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คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

กกกกกกกกขนิษฐา ประยูรไทย และพชรพร พรหมพันธุ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี. อาจารยท่ีปรึกษา : อาจารยเลิศลักษณ เจริญสมบัติ. 75 หนา. 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ

เครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จํานวน 400 คน 

และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรม SPSS 

ผลการวิจัยพบวา 

ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ซึ่ง กลุมตัวอยาง สวนใหญมีอายุอยูในชวงระหวาง 18-19 ป ศึกษาอยูคณะวิทยาการ

จัดการ มีรายรับตอเดือนระหวาง 3,000-5,000 บาท มีรายจายตอเดือนระหวาง 2,000-4,000 บาท 

ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต ของกลุมตัวอยาง โดยสวนใหญกลุม

ตัวอยางเลือกซื้อเครื่องสําอาง ยี่หออีทูดี้ เฮาส ( Etude House) ความถี่ในการซื้อเฉลี่ยอยูท่ีเดือนละครั้ง มี

คาใชจายในการซื้อตอครั้งจํานวนเงินตํ่ากวา 1,000 บาท  สวนใหญเลือกซื้อลิปสติกและลิปกรอสมากท่ีสุด 

โดยซื้อจากหางสรรพสินคา และไดรับขอมูลขาวสารจากอินเตอรเน็ต 

ทางดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต  

พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอาง แบรนดเกาหลีใต

มากท่ีสุด โดยปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อมากท่ีสุดคือ คุณภาพของผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ปจจัย

ทางดานราคา โดยปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อมากท่ีสุดคือ ราคาควรมีความเหมาะสมกับคุณภาพ 

ปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย โดยปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อมากท่ีสุดคือ สถานท่ีต้ังของ

รานคาท่ีจัดจําหนายอยูในทําเลท่ีสะดวก สามารถเดินทางงาย และปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด โดย

ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อมากท่ีสุดคือ มีการจัดโปรโมช่ันของกิฟทเซ็ทท่ีหลากหลาย ตามลําดับ 



 ง  

กติติกรรมประกาศ 

 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารยเลิศลักษณ เจริญสมบัติ ซ่ึงเปนผูให

คําแนะนําอันเปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทําและเปนผูใหการชวยเหลือในการทําวิจัยคร้ังนี้ให

เปนไปอยางราบร่ืน 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป สาขาวิชาการตลาด 

และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ทุกทานท่ีไดใหความรูและคําแนะนําในการทําวิจัยคร้ังนี ้

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทุก

ทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามอยางดียิ่ง 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณนักศึกษาหญิง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางในการทดสอบประสิทธิภาพของแบบสอบถาม 

ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยใหขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ทําให

แบบสอบถามลุลวงไปไดดวยดี  

 ทายสุดนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณคุณพอ คุณแม ญาติพี่นอง และเพื่อนทุกคนท่ีไดชวยสงเสริม 

สนับสนุน และคอยเปนกําลังใจมาโดยตลอด 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กกกกกกกกปจจุบันผูหญิงไทยใหความสําคัญตอรูปลักษณมากข้ึน ท้ังดานการแตงกายและความ

งาม เคร่ืองสําอางจึงเปนสวนสําคัญในชีวิตประจําวันในทุกกลุมอายุนับตั้งแตกลุมวัยรุน นักศึกษา

ไปจนถึงวัยทํางาน ซ่ึงเคร่ืองสําอางไมไดมีจุดมุงหมายเพียงแคชวยเสริมความงามเพียงอยางเดียว แต

เคร่ืองสําอางยังรวมไปถึง วัตถุท่ีจุดมุงหมายสําหรับใชทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบหรือกระทํา

ดวยวิธีอ่ืนใด ตอสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือสงเสริมใหเกิด

ความสวยงามและรวมตลอดท้ังเคร่ืองประทินผิวตางๆ แตไมรวมถึงเคร่ืองประดับและเคร่ืองแตงตัว 

ซ่ึงเปนอุปกรณภายนอกรางกาย ตามคําจํากัดความทางกฎหมาย (พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง 2535) 

เม่ือผูหญิงไทยใหความสําคัญตอรูปลักษณมากข้ึน สงผลใหตลาดเคร่ืองสําอางเติบโต

อยางรวดเร็วในทุกกลุมผลิตภัณฑ อันประกอบดวย กลุมน้ําหอม ครีมบํารุงผิว และเคร่ืองตกแตง

ใบหนา ซ่ึงสินคาเคร่ืองสําอางท่ีวางจําหนายภายในประเทศไทยในปจจุบันพบวา นอกจากจะเปน

สินคาท่ีผลิตเองภายในประเทศ และสินคาท่ีผลิตภายใตยี่หอของบริษัทขามชาติท่ีมีโรงงานผลิตใน

หลายประเทศในแถบทวีปเอเชียแลว ยังมีการนําเขาจากตางประเทศดวย ซ่ึงมีท้ังสินคาระดับลาง

ราคาถูกจากจีน สินคาระดับกลางจากมาเลเซีย สิงคโปร อินเดีย และอินโดนีเซีย และสินคาแบรนด

ช้ันนําจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน และออสเตรเลีย โดยในชวง 4 เดือนแรกของป 2552 นี้ ไทยมี

การนําเขาเคร่ืองสําอางมูลคา 4,097.4 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.7 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 

2551 ท้ังนี้เหตุผลหนึ่งอาจเปนเพราะ สภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ผูบริโภคในประเทศมีการใชจายท่ี

ประหยัดมากข้ึน สงผลใหมีการนําเขาเคร่ืองสําอางลดลง 

สําหรับประเทศท่ีเปนแหลงนําเขาเคร่ืองสําอางท่ีสําคัญของไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา (สัดสวนรอย

ละ 24.2) ฝร่ังเศส (สัดสวนรอยละ 18.0) ญ่ีปุน (สัดสวนรอยละ 12.4) อินโดนีเซีย (สัดสวนรอยละ 

8.7) และจีน (สัดสวนรอยละ 5.9) สําหรับตลาดใหมท่ีมีอัตราการขยายตัวท่ีนาสนใจไดแก เกาหลีใต
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โดยในชวง 4 เดือนแรกของป 2552 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 38.5 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของป 2551 ท้ังนี้เนื่องจากกระแสเคปอป (K-POP) หรือ เกาหลีฟเวอร (Korea Fever) สงผล

ใหสินคาจากประเทศเกาหลีใตไดเขามามีบทบาทในประเทศไทยมากข้ึน นอกจากนี้เคร่ืองสําอาง

เกาหลีใตมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับผิวคนไทยมากกวาเคร่ืองสําอางจากฝงอเมริกาและยุโรป 

เนื่องจากคนไทยกับคนเกาหลีใตมีสภาพผิวใกลเคียงกัน อีกท้ังราคาจําหนายท่ีไมแพง จึงเปนท่ีนิยม

ในกลุมลูกคาคนไทย (ศูนยวิจัยกสิกรไทยปท่ี 15 ฉบับท่ี 2525 วันท่ี 4 พฤษภาคม 2552) 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมด พบวาการนําเขาเคร่ืองสําอางจากประเทศท่ีสําคัญของไทยไดแก

สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส ญ่ีปุน อินโดนีเซีย และจีน นั้นลดลงเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจในปจจุบัน  แต

สําหรับตลาดใหมท่ีมีอัตราการขยายตัวท่ีนาสนใจอันไดแก ประเทศเกาหลีใต ท่ีมีอัตราการขยายตัว

เพิ่มข้ึนรอยละ 38.5 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 เนื่องจากอิทธิพลจากกระแสภาพยนตร 

ละคร นักแสดง นักรอง จึงทําใหสินคาตางๆรวมถึงเคร่ืองสําอางเปนท่ีนิยมของวัยรุนไทยใน

ปจจุบัน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลือกซ้ือสินคาเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี วามีลักษณะอยางไร 

 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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กรอบแนวความคดิ 

ในการศึกษาเร่ือง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง    

แบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ” ผูวิจัยได

กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี ้

 

ตัวแปรอสิระ   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานในการวจัิย 

ดานลักษณะประชากรศาสตร 

อาย ุ

ช้ันป 

คณะ 

รายรับเฉล่ียตอเดือน 

รายจายเฉล่ียตอเดือน 

รายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือน 

 

 

  

 

 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

1.ดานผลิตภัณฑ 

2.ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

 

 

การเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด

เกาหลีใตของนักศึกษาหญิง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 
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ผูท่ีเลือกซ้ือท่ีมีปจจัยดานบุคคลแตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตแตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยเปน 3 ดาน ดังนี้ 

1. ขอบเขตพื้นท่ีการวิจัย คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2. ขอบเขตดานประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต 

  นักศึกษาหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ปการศึกษา 2553 จํานวน 3,499 คน โดยสามารถจําแนกไดดังนี้ คณะวิทยาการจัดการ 

จํานวน 2,320 คน คณะสัตวและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 653 คน และคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 526 คน (มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2553) 

3. ขอบเขตดานชวงเวลา รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามในชวงเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ.2553 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทําใหทราบระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

2. เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูประกอบธุรกิจหรือตองการประกอบ

ธุรกิจเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต 

3. เพื่อนําผลการวิจัยมาใชเปนขอมูลพื้นฐานหรือแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจเพื่อใชศึกษา

เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันตอไป 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เคร่ืองสําอางแบรนด์เกาหลใีต้  หมายถึง เคร่ืองสําอางยี่หอตางๆ ท่ีผลิตและนําเขามาจาก

ประเทศเกาหลีใต  ไมวาจะเปนผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาและกาย รวมไปถึงผลิตภัณฑตกแตงใบหนา

ทุกประเภท 
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กระแสเกาหลใีต้ ( Korea Fever) หมายถึง กระแสหรือความนิยมชมชอบในภาพยนตร 

ละคร นักแสดง นักรองท่ีมาจากประเทศเกาหลีใต  

เค-ป๊อป (K-pop) หมายถึง แนวเพลงท่ีมาจากประเทศเกาหลีใต รวมถึงการแตงตัวตาม

นักรอง และนักแสดงเกาหลีใต 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

อายุ  หมายถึง อายุของนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาอยูมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีทําการตอบ

แบบสอบถาม 

คณะ  หมายถึง คณะท้ัง 3 คณะ ท่ีเปดสอนภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี คือ คณะวิทยาการจัดการ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  และคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

รายรับ หมายถึง เงินท่ีนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาอยูมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับเฉล่ียตอเดือน 
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บทที ่2 

เอกสาร  และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบ

รนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ” มีแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยผูวิจัยไดนํามาใชในการวิจัย ดังนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 

2. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

3. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  

4. ความหมายของเคร่ืองสําอางและเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

ครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะงาน

ประชากรศาสตรเปนลักษณะท่ีสําคัญ และสถิติท่ีวัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาด

เปาหมาย ในขณะท่ีลักษณะดานจิตวิทยาและสังคม             วัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและ

ความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดานประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการ

กําหนดตลาดเปาหมายคนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน  โดย

วิเคราะหจากปจจัย ดังนี้ 

1. เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน คือ  

เพศหญิงมาแนวโนม มีความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะท่ีเพศชาย

ไมไดมีความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการท่ีจะสราง

ความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชาย มี

ความแตกตางกันอยางมากในเร่ืองความคิด คานิยมและทัศนคติท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม 

กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 
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2. อายุ  เปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรร ม 

เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน เราสามารถ

ใชประโยชนจากอายุเปนตัวแบงสวนตลาดได 

3. การศึกษา เปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน

คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารท่ีดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและ

เขาใจสารไดดี แตจะเปนคนท่ีไมเช่ืออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะท่ีคนมี

การศึกษาต่ํามักจะใชส่ือประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็

จะใชส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากส่ื อ

ส่ิงพิมพมากกวาประเภทอ่ืน 

4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกจิ  หมายถึง อาชีพ รายไดและสถานภาพทางสังคมของ

บุคคล มีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารท่ีมีตอผูสงสารเพราะแตละคนมีวัฒนธรรม

ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายท่ีตางกัน ปจจัยบางอยางท่ีเกี่ยวของกับตัวผูรับสารแต

ละคนเชนปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมท่ีจะมีอิทธิพลตอการรับขาวสาร 

ปจจัยทางดานประชากรนั้นยังมีลักษณะอ่ืนๆอีก ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อทํา

ความรูจักกับการส่ือสารได โดยอยูภายใตแนวความคิดท่ีวาถาบุคคลมีปจจัยเหลานั้นแตกตางกัน

ความคิด และการกระทําก็มีแนวโนมท่ีจะแตกตางกันไปดวย ซ่ึงแนวความคิดนี้สามารถนําไปใช

อธิบายปจจัยของประชากรดานอ่ืนๆได (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2538) 

 

แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด (Market Mix - 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุม

ได ถูกสรางข้ึนโดยคํานึงถึงความจําเปน และความตองการ (Needs and Wants) ของตลาดสวนตางๆ 

เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคทางการตลาดและเพื่อเปนการตอบสนองหรือสรางความพึงพอใจ 

(Satisfaction) ใหกับผูบริโภคดวย ประกอบดวยเคร่ืองมือดังนี ้

1. สวนประสมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Product Mix) 

1.1 ตัวผลิตภัณฑ 

1.2 บริการท่ีใหกับผลิตภัณฑ 

1.3 ตรายี่หอ 

1.4 หีบหอและปายสลาก 

2. สวนประสมเกี่ยวกับราคา (Price Mix) 

2.1 ราคาเบ้ืองตนของผลิตภัณฑ 
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2.2 คัวปรับราคา 

2.3 ขอตกลงเกี่ยวกับสินเช่ือ 

2.4 ขอตกลงเกี่ยวกับการขนสงและการถือครองสินคา 

3. สวนประสมเกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนาย (Place Mix) 

3.1 ชองทางการจัดจําหนาย 

3.2 เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษาสินคา 

3.3 การควบคุมสินคาคงคลัง 

3.4 เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการจัดสงสินคา 

4. สวนประสมเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย (Promotion Mix) 

4.1 โฆษณา 

4.2 การขายโดยใชพนักงาน 

4.3 การสงเสริมการขาย 

4.4 การประชาสัมพันธ 

กกกกกกกก1. ส่วนประสมทางด้านผลติภัณฑ์ ( The Product Mix) ผูบริหารงานทางการตลาด

จะตองสรางสวนประสมทางดานผลิตภัณฑซ่ึงประกอบดวยตัวผลิตภัณฑ บริการท่ีใหกับผลิตภัณฑ 

ตรายี่หอและหีบหอซ่ึงเปนท่ีปรารถนาของผูบริโภคในเปาหมายทางการตลาด โครงสรางของ

องคประกอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑในขอเสนอขายทางการตลาดนั้นเราเรียกวา สวนประสมทางดาน

ผลิตภัณฑ ความกวางของมันวัดไดโดยอาศัยจํานวนของสายผลิตภัณฑท่ีบริษัททําการจําหนาย 

ความลึกของมันวัดไดโดยจํานวน แบบ สไตล สีสัน ตรายี่หอ หีบหอ ปาย สลากและบริการ สวน

ประสมทางการตลาดเปนการเสนอรายการส่ิงของท้ังหมดท่ีองคกรธุรกิจทําการเสนอใหกับตลาด

เพื่อทําการขาย 

ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ

ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน 

บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ( Etzel, Walker and Stantion 

2004 : G-10, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548) ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน( Utility) และมี

คุณคาในสายตาลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ

ตองคํานึงปจจัยตอไปนี้ 

1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ 

1.2 องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ 
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1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนการออกแบบผลิตภัณฑบริษัทเพื่อแสดง

ตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคากลุมเปาหมาย 

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อไดผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและดีข้ึนซ่ึงตอง

ความสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน 

1.5 กลยุทธเกี่ยวกับเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด และสายการผลิต 

2. ส่วนประสมทางด้านราคา (The Price Mix) สวนประสมทางดานราคาเปนการ

ประสมหรือรวมระหวางราคาเบ้ืองตน (Basic Price) ตัวปรับราคา สินเช่ือ และขอตกลงเกี่ยวกับการ

ถือครองและการขนสงสินคา สวนประสมทางดานราคาแตกตางกันไปแลวแตขอเสนอขายของ

บริษัท 

ในการสรางสวนประสมทางดานราคานั้นจําเปนตองพิจารณาปจจัยท่ีสําคัญหลาย

ประการ กระบวนการสรางเร่ิมตนดวยการพิจารณาอุปสงคของผลิตภัณฑท่ีมีอยูและท่ีอาจจะมีข้ึน

ได การพิจารณาดังกลาวนี้เปนส่ิงจําเปนในการกําหนดราคาเบ้ืองตนและขอตกลงเกี่ยวกับสินเช่ือซ่ึง

ตั้งข้ึนมาไดโดยพิจารณาจากความตองการของตลาดกับระดับของการผลิตท่ีองคกรธุรกิจจะกระทํา 

ตนทุนเปนปจจัยท่ีสองท่ีจะตองใหความสนใจเนื่องจากวาคงไมมีผูบริหารคนใดท่ีจะตองการใหวาง

ราคาสินคาท่ีไมคุมตนทุนและไมอาจทําใหราคาดังกลาวบรรลุถึงวัตถุประสงคเกี่ยวกับกําไรของ

องคกรธุรกิจ 

ราคา ( Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆท่ีมีความจําเปนตองจายเพื่อใหได

ผลิตภัณฑ (Etzel, Walker and Stantion 2004 : G-10, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548) หรือ

หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ีเกิดข้ึน ถัดจาก Product ราคาตนทุน 

(Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ 

3. ส่วนประสมทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (The Place Mix) แมวาบริษัทจะทําการ

เสนอขายผลิตภัณฑท่ีถูกตอง ราคาท่ีถูกตอง และมีการสงเสริมการจําหนายท่ีถูกตองเพียงใดก็ตาม 

สวนประสมตางๆ ดังกลาวก็ยังมิอาจจะทําการตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางนาพอใจ 

ถาสถานท่ีและเวลาท่ีทําการจัดจําหนายไมถูกตอง สวนประสมทางดานชองทางการจัดจําหนายมี

สวนรวมท่ีสําคัญเปนอยางมากตอสวนประสมทางการตลาดในดานอรรถประโยชนทางดานเวลา

และสถานท่ี ( Time and Place Utilities) ดังนั้นสวนประสมทางดานการจัดจําหนายจึงเปนการ

ประสมทางดานชองทางการจัดจําหนาย ( Marketing Channels) เคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆใน

การเก็บรักษาสินคา (Storage Facilities) วิธีการควบคุมสินคาคงคลังและเคร่ืองอํานวยความสะดวก

ตางๆในการสงสินคา ผูบริหารงานทางการตลาดตองทําการประสมรวมปจจัยหรือตัวแปรตางๆ
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เหลานี้ใหเขากันเพื่อกอใหเกิดอรรถประโยชนทางดานเวลาและสถานท่ีเพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูบริโภค 

การสงเสริมการตลาด ( Promotion) เปนเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอ

ตราสินคา บริการ ความคิด หรือบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ ( Persuade) ใหเกิดความตองการ และเตือน

ความทรงจํา ( Remind) ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ และพฤติกรรม

การซ้ือของผูบริโภค(Etzel, Walker and Stantion 2004 : G-10, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548) 

หรือเปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการ

ซ้ือซ่ึงการติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย (Personal selling) ทําการขาย และการติดตอส่ือสารโดย

ไมใชคน ( Nonpersonal selling) เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ องคกรอาจเลือกใช

หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคาผลิตภัณฑ 

และคูแขงขัน ใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ มีดังนี้  

3.1 การโฆษณา ( Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกรและ 

(หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการ

โฆษณาจะเกี่ยวของกับ 

 3.1.1 กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาและยุทธวิธีการโฆษณา 

 3.1.2 กลยุทธส่ือ (Media strategy) 

3.2 การประชาสัมพันธ (Public Relation : PR) หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารท่ีมี

การวางแผนโดยองคกรหนึ่ง เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอองคกร ผลิตภัณฑ หรือนโยบาย ใหเกิดกับกลุม

ใดกลุมหนึ่ง ( Etzel, Walker and Stantion 2004 : G-9, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548)โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อสงเสริมหรือรักษาภาพพจนหรือผลิตภัณฑของบริษัท 

3.3 การขายโดยใชพนักงานขาย ( Personal selling) เปนการส่ือสารระหวางบุคคลกับ

บุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ือท่ีเปนกลุมเปาหมายใหซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการหรือปฏิกิริยาตอ

ความคิด หรือเปนการเสนอข ายโดยหนวยงานขายเพื่อใหเกิดการขาย และสรางความสัมพันธอันดี

กับลูกคา (Etzel, Walker and Stantion 2004 : G-8, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548)  

3.4 การสงเสริมการขาย ( Sales promotion) เปนส่ิงจูงใจท่ีมีคุณคาพิเศษท่ีกระตุน

หนวยงานขาย ( Sales force) ผูจัดจําหนาย ( Distributors) หรือผูบริโภคคนสุดทาย ( Ultimate 

consumer) โดยมีจุดหมายเพื่อใหเกิดการขายในทันทีทันใด หรือเปนเคร่ืองมือกระตุนความตองการ

ซ้ือท่ีใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงานขาย ( Etzel, Walker and Stantion 2004 : 
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G-9, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548) ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซ้ือ 

โดยลูกคาคนสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ 

 3.4.1 การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค (Consumer 

promotion) 

 3.4.2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง (Trade 

promotion) 

 3.4.3 การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูพนักงาน (Sales 

force promotion) 

3.5 การตลาดทางตรง ( Direct marketing หรือ Direct response marketing) การโฆษณา

เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง ( Direct response advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการ

โฆษณาเช่ือมตรง (Online advertising) มีความหมายตางกันดังนี ้

 3.5.1 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ Direct response marketing) เปน

การติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนอง ( Response) โดยตรง หรือหมายถึง

วิธีการตางๆ ท่ีนักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ้ือ และทําใหเกิดการตอบสนอง

ในทันที ท้ังนี้ตองอาศัยฐานขอมูลลูกคา และการใชส่ือตางๆ เพื่อส่ือสารโดยตรงกับลูกคา เชน ใช

ส่ือโฆษณาและแคตตาล็อก (Arens 2002 :  IT6, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548) 

 3.5.2 การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct respond Advertising) 

เปนการโฆษณาซ่ึงถามผูอาน ผูรับฟง หรือผูรับชม ใหเกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผูสง

ขาวสาร ซ่ึงอาจจะใชจดหมายตรงหรือส่ืออ่ืน 

 3.5.3 การตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง  (Online advertising) หรือ

การตลาดผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  (Electronic marketing หรือ E-marketing) เปนการโฆษณาผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ต เพื่อส่ือสาร สงเสริม และขายผลิตภัณฑหรือบริการ

โดยมุงหวังผลกําไรและการคา 

4. ส่วนประสมทางด้านการส่งเสริมการตลาด ( The Promotion Mix) นักการตลาด

จะตองทําการสรางสวนประสมทางดานการสงเสริมการตลาดใหเขากับขอเสนอขายทางการตลาด

แตละคร้ังดวย ความมุงหมายเบ้ืองตนของสวนประสมทางดานการสงเสริมการตลาดก็คือเพื่อทําการ

แจงขาวสาร ( Inform) และชักชวน ( Persuade) สมาชิกของตลาดสวนท่ีเปนเปาหมาย สวนประสม

ทางดานการสงเสริมการจัดจําหนายและเปนการผสมผสานกันระหวางโฆษณา การเสนอขายโดยใช

พนักงาน การสงเสริมการขายและกิจกรรมตางๆ ทางดานการประชาสัมพันธเพื่อใหนักการตลาดทํา
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การแจงขาวสารและทําการชักชวนผูซ้ือใหดําเนินการติดตอทางการตลาด (Market Transaction) ข้ึน 

อันจะนําไปสูการตอบสนองความพอใจใหแกวัตถุประสงคของระบบการซ้ือและการขาย 

การจัดจําหนาย ( Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึง

ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาด 

สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจาย

ตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึง

ประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 

 4.1 ชองทางการจัดจําหนาย ( Channel of distribution หรือ Distribution channel 

หรือ Marketing channel) หมายถึง กลุมบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวของกับการเคล่ือนยาย

กรรมสิทธ์ิในผลิตภัณฑ หรือเปนการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูใชทางธุรกิจ   ( Etzel, 

Walker and Stantion. 2004 : G-4, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548) หรือเสนทางท่ีผลิตภัณฑ 

และ(หรือ) กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด 

 4.2 การกระจายตัวสินคา หรือสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด ( Physical 

distribution หรือ Marketing logistics) หมายถึง งานท่ีเกี่ยวของกับการวางแผน ( Planning) การ

ปฏิบัติการตามแผน ( Implementing) และควบคุมการเคล่ือนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคา

สําเร็จรูป จากจุดเร่ิมตนไปยังจุดสุดทายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดย

มุงหวังกําไร (Etzel, Walker and Stantion 2004 : G-6, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548) 

 

แนวคดิและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ซ่ึงเปนข้ันตอนการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาเกี่ยวกับการซ้ือสินคาหรือบริการของผูบริโภคกลุมใดกลุมหนึ่ง ประกอบดวย

ข้ันตอนสําคัญเรียงตามลําดับกอนหลัง คือ 

1. การรับรูปญหาหรือความจําเปน 

2. การแสวงหาขอมูล 

3. การประเมินทางเลือก 

4. การตัดสินใจและกระทําการซ้ือ 

5. การรูสึกพอใจหรือไมพอใจในสินคาหรือบริการท่ีซ้ือ 

 

1. การรับรู้ปัญหาหรือความจําเป็น ( Problem of Need Recognition) หมายถึง การท่ี

ผูบริโภคตระหนักถึงปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู จนเกิดความตองการท่ีจะหาส่ิงใดส่ิงหนึ่งมาชวย
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แกปญหานั้น ซ่ึงก็คือ สินคาหรือบริการท่ีสามารถทําหนาท่ีแกปญหานั้นๆไดเอง ปญหาของ

ผูบริโภคจะมีความสําคัญมากหรือนอยข้ึนอยูกับระยะหางระหวางส่ิงท่ีผูบริโภคอยากจะใหเปน

เทียบกับส่ิงท่ีเปนอยู 

2. การแสวงหาข้อมูล (Search for Information) หมายถึง การท่ีผูบริโภคเสาะหาและ

คัดเลือกขอมูลเกี่ยวกับปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู เพื่อใชกําหนดทางเลือกและใชประกอบการตัดสินใจ

เลือกทางเลือกในการแกปญหา โดยท่ัวไปผูบริโภคมักจะมีขอมูลจํานวนหนึ่งเก็บไวในความทรงจํา 

(memory) เรียกวา แกลงขอมูลภายในแตบางคร้ังก็อาจตองหาเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลภายนอก 

3. การประเมินทางเลอืก (Alternative Evaluation) หมายถึง การนําทางเลือกท่ีรวบรวม

ไวในข้ันตอนการแสวงหาขอมูลมาพิจารณาเพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ทางเลือกในท่ีนี้ก็คือสินคาหรือ

บริการจํานวนหนึ่งท่ีทําหนาท่ีแกปญหาเดียวกัน กลาวโดยสรุปผูบริโภคมักจะตัดสินใจเลือกจาก 2 

ระดับ คือ การเลือกตัวสินคา (Products or Services) และการเลือกตราสินคา (Brands) 

4. การตัดสินใจและกระทาํการซ้ือ ( Purchase or Choice) หมายถึง การตัดสินใจเลือก

เอาทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งพรอมกับดําเนินการเพื่อใหไดทางเลือกนั้นมาดวยวิธีการลักษณะตางๆ 

5. ความรู้สึกหลงัซ้ือ (Post Purchase Feelings or The Outcome of Choice) หมายถึง 

ความรูสึกภายนอกหลังจากท่ีผูบริโภคไดทดลองใชสินคาหรือบริการท่ีเลือกซ้ือแลว ซ่ึงแบง

ออกเปนความรูสึกพอใจและไมพอใจในสินคาหรือบริการนั้น ความพอใจเกิดข้ึนเม่ือผลลัพธจาก

การใชตรงกับผูบริโภคคาดหวังไว และถาหากผูบริโภคผิดหวังกับการใชสินคาหรือบริการนั้นก็จะ

รูสึกไมพอใจ 
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ภาพที ่1 รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ือหรือผูบริโภค (Model of buyer or consumer behavior) และปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ( Factors influencing consumer’s buying behavior) 

ท่ีมา : Kotler and Armstrong, อางถึงใน ปาณิศา ลัญชานนท, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพธรรมสาร, 2549), 88. 

กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคดิของผู้ซ้ือ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ

เปรียบเทียบเสมือนกลองดํา ( Black box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายาม

คนหาความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือ และ

กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ ดังนี ้

1. ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย ( Inside stimulus) 

ภายนอกรางกาย ( Outside stimulus) ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา ( Buying 

motive) ซ่ึงอาจใชเหตุจูงใจใหซ้ือดานเหตุผลหรือดานจิตวิทยา (อารมณ) ส่ิงท่ีกระตุนภายนอก

ประกอบดวย 2 สวน คือ 

1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด ( Marketing stimulus) เปนส่ิงกระตุน เกี่ยวของกับ สวน

ประสมทางการตลาด (Market Mix - 4Ps) ประกอบดวย 

(1) ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product)  

(2) ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) 

(3) ส่ิงกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place) 

(4) ส่ิงกระตุนดานการสงเสริม (Promotion) 
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1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ( Other stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการซ้ือของผูบริโภคท่ีอยู

ภายนอกองคกรซ่ึงบริษัทควบคุมไมได ส่ิงเหลานี้ ไดแก 

 (1) ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภค 

 (2) ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี ( Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดานการฝาก-

ถอนเงินอัตโนมัติสามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคใหใชบริการของธนาคารมากข้ึน 

 (3) ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง ( Legal and political) เชนกฎหมายเพิ่ม

หรือลดของภาษ ี

 (4) ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม ( Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน

เทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือ 

2. ลกัษณะของผู้ซ้ือ ( Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซ้ือไดรับอิทธิพลมาจาก

ปจจัยตางๆ ดังนี ้

2.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม ( Cultural factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคานิยม ( Values) 

ความคิดและทัศนคติ ท่ีเกิดจาการเรียนรูและการมีสวนรวมระหวางสมาชิกของกลุม ปจจัยดาน

วัฒนธรรมเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค การทราบถึงลักษณะความตองการของ

ผูบริโภคทางดานวัฒนธรรมจะชวยในการจัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสมกับผูบริโภค

กลุมเปาหมายได ปจจัยดานวัฒนธรรม ประกอบดวย 

(1) วัฒนธรรมพื้นฐาน 

(2) วัฒนธรรมยอย 

(3) ช้ันสังคม มีความสําคัญอยางยิ่งตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 

2.2 ปจจัยดานสังคม ( Social factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมี

อิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท

และสถานะของผูซ้ือ  

2.3 ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factor) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด

ของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซ่ึงถือวาเปน

ปจจัยภายในตัวบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือและการใชสินคา ปจจัยภายใน ประกอบดวย 

(1) แรงจูงใจ 

(2) การรับรู 

(3) การเรียนรู 

(4) ความเช่ือ 

(5) ทัศนคต ิ
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(6) บุคลิกภาพ 

(7) แนวคิดท่ีมีตอตนเอง  

2.4 ปจจัยสวนบุคคล (Personal factor) การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะ

สวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจหรือ

รายได การศึกษา คานิยม และรูปแบบการดํารงชีวิต  

2.5 ปจจัยดานสถานการณ ( Situational factor) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางกายภาพ เวลา อารมณ 

3. การตอบสนองของผู้ซ้ือ ( Buyer’s Response) คือ การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

(Buyer’s Purchase Decision) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) 

2. การเลือกตราสินคา (Brand Choice) 

3. การเลือกผูขาย (Dealer Choice) 

4. การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) 

5. การเลือกซ้ือปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) 

6. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase) 

6.1 การทดลอง (Trial) 

6.2 การซ้ือซํ้า (Repeat purchase) 

พฤติกรรมของผูบริโภคในแตละข้ันตอนท่ีไดกลาวมาในข้ันตน จะแตกตางกันออกไป

ตามเหตุปจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ 

(1) อิทธิพลจากสภาพแวดลอม ( Environmental Influences) เชน วัฒนธรรม ช้ัน

ช้ันของสังคม ครอบครัวของผูบริโภค ฯลฯ 

(2) ความแตกตางในตัวผูบริโภคเอง ( Individual Differences) เชน ฐานะทาง

การเงิน ความรู ทัศนคติ วิถีการดําเนินชีวิต ฯลฯ 

(3) ขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงจะตองมีมากพอและทันสมัย 
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ความหมายของเคร่ืองสําอาง 

 เคร่ืองสําอางอาจมีคําจํากัดความหรือความหมายไดมากมาย แลวแตผูท่ีใหคําจํากัดความ

ตลอดจนความตองการหรือจุดประสงคของการใชเคร่ืองสําอาง และประเทศท่ีใหคําจํากัดความ แต

อยางไรก็ตาม หลักการหรือพื้นฐานของความหมายของคําวา เคร่ืองสําอางจะเหมือนกัน ดังจะเห็น

ไดจากคําจํากัดความตางๆตอไปนี้ 

1. ตํารา Cosmetics Science and Technology โดย Edward Sagarin 1st edition หนา 4 

ไดใหคําจํากัดความไววาเคร่ืองสําอางหมายถึง 

1.1 Articles intended to be rubbed, pour, sprinkle, or sprayed on, introduce into, 

or otherwise applied to the human body or any part thereof for cleaning, beautifying promoting 

attractiveness, or altering the appearance. 

1.2 Articles intended for use as a component of such any article, except that the 

term shall not include soap. 

2. หนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก. 152-2518) มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง ไดใหคําจํากัดความเคร่ืองสําอางวา เคร่ืองสําอางหมายถึง 

2.1 ผลิตภัณฑส่ิงปรุงเพื่อใชบนผิวหนังหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายมนุษย

โดย ถู ทา พน หรือโรย เปนตน เชนในการทําความสะอาดปองกัน แตงเสริมเพื่อความงามหรือ

เปล่ียนแปลงรูปลักษณะ 

2.2 ส่ิงใดๆท่ีใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑส่ิงปรุงท่ีกลาวมาแลวในขอ 2.1 

3. พระราชบัญญัติ เคร่ืองสําอาง พ.ศ.2517 ไดใหคําจํากัดความเคร่ืองสําอางวาหมายถึง 

3.1 วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใช ทา ถู โรย พน หยอด ใส อบ หรือดวยวิธีอ่ืนใด ตอ

สวนใดสวนหนึ่งของรางกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือสงเสริมใหเกิดความสวยงาม

ตลอดท้ังเคร่ืองประทินผิวตางๆดวย 

3.2 วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชเปนสวนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอางโดยเฉพาะ 

3.3 วัตถุอ่ืนท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนเคร่ืองสําอาง 
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คุณลกัษณะเคร่ืองสําอาง 

การผลิตเคร่ืองสําอาง มีลักษณะการเตรียมหรือการผลิตเหมือนกับการเตรียมหรือการ

ผสมยา แตในกรณีของการเตรียมเคร่ืองสําอางจะมีลักษณะท่ีเฉพาะเดนชัดท่ีแตกตางจากการผลิตยา

อยู 3 ประการ คือ 

1. เปนผลิตภัณฑท่ีมีกล่ินหอมชวนดม  คือ ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางสวนใหญจะให

สัมผัสทางจมูก เปนส่ิงแรกโดยผูซ้ือจะเปดจุกภาชนะออกสูดดมเปนเร่ิมแรก 

2. มีลักษณะสวยงาม ท้ังลักษณะของผลิตภัณฑ รวมถึงการหีบหอ  มักมีการประดิษฐท่ี

สวยงาม ทําใหนาใช 

3. ใชงานไดงาย สะดวกตอการพกพา 

เคร่ืองสําอางโดยท่ัวไป จะตองบอกคุณลักษณะของเคร่ืองสําอางนั้นๆ ไว ตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เชน สวนประกอบของผลิตภัณฑ  วิธีใช ขอระวังภาชนะ

และการบรรจุ รวมถึงการทดสอบ การตรวจหาปริมาณ และการวิเคราะห 

 

ประโยชน์ของเคร่ืองสําอาง 

เคร่ืองสําอางตางๆมีประโยชนในหลายๆดาน และสามารถนํามาสรุปเปนขอๆไดดังนี ้

1. ชวยกลบกล่ินอับทําใหจิตใจสดช่ือเม่ือสูดดม เนื่องจากเคร่ืองสําอางทุกชนิดมีกล่ิน

หอม 

2. ชวยทําความสะอาดรักษาอนามัยและสุขภาพของผิวปากและฟน เชน สบูและยาสี

ฟน 

3. ชวยตกแตงใหผิวดูเนียนและผุดผองข้ึน เชน แปงแตงหนาชวยเนนใหเดนงามข้ึน 

หรือดินสอเขียนค้ิว ครีมและแปงแตงขอบตาจะทําใหดวงตาดูหวานข้ึน 

4. ชวยกลบเกล่ือนใหแลดูเปนธรรมชาติ เชน กลบฝาหรือไฝตางๆ 

5. ชวยตกแตงเสนผมใหทรงรูปอยูได ใหสวยงามตามแบบท่ีตองการ เชน Hair Spray 

หรือ Hair Set ตางๆ 

6. ชวยทําใหผิวสบายแกความอับช้ืน และชวยกันโรคผิวหนังได เชน แปงฝุนโรยตัว 

อยางไรก็ตามเคร่ืองสําอางจะใหประโยชนตางๆดังกลาว ตอเม่ือเปนเคร่ืองสําอางท่ีดี 

โดยท่ัวไปแลวเคร่ืองสําอางท่ีดี ควรมีคุณสมบัติใหประโยชนไดดีพอสมควรตามท่ีระบุไวในฉลาก 

ตองไมทําอันตรายตอผิวหนังหรือทําใหเกิดอาการแพ ตองมีลักษณะนาใช โดยไมเปล่ียนแปลง

สภาพรูปลักษณะเม่ือเก็บไวนาน และไมมีส่ิงแปลกปลอมและควรสะอาดปราศจากเช้ือจุลินทรีย 
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ประเภทของเคร่ืองสําอาง 

เคร่ืองสําอางสามารถแบงไดหลายประเภท แตโดยท่ัวไปมักจะแบงเปนประเภทใหญๆ

ได 2ประเภท คือ 

1. เคร่ืองสําอางท่ีไมไดใชแตงสีของผิว คือ เคร่ืองสําอางประเภทนี้ ใชสําหรับการทํา

ความสะอาดผิวหนา หรือใชเพื่อปองกันผิวหนังไมใหเกิดอาการอันตรายจากส่ิงแวดลอม 

เคร่ืองสําอางประเภทนี้ไดแก สบู แชมพู ครีมลางหนา ครีมกันผิวแตก น้ํายาชวยกระชับผิวใหตึง 

เปนตน 

2. เคร่ืองสําอางท่ีใชแตงสีผิว คือ เคร่ืองสําอางประเภทนี้ใชสําหรับการแตงสีของผิวให

มีสีสันสวยข้ึนจากธรรมชาติท่ีเปนอยู เชน แปงแตงผิวหนา ลิปสติก รูช เปนตน 

การกํากับดูแลผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางทุกประเภททุกชนิดท่ีจําหนายในประเทศไทย 

บริหารจัดการโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต

พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ. 2535 ซ่ึงแบงประเภทเคร่ืองสําอางออกเปน 3 ประเภท ตามความ

เส่ียงในดานความปลอดภัย คือ 

1. เคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษ กลุมนี้มีโอกาสกอใหเกิดอันตรายไดมากท่ีสุด จึงไดรับ

การกํากับดูแลเขมงวดท่ีสุด ท่ีฉลากผลิตภัณฑตองแสดงเลขทะเบียนเคร่ืองสําอาง ตัวอยางไดแก ยา

สีฟน น้ํายาบวนปาก น้ํายาดัดผม น้ํายาดัดผม ยืดผม ยอมผม ฟอกสีผม เปนตน 

2. เคร่ืองสําอางควบคุม เปนผลิตภัณฑท่ีมีโอกาสกอใหเกิดอันตรายไดบางแตนอยกวา

กลุมแรก ฉลากตองแสดงขอความ “เคร่ืองสําอางควบคุม” ตัวอยางไดแก ผาอนามัย ผาเย็น แปงฝุน

โรยตัว แปงน้ํา เคร่ืองสําอางขจัดรังแค เคร่ืองสําอางปองกันแดด 

3. เคร่ืองสําอางท่ัวไป กลุมนี้โอกาสเกิดอันตรายนอยกวาสองกลุมแรก ไดแก 

ผลิตภัณฑทุกชนิดท่ีไมไดรวมอยูในสองกลุมแรก 

 

เคร่ืองสําอางสําหรับผวิหนัง 

ดังไดกลาวแลววาการใชเคร่ืองสําอางมักใชกับผิวหนัง ขน ผม และเล็บ ซ่ึงมี

วัตถุประสงคดังนี ้

1. เพิ่มความงดงามใหแกใบหนา ลําตัว เสนผม และเล็บ 

2. บํารุงผิวใหเส่ือมโทรมชากวาปกต ิ

3. แกไขปกปดรอยดางดําหรือขอตําหนิของผิวและเล็บ 

4. ปองกันและระงับกล่ินจากรางกายและกล่ินปาก 

5. เพื่อใหดูแกชากวาวัย 



20 
 

 
 

6. ปองกันผิวจากภายนอก เชน ความรอน แสงแดด ความแหงแลง เปนตน 

7. รักษาความผิดปกติบางอยางของผิวหนัง เชน สิว ฝา รังแค เปนตน 

8. ทําความสะอาดผิวและเสนผมใหแลดูสดช่ืนและมีสุขภาพด ี

 

ดังนั้นจะจําแนกประเภทโดยกลาวถึงประโยชนในการใชเคร่ืองสําอางเปนหลัก ดังนี ้

1. เคร่ืองสําอางสําหรับทะนุบํารุงผิวหนัง และแกขอบกพรองของผิวหนัง 

(Skin-Care Cosmetics) 

1.1 เคร่ืองสําอางชะลอความแก 

1.2 ผลิตภัณฑขจัดสิว 

1.3 ผลิตภัณฑขจัดสีผิวและขจัดฝา 

1.4 ผลิตภัณฑระงับเหงื่อและขจัดกล่ินตัว 

1.5 ครีมบํารุงหลอล่ืนผิว (Emollient and Moisturizer) 

1.6 เคร่ืองสําอางตกแตงเสนผม 

1.7 เคร่ืองสําอางกําจัดขน 

1.8 เคร่ืองสําอางสําหรับโกนหนวด 

2. เคร่ืองสําอางสําหรับปกปองผิวหนัง (Skin-Protective Cosmetics) 

2.1 ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด 

2.2 ครีมทาผิว 

2.3 ครีมทาปองกันแมลงกัดตอย 

  3. เคร่ืองสําอางสําหรับทําความสะอาด (Skin-Cleansing Cosmetics) 

   3.1 ผลิตภัณฑท่ีใชในหองน้ํา (Toilet preparations) 

   3.2 ยาสีฟนและน้ํายาบวนปาก 

   3.3 ผลิตภัณฑแชมพูและนวดเสนผม 

  4. เคร่ืองสําอางสําหรับเสริมแตงความงามของผิวหนัง (Colored Cosmetics) 

   4.1 เคร่ืองสําอางตกแตงตา 

   4.2 เคร่ืองสําอางตกแตงแกม 

   4.3 เคร่ืองสําอางตกแตงปาก 

   4.4 เคร่ืองสําอางตกแตงเล็บ 

เคร่ืองสําอางท่ีพบในทองตลาดอาจจะแบงออกเปน 10 ประเภท ดังนี ้

1. เคร่ืองสําอางสําหรับผิวหนัง ไดแก 
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1.1 ครีมทาผิว 

1.2 ผลิตภัณฑขจัดสิว 

1.3 ผลิตภัณฑขจัดสีผิวและขจัดฝา 

1.4 ผลิตภัณฑระงับเหงื่อและขจัดกล่ินตัว 

1.5 ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด 

1.6 ผลิตภัณฑปองกันแมลงกัดตอย 

2. เคร่ืองสําอางสําหรับผมและขน ไดแก 

2.1 แชมพูและครีมนวดผม 

2.2 ผลิตภัณฑตกแตงผม 

2.3 ผลิตภัณฑสําหรับโกนหนวดและกําจัดขน 

3. เคร่ืองสําอางสําหรับแตงตาและค้ิว 

4. เคร่ืองสําอางสําหรับแตงใบหนา 

4.1 ผลิตภัณฑพอกหนาและลอกหนา 

4.2 ผลิตภัณฑกลบเกล่ือน 

4.3 ผลิตภัณฑรองพื้นแตงหนา 

4.4 แปงผัดหนาและแปงโรยตัว 

5. เคร่ืองสําอางสําหรับแตงแกม 

6. เคร่ืองสําอางสําหรับแตงปาก 

7. เคร่ืองสําอางสําหรับทําความสะอาดผิวปาก และฟน 

7.1 ครีมลางหนาและครีมลางหนา 

7.2 ยาสีฟนและน้ํายาบวนปาก 

8. เคร่ืองสําอางสําหรับเล็บ 

9. เคร่ืองสําอางสําหรับเด็ก 

10. ผลิตภัณฑน้ําหอม 
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เคร่ืองสําอางแบรนด์เกาหลใีต้ 

กกกกกกกกรายช่ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตท่ีมีจัดจําหนายในประเทศไทย มีดังนี ้

1. อทูีดี ้เฮ้าส์ (Etude House) 

คอนเซ็ปตเร่ิมตนในการผลิตเคร่ืองสําอางของ อีทูดี้  เฮาส ( Etude House) คือ 

เคร่ืองสําอางคุณภาพ ดีไซนทันสมัย มีใหเลือกหลากหลายสีสัน ในราคาท่ีเหมาะสม โดย อีทูดี้ เฮาส 

(Etude House) เนนหลักปรัชญาความงามของสาวเอเชีย และไดมีการพัฒนารูปแบบจนกลายเปน

เคร่ืองสําอางช้ันนําของเกาหลี และยังมีเคานเตอรเคร่ืองสําอางแบบ Stand Alone Shop 

อีทูดี้ เฮาส (Etude House) ไดรับการออกแบบตกแตงภายใต คอนเซ็ปตบานเจาหญิง ท่ี

ไดรับแรงบันดาลใจมาจากบานของเจาหญิงในเทพนิยาย ซ่ึงเปนความฝนของผูหญิงทุกค น 

เคร่ืองสําอางอีทูดี้ เฮาส (Etude House) เปนเคร่ืองสําอางท่ีเมคอัพอารทติสเลือกใช ผลิตจากโรงงาน

ท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลก ในประเทศเกาหลี  มีท้ังเมคอัพท่ีมีสีสันสดใส หรือผลิตภัณฑ

บํารุงดูแลผิว ครบทุกความตองการของผูหญิง ท่ีดูแลตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา กวา 700 รายการ โดย

เนนโทนสีชมพูเปนหลัก วัสดุทุกช้ินท่ีนํามาตกแตงในราน และ ทีมชางท่ีมาดูแลการตกแตง บินตรง

มาจากประเทศเกาหลีท้ังส้ิน (บริษัท อเกน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 2553) 

 

2. สกนิฟู๊ด (Skin Food) 

เปนเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในประเทศเกาหลีใต สํานักงานใหญอยูท่ีกรุงโซล ประเทศ

เกาหลี ซ่ึงกอตั้งมาตั้งแตป 1957 Skin food เปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวางและแพรหลายเนื่องจากการ

นําเอาจุดเดนของตัวเองในเร่ืองสวนประกอบสําคัญ ซ่ึงมาจากธรรมชาติลวน  ๆ ท้ังนี้ในปจจุบัน 

Skin food ไดแพรหลายไปในหลายๆประเทศ ไมใชแคใน ประเทศเกาหลีใตเพียงอยางเดียว ยังมี 

ประเทศญ่ีปุน มาเลยเซีย สิงคโปร และประเทศไทย (บริษัท มาลาคี จํากัด 2553) 

 

3. ลาเนจ (Laneige) 

เปนสินคาเคร่ืองสําอางท่ีอยูในระดับ hi-end ของเกาหลี    ลาเนจ  (Laneige) มาจากภาษา

ฝร่ังเศส แปลวา “หิมะ” โลกท่ีถูกปกคลุมดวยหิมะขาวบริสุทธ์ินั้นดูมีจิตวิญญาณและสวยงาม ส่ือให

เห็นถึงความรูสึกของโลกอันบริสุทธ์ิ สะอาด เงียบสงบ คือท่ีมาของช่ือ “ลาเนจ (Laneige)” ท่ีส่ือถึง 

ผิวพรรณอันสะอาดสวยบริสุทธ์ิ 

ปรัชญาของลาเนจ ( Laneige)  คือ ใบหนาสวยใสเปยมดวยความสุข ( Happy Face) 

เนื่องจากการมีผิวพรรณท่ีมีสุขภาพดีและแตงหนาใหสวยเหมาะกับผิว ท้ังหมดนี้นํามาซ่ึงสโลแกน

ท่ีวา “Skin Feeling So Young Naturally” หรือ “ใหผิวรูสึกถึงความออนเยาวอยางเปนธรรมชาต”ิ 
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ผลิตภัณฑของลาเนจ (Laneige) แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้

4.1 ลาเนจสกินแคร น้ําซ่ึงเปนหัวใจของธรรมชาติ และเปนองคประกอบพื้นฐานท่ี

สําคัญท่ีสุดในการรังสรรคผลิตภัณฑบํารุงผิว ลาเนจ  ( Laneige) ไดนําเสนออีกกาวท่ีสําคัญของแบ

รนด โดยการใชน้ําจากธารน้ําแข็งแหงเทือกเขาหิมาลายาท่ีบริสุทธ์ิ สะอาด อุดมสมบูรณไปดวยแร

ธาตุ และพลังงานอันล้ีลับท่ีซุกซอนอยู หิมาลายาเปนภาษาสันสกฤตมาจากคําวา (หิมา+อาลายา) 

หมายถึง “บานหิมะ” 

4.2 ลาเนจเมคอัพ LANEIGE Snow Crystal Make-up นําความเปลงประกายท่ีเจิดจรัส 

โดยเฉพาะแสงสะทอนสีรุงตระการตาของ Snow Crystal ซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของเกล็ดหิมะ

เทานั้นในการรังสรรคความมหัศจรรยได ซ่ึงเกล็ดหิมะนั้นปราก ฎในรูปทรงแตกตางท่ีเปน “อินฟ

นิตี้” โดยแตละเกล็ดนั้นก็มีรูปรางท่ีตางกันไป ไมซํ้ากันแมแตเกล็ดเดียว นอกจากนี้เกล็ดหิมะยังมี 

“ความใส” ท่ีไดจากน้ํา อากาศ และ แสง ในขณะท่ีได “ความบริสุทธ์ิ” เหนือช้ันบรรยากาศและ

สรรพเสียงในโลกท้ังปวง ดวยวิทยาศาสตรธรรมชาติท่ีนาท่ึงนี้ ลาเนจ  (Laneige) ไดคนพบหลักการ

ใหมของการสะทอนแสงท่ีจะชวยใหใบหนาของหญิงสาวเปลงปล่ังแลดกูระจางใส (บริษัท อมอร

แปซิฟก ประเทศไทย จํากัด 2553) 

 

4. มิชชา (Missha) 

มิติแหงความงามลํ้าคาใหมลาสุดจากเกาหลี ดินแดนแหงธรรมชาติท่ีสะอาดบริสุทธ์ิท้ัง

ยังอุดมสมบูรณไปดวย พืชพรรณธรรมชาติและสมุนไพรหายากแตทรงคุณคาและประสิทธิภาพใน

การบํารุงผิว มิชชา ( Missha) หมายถึง “ผูปฏิวัติความงามแหงอนาคต” ท้ังนี้ความสวยงามท่ีไดจาก

การใชผลิตภัณฑของมิชชา (Missha) มิไดเปนความสวยงามเพียงภายนอกเทานั้น แตยังรวมถึงความ

งามท่ีเกิดข้ึนจากภายในอีกดวยผลิตภัณฑความงามท่ีจะทําใหคุณไดพบกับคุณคนใหมท่ีสวยข้ึน 

สุขภาพผิวดีข้ึน และสดใสข้ึนภายใตสโลแกน “MISSHA เคร่ืองสําอางจากเกาหลี เปล่ียนคุณใหสวย 

ใส สไตล เกาหลี” 

มิชชา ( Missha) มุงม่ันและใสใจในทุก ๆ รายละเอียดของผลิตภัณฑ กอนท่ีผลิตภัณฑ

สักหนึ่งชิ้นจะไดรับการประทับตราสินคาไดนั้น ตองทําการตรวจสอบจนม่ันใจวาผลิตภัณฑนั้นจะ

สะทอนคุณคาแหงประสิทธิผลท่ีชัดเจน และไดมาตรฐานทุก ๆ ข้ันตอนของการผลิตจึงตองผานการ

ตรวจสอบแลวตรวจสอบอีกอยางเขมงวด (บริษัท แมกซ แอนด ไมต้ี ประเทศไทย จํากัด 2553) 
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5. โดโด้ คลบั (Dodo Club) หรือ ปาลกนัตอง (Palgantong) 

จากโรงเรียนสอนแตงหนา Dodo Cosmetics Academy แตดวยความคิดท่ีจะผลิต

เคร่ืองสําอางใหมีสีสันมากกวาท่ีทองตลาดมีก็เร่ิมข้ึน ดังนั้น Dodo Club Company จึงถือกําเนิดข้ึน

จากความคิดนี้ ผูบริหารและกลุมผูเช่ียวชาญของสถาบันเร่ิมคนควาและสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ

เทียบเทากับสินคาแบรนดเนมช่ือดังในแถบประเทศตะวันตก ภายใตแบรนดช่ือ “โดโด คลับ ( Dodo 

Club)” ซ่ึงผลิตและจัดจําหนายเคร่ืองสําอางในแนวคิดท่ีจะพัฒนาท้ังคุณภาพ ความหลากหลายของ

สีสัน และความโดดเดนทางแพคเกจเพื่อใหสะดวกในการใชงานและพกพา 

โดโด คลับ  (Dodo Club) แตกตางจากผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางตามทองตลาด เนื่องจากมี

การเลือกใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงท้ังจากประเทศอิตาลีและอังกฤษ บวกกับข้ันตอนการท่ีผลิตท่ี

นําเอานวัตกรรมข้ันสูงมาใช ทําใหคุณภาพของสินคาเทียบเทากับแบรนดดัง ๆ ท่ัวไป ในสวนของ

แพคเกจก็โดดเดนไปดวยดีไซนท่ีทันสมัย และสะดวกแกการพกพา (บริษัท ไทย-ฮานา จํากัด 2553) 

 

6. เนเจอร์ รีพบับลคิ (Nature Republic) 

เนเจอรรีพับบลิค ( Nature Republic) ไดนําเอาความงามจากธรรมชาติตั้งแตโบราณกาล

มาสรรสราง และสํารวจหาส่ิงมหัศจรรยทางธรรมชาติจากท่ัวทุกมุมโลก อยางไมมีหยุดนิ่ง แลวเอา

ส่ิงท่ีคัดสรรไดมาผสมผสานกับวิทยาการทางวิทยาศาสตรอันลํ้าหนาจนกลายเปนแบนดเนเจอร

รีพับบลิค (Nature Republic) 

ผลิตภัณฑเนเจอรรีพับบลิค (Nature Republic) มี MD Water เปนสวนผสมหลัก ซ่ึง MD 

Water คือการนําเอาน้ําแรบริสุทธ์ิท่ีมาจากแหลงธรรมชาติท่ัวทุกมุมโลกมาผสมผสานกับสารสกัด

ธรรมชาติช้ันยอด ดวยการพัฒนาคิดคนจากเทคนิคช้ันเลิศ NDPจนออกมาเปนมหัศจรรยแหงน้ําแร

ธรรมชาติ MD Water ท่ียอมาจาก “Miracle of Medication Water” ซ่ึงเนเจอรรีพับบลิค ( Nature 

Republic) ไดพัฒนาออกเพื่อหลายๆสภาพผิว (บริษัท ไทย เนเจอรรีพับบลิค จํากัด 2553) 

 

7. เดอะ เฟส ช้อป (The Face Shop) 

ผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑบํารุงผิว และเคร่ืองสําอางเพื่อเพศชายและเพศหญิง 

กอตั้งในป ค.ศ. 1862 ในฐานะผูผลิตและผูคาสงเคร่ืองสําอาง แตในป ค.ศ. 2003 ไดเร่ิมมีการเปด

ธุรกิจแบบมีหนารานเปนคร้ังแรกและจากนั้นก็ไดขยายสาขาไปอยางรวดเร็ว จนกระท้ังในเดือน

ธันวาคม ป ค.ศ.2005 มีการขยายสาขาถึง 400 สาขาท่ัวประเทศเกาหลีใต ผลิตภัณฑของเดอะ เฟส ช

อป ( The Face Shop) เปนผลิตภัณฑท่ีทําจากธรรมชาติ โดยปจจุบันมีรานคาจัดจําหนายในหลาย

ประเทศ อาทิเชน ประเทศออสเตรเลีย บรูไน  แคนาดา จีน สาธารณรัฐโดมินิกัน อินโดนีเซีย ญ่ีปุน 
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จอรแดน มาเลเซีย มองโกเลีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม 

(บริษัท แอล เอ็ม อี จํากัด 2553) 

 

นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตยี่หออ่ืน ๆ ท่ีไมไดกลาวไวขางตน 

ดังตอไปนี้ ลีโอเอเล (Lioele) โฮพเกิลร (Hopegirl) บิวตี้เครดิต (Beauty Credit) โรจูคิส (Rojukiss) 

โซดา (SODA) ฮานสกิน (Hanskin) บาวิพัท (Baviphat) โรตี (Lotree) โทนี่ โมล่ี (Tony Moly) เพริ

เพรา วันเดอรเกิลส ( Peripera Wondergirls) คลิโอ (CLIO) คาสเซ่ินดิว ( Castledew) ซ่ึงยี่หอท่ีได

กลาวมานี้ลวนแตมีจัดจําหนายอยูตามหางสรรพสินคา และรานคาช้ันนํา อาทิเชน เดอะมอลล 

เซ็นทรัล วัตสัน บูธ เปนตน นอกจากนี้ยังมีแบรนดอ่ืน ๆ ท่ีไมไดมีจัดจําหนายอยูตามหนารานท่ัวไป 

ตองส่ังสินคาผานทางอินเตอรเน็ต อาทิ สกิน เจ็ดสิบเกา ( Skin 79) แอคโคเร ( Eccore) ลีซองจู 

(Lisange) เจสซ่ีแอนดโรซ่ี (Jessie & Rosie) เครโบ (Crebeau) จาดิลลา เจ (Jadilla J.) และอ่ืน ๆ อีก

มากมาย 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

นางสาวศุภิสา รอดความทุกข์ (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เคร่ืองสําอางของ

นักศึกษาหญงิคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจัย

พบวาเคร่ืองสําอางท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดสําหรับแตงใบหนา คือ แปงฝุน ดานการใช

เคร่ืองสําอางสําหรับแตงตาและค้ิว คือ มาสคารา การใชเคร่ืองสําอางสําหรับแตงแกมและปาก สวน

ใหญใชลิปสติก และบรัชออน ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองสําอางมีระยะเวลา 1 เดือนตอคร้ัง การ

เลือกใชเคร่ืองสําอางท่ีมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคาและซ้ือเคร่ืองสําอางจากหางสรรพสินคา

มากท่ีสุด เม่ือซ้ือเคร่ืองสําอางจะไปกับเพื่อน นิยมซ้ือเคร่ืองสําอางในชวงลดราคาหรือแถมของแถม 

ถาใชเคร่ืองสําอางยี่หอใดแลวจะไมมีการเปล่ียนไปใชยี่หออ่ืน ถาสินคามีคุณภาพดี สวนมากไดรับ

ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองสําอางจากโทรทัศน 

 

นางสาวศุทธินี มุสิกเจียรนันท์ ( 2551) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีมี่

ผลต่อการเลอืกใช้บริการรักษาสิว ฝ้าจากคลนิิคเวชกรรมโรคผวิหนัง กรณศึีกษานักศึกษา

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานบุคคลในเร่ืองแพทยปริญญามีความรูความเช่ียวชาญดานผิวพรรณท่ีประจําท่ีคลินิคเปนผูใหการ

รักษา มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด การตัดสินใจเลือกใชบริการรักษาสิว ฝาจากคลินิกเวชกรรมโรค
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ผิวหนังของกลุมตัวอยางนักศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จะ

ตัดสินใจเลือกคลินิคเวชกรรมโรคผิวหนังเฉพาะทางมากท่ีสุด 

 

สุธิศา โสมะบุตร์  (2549) ได้ศึกษา ปัจจัยทีมี่ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสําอางผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าของผู้หญงิวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยสําคัญทางดานทัศนคติท่ีทําใหผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร

ตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางผานเคานเตอรหางสรรพสินคาเนื่องจากสินคามีใหเลือกหลากหลาย

ตามความตองการ มีหีบหอบรรจุภัณฑสวยงามมากท่ีสุด เปนสินคาท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลักษณเปนท่ี

ยอมรับท่ัวไป 

ดานปจจัยทางดานการตลาดพบวาระดับความคิดเห็นของผูหญิงวัยทํางานในเขต 

กรุงเทพมหานครเห็นดวยกับการโฆษณาในนิตยสารวามีผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางมาก

ท่ีสุด 

ดานการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผานเคานเตอรหางสรรพสินคาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางกลุมทําความสะอาด และบํารุงผิวหนามากท่ีสุด โดยมีพฤติกรรมการซ้ือ

เคร่ืองสําอาง 2-3 คร้ัง ในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผานมา ซ่ึงในการซ้ือแตละคร้ังใชเงินไปกับการซ้ือ 

นอยกวา 1,500 บาท 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกในการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบ

รนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี  เปนการศึกษาใน

รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีแหลงขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลไดมาจากแบบสอบถามจาก

นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี และขอมูลทุติภูมิ เปนขอมูลท่ีมาจาก

แนวคิด ทฤษฎีจากหนังสือวิชากร และวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี ้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร  ไดแก นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ปการศึกษา 2553 จํานวน 3,499 คน (กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 2553)  

 

ตารางที ่1 แสดงจํานวนนักศึกษาจําแนกตามคณะรวม 3 คณะ ดังนี้ 

คณะ นักศึกษา (คน) 

คณะวิทยาการจัดการ 2,320 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 653 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 526 

รวม 3,499 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง กําหนดจากประชากร โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ซ่ึงคือ นักศึกษา

หญิง ท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีเลือก

ซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต 
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แตเนื่องจากไมทราบขนาดของประชากรท่ีเคยซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตและ

ตองคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเพื่อนําไปประมาณสัดสวนประชากร จึงใช

วิธีการคํานวณขนาดของตัวอยาง ชนิดสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 

                                                                n = Z2 PQ
e2      

กําหนดให 

 n = ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) 

P           = สัดสวนของลักษณะท่ีมีความสนใจในประชากร มีคา  0.5 (นักศึกษาท่ีใช

เคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตจํานวน25 คนจาก 50 ดังนั้น 0.5 = 
25
50

)    

Q  = มีคา 1-0.5 =0.5 

Z = ระดับความเช่ือม่ัน 1.96 (คา z ท่ี  
a
2
  = 0.025 มีคาเทากับ 1.96) 

e = ความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได (ใหมีคา = 0.05) 

เพราะฉะนั้น  n = (1.96)2 ×(0.5)×(0.5)
(0.05)2  = 384.16 

จากการคํานวณไดกลุมตัวอยางเทากับ 384.16 คน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมใน

การวิจัย จึงกําหนดใหกลุมตัวอยางเทากับ 385 คน เพื่อสะดวกตอการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดกลุม

ตัวอยางเพิ่มข้ึนเปน 400 คน 

 

วธีิการสุ่มตัวอย่าง การใชวิธีสุมเลือกขนาดตัวอยางแตละคณะ ประกอบดวย คณะ

วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร โดยการเลือกตัวอยางแบบกําหนดจํานวน ( Quota sampling) เปนการเลือก

ตัวอยางท่ีกําหนดจํานวนตัวอยางแตละช้ันยอย ไวอยางชัดเจน 

ใชสูตร ni = 
Ni
N

   n 

ni = ขนาดตัวอยางของแตละคณะ 

Ni = จํานวนนักศึกษาแตละคณะ 

N = จํานวนประชากรท้ังหมด 

n = 400 คน (ขนาดตัวอยางรวม 3 คณะ) 
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ได้ขนาดตัวอย่างของแต่ละคณะดังนี ้

 

ตารางที ่ 2 แสดงจํานวนนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีเปน

สมาชิกของประชากร และกลุมตัวอยาง จําแนกตามคณะ 

คณะ ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

คณะวิทยาการจัดการ 2,320 264 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 653 76 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 526 60 

รวม 3,499 400 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการวิจัยคร้ังนี้นั้น ผูวิจัยไดเลือกใชเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามท่ีใชนั้น ผูวิจัยไดสรางข้ึนมา

เพื่อใหครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน 

3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางในเร่ือง อายุ คณะ รายรับตอ

เดือน รายจายตอเดือน และรายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือน 

ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของกลุมตัวอยางท่ี

สงผลตอการซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต อาทิเชน ยี่หอท่ีนิยมซ้ือ ผลิตภัณฑหรือเคร่ืองสําอาง

ท่ีนิยมซ้ือ คาใชจายในการซ้ือเคร่ืองสําอางในแตละคร้ัง เปนตน 

ตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือเคร่ืองสําอาง       

แบรนดเกาหลีใต ซ่ึงประกอบไปดวยคําถามยอยตางๆ อาทิเชน ความหลากหลายของผลิตภัณฑ 

ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด ราคาท่ีมีความเหมาะสม เปนตน โดยกําหนดเกณฑ

ในการใหคะแนนท่ีไดจากการวัดแบบใชสเกลใหความสําคัญกําหนดน้ําหนักคะแนนแตละตัวเลือก

ดังนี ้
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ระดับความสําคัญ   คะแนน 

มากท่ีสุด        5 

มาก         4 

ปานกลาง        3 

นอย         4 

นอยท่ีสุด        1 

 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาโดยอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงเปนผูมีความรู

และประสบการณอานแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบดูวามีจุดบกพรองหรือมีขอผิดพลาดหรือไม แลว

นําแบบสอบถามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาแนะนํามาปรับปรุงแกไข จากนั้นนําไปใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิ

อีก 3 ทานตรวจสอบอีกคร้ัง เม่ือถูกตองหมดทุกอยางจึงนําแบบสอบถามมาเก็บรวบรวมขอมูล โดย

ผูวิจัยไดทําการทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาหาคา

ความเช่ือม่ันโดยทดลองกับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 45 ชุด และคํานวณคาความเช่ือม่ันดวยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Crochbaach) เทากับ 0.889 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 แสดงวามีคาความ

เช่ือม่ันสูง (สรชัย พิสารบุตร เสาวรส ใหญสวาง และปรีชา อัศวเดชานุกร 2549) 

 

3.4 การรวบรวมข้อมูล 

1.ผูวิจัยไดสงและเก็บแบบสอบถามดวยตัวเอง 

2. ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของขอมูล 

3. เม่ือไดแบบสอบถามตามจํานวนท่ีตองการแลว จึงนํามาวิเคราะหตอไป 

 

3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

หลังจากรวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดมาประมวลผลดวย

เคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรมแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences - 

SPSS) เพื่อแจกแจงแสดงถึงคาสถิติตางๆ ท่ีนํามาอธิบายในสวนของผลการวิจัย โดยแบงการ

วิเคราะหขอมูลออกเปน 4 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยทางดาน สวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับ อายุ คณะ รายรับตอเดือน รายได

เฉล่ียครอบครัวตอเดือน นํามาแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ (Percentage)  
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สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต  ไดแก ยี่หอ ความ

บอยในการซ้ือ จํานวนเงินแตละคร้ัง ผลิตภัณฑหรือเคร่ืองสําอางท่ีเลือกใช แหลงท่ีซ้ือ การรับรู

ขาวสาร ส่ือท่ีมีอิทธิ ผูท่ีมีอิทธิพล และการแนะนําตอใหผูอ่ืน นํามาแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 

(Percentage) 

กกกกกกกกสวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด

เกาหลีใต ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด นํามาวิเคราะหหา

คาเฉล่ีย �̅�𝑥 (arithmetic mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (standard deviation) 

สวนท่ี 4 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกตาง ทดสอบความแตกตาง

ของคาเฉล่ีย ท่ีมากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 

3.6 เกณฑ์การให้คะแนนเพือ่การวเิคราะห์ 

ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑท่ีใชใหคะแนนคําตอบจากแบบสอบถามในการวัดคาตัวแปรเพื่อ

สรุปผลวิจัยเปนคาในทางสถิติ ซ่ึงเกณฑท่ีใชมีดังนี ้

คําถามท่ีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง      

แบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เปนคําถาม

มีลักษณะประเมินคา ( Rating Scale) โดยมีระดับความคิดเห็นเรียงกัน 5 ระดับ ซ่ึงแตละระดับมี

ความหมายดังนี ้

ระดับความสําคัญ   คะแนน 

มากท่ีสุด    5 

มาก     4 

ปานกลาง    3 

นอย     4 

นอยท่ีสุด    1 

  

สําหรับเกณฑการแปรคาเฉล่ีย จะใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางมาพิจารณา โดยมี

เกณฑการจัดลําดับ สามารถแปรความหมายของระดับคะแนนไดดังนี ้

   คะแนน 4.21 – 5.00  เปนเกณฑระดับมีผลมากท่ีสุด 

   คะแนน 3.41 – 4.20  เปนเกณฑระดับมีผลมาก 

   คะแนน 2.61 – 3.40  เปนเกณฑระดับมีผลปานกลาง 

   คะแนน 1.81 – 2.60  เปนเกณฑระดับมีผลนอย 
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   คะแนน 1.00 – 1.80  เปนเกณฑระดับมีผลนอยท่ีสุด 

 

3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

สถิติท่ีใชในการวิจัยมีดังนี ้

1. คาสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย 

1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

1.2 คาเฉล่ีย 

1.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติใชทดสอบสมมติฐาน 

2.1 ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ีมากกวา 2 กลุม

ตามตัวแปรโดยการใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) การวิเคราะห

ความแปรปรวน 
 

3.8 ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

1. กําหนดหัวขอท่ีตองการจะศึกษาวิจัย 

2. เสนอหัวขอใหแกอาจารยปรึกษา 

3. หลังจากไดรับการอนุมัติแลว จึงเร่ิมทําบทท่ี 1-3 พรอมแบบสอบถาม 

4. สงงานวิจัยใหอาจารยตรวจสอบแลวแกไขใหถูกตอง 

5. แจกแบบสอบถาม 

6. รวบรวมแบบสอบถาม 

7. นําแบบสอบถามมาประมวลผล 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

จากการวิจัยผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวนตามลําดับดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก ส่วนที ่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุ คณะ ช้ันป 

รายรับตอเดือน รายจายตอเดือน และรายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือน จากกลุมนักศึกษาหญิง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ส่วนที ่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักหญิง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ส่วนที่ 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด

เกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ส่วนที ่4 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาหญงิจําแนกตาม อายุ คณะ ช้ันปี รายรับต่อ กก

เดือน รายจ่ายต่อเดือน และรายได้เฉลีย่ครอบครัวต่อเดือน โดยแจกแจงความถ่ี ร้อยละ     กกกกกก

และนําเสนอในรูปตามตาราง 

จากกลุมตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 400 คน ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลใน เร่ืองอายุ 

คณะ ช้ันป รายรับตอเดือน รายจายตอเดือน และรายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือน ไดผลวิจัยดังตาราง

ดังตอไปนี ้
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ตารางที ่3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุดังนี้ 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ต่ํากวา 18 ป 17 4.3 

18-19 ป 194 48.5 

20-21 ป 166 41.5 

22 ปข้ึนไป 23 5.8 

รวม 400 100.0 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 พบวา กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง18-19 ป มากท่ีสุด จํานวน 194 คน คิด

เปนรอยละ 48.5 รองลงมาคืออายุระหวาง 20-21 ป จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.5 อายุระหวาง 

22 ปข้ึนไป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8 และอายุต่ํากวา 18 ป จํานวน 23 คน รอยละ 5.8 

ตามลําดับ 

 

ตารางที ่4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคณะดังนี้ 

คณะ จํานวน (คน) ร้อยละ 

วิทยาการจัดการ 264 66.0 

สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 76 19.0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 60 15.0 

รวม 400 100.0 

จากตารางท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางศึกษาอยู คณะวิทยาการจัดการมากท่ีสุด จํานวน 264 คน คิดเปน

รอยละ 66 รองลงมาคือ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ19 

และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 60 คน รอยละ 15 ตามลําดับ 
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ตารางที ่5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามช้ันป  

ช้ันปี จํานวน (คน) ร้อยละ 

ป1 88 22.0 

ป2 139 34.8 

ป3 80 20.0 

ป4 90 22.5 

ป5 3 0.8 

รวม 400 100.0 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 พบวา กลุมตัวอยางกําลังศึกษาอยู ช้ันปท่ี 2 มากท่ีสุด จํานวน 139 คน คิด

เปนรอยละ 34.8 รองลงมาคือ ช้ันปท่ี 4 จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.5 ช้ันปท่ี 1 จํานวน 88 คน 

คิดเปนรอยละ 22 ช้ันปท่ี 3 จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 22 และช้ันปท่ี 5 จํานวน 3 คน คิดเปนรอย

ละ 0.8 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายรับตอเดือน 

รายรับต่อเดือน จํานวน (คน) ร้อยละ 

ต่ํากวา 3,000 บาท 13 3.3 

3,000-5,000 บาท 189 47.3 

5,001-7,000 บาท 107 26.8 

7,001-9,000 บาท 60 15.0 

มากกวา 9,000 บาท 31 7.8 

รวม 400 100.0 

จากตารางท่ี 6 พบวา กลุมตัวอยางมีรายรับตอเดือนระหวาง 3,000-5,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 189 

คน คิดเปนรอยละ 47.3 รองลงมาคือ รายรับระหวาง 5,001-7,000 บาท จํานวน 107 คน คิดเปนรอย

ละ 26.8 รายรับระหวาง 7,001-9,000 บาท จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15 รายรับมากกวา 9,000 

บาท จํานวน 31 คน คิดเปน 7.8 และต่ํากวา 3,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3 ตามลําดับ 
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ตารางที ่7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือน 

รายได้เฉลีย่ครอบครัวต่อเดือน จํานวน(คน) ร้อยละ 

นอยกวา 10,000 บาท 12 3.0 

10,000 - 20,000 บาท 74 18.5 

20,001 - 30,000 บาท 63 15.8 

30,001 - 40,000 บาท 138 34.5 

มากกวา 40,000 บาท 113 28.3 

รวม 400 100.0 

จากตารางท่ี 7 พบวา กลุมตัวอยางมีรายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือนระหวาง  30,001 - 40,000 บาท 

บาท มากท่ีสุด จํานวน 138  คน คิดเปนรอยละ 34.5 รองลงมาคือ มีรายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือน

มากกวา 40,000 บาท จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.3 มีรายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือนระหวาง  

10,000 - 20,000 บาท จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5  มีรายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือนระหวาง  

20,001 - 30,000 บาท จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.5 และมีรายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือนนอย

กวา 10,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายจายตอเดือน 

รายจ่ายต่อเดือน จํานวน(คน) ร้อยละ 

ต่ํากวา 2,000บาท 19 4.8 

2,000 - 4,000 บาท 179 44.8 

4,001 - 6,000 บาท 109 27.3 

6,001 - 8,000 บาท 62 15.5 

มากกวา 8,000 บาท 31 7.8 

รวม 400 100.0 

จากตารางท่ี  8 พบวา กลุมตัวอยางมีรายจายตอเดือนระหวาง  2,000-4,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 

179 คน คิดเปนรอยละ 44.8 รองลงมาคือ มีรายจายระหวาง 4,001-6,000 บาท จํานวน 109 คน คิด

เปนรอยละ 27.3 มีรายจายระหวาง 6,001-8,000 บาท จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5 มีรายจาย

มากกวา 8,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.8 และมีรายจายต่ํากวา 2,000 บาท จํานวน 19 

คน คิดเปนรอยละ 4.8 ตามลําดับ 

 

 



37 
 

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการเลอืกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด์เกาหลใีต้ 

 ตารางที ่9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเลือกใชยี่หอเคร่ืองสําอางแบรนด

เกาหลีใต 

ยีห้่อ จํานวน(คน) ร้อยละ 

อีทูดี้ เฮาส (Etude House) 278 69.5 

สกินฟูด (Skin food) 261 65.3 

โรตี (Lotree) 73 18.3 

มิชชา (Missha) 13 3.3 

ลาเนจ (Laneige) 17 4.3 

เดอะ เฟส ชอป (The face Shop) 53 13.3 

บิวตี้เครดิต (Beauty Credit) 51 12.8 

ปาลกันตอง (Palgantong) 28 7.0 

โรจูคิส (Rojukiss) 109 27.3 

โฮพเกิลร (Hopegirl) 8 2.0 

เนเจอร รีพลับบลิค 

(NatureRepublic) 

10 2.5 

คาสเซิลดิว (Castledew) 2 0.5 

บาวิพัท (Baviphat) 8 2.0 

โทนี่ โมล่ี (Tony Moly) 2 0.5 

เพริเพรา (Peripera) 1 0.3 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

กกกกกกกกจากตารางท่ี  9 พบวากลุมตัวอยางเลือกใชเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตยี่หอ อีทูดี้ เฮาส 

(Etude House) มากท่ีสุด จํานวน  278 คน คิดเปนรอยละ 69.5 รองลงมาคือ ยี่หอสกินฟูด ( Skin 

food) จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 65.5 ยี่หอโรจูคิส (Rojukiss) จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 

27.3 ยี่หอโรตี (Lotree) จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.3 ยี่หอเดอะ เฟส ชอป (The face Shop) 

จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.3 ยี่หอบิวตี้เครดิต (Beauty Credit) จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 

12.8 ยี่หอปาลกันตอง (Palgantong) จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7 ยี่หอลาเนจ (Laneige) จํานวน 

17 คน คิดเปนรอยละ 4.3 ยี่หอมิชชา (Missha) จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3 ยี่หอเนเจอร รี

พลับบลิค (NatureRepublic) จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ยี่หอโฮพเกิลร (Hopegirl)และยี่หอ
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บาวิพัท (Baviphat) มีจํานวนเทากันคือ 8 คน คิดเปนรอยละ 2 ยี่หอคาสเทิสดิว (Castledew)และยี่หอ

โทนี่ โมล่ี (Tony Moly) มีจํานวนเทากันคือ 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 และนอยท่ีสุดคือ ยี่หอเพริเพรา

(Peripera) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด

เกาหลีใต 

ความถ่ี จํานวน(คน) ร้อยละ 

นอยกวา 1 เดือน/คร้ัง 67 16.8 

1 เดือน/คร้ัง 133 33.3 

2 เดือน/คร้ัง 76 19.0 

3 เดือน/คร้ัง 95 23.8 

มากกวา 3 เดือน/คร้ัง 29 7.3 

รวม 400 100.0 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 พบวากลุมตัวอยาง มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองสําอาง 1 เดือนตอคร้ังมาก

ท่ีสุดจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาคือ 3 เดือนตอคร้ัง จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 

23.8 2 เดือนตอคร้ัง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0 นอยกวา 1 เดือนตอคร้ัง จํานวน 67 คน คิด

เปนรอยละ 16.8 และมากกวา 3 เดือนตอคร้ัง จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.3 ตามลําดับ 

 

ตารางที่  11 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนเงินท่ีใชจายในการซ้ือ

เคร่ืองสําอางแตละคร้ัง 

จํานวนเงิน จํานวน(คน) ร้อยละ 

ต่ํากวา 1,000 บาท/คร้ัง 170 42.5 

1,000 - 2,000 บาท/คร้ัง 167 41.8 

2,001 - 3,000 บาท/คร้ัง 42 10.5 

3,001 - 4,000 บาท/คร้ัง 15 3.8 

มากกวา 4,000 บาท/คร้ัง 6 1.5 

รวม 400 100.0 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 11 พบวากลุมตัวอยางเสียคาใชจายในการซ้ือจํานวนเงินต่ํากวา 1,000 บาท

ตอคร้ังมากท่ีสุด จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42.5 มีคาใชจายในการซ้ือ จํานวนเงินระหวาง 

1,000-2,000 บาทตอคร้ัง จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.8 มีคาใชจายในการซ้ือ จํานวนเงิน
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ระหวาง 2,001-3,000 บาทตอคร้ัง จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.5 มีคาใชจายในการซ้ือจํานวน

เงินระหวาง 3,001-4,000 บาทตอคร้ัง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.8 และมีคาใชจายในการซ้ือ

จํานวนมากกวา 4,000 บาทตอคร้ัง จํานวน 6 คน รอยละ 1.5 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่12 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเลือกใชผลิตภัณฑหรือ เคร่ืองสําอาง

แบรนดเกาหลีใต 

ผลติภัณฑ์ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ครีมรองพื้น 70 17.5 

เบส 96 24.0 

บีบีครีม 131 32.8 

แปงชนิดตางๆ 201 50.3 

บรัชออน 118 29.5 

อายแชโดว 53 13.3 

อายไลเนอร 186 46.5 

ดินสอเขียนค้ิว 20 5.0 

มาสคารา 83 20.8 

ลิปสติกและลิปกรอส 240 60.0 

ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 128 32.0 

ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย 42 10.5 

ยาทาเล็บ 75 18.8 

น้ําหอม 24 6.0 

หมายเหตุเลือกไดมากกวา 1 ขอ 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 12 พบวากลุมตัวอยางเลือกใชลิปสติกและลิปกรอสมากท่ีสุด จํานวน 240 

คน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือ แปงชนิดตางๆ จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.3  อายไลเนอร

จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.5 บีบีครีม จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.8 ผลิตภัณฑบํารุง

ผิวหนา จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.0 บรัชออน จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.5 เบส 

จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.0 มาสคารา จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.8 ยาทาเล็บ จํานวน 

75 คน คิดเปนรอยละ 18.8 รองพื้น จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 16.8  อายชาโดว จํานวน 53 คน 

คิดเปนรอยละ 13.3  ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย  จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.5 น้ําหอมจํานวน 24 

คน คิดเปนรอยละ 6.0 และดินสอเขียนค้ิว จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแจกแจงตาม สถานท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลี

ใต 

สถานทีซ้ื่อ จํานวน(คน) ร้อยละ 

หางสรรพสินคา 185 46.3 

อินเตอรเน็ต 121 30.3 

รานคาใกลบาน 59 14.8 

ตลาดนัด 13 3.3 

ตัวแทนจําหนาย 18 4.5 

ประเทศเกาหลีใต 4 1.0 

รวม 400 100.0 

จากตารางท่ี 13 พบวากลุมตัวอยางซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตจากหางสรรพสินคามากท่ีสุด 

จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมาคือ ซ้ือผานทางอินเตอรเน็ต จํานวน  121 คน คิดเปน

รอยละ 30.3 ซ้ือจากรานคาใกลบาน  จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.8 ซ้ือจากตัวแทนจําหนาย  

จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 ซ้ือจากตลาดนัด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3 และซ้ือจาก

ประเทศเกาหลีใต จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่14 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแจกแจงตามส่ือท่ีไดรับขอมูล เกี่ยวกับเคร่ืองสําอาง

แบรนดเกาหลีใต 

ส่ือ จํานวน(คน) ร้อยละ 

โทรทัศน 75 18.8 

วิทยุ 12 3.0 

ส่ิงพิมพ 75 18.8 

อินเตอรเน็ต 238 59.5 

รวม 400 100.0 

จากตารางท่ี 14 พบวากลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต จาก

อินเตอรเน็ตมากท่ีสุด  จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 59.5 รองลงมาคือ  จากโทรทัศนและ ส่ือ

ส่ิงพิมพ มีจํานวนเทากันคือ 75 คน คิดเปนรอยละ 18.8 และจากวิทยุ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 

3.0 ตามลําดับ 
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ตารางที ่15 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแจกแจงตามส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ เลือก

สําอางแบรนดเกาหลีใต 

ส่ือ จํานวน(คน) ร้อยละ 

โทรทัศน 79 19.8 

วิทยุ 9 2.3 

ส่ิงพิมพ 69 17.3 

อินเตอรเน็ต 243 60.8 

รวม 400 100.0 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 15 พบวากลุมตัวอยางระบุวา  ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง              

แบรนดเกาหลีใตมากท่ีสุดคือ อินเตอรเน็ต จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 60.8 รองลงมาคือ จากส่ือ

โทรทัศน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8 จากส่ือส่ิงพิมพจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.3 และจาก

วิทยุ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่16 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแจกแจงตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ 

บุคคล จํานวน(คน) ร้อยละ 

เพื่อน 238 59.5 

บิดา มารดา 27 6.8 

ญาติพี่นอง 51 12.8 

นักรองนักแสดง 66 16.5 

ตนเอง 18 4.5 

รวม 400 100.0 

จากตารางท่ี 16 พบวากลุมตัวอยาง ระบุวาในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตไ ดรับ

อิทธิพลจากเพื่อนมากท่ีสุด จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 59.5 รองลงมาคือ นักรองนักแสดง 

จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 ญาติพี่นอง จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.8 บิดา มารดา 

จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.8 และตนเองจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 ตามลําดับ 
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ตารางที ่ 17 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแจกแจงตามการแนะนําหรือบอกตอใหผูอ่ืนใช

เคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต 

การบอกต่อ จํานวน(คน) ร้อยละ 

แนะนํา 262 65.5 

ไมแนะนํา 33 8.3 

ไมแนใจ 105 26.3 

รวม 400 100.0 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 17 พบวากลุมตัวอยาง สวนใหญมีการแนะนําใหผูอ่ืนใช เคร่ืองสําอางแบ

รนดเกาหลีใตมากท่ีสุด จํานวน 262 คิดเปนรอยละ 65.5 รองลงมาคือ ไมแนใจ จํานวน 105 คน และ

ไมแนะนํา จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.3 ตามลําดับ 

 

 

ส่วนที ่3 การวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการเลอืกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด์

เกาหลใีต้ของนักศึกษาหญงิ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จากกลุมตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 400 คน ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด  4 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด 

ไดผลวิจัยดังนี้ 

 

ตารางที ่18 คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและลําดับท่ีของปจจัยในการเลือก

ซ้ือเคร่ืองสําอาง ดานผลิตภัณฑ 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความสําคญั  

𝒙𝒙� 

 

S.D. 

 

แปรผล 

ลาํดบั 

ที ่มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ช่ือเสียงของ

ผลิตภัณฑ 

162 

(40.5) 

194 

(48.5) 

42 

(10.5) 

2 

(5.0) 

0 

(0.0) 

4.29 0.66 มาก

ที่สุด 

4 

2. คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ 

206 

(51.5) 

153 

(38.3) 

40 

(10.0) 

1 

(0.3) 

0 

(0.0) 

4.41 0.68 มาก

ที่สุด 

1 

3. บรรจุภัณฑที่

สวยงาม 

140 

(35.0) 

170 

(42.5) 

79 

(19.8) 

9 

(2.3) 

2 

 (0.5) 

4.09 0.82 มาก 6 

4. ผลิตภัณฑมี

นวัตกรรมใหม 

114 

(28.5) 

166 

(41.5) 

103 

(25.8) 

16 

(4.0) 

1 

(0.3) 

3.94 0.85 มาก 9 
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ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความสําคญั  

𝒙𝒙� 

 

S.D. 

 

แปรผล 

ลาํดบั 

ที ่มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

5. ตัวผลิตภัณฑมี

สีสันสวยงาม 

123 

(30.8) 

174 

(43.5) 

86 

(21.5) 

17 

(4.3) 

0 

(0.0) 

4.01 0.83 มาก 7 

6. ผลิตภัณฑมีความ

หลากหลาย 

130 

(32.5) 

162 

(40.5) 

84 

(21.0) 

24 

(0.6) 

0 

(0.0) 

4.00 0.88 มาก 8 

7. แบรนดเปนที่นิยม

และไดรับการ

ยอมรับ 

192 

(48.0) 

171 

(42.8) 

31 

(7.8) 

6 

(1.5) 

0 

(0.0) 

4.37 0.69 มาก

ที่สุด 

2 

8. ประเทศที่เปน

แหลงผลิตสินคา 

114 

(28.5) 

148 

(37.0) 

103 

(25.8) 

29 

(7.3) 

6 

(1.5) 

3.84 0.97 มาก 10 

9. ระบุวัน เดือน ป ที่

ผลิตและหมดอายุ

ชัดเจน 

165 

(41.3) 

158 

(39.5) 

71 

(17.8) 

5 

(1.3) 

1 

(0.3) 

4.20 0.78 มาก 5 

10. การรับรอง

คุณภาพจาก

ผูเช่ียวชาญหรือ อย. 

202 

(50.5) 

130 

(32.5) 

65 

(16.3) 

3 

(0.8) 

0 

(0.0) 

4.33 0.76 มาก

ที่สุด 

3 

คาเฉลี่ยรวม 4.15 0.79 มาก  

กกกกกกกก จากตารางท่ี 18 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ดานผลิตภัณฑ มีดังนี้ 

ด้านผลติภัณฑ์ พบวานักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให

ความสําคัญตอปจจัยทางตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต ผลิตภัณฑ

โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.15) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย พบวา กลุมตัวอยางให

ความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมากท่ีสุดในประเด็น 1) คุณภาพของผลิตภัณฑ 

(คาเฉล่ีย 4.41) 2) แบรนดเปนท่ีนิยมและไดรับการยอมรับ (คาเฉล่ีย 4.37) 3) การรับรองคุณภาพจาก

ผูเช่ียวชาญหรือ อย .(คาเฉล่ีย 4.33) 4) ช่ือเสียงของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย  4.29) และใหความสําคัญใน

ระดับมากในประเด็น 1) ระบุวัน เดือน ป ท่ีผลิตและหมดอายุชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.20) 2) บรรจุภัณฑท่ี

สวยงาม (คาเฉล่ีย 4.09) 3) ตัวผลิตภัณฑมีสีสันสวยงาม (คาเฉล่ีย 4.01) 4) ผลิตภัณฑมีหลากหลาย 

(คาเฉล่ีย 4.00) 5) ผลิตภัณฑมีนวัตกรรมใหม (คาเฉล่ีย 3.94) 6) ประเทศท่ีแหลงผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 

3.84) 
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ตารางที ่19 คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและลําดับท่ีของปจจัยในการเลือก

ซ้ือเคร่ืองสําอาง ดานราคา 

 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดบัความสําคญั  

𝒙𝒙� 

 

S.D. 

 

แปรผล 

ลาํดบั 

ที ่มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. มีปายบงบอกราคา

ที่ชัดเจน 

112 

(28.0) 

156 

(39.0) 

104 

(26.0) 

22 

(5.5) 

6 

(1.5) 

3.87 0.93 มาก 3 

2. ราคามีความ

เหมาะสมกับคุณภาพ 

161 

(40.3) 

161 

(40.3) 

65 

(16.3) 

12 

(3.0) 

1 

(0.3) 

4.17 0.82 มาก 1 

3. ราคาเหมาะสมกับ

ปริมาณ 

139 

(34.8) 

162 

(40.5) 

83 

(20.8) 

15 

(3.8) 

1 

(0.3) 

4.06 0.85 มาก 2 

4. ราคาถูกกวาเมื่อ

เปรียบเทียบกับ

เครื่องสําอาง              

แบรนดนําเขาอื่น 

99 

(24.8) 

130 

(32.5) 

119 

(29.8) 

40 

(10.0) 

12 

(3.0) 

3.48 0.98 มาก 5 

5. ราคาเหมาะสมกับ

ความเช่ือมั่นและ

ความภาคภูมิใจที่ได

ใชเครื่องสําอาง 

100 

(25.0) 

153 

(38.3) 

127 

(31.8) 

16 

(4.0) 

4 

(1.0) 

3.82 0.88 มาก 4 

คาเฉลี่ยรวม 3.88 0.89 มาก  

กกกกกกกก จากตารางท่ี 19 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ดานราคา มีดังนี้ 

ด้านราคา พบวานักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใหความสําคัญ

ตอปจจัยทางตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตราคาโดยรวมอยูในระดับมาก 

(คาเฉล่ีย 3.88) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาใน

ระดับมากในประเด็น 1) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.17) 2) ราคาเหมาะกับปริมาณ 

(คาเฉล่ีย 4.06) 3) มีปายบงบอกราคาท่ีชัดเจน  (คาเฉล่ีย 3.87) 4) ราคาเหมาะสมกับความเช่ือม่ันและ

ความภาคภูมิใจท่ีไดใชเคร่ืองสําอาง (คาเฉล่ีย 3.82) 5) ราคาถูกกวาเม่ือเปรียบเทียบกับเคร่ืองสําอาง

แบรนดนําเขาอ่ืน (คาเฉล่ีย 3.48)  
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ตารางที ่20 คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและลําดับท่ีของปจจัยในการเลือก

ซ้ือเคร่ืองสําอาง ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจําหน่าย 

ระดบัความสําคญั  

𝒙𝒙� 

 

S.D. 

 

แปรผล 

ลาํดบั 

ที ่มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

 1. สถานที่ต้ังของ

รานคาที่จัดจําหนาย

อยูในทําเลที่สะดวก 

สามารถเดินทางงาย 

91 

(22.8) 

178 

(44.5) 

110 

(27.5) 

 

18 

(4.5) 

3 

(0.8) 

3.84 0.85 มาก 1 

2. รานคาที่จัดจําหนาย

มีมากหลายสาขา 

85 

(21.3) 

187 

(46.8) 

94 

(23.5) 

32 

(8.0) 

2 

(0.5) 

3.80 0.88 มาก 2 

3. รานคาที่จัดจําหนาย

มีหลายยี่หอใหเลือก 

97 

(24.3) 

162 

(40.5) 

105 

(26.3) 

30 

(7.5) 

6 

(1.5) 

3.79 0.94 มาก 3 

4. รานคาที่จัดจําหนาย

มีการตกแตงไดอยาง

สวยงาม 

88 

(22.0) 

148 

(37.0) 

119 

(29.8) 

40 

(10.0) 

5 

(1.3) 

3.69 0.96 มาก 4 

คาเฉลี่ยรวม 3.78 0.91 มาก  

กกกกกกกก จากตารางท่ี 20 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ดานชองทางการจัดจําหนาย มีดังนี้ 

ด้าน ช่องทางการจัดจําหน่าย  พบวานักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ใหความสําคัญตอปจจัยทางตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตราคา

โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.78) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย พบวา กลุมตัวอยางให

ความสําคัญตอปจจัยดานชองทางในการจัดจําหนายในระดับมากในประเด็น 1) สถานท่ีตั้งของ

รานคาท่ีจัดจําหนายอยูในทําเลท่ีสะดวกสามารถเดินทางงาย (คาเฉล่ีย 3.84) 2) รานคาท่ีจัดจําหนาย

มีมากหลายสาขา  (คาเฉล่ีย 3.80) 3) รานคาท่ีจัดจําหนายมีหลายยี่หอใหเลือก  (คาเฉล่ีย 3.79) 4) 

รานคาท่ีจัดจําหนายมีการตกแตงไดอยางสวยงาม (คาเฉล่ีย 3.69)  

 

 

 

 



46 
 

 

ตารางที ่21 คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและลําดับท่ีของปจจัยในการเลือก

ซ้ือเคร่ืองสําอาง ดานการสงเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความสําคญั  

𝒙𝒙� 

 

S.D. 

 

แปรผล 

ลาํดบั 

ที ่มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1.มีสวนลดในโอกาส

ตางๆ 

93 

(23.3) 

159 

(39.8) 

124 

(31.0) 

21 

(5.3) 

3 

(0.8) 

3.80 0.88 มาก 3 

2. มีของแถมเมื่อซื้อ

ครบตามยอดที่

กําหนด 

113 

(28.3) 

147 

(36.8) 

104 

(26.0) 

27 

(6.8) 

9 

(2.3) 

3.82 0.99 มาก 2 

3. มีการแจกสินคา

ตัวอยาง 

 

89 

(22.3) 

142 

(35.5) 

138 

(34.5) 

27 

(6.8) 

4 

(1.0) 

3.71 0.92 มาก 5 

4. มีการใหคําแนะนํา

ที่เปนประโยชน 

 

87 

(21.8) 

162 

(40.5) 

130 

(32.5) 

18 

(4.5) 

3 

(0.8) 

3.78 0.86 มาก 4 

5. มีการสะสมยอดไว

แลกซื้อผลิตภัณฑ 

87 

(21.8) 

 

145 

(36.3) 

123 

(30.8) 

39 

(9.8) 

6 

(1.5) 

3.67 0.97 มาก 6 

6. จัดโปรโมช่ันของ

กิฟทเซ็ทที่

หลากหลาย 

105 

(26.3) 

143 

(35.8) 

141 

(35.3) 

8 

(2.0) 

3 

(0.8) 

3.85 0.81 มาก 1 

คาเฉลี่ยรวม 3.77 0.91 มาก  

กกกกกกกก จากตารางท่ี 21 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ดานการสงเสริมการตลาด มีดังนี้ 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  พบวานักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ใหความสําคัญตอปจจัยทางตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตราคา

โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.77) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย พบวา กลุมตัวอยางให

ความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดในระดับมากในประเด็น 1) จัดโปรโมช่ันของ

กิฟทเซ็ทท่ีหลากหลาย  (คาเฉล่ีย 3.85) มีของแถมเม่ือซ้ือครบตามยอดท่ีกําหน ด(คาเฉล่ีย 3.82)  3) มี
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สวนลดในโอกาสตาง ๆ (คาเฉล่ีย 3.80)  4) มีการใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน (คาเฉล่ีย 3.78) 5) มี

การแจกสินคาตัวอยาง (คาเฉล่ีย 3.71) 6) มีการสะสมยอดไวแลกซ้ือผลิตภัณฑ(คาเฉล่ีย 3.68) 

 

ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

กกกกกกกกในกรณีใชกลุมตัวอยางใช n = คาเปนประชากรใช N 

 

ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลี

ใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนกตามอายุ 

ปัจจัยทาง

การตลาด 

น้อยกว่า 18 ปี 

(n= 17 ) 

18 – 19 ปี 

(n= 194 ) 

20 – 21 ปี 

(n= 166 ) 

22 ปีขึน้ไป 

(n= 23 ) 

𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 

ดานผลิตภัณฑ 4.10 0.59 4.13 0.43 4.17 0.39 4.06 0.52 

ดานราคา 3.38 0.72 3.91 0.68 3.93 0.62 3.53 0.53 

ดานชองทางการ   

จัดจําหนาย 

3.32 0.61 3.83 0.68 3.82 0.66 3.41 0.90 

ดานการสงเสริม

ทางการตลาด 

3.08 0.60 3.81 0.64 3.84 0.59 3.39 0.66 

 

ตารางที ่23 การทดสอบความแปรปรวนของระดับความสําคัญใน การเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด

เกาหลีใตของ นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี 

ปัจจัยทาง

การตลาด 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS. df. MS. F. Sig. 

ดานผลิตภัณฑ ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

 

0.31 

74.78 

75.09 

3.00 

396.00 

399.00 

0.10 

0.189 

0.55 0.64 

ดานราคา 

 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

 

7.47 

169.05 

176.53 

3.00 

396.00 

399.00 

2.49 

0.42 

5.83 0.00 
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ปัจจัยทาง

การตลาด 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS. df. MS. F. Sig. 

ดานชองทางการ   

จัดจําหนาย 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

 

7.10 

188.02 

195.12 

3.00 

396.00 

399.00 

2.36 

0.47 

4.98 0.00 

ดานการสงเสริม

ทางการตลาด 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

 

12.45 

153.43 

165.88 

3.00 

397.00 

400.00 

4.15 

0.38 

10.74 0.00 

หมายเหตุ   นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 22 จากเฉล่ียและสวนเบ่ียงแบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัย

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี  จําแนกตามอายุ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ

สมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – way ANOVA) พบวา นักศึกษาท่ีมี

อายุตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง  

แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในดานราคา ( F = 5.83,             

Sig = 0.00) ดานชองทางการจัดจําหนาย ( F = 4.98, Sig = 0.00) และดานการสงเสริมการตลาด           

(F = 10.74, Sig = 0.00) สวนดานผลิตภัณฑพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(ตารางท่ี 23) 
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ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลี

ใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนกตามคณะ 

 

ปัจจัยทางการตลาด 

คณะวทิยาการจัดการ 

 

 

(n= 264 ) 

คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

การเกษตร 

(n= 76 ) 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร 

(n= 60) 

𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 

ดานผลิตภัณฑ 4.14 0.45 4.20 0.36 4.08 0.42 

ดานราคา 3.79 0.69 3.98 0.55 3.77 0.60 

ดานชองทางการ 

จัดจําหนาย 

3.71 0.72 4.01 0.58 3.77 0.64 

ดานการสงเสริมทาง

การตลาด 

3.71 0.72 4.01 0.58 3.77 0.64 

 

ตารางที ่25 การทดสอบความแปรปรวนของระดับความสําคัญใน การเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด

เกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี 

ปัจจัยทาง

การตลาด 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS. df. MS. F. Sig. 

ดานผลิตภัณฑ 

 

 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

0.42 

74.67 

75.09 

2.00 

397.00 

399.00 

0.21 

0.18 

 

1.11 

 

 

0.32 

 

 

ดานราคา ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

5.81 

170.72 

1176.53 

 

2.00 

397.00 

399.00 

 

2.90 

0.43 

 

 

6.75 

 

 

 

0.00 

 

 

 

ดานชองทางการ   

จัดจําหนาย 

 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

5.50 

189.61 

195.12 

2.00 

397.00 

399.00 

2.75 

0.47 

 

5.76 

 

 

0.00 

 

 

ดานการสงเสริม

ทางการตลาด 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

1.24 

164.64 

165.88 

2.00 

398.00 

400.00 

0.62 

0.41 

 

1.49 

 

 

0.22 

 

 

หมายเหตุ   นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 24 จากเฉล่ียและสวนเบ่ียงแบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัย

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี  จําแนกตามคณะ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ

สมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – way ANOVA) พบวา นักศึกษาท่ี

ศึกษาคณะตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอาง  แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในดานราคา       

( F = 6.75, Sig = 0.00 ) ดานชองทางการจัดจําหนาย (  F = 5.76, Sig = 0.00 ) สวนดานผลิตภัณฑ

และดานการสงเสริมการตลาด พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (ตารางท่ี 25) 

 

ตารางที ่26   การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลี

ใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนกตามช้ันป 

ปัจจัยทาง

การตลาด 

ปี 1 

(n= 88 ) 

ปี 2 

(n= 139 ) 

ปี 3 

(n= 80 ) 

ปี 4 

(n= 90 ) 

ปี 5 

(n = 3) 

𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 

ดานผลิตภัณฑ 4.13 0.50 4.13 0.43 4.14 0.38 4.17 0.40 4.36 0.47 

ดานราคา 3.84 0.66 3.91 0.69 3.81 0.73 3.90 0.71 4.00 0.57 

ดานชองทางการ 

จัดจําหนาย 

3.85 0.66 3.70 0.69 3.82 0.73 3.79 0.71 3.33 0.57 

ดานการสงเสริม

ทางการตลาด 

3.71 0.68 3.78 0.63 3.87 0.54 3.73 0.67 3.44 1.17 
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ตารางที ่27 การทดสอบความแปรปรวนของระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางแบรนด

เกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี 

ปัจจัยทางการตลาด แหล่งความ

แปรปรวน 

SS. df. MS. F. Sig. 

ดานผลิตภัณฑ ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

0.22 

74.87 

75.09 

4.00 

395.00 

399.00 

0.05 

0.19 

 

0.29 

 

 

0.88 

 

 

ดานราคา 

 

 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

0.77 

175.76 

176.53 

4.00 

395.00 

399.00 

0.19 

0.44 

 

0.43 

 

 

0.78 

 

 

ดานชองทางการ   

จัดจําหนาย 

 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

2.07 

193.04 

195.12 

4.00 

395.00 

399.00 

0.51 

0.48 

 

1.06 

 

 

0.37 

 

 

ดานการสงเสริมทาง

การตลาด 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

1.53 

164.35 

165.88 

4.00 

396.00 

400.00 

0.38 

0.41 

 

0.92 

 

 

0.45 

 

 

หมายเหตุ  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 26 จากเฉล่ียและสวนเบ่ียงแบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัย

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี  จําแนกตามคณะ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ

สมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – way ANOVA) พบวา นักศึกษาท่ี

ศึกษาในช้ันปท่ีตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอาง  แบรนดเกาหลีใต ไมแตกตางกัน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 27) 
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ตารางที ่28   การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลี

ใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนกตา ม

รายรับตอเดือน 

ปัจจัยทาง

การตลาด 

ตํา่กว่า 3,000 

บาท 

(n= 13 ) 

3,000  – 5,000 

บาท 

(n= 189 ) 

5,001 – 7,000 

บาท 

(n= 107 ) 

7,001 – 9,000 

บาท 

(n= 60 ) 

มากกว่า 

9,000 บาท 

(n = 31) 

𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 

ดานผลิตภัณฑ 4.18 0.48 4.13 0.44 4.12 0.40 4.18 0.44 4.21 0.45 

ดานราคา 3.56 0.71 3.90 0.65 3.77 0.65 3.95 0.64 4.07 0.68 

ดานชองทางการ 

จัดจําหนาย 

3.21 0.92 3.74 0.66 3.78 0.69 3.92 0.67 3.87 0.75 

ดานการสงเสริม

ทางการตลาด 

3.19 0.66 3.77 0.67 3.74 0.61 3.83 0.54 3.96 0.63 

 

ตารางที ่29 การทดสอบความแปรปรวนของระดับความสําคัญใน การเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด

เกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี 

ปัจจัยทาง

การตลาด 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS. df. MS. F. Sig. 

ดานผลิตภัณฑ ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

0.33 

74.76 

75.09 

4.00 

395.00 

399.00 

0.08 

0.18 

 

0.43 

 

 

0.78 

 

 

ดานราคา ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

3.94 

172.58 

176.53 

4.00 

395.00 

399.00 

0.98 

0.43 

 

2.26 

 

 

0.06 

 

 

ดานชองทางการ   

จัดจําหนาย 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

5.95 

189.16 

195.12 

4.00 

395.00 

399.00 

1.48 

0.47 

 

3.10 

 

 

0.01 

 

 

ดานการสงเสริม

ทางการตลาด 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

5.82 

160.06 

165.889 

4.00 

396.00 

400.00 

1.45 

0.40 

 

3.60 

 

 

0.00 

 

 

หมายเหตุ  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 28 จากเฉล่ียและสวนเบ่ียงแบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัย

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี  จําแนกตามคณะ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ

สมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – way ANOVA) พบวา นักศึกษาท่ีมี

รายรับตอเดือนท่ีตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอาง  แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในดานการ

สงเสริมทางการตลาด ( F=3.60,Sig.=0.00 ) ดานชองทางการจัดจําหนาย (  F=3.10,Sig.=0.01 ) สวน

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 29) 

 

ตารางที่ 30    การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการเลือกซ้ื อเคร่ืองสําอางแบรนด

เกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนก

ตามรายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือน 

ปัจจัยทาง

การตลาด 

ตํา่กว่า 10,000 

บาท 

(n= 12 ) 

10,000  – 

20,000 บาท 

(n= 74 ) 

20,001 – 

30,000 บาท 

(n= 63 ) 

30,001 – 

40,000 บาท 

(n= 138 ) 

มากกว่า 

40,000 บาท 

(n = 113) 

𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 

ดานผลิตภัณฑ 4.12 0.46 4.20 0.46 4.12 0.40 4.12 0.45 4.15 0.40 

ดานราคา 3.58 0.78 3.86 0.70 3.98 0.66 3.82 0.64 3.92 0.64 

ดานชองทางการ 

จัดจําหนาย 

3.43 0.69 3.77 0.73 3.76 0.71 3.72 0.67 3.89 0.68 

ดานการสงเสริม

ทางการตลาด 

3.18 0.71 3.73 0.70 3.81 0.58 3.74 0.67 3.87 0.55 
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ตารางที ่31 การทดสอบความแปรปรวนของระดับความสําคัญใน การเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด

เกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี 

ปัจจัยทาง

การตลาด 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS. df. MS. F. Sig. 

ดานผลิตภัณฑ ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

0.33 

74.76 

75.09 

4.00 

395.00 

399.00 

0.08 

0.18 

 

0.43 

 

 

0.78 

 

 

ดานราคา ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

2.43 

174.10 

176.53 

4.00 

395.00 

399.00 

0.60 

0.44 

 

1.38 

 

 

0.24 

 

 

ดานชองทางการ   

จัดจําหนาย 

 

 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

3.34 

191.78 

195.12 

4.00 

395.00 

399.00 

0.83 

0.48 

 

1.72 

 

 

0.14 

 

 

ดานการสงเสริม

ทางการตลาด 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

5.72 

160.16 

165.88 

4.00 

396.00 

400.00 

1.43 

0.40 

 

3.53 

 

 

0.00 

 

 

หมายเหตุ   นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 30 จากเฉล่ียและสวนเบ่ียงแบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัย

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี  จําแนกตามคณะ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ

สมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – way ANOVA) พบวา นักศึกษาท่ีมี

รายไดเฉล่ียของครอบครัวท่ีตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง  แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในดาน

การสงเสริมทางการตลาด  (  F=3.53,Sig.=0.00 )  สวนดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทาง

การจัดจําหนาย พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 31) 
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ตารางที่ 32    การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการเลือกซ้ื อเคร่ืองสําอางแบรนด

เกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนก

ตามรายจายตอเดือน 

ปัจจัยทาง

การตลาด 

ตํา่กว่า 2,000 

บาท 

(n= 19 ) 

2,000  – 4,000 

บาท 

(n= 179 ) 

4,001 – 6,000 

บาท 

(n= 109 ) 

6,001 – 8,000 

บาท 

(n= 62 ) 

มากกว่า 

8,000 บาท 

(n = 31) 

𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 

ดานผลิตภัณฑ 4.30 0.41 4.07 0.44 4.13 0.39 4.27 0.42 4.21 0.42 

ดานราคา 3.94 0.77 3.89 0.65 3.82 0.68 3.82 0.61 4.03 0.67 

ดานชองทางการ 

จัดจําหนาย 

3.69 0.83 3.70 0.68 3.75 0.68 3.93 0.67 3.99 0.75 

ดานการสงเสริม

ทางการตลาด 

3.52 0.85 3.78 0.64 3.72 0.61 3.83 0.62 3.90 0.61 

 

ตารางที ่33 การทดสอบความแปรปรวนของระดับความสําคัญใน การเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด

เกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี 

ปัจจัยทาง

การตลาด 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS. df. MS. F. Sig. 

ดานผลิตภัณฑ 

 

 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

2.52 

72.57 

75.09 

4.00 

395.00 

399.00 

0.63 

0.18 

 

3.43 

 

 

0.00 

 

 

ดานราคา 

 

 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

1.40 

175.13 

176.53 

4.00 

395.00 

399.00 

0.35 

0.44 

 

0.79 

 

 

0.53 

 

 

ดานชองทางการ   

จัดจําหนาย 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

3.91 

191.20 

195.12 

4.00 

395.00 

399.00 

0.97 

0.48 

 

2.02 

 

 

0.09 

 

 

ดานการสงเสริม

ทางการตลาด 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

1.40 

163.71 

165.88 

4.00 

396.00 

400.00 

0.35 

0.41 

 

0.79 

 

 

0.53 

 

 

หมายเหตุ   นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 32 จากเฉล่ียและสวนเบ่ียงแบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัย

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี  จําแนกตามคณะ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ

สมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – way ANOVA) พบวา นักศึกษาท่ีมี

รายจายตอเดือนท่ีตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอาง  แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในดาน

ผลิตภัณฑ  ( F=3.43,Sig.=0.00 )  สวน ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม

ทางการตลาด พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 33) 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวโดยสรุปถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย สรุป

ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ โดยประกอบดวยขอเสนอสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ และ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบ

รนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย

วัตถุประสงคของการศึกษาในคร้ังนี้ 1 ประการคือ 

เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้คือแบบสอบถาม ซ่ึงแบบออกเปน 3 สวน คือ 

ส่วนที ่1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางในเร่ือง อายุ คณะ 

รายรับตอเดือน รายจายตอเดือน และรายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือน จํานวน 6 ขอ 

ส่วนที ่2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของกลุม

ตัวอยางท่ีสงผลตอการซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต อาทิเชน ยี่หอท่ีนิยมซ้ือ ผลิตภัณฑหรือ

เคร่ืองสําอางท่ีนิยมซ้ือ คาใชจายในการซ้ือเคร่ืองสําอางในแตละคร้ัง จํานวน 9 ขอ 

ส่วนที ่3  เปนแบบสอบ ถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือ

เคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต ซ่ึงประกอบไปดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ

จัดจําหนาย และดานกานสงเสริมทางการตลาด 

คําถามแตละขอจะเปนการใหผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการเลือกใชเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบ

รนดเกาหลีใต ตามระดับความสําคัญ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 
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5.1 สรุปผลการวจัิย 

กกกกกกกก5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาหญงิ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

 1. กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 18-19 ป จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.5 

รองลงมาคือ อายุระหวาง 20-21 ป จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.5 และอายุ 22 ปข้ึนไป จํานวน 

23 คน คิดเปนรอยละ 5.8 ตามลําดับ 

 2. กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาอยูคณะวิทยาการจัดการมากท่ีสุด จํานวน 264 คน คิดเปน

รอยละ 66 รองลงมาคือ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ19 

และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 60 คน รอยละ 15 ตามลําดับ 

 3. กลุมตัวอยางสวนใหญกําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 2 จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.8 

รองลงมาคือ ช้ันปท่ี 4 จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และช้ันปท่ี 1 จํานวน 88 คน คิดเปนรอย

ละ 22 ตามลําดับ 

 4. กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายรับตอเดือนระหวาง 3,000-5,000 บาท จํานวน 189 คน คิด

เปนรอยละ 47.3 รองลงมาคือ รายรับระหวาง 5,001-7,000 บาท จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.8 

และรายรับระหวาง 7,001-9,000 บาท จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ ตามลําดับ 

 5. กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือนระหวาง 30,001 - 40,000 บาท 

จํานวน 138  คน คิดเปนรอยละ 34.5 รองลงมาคือ รายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือนมากกวา 40,000 

บาท จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.3 และรายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือนระหวาง 10,000 - 

20,000 บาท จํานวน 74คน คิดเปนรอยละ 18.5 ตามลําดับ 

 6. กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายจายตอเดือนระหวาง 2,000-4,000 บาท จํานวน 179 คน คิด

เปนรอยละ 44.8 รองลงมาคือ รายจายระหวางตอเดือน 4,001-6,000 บาท  จํานวน 109 คน คิดเปน

รอยละ 27.3 และ รายจายระหวางตอเดือน 6,001-8,000 บาท จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5 

ตามลําดับ 
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5.1.2 การเลอืกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด์เกาหลใีต้ของนักศึกษาหญงิ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ทีส่่งผลต่อการซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด์เกาหลใีต้ 

 1. กลุมตัวอยางสวนใหญ เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต ยี่หอ อีทูดี้ เฮาส ( Etude 

House) จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 69.5 รองลงมาคือ ยี่หอสกินฟูด (Skin food) จํานวน 261 คน 

คิดเปนรอยละ 65.5 และยี่หอโรจูคิส (Rojukiss) จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.3 ตามลําดับ 

 2. กลุมตัวอยางสวนใหญมี ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองสําอาง 1 เดือนตอคร้ัง จํานวน 133 คน 

คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาคือ 3 เดือนตอคร้ัง จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.8 และ 2 เดือนตอ

คร้ัง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0 ตามลําดับ 

 3. กลุมตัวอยางสวนใหญมีคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต จํานวนเงินต่ํา

กวา 1,000 บาทตอคร้ัง จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42.5 จํานวนเงินระหวาง 1,000-2,000 บาท

ตอคร้ัง จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.8 และจํานวนเงินระหวาง 2,001-3,000 บาทตอคร้ัง 

จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.5 ตามลําดับ 

 4. กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซ้ือลิปสติกและลิปกรอส จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60 

รองลงมาคือ แปงชนิดตางๆ  จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.3 และอายไลเนอร จํานวน 186 คน 

คิดเปนรอยละ 46.5 ตามลําดับ 

 5. กลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตจากหางสรรพสินคา จํานวน 185 

คน คิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมาคือ  อินเตอรเน็ต จํานวน  121 คน คิดเปนรอยละ  30.3 และจาก

รานคาใกลบาน จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.8 ตามลําดับ 

 6. กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารจากอินเตอรเน็ต  จํานวน 238 คน คิดเปนรอย

ละ 59.5 รองลงมาคือ โทรทัศนและส่ือส่ิงพิมพ มีจํานวนเทากันคือ 75 คน คิดเปนรอยละ 18.8 และ

วิทยุ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ 

 7. กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับอิทธิพลจากส่ืออินเตอรเน็ต  จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 

60.8 รองลงมาคือ โทรทัศน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8 และส่ือส่ิงพิมพ จํานวน 69 คน คิดเปนรอย

ละ 17.3 ตามลําดับ 
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 8. กลุมตัวอยางสวนใหญ ไดรับอิทธิพลจากเพื่อน จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 59.5 

รองลงมาคือ นักรองนักแสดง จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 และจากญาติพี่นอง จํานวน 51 คน 

คิดเปนรอยละ 12.8 ตามลําดับ 

 9. กลุมตัวอยางสวนใหญมีการแนะนําใหผูอ่ืนใชเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต จํานวน 262 

คิดเปนรอยละ 65.5 รองลงมาคือ ไมแนใจ จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3 และไมแนะนํา 

จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.3 ตามลําดับ 

 

5.1.3 ระดับความสําคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการซ้ือเคร่ือง สําอางแบรนด์

เกาหลใีต้ 

ในภาพรวมผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ

การเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง

การจัดจําหนาย และดานสงเสริมทางการตลาด พบวากลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญของปจจัย

สวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต อยูในระดับมาก โดยมี

ปจจัยยอยดังตอไปนี ้

1. ด้านผลติภัณฑ์  พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยยอยในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบ

รนดเกาหลีใตดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ  เปนลําดับท่ี 1 การรับรอง

คุณภาพจากผูเช่ียวชาญ หรือ อย.  เปนลําดับท่ี 2 และแบรนดเปนท่ีนิยมและไดรับการยอมรับ  เปน

ลําดับท่ี 3 

2. ด้านราคา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยยอยในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด

เกาหลีใตดาน ราคาอยูในระดับมาก คือ ราคามีความเหมาะสมกับ คุณภาพ เปนลําดับท่ี 1 ราคา

เหมาะสมกับปริมาณ เปนลําดับท่ี 2 และมีปายบงบอกราคาท่ีชัดเจน เปนลําดับท่ี 3  

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยยอยในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตดานชองทางการจัดจําหนาย คือ สถานท่ีตั้งของรานคาท่ีจัดจําหนายอยู

ในทําเลท่ีสะดวก สามารถเดินทางงาย  เปนลําดับท่ี 1 รานคาท่ีจัดจําหนายมีมากหลายสาขา  เปน

ลําดับท่ี 2 และรานคาท่ีจัดจําหนายมีหลายยี่หอใหเลือก เปนลําดับท่ี 3 
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4.  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยยอยในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตดานการสงเสริมทางการตลาด คือ จัดโปรโมช่ันของกิฟทเซ็ทท่ี

หลากหลาย เปนลําดับท่ี 1 มีของแถมเม่ือซ้ือครบตามยอดท่ีกําหนด เปนลําดับท่ี 2 และมีสวนลดใน

โอกาสตางๆเปนลําดับท่ี 3 

ภาพรวมปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากคือ 

ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 ดานราคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 ดานชองทางการจัดจําหนาย มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.78 และดานการสงเสริมทางการตลาด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.77 ตามลําดับ 

 

5.1.4 การทดสอบปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ความสัมพนัธ์ต่อการเลอืกซ้ือ

เคร่ืองสําอางแบรนด์เกาหลใีต้ 

กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตท่ีเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ 

มากกวาเร่ืองแบรนดเปนท่ีนิยมและไดรับการยอมรับ ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย

ระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต ดาน

ผลิตภัณฑ พบวา นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใหความสําคัญ

ในเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑกับเร่ืองแบรนดเปนท่ีนิยมและไดรับการยอมรับ ไมแตกตางกัน 

 

5.1.5 การวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

1. การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัย สวนประสมทางการตลาด ในการ ซ้ือเลือก

เคร่ืองสําอางการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนกตามอายุ 

ผลการวิเคราะหพบวา นักศึกษาท่ีมีอายุตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง  แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ในดานราคา ( F = 5.83 , Sig = 0.00 ) ดานชองทางการจัดจําหนาย ( F = 4.98,          Sig = 0.00 

) และดานการสงเสริมการตลาด (  F = 10.74,Sig = 0.00 ) ดังนั้นยอมรับสมมติฐานรองและปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก สวนดานผลิตภัณฑพบวาไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดังนั้น

ยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
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2. การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัย สวนประสมทางการตลาด ในการซ้ือ               เลือก

เคร่ืองสําอางการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนกตามคณะ 

ผลการวิเคราะหพบวา นักศึกษาท่ีศึกษาคณะตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง  แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 ในดานราคา      (  F = 6.75 Sig = 0.00 ) ดานชองทางการจัดจําหนาย (  F = 5.76, 

Sig = 0.00 ) ดังนั้นยอมรับสมมติฐานรองและปฏิเสธสมมติฐานหลัก สวนดานผลิตภัณฑและดาน

การสงเสริมการตลาด พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดังนั้นยอมรับ

สมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง 

3. การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัย สวนประสมทางการตลาด ในการ ซ้ือ เลือก

เคร่ืองสําอางการเลือกซ้ื อเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนกตามช้ันป 

ผลวิเคราะหพบวา นักศึกษาท่ีศึกษาอยูช้ันปตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง  แบรนดเกาหลีใต ไมแตกตางกัน ดานผลิตภัณฑ    

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดังนั้นยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง 

4. การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการ ซ้ือ เลือกเคร่ืองสําอางการเลือกซ้ื อ

เคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี 

จําแนกตามรายรับตอเดือน 

นักศึกษาท่ีมีรายรับตอเดือนตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง  แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในดาน

การสงเสริมทางการตลาด ( F=3.60, Sig.=0.00) ดังนั้นยอมรับสมมติฐานรองและปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก สวนดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาไมมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง 

5. การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการ ซ้ือ เลือกเคร่ืองสําอางการเลือกซ้ื อ

เคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี 

จําแนกตามรายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือน 



63 
 

 

นักศึกษาท่ีมีรายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือนตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง  แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 ในดานการสงเสริมทางการตลาด ( F=3.53, Sig.=0.00) ดังนั้นยอมรับสมมติ

ฐานรองและปฏิเสธสมมติฐานหลัก สวนดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย 

พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธ

สมมติฐานรอง 

6. การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการ ซ้ือ เลือกเคร่ืองสําอางการเลือกซ้ื อ

เคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี 

จําแนกตามรายจายตอเดือน 

นักศึกษาท่ีมีรายจายตอเดือนตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง  แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในดาน

ผลิตภัณฑ (F=3.43, Sig.=0.00) ดังนั้นยอมรับสมมติฐานรองและปฏิเสธสมมติฐานหลัก สวน ดาน

ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด พบวาไมมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง 

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี พบวา นักศึกษาหญิงท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 18-19 ป เปนนักศึกษา

ช้ันปท่ี 2 ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของศุภิสรา รอดความทุกข (2551) ท่ีกลาววานักศึกษาหญิงท่ีตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 20 ป เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 แตผลการวิเคราะหก็ยังมีความสอดคลอง

กับงานวิจัยนี้อีกดวย คือนักศึกษาหญิงท่ีตอบแบบสอบถามท่ีสวนใหญศึกษาอยูคณะวิทยาการ

จัดการ และมีรายรับเดือนอยูท่ีระหวาง 3,000-5,000 บาท 

ผลการวิเคราะหดานการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา นักศึกษาหญิงสวนมากเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางในกลุม

ผลิตภัณฑประเภทลิปสติกและลิปกรอส สวนใหญมีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองสําอางเดือนละหนึ่งคร้ัง 

ในแตละคร้ังมีคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองสําอางต่ํากวา 1,000 บาท โดยสถานท่ีซ้ือเคร่ืองสําอาง
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สวนมากซ้ือบนหางสรรพสินคา ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของสุธิศา โสมะบุตร (2549) ท่ีกลาววาผูหญิง

สวนมากเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางกลุมทําความสะอาด และบํารุงผิวหนา สวนใหญมีความถ่ีในการซ้ือ

เคร่ืองสําอาง 2-3 คร้ังในระยะเวลา 6 เดือน ในแตละคร้ังมีคาใชจายในการซ้ือแตละคร้ังนอยกวา 

1,500 บาท สถานท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางไมไดเจาะจง 

ผลการวิเคราะหดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง  แบรนด

เกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา นักศึกษา

หญิงสวนมากใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 ซ่ึงขัดแยงกับ

งานวิจัยของศุทธินี มุสิกเจียรนันท ( 2551) ท่ีกลวาวาผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานราคามาก

ท่ีสุด เนื่องจากปจจัยดานราคาเปนส่ิงกระตุนทางการตลาด คือ เม่ือคลีนิคเวชกรรมโรคผิวหนังมี

ราคาถูกก็จะทําใหผูบริโภคตองการซ้ือ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังนี ้

1. ดานผลิตภัณฑ ผลจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอคุณภาพของผลิตภัณฑ เปน

มากท่ีสุด ดังนั้นผูผลิตควรเพิ่มและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใหเหมาะสม และคํานึงถึงคุณภาพ

ของผลิตภัณฑเปนอันดับแรก 

2. ดานชองทางการจัดจําหนาย ผลจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอสถานท่ีตั้ง

ของรานคาท่ีจัดจําหนายอยูในทําเลท่ีสะดวก สามารถเดินทางงาย ดั้งนั้นผูจัดจําหนายควรตั้งรานคา

ในทําเลท่ีสะดวกตอการเดินทาง เชน หางสรรพสินคา เปนตน 

3. ดานการสงเสริมทางการตลาด ผลจากการศึกษาพบวา ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑมากท่ีสุดคือ ส่ืออินเตอรเน็ต ดังนั้นควรประชาสัมพันธหรือโฆษณาผลิตภัณฑในส่ือ

อินเตอรเน็ตใหมากท่ีสุด 

 

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี เทานั้นดังนั้นผูท่ีสนใจควรทําการศึกษาจากประชากรในเขตท่ีแตกตางกัน เพื่อเปนการ

ตรวจสอบผลท่ีไดจากวิจัยวามีความสอดคลองกันหรือไม ซ่ึงจะทําใหทราบผลการวิจัยท่ีชัดเจนมาก

ข้ึน เพื่อเปนประโยชนแกผูประกอบการ
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง  “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการเลอืกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด์เกาหลใีต้ ของ

นักศึกษาหญงิมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” 

 แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี นี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในวิชาสัมมนาการเปนผูประกอบการของนักศึกษาช้ันปท่ี 4 

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยา

ศิลปากร เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด

เกาหลีใต ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการศึกษาวิจัย

คร้ังนี้จึงตองอาศัยขอมูลความคิดเห็นของทานเปนสําคัญ จึงหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความกรุณา

จากทานในการตอบแบบสอบถามนี้ และขอขอบคุณทานผูตอบแบบสอบถามท่ีสละเวลาอันมีคา

ของทานมา ณ โอกาสนี้ดวย 

       ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ  

 

แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื 

สวนท่ี 1 : ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 : พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใต 

สวนท่ี 3 : ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลี

ใต 

 

 

 



ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง (   ) หนาขอความท่ีตรงกับตัวของทานมากท่ีสุด 

1. อาย ุ

(   ) ต่ํากวา 18 ป   (   ) 18-19 ป   

(   ) 20-21 ป   (   ) 22 ปข้ึนไป 

2. คณะ 

(   ) วิทยาการจัดการ 

(   ) สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

(   ) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

3. ช้ันป 

(   ) ป 1    (   ) ป 2    (   ) ป 3  

(   ) ป 4    (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ……… 

4. รายรับตอเดือน 

(   ) ต่ํากวา 3,000 บาท  (   ) 3,000-5,000 บาท  (   ) 5,001-7,000 บาท 

(   ) 7,001-9,000 บาท  (   ) 9,000 บาทข้ึนไป 

5. รายไดเฉล่ียครอบครัวตอเดือน 

(   ) ต่ํากวา 10,000 บาท   (   ) 10,000-20,000 บาท  

(   ) 20,001-30,000 บาท   (   ) 30,001-40,000 บาท  

(   ) 40,000 บาทข้ึนไป 

6. รายจายตอเดือน 

(   ) ต่ํากวา 2,000 บาท  (   ) 2,000-4,000 บาท  (   ) 4,001-6,000 บาท 

(   ) 6,001-8,000 บาท  (   ) 8,000 บาทข้ึนไป 

 

 

 



ส่วนที ่2 พฤติกรรมการเลอืกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด์เกาหลใีต้ 

คาํช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง (   ) หนาขอความท่ีตรงกับตัวของทานมากท่ีสุด 

1. เคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตยี่หอใดท่ีทานใช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(   ) อีทูดี้ เฮาส (Etude House)   (   ) สกินฟูด (Skin food)   

(   ) โรตี (Lotree)    (   ) มิชชา (Missha) 

(   ) ลาเนจ (Laneige)    (   ) เดอะ เฟส ชอป (The face Shop)  

(   ) บิวตี้เครดิต (Beauty Credit)       (   ) ปาลกันตอง (Palgantong) 

(   ) โรจูคิส (Rojukiss)    (   ) โฮพเกิลร (Hopegirl) 

(   ) เนเจอร รีพลับบลิค (Nature Republic)   (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.......... 

 

2. ปกติทานซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตบอยแคไหน 

(   ) นอยกวา 1 เดือน/คร้ัง  (   ) 1 เดือน/คร้ัง   (   ) 2 เดือน/คร้ัง 

(   )  3 เดือน/คร้ัง   (   ) มากกวา 3 เดือน/คร้ัง 

3. ในการซ้ือแตละคร้ัง ทานใชจายเงินจํานวนเทาใด 

(   ) ต่ํากวา 1,000 บาท/คร้ัง  (   ) 1,000-2,000 บาท/คร้ัง 

(   ) 2,001-3,000 บาท/คร้ัง  (   ) 3,001-4,000 บาท/คร้ัง 

(   ) 4,000 บาทข้ึนไป 

4. ผลิตภัณฑหรือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตใดท่ีทานเลือกใช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(   ) ครีมรองพื้น   (   ) เบส    (   ) บีบีครีม  

(   ) แปงชนิดตางๆ  (   ) บรัชออน   (   ) อายแชโดว 

(   ) อายไลเนอร   (   ) ดินสอเขียนค้ิว  (   ) มาสคารา  

(   ) ลิปสติกและลิปกรอส  (   ) ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา (   ) น้ําหอม  

(   ) ยาทาเล็บ   (   )  ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย  

(   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.......... 

 



5. ทานซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตจากแหลงใดมากท่ีสุด 

(   ) หางสรรพสินคา  (   ) อินเตอรเน็ต   (   ) รานคาใกลบาน  

(   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.......... 

6. ทานรับรูขอมูลขาวสารเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตจากส่ือใด 

(   ) โทรทัศน   (   ) วิทยุ    (   ) ส่ิงพิมพ  

(   ) อินเตอรเน็ต   (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ..........  

7. ส่ือใดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของทานมากท่ีสุด 

(   ) โทรทัศน   (   ) วิทยุ    (   ) ส่ิงพิมพ  

(   ) อินเตอรเน็ต   (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ..........  

8. ผูใดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตของทานมากท่ีสุด 

(   ) เพื่อน   (   )  บิดา มารดา  (   ) ญาติพี่นอง  

(   ) นักแสดง-นักรอง  (   )  ตนเอง  (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.......... 

9. ทานจะแนะนําหรือบอกตอใหผูอ่ืนใชเคร่ืองสําอางแบรนดเกาหลีใตหรือไม 

(   ) แนะนํา   (   ) ไมแนะนํา   (   ) ไมแนใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการเลอืกซ้ือเคร่ืองสําอางแบรนด์เกาหลใีต้ 

คาํช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวาง โดยเลือกคําตอบเพียง 1 คําตอบ 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคญัทีมี่ผลต่อการเลอืกซ้ือ 

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

1. ช่ือเสียงของผลิตภัณฑ 

     

2. คุณภาพของผลิตภัณฑ      

3. บรรจุภัณฑท่ีสวยงาม      

4. ผลิตภัณฑมีนวัตกรรมใหม      

5. ตัวผลิตภัณฑมีสีสันสวยงาม      

6. ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย      

7. แบรนดเปนท่ีนิยมและไดรับการ

ยอมรับ 

     

8. ประเทศท่ีเปนแหลงผลิตสินคา      

9. ระบุวัน เดือน ป ท่ีผลิตและ

หมดอายุชัดเจน 

     

10. การรับรองคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ

หรือ อย. 

     

ปัจจัยด้านราคา 

11. มีปายบงบอกราคาท่ีชัดเจน 

     

12. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ      

13. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ      

14. ราคาถูกกวาเม่ือเปรียบเทียบกับ

เคร่ืองสําอางแบรนดนําเขาอ่ืน 

     

15. ราคาเหมาะสมกับความเช่ือม่ัน

และความภาคภูมิใจท่ีไดใช

เคร่ืองสําอาง 

 

     



ส่วนประสมทางการตลาด ระดับความสําคญัทีมี่ผลต่อการเลอืกซ้ือ 

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

16. สถานท่ีตั้งของรานคาท่ีจัด

จําหนายอยูในทําเลท่ีสะดวก 

สามารถเดินทางงาย 

     

17. รานคาท่ีจัดจําหนายมีมากหลาย

สาขา 

     

18. รานคาท่ีจัดจําหนายมีหลายยี่หอ

ใหเลือก 

     

19. รานคาท่ีจัดจําหนายมีการตกแตง

ไดอยางสวยงาม 

     

ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด 

20. มีสวนลดในโอกาสตางๆ 

     

21. มีของแถมเม่ือซ้ือครบตามยอดท่ี

กําหนด 

     

22. มีการแจกสินคาตัวอยาง      

23. มีการใหคําแนะนําท่ีเปน

ประโยชน 

     

24. มีการสะสมยอดไวแลกซ้ือ

ผลิตภัณฑ 

     

25. จัดโปรโมช่ันของกิฟทเซ็ทท่ี

หลากหลาย 

     

ข้อเสนอแนะ  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาวขนิษฐา ประยูรไทย  

ท่ีอยู   143/23 หมู3 ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2543 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาจาก โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

 พ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห 

 พ.ศ. 2553 กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาวพชรพร พรหมพันธุ  

ท่ีอยู 19/62 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

11120 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2543 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาจาก โรงเรียนชลประทานวิทยา  

พ.ศ.2546 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจาก โรงเรียนชลประทาน

วิทยา 

 พ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนปากเกร็ด 

พ.ศ.2553 กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 


