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พฤติกรรมการซื้อเคมีภัณฑ์ของผู้ผลิตเคร่ืองส าอางในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

Chemicals Buying Behavior of Cosmetics Producers in Mueang Chiang Mai District. 

กมลวรรณ กันธิยะ* และอรชร  มณีสงฆ์* *  

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเคมีภัณฑ์ของผู้ผลิตเครื่องส าอางในอ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ เป็นการวิจัยเชงิพรรณนา เก็บรวบรวมโดยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตัวอยา่ง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ หรือ

ผู้มีอ านาจในการสั่งซื้อ ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัด

เชยีงใหม่ จ านวน 105 ราย 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ในการสถานประกอบการท างานในต าแหน่งผู้จัดการท่ัวไป เป็นสถานประกอบการประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

หรือสามัญนิติบุคคล เปิดด าเนินการมีระยะเวลา 5 - 10 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 100,001 – 200,000 บาท  

ผลิตเคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิว หรือสกินแคร์ เช่น ครีมทาผิว สบู่ แชมพู เป็นต้น โดยมีจ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีขอจดแจ้ง

ผลิตกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขระหว่าง 2 – 5 รายการ 

ด้านพฤติกรรมการซื้อ พบว่าเคมภีัณฑ์ท่ีจัดซือ้ส าหรับผลิตเครื่องส าอาง ประกอบด้วย Surfactant (สารท าความ

สะอาดและเป็นตัวช่วยเกิดให้ฟอง) Haircare and Personal Wash Thickener (สารให้ความข้น) Surfactant และสารอื่นๆ 

(สารส าหรับท าความสะอาดท่ัวไป) Body Wash or Transparent Soap (หัวเชื้อครีมอาบน้ า หรือสบู่ใส) Emulsifier and 

Texturizer Agent (สารกันไม่ให้แยกชั้น เพิ่มเนื้อ) Preservative (สารกันเสีย หรือกันบูด) และMoisturizer (สารให้ความ 

ชุ่มชื้น) มีความถี่ในการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ประมาณเดือนละคร้ัง สถานท่ีจัดซื้อส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณท่ีจัดซื้อ

ขึน้อยูก่ับความต้องการใช้ของเคมีภัณฑ์แตล่ะตัว 

ผู้ท่ีมีส่วนส าคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อ คือ เจ้าของสถานประกอบการ โดยซื้อเมื่อวัตถุดิบใกล้หมด จากผู้ขาย

ประจ า 3 แห่ง เพราะท าให้มีแหล่งส ารองเมื่อเกิดเหตุขัดข้องกับแหล่งขายหลัก งบประมาณในการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อคร้ัง 

10,001 – 50,000 บาท มีวิธีการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ ช าระเงินล่วงหน้าก่อนได้รับสินค้า โดยการโอนเงิน หรือระบบ

อเิล็กทรอนิค รู้จักผู้จัดจ าหน่ายผ่านสื่อโฆษณาทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ปา้ย วิทยุ เป็นต้น 

ด้านปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อระดับการตัดสนิใจซื้อเคมีภัณฑ์ของผู้ผลิตเครื่องส าอาง พบวา่ ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่ายมผีลต่อระดับการตัดสินใจซือ้ระดับมากท่ีสุด โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อระดับการตัดสินใจ คือ การ

จัดส่งสนิค้าท่ีถูกต้องตามการสั่งซือ้ ส่วนปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ปัจจัยดา้นราคา และปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด มผีล

                                                           

 * นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ต่อระดับการตัดสินใจระดับมาก โดยให้ความส าคัญแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ความหลากหลายของประเภท

ผลิตภัณฑ์ และคุณภาพเหมาะสมตามความต้องการ ด้านราคา คือ ราคาท่ีจัดจ าหน่ายเหมาะสมกับคุณภาพ  

ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ พนักงานมีความรู้ หรือความสามารถเกี่ยวกับตัวสนิค้า 

ABSTRACT 

 The independent study on “Chemicals Buying Behavior of Cosmetics Manufacturers in Mueang Chiang Mai 

District”  aimed to investigate the chemicals buying behavior of cosmetics producers in Mueang Chiang Mai district. 

This study is considered as the narrative research, of which data were collected by distributing questionnaires to 105 

samples who were entrepreneurs or authorized purchasers and were the cosmetics producers in Mueang Chiang Mai 

district whose businesses were registered with the Office of Food and Drug Administration.   

The findings presented that most respondents were female in the age of 31- 40 years old with Bachelor’ s 

degree.  In the workplace, they were in the position of General Manager.  Their business was categorized as Limited 

Partnership or Registered Ordinary Partnership and had been operated for 5-10 years. The business earned monthly 

income at the average amount of 100,001-200,000 Baht. Generally, they produced skincare products such as lotion, 

soap, shampoo and etc.  There were 2-5 product items that were registered with the Office of Food and Drug 

Administration, Ministry of Public Health. 

According to the study on purchasing behaviors, the findings revealed that the chemicals being purchased for 

cosmetics production included Surfactant (cleaning and bubbles creating agent),  Haircare and Personal Wash Thickener 

( thickening agent) , Surfactant and others (general cleaning agents) , Body Wash or Transparent Soap (shower cream 

or transparent soap substrates), Emulsifier and Texturizer Agent (stabilizing and filler agents), Preservative (preservative 

agent), and Moisturizer (moisturizing agent). Frequency of purchasing these afore-mentioned chemicals was rated at 

once in a month. The respondents mostly purchased them in Chiang Mai. Purchasing quantity was subject to the usage 

requirement of each chemical item. 

Person influencing their purchasing decision at the most was business owner.   They usually purchased the 

studied products when the raw materials were almost finished.  They had three chemicals suppliers being spared in 

the lists to ensure that they would have an alternative choice when the main supplier had any trouble. They averagely 

spent 10,001-50,000 Baht in each time and made purchasing order via telephone.  Payment was generally done in 

advance via wire or electronic transfer. They got to know the chemicals suppliers from media advertisements such as 

websites, billboards, radio, and etc.  
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According to the study on marketing mix factors affecting levels of purchasing decision towards chemicals products of 

these cosmetics producers, the results were shown hereafter.  Place factor affected their purchasing decision at the 

highest level, especially on the element of an accuracy of product delivery as ordered.  In the meanwhile, product, 

price, and promotion factors affected their purchasing decision at high level, especially on the elements of product 

variety and appropriate quality as needed for product factor, reasonable price to product quality for price factor, and 

knowledge or capacity on a certain product of salesperson for promotion factor. 

บทน า 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมเคมีพืน้ฐาน  ขั้นกลาง และขั้นปลาย ด้านอุตสาหกรรม

เคมีพื้นฐานเป็นอุตสาหกรรมท่ีผลิตผลิตภัณฑ์เคมีท่ีใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับน าไปผลิตผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปต่างๆ เพื่อช่วยให้

สินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านอุตสาหกรรมเคมีขั้นปลายท่ีโดดเด่นของไทยปี 2559 คือ อุตสาหกรรมการผลิต

เครื่องส าอาง ส่วนมากเป็นผู้ผลิตขนาดกลาง และขนาดยอ่ม มคี่าวัตถุดบิท่ีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 20 - 40 ของต้นทุนท้ังหมด  

เชน่ สารปรุงแตง่ หัวน้ าหอม และสี เป็นต้น การท่ีการผลิตเครื่องส าอางในอ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ มจี านวนการผลิต

เพิ่มขึ้น ส่งผลถึงความต้องการวัตถุดิบท่ีเป็นส่วนผสมของเครื่องส าอางเพิ่มสูงตามการผลิต แต่ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่

มีผู้จัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอยู่จ านวนกว่า 82 ราย ส่งผลให้เกิดเกิดการแข่งขันท่ีรุนแรงของผู้จัดจ าหน่าย

เคมีภัณฑ์ดังนัน้ จึงตอ้งการศกึษาพฤตกิรรมการซือ้เคมีภัณฑ์ของผู้ผลิตเคร่ืองส าอางในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เพื่อน าข้อมูล

มาใชเ้ป็นแนวทางการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 

แนวคดิและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา 

 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 2557: 71) หมายถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการซื้อ และการใช้

ผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความพึงพอใจตามความต้องการของผู้บริโภค ประกอบด้วยค าถามท่ีใช้ในการค้นหาลักษณะ

พฤติกรรมของผู้บริโภค 7 ค าถาม ดังนี้ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคซื้ออะไร ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ ใครมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ผุ้บริโภคซื้อท่ีไหน ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 

 แนวคิดตลาดอุตสาหกรรม (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ , 2547) ตลาดผู้ผลิต หรือตลาดธุรกิจ 

ประกอบด้วยบุคคล และองค์กร ซึ่งต้องการสินค้า หรือบริการ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า หรือบริการในการน าเสนอขาย

ต่อไป มีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลติ่พฤติกรรมการซื้อ 4 ประการ ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านองค์กร ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล ด้านปัจเจกบุคคล 

 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 80-82) หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งตอ้งใชร่้วมกันเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ ์(Product) 

ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place) และการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 
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วิธีด าเนินการวจิัย 

 ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในการศึกษาพฤติกรรมการซือ้เคมีภัณฑ์ของผู้ผลิตเครื่องส าอางในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่คร้ังน้ีประกอบด้วย

แนวความคิดและทฤษฎี ได้แก่ พฤติกรรมการซือ้ขององคก์ร ตลาดอุตสาหกรรม และส่วนประสมทางการตลาด 

ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้ผลิตเคร่ืองส าอางในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด  

358 ราย (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2560: ออนไลน)์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิตท่ีใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  

และค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการแปลความหมายข้อมูล ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม 

และส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการซื้อเคมีภัณฑ์ส าหรับอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองส าอางใน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 โดยส่วนท่ี 3 วเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคมีภัณฑ์ส าหรับอุตสาหกรรม

ผลิตเคร่ืองส าอางในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแบบสอบถามเรียงล าดับความส าคัญใช้ มาตรวัดประมาณค่า  

(Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน แต่ละระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอ้ย น้อยท่ีสุด 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 105 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  81.90 มีอายุ

ระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.34 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.15 ในสถานประกอบการ

ต าแหนง่หนา้ที่ผู้จัดการท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 37.14 สถานประกอบการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท างานอยู่ส่วนใหญ่เป็นสถาน

ประกอบการประเภท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือสามัญนติิบุคคล คิดเป็นร้อยละ 45.72 เปิดด าเนินการมีระยะเวลา 5 – 10 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 54.29 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 100,001 – 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 ผลิตเคร่ืองส าอาง

ประเภทบ ารุงผิว หรือสกินแคร์ เช่น ครีมทาผิว สบู่ แชมพู เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยมีจ านวนท่ีขอจดแจ้งผลิตกับ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขระหว่าง 2 - 5รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.72 

 พฤติกรรมการซื้อเคมีภัณฑ์ของผู้ผลิตเคร่ืองส าอางในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จากการศึกษา พบว่า เคมีภัณฑ์

ส าหรับผลิตเคร่ืองส าอางท่ีสถานประกอบการของผู้ผลิต ซื้อเกินกว่าร้อยละ 50 ประกอบด้วย Surfactant (สารท าความ

สะอาดและเป็นตัวช่วยเกิดให้ฟอง) Haircare and Personal Wash Thickener (สารให้ความข้น) Surfactant และสารอื่นๆ 

(สารส าหรับท าความสะอาดท่ัวไป) Body Wash or Transparent Soap (หัวเชื้อครีมอาบน้ า หรือสบู่ใส) Emulsifier and 

Texturizer Agent (สารกันไม่ให้แยกชั้น เพิ่มเนื้อ) Preservative (สารกันเสีย หรือกันบูด) และMoisturizer (สารให้ความ 

ชุ่มชื้น) ความถี่ในการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ เดือนละคร้ัง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 มีท้ังหมด 10 กลุ่ม ส่วนกลุ่มสารท่ีเป็นกรด 
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หรือด่าง และเกลือ จัดซือ้เดอืนละครัง้ เท่ากับการจัดซือ้ 2 – 3 เดอืนครัง้ คิดเป็นร้อยละ 40.00 โดยผู้ผลิตเครื่องส าอางมี

สถานท่ีจัดซื้อเคมีภัณฑ์ 10 กลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละไม่ต่ ากว่า 50 ซึ่งปริมาณท่ีจัดซื้อส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ

ความต้องการใช้ของเคมีภัณฑ์แต่ละตัว โดยเคมีภัณฑ์กลุ่ม Preservative (สารกันเสีย หรือกันบูด) มีค่าเฉลี่ยปริมาณการ

สั่งซื้อเป็นแต่ละคร้ังมากท่ีสุด คิดเป็น 267.05 กิโลกรัมต่อคร้ัง และเคมีภัณฑ์กลุ่มสารท่ีเป็นกรด หรือด่าง และเกลือ  

มีค่าเฉลี่ยปริมาณการสั่งซื้อแต่ละคร้ังน้อยท่ีสุด คิดเป็น 6.80 กิโลกรัมต่อคร้ัง ซึ่งมูลค่าการซื้อแต่ละคร้ังจะขึ้นอยู่กับ

จ านวน และราคาของเคมีแต่ละตัว โดยเคมีภัณฑ์ท่ีมูลค่าการซื้อต่อครั้งมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ Body Wash or Transparent 

Soap (หัวเชื้อครมีอาบน้ า หรือสบู่ใส) มคี่าเฉลี่ยครัง้ละ 12,959.70 บาท ส่วนเคมีภัณฑ์ท่ีมีคา่เฉลี่ยมูลค่าการซื้อต่ าที่สุดคือ 

กลุ่มสารท่ีเป็นกรด หรอืดา่ง หรือเกลือ มีค่าเฉลี่ยครัง้ละ 1,160.00 บาท 

ผู้ท่ีมีสว่นส าคัญที่สุดในการตัดสนิใจซื้อเคมีท่ีใชเ้ป็นวัตถุดิบในการผลิตเคร่ืองส าอางส่วนใหญ่ คือ เจ้าของสถาน

ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 74.29 โดยสถานประกอบการจะตัดสินใจในการซื้อเมื่อวัตถุดิบใกล้หมด คิดเป็นร้อยละ 

90.48 ซึ่งมีสถานท่ีจัดซือ้เคมีภัณฑ์ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.05 ท่ีมีนโยบายการจัดซือ้เคมีภัณฑ์ส าหรับผลิตเครื่องส าอาง

จากแหล่งขายหลายแหล่ง เพราะท าให้มีแหล่งส ารองเมื่อเกิดเหตุขัดข้องกับแหล่งขายหลัก คิดเป็นร้อยละ 98.88  

ส่วนบางสถานประกอบการท่ีมีนโยบายการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ส าหรับผลิตเครื่องส าอางจากแหล่งขายแหล่งเดียว เพราะง่าย 

และสะดวกต่อการจัดซื้อ และช าระเงิน คิดเป็นร้อยละ 60.87 มีงบประมาณในการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อคร้ัง 10,001 – 50,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 61.90 วธีิการสั่งซือ้เคมีภัณฑ์ส าหรับเป็นวัตถุดิบทางโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ช าระเงนิลว่งหน้า

ก่อนได้รับสินค้า คิดเป็นร้อยละ 60.95 ช าระเงินในการสั่งซื้อเคมีภัณฑ์โดยการโอนเงินผ่านสถาบันการเงิน หรือระบบ

อเิล็กทรอนิค คิดเป็นร้อยละ 81.90 รูจ้ักผู้จัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตเครื่องส าอางผ่านการโฆษณาทาง

ชอ่งทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ปา้ย วิทยุ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 97.14 

อภิปรายผล  

ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (ยุทธนา ธรรมเจรญิ) พบวา่ ตลาดเป้าหมาย คือ สถานประกอบการประเภทห้างหุน้ส่วน

จ ากัด หรือสามัญนิติบุคคล มีระยะเวลาเปิดด าเนินการ 5 - 10 ปี มีรายเฉลี่ยต่อเดือน 100,001 – 200,000 บาท  

ผลิตเคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิว หรือสกินแคร์ เช่น ครีมทาผิว สบู่ แชมพู เป็นต้น ซึ่งมีจ านวนเครื่องส าอางท่ีขอจดแจ้ง

ผลิตกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2 – 5 รายการ ผู้บริโภคซื้อ Surfactant  

(สารท าความสะอาดและเป็นตัวช่วยเกิดให้ฟอง) Haircare and Personal Wash Thickener (สารให้ความขน้) Surfactant และ

สารอื่นๆ (สารส าหรับท าความสะอาดทั่วไป) Preservative (สารกันเสีย หรอืกันบูด) Emulsifier & Texturizer Agent (สารกัน

ไม่ ใ ห้ แยกชั้ น  เพิ่ ม เนื้ อ )  Body Wash or Transparent Soap (หั ว เ ชื้ อค รีมอาบน้ า  ห รือส บู่ ใ ส )  และMoisturizer  

(สารให้ความชุ่มชื้น) ท าไมผู้บริโภคซื้อจากร้านเคมีภัณฑ์น้ัน เพราะว่าต้องการแหลง่ส ารองเมื่อเกิดเหตุขัดขอ้งกับแหล่งขาย

หลัก ส่วนสถานประกอบการท่ีจัดซื้อจากร้านเคมีภัณฑ์แห่งเดียว เพราะง่าย และสะดวกต่อการจัดซื้อ และช าระเงิน  

และมีความใกล้ชิดกับผู้จ าหน่าย หรือติดต่อค้าขายกันมานานส่วนผู้มีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจ คือเจ้าของสถาน
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ประกอบการ เป็นผู้ตัดสินใจซื้อวัตถุดิบในการผลิตเคร่ืองส าอางด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธีราวรรณ์  

จันทรมานนท์ (2555) ท าการศึกษาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อลูกค้าในการซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์และ  

การเลอืกจ าหน่ายในจังหวัดเชยีงใหม ่พบวา่ บริษัทเอกชน บุคคลที่มอี านาจในการตัดสนิใจซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์มากท่ีสุด คือ 

เจ้าของกิจการ แต่ไม่สอดคล้องกับกับการศึกษาของ พีรพันธ์ุ นราะนพงศ์ (2553) ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมผีลต่อการตัดสินใจของโรงงานเซรามิคในจังหวัดล าปาง พบว่า ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อเคมีสีเคลือบ 

คือ ผู้ใช้ โดยผู้บริโภคซื้อเดือนละคร้ัง จะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าเมื่อวัตถุดิบใกล้หมด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  

ธีราวรรณ์ จันทรมานนท์ (2555) ท าการศึกษาปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ยท่ีมีผลต่อลูกค้าในการซื้อสินค้าเคมภีัณฑ์

และการเลือกจ าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มหน่วยงานเอกชน และกลุ่มหน่วยงานราชการมีการซื้อเคมีภัณฑ์เมื่อ

สินค้าใกล้หมด และยังสอดคล้องกับการศกึษาของ เอกรัฐ สาระเวก (2552) ท าการศกึษาความพงึพอใจของลูกค้าตอ่ส่วน

ประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อสินค้า หรือวัตถุดิบใกล้หมด ซึ่งผู้บริโภคจัดซื้อเคมีภัณฑ์เป็นประจ า 3 แห่ง 

เพราะท าให้มีแหล่งส ารองเมื่อเกิดเหตุขัดข้องกับแหล่งขายหลัก และผู้บริโภคซื้ออย่างไร มีวิธีการสั่งซื้อเคมีภัณฑ์ส าหรับ

เป็นวัตถุดิบด้วยการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของธีราวรรณ์ จันทรมานนท์ (2555) ท าการศกึษา

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อลูกค้าในการซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์และการเลือกจ าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่  

ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมักท าการสั่งซื้อเคมีภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ จะต้องช าระเงิน

ล่วงหนา้ก่อนการซือ้เคมีภัณฑ ์โดยมีวิธีการช าระเงินในการสั่งซื้อดว้ยการโดยเงินผ่านสถาบันการเงิน หรือระบบอเีล็กทรอ

นิค ซึ่งผู้ผลิตเคร่ืองส าอางมีวิธีรู้จักผู้จัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตเคร่ืองส าอาง ผ่านการโฆษณาทาง

ชอ่งทางต่างๆ เชน่ เว็บไซต์ ปา้ย วิทยุ เป็นต้น 

 ส่วนประสมการตลาด (ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: น. 80-82) ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจระดับมากท่ีสุด ในปัจจัยย่อยเร่ืองความหลากหลายของ

ประเภทเคมีภัณฑ์ คุณภาพเหมาะสมตามความต้องการ และมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจระดับมาก ในปัจจัยย่อยเร่ืองบรรจุภัณฑ์ทันสมัยสวยงาม และมีเอกสารประกอบ และคู่มือการใช้งาน ด้านราคา 

พบว่า มีค่าเฉลี่ยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ในปัจจัยย่อยเร่ืองราคาท่ีจัดจ าหน่าย

เหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพีรพันธ์ุ นราะนพงศ์ (2553) ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มผีลตอ่การตัดสนิใจของโรงงานเซรามิคในจังหวัดล าปาง ท่ีพบวา่ ในปัจจัยดา้นราคา ปัจจัยยอ่ยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูง

ท่ีสุด เร่ืองมีราคาเหมาะสม ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า มีค่าเฉลี่ยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจระดับมาก ท่ีสุด  

ในทุกปัจจัยย่อยเร่ืองสะดวกในการติดต่อสั่งซื้อ มีบริการจัดส่งรวดเร็ว และตรงเวลา และจัดส่งสินค้าถูกต้อง  

ตามการสั่งซื้อ ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับมาก คือ สถานท่ีจัดจ าหน่ายไปมาสะดวก และสต็อกสินค้าพอเพียงต่อ

ความต้องการ โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ จัดส่งสินค้าถูกต้องตามการสั่งซื้อ สอดคล้องกับการศึกษาของ 

เอกรัฐ สาระเวก (2552) ท าการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับความคาดหวังด้าน ช่องทาง 
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การจัดจ าหน่ายสูงท่ีสุดเร่ือง ความถูกต้องในการจัดส่งสินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ค่าเฉลี่ยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจระดับมากในทุกปัจจัยย่อย โดยค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดในปัจจัยย่อยเร่ืองพนักงานมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับ  

ผลการศึกษาของเอกรัฐ สาระเวก (2552) ท าการศกึษาความพงึพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วน

จ ากัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า มีระดับความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งความคาดหวังในระดับมาก ได้แก่ พนักงานสามารถให้ข้อมูล และอธิบายได้อย่างชัดเจน พนักงานขายมีความช านาญ

และความรูค้วามสามารถในการท างาน 

ข้อค้นพบ 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 105 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 - 40 ปี  

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งผู้จัดการท่ัวไป ในสถานประกอบการประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือสามัญนิติ

บุคคล เปิดด าเนินการมา 5 - 10 ปี มีรายได้ต่อเดือน 100,001 – 200,000 บาท ผลิตเคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิว  

มีจ านวนเคร่ืองส าอางท่ีขอจดแจ้งผลิตกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2 – 5 รายการ จัดซื้อเคมีภัณฑ์ท่ีเป็น

วัตถุดบิผลิตเครื่องส าอาง ได้แก่ Surfactant (สารท าความสะอาดและเป็นตัวช่วยเกิดให้ฟอง) Haircare and Personal Wash 

Thickener (สารให้ความขน้) Surfactant และสารอ่ืนๆ (สารส าหรับท าความสะอาดทั่วไป) Body Wash or Transparent Soap 

(หัว เชื้อครีมอาบน้ า  หรือสบู่ใส) Emulsifier and Texturizer Agent (สารกันไม่ ให้แยกชั้น  เพิ่ม เนื้อ )  Preservative  

(สารกันเสีย หรือกันบูด) และMoisturizer (สารให้ความชุ่มชื้น) ซึ่งจัดซื้อในจังหวัดเชียงใหม่ เดือนละคร้ัง เจ้าของสถาน

ประกอบการเป็นผู้มสี่วนส าคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อเคมท่ีีเป็นวัตถุดิบ โดยจะซื้อเมื่อวัตถุดิบใกล้จะหมด มสีถานท่ีจัดซือ้

เคมีภัณฑ์จ านวน 3 แห่ง เพราะท าให้มีแหล่งส ารองเมื่อเกิดเหตุขัดข้องกับแหล่งขายหลัก งบประมาณการสั่งซื้อเฉลี่ย 

10,001 - 50,000 บาทต่อคร้ัง สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ แล้วช าระเงินล่วงหน้า โดยการโอนเงินผ่านสถาบันการเงิน  

หรือระบบอเีล็กทรอนิค ซึ่งรู้จักผู้จัดจ าหน่ายเคมีผ่านการโฆษณาทางช่องทางต่างๆ 

 จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคมีภัณฑ์ของผู้ผลิตเคร่ืองส าอาง  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

โดยผุ้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา  

และปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

ข้อเสนอแนะ 

  ส าหรับผู้ประกอบการใหม่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้จะจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมควรเน้นการขายสินค้าท่ีมีความหลากหลาย  

ท้ังประเภทเคมีภัณฑ์ และยี่ห้อสินค้า โดยต้องเป็นสนิค้าท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตามความต้องการ ท้ังยังตอ้งมีสนิค้าเพยีงพอ

ตอ่ความต้องการ เพราะผู้ผลิตเครื่องส าอางส่วนใหญ่มนีโยบายการจัดซือ้เคมีภัณฑ์จากแหล่งขาย 3 แหลง่ เนื่องจากต้องมี
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แหล่งส ารองเมื่อเกิดเหตุขัดข้องกับแหล่งขายหลัก และมีความต้องการท่ีหลากหลาย ซึ่งแหล่งขายแหล่งเดียวไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการได้ ควรเน้นเคมีภัณฑ์ในกลุ่มท่ีผู้ผลิตเคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิวใช้เป็นวัตถุดิบ น ามาขายให้

ความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตเคร่ืองส าอาง เนื่องจากพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็น

ผู้ผลิตส าอางประเภทบ ารุงผิว หรือสกินแคร์ นอกจากนั้นควรมเีงื่อนไขการรับประกันสินค้า เพื่อสร้างความพงึพอใจให้กับ

ลูกค้า มีเอกสารท่ีรับรองในด้านต่างๆของเคมีภัณฑ์ เช่น ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุ เอกสารข้อมูล

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น มีคู่มือการใช้งานเคมีภัณฑ์ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานของผู้ผลิตเคร่ืองส าอางง่าย

มากขึ้น รวมท้ังจะต้องท าบรรจุภัณฑใ์ห้มีความทันสมัยสวยงาม  

 ด้านราคา การตั้งราคาสินค้าท่ีจะจัดจ าหน่ายจะต้องเหมาะสมกับคุณภาพ ไม่เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าบ่อย  

ท้ังควรมีส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ จะต้องมีเงื่อนไขท่ีการช าระเงินท่ีมีทางเลือกให้กับลูกค้า เพราะพบว่าผู้ผลิต

เคร่ืองส าอางส่วนใหญ่นิยมโอนเงินผ่านสถาบันทางการเงิน หรือระบบอีเล็กทรอนิค มากกว่าช าระเงินด้วยเงินสด  

รวมท้ังควรมรีะยะเวลาปลอดดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมให้ เพื่อเพิ่มความนา่สนใจในการตัดสนิใจซื้อมากยิ่งขึ้น 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรจัดให้มีบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยจะเน้นให้มีการจัดส่งสินค้าต้อง

ถูกต้องตามการสั่งซื้อ ท้ังชนิด ปริมาณ และยี่ห้อสินค้า รวมท้ังการบริการจัดส่งสินค้าจะต้องจัดส่งอย่างรวดเร็ว  

และตรงเวลา เนื่องจากพบว่า ผู้ผลิตเคร่ืองส าอางส่วนใหญ่มักจะสั่งซื้อสินค้าเมื่อสินค้าใกล้หมด รวมท้ังควรมีช่องทาง  

การตดิตอ่ในการสั่งซือ้สนิค้าท่ีหลากหลายให้กับลูกค้า  นอกจากมสีถานท่ีจัดจ าหน่ายท่ีไปมาสะดวกแล้ว จะตอ้งมีช่องทาง

อื่น เชน่ โทรศัพท์ อเีมลล ์เว็บไซต ์เป็นต้น 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรจัดจ้างพนักงาน หรือฝึกอบรมพนักงานของร้านให้มีความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ 

และตัวสินค้าเป็นอย่างดี เพื่อสามารถแนะน าสินค้า รู้คุณสมบัติของเคมภีัณฑ์ตัวนั้นๆ ลักษณะเด่น และความแตกตา่งของ

แตล่ะยี่ห้อ เพื่อสามารถแนะน าลูกค้าได้ในเร่ืองการใชง้าน และการตัดสนิใจซื้อได้ นอกจากนั้นควรมกีารสง่เสริมการตลาด

อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้ผลิตเคร่ืองส าอางมากขึ้น โดยจัดให้มีการลดราคาสินค้า แถมตัวอย่าง

สินค้า แถมสนิค้า หรือแจกตัวอย่างสนิค้าให้ทดลองใช ้เป็นต้น 

 ส าหรับผู้ประกอบการเดิม 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรจัดให้มีการจัดส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว และตรงเวลา เพราะผู้ผลิตเคร่ืองส าอาง  

ส่วนใหญ่สั่งซือ้ผ่านทางโทรศัพท์ และตัดสนิใจสั่งสนิค้าเมื่อวัตถุดิบใกล้จะหมด ท าให้ต้องการสนิค้าตรงตามเวลาท่ีตกลงไว้ 

โดยจะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจนับสินค้าก่อนจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าท่ีสั่งซื้อ เพื่อจัดส่งสินค้าได้ถูกต้อง  

ตามการสั่งซื้อ นอกจากนั้นควรเพิ่มช่องทางการจัดจ าหนา่ย และชอ่งทางการตดิตอ่สั่งซื้อสินค้าเพื่อเพิ่มความสะดวก และ

รวดเร็วให้กับลูกค้า เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นไลน์ และอีเมล์ เป็นต้น รวมท้ังหน้าร้านค้าท่ีจัดขายสินค้า ควรตั้งอยู่ใน

สถานท่ีท่ีสะดวกต่อการเดินทางของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเดนิทางไปมาได้สะดวก 

 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรเพิ่มจ านวนสินค้าให้มีความหลากหลาย ท้ังประเภทเคมีภัณฑ์ และยี่ห้อสินค้า โดยต้องเป็น

สินค้าท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตามความต้องการ เพราะผู้ผลิตเคร่ืองส าอางส่วนใหญ่มีนโยบายการจัดซื้อเคมีภัณฑ์  

จากแหล่งขาย 3 แหล่ง เนื่องจากต้องการมีแหล่งส ารองเมื่อเกิดเหตุขัดข้องกับแหล่งขายหลัก ท้ังยังมีความต้องการ  
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ท่ีหลากหลาย และแหลง่ขายแหลง่เดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ เป็นผลให้ต้องจัดซือ้จาหลายแหลง่ และเมื่อ

มีการน าสินค้าใหม่เข้ามาขายท่ีร้าน ควรมีการจัดท าเอกสารแนะน าสินค้าใหม่ เพราะเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของ

ผู้ผลิตเคร่ืองส าอางท่ีมักจะตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อมีสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด รวมท้ังควรให้มีเงื่อนไขในการรับประกันสินค้า 

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเป็นการการันตีว่าลูกค้าจะได้สินค้าท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตามราคา และความ

ตอ้งการอย่างแท้จริง 

 ด้านราคา จัดท ากลยุทธ์การตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ควรมีสินค้าหลายระดับราคาให้เลือก  

เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าแก่ผู้ผลิตเคร่ืองส าอาง หรือเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประหยัดต้นทุนการผลิต โดยต้องมีความ

ยดืหยุ่นทางด้านราคา เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และนโยบายการสั่งซื้อสินค้าของสถานประกอบการแต่

ละประเภท เชน่ มสี่วนลดเมื่อซือ้ปริมาณมาก มสี่วนลดเงินสด เป็นต้นโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีวธีิการช าระผ่านสถาน

บันการเงิน หรือระบบอีเล็กทรอนิค ดังนั้น ควรเพิ่มช่องทางในการช าระเงินให้มีความหลากหลาย และสะดวกมากขึ้น

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรคัดเลือกพนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี เป็นมิตร มีความรู้ รู้คุณสมบัติของเคมีภัณฑ์  

แต่ละตัว ลักษณะเด่น และความแตกต่างของแต่ละยี่ห้อ เพื่อสามารถแนะน าลูกค้าได้ในเร่ืองการใช้งานได้ ควรเพิ่ม  

ช่องทางการสื่อสารทางการตลาด โดยเน้นท่ีการโฆษณา ประสัมพันธ์ผ่านสื่ออย่างสม่ าเสมอ เช่น เว็บไซต์ ป้าย วิทยุ  

เป็นต้น นอกจากนั้นควรศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีผลต่อผู้ผลิตเคร่ืองส าอาง ท้ังนโยบายของรัฐบาล กระแสผู้บริโภค  
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