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51602756 : สาขาวิชาการประกอบการ
คําสําคัญ : ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ ใช้ในการออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้ าน ประเภท
ร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของธุ รกิจร้านขายเครื่ องสําอาง
นําเข้าจากประเทศเกาหลี
นาถณดา ชัช วาลกิ จกุล : ปั จจัย ทางด้า นส่ วนประสมทางการตลาดที่ ใ ช้ใ นการออกแบบ
เอกลักษณ์หน้าร้าน ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของธุ รกิจร้าน
ขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี. อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ : ผศ.ดร.ดวงเงิน ซื่ อภักดี.
59 หน้า.
วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ เพื่อศึกษาถึงปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการ
ออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้านที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยส่ วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่ใช้ในการออกแบบหน้า
ร้านให้มีเอกลักษณ์และมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ศึกษาด้วยระเบียบวิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยมีกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งสิ้ น 30 คน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ ใช้ในการออกแบบเอกลักษณ์
หน้าร้านมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง
4 ส่ วน นั้นมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ โดยอันดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ อันดับสอง คือ ด้านราคา อันดับสาม
คือ ด้านส่ งเสริ มการตลาด และอันดับสุ ดท้าย คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ทั้งนี้ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลตระหนักว่ามี การแข่ งขันสู งในธุ รกิ จเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศ
เกาหลี จึงการใช้งานออกแบบเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของตราสิ นค้า ซึ่ งปั จจัยทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
เป็ นจุดที่สร้างความแตกต่างจากร้านอื่นๆ สร้างจุดเด่นของร้านค้า ให้ดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ หันมาสนใจ
และตัดสิ นใจเดินเข้ามาเลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีพ้ืนฐาน
ของความต้องการที่แตกต่างกัน
ดังนั้น องค์ประกอบในการออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้าน จึ งเริ่ มตั้งแต่การออกแบบตกแต่ง
ภายในร้ า นค้า อาทิ รู ป แบบของเฟอร์ นิ เ จอร์ แสง สี เสี ย ง กลิ่ น สัม ผัส การจัด ชั้นวางสิ นค้า และจัด
หมวดหมู่ ไปจนถึงการออกแบบตกแต่ งภายนอกร้าน อาทิ ป้ ายหน้าร้าน ทางเข้าร้ าน หรื อการจัดแสดง
สิ นค้าหน้าร้าน ล้วนแล้วแต่ทาํ หน้าที่ หลักในการผลักดันให้เอกลักษณ์ของร้านค้ามีความชัดเจนมากขึ้ น
สิ่ งสําคัญของงานออกแบบหน้าร้าน จึงจําเป็ นที่จะต้องส่ งเสริ มให้ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ มีความ
แข็งแกร่ งมากขึ้นด้วย
การประกอบการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2554
ลายมือชื่อนักศึกษา..............................................................
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The purposes of this research were to studying marketing mix (4P’s) factors
for shop identity designing to affect purchasing decisions of business ‘the cosmetics
imported from Korea’. The marketing mix covers product, price, place and promotion.
The qualitative research was conducted using (1) interview and (2) other documents
to analyze data from 30 persons who live in Bangkok
The findings revealed that marketing mix affect to purchasing decisions 4
priorities are as follow; (1) P-Product, (2) P-Price, (3) P-Promotion and (4) P-Place.
Besides, target group aware that the market of Korea Cosmetics Industry as a highly
competitive. So we should be use designing for create shop identity and differentiation
which the new prospect customers make an interesting and a purchasing decision.
And the factors for shop identity designing should start from interior design
such as furniture, lighting, color, sound or music, smell, touching, shelving and
classification. Also a landscape design such as shop logo, entrance and window
display which have a clear to create shop identity. It is promote brand image become a
strong brand identity that keeps customers satisfy and coming back.
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระ เรื่ องปั จจัยด้านการออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้าน ประเภทร้านค้าเดี่ยว
(Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของธุ รกิจร้านขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศ
เกาหลี ฉบับ นี้ สํา เร็ จ ลุ ล่ วงลงได้โดยรั บ ความอนุ เ คราะห์ จาก ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเงิ น
ซื่ อภักดี (อาจารย์ที่ปรึ กษา) อาจารย์ ดร.ธนิ นท์รัฐ รัตนพงศ์ และอาจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล
ที่ได้กรุ ณาสละเวลาให้คาํ แนะนํา ให้ความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการศึกษา ตลอดจนช่วยเหลื อ
ตรวจสอบแก้ไขและเพิ่มเติมในส่ วนต่างๆ ทําให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ผูศ้ ึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านไว้เป็ นอย่างสู ง
ขอขอบคุณผูป้ ระกอบการร้านค้าเครื่ องสําอางทุกร้าน และบุคคลทัว่ ไปที่สละเวลามาให้
คํา สั ม ภาษณ์ ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และให้ค วามร่ ว มมื อ อย่า งดี ยิ่ ง สํา หรั บ การเก็ บ ข้อ มู ล ทํา ให้
การศึกษานี้สาํ เร็ จลงได้ดว้ ยดี
ขอขอบคุ ณ กํา ลัง ใจ และความห่ ว งใยที่ มี ม าโดยตลอด จากป๊ า คุ ณ แม่ คุ ณ ยายและ
น้องสาวทั้งสอง ทั้งยังสนันสนุ นด้านการศึกษามาโดยตลอด ขอบคุ ณพี่ๆ เพื่อนๆ SUMBA1 ที่
ก่อเกิดประสบการณ์และมิตรภาพที่ดีร่วมกัน ขอบคุณแก๊งค์เพื่อน japan และน้องหนุมาน ร้านซิ ป้า
ชาบู และเพื่อน mns1 สําหรับกําลังใจและแรงกดดันจนสําเร็ จการศึกษาครั้งนี้
ท้ายสุ ดนี้ ขอขอบคุณผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการศึกษาทุกท่าน ในทุกๆ ขั้นตอน ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือ รวมถึงกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่านที่ช่วยให้ผวู ้ ิจยั ได้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์
ต่อการศึกษาครั้งนี้
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ผลิ ตภัณ ฑ์เครื่ องสํา อางจากต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในตลาดผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องสําอางประเทศไทยพอสมควรในช่ วงหลายปี ที่ผ่านมา ตามรายงานของกรมศุลกากร พบว่า
ไทยมีการนําเข้าผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางจากตลาดต่างประเทศเป็ นมูลค่าเพิ่มขึ้นตามลําดับ จากมูลค่า
107.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2544 เพิ่มขึ้นเป็ นมูลค่า 217.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2547 และเป็ น
มูลค่า 234.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2549 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 เดือนแรกปี 2550 ที่ผ่านมา
พบว่าไทยมีการนําเข้าผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางคิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 116.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ถึ ง17.2% เมื่อเทีย บกับช่ วงเดี ยวกันปี ก่อน และนับเป็ นอัตราการเติบโตที่มากที่สุดตั้งแต่ปี 2548
เป็ นต้นมาด้วย ทั้งนี้ ก ารนํา เข้า ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสํา อางในช่ วง 5 เดื อนแรกปี 2550 ที่มี อตั ราการ
เติบโตเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างสู งนั้น น่าจะเป็ นผลพวงจากการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทอย่างต่อเนื่ องและ
รวดเร็ วนับตั้งแต่ปี 2549 ที่ผา่ นมา ประกอบกับปั จจุบนั เงินดอลลาร์ ฯเองก็อ่อนค่าตํ่าสุ ดในรอบหลาย
ปี เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักหลายสกุลด้วย ส่ งผลให้สินค้านําเข้ามีราคาถูกลง อีกทั้งกลุ่มผูบ้ ริ โภคใน
ตลาดผลิ ตภัณ ฑ์เครื่ อ งสํา อางเมื อ งไทยก็ มี ค วามยืดหยุ่นต่ อราคาสิ นค้า ค่อนข้า งสู ง (สํา นัก งาน
ส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
นอกจากนี้ ตลาดเครื่ องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2552 มีมูลค่าตลาดรวม
(รวมเครื่ องสําอางที่ผลิ ตในประเทศและเครื่ องสําอางนําเข้า) ประมาณ 33,000 ล้านบาท แบ่งตาม
ช่องทางการจําหน่าย (ฐานเศรษฐกิจ, เดือนมิถุนายน 2552) ได้แก่ ช่องทางเคาน์เตอร์ แบรนด์ 11,000
ล้านบาท (ประมาณ 30% ของยอดขายเครื่ องสําอาง) ส่ วนช่ องทางร้านค้าทัว่ ไปและการขายตรง
22,000 ล้านบาท (ประมาณ 70% ของยอดขายเครื่ องสําอาง) ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 : มูลค่าการนําเข้สาเครื่ องสําอางของไทย (ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 25 – 27 มิถุนายน พ.ศ.2552)
ปั จจุ บ นั คนไทยเข้า สู่ ยุค "เกาหลี ฟี เวอร์ " สิ น ค้า เกาหลี นํา เข้า มายัง ประเทศไทยเป็ น
จํา นวนมาก อาทิ ภาพยนตร์ เครื่ อ งสํา อาง รถยนต์ รวมทั้ง ศิ ล ปิ นดัง ถู ก นํา ใช้เป็ นพรี เซ็ น เตอร์
เพื่อสร้ างความนิ ยมในตลาดของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลีกาํ ลังเติบโตและได้รับ
การตอบรับจากผูบ้ ริ โภคคนไทยเป็ นอย่างดีในขณะนี้ อย่างไรก็ตามสิ นค้าจากประเทศเกาหลีไม่ใช่
เพิ่งเป็ นที่รู้จกั สําหรับตลาดประเทศไทย แต่เป็ นสิ่ งที่มีมานานแล้ว เพียงแต่ว่าในยุคนี้ กลับมาเป็ นที่
เฟื่ องฟูอีกครั้งกระทัง่ กลายเป็ น "เกาหลี ฟีเวอร์ " (www.gotomanager.com) นอกจากนี้ การแข่งขัน
ของเครื่ องสําอางเกาหลีจะมีความเข้มข้นขึ้น เป็ นผลจากการเปิ ดเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย
กับเกาหลี ที่ทาํ ให้ภาษีนาํ เข้าเครื่ องสําอางที่เคยสู งถึงร้อยละ 40 แต่ปัจจุบนั ลดลงมาเหลือร้อยละ 20
และจะเหลือร้อยละ 0 ภายใน 7 ปี (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) ดังจะเห็นได้จากการขยายตัว
ของธุ รกิจร้ านขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ซึ่ งในปี พ.ศ. 2549 เครื่ องสําอางเกาหลี
ที่เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยมีท้ งั หมด 5 แบรนด์หลัก คือ LANEIGE, ETUDE, SKIN FOOD,
THE FACE SHOP และ MISSHA (www.gotomanager.com) ซึ่ งการเลื อกซื้ อเครื่ องสําอางนั้น
ผูบ้ ริ โภคที่ไม่มนั่ ใจว่าเครื่ องสําอางที่ซ้ื อนั้นเป็ นของแท้หรื อไม่ มักจะนิ ยมไปซื้ อตามห้างสรรพสิ นค้า
เพราะเครื่ องสําอางที่วางขายตามเคาน์เตอร์ จะเป็ นของแท้ท้ งั สิ้ น เนื่องจากทางห้างมีการตรวจสอบ
คุณภาพและคุ ณสมบัติตรงตามข้อกําหนดทุกประการ แต่การซื้ อเครื่ องสําอางในห้างสรรพสิ นค้า
จะมี ข้อ เสี ย ตรงที่ ร าคาค่ อ นข้า งสู ง กว่ า ตามท้อ งตลาดทั่ว ไป (http://variety.thaiza.com/เลื อ ก
เครื่ องสําอางเป็ นของขวัญปี ใหม่_1212_78847_1212_.html)
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จากพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคที่ เ ริ่ ม เปลี่ ย นแปลงไปด้ว ยการแพร่ ข ยายเข้า มาของสื่ อ
อินเตอร์ เน็ ตออนไลน์ ทํา ให้ผูบ้ ริ โภคชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่ ม ที่ มี ก ารศึ ก ษาดี ไ ด้รับ
ข่าวสารข้อมูลมากมายจากทัว่ โลก ทําให้ผบู้ ริ โภคเหล่านี้เปิ ดรับต่อสื่ อหลากหลายชนิดมากขึ้น การ
ตัดสิ นใจซื้ อผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ตและรวมไปถึงสื่ อการตลาดโดยตรงอีกหลาย ๆ ชนิด ก็เกิดขึ้นได้ง่าย
ทําให้การค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่มีหน้าร้าน ได้รับผลกระทบอย่างมาก (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2548)
ทั้งนี้ ความสําคัญของแบรนด์เนมขยับเข้ามาอยูใ่ นชีวิตเรามากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 10
ปี ที่ผ่านมา แบรนด์หนึ่งแบรนด์ จึงมีความหมายที่บ่งบอกถึงการดําเนินชี วิตมากกว่าการซื้ อสิ นค้า
หนึ่ งชิ้ น โดยแต่ ล ะแบรนด์ ต่ า งพยายามหาจุ ด แข็ ง ของตนเอง เพื่ อ สร้ า งเอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะ
(Uniqueness) ให้เกิดขึ้น ซึ่ งเอกลักษณ์เฉพาะตรงนี้ เปรี ยบเสมือนกับการหาจุดขายที่มีความแตกต่าง
อย่างมี เอกลักษณ์ ด้วยเหตุ น้ ี การออกแบบสถานที่ที่ขายสิ นค้านั้น จึงมีความสําคัญอย่างมากใน
การทําให้ภ าพลักษณ์ ข องแบรนด์เนมมีความแข็งแกร่ ง มากขึ้น เริ่ มตั้งแต่ง านสถาปั ตยกรรมการ
ออกแบบภายในร้ าน ป้ ายหน้าร้ าน รู ปแบบของเฟอร์ นิเจอร์ ไปจนถึงป้ ายที่บอกทิศทางไปห้องนํ้า
ล้ว นแล้ ว แต่ ท ํา หน้ า ที่ ห ลัก ในการผลัก ดัน ให้ เ อกลัก ษณ์ ข องแบรนด์ มี ค วามชั ด เจนมากขึ้ น
การแข่งขันในวันนี้ จึงเป็ นการใช้งานออกแบบเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์เนม จุดนี้ จึงเป็ นจุด
กําเนิ ดที่ทาํ ให้นกั ออกแบบทํางานหนักมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายที่มี
พื้นฐานของความต้องการที่แตกต่างกัน พร้อมรองรับการแข่งขันที่มีรูปแบบการนําเสนอที่แตกต่าง
อยู่เสมอ งานออกแบบจึงมิใช่ เป็ นเพียงแค่การสร้ างผลิ ตภัณฑ์หรื องานบริ การให้มีความสวยงาม
ประโยชน์ใช้สอยที่เต็มร้อยเท่านั้น แต่นกั ออกแบบยังทําหน้าที่ในการสร้าง Emotional Connection
ที่ ท ํา ให้ ผู ้บ ริ โภครู ้ สึ กดี ก ั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ั นๆ ซึ่ งถื อ เป็ นการสร้ า งแบรนด์ ใ ห้ ก ั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
(http://www.pantown.com/board.php?id=11476&area=4&name=board5&topic=135&action=view)
ดังนั้น ร้านขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศรายย่อย ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand
Alone Shop) จึงควรสร้างความน่าเชื่ อถือให้กบั ตัวสิ นค้า/ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจ ซึ่ งปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลมากที่สุด คือ สิ่ งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสสิ่ งแวดล้อมหรื อจับต้องได้ในขณะที่เข้ามาใช้
บริ การหรื อเลื อกซื้ อสิ นค้า พร้ อม ๆ กับการได้รับบริ การจากพนักงานไปในขณะเดี ยวกัน หรื อที่
เรี ยกว่า Servicescape Bitner ให้ความหมายไว้วา่ เป็ นรู ปลักษณ์ที่ปรากฏออกมาจากสิ่ งแวดล้อมของ
สถานที่บริ การที่ลูกค้ากําลังได้รับบริ การอยูใ่ นขณะนั้น (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2550)
โดยสรุ ป คื อ การออกแบบเอกลัก ษณ์ หน้าร้ าน จึงเป็ นแนวทางหนึ่ งซึ่ งช่ วยยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของร้ านขายเครื่ องสําอางที่ดาํ เนิ นธุ รกิ จเป็ นร้านค้ารายย่อย ประเภท
ร้านค้าเดี่ ยว (Stand Alone Shop) ทั้งนี้ ก่อนการดําเนิ นการออกแบบและตกแต่งร้าน ควรมีศึกษา
วิเคราะห์กิจการและกําหนดกลยุทธ์อย่างละเอียด และดําเนินการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
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กลยุทธ์ของกิจการ รวมทั้งดําเนิ นการไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ ของร้าน จึงจะ
สามารถช่วยให้ร้านค้าขายสิ นค้าได้อย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ทางด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ใ ช้ ใ นการออกแบบ
เอกลักษณ์หน้าร้านที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ป ระกอบด้า นการออกแบบหน้า ร้ า นขายเครื่ อ งสํา อางนํา เข้า จาก
ประเทศเกาหลี ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางให้แก่ผปู้ ระกอบการในการออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้านขาย
เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop)
4. เพื่อนําผลวิจยั ที่ได้ไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นสําหรับผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่สนใจ
นําไปต่อยอดในการพัฒนาหน้าร้านของธุ รกิจอื่น ๆ
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ขอบเขตการศึกษา
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยด้านการออกแบบเอกลักษณ์ หน้าร้ าน ประเภทร้ านค้าเดี่ ยว
(Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของธุ รกิจร้านขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศ
เกาหลี” โดยมีขอบเขตการศึกษาวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การวิจยั ครั้ งนี้ ศึกษาถึ งองค์ประกอบด้านการออกแบบหน้าร้ าน ประเภทร้ านค้าเดี่ ยว
(Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ขอบเขตด้ านประชากรทีศ่ ึกษา
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและซื้ อ
เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีจากร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) มาใช้ ภายในระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2553 – วันที่ 31 สิ งหาคม 2554
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ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
พื้นที่การวิจยั ในครั้ งนี้ พิจารณาจากพื้นที่ใ นเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งดําเนิ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบริ เวณหน้าร้านขายเครื่ องสําอาง ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone
Shop)
ขอบเขตด้ านระยะเวลาทีศ่ ึกษา
การวิจยั ครั้ ง นี้ ใ ช้เวลาดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 15 มิ ถุนายน ถึ ง วันที่
31 สิ งหาคม พ.ศ. 2554

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
น
ำ
นิยามศัพท์ ทเี่ ส
กีย่ วข้ อง

1. เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้กบั ร่ างกายมนุ ษย์
เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรื อส่ งเสริ มให้เกิดความสะอาด ความสวยงาม และประทินผิว
โดยนําเข้ามาจากประเทศเกาหลี หรื อมีตราสิ นค้าของประเทศเกาหลี
2. ส่ วนประสมด้านการตลาด หมายถึง ปั จจัยที่สําคัญที่ช่วยให้การดําเนิ นธุ รกิจด้าน
การตลาดบรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายขององค์กร ประกอบด้วย 4 P's ซึ่ งเรี ยกว่า "ปั จจัยที่
ควบคุมได้" หรื อ "ปั จจัยภายใน" ดังนี้
2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
2.2 ราคา (Price) หมายถึง ราคาของเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
2.3 ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) หมายถึง สถานที่ขายเครื่ องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลี
2.4 การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมการติดต่อสื่ อสารเพื่อ
เผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีไปสู่ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เพื่อให้ลูกค้า
ทราบ
3. องค์ ป ระกอบด้า นการออกแบบหน้า ร้ า น หมายถึ ง ปั จ จัย ที่ สํ า คัญ ที่ ใ ช้ใ นการ
ออกแบบหน้าร้านของร้านค้ารายย่อยที่ขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ได้แก่ แสง สี การ
จัด ชั้นวางสิ น ค้า ดนตรี กลิ่ น พื้ น ที่ ท างเดิ น ระหว่า งชั้นวางสิ น ค้า สื่ อโฆษณาภายในร้ า น และ
พนักงานขาย
4. พฤติ ก รรมการตัดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้า หมายถึ ง พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
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5. เอกลักษณ์ หน้าร้ าน หมายถึง ร้านค้าที่มีลกั ษณะการตกแต่งหน้าร้ านเฉพาะตัว ไม่
เหมือนและไม่ซ้ าํ ใคร
6. ร้านค้าเดี่ ยว (Stand Alone Shop) หมายถึง ร้านค้าที่ต้ งั ทําเลเดี่ยว ไม่ติดกับร้านค้า
ใด ๆ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการศึกษา
1. ทําให้ทราบถึ งปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ทําให้ทราบถึ งองค์ประกอบด้านการออกแบบหน้าร้านขายเครื่ องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลี ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อที่ ผปู ้ ระกอบการทราบถึ งความสําคัญก่ อน-หลังในการพัฒนาปรับปรุ ง
ธุรกิจให้ดีข้ ึน
3. ทําให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาหน้าร้านด้วยการออกแบบเอกลักษณ์
หน้าร้านขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ให้แก่
ผูป้ ระกอบการรายย่อย เพื่อเพิ่มมูลค่าของยอดขาย นําไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลีมาใช้
4. ทําให้ทราบถึงแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ให้น่าดึงดูดใจ และ
กระตุน้ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีมาใช้ เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
เบื้องต้นสําหรับผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่สนใจนําไปต่อยอดในการพัฒนาหน้าร้านของธุ รกิจอื่น ๆ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการออกแบบ
เอกลักษณ์หน้าร้าน ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของธุ รกิจ
ร้านขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ผวู้ ิจยั ได้
ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1.
2.
3.
4.
5.

แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่ องสําอาง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้าน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
งานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับเครื่องสํ าอาง
ความหมายเครื่องสํ าอาง
"เครื่ องสําอาง" ตามที่บญ
ั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่ องสําอาง พ.ศ. 2535 หมายถึ ง
วัตถุที่มุ่งหมาย สําหรับใช้ ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรื อกระทําด้วยวิธี อื่นใด ต่อส่ วนหนึ่ง
ส่ วนใดของร่ างกาย เพื่อความสะอาด ความสวยงามหรื อส่ งเสริ มให้เกิ ดความสวยงาม และรวม
กระทัง่ เครื่ องประทินผิวต่างๆ แต่ไม่รวมถึงเครื่ องประดับและเครื่ องแต่งตัว ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ภายนอก
ร่ างกาย (ความหมายดังกล่ าว ใกล้เคียงกับความหมายของเครื่ องสําอางตาม Food, Drug, and
Cosmetic Act ที่ กาํ หนดโดย U.S. Food and Drug Administration) ซึ่ งคําจํากัดความของ
"เครื่ องสําอาง" ที่เข้าใจง่ายขึ้น คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กบั ร่ างกายมนุษย์ เพื่อความสะอาด ความสวยงาม
หรื อส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ดความสะอาด ความสวยงาม และประทิ น ผิว เครื่ องสํา อางจะต้องไม่ แสดง
สรรพคุ ณ บํา บัด บรรเทา รั ก ษา หรื อ ป้ องกัน โรค รวมทั้ง จะต้องไม่ แสดงสรรพคุ ณว่า มี ผลต่ อ
โครงสร้างร่ างกาย (สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
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ประเภทเครื่องสํ าอาง
เครื่ องสําอางนับเป็ นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผูบ้ ริ โภคใช้กนั ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน
ก็ว่าได้ทาํ ให้เครื่ องสําอางมี มากมาย หลากหลายประเภท เพื่อประโยชน์แก่ผูบ้ ริ โภคสํา นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จึงได้มีการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง และแบ่ง
เครื่ องสําอาง ตามความเสี่ ยงในด้านความปลอดภัยออกเป็ น 3 ประเภท (พิมลพรรณ พิทยานุ กุล,
2549) ดังนี้
1. เครื่ องสําอางควบคุ มพิเศษ เครื่ องสําอางกลุ่ มนี้ มีโอกาสก่อให้เกิ ดอันตรายได้มาก
ที่สุด จึงได้รับการกํากับดูแลเข้มงวดที่สุด ที่ฉลากผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งแสดงเลขทะเบียนเครื่ องสําอาง
ตัวอย่าง ได้แก่ ยาสี ฟัน นํ้ายาบ้วนปาก นํ้ายาดัดผม ยืดผม ย้อมผม ฟอกสี ผม เป็ นต้น
2. เครื่ องสําอางควบคุ ม เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสก่อให้โอกาสอันตรายได้บา้ งแต่นอ้ ย
กว่ากลุ่มแรก ฉลากต้องแสดงข้อความ “เครื่ องสําอางควบคุม” ตัวอย่าง ได้แก่ ผ้าอนามัย ผ้าเย็น แป้ ง
ฝุ่ นโรยตัว แป้ งนํ้า เครื่ องสําอางป้ องกันแสงแดด เครื่ องสําอางขจัดรังแค
3. เครื่ องสําอางทัว่ ไป เครื่ องสําอางกลุ่มนี้ โอกาสเกิดอันตรายน้อยกว่าสองกลุ่ มแรก
เป็ นเครื่ องสําอางที่ไม่มีส่วนผสมของสารควบคุมพิเศษ หรื อสารควบคุม เช่น ครี มนวดผม แชมพู
สระผมที่ ไ ม่ ผ สมสารขจัด รั ง แค โลชั่น ครี ม บํา รุ งผิ ว อายแชโดว์ ลิ ป สติ ก ครี ม รองพื้ น สบู่
เครื่ องสําอางระงับกลิ่นกาย เป็ นต้น
ทั้งนี้ อรัญญา มโนสร้ อย (2529) ได้ทาํ การแบ่งประเภทของเครื่ องสําอางออกเป็ น 2
ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. เครื่ องสํา อางประเภทไม่แต่ ง สี ข องผิว ซึ่ ง มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อใช้ท าํ ความสะอาด
ผิวหนัง หรื อใช้เพื่อป้ องกันผิวหนังไม่ให้เกิ ดอันตรายจาสิ่ งแวดล้อม เครื่ องสําอางประเภทนี้ ได้แก่
สบู่ แชมพู ครี มล้างหน้า ครี มกันผิวแตก นํ้ายาช่วยกระชับผิวให้ตึง เป็ นต้น
2. เครื่ องสําอางประเภทแต่งสี ผิว ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้แต่งสี ของผิวให้มีสีสวยสด
เพิ่มเติมจากผิวธรรมชาติที่เป็ นอยู่ เช่น แป้ งแต่งผิวหน้า ลิปสติก แป้ ง หรื อครี มทาขอบตา เป็ นต้น
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
Kotler (2008) ได้กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด
ที่ ควบคุ มได้ ซึ่ งบริ ษทั ใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่ก ลุ่ ม เป้ าหมาย ประกอบด้วย
เครื่ องมือ 4 P ได้แก่ Product, Price, Place, Promotion
ส่ วนภาณุ ลิมมานนท์ (2550) ได้กล่าวถึงส่ วนประสมทางการตลาดค้าปลีก ประกอบด้วย
6 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ การหาทํา เลที่ ต้ ัง (Location Strategy) การโฆษณา (Communication)
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การบริ การลูกค้า (Customer Service) การออกแบบตกแต่งร้านค้า (Store Design and Display) ราคา
(Pricing) และผลิตภัณฑ์ (Merchandise Assortment)
ซึ่ งในการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ส่วนประกอบทางการตลาดแบบ 4P’s ได้แก่
Product, Price, Place, Promotion โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์ (Product)
เป็ นสิ่ งที่สามารถสนองความจําเป็ น และความต้องการของมนุษย์ได้ ผลิตภัณฑ์อาจเป็ น
คุณสมบัติที่แตะต้องได้ และแตะต้องไม่ได้ ส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ตัวผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ ความภาคภูมิใจ และผูข้ าย (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2535)
ส่ วน เสรี วงมณฑา (2545) ได้ใ ห้ค วามหมาย ผลิ ตภัณฑ์ไว้ว่า หมายถึ ง การมี สิ นค้า
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้
โดยสรุ ป ในทัศนะของผูว้ ิจยั ผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง สิ นค้า ที่ ป ระกอบด้วยตัวสิ นค้า
ชื่ อ สิ น ค้า คุ ณ ภาพของสิ น ค้า และบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า
กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ หมายถึง เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
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ราคา (Price)
เป็ นสิ่ งที่กาํ หนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนสิ นค้า หรื อบริ การในรู ปของเงินตราเป็ นส่ วนที่
เกี่ ยวกับวิธีการกําหนดราคา นโยบาย และกลยุทธ์ต่างๆ ในการกําหนดราคา (ศิริวรรณ เสรี รัตน์,
2535)
เสรี วงมณฑา (2545) ได้ให้ความหมายของราคา คือ การมีราคาที่ผบู้ ริ โภคยอมรับและ
ยินดีจ่าย เพราะมองเห็นว่าคุม้ ค่า
โดยสรุ ปในทัศนะของผูว้ ิจยั ราคา หมายถึง มูลค่าของสิ นค้าในการแลกเปลี่ยนสิ นค้า
ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย โดยที่ลูกค้ายอมรับและยินดีจ่าย ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึง ราคาของเครื่ องสําอาง
นําเข้าจากประเทศเกาหลี
สถานที/่ การจัดจําหน่ าย (Place)
เป็ นกิจกรรมการนําผลิตภัณฑ์ที่กาํ หนดไว้ออกสู่ ตลาดเป้ าหมาย ในส่ วนประสมนี้ ไม่ได้
หมายถึ งเฉพาะการพิจารณาสถานที่จาํ หน่ายอย่างเดี ยว แต่เป็ นการพิจารณาว่าจะจําหน่ ายผ่านคน
กลางต่า งๆ อย่างไร และมี การเคลื่ อนย้ายสิ นค้าอย่า งไร ดังนั้นในการนําผลิ ตภัณฑ์ออกสู่ ตลาด
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เป้ าหมายจะประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ช่องทางการจัดจําหน่าย และการกระจายตัวสิ นค้า (ศิริวรรณ
เสรี รัตน์, 2535)
เสรี วงมณฑา (2545) ให้ความหมาย การจัดจํา หน่ าย ว่า หมายถึ ง การจัดจํา หน่ า ย
กระจายสิ นค้า ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อหาและให้ความสะดวกแก่ลูกค้า
โดยสรุ ปในทัศนะของผูว้ จิ ยั สถานที่/การจัดจําหน่าย หมายถึง สถานที่จดั จําหน่ายสิ นค้า
ที่ เป็ นสื่ อกลางหรื อช่ อ งทางในการแลกเปลี่ ย นสิ นค้า และบริ ก ารระหว่า งผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ซึ่ ง ใน
การศึกษาครั้ งนี้ สถานที่จดั จําหน่ าย จะหมายถึ ง ร้ านค้าย่อยขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศ
เกาหลีเท่านั้น
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การส่ งเสริมทางการตลาด

เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูจ้ ดั จําหน่ายและตลาดเป้ าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมี
วัตถุ ประสงค์ที่แจ้งข่าวสาร หรื อชักจูงให้เกิ ดทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์,
2535)
เสรี วงมณฑา (2545) ให้ความหมายถึงของการส่ งเสริ มการตลาดว่า คือ การใช้ความ
พยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง
โดยสรุ ปในทัศ นะของผูว้ ิจยั การส่ ง เสริ ม ทางการตลาด หมายถึ ง การติ ดต่อสื่ อสาร
ระหว่างลูกค้าและผูข้ าย เพื่อดึงดูดหรื อจูงใจให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึง
การส่ งเสริ มทางการตลาดที่ผูป้ ระกอบการรายย่อยของร้ านขายเครื่ องสําอางนํา เข้าจากประเทศ
เกาหลีสื่อสารให้กบั ลูกค้า
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการออกแบบเอกลักษณ์ หน้ าร้ าน
การสร้ างเอกลักษณ์ เป็ นหัวใจที่จะสร้ างแบรนด์ให้มีความโดดเด่น ซึ่ งการออกแบบ
เอกลักษณ์หน้าร้าน มีความสําคัญอย่างยิง่ สําหรับผูป้ ระกอบรายย่อย เนื่ องจากสิ นค้านําเข้าเหล่านี้ ได้
มี ชื่อเสี ยงที่ แข็ง แกร่ งและมี หน้า ร้ านเป็ นของตัวเองอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ แตกต่ าง คื อ เรื่ องราคา ซึ่ ง ผู ้
จําหน่ายรายย่อยจะสามารถขายสิ นค้าได้ราคาที่ต่าํ กว่า ซึ่ งผูบ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อจากผูจ้ าํ หน่ ายรายย่อย
มากกว่า การที่จะดึ งดูดผูบ้ ริ โภคจึงต้องสร้างแรงดึงดูด ด้วยการสร้างเอกลักษณ์ รู ปแบบของหน้า
ร้านขึ้นมาให้มีความน่าสนใจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไม่ให้ผบู้ ริ โภคมองว่าเป็ นสิ นค้าปลอม
เหมื อนตามเคาน์เตอร์ เครื่ องสําอางที่วางขายกันทัว่ ไป โดยมีกระบวนการออกแบบ ซึ่ งเชื่ อมโยง
ความเป็ นเอกลักษณ์และสิ นค้าได้อย่างลงตัว โดยใช้การออกแบบหน้าร้านที่มีความทันสมัยเหมาะ
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กับไลฟ์ สไตล์คนเมือง และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูห้ ญิง ใช้วสั ดุที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง สามารถ
สร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ดีใ ห้ก ับ สิ นค้า ได้ โดยเข้ากับ สภาพเศรษฐกิ จในปั จจุบ นั ซึ่ ง ข้อมูลเกี่ ย วกับ
การออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้าน มีดงั นี้
ความหมายของการออกแบบ
วัฒนะ จูฑะวิภาต (2549) ได้รวบรวมคํานิยามหรื อความหมายของการออกแบบไว้หลาย
ความหมาย ดังนี้
การออกแบบ “design” เป็ นคํา ที่ ม าจากรากศัพ ท์ภาษาลาติ น designare ซึ่ ง แปลว่า
กําหนดออกมา กะหรื อขีดหมายไว้ หรื อเป้ าหมายที่ แสดงออกมา เมื่อนํา มาในวงการตกแต่งจะ
หมายถึ งการสร้ างสรรค์สิ่งที่อยู่ในอํานาจความรู้สึกและความคิด อาจเป็ นโครงการรู ปแบบหรื อ
แผนผังที่ศิลปิ นกําหนดขึ้นด้วยการจัดท่าทาง ถ้อยคํา เส้น สี แสง พื้นที่ รู ปทรง โครงสร้าง ลักษณะ
พื้นผิว โดยมีการจัดระเบียบวัสดุต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ทางความงาม
John O’ และ Raymond Le Mage ได้นิยามคําว่า การออกแบบ คือ การวางแผนด้วยวิธี
ขีดเขียนหรื อใช้วสั ดุสร้างเป็ นรู ปแบบต่างๆ ขั้นต้นก่อนที่จะสร้างงานจริ งต่อไป
Katherine C. La Mancuse ได้ให้ความหมายของการออกแบบ หมายถึง การรวมตัวกัน
ของมูลธาตุต่างๆ เช่น line, texture, mass and space เพื่อก่อให้เกิดองค์ประกอบในการสร้างงานซึ่ งมี
หลายลักษณะแตกต่างกันไปตามรสนิยมและความคิดของผูส้ ร้างงาน
Ralph Mayer ได้กล่ าวถึงการออกแบบไว้ว่า หมายถึง การเลื อกและจัดสรรมูลธาตุ
(elements) ให้ เ ป็ นผลงานศิ ล ปะซึ่ งมี ก ารจัด องค์ ป ระกอบโดยคํา นึ ง ถึ ง ขนาด (size) ทิ ศ ทาง
(direction) รู ป ร่ า ง (shape) รู ป ทรง (form) เส้ น (line) เพื่อให้เป็ นไปในรู ป ลักษณะที่ มี ค วาม
เคลื่อนไหว (dynamics) หรื อมีลกั ษณะแห่งการสมดุล (balance) อันสามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
ส่ วนในพจนานุ กรม Webster’s New Collegiate Dictionary ได้ให้ความหมายไว้ว่า
การออกแบบ หมายถึ ง การขี ด เขี ย นแบบร่ า ง เพื่ อ เตรี ย มตัว ที่ จะต้องไปทํา จริ ง โดยการนํา รู ป
รายละเอียดต่างๆ ที่จดั อย่างลงตัวแล้วมารวมกันเพื่อให้บงั เกิดเป็ นผลงานศิลปะที่มีรูปแบบขึ้น โดย
นักออกแบบจะพยายามค้นคว้าและทดลองใช้วสั ดุต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอย
ด้วย เพื่อป้ องกันความล้มเหลวก่อนที่จะลงมือออกแบบใดๆ ลงไป
ซึ่ งในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู้วิ จ ัย ได้ ใ ห้ จ ํา กั ด ความหมายของการออกแบบไว้ว่ า เป็ น
การออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้านของร้านขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
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หลักการออกแบบตกแต่ งหน้ าร้ าน
ช ม ร ม คุ ้ ม ค ร อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค ด้ า น เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส ริ ม อ า ห า ร
(http://www.cosmeticprotection.org) ได้ก ล่ า วถึ ง หลัก การออกแบบตกแต่ ง หน้า ร้ า นว่า สิ่ ง ที่ ต้อ ง
คํานึ งถึงเป็ นประการแรก คือ ลักษณะของสิ นค้า หรื อลักษณะของกลุ่มลูกค้า ก่ อนการออกแบบ
ตกแต่งร้านทุกครั้ง ซึ่งจะต้องสื่ อให้ลูกค้ารู้วา่ ร้านค้าต้องการขายอะไร หรื อธุ รกิจที่เปิ ดนั้นเป็ นแบบ
ใด ทั้งนี้ ต้องรู ้วา่ กลุ่มลูกค้าของเราเป็ นใคร เมื่อรู้วา่ ขายผลิตภัณฑ์อะไร และรู้วา่ ลูกค้าเป็ นใคร จึงจะ
สามารถออกแบบตกแต่งหน้าร้านให้เหมาะสมได้ โดยกลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1. กลุ่มลูกค้าระดับบน
2. กลุ่มลูกค้าระดับกลาง
3. กลุ่มลูกค้าระดับล่าง
สํ า หรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้า ระดับ บนนั้น พฤติ ก รรมการบริ โ ภค ของลู ก ค้า กลุ่ ม นี้ คื อ นิ ย ม
ซื้ อสิ นค้าที่มีคุณภาพสู ง ราคาแพง และอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยเหตุน้ ี ร้านค้าที่สามารถดึงดูด
ลูกค้ากลุ่มนี้ ให้เข้ามาใช้บริ การ หน้าร้านจะต้องมีระดับ โดยสามารถพิจารณาได้จากลักษณะการ
ออกแบบ ตกแต่งหน้าร้าน ร้านที่มีการออกแบบตกแต่งที่ดีช่วยเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าว่าสิ นค้า
หรื อบริ การจากร้านนั้นมีคุณภาพดีดว้ ย เมื่อลูกค้าเกิดความมัน่ ใจ ในสถานที่ก็จะส่ งผลให้เกิดความ
มัน่ ใจในตัวสิ นค้าด้วย
ฉะนั้น ถ้าลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้าระดับบน จะต้องออกแบบตกแต่งหน้าร้าน
ให้ดูดีมี ระดับ เพราะจะช่ วยดึ งดู ดให้ลู ก ค้า กลุ่ มนี้ เข้า มาใช้บ ริ การมากขึ้ น ดัง นั้น สํา หรั บ ร้ า นที่
ให้บริ การลู กค้าระดับบน จะต้องให้ความสําคัญกับการออกแบบตกแต่ งหน้าร้ านมากเป็ นพิเศษ
หลัก การง่ ายๆ คื อ จะต้องออกแบบตกแต่ง ร้ า นให้ดูดีที่สุ ด ให้ดูส วยที่ สุด และต้องเลื อกใช้วสั ดุ
ในการตกแต่ ง ที่ มี คุ ณ ภาพที่ สุ ด การได้ม าซึ่ งการออกแบบตกแต่ ง ที่ ดี จ ะต้อ งอาศัย แนวคิ ด ใน
การออกแบบ (Concept of Design) ที่ดีดว้ ย นอกจากนี้ ระหว่างการดําเนินกิจการปรับเปลี่ยนรู ปโฉม
ของร้ านก็เป็ นสิ่ งที่สําคัญ ซึ่ งอาจจะมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษในช่ วง เทศกาลต่างๆ เช่ น เทศกาล
คริ สต์มาส เทศกาลปี ใหม่ เทศกาล วันแห่งความรัก
ซึ่ งในช่วงเทศกาลสําคัญนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรู ปโฉมของร้านให้เข้ากับบรรยากาศ
ของเทศกาลที่กาํ ลังจะมาถึ ง ซึ่ งการปรับเปลี่ยนจะช่ วยให้ลูกค้าไม่เบื่อ และช่ วยให้เขาสนใจสิ นค้า
และบริ การจากเรา
นอกจากนี้ วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งหน้าร้านสําหรับร้านขายเครื่ องสําอาง ควรเป็ นวัสดุที่
มีคุณภาพดีที่สุด มีอายุการใช้งานยาวนาน และต้องทําความสะอาดง่าย สี ที่ใช้ทาภายในร้าน ควรเป็ น
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สี โทนอ่อนหรื อโทนสี เย็น เพราะจะให้รู้สึกว่าร้ านดู สะอาด น่ าเข้าไปใช้บริ การ เช่ น สี ชมพูอ่อน
สี ส้มอ่อน สี เขียวอ่อน จะช่วยดึงดูดความสนใจจากลูกค้าผูห้ ญิงซึ่ งเป็ นลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น
เรื่ องของการใช้สี ถือเป็ นสิ่ งสําคัญในการตกแต่งหน้าร้าน โดยข้อควรระวังเกี่ยวกับการ
เลือกใช้สี คือ ควรใช้สีโทนอ่อนหรื อสี โทนเย็น เพราะดูแลง่าย แต่ถา้ คุณต้องการใช้สีตรงข้ามหรื อสี
โทนร้ อ น หรื อ สี โ ทนเข้ม เข้า มาตัด ควรมี สั ด ส่ ว นไม่ เ กิ น 30 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ งอาจตกแต่ ง ด้ว ย
เฟอร์ นิเจอร์ ผ้าบุนวม หรื อผ้าม่านที่มีสีโทนเข้มหรื อสี โทนร้อนเข้าไปก็ได้ การใช้สีโทนเข้ม หรื อสี
โทนร้อนเข้ามาเน้น จะช่วยให้ร้านของคุณมีสีสันมากขึ้น เพราะการที่ร้านมีแต่สีโทนอ่อนที่ดูเรี ยบๆ
ก็อาจทําให้คุณหรื อลูกค้าเบื่อได้
ฉะนั้น การใช้สีโทนเข้มหรื อสี โทนร้ อนเข้ามาเน้นบางจุดของร้ า นก็จะช่ วยให้ร้านมี
ลูกเล่ นมากขึ้น การรู้จกั เลือกใช้ สี ตกแต่งภายในร้านจะช่ วยให้ลูกค้า ไม่รู้สึกปวดหัว มึนงง และ
ผ่อนคลาย นอกจากเรื่ องของสี แล้ว ควรหาเครื่ องประดับมาตกแต่ง ร้ านให้ดูส วยงามยิ่งขึ้ น เช่ น
กระจก กรอบกระจก รู ปภาพ แจกันดอกไม้ เครื่ องประดับเหล่านี้ จะช่วยให้ร้านดูสวยงามมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ก ารติ ดกระจกที่ ผนัง ร้ า นทั้ง สองด้า น จะช่ วยทํา ให้ร้ า นดู ก ว้า งขึ้ น อี ก ทั้ง ทํา ให้ลู ก ค้า
สามารถเห็นใบหน้าสําหรับโซนเครื่ องสําอางประเภทสี สันเมื่อลูกค้าทดลองผลิตภัณฑ์
ซึ่ งทั้งหมดนี้ สิ่ งสําคัญที่จะต้องพิจารณา คือ การกําหนดงบประมาณลงทุนในส่ วนการ
ออกแบบตกแต่งหน้าร้านให้เหมาะสมและคุม้ ค่าที่สุด
ทั้งนี้ เว็บไซต์โอเคเนชัน่ (http://www.oknation.net/blog/u-sabuy/2011/08/02/entry-13)
ได้กล่ าวถึ ง การออกแบบตกแต่งหน้าร้ านในส่ วนของการตกแต่งดิ สเพลย์และบรรยากาศร้ านค้า
เพื่อให้ขายดี โดย
การออกแบบในปั จจุบนั มีอิทธิ พลมากต่อการเพิ่มยอดขาย การตกแต่งบรรยากาศมีผล
ต่อพฤติกรรมของลูกค้า ยอดขายจะดีหรื อไม่ บางครั้งอยูท่ ี่การจัดวางและการสร้างแรงดึงดูด ฉะนั้น
การออกแบบที่ ดีจึงมี ผลต่อร้ านยุคใหม่แน่ นอน การตกแต่งดิ สเพลย์หรื อการจัดตกแต่งตําแหน่ ง
โปรโมชัน่ ต่างๆ ตามเทศกาล จึงต้องพิถีพิถนั ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในการสร้างบรรยากาศให้ร้านมีชีวิต
โดยมีแนวคิด ดังต่อไปนี้
1. การตีโจทย์แบรนด์ ออกมาเป็ นการจัดวางสิ นค้า การออกแบบที่มีศกั ยภาพจะต้อง
สามารถตี บ ทแตกได้ก่ อ น ประเด็ น นี้ สํ า คัญ มาก เพราะจะทํา ให้ ก ารตกแต่ ง ไม่ ผิด ทิ ศ ผิด ทาง
มีเอกภาพ วิธีการตีบทหรื อตีโจทย์เราสามารถทําได้โดย การจัดทําโปรแกรมเพื่อศึกษาพฤติกรรม
ผูใ้ ช้งาน ทั้งลูกค้าและพนักงาน หลังจากนั้นศึกษาความเด่นชัดในการให้บริ การ และลักษณะเฉพาะ
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ แล้ว นํา มาแปรรู ป เป็ นรู ป แบบและรายละเอี ย ดในการตกแต่ ง ต่ อ ไป ไปจนถึ ง
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การควบคุมบรรยากาศ, การจัดวาง, การกําหนดสี , การกําหนดวัสดุ, การประมาณราคา และการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดการตกแต่งหน้าร้านต่อไป
2. การกําหนดแนวคิด เหมือนงานศิลปะทุกแขนงที่ตอ้ งประกอบด้วยแนวความคิดเพื่อ
ผูกเรื่ อง และมีการดําเนิ นเรื่ องอย่างมีความหมาย และสอดคล้องกันอย่างเป็ นเอกภาพ การกําหนด
แนวความคิ ด อาจจะหมายถึ ง การสร้ างโครงละครที่ น่า สนใจ การกํา หนดแนวความคิดในการ
ตกแต่ ง ร้ า นในลั ก ษณะนี้ อาจจะออกมาในรู ปแบบของโครงหลั ก ที่ ม าจากแบรนด์ และ
ลักษณะเฉพาะของสิ นค้า บวกกับการจัดวางตกแต่งที่จดั ให้เกิดความน่าสนใจตามเทศกาลต่างๆ โดย
ประยุกต์ให้มีความกลมกลืนกัน เช่น เทศกาลสงกรานต์ นําเอาสี สันและบรรยากาศถ่ายทอดมาใน
งานกราฟิ กตัว หนัง สื อ ข้อความในการโปรโมชั่น การนํา เอาของตกแต่ ง มี ที่ ม าจากเทศกาลมา
คลุกเคล้า และส่ งเสริ มให้สินค้าและแบรนด์มีความเข้ากันแบบจริ งใจที่สุด
3. การปฏิ บ ตั ิ ก ารจัดวาง เริ่ ม ต้นจากการเลื อกอุ ป กรณ์ เ ฟอร์ นิเจอร์ แ ละของตกแต่ ง
ตลอดจนสิ นค้าที่ตอ้ งการแสดงโดยมีหลักคิดง่ายๆ ดังนี้
3.1 ต้องพยายามให้สินค้าดูเด่นกว่าชั้นวาง โดยมีช้ ันวางเป็ นเสมือนแบคกราวด์
ที่ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ โดยออกแบบชั้นวางให้ดูเรี ยบ สี นอ้ ยๆ รายละเอียดไม่ควรเยอะ โดยจัดวางให้ดู
หน้าซื้อน่าหยิบมากกว่าจัดวางให้ดูแล้วห่างเหิ น
3.2 กําหนดสี แบคกราวด์ของชั้นวาง สี ที่ควรใช้ควรเป็ นสี เรี ยบ, ขาว หรื อสี กลุ่ม
โทนเดียวกันให้เป็ นแบคกราวด์ที่ทาํ ให้ไม่ไปข่มสิ นค้า หรื อจะเป็ นโทนดํา เทา เข้มก็ได้ถา้ ผลิตภัณฑ์
สี อ่อนจะได้ไม่ดูจมหายไป หรื อจะเป็ นสี สดขึ้นมาหน่อยก็ควรดูผลิตภัณฑ์ที่สีเรี ยบ แต่ถา้ ผลิตภัณฑ์
สี สดหรื อมีรูปทรงสะดุดตา แบคกราวด์ก็ควรเรี ยบลงเพื่อส่ งเสริ มสิ นค้าให้มากที่สุด
3.3 หลักการจัดวางสิ นค้าในชั้นวาง การนําสิ นค้าทุกชิ้ นมารวมกันแล้วแยกแยะ
ออกมาเป็ นเซท วิธีการจัดวางคือ เลือกสิ นค้าที่ชายไม่ดี อยูใ่ กล้ตา สิ นค้าที่ขายได้หรื ออยูใ่ นโฆษณา
อยูแ่ ล้วให้วางในตําแหน่งที่ไม่เด่นมากนัก เพราะจะได้เฉลี่ยกันทั้งหมด สิ นค้าโปรโมชัน่ พิเศษก็ควร
จะอยูใ่ นตําแหน่งที่ดึงดูดเช่นกัน ทั้งนี้การจัดวางจะต้องศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าให้ละเอียดถี่ถว้ น
เพราะแต่ละผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน
4. หลัก การจัดวางดิ ส เพลย์ใ นเทศกาลต่างๆ กิ จกรรมทางการตลาดของร้ านควรทํา
บ่ อ ยๆ ตามสถานการณ์ ตามฤดู ก าลหรื อ เทศกาลที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงกับ
สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมลูกค้าของแต่ละชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังนี้
4.1 การออกแบบบรรยากาศโดยรวม ควรให้เชื่ อมโยงอย่า งกลมกลื นระหว่า ง
แบรนด์และชุมชน โดยมีแนวความคิดที่เป็ นเสมือนโครงเรื่ องที่ชดั เจนให้สอดคล้องกับสิ นค้า
14

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

4.2 การออกแบบภาพลัก ษณ์ และงานกราฟฟิ ก การจัดกิ จกรรมพิเศษควรเลื อก
ตัวหนังสื อคําโฆษณา คําเด็ดในตัวหนังสื อที่สวยงาม กลมกลืนกับแนวคิด และออกแบบกราฟฟิ ก
ให้ง่าย สนุก มีคู่สีที่เข้ากัน เส้นสายและรู ปแบบที่เข้ากับแนวความคิดและได้องค์ประกอบสวยงาม
มีจุดเด่น มีจุดรอง มีแบคกราวด์ มีโฟร์กราวด์
4.3 มีลูกเล่น คือ หัวใจของงานในแต่ละการจัดวางตามเทศการณ์ การสร้างลูกเล่น
ให้มีความรู ้สึกเชิงบวกเป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่ทาํ ให้ลูกค้ามีความสุ ข เกิดรอยยิม้ ประทับใจก่อให้เกิด
การผูกมิตร เป็ นแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์สินค้าได้
4.4 การจัดแสง การจัดแสงสว่างที่ดีควรคํานึ งถึ งแสงธรรมชาติที่เข้ามากระทบ
ในตอนกลางวัน การจัดแสง เงา สวยงามในตอนกลางคืน หรื อพลบคํ่าในลักษณะตั้งเวลาเปิ ดปิ ด
ย้อมแสงให้รู้สึกเชิ ญชวนมีการเน้นให้เดิ น กลบให้เบาลงในบางจุด เกิดระยะที่ดีและมุมมองที่ดี
ต่อไป
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ปัจจัย(องค์ ประกอบ)ทีม่ ีผลต่ อการออกแบบหน้ าร้ าน
นุ วีร์ เลิ ศบรรณพงษ์ (2548) ได้กล่ าวถึ งองค์ประกอบในการออกแบบหน้าร้ านทั้ง 8
องค์ประกอบที่ช่วยกระตุน้ ให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้เร็ ว หรื อซื้ อโดยไม่ลงั เล ดังนี้
1. Lighting Design ที่ดูมีรสนิ ยม การยิงแสงลงบนสิ นค้า (Product) ให้ดูเก๋ ดูมีราคา
น่าซื้อไปอวดเพื่อน แสงที่ดีส่งผลให้สินค้า (Product) รู ปหล่อสวยงาม
2. Colors การใช้สีสันที่ส่งตัวสิ นค้า (Product) ให้โดดเด่น ดูแล้วสบายตาเหมือนเข้ามา
Relax ช้อปเท่าไหร่ ก็ไม่เบื่อ ยิง่ ช้อปมากยิง่ ผ่อนคลาย
3. Shelf Space and Displays การออกแบบ Shelf Space ให้ดูเก๋ มีรสนิยม ไม่รกตา ก็
เหมือนกับการแต่งตัวให้ร้านดูเท่ดูน่าค้นหา ไม่ใช่แค่นาํ สิ นค้ามาวางเหมือนร้านขายยาทัว่ ไป
4. Music ท่ วงทํา นองดนตรี มี ผลทํา ให้อารมณ์ ข องผูบ้ ริ โภคผ่อ นคลายสะกดการ
ตัดสิ นใจในการซื้ อให้จบั จ่ายง่ายขึ้น โดยที่อาจจะไม่ได้ต้งั ใจซื้ อสิ นค้านี้มาก่อน
5. Smell กลิ่นคืออีกแรงขับหนึ่ งที่มีพลังมหาศาลกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อสิ นค้าโดยไม่
ต้องคิดนาน
6. Width of Aisles ถ้าอยากให้สินค้าดูดีมีชาติตระกูล ควรตกแต่งภายในให้ดูโล่งๆ
ทิ้ง Space มากๆ ใช้สีขาวนวล ดูสบายตา สิ นค้าเหล่านั้นจะดูแพงขึ้นมาทันที
7. In-Store Ads, Promotion, and Signs ต้องออกแบบให้ถึง ดูมีไอเดีย รสนิ ยมที่ดี
ส่ งตัวสิ นค้าให้แกร่ ง สร้างบุคลิกภาพให้กบั ตัวสิ นค้า
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8. Appearance and Behavior of Sales Staff พนักงานขายต้องดูเป็ นกันเอง ยิม้ แย้ม
แจ่มใส แต่งตัวสะอาด อัธยาศัยดี ส่ งผลให้ลูกค้าเกรงใจซื้ อสิ นค้าเหล่านั้นในที่สุด
ในร้านขายเครื่ องสําอางนั้น แน่นอนว่าเป็ นการขายอุปกรณ์สําหรับเสริ มสวยและสิ นค้า
ตกแต่ ง ความงามของผู ้ห ญิ ง ดัง นั้ น การตกแต่ ง ภายในร้ า นมัก จะใช้ สี ใ นโทนที่ ส ว่ า งสดใส
มี ค วามรู้ สึ ก สดชื่ น และสบายตา เพื่ อ เป็ นการสนั บ สนุ น และโฆษณาสิ น ค้า ได้ อี ก ทางหนึ่ ง
ร้านเครื่ องสําอางส่ วนมากจะเน้นการใช้สีโทนเดียว 70 % เช่นสี ขาว สี ดาํ หรื อสี อื่น เป็ นจุดเด่นไป
เลย เพื่อที่จะดึงสี สันต่างของตัวเครื่ องสําอาง อีก 30 % เช่น สี ของลิปสติก อายแชร์ โดว์ และสี ของ
ยาทาเย็บ ให้เด่นขึ้ นมาเป็ นที่ สะดุ ดตา และน่ าเลือกซื้ อยิ่งขึ้น มักใช้กระจกใสรอบๆร้ าน เพื่อให้ดู
โปร่ งโล่ ง สบาย น่ าเข้า ทั้ง นี้ ก ารจัดร้ า นให้ดูโปร่ ง ตา โล่ งกว้าง และสร้ างเอกลักษณ์ ที่ แตกต่า ง
จะช่วยทําให้ร้านดูทนั สมัยขึ้นได้
นอกจากนั้นบรรยากาศของร้านก็เป็ นสิ่ งที่สําคัญ จะแสดงถึงรสนิยมและสไตล์ของร้าน
ของเจ้าของร้ าน รวมถึ งของลูกค้าด้วย ทั้งนี้ บรรยากาศอาจให้ความรู้สึกที่แตกต่างได้ ด้วยการใช้
เฟอร์ นิเจอร์ แสง เสี ยงเพลง และ “space” ส่ วนการจัดแสงไฟนั้น ในร้านเครื่ องสําอางจะใช้ไฟที่มี
แสงสี ขาว เพื่อที่จะเห็นสี ของการแต่งหน้าต่างๆได้ชดั เจนและถูกต้องกว่าไฟที่มีแสงสี เหลือง และ
ใช้ไฟที่มีความสว่างมากกว่าร้ านประเภทอื่นๆ เพราะไฟจะเป็ นการช่ วยปรับบรรยากาศในร้านได้
อีกด้วย
ส่ ว นด้า นการตกแต่ ง อื่ น ๆของร้ า น มัก จะใช้รู ป ภาพที่ เ กี่ ย วกับ สิ น ค้า ของร้ า นนั้น ๆ
โดยตรงเพื่อเป็ นการโฆษณาสิ นค้า และตกแต่งร้านได้ไปในตัว และมักจะมีการตกแต่งดิสเพลย์
หน้าร้านที่มีความเคลื่อนไหวและ interactive ทําให้ร้านดูทนั สมัยมากขึ้น
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นอกจากนี้ ภาณุ ลิ ม มานนท์ (2550) ได้ก ล่ า วถึ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การออกแบบร้ า น
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ
1. การสร้ างสภาพแวดล้อมของร้าน ควรคํานึ งถึงองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ข้อ ได้แก่ สี
แสง กลิ่น และเพลง เพื่อสร้างบรรยากาศของร้านค้าให้เกิดภาพลักษณ์ของการสื่ อสาร
2. วัตถุประสงค์ของการออกแบบร้าน ได้แก่
2.1 เพื่อสร้างอิทธิ พลที่มีต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้ อ
2.2 เพื่อต้นทุนที่มีประสิ ทธิภาพ
2.3 เพื่อความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด
2.4 ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า
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โดยสรุ ปในทัศนะของผูว้ จิ ยั ปั จจัย(องค์ประกอบ)ที่มีผลต่อการออกแบบเอกลักษณ์หน้า
ร้านขายเครื่ องสําอางเกาหลี ได้แก่ แสง สี การจัดชั้นวางสิ นค้า เพลง กลิ่น ความกว้างของทางเดิน
ภายในร้าน สื่ อโฆษณาภายในร้าน และพนักงานขาย
4. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
พฤติกรรม (Behavior) คือ กระบวนการทางอารมณ์และทางความคิด และกิจกรรมทาง
กายภาพของบุคคล ซึ่ งทําการซื้ อและใช้สินค้าหรื อบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
(กัลยกร วรกุลลัฎฐานี ย,์ 2551) ส่ วนผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูใ้ ช้สินค้าหรื อบริ การต่างๆ ที่ผลิตได้ให้หมดไป
เพื่อการตอบสนองความต้องการของตน หรื อหมายถึง บุคคลซึ่ งมีความสามารถ มีอาํ นาจในการซื้ อ
และความเต็มใจที่ จะจ่า ยเงิ นเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ที่ มี อยู่ (วิลาวัณย์ เรื องปฏิ กรณ์ ,
2546)
ดังนั้น พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง สิ่ งที่ผบู้ ริ โภคทําการค้นหา
การเลื อก การซื้ อ การประเมินผล และการเลือกใช้สินค้า/บริ การ เพื่อสนองตอบความต้องการของ
เขา การตัดสิ นใจซื้ อ คือผลจากขั้นต่างๆ ที่ยาวนานและเต็มไปด้วยรายละเอียด เช่น การเปรี ยบเทียบ
ตราสิ นค้าและประเมินผล (กมล ชัยวัฒน์ อ้างถึง George E. Belch & Michael A. Belch, 2551;
วิลาวัณย์ เรื องปฏิกรณ์, 2546)
ทั้งนี้ พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่ วน (เสริ มยศ ธรรม
รักษ์และคนอื่นๆ, 2550) คือ
ส่ วนแรก เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้น ได้แก่
1. การรับสิ่ งเร้า
2. การรับรู ้ปัญหา
3. การแสวงหาข้อมูล
4. การประเมินทางเลือก
5. การซื้ อ
6. ผลการซื้ อ
7. พฤติกรรมหลังการซื้ อ
ส่ วนที่สอง เป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อกระบวนการซื้ อที่ มีผลกระทบตลอดทุกขั้นตอน
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
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1. ปั จจัยด้านปั จเจกบุคคล (Individual Factors) ได้แก่ การรับรู้ การจูงใจ การเรี ยนรู ้
ความเชื่อและทัศนคติ บุคลิกภาพ แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง และแบบการดําเนินชีวติ
2. ปั จ จัย ด้า นสั ง คม (Social Factors) ได้แ ก่ กลุ่ ม อ้า งอิ ง กลุ่ ม ผู้นํา ทางความคิ ด
ครอบครัว วงจรชีวติ ชั้นของสังคม วัฒนธรรม และวัฒนธรรมย่อย
ปั จจุ บนั ผูบ้ ริ โภคอาจเกี่ ยวข้องกับปั ญหาของการตัดสิ นใจเพื่อจัดหาสิ่ งของมาบริ โภค
เพราะสื บเนื่องจากสิ่ งกระตุน้ ที่เกิดจากภายนอก หรื ออาจเกิดจากความต้องการที่เกิดขึ้นภายใน หรื อ
ทั้งสองอย่างพร้ อมกัน ซึ่ งในแต่ละบุคคลมีความเหมือนหรื อแตกต่างกันออกไป โดยในแต่ละ
ขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2546)
1. การรับรู ้ ถึงความต้องการ (Need Recognition) การรับรู้ถึงความต้องการนั้นเป็ น
ขั้นตอนเริ่ มต้นของกระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งเกิดจากบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างของสิ่ งที่ปรารถนา
จะมีหรื อให้เกิดขึ้นกับสภาพที่ตนเป็ นอยู่ ณ เวลาหนึ่ง แล้วมีความเห็นว่าความแตกต่างดังกล่าว
มีความสําคัญมากซึ่ งตนต้องการจะแก้ไข แหล่งสําคัญของการรับรู้ถึงความต้องการ คือ ความตื่นตัว
ของผูบ้ ริ โภคซึ่ งเกิดโดยได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยต่างๆ ได้แก่
1.1 อิทธิ พลของสถานการณ์ (Situation Influences) โดยปกติผบู้ ริ โภคจะรู้สึก
ถึงความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การใหม่ๆ อันเป็ นผลอันเนื่ องมาจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ไม่วา่ จะเป็ นแบบของการใช้ชีวติ หรื อสิ่ งแวดล้อมที่สามารถนําเราไปสู่ การรับรู ้ความต้องการใหม่ๆ
1.2 อิทธิ พลของผูบ้ ริ โภค (Consumer Influences) ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนไม่ได้จดั การ
กับปั ญหาอย่างเดี ยวกัน โดยบางพวกมุ่งพิจารณาแต่ตวั ปั ญหาที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อนํามาทดแทน
สิ่ งเดิมที่มีอยู่ แต่บางพวกมักจะมองถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นใหม่ โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีของเดิมอยูเ่ สมอไป
1.3 อิทธิ พลทางการตลาด (Marketing influences) ข่าวสารจากนักการตลาดมักจะ
กระตุน้ ให้เกิดการรับรู ้ถึงความต้องการ เพื่อให้ผบู้ ริ โภคนํามาเปรี ยบเทียบกับสิ่ งเดิมที่มีอยู่ หรื อเพื่อ
เป็ นกระตุน้ ให้เกิดการแสวงหาสิ่ งใหม่ๆ
2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) หมายถึ งความตั้งใจที่ จะเก็บ
รวบรวมและสะสมข่าวสารที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาให้กบั ความต้องการ ความจําเป็ นหรื อความ
ปรารถนาที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้หรื อนึ กเห็นภาพได้ การเสาะแสวงหาเป็ นปฏิกิริยาก่อนการซื้ อซึ่ งเริ่ มต้น
เกิ ดขึ้นมาก่อนที่ผลิ ตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสนใจจะถูกซื้ อไป ซึ่ งขั้นตอนเกี่ยวกับการแสวงหา
ข่าวสารของผูบ้ ริ โภค จะทําโดยหาข่าวสารจากแหล่งภายในก่อนโดยที่ผบู้ ริ โภคจะพิจารณาว่าตนมี
ความรู ้หรื อความทรงจําเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ อันประกอบด้วยตราสิ นค้า และลักษณะสิ นค้ามาก
พอหรื อไม่ที่จะทําการซื้ อ ถ้าข่าวสารในความทรงจําไม่พอก็จะทําการเสาะแสวงหาจากแหล่ง
18
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ภายนอกซึ่งแหล่งข้อมูลภายนอกนั้นได้แก่ การโฆษณา การไป ณ. จุดขาย การโทรศัพท์คุยกับบริ ษทั
หรื อร้านค้า การสอบถามจากพนักงานขาย หรื อการสอบถามจากผูอ้ ื่นที่เคยใช้สินค้าแล้ว
3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) ในขั้นตอนนี้ เป็ นการชี้ ให้เห็นว่าการ
ที่ผบู้ ริ โภคให้ความสําคัญต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์ในการประเมินทางเลือกทําให้เกิดการกระทบ
ต่อสิ่ งเสนอขายในรู ปผลิ ตภัณฑ์และตลาด การประเมินทางเลือกก่อนการซื้ อหมายถึง การเป็ น
กระบวนการที่ทางเลือกได้รับการประเมิน และเลือกสรรให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
สําหรับเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนได้มาจากลักษณะของสิ นค้าที่เราซื้ อ
ซึ่ งอาจเป็ นใช้เกณฑ์ลกั ษณะรู ปธรรม (Objective Characteristics) หรื อเกณฑ์นามธรรม(Subjective
Criteria) ซึ่ งอาจจะไม่เหมือนกัน หรื อในบุคคลคนเดียวกันเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกของสิ นค้า
ที่แตกต่างกันก็ยอ่ มไม่เหมือนกัน สามารถจําแนกปั จจัยหลักๆ คือ ราคา ตราสิ นค้า และประเทศที่ให้
กําเนิ ดสิ นค้า นอกจากนี้ แล้วสิ่ งที่เป็ นตัวกําหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกเพื่อการตัดสิ นใจ
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ ดังนี้ อิทธิ พลของสถานการณ์ ความเหมือนกันของทางเลือกที่เลือก การจูงใจ
การทุ่มเทความพยายาม และความรู ้
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) หมายถึงการปฏิบตั ิการซื้ อรวมทั้งสิ่ งต่างๆ ที่
ประกอบเป็ นสิ่ งแวดล้อมในขณะที่มีก ารซื้ อดังกล่า ว กระบวนการซื้ อก่อให้เกิ ดผลสํา คัญสอง
ประการคือ ซื้ อหรื อยุติการซื้ อ การซื้ ออาจเกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคพบทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ งที่
สามารถทําความพอใจให้แก่เกณฑ์ในการประเมินค่า ซึ่ งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีเฉื่ อยในการตัดสิ นใจ
เพราะเหตุว่าในการที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อนั้นเขาต้องเสี่ ยงว่าสิ นค้าที่ซ้ื อจะตรงกับสิ่ งที่เลือก ซึ่ ง
สิ่ งที่เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการตัดสิ นใจให้เร็ วขึ้น ได้แก่ การสร้างความแตกต่าง การลดความเสี่ ยง
ในความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค และการสร้างสิ่ งล่อใจ
5. การประเมินผลหลังการซื้ อ (Post Purchase Evaluation) เมื่อผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือการใช้งาน บริ โภคอุปโภค ในขั้นตอนนี้ ผบู้ ริ โภคจะทําการประเมินซื้ อ ซึ่ งผลของ
พฤติ กรรมในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อจะถูกเก็บไว้ในความทรงจําของผูบ้ ริ โภค และเป็ นผล
ต่อเนื่ องของพฤติกรรมกระบวนการซื้ อได้รับการนึ กเห็นภาพพจน์ว่าเป็ นที่พอใจ หรื อมีปฏิ กิริยา
ตอบต่อการตั้งแสดงสิ นค้า การต่อรองรับพนักงานขายต่างๆ และความจริ งแล้วขั้นตอนสุ ดท้ายของ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อนั้น มีความสําคัญมากเนื่องจากมีผลเกี่ยวโยงไปถึงการซื้ อซํ้าหรื อการซื้ อ
ในครั้งต่อไป
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคหรื อของลูกค้าเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ซึ่ งเกี่ยวกับปั จจัยการออกแบบ
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เอกลักษณ์ หน้าร้ านที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจและกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลี
6. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา และรวบรวมจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางประชากร ทัศนคติ
ปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาด และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ประกอบการวิจยั ครั้งนี้ โดยในแต่ละตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
รื่ นฤดี เตชะอินทราวงศ์ (2541) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การสื่ อสารการตลาด ณ จุดขายและ
พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร”
ผลการศึกษาพบว่า การสื่ อสารการตลาด ณ จุดขายมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศหญิง อายุ 36-45 ปี และเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูงมากกว่า
แต่ระดับการศึกษานั้นไม่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค และงานวิจยั ของกนกนาฏ
สง่าเนตร ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับข่าวสารที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางใน
ระบบขายตรง” เมื่อปี 2541 พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาด ได้แก่ ราคา และการส่ งเสริ มการขาย
มีผลต่อการซื้ อเครื่ องสําอางส่ วนปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดอื่นไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบขายตรง
ชัชพร เหล่าวีระไชย (2539) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อการซื้ อ
เครื่ องสําอางของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร”
ผลการศึ ก ษาพบว่า 1) พฤติ กรรมการสื่ อสารระหว่า งบุ คคล กับ พ่อแม่ เพื่อน
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอาง 2) การเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับเครื่ องสําอาง
โดยผ่านสื่ อต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอาง 3. ปั จจัยการสื่ อสาร
การตลาดหรื อกิจกรรมการตลาด อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (ตราสิ นค้า คุณภาพ สี กลิ่น หี บห่อ ส่ วนผสม)
ราคา สถานที่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานส่ งเสริ มการขาย มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอางในด้านของคุณภาพ และส่ วนผสมเท่านั้น นอกนั้น
ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง
สิ ทธิ โชค สวัสดิ วฒั น์ (2541) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับโฆษณา ทัศนคติ และ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง”
ผลการศึ กษาพบว่า สถานภาพเศรษฐกิ จและสังคมมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ อ งสํา อางต่ า งประเทศ การเปิ ดรั บ โฆษณาเครื่ องสํา อางตราไทยและตราต่า งประเทศ
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มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งสํา อางตราไทยและตราต่ า งประเทศ ทัศ นคติ ต่ อ
เครื่ องสําอางตราไทยและตราต่างประเทศมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางตราไทย
และตราต่ า งประเทศ ความพึ ง พอใจในโฆษณาเครื่ อ งสํา อางตราไทยและตราต่ า งประเทศ
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ การเปิ ดรับโฆษณา
ตราต่างประเทศ และทัศนคติต่อเครื่ องสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ
กนกนาฏ สง่าเนตร (2541) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับข่าวสารที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบขายตรง”
ผลการศึกษาพบว่า การเปิ ดรับข่าวสาร ได้แก่ การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อมวลชน สื่ อบุคคล
และสื่ อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบขายตรง ปั จจัย
การสื่ อสารการตลาด ได้แก่ ราคา และการส่ งเสริ มการขายมีผลต่อการซื้ อเครื่ องสําอางส่ วนปั จจัย
ด้านการสื่ อสารการตลาดอื่นไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ขายตรง และลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ สถานภาพสมรส
ที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบขายตรง
ผลของการศึกษาแนวความคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้น
ผูว้ ิจยั สามารถนํามาใช้เป็ นกรอบในการศึกษา โดยนํามาสังเคราะห์เป็ นกรอบแนวคิดเพื่อแสดงถึง
ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา ช่ องทางการจัดจํา หน่ า ย และการส่ ง เสริ ม การตลาด ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อของธุ รกิ จ
ร้านขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีในกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเขตกรุ งเทพมหานครครั้งนี้
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ใน
การออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้าน ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ของธุ รกิจร้านขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี” เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจยั ดังนี้
1. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การตรวจสอบข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาและเก็บข้อมูลในงานวิจยั ครั้ งนี้ การวิจยั เชิ งคุ ณภาพ
ไม่ อ าจเลื อ กเป็ นตัว แทนของประชากรทั้ง หมดได้ โดยเลื อ กประชากรที่ มี คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะที่
เหมาะสมกับประเด็นของการศึกษาวิจยั โดยเลื อกผูบ้ ริ โภคที่ ใช้เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศ
เกาหลี ที่ซ้ื อมาจากร้ านค้าเดี่ ยว (Stand Alone Shop) ที่ต้ งั อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในช่ วง
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ที่ผา่ นมา (ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 – 31 มกราคม 2554) โดยมุ่งศึกษากลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลผลการวิจยั และสามารถ
ตอบปั ญหาในประเด็ นที่ ศึ ก ษาได้โ ดยปราศจากอคติ และใช้วิธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ผูใ้ ห้ข ้อมู ล แบบ
Convenience Sampling ควบคู่กนั ไป
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (X)
ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมด้านการตลาด (4P’s) ที่ใช้ในการออกแบบ
เอกลักษณ์หน้าร้าน มี 4 ส่ วน ประกอบด้วย
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น บรรจุภณั ฑ์ รู ป กลิ่น
2. ราคา (Price) เช่น ความคุม้ ค่าคุม้ ราคา
3. ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place of Distribution) เช่ น แสง สี การจัดชั้นวางสิ นค้า
ดนตรี พื้นที่ทางเดินระหว่างชั้นสิ นค้า
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เช่น สื่ อโฆษณาภายในร้าน
ตัวแปรตาม (Y)
ตัวแปรตาม คื อ พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า/ผลิตภัณฑ์ (Purchasing Decision
Making Behavior) ของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในเขตกรุ งเทพมหานคร
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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การสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยจัดเตรี ยมหัวข้อเรื่ อง
กว้างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ คําถามใดที่ยงั ไม่ได้ขอ้ มูลที่มีรายละเอียดเพียงพอ จะทํา
การสอบถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิ งลึ ก เพื่อเก็บรายละเอียดของความคิ ดเห็นในประเด็น
ที่แตกต่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็ นการสัมภาษณ์ผใู้ ห้คาํ ตอบหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละบุคคล หรื อ
เป็ นการสัม ภาษณ์ บุ คคลเพียงคนเดี ย วในการสัมภาษณ์ แต่ล ะครั้ ง มัก ใช้ค วบคู่ไ ปกับ การสังเกต
โดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการออกแบบหน้าร้าน
ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศ
เกาหลี ในการสัมภาษณ์ มีข้ นั ตอนที่สําคัญ คือ การแนะนําตัว การสร้ างความสัมพันธ์ การบันทึก
คําตอบ การใช้ภาษา ตลอดจนเวลาและสถานที่ที่ใช้สัมภาษณ์
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การดําเนิ นการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สั ง เคราะห์ เ อกสารงานวิ จ ัย ปั จ จัย ทางด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลการตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสําอาง รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ดว้ ยตัวเองตามระเบียบวิธีวิจยั และตามประเด็นโจทย์
วิ จ ัย วิ ธี ด ํา เนิ น งานวิ จ ัย และการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
(In Depth Interview : IDI) แล้วนํามาวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) การสังเคราะห์เนื้ อหา
(Synthesis) โดยแบ่งลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทาํ การศึกษาเป็ น 2 ลักษณะ คือ
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1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ผวู้ ิจยั ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth
Interview) ในส่ วนของผูบ้ ริ โ ภคหรื อลู ก ค้า ที่ ใ ช้เ ครื่ องสํา อางนํา เข้า จากประเทศเกาหลี ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา (1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2554) จํานวน 30 คน และ
มีระยะเวลาในการสัมภาษณ์ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
2. ข้อมู ล ทุ ติย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูล เพื่อใช้ใ นการประกอบการทํา วิจยั
ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ได้เก็บ รวบรวมข้อมู ล จากตํา รา เอกสาร วารสาร สิ่ ง ตี พิ ม พ์ วิท ยานิ พ นธ์ งานวิจยั จาก
หน่วยงานราชการและเอกชน และข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ตที่เกี่ยวข้อง โดยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เนื้ อหา และสังเคราะห์ เนื้ อหา นํามาตีความ สร้างข้อสรุ ป (Induction) จัดหมวดหมู่ เพื่อหาความ
คล้ายคลึง และแตกต่างกันของข้อมูล แล้วสรุ ปผล นําเสนอเขียนเป็ นความเรี ยง
การตรวจสอบข้ อมูล

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

หลังจากที่ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การตรวจสอบข้อมูลและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่ งอาจทําไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ได้ การตรวจสอบข้อมูลในการวิจยั
เชิงคุณภาพที่นิยมใช้กนั เรี ยกว่า การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) คือ ถ้าบุคคลผูใ้ ห้
ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรื อไม่ ในเรื่ องเดียวกัน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สํา หรั บ การวิเคราะห์ ข ้อมูล จะไม่ ใ ช้ส ถิ ติช่ วยในการวิเคราะห์ จะใช้แนวคิ ด ทฤษฎี
เป็ นกรอบในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive) โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล จําแนกและ
เปรี ยบเทียบ ซึ่ งได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั และการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่คน้ หา (Topic
inquiry) และนําข้อมูลที่ได้ทาํ การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) และการสังเคราะห์เนื้ อหา
(Synthesis) จากการสัมภาษณ์ ตามประเด็นที่ศึกษา นํามาวิเคราะห์เนื้ อหา และสังเคราะห์เนื้ อหา
แล้วนําเสนอเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่อสร้างข้อสรุ ปได้ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี หรื อ
เพื่อตอบปั ญหาของการวิจยั ข้อมูลที่ไม่ตอ้ งการถูกกําจัดออกไปได้
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิ จ ัย เรื่ อ ง “ปั จ จัย ทางด้า นส่ วนประสมทางการตลาดที่ ใ ช้ใ นการออกแบบ
เอกลักษณ์หน้าร้าน ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของธุ รกิ จ
ร้านขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี” จะแบ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
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1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูล

ส่ วนที่ 1 คุณลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล

1.2 พฤติกรรมการใช้เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
ส่ วนที่ 2 ปั จจัย ทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ใ ช้ใ นการออกแบบเอกลัก ษณ์
หน้าร้านที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)
2.2 ราคา (Price)
2.3 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
2.4 การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ส่ วนที่ 3 ร้านค้าที่มีเอกลักษณ์หน้าร้านมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลี
ส่ วนที่ 1 คุณลักษณะของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ข้อมูลในส่ วนนี้เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึ่ งเป็ นเพศหญิง จํานวน
30 คน ผลการศึกษาแยกออกเป็ นส่ วน ดังนี้
1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูล
ลักษณะผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 30 คน เป็ นเพศหญิง 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 93 และเป็ นเพศชาย 2
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 7 ซึ่ งส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 25 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 83 และ
สถานภาพแต่งงานแล้ว จํานวน 5 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 17 โดยเป็ นนักศึกษา 7 คน หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 23.3 ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั 19 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 63.3 และเป็ นผูป้ ระกอบการ/
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เจ้าของธุ รกิจ 4 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 13.3 ซึ่ งล้วนทํางานพบปะกับลูกค้า ทําให้มีความจําเป็ นใน
การแต่ง หน้า เพื่ อเสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพ ให้เป็ นที่ น่า เชื่ อถื อ ทั้ง นี้ ผูใ้ ห้ข ้อมูล เป็ นผูใ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องสําอางเกาหลี ตั้งแต่เพิ่งเริ่ มใช้ไม่ถึง 1 ปี ไปจนถึง 5 ปี แสดงถึงกระแสความนิยมของเกาหลี
ที่เพิง่ เข้ามามีบทบาทต่อคนไทยในระยะเวลาไม่นานมานี้
1.2 พฤติกรรมการใช้ เครื่องสํ าอางนําเข้ าจากประเทศเกาหลี
จากผลการวิจยั กรณี ศึกษาส่ วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
อันดับแรก คือ สกินฟู้ ด (Skinfood) จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.8 รองลงมา คือ อีทูด้ ี (Etude)
จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.7 อันดับสาม คือ เดอะเฟซช้อป (The Face Shop) จํานวน 10 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 13.5 และอื่น ๆ อาทิ มิสชา (Missha) จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.1 โรจูคิ ส
(Rojukiss) จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.4 โลทรี (Lotree) 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.7 และบาวิพทั
(Baviphat) จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.7 ซึ่ งผูใ้ ห้สัมภาษณ์ทุกคนใช้เครื่ องสําอางเกาหลี มากกว่า 1
ตราสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 100 ดังแสดงในตารางที่ 1

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ตารางที่ 1 แสดงพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
ตราสิ นค้ า

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

สกินฟู้ ด (Skinfood)

28

37.8

อีทูด้ ี (Etude)

22

29.7

เดอะเฟซช้อป (The Face Shop)

10

13.5

มิสชา (Missha)

6

8.1

โรจูคิส (Rojukiss)

4

5.4

โลทรี (Lotree)

2

2.7

บาวิพทั (Baviphat)

2

2.7

ทั้งนี้พฤติกรรมการใช้เครื่ องสําอางเกาหลีของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ มีอิทธิ พลมาจากกลุ่มเพื่อน
สนิทมากที่สุด จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 รองลงมา คือ บุคคลในครอบครัว จํานวน 7 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 23.3 และสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อีก 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.7 ดังแสดง
ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงกลุ่มคนที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
ตราสิ นค้ า

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

กลุ่มเพื่อนสนิท

18

60.0

บุคคลในครอบครัว

7

23.3

สื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

5

16.7
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ส่ วนประเภทของเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ที่กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลนิ ยมซื้ อมาก
ที่สุด คือ ผลิ ตภัณฑ์แต่งหน้า รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวกาย เส้นผม
และผลิตภัณฑ์สาํ หรับมือและเล็บ ตามลําดับ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ มีความถี่ในการซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ตํ่าสุ ดเท่ากับ 1
ครั้ งต่อ 5 เดื อน เนื่ องจากเวลามีน้อย หรื อฝากเพื่อนซื้ อปริ มาณมาก ๆ ในครั้ งเดียว จึงทําให้ใช้ได้
ยาวนาน และความถี่สูงสุ ดเท่ากับสัปดาห์ละครั้ง หรื อเทียบเท่า 20 ครั้งต่อ 5 เดือน โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จะไม่ ร อให้ผลิ ตภัณ ฑ์เ ครื่ องสํ า อางหมดก่ อน แล้ว จึ ง ค่อยซื้ อ แต่ จะซื้ อล่ วงหน้า ก่ อนจะใช้หมด
เนื่องจากมีเวลาเพียงพอในการเดินเลือกซื้ อเครื่ องสําอาง และตามกระแสนิยมในขณะนั้น
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีค่าใช้จ่ายในการซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีต่าํ สุ ดเท่ากับ
100 - 500 บาทต่อครั้ง และสู งสุ ดเท่ากับ 4,000 บาทต่อครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 2
ทั้งนี้ ความถี่ในการซื้ อเครื่ องสําอางและค่าใช้จ่ายในการซื้ อเครื่ องสําอาง ขึ้นอยูก่ บั อาชีพ
และรายได้ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ โดยกลุ่มนักศึกษา ที่มีรายได้ต้ งั แต่ 7,000 บาท ไปจนถึง 10,000 บาท
ต้น ๆ จะเลือกซื้ อเครื่ องสําอางสัปดาห์ละครั้ง เดือนละครั้ง ไปจนถึง 2-3 เดือนต่อครั้ง แต่ในการซื้ อ
เครื่ องสําอางแต่ละครั้ง จะใช้จ่ายเงินประมาณครั้งละ 100 – 500 บาท ในขณะที่ผใู้ ห้สัมภาษณ์
ที่ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั มีพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอาง 3 - 5 เดื อนต่อครั้ง หรื อซื้ อ
ทันทีที่เครื่ องสําอางที่ใช้อยูห่ มด โดยจะใช้จ่ายอยู่ที่ 1,000 – 4,000 บาท ส่ วนใหญ่กลุ่มกรณี ศึกษา
ที่ซ้ื อเครื่ องสําอางบ่อยครั้ ง จะใช้จ่ายเงิ นต่อครั้ ง น้อยกว่าผูท้ ี่ซ้ื อเครื่ องสําอางนาน ๆ ครั้ ง และยัง
ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของเครื่ องสําอางที่จะซื้ อด้วย หากซื้ อเครื่ องสําอางประเภทบํารุ งผิว จะอยูป่ ระมาณ
ครั้งละ 300 – 2,500 บาทต่อครั้ง เครื่ องสําอางที่ใช้แต่งแต้มสี สัน จะซื้ อประมาณ 100 – 1,000 บาท
ต่อครั้ง เครื่ องสําอางสําหรับผูม้ ีปัญหาสิ ว จะซื้ อประมาณ 300 – 500 บาทต่อครั้ง โดยซื้ อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสํา อางเกาหลี มี ท้ งั ฝากซื้ อจากประเทศเกาหลี ซื้ อเองจากห้างสรรพสิ นค้า จากร้ านค้า ขาย
เครื่ องสําอาง และทางอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่ซ้ื อมาจากประเทศเกาหลีน้ นั
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เมื่อทราบถึงพฤติกรรมของการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเกาหลีของผูใ้ ห้สัมภาษณ์แล้ว
ผูว้ จิ ยั จึงสอบถามหาสาเหตุของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ซึ่ งผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ ได้มีนานาทัศนะ ดังต่อไปนี้ คุณภาพดีของผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองใช้ Tester (ลองใช้แล้ว
ชอบ จึงซื้ อมาใช้ต่อ) เห็นเพื่อนใช้ ลองใช้แล้วไม่มีอาการแพ้ อยากสวยเหมือนสาวเกาหลี มีราคาไม่
สู งจนเกินไป เป็ นผลิตภัณฑ์จากประเทศทางเอเชีย เฉดสี ใกล้เคียงกับสี ผิว ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางใช้
แล้วสวยใสเป็ นธรรมชาติ ติดทนนาน ล้างออกง่าย สี สันสดใส มีกลิ่นหอม บรรจุภณั ฑ์น่าใช้
ส่ วนที่ 2 ปั จ จั ย ทางด้ า นส่ วนประสมทางการตลาด ที่ใ ช้ ในการออกแบบเอกลัก ษณ์ ห น้ า ร้ า น
ประเภทร้ านค้ าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่องสํ าอางนําเข้ าจากประเทศ
เกาหลี
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ปั จจัย ทางด้า นส่ วนประสมทางการตลาดของเครื่ องสํา อางนํา เข้า จากประเทศเกาหลี
แบ่งออกเป็ น 4 ปั จจัย ดังต่อไปนี้
2.1 ปัจจัยทางด้ านส่ วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์
ปั จจัย ทางด้า นส่ วนประสมทางการตลาดของเครื่ องสํา อางนํา เข้า จากประเทศเกาหลี
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า ผูบ้ ริ โภคคิดเห็นว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนั้น มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเป็ นอันดับ แรก โดยกลุ่ มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ที่ให้สัมภาษณ์ ได้ใ ห้คาํ จํากัดความของคําว่า
คุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ไว้อย่างหลากหลายด้าน ซึ่ งเมื่อพิจารณาปั จจัยด้านคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์
ต่าง ๆ ตามลําดับ พบว่า ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ที่ เหมาะสม เข้า กับ ตัวเอง ไม่ ก่ อ ให้เ กิ ดอาการระคายเคื อ งผิว หนัง ไม่ ก่ อให้เกิ ดอาการแพ้ และ
ผลิ ตภัณ ฑ์เครื่ องสํา อางจะต้องมี กลิ่ นหอม โดยมีหลากหลายกลิ่ นให้เลื อกใช้ตามแต่ล ะช่ วงเวลา
ทั้งกลางวันและกลางคืน หรื อเหมาะกับกาลเทศะหรื องานต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์จะต้องมีสีสันสดใส ดูดี
และได้คุณภาพ เมื่อใช้ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางเหมาะกับสี ผิวของตัวเอง รู ปลักษณ์ ของบรรจุภณ
ั ฑ์
จะต้องน่ารัก ดูดี ดูน่าใช้ น่ าหยิบจับ และสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง ขวดเปิ ดปิ ดง่าย
เขย่าง่ าย เทออกสะดวกตามประเภทของแต่ล ะผลิ ตภัณฑ์ รวมทั้ง จะต้องมี วนั เดื อนปี ที่ ผลิ ต เพื่อ
บ่งบอกอายุของผลิ ตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวยังสามารถใช้สัมผัสกับผิวหนังได้โดยไม่ก่อให้เกิ ด
อาการระคายเคืองหรื อผลิตภัณฑ์หมดอายุก่อนเลือกซื้ อ นอกจากนี้ ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งเหมาะสม
มีหลากหลายขนาด ทั้งขนาดพกพา เมื่อจะใช้ยามไปเที่ยวต่างจังหวัด ต่างประเทศ ผลิ ตภัณฑ์ที่มี
บรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่เหมาะสําหรับใช้ภายในบ้าน เพราะคุ ม้ ค่าคุม้ ราคากว่าซื้ อผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุ
ภัณฑ์ขนาดเล็ก นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่จดั เป็ นชุดเซ็ต เหมาะสําหรับเป็ นของฝากของขวัญให้กบั คน
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รู ้ ใ จ เพื่อนสนิ ท ในวาระโอกาสต่า ง ๆ และที่ สําคัญขาดไม่ได้ คือ ความมี ชื่ อเสี ย งของตราสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ โดยตราสิ นค้าจะเป็ นตราสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคเคย
ได้ยินหรื อเคยรู้จกั หรื อเพื่อน ๆ แนะนําให้ใช้ เพราะทําให้เชื่ อมัน่ ได้ว่าคุณภาพดี และไม่แพ้ง่าย
ทั้งหมดนี้ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ความเห็นว่าปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์
จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดก่อนตัดสิ นใจซื้ อ โดยใช้หลักเกณฑ์ขา้ งต้นประกอบกันหลาย ๆ ส่ วน
2.2 ปัจจัยทางด้ านส่ วนประสมทางการตลาดด้ านราคา
ปั จจัย ทางด้า นส่ วนประสมทางการตลาดของเครื่ องสํา อางนํา เข้า จากประเทศเกาหลี
ด้านราคา (Price) พบว่าผูบ้ ริ โภคคิดว่า ราคามีผลต่อการตัดสิ นใจเป็ นปั จจัยที่สอง รองลงมาจาก
คุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสํา อางเป็ นสิ่ งที่ใช้กบั ผิวพรรณบนใบหน้าและ
ร่ างกาย จึงมีความจําเป็ นต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิ นใจซื้ อ หากไม่ได้คุณภาพ จะก่อให้เกิ ด
อาการแพ้ได้ แม้ว่า ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสํา อางจะมี ราคาถู กก็ตาม แต่หากผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสํา อางได้
คุณภาพ และมีราคาย่อมเยา จะยิ่งทําให้ตดั สิ นใจซื้ อง่ายขึ้น แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้น การที่ผลิตภัณฑ์มีราคาถูก
ส่ งผลให้กลุ่ มผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางไม่มีคุณภาพเพียงพอ เพราะหากผลิ ตภัณฑ์
เครื่ อ งสํ า อางมี คุ ณ ภาพดี จะต้อ งผลิ ต จากวัต ถุ ดิ บ ที่ มี ร าคาแพงเช่ น เดี ย วกัน ดัง นั้น ผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องสําอาง ควรมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ด้านความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศยี่ห้ออื่นนั้น คิดว่าราคา
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเกาหลีมีราคาที่ไม่สูงมากนัก และสามารถซื้ อหามาใช้ได้ และสามารถเปลี่ยน
ลุคของตนให้ตามกระแสแฟชัน่ เกาหลีได้ในราคาที่จบั ต้องได้ รวมทั้ง ความเหมาะสมของราคาเมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับ ปริ มาณบรรจุ ของผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางเกาหลี ก็คุ้มค่าคุ ม้ ราคา ไม่แพงเกิ นไป
นอกจากนี้ ราคาที่เหมาะสม ไม่แพงเกินไปของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเกาหลีน้ นั ทําให้ผใู้ ช้คาํ นึงถึง
อายุการใช้งานของเครื่ องสําอางหลังการเปิ ดใช้ ซึ่ งเมื่อถึงเวลาครบกําหนด ก็สามารถทิ้งเครื่ องสําอาง
โดยไม่ เสี ย ดาย ทําให้เกิ ดความปลอดภัย ต่อผูใ้ ช้ แต่ถ้า หากผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสํา อางที่ มีราคาแพง
การจะทิ้ง เครื่ อ งสํา อางนั้น ผูใ้ ช้จะรู้ สึ ก เสี ย ดาย ลัง เลที่ จะทิ้ง นํา ไปสู่ คุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ที่ มี
คุณภาพด้อยลงเมื่อเปิ ดใช้เป็ นเวลานาน
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2.3 ปัจจัยทางด้ านส่ วนประสมทางการตลาดด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ปั จจัย ทางด้า นส่ วนประสมทางการตลาดของเครื่ องสํา อางนํา เข้า จากประเทศเกาหลี
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่า ช่องทางการจัดจําหน่าย
เป็ นปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อเป็ นอันดับ สี่ รองลงมาจากปั จ จัย ทางด้า นผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัย
ทางด้านราคา ปั จจัยทางด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด โดยสามารถเรี ยงลําดับความสําคัญที่มีต่อ
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ช่องทางการจัดจําหน่าย ได้ดงั ต่อไปนี้ ความหลากหลายของช่องทางการจัดจําหน่ายเป็ นอันดับแรก
ผูบ้ ริ โ ภคที่ อ ยู่ใ นวัย ทํา งาน แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ ช อบความสะดวกสบาย จะซื้ อ
เครื่ องสําอางผ่านอินเตอร์ เน็ต และกลุ่มที่ฝากเพื่อนซื้ อนําเข้ามาจากประเทศเกาหลี เนื่องจากเวลาใน
การเดินช้อปปิ้ งมีไม่มากนัก แต่กงั วลในเรื่ องผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงหรื อเลียนแบบ จึงสะดวกใจที่จะ
ฝากเพื่ อนซื้ อจากประเทศเกาหลี เมื่ อมี โอกาส ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่ อยู่ในวัยศึ ก ษาเล่า เรี ย น ส่ วนใหญ่
สะดวกซื้ อผ่านร้านค้าตัวแทนตามห้างสรรพสิ นค้าต่าง ๆ ที่มีราคาไม่แพงมาก และสิ นค้าหลากหลาย
รองลงมา คือ ร้ านค้าที่มีจุดเด่นให้น่าจดจํา มีความเป็ นเอกลักษณ์ มีความสวยงามของการตกแต่ง
สถานที่จดั จําหน่ายผลิ ตภัณฑ์ ตกแต่งให้เหมาะสมกับเครื่ องสําอางที่จาํ หน่าย และความสะดวกใน
การหาซื้ อเครื่ องสําอาง อาทิ ใกล้บา้ น ใกล้ที่ทาํ งาน สะดวกต่อการใช้ชีวติ ประจําวัน ทั้งนี้ บรรยากาศ
ภายในร้ านก็มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ อาทิ หน้าตาพนักงานขาย ควรยิ้มแย้ม เสี ยงเพลงคลอเบา ๆ
การจัดสิ นค้าภายในร้ านให้หาง่าย มีป้ายบอกชื่อผลิตภัณฑ์ ป้ ายราคา และมีขอ้ มูลของผลิตภัณฑ์ให้
อ่าน เพื่อทําให้ทราบถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้
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2.4 ปัจจัยทางด้ านส่ วนประสมทางการตลาดด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ปั จจัย ทางด้า นส่ วนประสมทางการตลาดของเครื่ องสํา อางนํา เข้า จากประเทศเกาหลี
ด้า นการส่ ง เสริ มการตลาด (Promotion) มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อในระดับ ปานกลาง ในด้า นการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ คิดว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ ออิ นเตอร์ เน็ ตและ
สิ่ งพิมพ์ มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าผ่านสื่ อโทรทัศน์ เนื่ องจากว่าอิ นเตอร์ เน็ ตและสิ่ งพิม พ์
มีการอธิ บายคุ ณสมบัติหรื อสรรพคุ ณ วิธีการใช้ และรายละเอียดส่ วนประกอบของผลิ ตภัณฑ์ได้
ดีกว่าทางสื่ อโทรทัศน์ ทําให้ผใู ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์สามารถเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตัวเองได้อย่างดี
ที่สุด นอกจากนี้ ทางอินเตอร์ เน็ตยังมีความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคคนอื่น ๆ แนะนําไว้อีกด้วย ส่ วนด้าน
การส่ งเสริ มการขาย ผูบ้ ริ โภคชื่ นชอบการแถมผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง (tester) เนื่องจากได้ทดลอง
ใช้ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยใช้ ว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเหมาะกับผิวตนเองหรื อไม่ หากได้ทดลองใช้
แล้วดี เหมาะกับผิวพรรณ ก็จะเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมาใช้ในขนาดปกติ แต่หากได้ทดลองใช้
ผลิ ตภัณ ฑ์ดัง กล่ าวแล้วเกิ ดอาการแพ้ ก็ ไม่ ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์มาใช้ นอกจากนี้ การที่ร้า นค้าส่ ง เสริ ม
การขายด้วยการจัด โปรโมชั่น ชุ ด เซ็ ต ก็ ท าํ ให้ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ รู้ สึ ก ถึ ง ความคุ ้ม ค่ า ของผลิ ต ภัณ ฑ์
เนื่ องจากการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ชุดเซ็ ตจะมี ราคาถูกว่าซื้ อปลี ก ทั้งเหมาะสําหรับบางคนที่ตอ้ งการซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์ชุดเซ็ ตเพื่อเป็ นของฝากให้กบั เพื่อนหรื อคนรู้จกั นอกจากนี้ การมีผลิตภัณฑ์ตวั อย่างให้
ทดลองใช้ก่อนตัดสิ นใจซื้ อ ทําให้สามารถนําผลิตภัณฑ์ตวั อย่างมาให้เพื่อนหรื อคนที่รู้จกั ได้ทดลอง
ใช้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การมีผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองแถม ทําให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลรู้สึกถึงความคุม้ ค่าคุม้ ราคา
มากยิง่ ขึ้น แต่ท้ งั นี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่จะซื้ อสิ นค้าก็ต่อเมื่อมีโปรโมชัน่ ในช่วงเวลาดังกล่าว
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ส่ วนที่ 3 ร้ านค้ าที่มีเอกลักษณ์ หน้ าร้ านมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสํ าอางนําเข้ าจากประเทศ
เกาหลี
นอกจากปั จ จัย ทางด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ เ น้น คุ ณ ภาพสิ น ค้า ที่ ดี มี ค วาม
หลากหลาย (Product) ราคาเหมาะสม (Price) และมีโปรโมชัน่ ที่น่าพึงพอใจ (Promotion) ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบที่ทาํ ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีแล้ว
องค์ประกอบอีกหนึ่ งอย่างที่เป็ นตัวกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อ ก็คือ การสร้างความเป็ นเอกลักษณ์หน้า
ร้านของร้านขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี เพื่อเป็ นจุดสนใจที่ทาํ ให้สามารถจดจําตรา
ผลิตภัณฑ์ (Brand) ของเราได้ และนําไปสู่ การเป็ นลูกค้าประจําของผลิตภัณฑ์ในเวลาต่อมา ซึ่ งใน
มุมมองของการออกแบบและตกแต่งร้านค้าให้มีเอกลักษณ์ นั้นจําเป็ นต้องมีดีไซน์ (Design) ดีไซน์
ในที่น้ ี หมายถึ ง ทุ ก อย่างที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูล รั บรู้ สัมผัสได้ว่าร้ า นค้าเป็ นอย่างไรทั้งจากสภาพภายนอก
ร้านค้า (Exterior design) และสภาพภายในร้านค้า (Interior design) โดยมีองค์ประกอบด้านการ
ออกแบบเอกลักษณ์ หน้าร้ านค้าเดี่ ยว ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลี มีดงั ต่อไปนี้
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3.1 สภาพภายนอกร้ านค้ า (Exterior Design)
สําหรับสภาพภายนอกร้านค้านั้น สิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการที่จะทําธุ รกิจจะต้องให้ความสนใจ
ร้านค้าเดี่ ยวก็คือ การที่ผบู ้ ริ โภคจะเข้าร้านใดก็ตาม ก็จะพิจารณาถึงสภาพภายนอกของร้านค้าเป็ น
ประการแรกก่อน ผูป้ ระกอบการจึงต้องเข้าใจพฤติกรรมดังกล่าวของผูบ้ ริ โภค เพื่อจะปรับสภาพ
ภายนอกของร้ า นให้ เข้า กับ ความต้องการของผูบ้ ริ โ ภค ซึ่ ง นั่น หมายความว่า ผูป้ ระกอบการจะ
สามารถดึ งดูดใจได้มาก สภาพภายนอกของร้านค้าเดี่ยวที่ตอ้ งพิจารณาประกอบด้วย ป้ ายหน้าร้าน
(Signing) ทางเข้าร้าน (Entrance) หน้าต่างโชว์หรื อกระจกหน้าร้าน (Display Window) และภาพรวม
ทั้งหมดของร้าน (Overall Appearance)
3.1.1 ป้ ายหน้าร้ าน สําหรับป้ ายหน้าร้านของร้านค้าปลีกแต่ละแห่ งจะบ่งบอกถึ ง
เอกลักษณ์ ของร้ านค้าปลี กนั้นๆ โดยทัว่ ไปป้ ายหน้าร้ านจะประกอบด้วยชื่ อร้ าน และเครื่ องหมาย
สัญลักษณ์ (Logo) ของร้ า น เช่ น ร้ า นสกิ นฟู้ ด จะมีสัญลักษณ์ รูปนางฟ้ าตัวน้อยมี ปีก พร้ อมชื่ อ
Skinfood มี ต ัว อัก ษรสี น้ ํา ตาล แสดงถึ ง ความเป็ นธรรมชาติ ข องส่ ว นประกอบในผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องสําอางของสกินฟู้ ด หรื อป้ ายร้านอีทูด้ ี ก็จะมีชื่อร้าน Etude House โดยมีตวั อักษรเป็ นสี ชมพู
บ่งบอกถึ งความเป็ นผูห้ ญิง ดังนั้น ป้ ายหน้าร้านจึงเป็ นสิ่ งที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของร้านค้าเดี่ยว
แต่ละร้าน
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การตั้งชื่ อร้ านค้า ก็เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ผปู้ ระกอบการไม่ควรจะละเลย เพราะการตั้งชื่ อ
ร้านเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่จะสะท้อนถึงตําแหน่ งของร้านค้า (Positioning) ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายและ
ประเภทของบริ การ หากจะเปิ ดร้านค้าที่ขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีที่มีคุณภาพรองรับ
ลูกค้าระดับสู ง ควรจะเป็ นชื่อที่ทนั สมัยและเป็ นภาษาต่างประเทศทางยุโรปจะเหมาะกว่า ป้ ายชื่ อร้าน
และเครื่ องหมายสัญลักษณ์หรื อโลโก้ควรดูเหมาะกับผูห้ ญิง ทําให้ดูสดใส
3.1.2 ทางเข้าร้ านค้า หน้าร้านมักจะเป็ นหน้าตาของร้านและเป็ นฝ่ ายขายของร้าน
ฉะนั้นจํา เป็ นอย่า งยิ่ง ที่ จะต้องให้ค วามสนใจเกี่ ย วกับ หน้า ร้ า นมากเป็ นพิเศษ เพราะการตกแต่ง
ภายนอกก็จะดึงดูดใจผูพ้ บเห็น โดยการแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะ ลักษณะของกิจกรรมภายในร้าน
ด้วย ประตูทางเข้าร้ า นร้ า นค้า ควรจะกว้างพอที่ ผูบ้ ริ โภคจะเดิ นผ่านไปมาได้อย่างสะดวก ประตู
ทางเข้า ร้ า นถ้า เป็ นไปได้สํา หรั บ ร้ า นค้า ขนาดย่อมควรมี ท างเดี ย ว ทั้ง นี้ เพื่อความสะดวกในการ
ควบคุ ม การสู ญ หาย หากร้ า นค้า เดี่ ย วบางแห่ ง ตั้ง อยู่หัวมุ ม ถนน หรื อหน้า ปากซอยซึ่ งสามารถ
เปิ ดประตูเข้าได้ท้ งั 2 ด้า น ให้พิจารณาด้านที่ มีผูค้ นสัญจรไปมามากที่สุดเป็ นประตูท างเข้าหลัก
(Main Entrance) การที่จะเปิ ดประตูท้ งั สองด้าน นอกจากจะควบคุมดูแลยากแล้ว ยังทําให้เกิดความ
ลําบากในการวางผังร้ านเพื่อให้การสัญจรภายในร้านค้า (Traffic Pattern) เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ
ตําแหน่งที่ต้งั แคชเชียร์ เพื่อเก็บเงินหรื อคิดเงินลูกค้า ควรตั้งอยูบ่ ริ เวณที่สามารถมองประตูเข้าออกได้
ชัดเจน ไม่มีสิ่งใดมาบดบังทัศนวิสัยของแคชเชียร์ พื้นที่ทางเข้าเป็ นจุดผ่อนคลายแบบสบายๆ ไม่ควร
วางป้ ายหรื อสื่ อโฆษณาต่าง ๆ ไว้แถวนี้ เนื่องจากลูกค้ามักจะไม่ค่อยสังเกตป้ ายตรง
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3.1.3 หน้าต่างโชว์ (Display Window) การใช้หน้าต่างเป็ นที่โชว์สินค้าเป็ นที่นิยม
กันในยุคปั จจุบนั ซึ่ งถื อว่าเป็ นดวงตาของร้านค้า จากการวิจยั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคพบว่าร้อยละ 32
ของผูห้ ญิ ง จะให้ค วามสนใจมองหน้า ต่า งร้ า นค้า ส่ วนอี ก ร้ อยละ 40 จะเดิ น เข้า ไปดู ใ กล้ๆ หน้า
ต่างโชว์ ฉะนั้นลักษณะของการจัดแสดงสิ นค้าและชนิดของสิ นค้าที่นาํ มาแสดงจะมีผลทําให้คนเข้า
ร้ านหรื อไม่เข้าร้ านได้ ร้ านค้าแต่ละประเภทจึงมีการจัดหน้าต่างโชว์ในลักษณะต่า งๆ ตามความ
เหมาะสม
3.2 การตกแต่ งภายใน (Interior Design)
ดังที่กล่าวกันว่า ความประทับใจแรกพบเป็ นสิ่ งสําคัญในธุ รกิ จขายเครื่ องสําอางนําเข้า
จากประเทศเกาหลี การสร้างความประทับใจแรกเห็น เป็ นหัวใจสําคัญในการเชื้ อเชิ ญลูกค้าเข้าร้าน
หลังจากที่ได้พิจารณาการตกแต่งภายนอกร้ านแล้ว สภาพภายในก็เป็ นสิ่ งที่ไม่ควรละเลยเช่ นกัน
สภาพภายใน ณ ที่น้ ี จะพิจารณาในเรื่ องของบรรยากาศภายในร้าน อุณหภูมิ แสงสว่าง และการวาง
ผังภายในร้าน
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3.2.1 บรรยากาศภายในร้าน (Atmosphere) จัดได้วา่ เป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดที่จะดึงดูด
ลูกค้าให้สนใจในผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางภายในร้าน หลังจากที่เดินผ่านเข้าประตูแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่
วางถัดจากทางเข้าควรจะต้องเป็ นสิ นค้าที่สะท้อนถึงธุ รกิจที่ดาํ เนิ นอยู่ โดยอาศัยสื่ อสัมผัสทั้ง 5 คือ
การได้ยนิ เช่น การเปิ ดเพลงเกาหลีคลอเบา ๆ การได้เห็นผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อ
สี สันสวยสดงดงาม การได้กลิ่นหอมละมุนอ่อน ๆ เช่น กลิ่นวานิลลา และการได้สัมผัส เนื้ อผิวของ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดนี้เป็ นสื่ อกระตุน้ ให้สนใจ รวมไปถึงบรรยากาศภายในร้านที่ให้ลูกค้าเห็นส่ วนลด
โปรโมชัน่ มีการตลาดที่ดีในการคิดโปรโมชัน่ ต่าง ๆ นั้นจะช่วยในเรื่ องการกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อ
ของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี เพราะกลุ่มเป้ าหมายของเครื่ องสําอางที่เป็ นผูห้ ญิงนั้น ส่ วนใหญ่มกั ชอบ
โปรโมชัน่ ส่ วนลดต่างๆ และทําให้ตดั สิ นใจซื้ ออย่างรวดเร็ วขึ้นอีกด้วย
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3.2.2 อุส
ณหภูมิภายในร้ าน เป็ นอีกสิ่ งที่ตอ้ งคํงานึ งถึ ง เนื่ องจากปั จจุบนั ภูมิอากาศ

ของโลกมีแนวโน้มร้ อนขึ้ นเรื่ อย ๆ ดังนั้น อุณหภูมิภายในร้ านขายเครื่ องสําอาง จึงมีความสําคัญ
อย่างยิง่ ช่วยเสริ มสร้างบรรยากาศในร้านให้ดีข้ ึน ทั้งนี้ บรรยากาศภายในร้านไม่ควรจะร้อนเกินไป
เพราะจะทําลายคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอาง หรื อเย็นเกินไปจะทําให้ลูกค้ารู้สึกหนาวและ
เลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางได้ไม่นาน นอกจากนี้ ควรใส่ ใจเรื่ องความชื้ นภายในร้านค้าอันเป็ น
สาเหตุของการทําลายคุณภาพและบรรจุภณั ฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
3.2.3 แสงสว่ า งภายในร้ า น เป็ นปั จ จัย ต่ อ มาที่ มี ผ ลต่ อ บรรยากาศภายในร้ า น
แสงสว่างธรรมชาติมกั ไม่เพียงพอต่อการความต้องการที่จะทําให้เกิดการดึงดูดหรื อมองเห็นสิ นค้า
ชัดเจน อีกทั้งแสงแดดซึ่ งมาพร้อมความร้อนจะทําความเสี ยหายให้แก่สินค้าประเภทเครื่ องสําอางได้
ง่าย การใช้แสงไฟฟ้ า แม้จะมีค่าใช้จ่ายสู งแต่ก็จูงใจลูกค้าให้เข้ามาซื้ อสิ นค้าได้มากกว่าร้านที่มีแสง
สว่างน้อย นอกจากนั้นยังสามารถใช้แสงไฟในการเน้นสิ นค้าที่สาํ คัญเพื่อเด่นและแตกต่างจากจุดอื่น
ภายในร้านได้อีกด้วย โดยทัว่ ไปแล้วเพดานภายในร้านไม่ควรจะสู งเกิน 3.00 เมตร ซึ่ งเป็ นความสู งที่
พอเหมาะ ถ้าเพดานสู งเกินไปในขณะที่ร้านมีขนาดไม่ใหญ่นกั ก็จะทําให้ลูกค้าที่เข้าร้านมีความรู ้สึก
ว่าร้านโล่ง มีผลิตภัณฑ์ไม่มาก ขณะเดียวกันก็ตอ้ งเปลืองไฟเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้แสงสว่างเท่าเดิม แต่
ถ้าร้านเตี้ยจะทําให้ลูกค้ามีความรู ้ สึกว่าอึดอัด แสงสว่างในร้านควรให้เหมาะสม อาจใช้กระจกเงา
สะท้อนให้เห็นพื้นที่ภายในร้านค้ากว้างขึ้นเป็ น 2 เท่าได้
3.2.4 สี ที่ใช้ในร้าน สี มีความสําคัญมากต่อการซื้ อ ควรให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของร้ านเครื่ องสําอาง สี ขาวเป็ นสี ที่เหมาะสมเพราะให้ความรู้ สึกถึ งความสะอาด สี เหลื องสดจะ
เหมาะร้านขายผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางวัยรุ่ น เพราะสี เหลืองเป็ นสี ที่สดใส สี ชมพูเหมาะกับความเป็ น
ผูห้ ญิง สี น้ าํ ตาลหรื อเขียวเหมาะสําหรับความเป็ นธรรมชาติ พื้นจะปูกระเบื้องหรื อปูพรมขึ้นอยู่กบั
ธุ รกิจของร้าน เช่นกัน ถ้าเป็ นธุ รกิจที่เน้นกลุ่มลูกค้าระดับบน การปูพรมภายในร้าน ก็เป็ นการสร้าง
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ภาพลัก ษณ์ ข องร้ า นค้า ให้ ดูเ หมาะสม แต่ ถ้า เป็ นร้ า ค้า เดี่ ย วทัว่ ไป การใช้ก ระเบื้ อ งเซรามิ คดู จ ะ
เหมาะสมกว่ากระเบื้องยาง เพราะทนทานกว่า อย่างไรก็ตาม พื้นที่ร้านอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนได้นอ้ ย
ครั้ง แต่ผนังและเฟอร์ นิเจอร์ ภายในควรมีลกั ษณะที่ยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลง เคลื่อนที่ได้ ร้านค้าปลีก
จะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แก่ลูกค้าตลอดเวลา ลูกค้าที่เข้ามาใน
ร้านจะได้มีความรู ้สึกสดใสที่เห็นสิ่ งใหม่ๆ ได้สรรสร้างขึ้น การที่ปล่อยให้สภาพร้านเป็ นไปอย่างไม่
เปลี่ยนแปลงจะทําให้ลูกค้าเบื่อหน่ายจํา เจต่อสิ่ งเดิมๆ ดังนั้นวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งภายใน
ควรมี ล ัก ษณะที่ เปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขได้โ ดยไม่สิ้ นเปลื อง ค่ า ใช้จ่า ยมากนัก นอกจากการตกแต่ ง
สี ภายนอกและภายในร้ านให้สดใสสว่าง สวยงามแล้ว สี ของหี บห่ อ และตัวสิ นค้าก็สามารถนํามา
ตกแต่ งให้ร้านค้า ดู ดีข้ ึ น โดยให้ผูค้ นเห็ นสิ นค้า ชัดเจน และสวยงาม แต่ ก็ไ ม่ค วรนํา สิ นค้า ที่ต่า ง
ชนิดกันแต่สีเดียวกันมาวางไว้รวมกัน เพราะจะทําให้ดูเหมือนกันไปหมด จึงควรแยกสิ นค้าที่มีสีสัน
เหมือนกัน แต่ต่างชนิดกันเรี ยงไว้ต่อ ๆ กัน เพื่อให้เห็นความแตกต่าง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

3.2.5 เสี ยงภายในร้าน เสี ยงเป็ นเรื่ องธรรมดาที่ใช้กนั มานานในการโฆษณา การใช้
เพลงประกอบหรื อเพลงโฆษณาที่เรี ยกว่า Jingles นั้นจะสามารถทําให้ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายจดจํา
สิ นค้าที่โฆษณาได้ดีข้ ึน นอกจากนี้ ยังพบว่าเพลงหรื อดนตรี ที่ใช้ มีผลมากต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่จุด
ขาย ดังนั้น การเปิ ดดนตรี หรื อเพลงช่วยให้บรรยากาศการเลือกซื้ อเป็ นไปอย่างสบาย ไม่อึดอัด สร้าง
ความเพลิ ดเพลิ น ความรู ้ สึกผ่อนคลาย และความสนุ กในการเดิ นซื้ อสิ นค้าขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้
เสี ยงเพลงนั้นไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโดยตรงเพียงแต่สร้างความสําราญในการเดินภายในร้าน
จนทําให้ลูกค้าเพิ่มระยะเวลาในการเลือกซื้ อสิ นค้าให้นานขึ้น ทั้งหมดนี้ เป็ นการตอบสนองที่ลูกค้า
ทําไปโดยไม่รู้ตวั เกิดจากบรรยากาศของเพลงพาไปอย่างไม่น่าเชื่อ
3.2.6 กลิ่นภายในร้าน การเลือกซื้ อเครื่ องสําอางนั้น การสัมผัสเนื้อของผลิตภัณฑ์
ยังไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจซื้ อ การตัดสิ นใจว่าจะซื้ อเครื่ องสําอางอะไรอาจจะได้รับอิทธิ พลมา
จากกลิ่นที่ล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่ งกระตุน้ ให้ลูกค้านึ กถึงความทรงจําที่แสนดีก็เป็ นได้ เพราะร้าน
เครื่ องสําอางมัก มี ก ลิ่ นอ่อนๆ จากเครื่ องสํา อางภายในร้ า น ดัง นั้นหากเป็ นกลิ่ นที่เราชอบ มัก จะ
เพิ่มบรรยากาศที่ดีระหว่างการเลื อกซื้ อ ทําให้อารมณ์ดี และตัดสิ นใจเลือกซื้ อได้ แต่ก็ไม่มากนัก
เมื่อกลิ่นหอมสามารถช่วยให้ลูกค้าผ่อนคลายและอารมณ์ดีข้ ึนได้ นอกจากนี้ ควรเลือกกลิ่นให้เข้ากับ
ประเภทของสิ นค้าเพื่อตอบสนองคนซื้ อได้อย่างตรงใจ ก็น่าจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ชวนกระตุน้
ต่อม "ความอยากช้อปปิ้ ง" ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางภายในร้านค้าได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ การพิสูจน์
ด้วยการดมกลิ่นก็มีส่วนช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางภายในร้าน และสามารถ
สร้ างความแตกต่างด้านกลิ่ นเพื่อให้ลูกค้าค้นหาว่ากลิ่ นแบบไหนจะโดนใจที่สุด การใช้กลิ่ นเป็ น
ตัว กระตุ ้น ความรู ้ สึ ก จะทํา ให้ ลู ก ค้า ทราบว่ า แบรนด์ ข องเรามี ค วามโดดเด่ น จากผลิ ต ภัณ ฑ์
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เครื่ องสําอางจากร้านอื่นๆ อย่างไร จึงถือว่าเป็ นกลยุทธ์หนึ่งที่จะสร้างความจดจําให้กบั ลูกค้าอีกนาน
แสนนาน
3.2.7 พื้นที่ทางเดินระหว่างชั้นวางสิ นค้าที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกในการเลือก
ซื้ อสิ นค้าของลูกค้า ช่องทางเดินควรถูกจัดวางไว้ให้เพียงพอสําหรับพื้นที่ในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางของลูกค้า ให้สามารถเดินเลือกซื้ อสิ นค้าได้อย่างสบาย ไม่รู้สึกอึดอัดสามารถเดินสวน
กันในร้าน และไม่ตอ้ งกังวลว่าจะเดินเบียดกัน เพราะร้านค้าที่มีทางเดินแคบทําให้ลูกค้าเข้าถึงสิ นค้า
ได้ยาก และมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของลูกค้าภายในร้าน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงควรตรวจดู
ว่า ร้านของคุณเข้าถึงสิ นค้าได้ยากหรื อไม่ เมื่อพบคุณควรแก้ไขเสี ยใหม่ ด้วยการจัดผังการเข้าออก
ที่สะดวก และการสัญจรควรที่จะเดินสวนทางกันได้ แต่พ้ืนที่ภายในร้านไม่ควรกว้างเกินไป เพราะ
ทําให้ลูกค้ารู ้สึกว่าโล่งเกินไป จนทําให้ไม่อยากเดินในร้านเป็ นเวลานาน เพราะกังวลว่าพนักงานขาย
จะคอยมองตลอดเวลาที่เข้าไปเลือกซื้ อเครื่ องสําอางภายในร้านที่มีลูกค้ายังไม่มาก จนทําให้รู้สึกไม่
เป็ นส่ วนตัวเวลาเลื อกซื้ อ ดังนั้น ร้ านที่จดั พื้นที่ทางเดินได้เหมาะสมก็เป็ นปั จจัยที่ช่วยกระตุน้ การ
ตัดสิ นใจซื้ อได้ นอกจากนี้ พื้นที่ทางเดิ นระหว่างชั้นสิ นค้า ควรมีพ้ืนที่สํา หรับ ตั้งตะกร้ าสํา หรั บ
ใส่ เครื่ องสําอาง เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้ อ ดังนั้น ทางเดินจึงควรคํานึ งถึงลูกค้าที่หิ้วตะกร้า
ช้อปปิ้ งให้เดินสวนกันได้
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3.2.8 ปั จจัยด้านการแสดงสิ นค้า (Display) ก็เป็ นส่ วนประกอบที่ละเลยไม่ได้ ทั้งนี้
จะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้านั้นๆ โดยหลักการทัว่ ไปแล้ว ถ้าจัดวางสิ นค้าบนชั้นวาง
แบบ Supermarket จุดวางบนระดับสายตาจะเป็ นจุดเด่นที่สุด เพราะพฤติกรรมของคนส่ วนใหญ่
มองจากซ้ า ยไปขวา จากบนลงล่ า ง จากหน้า ไปหลัง และจากเล็ก ไปใหญ่ด้ว ย ดัง นั้น ร้ า นขาย
เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี เป็ นธุ รกิ จการค้าปลีก ที่มีเป้ าหมายมุ่งเน้นการดึงดูดใจลูกค้า
โดยควรคํานึงถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- การกําหนดแนวคิดหลักของการแต่งร้านและของแบรนด์ จะต้องสอดคล้องกัน
มีความหมาย มีเรื่ องราว และเป็ นที่ชื่นชอบของกลุ่มผูบ้ ริ โภคหลักๆ แล้ว จึงนําแนวคิดนั้นไปใช้กบั
สิ่ งอื่ นๆ เช่น สี หลักๆ ใช้กบั โลโก้และป้ ายหน้าร้าน สี ภายในร้ าน ของแถม อุปกรณ์ อาํ นวยความ
สะดวกต่ อการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ เช่ น ตะกร้ า ใส่ ผลิ ตภัณฑ์ที่ ใ ห้ลู ก ค้า ซื้ อ ควรมี ความเป็ นเอกลัก ษณ์
เคาน์เตอร์ ชาํ ระเงิ น graphic บนบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีที่นาํ มาจําหน่าย
หรื อกระทัง่ ชุ ดพนักงานขาย ถื อเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่ตกแต่งร้านค้าให้ดูดีข้ ึน เพราะการแต่งกาย
ของพนักงานขาย ควรมีความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความงาม ที่คอยให้คาํ แนะนําผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับ
ลูก ค้า แต่ ล ะราย สี ที่ ค วรทํา เป็ นชุ ดพนัก งาน ได้แก่ สี ดาํ ที่ ท าํ ให้ดูเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญ (Professional)
สี เหลือง สี ชมพู ที่สีสันสดใส ทําให้บรรยากาศร้านดูมีความสนุก คึกคัก อารมณ์ดี เป็ นต้น ทั้งหมดนี้
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จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคจดจําสี และแบรนด์ได้ดีข้ ึน หรื อเอกลักษณ์ของแบรนด์ คือ สวยใสเหมือนดารา
ก็อาจจะแต่งร้ านให้ลูกค้าเดิ นเข้ามาเป็ นพรมแดง จัดแสงสี ให้รู้สึกเป็ นคนพิเศษ เป็ นต้น เพราะถ้า
กําหนดแนวคิดหลักๆ ได้แล้ว การนําไปปรับปรุ งสิ่ งต่างๆ ต่อไปก็จาํ ทําได้ง่ายขึ้น ไม่สับสนหรื อ
หลงทาง จนออกมาไม่เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ ถือเป็ นการสร้างจุดสนใจจากลูกค้าที่เดินผ่านไปมาให้
ได้ เพราะการออกแบบหน้าร้านที่ดีจะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่อใจและตัดสิ นใจซื้ อได้มากขึ้น
- การจัดแสดงสิ นค้า (display) หน้าร้าน มีประโยชน์ คือ สร้างความสะดุดตาต่อ
ผูพ้ บเห็น สามารถแสดงสิ นค้าที่ทาํ ให้ลูกค้ามาซื้ อมากขึ้น และสามารถจัดสิ นค้าได้ตามฤดูกาล โดย
การจัดแสดงสิ นค้า แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ตําแหน่งการจัดวางสิ นค้าในหน้าต่างโชว์หน้าร้าน และ
การจัดแสดงสิ นค้าภายในร้าน
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ก) สการจัดแสดงสิ นค้าในหน้าต่างโชว์หน้าร้ าน การจัดแสดงสิ นค้าในหน้า

ต่างโชว์ถือเป็ นดวงตาของร้านที่จะคอยดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่เดินผ่านไปมา ซึ่ งมีหลักในการ
จัดแสดงสิ นค้าในหน้าต่างโชว์หน้าร้าน มีดงั ต่อไปนี้
- วางแผนการจัดแสดงสิ นค้าล่วงหน้า
- เน้นสิ นค้าที่อยูใ่ นความต้องการมีอตั ราในการขายที่รวดเร็ ว
- ควรทันต่อเหตุการณ์
- การจัดแสดงสิ นค้าต้องแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของร้านค้า
- ต้องเลือกสรรสิ นค้าจัดแสดงอย่างรอบคอบ
- ควรให้แสงสว่างอย่างพอเหมาะ
- การรักษาความสะอาด
- การจัดแสดงสิ นค้าในหน้าต่างโชว์หน้าร้านต้องหน้าสนใจและดึงดูดใจ
- วัตถุที่ใส่ ตอ้ งสร้างความมัน่ ใจจริ ง
พบเห็น

- การจัด แสดงสิ น ค้า ต้อ งเป็ นการให้ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ สิ นค้า ได้ท ัน ที ที่
- การจัดแสดงสิ นค้าต้องสร้างความประทับใจ

ข) การจัดแสดงสิ นค้าภายในร้าน การจัดแสดงสิ นค้าในหน้าต่างในร้านที่เด่น
สวยงามสามารถดึ งดูดสายตาหยุดสายตาและเรี ยกร้องความสนใจ อาทิ การจัดแสดงสิ นค้าบน
เคานท์เตอร์ หรื อนําสิ นค้าที่ต้องการเสนอขายมาจัดวางไว้บนโต๊ะ ตามมุมของร้ าน โดยจัดแสดง
สิ นค้าอย่างเดียว จัดแสดงสิ นค้าเป็ นชุด จัดแสดงสิ นค้าตามเทศกาล เป็ นต้น
36

3.2.9 ชั้นวางสิ นค้า ตําแหน่ งการจัดวางของสิ นค้า เพื่อนําเสนอหน้าร้านนั้นมีผล
โดยตรงต่อการเข้าถึง รับรู ้ และตัดสิ นใจเลือกซื้ อของลูกค้า โดยในส่ วนการเข้าถึง เช่น จุดที่เด่นที่สุด
ของชั้นวางสิ นค้าคือระดับสายตาของลูกค้า สิ นค้าที่เป็ นที่นิยมควรจัดอยูใ่ นระดับสายตา ซึ่ งจะทําให้
ลู ก ค้า สามารถมองเห็ น ได้ก่ อ นและเลื อ กหยิ บ ซื้ อได้โ ดยเร็ ว ไม่ ต้อ งเสี ย เวลาหาผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ป็ น
เวลานานๆ จนทําให้เบื่อหน่ายต่อการเดินหาซื้ อ ถ้าเป็ นระดับสายตาที่ตอ้ งการขายให้เด็กเล็กสามารถ
เลือกสิ นค้าเองได้ จะอยูช่ ้ นั ที่ต่าํ กว่าสายตาของผูใ้ หญ่ลงไป การจัดแบ่งพื้นที่ให้สินค้าวางโชว์อยูใ่ น
ชั้นวางสิ นค้าให้เหมาะสมกับยอดขายที่ คาดว่าจะขายได้ และตามอัตราผลกําไรที่จะได้รับโดยรวม
ก็เช่นกัน เพราะสิ นค้าที่เป็ นที่ตอ้ งการควรเข้าถึงได้ง่ายและสามารถดึงดูดลูกค้าได้ดีกว่า การจัดวาง
สิ นค้าบริ เวณทางเข้าร้ าน หรื อใกล้ทางเข้าร้านเป็ นที่เหมาะสําหรับจัดวางสิ นค้าที่ตอ้ งการเสนอขาย
เป็ นพิ เ ศษ เพราะเป็ นตํา แหน่ ง ที่ ลู ก ค้า ทุ ก คนต้อ งเดิ นผ่า นเข้า ออก จึ ง ต้อ งจัด สิ น ค้า ไว้บ ริ เวณนี้
ให้ดึงดูด โดยเฉพาะบริ เวณโต๊ะชําระเงินที่ลูกค้าเข้าแถวรอชําระเงิน สามารถวางของเล็ก ๆ น้อย ๆ
ที่ลูกค้าอาจลืมซื้ อมาจัดวางไว้
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ทั้ง นี้ สิ นค้า ที่ ข ายต้องมีใ ห้เห็ นเพื่อขายอยู่บนชั้นวางสิ นค้าตลอดเวลาเพื่อไม่ใ ห้
โอกาสในการขายหายไป และหากสิ นค้าขาดหายไป ไม่ควรเลื่อนสิ นค้าอื่นมาทดแทนเนื่องจากจะทํา
ให้ลืมได้ว่าบริ เวณนั้นสิ นค้าขาดไป ทั้งนี้ ตอ้ งรี บนําสิ นค้ามาเติมให้เต็มพื้นที่ที่จดั เตรี ยมไว้โดยเร็ ว
ที่สุด ในการเคลื่ อนย้ายหรื อสลับตําแหน่ งวางสิ นค้า ต้องมีการศึกษาและปรึ กษาหารื อร่ วมกัน
ระหว่างทางฝ่ ายจัดซื้ อและฝ่ ายขายก่อนการย้ายตําแหน่งวางสิ นค้า และควรมีการปรับปรุ งตําแหน่ ง
ที่จดั วางสิ นค้าบนชั้นวางสิ นค้าใหม่ในทุก ๆ 3 เดือน เพื่อคอยสอดส่ องดูว่าผลการดําเนิ นงานหรื อ
ยอดขายและกําไรต่อพื้นที่การขายของสิ นค้าแต่และตัวนั้นเหมาะสมหรื อไม่ และเมื่อสิ นค้าใหม่เข้า
มา ควรรี บนําขึ้นวางสิ นค้าทันที
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสิ นค้าบนชั้นวางสิ นค้าก็เป็ นอีกส่ วนหนึ่ งที่สําคัญ
ในการดึงดูดและสนับสนุ นการตัดสิ นใจของลูกค้า เช่น การติดป้ ายชื่อ ขนาดบรรจุ และราคาสิ นค้า
ทุกชนิดไว้ที่ขอบของชั้นวางสิ นค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบตัดสิ นใจเปรี ยบเทียบง่ายขึ้น การ
จัดวางผลิ ตภัณฑ์ควรจัดแยกให้เป็ นระเบียบ เป็ นหมวดหมู่ ไม่วางรกปะปนกัน จนทําให้ลูกค้าหา
สิ นค้าที่ตอ้ งการไม่เจอ หรื อหายาก การติดป้ ายบอกประเภทของสิ นค้า เพื่อให้รู้วา่ สิ นค้าอยูต่ าํ แหน่ง
ใด การติดป้ ายบอกชนิ ดของสิ นค้าตามที่จดั ไว้ เป็ นหมวดหมู่แล้วเพื่อสะดวกในการค้นหาสิ นค้า
ตามที่ลูกค้าต้องการ อาทิ ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวกาย ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด
ผิ ว หน้ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท ํา ความสะอาดผิ ว กาย ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ต่ ง แต้ม สี สั น บนใบหน้า และอุ ป กรณ์
การแต่งหน้า เป็ นต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเดิ นมุ่งไปยังผลิตภัณฑ์ที่ตนเองต้องการ โดยอาจติดไว้
ตําแหน่งผนังร้าน หรื อเหนื อชั้นวาง สิ นค้าใดวาง ณ จุดใด ควรวางอยูเ่ ป็ นประจํา ไม่ควรเปลี่ยนแปลง
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ที่วางสิ นค้าบ่อย เพราะจะทําให้ลูกค้าต้องเสี ยเวลาค้นหาในครั้งต่อไปที่แวะเข้ามาซื้ อสิ นค้า และอาจ
ดูเป็ นร้านที่ไม่น่าซื้ออีกด้วย ส่ งผลให้พนักงานขายต้องทํางานเพิ่ม เพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ
ให้กบั ลูกค้าตลอดเวลา อาจเป็ นสาเหตุให้ลูกค้ารู้สึกได้วา่ พนักงานขายประจําร้านค้านั้น ๆ ไม่เอาใจ
ใส่ ลูกค้า และทําให้ร้านค้าดูไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป โดยการจัดเรี ยงสิ นค้าพื้นฐาน มีดงั ต่อไปนี้
- แยกกลุ่มสิ นค้าแต่ละประเภท และเรี ยงสิ นค้าที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอยูใ่ กล้กนั
- ให้พ้ืนที่จดั เรี ยงตามสัดส่ วนของยอดขายของสิ นค้า เพื่อลดปั ญหาสิ นค้าขาด
และการไหลเวียนของเงินทุน
- ให้พ้ืนที่พิเศษ สําหรับสิ นค้าที่ทาํ รายการส่ งเสริ มการขาย หรื อสิ นค้าใหม่ที่ตอ้ ง
ทําประชาสัมพันธ์ หัวใจสําคัญของการจัดเรี ยงคือ สิ นค้าบนชั้นเรี ยงต้องเต็มอยูเ่ สมอ อย่าลืมว่าทุก
พื้นที่ ภายในร้ านค้า ปลี ก เป็ นพื้ นที่ ทองคํา สําหรับ เจ้าของร้ านค้า ปลี ก แต่ ท้ งั นี้ ตอ้ งคํานึ งถึ งความ
เหมาะสมเรี ยบร้อย และสวยงามด้วย
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ความสะอาดของชั้นวางสิ นค้าต้องไม่มี ฝุ่นละอองจับ ไม่ว่าจะเป็ นชั้นวางสิ นค้า
หรื อตัวสิ นค้า เพื่อลูกค้าได้เกิดความมัน่ ใจตัวสิ นค้า ต้องไม่มีสิ่งของอื่นที่ไม่ใช่สินค้าวางให้เห็นใน
ส่ วนที่ แสดงสิ นค้า ทั้งของใช้ส่วนตัวของพนักงาน หรื ออุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่ น ไม้ปัดขนไก่ ปากกา
ผ้าขี้ริ้ว ถังซักผ้า จาน ชาม ช้อน ส้อม หรื อ เอกสารสําคัญต่าง ๆ ที่มีราคาต้นทุนสิ นค้า ต้องไม่มีให้
เห็นที่ช้ นั วางสิ นค้า
การออกแบบชั้นวางสิ นค้าให้เกิ ดประโยชน์ใช้สอยคุ ม้ ค่ากับพื้นที่ที่มีจาํ กัด แต่ดู
เป็ นระเบียบ ทําให้การจัดวางสิ นค้า เติมสิ นค้า ง่ายขึ้น ทําความสะอาดง่ายขึ้นอีกด้วย รวมถึง ชั้นวาง
สิ นค้าใหม่ ที่ดูสะอาด สวยงาม เข้ากับแนวคิดหลักของผลิตภัณฑ์ เช่น เน้นความเป็ นธรรมชาติ หรื อ
เน้นความสวยน่ารักดุ จดัง่ เจ้าหญิง เป็ นต้น ซึ่ งการตกแต่งบริ เวณรอบ ๆ ชั้นวางสิ นค้าก็จะแตกต่าง
กันออกไปตามแนวคิดของแต่ละผลิตภัณฑ์ ยิ่งออกแบบสื่ อออกมาได้ดี เข้าใจง่าย และชัดเจนแค่
ไหน ยิ่งตอกยํ้าเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น และยิ่งชั้นวางผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลี เป็ นสิ่ งที่ ลูกค้าจะต้องมาสั มผัส อย่า งใกล้ชิดตลอดการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ ดังนั้น
จึงควรจะให้ความสําคัญชั้นวางผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างแรกก่อนสิ่ งอื่นๆ
ในทางกลับกัน ถ้าหากภายในร้านค้ามีช้ นั วางสิ นค้าที่ว่าง เมื่อลูกค้าเข้ามาในร้าน
แล้วสิ นค้าไม่ครบก็จะเป็ นการเสี ยลู กค้าของคุ ณไปที่ร้านอื่นอย่างถาวรได้ ดังนั้น ตรวจดูช้ นั วาง
สิ นค้าของคุ ณดูวา่ มีสินค้าที่ขาดหรื อไม่ หรื อชั้นวางสิ นค้าว่าง แสดงว่า การบริ หารคลังสิ นค้าไม่
ค่อยดี คุ ณควรหาทางปรับระบบการจัดการสิ นค้าหมุนเวียน ใหม่ และหมัน่ ตรวจสอบสิ นค้าเสมอ
ชั้นสิ นค้าที่วา่ งบ่อยๆ เป็ นอีกสาเหตุหนึ่ งที่สําให้ร้านค้าปลีกไม่ประสบความสําเร็ จ เพราะนอกจาก
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การจัดพื้นที่ภายในร้านค้าแล้ว ควรคํานึงถึงพื้นที่หลังร้าน ซึ่ งมักใช้เป็ นที่เก็บสิ นค้าคงคลัง โดยควร
แยกประเภทของเครื่ องสําอางในการจัดเก็บ สําหรับร้านค้าที่มีขนาดเล็ก และไม่มีพ้ืนที่เพียงพอก็
สามารถใช้ช้ นั วางสิ นค้าหน้าร้านเป็ นพื้นที่เก็บสิ นค้าคงคลังได้ แต่ตอ้ งแกะสิ นค้าออกจากหี บ/ห่อที่
บรรจุ และจัดเรี ยงให้สวยงามบนชั้นวางสิ นค้าหน้าร้าน การจัดพื้นที่หลังร้านให้เป็ นระเบียบ ทําให้
หาสิ นค้าได้ง่าย และสามารถจัดเรี ยงแยกตามวันเดือนปี ของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง ผลิตภัณฑ์ใดที่
เข้ามาก่อน ให้จดั วางหน้าร้านก่อน เพราะผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางมีอายุการใช้งาน การบริ หารจัดการ
สิ นค้าคงคลัง ทําให้ลดต้นทุนในการขายได้
3.2.10 ป้ ายหรื อสื่ อโฆษณาที่ดีควรมีขนาดไม่เกิน 30 คํา หรื อใช้เวลาอ่านไม่เกิน
15 วินาที โดยมีวธิ ี ทดสอบง่ายๆ คือ ให้คนหลายๆ คนลองมาอ่านป้ ายดูแบบสบาย แล้วจับเวลา ทั้งนี้
ป้ ายที่ดีควรอยูใ่ นที่ที่คนหยุดยืนอ่านได้สะดวก ขนาดตัวอักษรใหญ่พอ อ่านได้ง่าย และมีประโยชน์
กับลูกค้า
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โดยสรุ ป ร้ า นขายเครื่ องสํา อางที่ มี เอกลัก ษณ์ ห น้า ร้ า นถื อว่า มี ข ้อได้เปรี ย บกว่า
ร้านค้าที่มีลกั ษณะทัว่ ไป ๆ และทําให้ลูกค้าสามารถจดจําและนึ กถึงได้ จนทําให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
และเพิ่ ม อัตราการกลับ มาซื้ อซํ้า ได้ม าก เนื่ องจากสิ นค้า นํา เข้า จากประเทศเกาหลี ตัวผลิ ตภัณฑ์
จะมีลกั ษณะที่ใกล้เคียงกันหรื อไม่แตกต่างกันมากนัก และมีราคาตามมาตรฐานของผลิ ตภัณฑ์ใน
แต่ละแบรนด์ ส่ วนโปรโมชั่นที่ ต่า งกัน ทําให้ลู กค้าซื้ อสิ นค้า ตามโปรโมชั่นนั้นๆ หากไม่มีก็ ไ ม่
สามารถดึ ง ดู ด ลู ก ค้า ให้ ส นใจได้ แต่ ใ นด้า นของช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยนั่น ก็คื อ หน้า ร้ า นขาย
เครื่ องสําอางที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ย่อมสร้างโอกาสให้ประสบความสําเร็ จ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยด้านการออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้าน ประเภทร้านค้าเดี่ยว
(Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของธุ รกิจร้านขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศ
เกาหลี ” โดยมี วตั ถุ ประสงค์ กลุ่ ม ผูใ้ ห้ขอ้ มูล เครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการวิจยั การเก็ บรวบรวมข้อมู ล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการวิจยั โดยสรุ ปดังนี้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการออกแบบเอกลักษณ์
หน้า ร้ า นที่ มี ผ ลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสํา อางนํา เข้า จากประเทศเกาหลี ข องผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ป ระกอบด้า นการออกแบบหน้า ร้ า นขายเครื่ อ งสํ า อางนํา เข้า จาก
ประเทศเกาหลี ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางให้แก่ผปู้ ระกอบการในการออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้านขาย
เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop)
4. เพื่อนําผลวิจยั ที่ได้ไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นสําหรับผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่สนใจ
นําไปต่อยอดในการพัฒนาหน้าร้านของธุ รกิจอื่น ๆ
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ใช้ในการศึกษาและเก็บข้อมูลในงานวิจยั ครั้งนี้ การวิจยั เชิงคุณภาพไม่
อาจเลื อกเป็ นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้ พิจารณาจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ที่เหมาะสมกับประเด็นของการศึกษาวิจยั โดยเลือกผูบ้ ริ โภคที่ใช้เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศ
เกาหลีที่ซ้ื อมาจากร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ที่ต้งั อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ในช่วงระยะเวลา
ไม่เกิ น 1 ปี ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ 1 กันยายน 2553 – 31 สิ งหาคม 2554) โดยมุ่งศึกษากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลผลการวิจยั และสามารถตอบปั ญหา
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ในประเด็นที่ศึกษาได้โดยปราศจากอคติ และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ Convenience Sampling
ควบคู่กนั ไป
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสั ม ภาษณ์ โดยจัดเตรี ย มคํา ถามหรื อแนวการสัม ภาษณ์ เพื่อให้ไ ด้ข้อมูล ในเชิ ง ลึ ก
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จะเป็ นการสั ม ภาษณ์ ผูใ้ ห้ค าํ ตอบหรื อ ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล แต่ ล ะบุ ค คล หรื อ เป็ น
การสัมภาษณ์บุคคลเพียงคนเดียวในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง มักใช้ควบคู่ไปกับการสังเกตพฤติกรรม
ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
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การวิจยั ในครั้งนี้มีวธิ ี การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ผวู้ ิจยั ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth
Interview) ในส่ ว นของผูบ้ ริ โ ภคหรื อ ลู ก ค้า ที่ ใ ช้เ ครื่ อ งสํา อางนํา เข้า จากประเทศเกาหลี ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา (ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2553 – วันที่ 31 สิ งหาคม 2554) จํานวน 40 คน และ
มีระยะเวลาในการสัมภาษณ์ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2554
2. ข้อมูล ทุ ติย ภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูล เพื่ อใช้ใ นการประกอบการทํา วิจ ัย
ซึ่ ง ผูว้ ิจ ัย ได้เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากตํา รา เอกสาร วารสาร สิ่ ง ตี พิ ม พ์ วิท ยานิ พ นธ์ งานวิจยั จาก
หน่วยงานราชการและเอกชน และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง
ข้ อจํากัดของการวิจัย
เนื่องจากการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่ งเป็ น
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในเขตกรุ งเทพมหานครโดยไม่ได้กระจายตามสัดส่ วนตามจํานวนประชากร ดังนั้น
ข้อ จํา กัด ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ผู้ใ ห้ ข ้อ มู ล ที่ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ก ระจายตามพื้ น ที่ ท ่ัว
กรุ งเทพมหานครเหมือนเช่ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ อย่างไรก็ตาม ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้สัมภาษณ์กลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามเกณฑ์การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เป็ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง พรรณนา (Descriptive) ซึ่ งได้จ ากการสั ง เกตและ
การสั ม ภาษณ์ ที่ ไ ด้จ ดบัน ทึ ก ไว้จ ากสิ่ ง ที่ เ ป็ นรู ป ธรรมหรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ม องเห็ น ได้ และได้ท ํา
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้ว ก็สามารถเขียนประโยคหรื อข้อความ เพื่อสร้ างข้อสรุ ปได้
41

ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี หรื อเพื่อตอบปั ญหาของการวิจยั ข้อมูลที่ไม่ตอ้ งการถูกกําจัดออกไปได้
เทคนิ ค ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ สภาพแวดล้อมของข้อมู ล เอกสารที่ นํา มาวิเคราะห์ ป ระกอบด้ว ย
คุณลักษณะเฉพาะของข้อมูลอย่างมีระบบ
สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ให้ ข้อมูล
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ลักษณะผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 30 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีสถานภาพโสด ประกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษทั นักศึกษา และผูป้ ระกอบการ/เจ้าของธุ รกิจตามลําดับ ทั้งหมดล้วนทํางานที่มีความ
จําเป็ นในการแต่งหน้า เพื่อเสริ มสร้างบุคลิกภาพให้น่าเชื่ อถือ ทั้งนี้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์เป็ นผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางเกาหลีต้ งั แต่เพิ่งเริ่ มใช้ไปจนถึง 5 ปี
1.2 พฤติกรรมการใช้เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
นอกจากนี้ ผูใ้ ห้ข ้อมูล ส่ วนใหญ่ใช้ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางนํา เข้าจากประเทศเกาหลี
ได้แก่ สกิ นฟู้ ด (Skinfood) และรองลงมา คือ อีทูด้ ี (Etude) และเดอะเฟซช้อป (The Face Shop)
ซึ่ ง ถื อ เป็ นสามอัน ดับ หลัก ๆ และยัง มี ตราสิ น ค้า อื่ น ๆ อาทิ มิ ส ชา (Missha) โรจู คิ ส (Rojukiss)
โลทรี และบาวิพทั (Baviphat) เป็ นจํานวนเล็กน้อย ซึ่ งผูใ้ ห้สัมภาษณ์ทุกคนใช้เครื่ องสําอางเกาหลี
มากกว่า 1 ตราสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 100 ซึ่ งได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มเพื่อนสนิทมากที่สุด รองลงมา
คือ บุคคลในครอบครัว และสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามลําดับ
ประเภทของเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีที่นิยมซื้ อมากที่สุด คือ ผลิ ตภัณฑ์
แต่ ง หน้า รองลงมา คื อ ผลิ ตภัณ ฑ์บ าํ รุ ง ผิวหน้า ผลิ ตภัณฑ์บ าํ รุ ง ผิวกาย เส้ นผม และผลิ ตภัณ ฑ์
สําหรับมือและเล็บ ตามลําดับ
ความถี่ในการซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีโดยเฉลี่ย 2 เดือนต่อครั้ง โดยจะ
ซื้ อเครื่ องสําอางเก็บไว้ล่วงหน้าก่อนใช้หมด เนื่องจากมีเวลาเพียงพอในการเดินเลือกซื้ อเครื่ องสําอาง
และตามกระแสนิยมในขณะนั้น
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีค่าใช้จ่ายในการซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีต่าํ สุ ดเท่ากับ
100 - 500 บาทต่อครั้ง และสู งสุ ดเท่ากับ 4,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ ความถี่ในการซื้ อเครื่ องสําอางและ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อเครื่ องสําอาง ขึ้นอยูก่ บั อาชีพและรายได้ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
สาเหตุของการเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี มีดงั ต่อไปนี้
คุณภาพดีของผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง เมื่อได้ลองใช้แล้วชื่ นชอบ จึงซื้ อมาใช้ต่อ หรื อเห็นเพื่อนใช้
จึงลองใช้ แล้วไม่มีอาการแพ้ อยากสวยเหมื อนสาวเกาหลี รวมทั้ง มีราคาไม่สูงจนเกิ นไป เป็ น
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ผลิตภัณฑ์จากประเทศทางเอเชี ย เฉดสี ใกล้เคียงกับสี ผิว ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางใช้แล้วสวยใสเป็ น
ธรรมชาติ ติดทนนาน ล้างออกง่าย สี สันสดใส มีกลิ่นหอม บรรจุภณั ฑ์น่าใช้
ส่ วนที่ 2 ปั จ จั ยทางด้ า นส่ วนประสมทางการตลาดที่ใ ช้ ใ นการออกแบบเอกลักษณ์
หน้ าร้ านทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่องสํ าอางนําเข้ าจากประเทศเกาหลี
ปั จจัย ทางด้า นส่ วนประสมทางการตลาดของเครื่ องสํา อางนํา เข้า จากประเทศเกาหลี
แบ่งออกเป็ น 4 ปั จจัย ดังนี้
2.1 ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ปั จจัย ทางด้า นส่ วนประสมทางการตลาดของเครื่ องสํา อางนํา เข้า จากประเทศเกาหลี
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า ผูบ้ ริ โภคคิดเห็นว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนั้น มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเป็ นอันดับแรก โดยเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสม เข้ากับตัวเอง ไม่แพ้ และมีกลิ่นหอม
2.2 ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา
ปั จจัย ทางด้า นส่ วนประสมทางการตลาดของเครื่ องสํา อางนํา เข้า จากประเทศเกาหลี
ด้านราคา (Price) พบว่าผูบ้ ริ โภคคิดว่า ราคามีผลต่อการตัดสิ นใจเป็ นปั จจัยที่สอง รองลงมาจาก
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2.3 ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ปั จจัย ทางด้า นส่ วนประสมทางการตลาดของเครื่ องสํา อางนํา เข้า จากประเทศเกาหลี
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ช่องทางการจัดจําหน่าย
เป็ นปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อเป็ นอันดับ สี่ รองลงมาจากปั จ จัย ทางด้า นผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัย
ทางด้านราคา ปั จจัยทางด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด สะดวกในการหาซื้ อเครื่ องสําอาง
2.4 ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดของเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในระดับปานกลาง ในด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ คิดว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ตและสิ่ งพิมพ์
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าผ่านสื่ อโทรทัศน์ ส่ วนด้านการส่ งเสริ มการขาย ผูบ้ ริ โภคชื่ นชอบ
การแถมผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง (tester) ทําให้ลูกค้ารู ้สึกถึงความคุม้ ค่าคุม้ ราคามากยิง่ ขึ้น
ส่ วนที่ 3 ร้ านค้ าทีม่ ีเอกลักษณ์หน้ าร้ านมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่องสํ าอางนําเข้ าจาก
ประเทศเกาหลี
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สถานที่ จ าํ หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งสํา อางนํา เข้า จากประเทศเกาหลี ค วรมี ค วามเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อเป็ นจุดสนใจที่ทาํ ให้ลูกค้าสามารถจดจําตราผลิตภัณฑ์ (Brand) ของเราได้ และ
ดึ งดูดให้ลูกค้าเข้ามาซื้ อสิ นค้าภายในร้านค้า โดยมีองค์ประกอบด้านการออกแบบเอกลักษณ์หน้า
ร้านค้าเดี่ยว ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี มีดงั ต่อไปนี้
3.1 สภาพภายนอกร้านค้า (Exterior Design)
สภาพภายนอกของร้ า นค้าเดี่ ย วที่ ต้องพิจารณาประกอบด้วย ป้ ายหน้า ร้ า น (Signing)
ทางเข้าร้าน (Entrance) หน้าต่างโชว์หรื อกระจกหน้าร้าน (Display Window) และภาพรวมทั้งหมด
ของร้าน (Overall Appearance)
3.1.1 ป้ ายหน้า ร้ า น ควรสะท้อนถึ ง ตํา แหน่ ง ของร้ า นค้า (Positioning) ลู ก ค้า
กลุ่มเป้ าหมายและประเภทของบริ การ หากจะเปิ ดร้านค้าที่ขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
ที่มีคุณภาพรองรับลูกค้าระดับสู ง ควรจะเป็ นชื่อที่ทนั สมัยและเป็ นภาษาต่างประเทศทางยุโรปจะ
เหมาะกว่า ป้ ายชื่อร้านและเครื่ องหมายสัญลักษณ์หรื อโลโก้ควรดูเหมาะกับผูห้ ญิง ทําให้ดูสดใส
3.1.2 ทางเข้าร้ านค้า ควรจะกว้างพอที่ผบู้ ริ โภคจะเดินผ่านไปมาได้อย่างสะดวก
และควรมีประตูทางเข้าร้านขนาดย่อมทางเดียว เพื่อป้ องกันสิ นค้าภายในร้านสู ญหาย ตําแหน่งที่ต้ งั
แคชเชียร์ ควรอยูบ่ ริ เวณที่สามารถมองประตูเข้าออกได้ชดั เจน
3.1.3 หน้าต่างโชว์ (Display Window) การจัดแสดงสิ นค้าและชนิ ดของสิ นค้าที่
นํามาแสดงจะมีผลทําให้คนเข้าร้านหรื อไม่เข้าร้านได้ ร้านค้าแต่ละประเภทจึงมีการจัดหน้าต่างโชว์
ในลักษณะต่างๆ ตามความเหมาะสม
3.2 การตกแต่งภายใน (Interior Design)
การตกแต่งภายในจะพิจารณาในเรื่ องของบรรยากาศภายในร้ าน อุณหภูมิ แสงสว่า ง
และการวางผังภายในร้าน
3.2.1 บรรยากาศภายในร้ า น (Atmosphere) จะช่ ว ยดึ ง ดู ด ลู ก ค้า ให้ ส นใจ
ในผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางภายในร้ าน โดยอาศัยสื่ อสัมผัส ได้แก่ การได้ยินเสี ยงเพลง การได้เห็ น
ผลิ ตภัณ ฑ์ที่มี สีสัน การได้กลิ่ นหอม และการได้สัม ผัส เนื้ อผิวของผลิ ตภัณฑ์ รวมถึ งโปรโมชั่น
ทางการตลาดต่างๆ จะช่วยกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อ
3.2.2 อุ ณ หภู มิ ภ ายในร้ า น ไม่ ค วรจะร้ อนเกิ นไป เพราะจะทํา ลายคุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง หรื อเย็นเกินไปจะทําให้ลูกค้ารู้สึกหนาวและเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
ได้ไม่นาน นอกจากนี้ ควรใส่ ใจเรื่ องความชื้ นภายในร้านค้าอันเป็ นสาเหตุของการทําลายคุณภาพ
และบรรจุภณั ฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
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3.2.3 แสงสว่างภายในร้าน ทําให้มองเห็นสิ นค้าชัดเจน และเน้นสิ นค้าที่สําคัญให้
ดูโดดเด่นและแตกต่างจากจุดอื่นภายในร้านได้
3.2.4 สี ที่ใช้ในร้ าน ควรให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ของร้ านเครื่ องสําอาง สี ขาว
เป็ นสี ที่ เ หมาะสมเพราะให้ค วามรู้ สึ ก ถึ ง ความสะอาด สี เหลื อ งสดจะเหมาะร้ า นขายผลิ ตภัณ ฑ์
เครื่ องสําอางวัยรุ่ น เพราะสี เหลืองเป็ นสี ที่สดใส สี ชมพูเหมาะกับความเป็ นผูห้ ญิง สี น้ าํ ตาลหรื อเขียว
เหมาะสําหรับความเป็ นธรรมชาติ
3.2.5 เสี ยงภายในร้าน การใช้เพลงประกอบหรื อเพลงโฆษณาที่เรี ยกว่า Jingles นั้น
จะสามารถทําให้ลูกค้ากลุ่ มเป้ าหมายจดจําสิ นค้าที่โฆษณาได้ดีข้ ึ น นอกจากนี้ ยังพบว่าเพลงหรื อ
ดนตรี ที่ใช้ มีผลมากต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่จุดขาย ช่วยให้บรรยากาศการเลือกซื้ อเป็ นไปอย่างสบาย
3.2.6 กลิ่นภายในร้าน จะเพิ่มบรรยากาศที่ดีระหว่างการเลือกซื้ อ ทําให้อารมณ์ ดี
ช่วยให้ลูกค้าผ่อนคลาย และตัดสิ นใจเลือกซื้ อได้ นอกจากนี้ กลิ่นยังเป็ นตัวกระตุน้ ความรู้สึกจะทํา
ให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ในร้านค้าของเรามีความโดดเด่นจากผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางจากร้านอื่นๆ
3.2.7 พื้นที่ทางเดินระหว่างชั้นวางสิ นค้าที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกในการเลือก
ซื้ อสิ นค้าของลูกค้า ช่องทางเดินควรถูกจัดวางไว้ให้เพียงพอสําหรับพื้นที่ในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางของลูกค้า ให้สามารถเดินเลือกซื้ อสิ นค้าได้อย่างสบาย
3.2.8 ปั จจัยด้านการแสดงสิ นค้า (Display)
- การกําหนดแนวคิดหลักของการแต่งร้านและของแบรนด์ จะต้องสอดคล้องกัน
มีความหมาย มีเรื่ องราว และเป็ นที่ชื่นชอบของกลุ่มลูกค้า เช่น โลโก้ ป้ ายหน้าร้าน สี ภายนอกและ
ภายในร้ าน ของแถม อุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกต่อการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ เช่ น ตะกร้ าใส่ ผลิ ตภัณฑ์
เคาน์เตอร์ ชาํ ระเงิน graphic บนบรรจุภณ
ั ฑ์ และชุดพนักงานขาย ถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่ตกแต่ง
ร้านค้าให้ดูดีข้ ึน
- การจัด แสดงสิ น ค้า (display) หน้า ร้ า น สร้ า งความสะดุ ด ตาต่ อ ผู้พ บเห็ น
สามารถแสดงสิ นค้าที่ทาํ ให้ลูกค้ามาซื้ อมากขึ้น และสามารถจัดสิ นค้าได้ตามฤดูกาล โดยการจัด
แสดงสิ นค้า แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ตําแหน่งการจัดวางสิ นค้าในหน้าต่างโชว์หน้าร้าน และการจัด
แสดงสิ นค้าภายในร้าน
3.2.9 ชั้นวางสิ นค้า ควรออกแบบให้เกิดประโยชน์ใช้สอยคุ ม้ ค่ากับพื้นที่ที่มีจาํ กัด
แต่ดูเป็ นระเบียบ และสะดวกในเติมสิ นค้า และสามารถทําความสะอาดได้ง่าย และตกแต่งให้เข้ากับ
แนวคิดหลักของผลิตภัณฑ์
3.2.10 ป้ ายหรื อ สื่ อโฆษณา ควรสื่ อ สารให้เข้า ใจ ชัดเจน อ่า นได้ง่ า ย มี ข นาด
ตัวอักษรใหญ่ และควรตั้งอยูใ่ นที่ที่คนหยุดยืนอ่านได้สะดวก
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ส่ วนที่ 4 อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาค้นคว้าวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยด้านการออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้าน ประเภท
ร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของธุ รกิจร้านขายเครื่ องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลี ” ทําให้ทราบถึ งปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ซึ่ งสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าวิจยั ในครั้งนี้ และนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากสมมติ ฐานที่ ว่าปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการออกแบบ
เอกลักษณ์หน้าร้านมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่ วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 4 ส่ วน นั้นมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง ส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ส่ วน
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านส่ งเสริ มการขาย
โดยจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า ผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลให้ความสําคัญกับส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด เพราะมีผลโดยตรงต่อตัวผูใ้ ช้เครื่ องสําอาง
นํา เข้า จากประเทศเกาหลี โดยจะเลื อ กผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี ส่ ว นประกอบของผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ เ หมาะสม
ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และชื่นชอบผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางทําจากส่ วนประกอบจากธรรมชาติ
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในอันดับสอง หมายถึง ผูใ้ ห้
สั ม ภาษณ์ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ รองจากส่ วนประสมทางการตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ งราคาผลิ ตภัณ ฑ์
เครื่ องสําอางเกาหลีมีราคาที่ไม่สูงมาก และทําให้ตามแฟชัน่ เกาหลีได้ในราคาที่ไม่แพง
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่หรื อช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเป็ นอันดับสี่ เพราะสถานที่จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีมีหลากหลาย
ไม่ว่าจะหาซื้ อได้ที่ตวั แทนจําหน่าย หรื อร้านค้าในห้างสรรพสิ นค้า หรื อร้ านค้าอื่น ๆ รวมถึงร้าน
สะดวกซื้ อบางแห่ ง จึ ง ทํา ให้หาซื้ อได้ไ ม่ ล าํ บาก หรื อเดิ นทางสะดวกที่จะไปซื้ อ แต่ ท้ งั นี้ ท้ งั นั้น
ร้านค้าที่น่าดึงดูดให้เข้าไปเลือกซื้ อจะต้องเป็ นร้านค้าที่ดูน่าเชื่อถือ และเชื่อได้วา่ สิ นค้าภายในร้านที่
จําหน่ายเป็ นสิ นค้าของแท้
และสุ ดท้ายส่ วนประสมทางการตลาดด้านส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเป็ น
อันดับสาม เนื่ องจาก ผูใ้ ห้สัมภาษณ์(ลูกค้า)ต้องการมูลค่าเพิ่มจากการซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลี อาทิ บริ การแนะนําสิ นค้าก่อนการซื้ อ มีการสาธิ ตสิ นค้า มีการทดลองให้ใช้สินค้า
ก่อนตัดสิ นใจซื้ อมีส่วนลด มีของแถม การโฆษณาผ่านสื่ อ เพราะทําให้เพิ่มความเชื่อมัน่ ในตัวสิ นค้า
หรื อหากไม่แน่ใจ ก็สามารถได้สินค้าขนาดทดลองมาลองใช้ และนําไปสู่ การกลับมาเป็ นลูกค้าของ
เราได้
ทั้งนี้ ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา จะไม่ค่อยแตกต่างกัน เนื่ องจาก
เป็ นการนําเข้าเครื่ องสําอางจากประเทศเกาหลี มาจําหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด จะทําให้ลูกค้า
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ติดตามการซื้ อสิ นค้าตามโปรโมชัน่ นั้นๆ หากไม่มีก็ไม่สามารถดึงดูดลูกค้าให้สนใจได้ แต่ในด้าน
ของช่องทางการจัดจําหน่ ายนัน่ ก็คือ หน้าร้านขายเครื่ องสําอางที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น จะดึงดูดให้
ลูกค้าเข้ามาเดินเลือกซื้ อเครื่ องสําอางภายในร้าน นําไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อ
2. องค์ประกอบภายนอกของการออกแบบหน้าร้านขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศ
เกาหลี ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้จากด้านนอก เช่น การ
จัดแสดงสิ นค้าที่หน้าต่างโชว์หรื อกระจกหน้าร้าน (Display Window) ป้ ายชื่อร้าน และทางเดินเข้า
ร้าน สร้างความพึงพอใจและดึงดูดให้ลูกค้าเข้าร้านค้า และเมื่อลูกค้าเข้ามาภายในร้าน ควรออกแบบ
ร้ านค้า ซึ่ งประกอบด้วยบรรยากาศภายในร้ าน อุณหภูมิ แสงสว่าง และการวางผังภายในร้ านให้
สวยงาม สะดวกและเห็นเด่นชัดจนนําไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อได้
3. ผูป้ ระกอบการควรการออกแบบเอกลัก ษณ์ หน้า ร้ า นขายเครื่ องสํา อางนํา เข้า จาก
ประเทศเกาหลี ประเภทร้ านค้าเดี่ ยว (Stand Alone Shop) โดยเน้นถึงความสะอาด อนามัย มีกลิ่ น
หอม เคล้า เสี ย งดนตรี และจัด ชั้นวางสิ นค้า ให้หยิบ ซื้ อ ได้อ ย่า งสะดวก เน้น สิ นค้า ที่ ต้องการจะ
นําเสนอมากที่สุดให้อยูใ่ นระดับสายตา และเน้นความโล่งโปร่ งสบาย หรื อเน้นการจัดหมวดหมู่ของ
เครื่ องสําอางตามโทนสี หรื อตามประเภทของเครื่ องสําอาง หรื ออาจจะจัดเป็ นคอลเลคชัน่ และ
จะต้องมีแหล่งข้อมูล ทั้งการแสดงราคาของเครื่ องสําอาง และคุณสมบัติของเครื่ องสําอางแต่ละชิ้น
เพื่ อ ให้ ลู ก ค้า สามารถใช้เ วลาในการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํา อางให้น านที่ สุ ด พร้ อ มทั้ง เน้น ส่ ง เสริ ม
การตลาดด้วยการให้ลูกค้าได้ทดลองใช้เครื่ องสําอาง นําไปสู่ การกลับมาซื้ อซํ้า
4. การตกแต่ ง ร้ า นค้า จึ ง เป็ นจุ ดหนึ่ ง ที่ ดึ ง ดู ดให้ลู ก ค้า รู้ สึ ก ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า ง
ร้ านค้าแต่ละร้ าน เพราะฉะนั้น เราจึง ควรให้ความสํา คัญกับการตกแต่ งร้ า น โดยให้มีค วามเป็ น
เอกลัก ษณ์ เพื่ อ สร้ า งความจดจํา อัต ลัก ษณ์ ข องร้ า นค้ า เครื่ องสํ า อางของเราได้ ดัง นั้ น การ
ออกแบบสร้ าง “เอกลักษณ์” ให้กบั ร้านค้าจึงเป็ นงานที่ยากยิ่ง เพราะไม่ใช่เป็ นเพียงการออกแบบ
“ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์” ให้สวยงามแล้วจะทําให้ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้ อเครื่ องสําอางภายในร้าน
ได้ แต่สิ่งที่ตอ้ งการคือ เอกลักษณ์ที่จะสื่ อสารถึงผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีที่
ร้านจําหน่าย รวมถึงการใช้สี กลิ่น ภาพอื่น ๆ อีกมากมาย ในการสร้างบรรยากาศและเร้าความรู้สึก
ของลูกค้าให้ซ้ื อสิ นค้าตามที่ตอ้ งการ ที่ร้านค้าสามารถสื่ อออกมาให้ลูกค้าเข้าถึงและเชื่อมัน่ ในสิ นค้า
ของเรา นอกจากนี้ เรายังสามารถสร้ างจุดเด่ นของร้านค้า ให้ดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ หันมาสนใจ
และตัดสิ นใจเดินเข้ามาเลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้า ทั้งนี้ พนักงานขายควรมีกิริยาและวาจาที่ดี ที่จูง
ใจลูกค้าให้เลื อกซื้ อสิ นค้าไปทดลองใช้ หรื อกลับมาซื้ อซํ้า ซึ่ งสามารถนําไปใช้ได้กบั ธุ รกิจการค้า
ปลีกต่าง ๆ
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ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการจะทํา
ธุ รกิจขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี เพื่อตกแต่งหน้าร้านให้มีเอกลักษณ์ให้ลูกค้าสามารถ
จดจํา และเกิดความพึงพอใจเมื่อเลือกซื้ อเครื่ องสําอางมาใช้ โดยพิจารณาจากรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านลักษณะของกลุ่มลู กค้าหลัก จากผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ ใช้ผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพโสด อาชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน ดังนั้นเมื่อทราบกลุ่มเป้ าหมายแล้วก็ทาํ ให้เราสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ ไปปรับปรุ งการ
ดําเนิ นการ และกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนําไปใช้ปรับปรุ งร้านค้าให้มีอตั ลักษณ์ได้อย่าง
เหมาะสม หรื อใกล้เคียงกับพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยมีการโฆษณา และจัดทํา
โปรโมชัน่ ให้เหมาะแก่กลุ่มผูบ้ ริ โภค เพื่อเป็ นการเพิ่มฐานลูกค้าให้มากยิง่ ขึ้น
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีทุกด้านโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนั้นผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าและเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด ดังนี้
2. ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลี เนื่ องจากผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางมีความหลากหลาย มีตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง มีการ
เปลี่ ยนแปลงตัวสิ นค้าให้น่า สนใจและทันสมัย อยู่เสมอ ซึ่ ง เป็ นการสร้ างความแตกต่ างในด้า น
ผลิตภัณฑ์ ทําให้เกิดความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจและภูมิใจใน
สิ นค้า ดังนั้นร้านค้าควรมุ่งเน้นที่จะเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การภายในร้านค้าแบบใหม่ๆ ที่เน้นแบบ
เฉพาะเจาะกลุ่ม เจาะรู ปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
สร้างความแตกต่างให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่ไม่ตอ้ งการแค่ซ้ื อเครื่ องสําอางเพียงเพราะได้ราคาถูก แต่ตอ้ ง
การซื้ อสิ นค้าที่เปี่ ยมไปด้วยบุคลิกภาพเฉพาะตัว และที่สําคัญแสดงถึงความมีรสนิยม และการเลือก
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคเองด้วย
3. ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลี นอกจากการเลือกทําเลเปิ ดร้านค้าที่ดี การคมนาคมสะดวก เพื่อจูงใจให้ผบู้ ริ โภคเข้า
มาเลือกซื้ อสิ นค้าภายในร้ านค้าแล้ว ก็ควรที่จะมีส่ิ งอํานวยความสะดวกในการเข้ามาเลือกซื้ อสิ นค้า
ในด้านต่างๆให้เพียงพอ เพื่อที่จะเป็ นการเพิ่มจํานวนลูกค้าให้เลือกมาซื้ อเครื่ องสําอางที่ร้านค้าของ
เรา เช่น มีระบบจัดส่ งสิ นค้าถึงที่ จุดรับฝากของเพื่อความสะดวกในการเดินเลือกซื้ อสิ นค้าภายใน
ร้านอย่างสบายใจ การขายสิ นค้าออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ จัดทําแคตตาล็อกออนไลน์ เป็ นต้น
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4. ด้านการส่ งเสริ ม ทางการตลาด ร้ านค้าควรมีก ารวางแผนการส่ งเสริ มการตลาด
ด้วยวิธีการติดต่อสื่ อสารการตลาดแบบครบเครื่ อง [(Integrated Marketing Communication (IMC)]
เพื่อส่ งเสริ มการตลาดโดยใช้ทุกเครื่ องมือของการจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้ข่าวสารของ
สิ นค้า เช่ น แนะนําสิ นค้าใหม่ หรื อโปรโมชัน่ ตามเทศกาลต่าง ๆ จากทางร้านค้า ทั้งนี้ ควรเน้นกล
ยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการขายให้ต่อเนื่อง เช่น ควรกําหนดวาระในการลดราคา (End of Season Sales)
การสะสมแสตมป์ หรื อคะแนน การให้คูปองแลกซื้ อ การแจกของตัวอย่าง การให้ของแถม การ
รับประกันสิ นค้าให้เปลี่ยนหรื อคืนเงิน การจัดกิจกรรมพิเศษ การให้ทดลองใช้ การให้คาํ ปรึ กษาฟรี
ฯลฯ นอกจากนี้ ควรทําการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เพื่อเป็ นการแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
ทางร้ านค้าไปยังผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย เช่น ส่ ง SMS เพื่อแจ้งข่าวเกี่ ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ
ให้กบั ลูกค้าประจําหรื อลูกค้าสมาชิก
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ส่ วนที่ 6 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาวิจยั ในเชิงเจาะลึกมากขึ้น ด้วยการทําวิจยั สัมภาษณ์แบบกลุ่ม Focus Group
โดยให้กลุ่มตัวอย่างได้จินตนาการร้ านค้าเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ในฝั นของตนเอง
ซึ่ งถ่ายทอดออกมาบนกระดาษ จากการนําภาพหลาย ๆ ภาพมาปะติดปะต่อและสื่ อสารหรื อนําเสนอ
ออกมาเป็ นร้านค้าที่ตนเองต้องการ ประกอบการวิเคราะห์ดว้ ยจะช่วยให้เห็นภาพได้ชดั เจนขึ้น
2. ควรจับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และเลือกกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมาทําการวิจยั เพื่อเข้าถึ ง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าและเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาดเฉพาะกลุ่มที่ชดั เจนมาก
ยิง่ ขึ้น
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แบบสั มภาษณ์ หัวข้ อวิจัยเรื่อง
ปัจจัยด้ านการออกแบบเอกลักษณ์หน้ าร้ าน ประเภทร้ านค้ าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ทีม่ ีผลต่ อ
การตัดสิ นใจซื้อของธุรกิจร้ านขายเครื่องสํ าอางนําเข้ าจากประเทศเกาหลี
ชื่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์...............................................................................................................
ตําแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ................................................................................................
เพศ.................
อายุ....................... ปี
อาชีพ (กรุ ณาระบุสถานที่ทาํ งานด้วยค่ะ) ........................................................................................
รายได้ต่อเดือน........................บาท การศึกษาสู งสุ ด........................................................................
สถานที่ตอบแบบสัมภาษณ์..................................................................................................................
เวลาตอบแบบสัมภาษณ์.......................................................................................................................
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ส่ วนที่ 1 : พฤติกรรมการใช้ เครื่องสํ าอางนําเข้ าจากประเทศเกาหลี
1. ปั จจุบนั ท่านใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีอะไรบ้าง และยีห่ อ้ ใดบ้าง
.............................................................................................................................................................
2. ท่านซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีจากแหล่งใด (กรุ ณาระบุ)
.............................................................................................................................................................
3. ท่านซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีบ่อยครั้งเพียงใด และราคาเฉลี่ยที่ซ้ื อ
ในแต่ละครั้งเป็ นจํานวนเท่าใด
.............................................................................................................................................................
4. ท่านใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีมาเป็ นระยะเวลานานเท่าใด
.............................................................................................................................................................
5. เพราะเหตุใดท่านจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
.............................................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 ปัจจัยทางด้ านส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีต่อการตัดสิ นใจซื้อ
6. ท่านคิดว่า ตัวผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่
อย่างไร
.............................................................................................................................................................
7. ท่านคิดว่า ราคาของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
หรื อไม่ อย่างไร
.............................................................................................................................................................
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8. ท่านคิดว่า สถานที่ที่ซส้ื อำ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
หรื อไม่ อย่างไร
.............................................................................................................................................................

9. ท่านคิดว่า รายการส่ งเสริ มการขายของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่ อย่างไร
.............................................................................................................................................................
10. ท่านคิดว่าส่ วนใดสําคัญที่สุดในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ (กรุ ณาเรี ยงลําดับความสําคัญจาก
ความสําคัญมากที่สุดไปยังความสําคัญน้อยที่สุด) และเพราะเหตุใด
___ ตัวผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
เพราะ...............................................................................................................................................
___ ราคาผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
เพราะ...............................................................................................................................................
___ สถานที่จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
เพราะ..............................................................................................................................................
___ โปรโมชัน่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
เพราะ...............................................................................................................................................
11. ท่านคิดว่าสถานที่จาํ หน่ายเครื่ องสําอางจะสามารถกระตุน้ ให้ท่านซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
เพิ่มขึ้นหรื อไม่
.............................................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 3 องค์ ประกอบด้ านการออกแบบหน้ าร้ านทีม่ ีต่อการตัดสิ นใจซื้อ
12. หากร้ านขายผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางประเภทร้านค้าเดี่ ยว (Stand Alone Shop) จะทําการ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหน้าร้าน สิ่ งแรกที่ท่านอยากให้ปรับปรุ งคืออะไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
13. ร้านเครื่ องสําอางในฝัน ที่ท่านอยากจะเดินเข้าไปเลือกซื้ อหรื อตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง จะต้อง
มีลกั ษณะอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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14. ท่านคิดว่า ร้านขายเครื่ องสําอางที่มีหน้าร้านเป็ นเอกลักษณ์ จะช่วยกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อของ
ท่านหรื อไม่ อย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
15. องค์ประกอบในการตกแต่งหน้าร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) องค์ประกอบใดต่อไปนี้ ที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของท่านที่สุด (กรุ ณาเรี ยงลําดับ 1-8)
___ แสง
เพราะ
...............................................................................................................................................
___ สี
เพราะ
...............................................................................................................................................
___ การจัดชั้นวางสิ นค้า
เพราะ
...............................................................................................................................................
___ ดนตรี หรื อเพลง
เพราะ
...............................................................................................................................................
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___ กลิ่น
เพราะ
...............................................................................................................................................
___ พื้นที่ทางเดินระหว่างชั้นวางสิ นค้า
เพราะ
...............................................................................................................................................
___ สื่ อโฆษณาภายในร้านหรื อมุมโปรโมชัน่ (ป้ ายโฆษณาในร้าน, แผ่นพับ, แคตตาล็อก, มุมจัดลด
ราคา, ฯลฯ)
เพราะ
...............................................................................................................................................
___ พนักงานขาย (หน้าตา, การแต่งกาย, การพูดจา)
เพราะ
...............................................................................................................................................
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่ อ - สกุล

นางสาวนาถณดา ชัชวาลกิจกุล

ทีอ่ ยู่

66/44 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2549
พ.ศ.2551

สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการจัดการธุ รกิจทัว่ ไป จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาการประกอบการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2550 - 2552
พ.ศ.2552 - ปั จจุบนั

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันหลักประกันสิ นเชื่อ ธนาคาร ทหารไทย
จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจส่ วนตัวเปิ ดร้านอาหาร ร้าน Sipa’Shabu
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