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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การรับรู ้ เกี่ ยวกับการรี แบรนด์ดิ้งเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์
ของนักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ ของนักศึกษาหญิงใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร (3) กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งส าอางศรี จ ัน ทร์ ข องนัก ศึ ก ษาหญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร (4) ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งลัก ษณะประชากรศาสตร์ ก ับ การรั บ รู ้ ก ารรี แบรนด์ ดิ้ ง
เครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ และ (5) ความสัมพันธ์ ระหว่างการรั บรู ้ การรี แบรนด์ดิ้งเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ ก ับ
พฤติกรรมการซื้ อและกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของนักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีวิจยั
เชิ งปริ มาณ รู ปแบบเชิ งสารวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
หญิงทีศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนที่เป็ นที่นิยมในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การหาค่าความสัมพันธ์ดว้ ยวิธีของเพียร์ สัน T - test, F – test และ One-Way Anova
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่กาลังศึกษาชั้นปี ที่ 3 มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทมาก
ที่สุด ความถี่ ในการรับข่าวสารประมาณ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อป้ ายโฆษณา/ร้ า นค้า
จาหน่าย มากที่สุด รองลงมา คือ เฟซบุ๊ก และส่ วนใหญ่รับรู ้การรี แบรนด์ดิ้งเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ ในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยรับรู ้ผา่ นช่องทางการจัดจาหน่ายมากที่สุดหลังการรี แบรนด์ดิ้ง และชอบซื้ อแป้ งฝุ่ น
มากที่ สุ ด ราคาที่ ซ้ื อคื อ 200 – 390 บาทมากที่ สุ ด เลื อกซื้ อจากคุ ณภาพสิ นค้า โดยมี แรงจู ง ใจจากตนเอง
นักศึกษาหญิงมีความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความต้องการซื้ อ
เครื่ องสาอาง เนื่ องจากสิ นค้าที่ใช้อยู่เดิมหมดมากที่สุด จึงแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ของศรี
จันทร์ จากสื่ อมวลชนต่าง ๆ โดยเชื่ อว่าตราสิ นค้ามีความน่าเชื่ อถือ และตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ศรี จนั ทร์ จาก
ประสบการณ์การใช้ของตนเองมากที่สุด
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ชั้นปี การศึกษา และรายได้
แตกต่างกัน การรับรู ้การรี แบรนด์ดิ้งตามส่ วนผสมทางการตลาดแตกต่างกัน โดยระดับการรับรู ้การรี แบรนด์
ดิ้งตามส่ วนผสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อภายหลังการรี แบรนด์ และการรับรู ้การรี
*

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
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แบรนด์ดิ้ง ตามส่ วนผสมทางการตลาดด้า นผลิ ตภัณฑ์ และ ด้า นราคา มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อในทิศทางเดียวกัน
บทนา
ในยุคปั จจุบนั การจะทาให้ธุรกิจเติบโตและเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางเอาไว้ไม่ใช่เรื่ องง่าย และ
การจะทาให้ธุรกิจที่อยูม่ ายาวนานกว่า 70 ปี เติบโตยิ่งขึ้น เป็ นสิ่ งที่ยากยิง่ กว่า เพราะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ที่มีการปรับเปลี่ ยนไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั สามารถเข้าถึ งข้อมูลได้ง่าย ทาให้แบ
รนด์ต่าง ๆ ต้องใช้กลยุทธ์ทางการสื่ อสารการตลาด เพื่อสร้างการรับรู ้และดึ งดู ดใจผูบ้ ริ โภคจนนาไปสู่ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ
การรี แบรนด์ดิ้งแบรนด์และเปิ ดตัวผลิ ตภัณฑ์ใหม่ของเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ เปลี่ ยนภาพในใจ
ของผูบ้ ริ โภคไปอย่างสิ้ นเชิ ง แต่ยงั คงเอกลักษณ์ ของความเป็ นไทยได้เป็ นอย่างดี จากการเป็ น “ผงหอมศรี
จัน ทร์ ” ที่ มี ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ ใ นวัย 35 ปี ขึ้ น ไป ให้ มี ฐ านลู ก ค้า เป็ นวัย รุ่ น และวัย ท างาน เป็ นแบรนด์
SRICHAND ที่ไปไกลถึงต่างประเทศ ด้วยการปรับเปลี่ยนและเพิ่มผลิตภัณฑ์ โดยทุ่มงบสู งเพื่อการวิจยั และ
พัฒนาแป้งฝุ่ นที่ดีที่สุด เปลี่ยนบรรจุภณั ฑ์ให้พกพาง่าย พร้อมทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่าง SRICHAND for
men แป้ งฝุ่ นสาหรับผูช้ าย, Disney x SRICHAND คอลเลคชัน่ Beauty and the Beast พร้ อมทั้งใช้สื่อต่าง ๆ
ในการสร้างภาพลักษณ์ ให้กบั แบรนด์ใหม่ เรี ยกได้ว่าเป็ นการรี แบรนด์ 360 องศา และนามาสู่ ความสาเร็ จ
พลิกฟื้ นแบรนด์ที่กาลังเลือนหายไป ให้กลับมาอยูใ่ นใจผูบ้ ริ โภคได้อีกครั้ง
ความเป็ นมาของผงหอมศรี จ ัน ทร์ ใ นยุ ค แรกได้รั บ ความนิ ย มเป็ นอย่ า งมาก เนื่ อ งจากเป็ น
ผลิตภัณฑ์ของคนไทย และยังมีคุณสมบัติช่วยควบคุมความมัน เมื่อเวลาผ่านไป สภาพแวดล้อม สังคม และ
เทคโนโลยี รวมถึ งค่านิ ยมของคนไทยมีการเปลี่ ยนแปลงไป จึงทาให้ผงหอมศรี จนั ทร์ กลายเป็ นแบรนด์ที่
ล้าสมัย เริ่ มไม่เป็ นที่รู้จกั กลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่จึงเป็ นกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยใช้ผงหอมศรี จนั ทร์ และบอกต่อจาก
รุ่ นสู่ รุ่น เช่น คุณยายแนะนาคุ ณแม่ และคุณแม่ก็แนะนาให้ลูกสาวใช้ เป็ นต้น ยอดขายของแบรนด์จึงอยู่ใน
ระดับคงที่ ไม่เพิ่มขึ้ นและไม่ลดลง (voiceTV,2560) จนเมื่อมีการ ปรับเปลี่ ยนผูบ้ ริ หารเป็ น คุ ณรวิศ หาญ
อุ ตสาหะ ทายาทรุ่ นที่ 3 ของ คุ ณพงษ์ หาญอุ ตสาหะ ได้เข้ามาสานต่อ โดยดารงตาแหน่ งเป็ น กรรมการ
ผูจ้ ดั การบริ ษทั ศรี จนั ทร์ สหโอสถ จากัด โดยมีจุดมุ่งหมายคือการพาผงหอมศรี จนั ทร์ ที่กาลังหยุดอยู่กบั ที่
ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า คุณรวิศ จึงคิดที่จะรี แบรนด์ให้กบั ผงหอมศรี จนั ทร์ ทั้งในเรื่ องของการกาหนดจุดยืน
ของแบรนด์ใหม่ (Positioning) การปรับกลุ่มเป้ าหมาย (Target) การเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์ท้ งั หมด (Packaging)
การปรับราคา (Price) การเพิ่มผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ (New Product) การเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่าย (Place)
และการเปลี่ ย นช่ องทางในการสื่ อสาร เพื่ อให้ส อดคล้องกับ กลุ่ ม เป้ า หมายใหม่ (Media Channel) มี ก าร
ร่ วมมือกับทีมงานมืออาชี พในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและด้านการผลิ ตสื่ อ เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคสัมผัสได้
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ดูทนั สมัยขึ้น
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ในปี พ.ศ.2558 โฆษณาของศรี จนั ทร์ ส ร้างความตื่นตาตื่นใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค เป็ นโฆษณาเปิ ดตัว
แป้ งฝุ่ นโปร่ งแสง (Srichand Translucent Powder) ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ชิ้นแรกหลังจากการรี แบรนด์ ดิ้ง ซึ่ งได้
ถ่ายทอดเรื่ องราวของแป้ งศรี จนั ทร์ ผา่ นเทคนิ คการถ่ายทาในรู ปแบบใหม่ เป็ นการล้างภาพเดิมของ “ผงหอม
ศรี จนั ทร์ ” ไปโดยสิ้ นเชิ ง แสดงให้เห็ นถึงคุณภาพและคุณสมบัติของแป้ งและบรรจุภณ
ั ฑ์แบบใหม่ รวมถึง
การใช้ชาวต่างชาติ มาเล่ าถึ งคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ เป็ นการนาเสนอที่ แปลกใหม่ หลังจากที่ ออกอากาศ
โฆษณาไปเพียง 10 วัน ยอดขายของศรี จนั ทร์ ทรานส์ ลูเซนต์ พาวเดอร์ ทั้ง 2 ขนาด สู งถึ ง 200,000 ชิ้ น
ทาลายทุกสถิติของการเปิ ดตัวสิ นค้าผงหอมศรี จนั ทร์ ที่ผา่ นมา โดยในเดือนพฤษภาคม 2558 บริ ษทั ศรี จนั ทร์
สหโอสถ มีรายได้ต่อเดือนสู งที่สุดเป็ นประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่ก่อตั้งบริ ษทั มา 67 ปี จากเดิมยอดขายของปี
พ.ศ. 2557 ขาดทุนไปถึง 19 ล้านบาท แต่หลังจากรี แบรนด์ดิ้งแล้ว ในปี พ.ศ. 2558 ทายอดขายสู งถึง 34 ล้าน
บาท ส่ วนในปี พ.ศ. 2559 ยังทากาไรต่อเนื่ องอีก 11 ล้านบาท จนถึงปี พ.ศ. 2561 ทาให้กาไรสู งถึงประมาณ
300 ล้านบาท นับว่าเป็ นปรากฎการณ์รีแบรนด์ที่ประสบผลสาเร็ จอย่างเห็นได้ชดั (เอ็กซ์คลูซีฟ, 2562)
จากข้อมูลข้างต้นผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาว่า การรี แบรนด์ดิ้งของศรี จนั ทร์ ที่เป็ นการพลิกโฉมแบ
รนด์แบบ 360 องศา ผูบ้ ริ โภคซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ มากขึ้นจนทาให้มีรายได้เพิม่ ขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ผูว้ จิ ยั
จึ ง ตั้ง ข้อสั ง เกตว่า องค์ป ระกอบใดที่ ท าให้ศ รี จนั ทร์ ม ัดใจผูบ้ ริ โภคส าเร็ จในเวลาอันรวดเร็ ว และท าให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการรี แบรนด์เครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ ที่ มีผลต่อ
พฤติกรรมและการตัดสิ นใจซื้ อของนักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาการรับรู ้เกี่ยวกับการรี
แบรนด์ดิ้งเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ พฤติกรรมการซื้ อ และกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ ของ
นัก ศึ ก ษาหญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ นการน าไปพัฒ นาการรี แ บรนด์ ดิ้ ง ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั คือ เพื่อทราบถึ งพฤติกรรมการซื้ อ และ
กระบวนการตั ด สิ นใจซื้ อเครื่ องส าอางศรี จั น ทร์ ห ลั ง การรี แบรนด์ ดิ้ ง ของนั ก ศึ ก ษาหญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางในการรี แบรนด์ดิ้งแบรนด์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และเพื่อ
เป็ นข้อมูลให้กบั ผูท้ ี่สนใจนาไปใช้ศึกษาค้นคว้าและเป็ นฐานข้อมูลเพื่ออ้างอิงในการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ้ เ กี่ ย วกับ การรี แบรนด์ ดิ้ ง เครื่ อ งส าอางศรี จัน ทร์ ข องนัก ศึ ก ษาหญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ ของนักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ ของนักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ กบั การรับรู ้การรี แบรนด์ดิ้งเครื่ องสาอาง
ศรี จนั ทร์
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5. เพื่ อศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ระหว่า งการรี แบรนด์ดิ้ง เครื่ องส าอางศรี จ ันทร์ ก ับ พฤติ ก รรม และการ
ตัดสิ นใจซื้ อของนักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
ศึ ก ษาส่ ว นผสมทางการตลาดที่ ใ ช้ ใ นการรี แบรนด์ ดิ้ ง เครื่ องส าอางศรี จัน ทร์ และศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้การรี แบรนด์ดิ้งเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ กบั พฤติกรรมการซื้ อ และการตัดสิ นใจ
ซื้ อของนักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ ม ตัว อย่า งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ นัก ศึ ก ษาหญิ ง ที่ มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ และตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องส าอางศรี จนั ทร์ จานวนทั้ง หมด 400 คน ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยการใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สมมติฐานการวิจัย
1. ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่ า งกันการรั บ รู ้ การรี แบรนด์ดิ้ง เครื่ องสาอางศรี จนั ทร์
แตกต่างกัน
2. การรั บ รู ้ ก ารรี แบรนด์ ดิ้ ง เครื่ องส าอางศรี จัน ทร์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการซื้ อ
เครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ของนักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. การรั บ รู ้ ก ารรี แบรนด์ ดิ้ ง เครื่ องส าอางศรี จัน ทร์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ของนักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
แนวคิด และทฤษฏี
การปรับภาพลักษณ์ตราสิ นค้ า (Rebranding)
ตรี พล พรมสุ วรรณ (2548,น.28) การปรับภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Rebranding) คือ กลวิธีในการ
เปลี่ ยนแปลงตราผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งแต่เดิ มอาจมีความหมายไม่ดี หรื อสื่ อไม่ตรงกับความรู ้ สึกของกลุ่มเป้ าหมาย
ทาให้การสื่ อสารตัวสิ นค้าไม่บรรลุ วตั ถุ ประสงค์เท่าที่ควร และอาจทาให้ตาแหน่ งของผลิตภัณฑ์ในสายตา
ผูบ้ ริ โภคไม่ตรงความต้องการของผูผ้ ลิตหรื อองค์กร ซึ่ งการปรับภาพลักษณ์ตราสิ นค้านั้น จะเป็ นขั้นตอนที่
เกิดขึ้นภายหลังกระบวนการสร้างตราสิ นค้านั้น ๆ แล้วในระยะหนึ่ง
ยุทธวิธีในการปรับภาพลักษณ์ 2 ประเด็นหลัก คือ
1. รี -มายด์ เซ็ท (Re-Mind set) คือ การปรับเปลี่ยน การสร้างทัศนคติ วิธีคิดของทีมงานทุกระดับ
โดยเฉพาะทีมงาน ที่ตอ้ งไปติดต่อ หรื อรับการติ ดต่อลู กค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ ใหม่ หรื อได้
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่จบั ต้องได้
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2. รี -สกิ ล เซ็ ท (Re-Skill set) คื อ การปรั บ การพัฒนา และการสร้ างเสริ มทัก ษะใหม่ ใ ห้ก บั
พนักงานที่ตอ้ งติดต่อหรื อรับการติดต่อจากลูกค้า เพื่อให้เกิดผลทั้งภาพลักษณ์ที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ยัง่ ยืน
กลยุท ธ์ ก ารปรั บ ภาพลัก ษณ์ ตราสิ นค้า (Rebranding) กับ การปรั บ ใช้ก ารปรั บ ภาพลักษณ์ ตรา
สิ นค้า (Rebranding) เป็ นกลยุทธ์หนึ่งการสร้างตราสิ นค้าให้ เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค การปรับเปลี่ยนตรา
สิ นค้าให้เป็ นที่ ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากสภาพการแข่งขันที่ สูงขึ้น มี ผูป้ ระกอบการหลายราย หรื อ
ตาแหน่งตราสิ นค้าได้ถูกคู่แข่งทาให้เกิดการคลาดเคลื่อนไปได้ เป็ นต้น ซึ่ งปั จจุบนั มีการนาการรี แบรนด์ดิ้ง
ไปปรับใช้กบั องค์กร หรื อบริ ษทั ของตนเองกันอย่างแพร่ หลาย เพื่อที่จะนาพาองค์กรหรื อบริ ษทั ของตนเอง
อยูร่ อดในภาพการแข่งขันการตลาดที่รุนแรง
ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า การปรั บภาพลักษณ์ ข องแบรนด์เกิ ดจากแบรนด์ที่ เดิ นทางมาถึ งทางตัน เกิ ด
ปั ญหา สิ นค้าไม่ตรงใจผูบ้ ริ โภค หรื อต้องการปรับให้เข้ากับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ยุคสมัย จึงทาให้แบรนด์ตอ้ งปรับตัวอยูต่ ลอดเวลา ทั้งองค์กรและผลิตภัณฑ์ เพื่อนาไปสู่ ความอยูร่ อดของแบ
รนด์ ดังนั้น การรี แบรนด์ดิ้งแบรนด์จึงเป็ นอีกหนึ่ งกลยุทธ์ทางการตลาดที่แบรนด์นิยมนามาปรับใช้ เมื่อแบ
รนด์ลา้ สมัย หรื อต้องการปรั บให้เข้ากับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายที่เปลี่ ยนไปตามยุคสมัยมากขึ้ น
หรื อต้องการปรับภาพลักษณ์ให้ดูทนั สมัย ดึงดูดใจผูบ้ ริ โภค จนนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing mix)
เสรี วงษ์ม ณฑา (2542, น.11) หมายถึ ง การมี สิ น ค้า ที่ ต อบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า
กลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผูบ้ ริ โภคยอมรับได้ และผูบ้ ริ โภคยินดี จ่ายเพราะเห็ นว่าคุ ม้ รวมถึ งมีการจัด
จาหน่ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูง
ใจให้เกิดความชอบในสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2546, หน้า 53-55) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix หรื อ 4Ps) เป็ นเครื่ องมือที่ประกอบด้วยสิ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ผลิ ตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง สิ่ งที่ เสนอขายโดยธุ รกิ จ เพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรื อความ
ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย สิ่ งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่นบรรจุภณั ฑ์ สี ราคา
คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การ และชื่ อเสี ยงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้าบริ การ สถานที่ บุคคลหรื อ
ความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย อาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สิ นค้า บริ การ
ความคิด สถานที่องค์กร หรื อบุคคลผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของ
ลูกค้า
ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรื อสิ่ งอื่น ๆ ที่มีความจา เป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรื อ
หมายถึ งคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์ ราคาเป็ นต้นทุ น (Cost) ของลู กค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเที ยบระหว่าง คุ ณค่า
(Value) ของผลิ ตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุ ณค่าสู งกว่าราคาผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อ
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ดังนั้น ผูก้ าหนดกลยุทธ์ ด้านราคา ต้องคานึ งถึ ง คุ ณค่าที่ รับรู ้ ต้นทุ นสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง การ
แข่งขัน และปั จจัยอื่น ๆ
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรื อธุ รกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับ การ
เคลื่ อนย้ายผลิ ตภัณฑ์จากผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางธุ รกิ จ หรื อหมายถึ ง เส้ นทางที่ ผลิ ตภัณฑ์ถู ก
เปลี่ยนมือไปยังตลาดในช่องทางการจัดจาหน่าย ประกอบด้วยผูผ้ ลิต คนกลาง และผูบ้ ริ โภค
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมื อการสื่ อสารเพื่ อสร้ างความพึงพอใจ ต่อตรา
สิ นค้าหรื อบริ การ หรื อความคิด หรื อต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิ ดความต้องการเพื่อเตือน
ความทรงจา (Remind) ในผลิตภณั ฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึก ความเชื่ อ และพฤติกรรมการซื้ อ
หรื อเป็ นการติดต่อสื่ อสาร เกี่ยวกบัขอ้ มูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ การ
ติดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ทาการขายและการคิดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน
พฤติกรรมของผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกไม่วา่ จะเป็ น
การเสาะหา ซื้ อ ใช้ ประเมินผล หรื อการบริ โภคผลิตภัณฑ์ บริ การ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ เป็ นการศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ ทั้งเงิ น เวลา และกาลัง เพื่อบริ โภคสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ ออะไร ทาไมจึงซื้ อ ซื้ อ
เมื่อไร อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน (Schiffman and Kanuk, 1987)
แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา
และการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่ งมีมาอยูก่ ่อนแล้วและมีส่วนใน
การกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541, น.124 – 125) ได้ให้ความหมายของพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่ งการใช้สินค้าและ
บริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจ และการกระทาของบุ คคลที่ เกี่ ยวกับการซื้ อและการใช้
สิ นค้า
กล่าวโดยสรุ ปพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการใช้สินค้าและบริ การ รวมไปถึ งกระบวนการตัดสิ นใจที่ มีผลต่อการแสดงออกของแต่ ล ะ
บุคคล ซึ่ งมีความแตกต่างกันออกไป โดยองค์ประกอบของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สามารถอธิ บายได้ดว้ ยโมเดล
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นระบบที่เกิดขึ้นจากสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความต้องการ (Need) ใน
ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อ มีอิทธิ พลทาให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s response) หรื อ การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
(Buyer’s purchase decision) โดยสามารถเรี ย กโมเดลที่ ใ ช้อธิ บ ายระบบนี้ ได้อีก ลัก ษณะว่า S-R Theory
ประกอบด้วย 3 ส่ วนสาคัญ ได้แก่
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2.4.1. สิ่ งกระตุ น้ (Stimulus) ทั้งภายในและภายนอก นักการตลาดจะสนใจ เน้นการสร้ างสิ่ ง
กระตุน้ ทางการตลาดซึ่ งควบคุมได้ และ สิ่ งกระตุน้ อื่นที่ควบคุมไม่ได้
2.4.2 ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s black box) เปรี ย บเสมื อนกล่ องดา (Black box) ซึ่ ง
ผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายไม่ ส ามารถทราบได้ ต้องพยายามค้นหาความรู ้ สึก นึ กคิ ดของผูซ้ ้ื อ ที่ ไ ด้รับ อิ ท ธิ พ ลจาก
ลักษณะของผูซ้ ้ื อ และกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
2.4.3. การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรื อการตัดสิ นใจซื้ อของผูซ้ ้ื อ หรื อ
ผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจในประเด็นต่าง ๆ
จากแนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกับพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคจะเห็ นได้ว่า การสื่ อสารทางการตลาดจะ
ประสบผลสาเร็ จเป็ นไปตามเป้ าที่วางเอาไว้ได้น้ นั แบรนด์จะต้องศึกษาและทาความเข้าใจกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรม จนนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด ผูว้ ิจยั
จึงสามารถสรุ ปได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งที่แบรนด์ควรให้ความสาคัญ โดยเฉพาะในปั จจุบนั ปั จจัย
แวดล้อ ม รวมไปถึ ง สิ่ ง เร้ า ทั้ง ภายในและภายนอก ที่ เ ป็ นตัว กระตุ ้น ให้ ผู บ้ ริ โ ภคเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม ยิ่งทาให้แบรนด์ตอ้ งทาการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
เข้าถึงและสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค (Decision Making Process)
ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัท นี ย า สมมิ (2545, น. 23) กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
หมายถึ ง กระบวนการในการเลื อกที่ จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลื อกต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยที่ผูบ้ ริ โภคจะ
เลือกซื้ อสิ นค้าตามข้อมูลที่คน้ พบ และข้อจากัดของแต่ละบุคคล ซึ่ งถ้านักการตลาดสามารถทาความเข้าใจถึง
ความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภค (Consumer insight) ได้ การสร้ างการรับรู ้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการยอมรับก็ จะมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 182) กล่ าวถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคว่า ในการที่
ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าชนิดใดชนิ ดหนึ่งนั้น จะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่ มต้นไปจนถึงทัศนคติหลังการซื้ อ
ซึ่ ง สามารถพิ จารณาเป็ นขั้น ตอนได้ ดัง นี้ การมองเห็ นปั ญ หา (Perceived problem) การแสวงหาภายใน
(Internal search) การแสวงหาภายนอก (External search) การประเมินทางเลือก (Evaluation) การตัดสิ นใจ
ซื้ อ (Decision making) และทัศนคติหลังการซื้ อ (Post – attitude)
Schiffman and Kanuk (1987, p.659) กล่ าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ คื อ กระบวนการหรื อ
ขั้นตอนในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ ที่มีสองทางเลือกขึ้นไป ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งด้านจิตใจ (ความรู ้สึกนึกคิด) และด้านพฤติกรรมทางกายภาพ โดยการพิจารณาจากสิ่ งเหล่านี้
ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการซื้ อ หรื อเกิดพฤติกรรมการซื้ อตามบุคคลอื่นได้
โดยสรุ ป กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ คือ กระบวนการหรื อขั้นตอนในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
โดยมี จุดเริ่ ม ต้นจากการตระหนักถึ ง ปั ญหาและความต้องการ ไปจนถึ งทัศนคติ หรื อพฤติ ก รรมหลัง การ
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ตัดสิ นใจซื้ อ โดยผูบ้ ริ โภคแต่ละรายอาจจะมี ข้ นั ตอนในการตัดสิ นใจที่ เหมื อนหรื อแตกต่างกันก็ได้ และ
อาจจะไม่ได้มีครบทุกขั้นตอน ซึ่ งความเหมือนหรื อแตกต่างกันนี้ ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยทั้งภายในและภายนอกของ
ผูบ้ ริ โภค รวมไปถึงกลุ่มอิทธิ พลที่ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสิ นใจด้วย สิ่ งเหล่านี้ เป็ นตัวแปรสาคัญที่จะส่ งผล
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกนึกคิดที่เหมือนหรื อแตกต่างกันออกไป โดยกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
1 การรั บ รู ้ ถึ ง ความต้องการ (Need Recognition) คื อ จุ ดเริ่ ม ต้นของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
เพราะเป็ นขั้นที่ ผูบ้ ริ โ ภคจะตระหนัก ถึ ง ความจ าเป็ นหรื อความต้องการ โดยอาจถู ก กระตุ ้นจากภายใน
(Internal stimuli) เช่น ความหิ ว ความรู ้สึกกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจ็บป่ วย เป็ นต้น
2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) ผูบ้ ริ โภคที่ถูกกระตุน้ หรื อตระหนักในความต้องการไม่
มากพอ มักจะเก็บความต้องการเหล่านั้นไว้ โดยไม่เสาะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม แต่ผูบ้ ริ โภคที่ตระหนักถึ ง
ความจาเป็ นหรื อความต้องการในระดับสู ง จะแสวงหาข้อมูลเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะของสิ นค้าจากแบรนด์ที่
หลากหลาย เช่น คุณสมบัติเด่นของสิ นค้า ประเภทสิ นค้า ราคาสิ นค้า สถานที่จดั จาหน่าย และข้อเสนอพิเศษ
อื่นๆ เป็ นต้น
3. การประเมิ นผลทางเลื อก (Evaluation of Alternatives) เมื่ อผูบ้ ริ โภคได้รับ ข้อมู ล ข่ า วสารที่
เพียงพอแล้ว ผูบ้ ริ โภคก็จะนาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาเปรี ยบเทียบ โดยจะมีการกาหนดความต้องการของ
ตนเองขึ้ น เพื่อนามาเป็ นกรอบในการพิจารณาคุ ณลักษณะต่างๆ ของสิ นค้า ทั้งนี้ ส่ วนประกอบของการ
ประเมินทางเลือกในใจของผูบ้ ริ โภคก็ยงั คงมีเรื่ องของ ความคาดหวัง ความเชื่อ ความจงรักภักดี และทัศนคติ
ต่อแบรนด์ เข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นนี้ดว้ ย ซึ่ งถือเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายก่อนการตัดสิ นใจซื้ อจริ ง
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) เมื่ อผูบ้ ริ โภคประเมิ นทางเลื อกแล้ว ผูบ้ ริ โภคก็ จะมี
สิ นค้าของแบรนด์ที่ตอ้ งการซื้ ออยูใ่ นใจ จนทาให้เกิดความตั้งใจที่จะซื้ อ (Purchase intention)
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาเพศหญิงที่มีพฤติกรรมการซื้ อ
และตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ หลังจากรี แบรนด์ดิ้ง จานวน 400 คน โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีแบบไม่อาศัย
ความน่ า จะเป็ น (Nonprobability sampling) โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ผูว้ ิจยั ได้เจาะจงเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามคุณลักษณะที่ผวู ้ ิจยั กาหนดหรื อจุดมุ่งหมายของผูว้ จิ ยั
โดยคานึ งถึ งสัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่าง (บุญธรรม กิ จปรี ดาบริ สุทธิ์ , 2540) คือ นักศึกษาหญิงที่มีพฤติกรรม
การซื้ อ และตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ หลังจากรี แบรนด์ดิ้งในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
โดยใช้วิธีการคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานครที่เป็ นที่ตอ้ งการเข้าเรี ยนหรื อ
ยอดนิ ยม จานวน 10 มหาวิทยาลัย ทั้งในส่ วนของรั ฐบาลและเอกชน โดยมีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร,
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มหาวิ ท ยาลัย อัส สั ม ชัญ , มหาวิ ท ยาลัย กรุ งเทพ, มหาวิ ท ยาลัย หอการค้า , มหาวิ ท ยาลัย ศรี ปทุ ม และ
มหาวิทยาลัยสยาม
หลังจากการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามครบตามจานวนแล้ว ผูว้ ิจยั นาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทั้งในรู ปแบบสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ (percentage) ค่าต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ ย (mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
รวมถึ ง การใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ วิเ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) ได้แ ก่ การหาค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation(r)) การวิเคราะห์
ความแปรปรวน T – test , F – test และ One - way Anova โดยใช้วธิ ี LSD
ผลการวิจัย
การรับรู ้การรี แบรนด์ดิ้งเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ ของนักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ก ารรั บ รู ้ ด้า นช่ อ งทางการจ าหน่ า ยมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้า นราคา และด้าน
ผลิตภัณฑ์ ขณะที่มีการรับรู ้เกี่ยวกับการรี แบรนด์ดิ้งด้านการส่ งเสริ มการตลาดน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนี้ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีการรับรู ้การรี แบรนด์ดิ้งในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างมากว่า ผลิตภัณฑ์ศรี จนั ทร์
มี ค าอธิ บ ายขั้น ตอนการใช้ ที่ ชัด เจน เข้า ใจง่ า ย ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามโดดเด่ น เน้น ความเป็ นไทยภายใต้
มาตรฐานสากล ตลอดจนบรรจุ ภณ
ั ฑ์ทนั สมัยน่ าใช้ และมี ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางหลากหลายให้เลื อกซื้ อ
ขณะที่เรื่ องตราสิ นค้า/โลโก้ มีชื่อภาษาอังกฤษทาให้ดูทนั สมัย สวยงาม สื่ อความหมายได้ดีอยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยมีขอ้ สังเกตว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ยงั เห็ นว่าการเปลี่ ยนฐานการผลิ ตเป็ นโรงงานในประเทศ
ญี่ปุ่น (Made in Japan) ส่ งผลต่อความเชื่ อมัน่ ในคุ ณภาพว่าสามารถแข่งขันกับแบรนด์ต่างประเทศได้อยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านราคา มีการรับรู ้การรี แบรนด์ดิ้งในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างมากว่า เมื่อ
เทียบราคากับความพอใจในการใช้สินค้า ถือว่าคุม้ ค่า และเชื่ อว่าการปรับราคาสิ นค้าสู งขึ้น เกิดจากการปรับ
คุณภาพสิ นค้า ตลอดจนราคาสิ นค้าโดยเฉลี่ ยไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับสิ นค้าชนิ ดเดี ยวกันในท้องตลาด ด้าน
ช่ องทางการจาหน่ าย มี การรั บรู ้ การรี แบรนด์ดิ้งในระดับมาก โดยกลุ่ มตัวอย่างเห็ นด้วยอย่างมากว่า ช่ อง
ทางการจัดจาหน่ ายที่ หลากหลาย ทาให้สะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า อีกทั้งยังสามารถหาซื้ อสิ นค้าได้ง่ายตาม
ร้ า นค้า ชั้น น าทัว่ ไป อาทิ Watson, 7-11 และยัง สามารถซื้ อ สิ น ค้า ของศรี จ ัน ทร์ ไ ด้ส ะดวกผ่า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ ต่ า ง ๆ ตลอดจนการซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ มี วิ ธี ก ารช าระเงิ น ที่ ส ะดวก ปลอดภัย
ขณะเดี ยวกันก็เห็ นด้วยน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ ในเรื่ องการจัดชั้นวางในแต่ละสถานที่จดั จาหน่ าย สามารถ
ดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคให้เลือกซื้ อได้ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีการรับรู ้การรี แบรนด์ดิ้งในระดับปานกลาง
โดยกลุ่ ม ตัวอย่า งเห็ นด้วยอย่า งมากว่า การใช้พ รี เซนเตอร์ ต่า งชาติ เล่ า ถึ ง ที่ ม าของศรี จนั ทร์ ท าให้ม อง
ภาพลักษณ์สินค้ามีความเป็ นสากลมากขึ้น โดยข้อมูลรี วิวสิ นค้าจากผูใ้ ช้จริ ง ทาให้กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ อีกทั้งการใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์ (ศิริตา้ เจนเซ่ น) และการแจกสิ นค้าตัวอย่างหรื อ
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การทดลองใช้สินค้า ส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า
โฆษณาสิ นค้าใหม่ของศรี จนั ทร์ มีความโดดเด่น สร้างการจดจา ทาให้สินค้าน่าสนใจ ดึงดูดให้ตดั สิ นใจซื้ อ
และการจัดโปรโมชัน่ ราคาพิเศษหรื อการจัดเซตสิ นค้าตามคอลเลคชัน่ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ทาให้ตดั สิ นใจ
เลื อกซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ ในระดับปานกลาง และเห็ นด้วยว่าการส่ งเสริ มการขาย อย่างลด แลก หรื อ
กิจกรรมเชิญชวนไม่มากนัก
พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ ของนักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ซ้ื อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ มาแล้ว 2 – 3 ครั้ง กว่าร้อยละ 47 ขณะที่มีกลุ่มที่เพิ่งซื้ อครั้งแรก อีกร้อยละ
29 และซื้ อมามากกว่า 3 ครั้ง ราวร้อยละ 23 ซึ่ งชื่นชอบเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ มากที่สุด คือ แป้ งฝุ่ น รองลงมา
ได้แก่ ลิปสติก บรัชออน แป้ งพัฟ และอายแชโดว์ โดยเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ ที่ซ้ื อล่าสุ ดหลังการรี แบรนด์ดิ้ง
คือ ลิปสติก รองลงมาได้แก่ แป้ งพัฟ แป้ งฝุ่ น บรัชออน และอายแชโดว์ ตลอดจนราคาในการซื้ อเครื่ องสาอาง
ศรี จนั ทร์ แต่ละครั้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ ในราคา 200 – 390 บาท กว่าร้ อยละ 38
ขณะที่ ราคา 55 – 199 บาท อีกร้อยละ 37 ราคา 391 – 490 บาท ราวร้อยละ 19 และราคา 491 – 590 บาท อีก
เพียงร้อยละ 4 ทั้งนี้ ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ มากที่สุด คือ คุณภาพสิ นค้า กว่าร้อยละ 37
รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านโฆษณาที่น่าสนใจ ปั จจัยด้านดารา/พรี เซนเตอร์ ปั จจัยด้านหาซื้ อได้ง่าย ปั จจัยด้าน
ความหลากหลายของสิ นค้า ปั จจัยด้านราคาสมเหตุสมผล และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยในส่ วน
ของแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้รับแรงจูงใจจากตนเอง มากที่สุด
รองลงมาได้แก่ เพื่อน ดารา/พรี เซนเตอร์ และคนในครอบครัว
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ ของนักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยมีความคิดเห็น
ต่อด้านการรับรู ้ถึงความต้องการมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และ
ด้านการค้นหาข้อมูล ดังนี้ ด้านการรับรู ้ถึงความต้องการ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า เนื่องจากสิ นค้าที่ใช้อยูเ่ ดิมหมด
จึงต้องการซื้ อเครื่ องสาอาง ขณะที่ได้พบเห็นการรี ววิ สิ นค้าของศรี จนั ทร์ จากผูใ้ ช้จริ ง และโฆษณาสิ นค้าของ
ศรี จนั ทร์ จึงเกิ ดความต้องการซื้ อเครื่ องสาอางใหม่ อีกทั้งต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทนั สมัย สวยงาม ไม่ทาให้
แป้ งฝุ่ นหกเลอะกระเป๋ า และข้อสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการมี ปัญหาผิวหน้า จึ งต้องการ
เครื่ องสาอางที่ ช่วยแก้ไขปั ญหาผิวหน้าได้ ไม่มากนัก ด้านการค้นหาข้อมูล กลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่า ได้มีการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ของศรี จนั ทร์ จากสื่ อมวลชนต่าง ๆ เช่ น โทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ ต
และสอบถามบุคคลใกล้ชิดถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ ตลอดจนได้มีการหาข้อมูลจากการ
รี วิวผลิตภัณฑ์ศรี จนั ทร์ ของผูท้ รงอิทธิ พลที่มีความน่าเชื่ อถือ โดยส่ วนหนึ่ งเห็นว่าการได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์
ของศรี จนั ทร์ จากการทดลองใช้สินค้า และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของศรี จนั ทร์ จากพนักงานขาย ไม่
มากนัก ด้านการประเมินผลทางเลือก กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ตราสิ นค้ามีความน่าเชื่ อถือ ผลิตภัณฑ์ศรี จนั ทร์ มี
ความทันสมัยเป็ นสากล มี คุณภาพคุ ม้ ค่ากับราคา แต่ก็ยงั เชื่ อมัน่ ในระดับปานกลางว่าผลิ ตภัณฑ์ศรี จนั ทร์
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น่าเชื่ อถือในการลดปั ญหาเกี่ยวกับผิวหน้ามากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น และ ผลิตภัณฑ์ศรี จนั ทร์ เป็ นเครื่ องสาอางที่
มีคุณลักษณะติดแน่ นคงทน และด้านการตัดสิ นใจซื้ อ กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่า ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ศรี จนั ทร์
จากประสบการณ์การใช้ของตนเอง และคนใกล้ชิดส่ วนใหญ่ชื่นชอบเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ อีกทั้งยังชื่นชอบ
เอกลักษณ์ความเป็ นไทย ขณะเดียวกันก็เห็นด้วยน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ ในด้านการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ศรี
จันทร์เพราะตอบสนองความต้องการและพอใจในคุณภาพสิ นค้า
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน การรับรู ้การรี แบรนด์ดิ้งตามส่ วนผสมทาง
การตลาดแตกต่างกัน ผลการวิจยั สนับสนุ นสมมติฐานบางส่ วน โดยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ได้แก่ ชั้นปี การศึกษา และรายได้ แตกต่างกัน การรับรู ้การรี แบรนด์ดิ้งตามส่ วนผสมทางการตลาดแตกต่าง
กัน โดยนักศึกษาชั้นปี ที่ 3-4 มีระดับการรับรู ้ มากกว่านักศึ กษาชั้นปี ที่ 1-2 และนักศึกษาที่มีรายได้ไ ม่เกิ น
15,000 บาท มีการรับรู ้การรี แบรนด์ ดิ้งตามส่ วนผสมทางการตลาดแตกต่างจากนักศึกษาที่มีรายได้ 15,001
บาทขึ้นไป
สมมติฐานที่ 2 การรับรู ้การรี แบรนด์ดิ้งตามส่ วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซื้ อภายหลังการรี แบรนด์ดิ้ง ผลการวิจยั สนับสนุ นสมมติฐานทั้งหมด โดยพบว่า ระดับการรับรู ้การรี แบ
รนด์ดิ้งตามส่ วนผสมทางการตลาดมี ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการซื้ อภายหลังการรี แบรนด์ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างซื้ อมาแล้ว 2-3 ครั้ง ชื่ นชอบแป้ งฝุ่ นมากที่สุด โดยภายหลังการรี แบรนด์ดิ้งกลุ่มตัวอย่างซื้ อลิ ปสติก
มากที่สุด ซื้ อแต่ละครั้งในราคา 200 – 390 บาท เหตุผลที่ซ้ื อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ คือ คุ ณภาพของสิ นค้า
และมีแรงจูงใจจากตนเองในการซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ มากที่สุด
สมมติ ฐ านที่ 3 การรั บ รู ้ ก ารรี แบรนด์ ดิ้ ง ตามส่ ว นผสมทางการตลาดมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
กระบวนการตั ด สิ นใจซื้ อ ผลการวิ จ ั ย สนั บ สนุ น สมมติ ฐ านบางส่ วน โดยพบว่ า การรั บ รู ้ ก าร
รี แบรนด์ดิ้ง ตามส่ วนผสมทางการตลาดด้า นผลิ ตภัณฑ์ และ ด้านราคา มี ความสัมพันธ์ กบั กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อในทิศทางเดี ยวกัน กล่ าวคื อ หากมี การรั บรู ้ การรี แบรนด์ดิ้งตามส่ วนผสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ และ ด้านราคามาก ก็มีแนวโน้มมีความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อมากเช่นกัน
อภิปรายผล
การรี แบรนด์ดิ้งเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์
ของนักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า หลังการรี แบรนด์ดิ้งแบรนด์ของศรี จนั ทร์ ส่ งผลทาให้เกิด
การซื้ อมากขึ้น จากเดิมยอดขายของปี พ.ศ. 2557 ขาดทุนไปถึง 19 ล้านบาท แต่หลังจากรี แบรนด์ดิ้งแล้ว ใน
ปี พ.ศ. 2558 ทายอดขายสู งถึง 34 ล้านบาท ส่ วนในปี พ.ศ. 2559 ยังทากาไรต่อเนื่ องอีก 11 ล้านบาท จนถึงปี
พ.ศ. 2561 ทาให้กาไรสู งถึงประมาณ 300 ล้านบาท นับว่าเป็ นปรากฎการณ์รีแบรนด์ที่ประสบผลสาเร็ จอย่าง
เห็นได้ชดั (เอ็กซ์คลูซีฟ, 2562) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเกิดพฤติกรรมการซื้ อมากถึง 2-
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3 ครั้ง โดยเมื่อเทียบราคาระหว่างเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ กบั ผลิตภัณฑ์ชนิ ดเดียวกันในตลาด เครื่ องสาอางศรี
จันทร์ มีราคาถูกกว่า ราคาในการซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ แต่ละครั้ง คือ 200 – 390 บาท จึงทาให้เครื่ องสาอาง
ศรี จนั ทร์ กลายมาเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่ชื่นชอบเครื่ องสาอางคุณภาพดีราคาถูก ซึ่ งสอดคล้องกับ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2546) ที่ได้กล่าวถึง กลยุทธ์ดา้ นราคา ระบุวา่ ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงิน
หรื อสิ่ งอื่น ๆ ที่มีความจาเป็ นต้องจ่าย เพื่อให้ได้ผลิ ตภัณฑ์ หรื อการแสดงถึ งคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งราคา
เป็ นต้นทุน ของลูกค้า (Cost) ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่าง คุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์ (Value) กับ ราคาของ
ผลิตภัณฑ์ (Price) นั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภค
ก็ จะตัดสิ นใจซื้ อ ดัง นั้น ผูก้ าหนดกลยุท ธ์ ด้า นราคา จึ ง ต้องค านึ ง ถึ ง คุ ณค่ า ที่ ผูบ้ ริ โภครั บ รู ้ ต้นทุ นสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน และปั จจัยอื่น ๆ เพื่อนาไปกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดใจผูบ้ ริ โภค
ได้มากขึ้นและตอบสนองกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
จากพฤติ ก รรมการซื้ อเครื่ องส าอางศรี จนั ทร์ ใ นด้านการเปิ ดรั บ สื่ อของนัก ศึ ก ษาหญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า มีการเปิ ดรับผ่านป้ ายโฆษณา/ร้ านค้าจาหน่าย มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้การ
สื่ อสารการตลาดในยุคปั จจุบนั จะเน้นสื่ อสารผ่านช่ องทางออนไลน์ต่าง ๆ แต่ก็ยงั พบว่า มีกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่
เปิ ดรับสื่ อผ่านช่องทางอื่น ๆ ด้วย สอดคล้องกับผลการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อและพฤติกรรมการ
เลือกใช้เครื่ องสาอางบารุ งผิวหน้าของกลุ่มวัยรุ่ นชาย (ปิ ยาอร รักชาติ, 2552) แสดงให้เห็นว่า สื่ อที่กลุ่มวัยรุ่ น
ชายทราบข่าวโฆษณาเครื่ องสาอางมากที่สุด คือ โทรทัศน์ ส่ วนใหญ่เปิ ดรับสื่ อทุกวัน วันละ 1 – 2 ชัว่ โมง มี
การวางแผนซื้ อเครื่ องสาอางบารุ งผิวหน้าล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อนเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
มากที่สุด สถานที่ซ้ื อคือห้างสรรพสิ นค้า จานวนครั้งในการซื้ อโดยเฉลี่ยต่อเดือน คือ 1 – 2 ครั้ง และจานวน
เงิ นในการซื้ อ คื อ 1,001 - 2,000 บาท ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
เครื่ องสาอางบารุ งผิวหน้าของกลุ่มวัยรุ่ นชาย พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และ
การส่ งเสริ มการตลาด มีความสาคัญมากต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้เครื่ องสาอางบารุ งผิวหน้าของกลุ่มวัยรุ่ น
ชาย ดังนั้น การทาการตลาดเพื่อส่ งสารไปถึงผูบ้ ริ โภค จึงควรต้องทาการตลาดในช่องทางที่หลากหลาย เพื่อ
เพิ่มการรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น นอกจากนั้น ในด้านพฤติกรรมการซื้ อ พบว่า มีการซื้ อซ้ า แสดงให้เห็ น
ว่า ผูบ้ ริ โภคเชื่อมัน่ ในแบรนด์ เพราะในท้องตลาดมีแบรนด์เครื่ องสาอางอีกมาก ผูบ้ ริ โภคอาจเปลี่ยนใจไปใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของแบรนด์อื่นได้ แต่ยงั กลับมาซื้ อซ้ า โดยเป็ นการตอกย้ าว่าการรี แบรนด์ดิ้งแบรนด์
ศรี จนั ทร์ ในครั้งนี้ส่งผลต่อการซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์
การรับรู ้ การรี แบรนด์ดิ้งตามส่ วนผสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการซื้ อของ
นักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การรับรู ้การรี แบรนด์ดิ้งก่อให้เกิดการซื้ อ ซึ่ งหากมีการตอกย้า
หรื อรับรู ้ มากขึ้น จะมีโอกาสซื้ อซ้ าอีก เนื่ องจากช่ องทางในการเลื อกซื้ อที่สามารถหาซื้ อได้ง่ายยิ่งขึ้น โดย
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่สรุ ปได้วา่ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเกิดจากการกระทา
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริ การ รวมไปถึงกระบวนการตัดสิ นใจที่มี
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ผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่ งมีความแตกต่างกันออกไป (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2541) โดย
องค์ประกอบของพฤติก รรมผูบ้ ริ โภค สามารถอธิ บายได้ด้วยโมเดลพฤติก รรมผูบ้ ริ โภค (Kotler, Philip.
1997) เป็ นระบบที่เกิดขึ้นจากสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความต้องการ (Need) ในความรู ้สึกนึก
คิดของผูซ้ ้ื อ มีอิทธิ พลทาให้เกิ ดการตอบสนอง (Buyer’s response) หรื อ การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s
purchase decision) ผลการศึ กษาพบว่า สิ่ งกระตุ น้ ที่ ก่อให้เกิ ดพฤติ กรรมการซื้ อของนักศึ กษาหญิ งในเขต
กรุ งเทพมหานคร คือ คุ ณภาพสิ นค้า มากที่สุด รองลงมาคือ โฆษณาที่น่าสนใจ โดยนักศึกษาหญิงที่เคยใช้
เครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ มีความเชื่ อมัน่ ในคุณภาพสิ นค้า จนเกิดพฤติกรรมการซื้ อซ้ า มากถึง 2 - 3 ครั้ง และมี
แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ จากตนเองมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยในการสร้ างตราสิ นค้าและความจงรักภักดี ในตราสิ นค้าของลู กค้าธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
(พิริยะ แก้ววิเศษ, 2554) แสดงให้เห็นว่า ลูกค้ามีระดับความจงรักภักดีในตราสิ นค้า ด้านความเชื่ อมัน่ สู งสุ ด
เพราะตราสิ นค้าเป็ นจุดสัมผัสระหว่างผูบ้ ริ โภคและธุ รกิ จหรื อองค์กร โดยลักษณะเฉพาะของตราสิ นค้ามี
ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงอย่างมีนยั สาคัญต่อความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค และมีความสาคัญกับความ
จงรักภักดีในตราสิ นค้าด้วย ชี้ ให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีความเชื่ อมัน่ ต่อตราสิ นค้า จะเกิดความไว้วางใจ และมี
ความสาคัญต่อความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้า ซึ่ งส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อโดยง่าย และกลับมา
ซื้ อซ้ า
การรี แบรนด์ดิ้งเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์
ของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านการรับรู ้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการ
ประเมิ นผลทางเลื อกในการตัดสิ นใจซื้ อ และด้า นการตัดสิ นใจซื้ อ มี ค วามสั ม พันธ์ ใ นการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ อย่า งเห็ นได้ชัด โดยสอดคล้องกับ แนวคิ ดเกี่ ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคที่ Schiffman and Kanuk (1994, p.659) กล่าวไว้วา่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ คือ กระบวนการหรื อ
ขั้นตอนในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ ที่มีสองทางเลือกขึ้นไป ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งด้านจิตใจ ความรู ้สึกนึ กคิด และด้านพฤติกรรมทางกายภาพ โดยการพิจารณาจากสิ่ งเหล่านี้
ท าให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการซื้ อ หรื อเกิ ดพฤติ ก รรมการซื้ อตามบุ ค คลอื่ นได้ โดยผูบ้ ริ โภคแต่ ล ะรายอาจจะมี
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจที่เหมือนหรื อแตกต่างกันก็ได้ และอาจจะไม่ได้มีครบทุกขั้นตอน ซึ่ งความเหมือน
หรื อแตกต่ า งกันนี้ ขึ้ นอยู่ก ับ ปั จจัย ทั้ง ภายในและภายนอกของผูบ้ ริ โภค รวมไปถึ ง กลุ่ ม อิ ท ธิ พลที่ ส่งผล
โดยตรงต่อการตัดสิ นใจด้วย สิ่ งเหล่านี้เป็ นตัวแปรสาคัญที่จะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกนึกคิดที่เหมือน
หรื อแตกต่างกันออกไป สอดคล้องกับผลการวิจยั เรื่ อง กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลขอผูบ้ ริ โภคต่อ
การรี แบรนด์ดิ้งของน้ ายาอุทยั ทิพย์ในกรุ งเทพมหานคร (นุจรี ย ์ มันตาวิวรรณ,2551) พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความ
คิดเห็นต่อรู ปแบบการรี แบรนด์ดิ้งของน้ ายาอุทยั ทิพย์ ด้านการเปลี่ยนแปลงฉลาก ด้านการเปลี่ยนแปลงบรรจุ
ภัณฑ์ ด้านการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และรู ปแบบการใช้งาน ด้านการประชาสัมพันธ์กบั กลุ่มวัยรุ่ นและด้าน
การเพิ่มช่องทางในการจาหน่าย ในระดับมาก โดยมีระดับการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับ 51 – 99 %
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กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของกลุ่มนักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร แสดงให้เห็ นว่า ด้าน
การรั บ รู ้ ถึ ง ความต้องการที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ นัก ศึ ก ษาหญิ ง เกิ ดความต้องการซื้ อเครื่ องส าอาง
เนื่ องจากสิ นค้าที่ใช้อยู่เดิ มหมด ซึ่ งพบเห็ นการรี วิวสิ นค้าของศรี จนั ทร์ จากผูใ้ ช้จริ ง โฆษณาสิ นค้าของศรี
จันทร์ และมีความต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทนั สมัย สวยงาม ไม่ทาให้แป้ งฝุ่ นหกเลอะกระเป๋ า ด้านการค้นหา
ข้อมูลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ นักศึกษาหญิงเกิดได้มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของศรี
จันทร์ จากสื่ อมวลชนต่าง ๆ สอบถามบุคคลใกล้ชิด และหาข้อมูลจากการรี วิวผลิตภัณฑ์ศรี จนั ทร์ ของผูท้ รง
อิทธิ พลที่มีความน่ าเชื่ อถื อ ด้านการประเมินผลทางเลื อกที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ นักศึกษาหญิงเห็ นว่า
ตราสิ นค้ามีความน่าเชื่ อถื อ และผลิตภัณฑ์ศรี จนั ทร์ มีความทันสมัยเป็ นสากล มีคุณภาพคุม้ ค่ากับราคา และ
ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ นักศึกษาหญิงเห็ นด้วยอย่างมากว่า ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ศรี จนั ทร์ จากประสบการณ์
การใช้ของตนเอง และคนใกล้ชิดส่ วนใหญ่ชื่นชอบเครื่ องสาอางศรี จนั ทร์ อีกทั้งยังชื่ นชอบในเอกลัก ษณ์
ความเป็ นไทย ดังนั้น แบรนด์จึงควรทาการตลาดให้เข้าถึ งและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมาย เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกันการรับรู ้ การรี แบรนด์ดิ้งตามส่ วนผสมทางการตลาด
แตกต่ า งกัน พบว่า ชั้นปี การศึ ก ษา และรายได้ข องนัก ศึ ก ษา แตกต่ า งกัน การรั บ รู ้ ก ารรี แบรนด์ ดิ้ ง ตาม
ส่ วนผสมทางการตลาดแตกต่างกัน โดยนักศึกษาชั้นปี การศึกษาที่ 3 และ 4 มีการรับรู ้ การรี แบรนด์ดิ้งตาม
ส่ วนผสมทางการตลาดมากกว่านักศึกษาชั้นปี ที่ 1 และ 2 เนื่องจากเป็ นช่วงที่ใกล้เรี ยนจบ มีการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพสังคม เข้าสังคมมากขึ้น เพื่อเตรี ยมพร้อมเข้าสู่ การทางาน จึงมีความสนใจที่จะรับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
เครื่ องสาอางมากกว่ากลุ่มที่เพิ่งเริ่ มเข้าเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันยังพบว่านักศึกษาที่มีรายได้
ไม่เกิ น 15,000 บาท มี การรั บรู ้ การรี แบรนด์ดิ้งตามส่ วนผสมทางการตลาดมากกว่านักศึ กษาที่ มี รายได้
มากกว่า 15,000 บาทขึ้ นไป แสดงให้เห็ นว่า นักศึ กษาที่ มีรายได้น้อย ย่อมสนใจเปิ ดรั บข้อมู ลต่าง ๆ ของ
สิ นค้ามากขึ้น เนื่ องจากต้องประเมินทางเลื อกก่อนการตัดสิ นใจ ขณะที่กลุ่มที่มีรายได้สูงอาจมีปัจจัยอื่นมา
ประกอบในการพิ จ ารณามากกว่ า ด้า นราคา สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จ ัย เรื่ อ ง การรี แ บรนด์ ดิ้ ง และการ
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า ร้ านอาหารประเภทปิ้ งย่าง กรณี ศึกษา : บาร์ บีคิวพลาซ่ า
(พัชรพร เฟื่ องคอน และอุบลวรรณ เปรมศรี รัตน์ ,2557) ที่แสดงให้เห็นว่าการรี แบรนด์ดิ้งแบรนด์บาร์ บีคิว
พลาซ่ า มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ต้อ งการปรั บ ภาพลัก ษณ์ ข องแบรนด์ ใ ห้ ดู ท ัน สมัย ขึ้ น อี ก ทั้ง ยัง ต้อ งการขยาย
กลุ่มเป้ าหมายไปสู่ กลุ่มวัยรุ่ นและวัยทางาน จึงทาการศึกษาผูบ้ ริ โภคถึงการตอบสนองที่มีต่อแบรนด์ พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าบาร์ บีคิว
พลาซ่ า แตกต่ า งกัน และยัง สอดคล้องกับ งานวิจยั เรื่ อง พฤติ ก รรม และปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางแบรนด์ใหม่ของผูบ้ ริ โภคในเขต อ.เมือง จ.ชลบุรี (พัณณ์ชิตา ภัทรคาประสิ ทธิ์ ,2554) แสดงให้
เห็ นว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี มีรายได้เฉลี่ ยเดื อนละไม่เกิ น 10,000
บาท มีงบประมาณในการซื้ อเครื่ องสาอาง 500 – 1,000 บาท ต่อเดือน และจะนิยมซื้ อเพียง 1 ชิ้น เพื่อทดลอง
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เครื่ องสาอางแบรนด์ใหม่ อี กทั้งยังนิ ยมซื้ อจากห้างสรรพสิ นค้ามากที่ สุด โดยให้ความเชื่ อมัน่ ต่อแบรนด์
เครื่ องสาอางที่โฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์สูงกว่าสื่ ออื่น ๆ ดังนั้น การสื่ อสารการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภค
จึ ง ควรท าการส ารวจพฤติ ก รรมของกลุ่ ม ผู บ้ ริ โ ภคเป้ า หมาย เพื่ อ ให้ ก ารสื่ อ สารทางการตลาดประสบ
ความสาเร็ จ สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. คุณภาพสิ นค้าและราคา เป็ นจุดแข็งของศรี จนั ทร์ ดังนั้น การสื่ อสารทางการตลาด ควรสื่ อถึง
คุณภาพของสิ นค้าและราคาเป็ นหลัก เพื่อจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมลัดสิ นใจซื้ อ
2. ควรเพิ่มกิจกรรมทางด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ทาให้เกิดการทดลองใช้ หรื อการแจกสิ นค้า
ตัวอย่าง หรื อของแถมเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายเกิดการตัดสิ นใจซื้ อมาก
ขึ้น
ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการวิ จ ัย ครั้ งต่ อ ไป ควรจะศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บบริ ษ ัท ที่ มี รู ป แบบเดี ย วกัน ในแง่ ข อง
ภาพลักษณ์องค์กรในเชิงเปรี ยบเทียบด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย เพราะการ
สื่ อสารเพื่อการปรับภาพลักษณ์ให้เกิดแก่ผรู ้ ับสารหรื อผูบ้ ริ โภค ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ประชาชนใน
เขตกรุ งเทพมหานครเพียงเขตเดี ยวเท่านั้น แต่ยงั สอดคล้องกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคทัว่ ประเทศอีก
ด้วย
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