษ
เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษาเพศหญิงวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อําเภอเมืองจังหวัดยโสธร

นางสาวจิราพร ศรีโชค
นางสาวจารวี อมูลราช

การศึกษาปญหาพิเศษเปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชาการวิจัยตลาด รหัส 3202-2202
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ปการศึกษา 2555
แผนกวิชาการขายและการตลาด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ชื่อเรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษาเพศหญิงวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ผูศึกษานางสาวจิราพร ศรีโชค
นางสาวจารวี อมูลราช
ครูที่ปรึกษานางสาวมณฑาวดี พลูเกิด
แผนกวิชาการขายและการตลาด
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
บทคัดยอ
การศึกษาปญหาพิเศษเรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษาเพศหญิงวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธรมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของนักเรียนนักศึกษาเพศหญิงวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
2. เพื่ อ ศึก ษาป จ จั ยทางการตลาดที่ มี ความสํ าคัญ ตอ การตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ อ งสํ าอางของนัก เรี ย น
นักศึกษาเพศหญิงวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
การศึกษาองคประกอบดานผลิตภัณฑ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ อันดับหนึ่งคือ เรื่อง ตราสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5196
แปรความหมายไดวาอยูในระดับ มากที่สุดอันดับสองคือ เรื่อง การมีสถาบันที่มีชื่อเสียงรับรองคุณภาพ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6557 แปรความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และ
อันดับสามคือ เรื่อง มีสวนผสมของสมุนไพร และสารสกัดจากธรรมชาติที่นาสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7810 แปรความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
การศึกษาองคประกอบดานราคา พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานราคา
อันดับหนึ่งคือ เรื่อง ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.6403แปรความหมายไดวาอยูในระดับ มากที่สุด อันดับสองคือ เรื่อง มีหลายราคาใหเลือก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7416แปรความหมายไดวาอยูในระดับ มากและอันดับสาม

คือ เรื่ อง ราคาต่ํากวาสินคาอื่ น มีคาเฉลี่ ยเทากับ 4.18 สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากับ 0.6557แปร
ความหมายไดวาอยูในระดับ มาก

การศึก ษาองคประกอบดานชอ งทางการจั ดจํ าหนาย พบวา ความคิดเห็ นของกลุ มตัวอยาง
เกี่ยวกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย อันดับหนนึ่งคือ เรื่อง การมีพนักงานแนะนําสินคา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7810แปรความหมายไดวาอยูในระดับ มากอันดับสองคือ
เรื่อง การจัดสินคาไวในตําแหนงที่มองเห็นไดชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.8485แปรความหมายไดวาอยูในระดับ มากและอันดับสามคือ เรื่อง สถานที่ที่จัดจําหนายใกลบาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7615แปรความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
การศึกษาองคประกอบดานการสงเสริมการตลาด พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ
ปจจัยดานการสงเสริมการขาย อันดับหนึ่งคือ เรื่อง มีการลดราคาของสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8185แปรความหมายไดวาอยูในระดับ มากอันดับสองคือ เรื่อง มีการสาธิต
วิธีการใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7937แปรความหมายไดวาอยูในระดับ
มากและอันดับสามคือ เรื่อง การรับประกันคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.8185แปรความหมายไดวาอยูในระดับ มาก

คํานํา
การศึกษาปญหาพิเศษในครั้งนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดีพรอมทั้งไดผลงานที่สามารถนําไป
ประยุกตใชกับธุรกิจ ที่เ กี่ยวของ เพราะไดรับ ความกรุณา และชวยเหลื ออยางดียิ่ง จากคณะครู แผนก
วิชาการขายและการตลาด ที่ไดกรุณาเปนที่ปรึกษา และไดเสียสละเวลาการมีคา ในการใหคําแนะนํา และ
ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง นับตั้งแตเริ่มตนดําเนินการจนเสร็จสมบรูณเรียบรอยดวยความเอาใจใสเปน
อยางยิ่งมาตลอด ผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และบุคคลรอบขางที่คอยเปนแรงผลักดัน และใหกําลังใจคอย
ใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ เสมอมา
ทายสุด ขอขอบพระคุณ เพื่อนรวมชั้นเรียนที่คอยเปนกําลังใจ ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา
และรวมกันแกปญหาตาง ๆ จนการศึกษาปญหาพิเศษฉบับนี้มีความสมบรูณอยางที่ตั้งใจไว

จิราพร ศรีโชค
จารวี อมูลราช
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับชั้น

หนา
38

2 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามแผนกวิชาที่กําลังศึกษา
3 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามทีพ่ ักอาศัยในขณะศึกษา

38
39

4 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดตอเดือน
5 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพผูปกครอง

39
40

6 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามคาใชจายในการซื้อ
เครื่องสําอางแตละครั้ง

40

7 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางใครเปน 41
ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
8 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามซื้อเครื่องสําอางจากแหลงใดมากที่สุด 41
9 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการซื้อเครื่องสําอาง
10 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา

42
42

เครื่องสําอางที่ใชอยูเปนประจํา มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากนอยเพียงใด
11 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามถาราคามีผลตอการตัดสินใจซือ้

43

จะตัดสินใจอยางไรถาราคาสูงขึ้นและจะตองซื้อเครื่องสําอางตอไป
12 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ
13 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานราคา

44
45

14 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
15 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

46
47

16 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงความหมายของปจจัยดานผลิตภัณฑ
17 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงความหมายของปจจัยดานราคา

48
49

18 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงความหมายของปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย
19 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงความหมายของปจจัยดาน

50

การสงเริมการตลาด

51

