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วตัถุประสงคข์องการวิจยัน้ี เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการ

ออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้านท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา 

(Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีใชใ้นการออกแบบหนา้

ร้านใหมี้เอกลกัษณ์และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ศึกษาดว้ยระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มผูใ้ห้

ขอ้มลูท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งส้ิน 30 คน 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการออกแบบเอกลกัษณ์

หนา้ร้านมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 

4 ส่วน นั้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยอนัดบัแรก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์อนัดบัสอง คือ ดา้นราคา อนัดบัสาม 

คือ ดา้นส่งเสริมการตลาด และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

ทั้งน้ี กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลตระหนักว่ามีการแข่งขนัสูงในธุรกิจเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศ

เกาหลี จึงการใชง้านออกแบบเพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ ซ่ึงปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

เป็นจุดท่ีสร้างความแตกต่างจากร้านอ่ืนๆ สร้างจุดเด่นของร้านคา้ ใหดึ้งดูดกลุ่มลูกคา้ใหม่ ๆ หนัมาสนใจ 

และตดัสินใจเดินเขา้มาเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีพ้ืนฐาน

ของความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

ดงันั้น องคป์ระกอบในการออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้าน จึงเร่ิมตั้งแต่การออกแบบตกแต่ง

ภายในร้านค้า อาทิ รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ แสง สี เสียง กล่ิน สัมผสั การจัดชั้นวางสินค้า และจัด

หมวดหมู่ ไปจนถึงการออกแบบตกแต่งภายนอกร้าน อาทิ ป้ายหนา้ร้าน ทางเขา้ร้าน หรือการจดัแสดง

สินคา้หนา้ร้าน  ลว้นแลว้แต่ทาํหนา้ท่ีหลกัในการผลกัดนัให้เอกลกัษณ์ของร้านคา้มีความชดัเจนมากข้ึน 

ส่ิงสาํคญัของงานออกแบบหนา้ร้าน จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมใหภ้าพลกัษณ์ของผลิตภณัฑน์ั้นๆ มีความ

แขง็แกร่งมากข้ึนดว้ย 
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The purposes of this research were to studying marketing mix (4P’s) factors 

for shop identity designing to affect purchasing decisions of business ‘the cosmetics 

imported from Korea’. The marketing mix covers product, price, place and promotion. 

The qualitative research was conducted using (1) interview and (2) other documents 

to analyze data from 30 persons who live in Bangkok 

The findings revealed that marketing mix affect to purchasing decisions 4 

priorities are as follow; (1) P-Product, (2) P-Price, (3) P-Promotion and (4) P-Place. 

Besides, target group aware that the market of Korea Cosmetics Industry as a highly 

competitive. So we should be use designing for create shop identity and differentiation 

which the new prospect customers make an interesting and a purchasing decision. 

And the factors for shop identity designing should start from interior design 

such as furniture, lighting, color, sound or music, smell, touching, shelving and 

classification. Also a landscape design such as shop logo, entrance and window 

display which have a clear to create shop identity. It is promote brand image become a 

strong brand identity that keeps customers satisfy and coming back.  
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 การคน้ควา้อิสระ เร่ืองปัจจยัดา้นการออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้าน ประเภทร้านคา้เด่ียว 

(Stand Alone Shop) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจร้านขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศ

เกาหลี ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงลงได้โดยรับความอนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเงิน                    

ซ่ือภกัดี (อาจารยท่ี์ปรึกษา) อาจารย ์ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ และอาจารย ์ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล               

ท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้คาํแนะนาํ ให้ความรู้ความเขา้ใจ และแนวทางการศึกษา ตลอดจนช่วยเหลือ

ตรวจสอบแกไ้ขและเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ ทาํให้การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านไวเ้ป็นอยา่งสูง 

ขอขอบคุณผูป้ระกอบการร้านคา้เคร่ืองสาํอางทุกร้าน และบุคคลทัว่ไปท่ีสละเวลามาให้

คาํสัมภาษณ์ท่ีให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง สําหรับการเก็บข้อมูล ทาํให้

การศึกษาน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 

ขอขอบคุณกําลังใจ และความห่วงใยท่ีมีมาโดยตลอด จากป๊า คุณแม่ คุณยายและ

น้องสาวทั้งสอง ทั้งยงัสนันสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด  ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ SUMBA1 ท่ี                

ก่อเกิดประสบการณ์และมิตรภาพท่ีดีร่วมกนั ขอบคุณแก๊งคเ์พื่อน japan และนอ้งหนุมาน ร้านซิป้า 

ชาบู  และเพื่อน mns1  สาํหรับกาํลงัใจและแรงกดดนัจนสาํเร็จการศึกษาคร้ังน้ี 

ทา้ยสุดน้ี ขอขอบคุณผูท่ี้มีส่วนร่วมในการศึกษาทุกท่าน  ในทุกๆ ขั้นตอน ขอขอบคุณ

ทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยเหลือ รวมถึงกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทุกท่านท่ีช่วยให้ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์

ต่อการศึกษาคร้ังน้ี 
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