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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ
เครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 400 คน
และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรม SPSS
ผลการวิจัยพบวา
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ซึ่ง กลุมตัวอยาง สวนใหญมีอายุอยูในชวงระหวาง 18-19 ป ศึกษาอยูคณะวิทยาการ
จัดการ มีรายรับตอเดือนระหวาง 3,000-5,000 บาท มีรายจายตอเดือนระหวาง 2,000-4,000 บาท
ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต ของกลุมตัวอยาง โดยสวนใหญกลุม
ตัวอยางเลือกซื้อเครื่องสําอาง ยี่หออีทูดี้ เฮาส ( Etude House) ความถี่ในการซื้อเฉลี่ยอยูที่เดือนละครั้ง มี
คาใชจายในการซื้อ ตอครั้งจํานวนเงินต่ํากวา 1,000 บาท สวนใหญ เลือกซื้อลิปสติกและลิปกรอสมากที่สุด
โดยซื้อจากหางสรรพสินคา และไดรับขอมูลขาวสารจากอินเตอรเน็ต
ทางดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอาง แบรนดเกาหลีใต
มากที่สุด โดยปจจัยยอยที่มีผลตอการเลือกซื้อมากที่สุดคือ คุณภาพของผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ปจจัย
ทางดานราคา โดยปจจัยยอยที่มีผลตอการเลือกซื้อมากที่สุดคือ ราคาควรมีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย โดยปจจัยยอยที่มีผลตอการเลือกซื้อมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของ
รานคาที่จัดจําหนายอยูในทําเลที่สะดวก สามารถเดินทางงาย และปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด โดย
ปจจัยยอยที่มีผลตอการเลือกซื้อมากที่สุดคือ มีการจัดโปรโมชั่นของกิฟทเซ็ทที่หลากหลาย ตามลําดับ
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การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารยเลิศลักษณ เจริญสมบัติ ซึ่งเปนผูให
คําแนะนําอันเปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทําและเปนผูใหการชวยเหลือในการทําวิจัยครั้งนี้ให
เปนไปอยางราบรื่น
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป สาขาวิชาการตลาด
และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี ทุกทานที่ไดใหความรูและคําแนะนําในการทําวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยขอขอบพระคุณนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทุก
ทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามอยางดียิ่ง
ผูวิจัยขอขอบพระคุณนักศึกษาหญิง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการทดสอบประสิทธิภาพของแบบสอบถาม
ทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยใหขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ทําให
แบบสอบถามลุลวงไปไดดวยดี
ทายสุดนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณคุณพอ คุณแม ญาติพี่นอง และเพื่อนทุกคนที่ไดชวยสงเสริม
สนับสนุน และคอยเปนกําลังใจมาโดยตลอด
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กกกกกกกกปจจุบันผูหญิงไทยใหความสําคัญตอรูปลักษณมากขึ้น ทั้งดานการแตงกายและความ
งาม เครื่องสําอางจึงเปนสวนสําคัญในชีวิตประจําวันในทุกกลุมอายุนับตั้งแตกลุมวัยรุน นักศึกษา
ไปจนถึงวัยทํางาน ซึ่งเครื่องสําอางไมไดมีจุดมุงหมายเพียงแคชวยเสริมความงามเพียงอยางเดียว แต
เครื่องสําอางยังรวมไปถึง วัตถุที่จุดมุงหมายสําหรับใชทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบหรือกระทํา
ดวยวิธีอื่นใด ตอสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือสงเสริมใหเกิด
ความสวยงามและรวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวตางๆ แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแตงตัว
ซึ่งเปนอุปกรณภายนอกรางกาย ตามคําจํากัดความทางกฎหมาย (พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 2535)
เมื่อผูหญิงไทยใหความสําคัญตอรูปลักษณมากขึ้น สงผลใหตลาดเครื่องสําอางเติบโต
อยางรวดเร็วในทุกกลุมผลิตภัณฑ อันประกอบดวย กลุมน้ําหอม ครีมบํารุงผิว และเครื่องตกแตง
ใบหนา ซึ่งสินคาเครื่องสําอางที่วางจําหนายภายในประเทศไทยในปจจุบันพบวา นอกจากจะเปน
สินคาที่ผลิตเองภายในประเทศ และสินคาที่ผลิตภายใตยี่หอของบริษัทขามชาติที่มีโรงงานผลิตใน
หลายประเทศในแถบทวีปเอเชียแลว ยังมีการนําเขาจากตางประเทศดวย ซึ่งมีทั้งสินคาระดับลาง
ราคาถูกจากจีน สินคาระดับกลางจากมาเลเซีย สิงคโปร อินเดีย และอินโดนีเซีย และสินคาแบรนด
ชั้นนําจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน และออสเตรเลีย โดยในชวง 4 เดือนแรกของป 2552 นี้ ไทยมี
การนําเขาเครื่องสําอางมูลคา 4,097.4 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
2551 ทั้งนี้เหตุผลหนึ่งอาจเปนเพราะ สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผูบริโภคในประเทศมีการใชจายที่
ประหยัดมากขึ้น สงผลใหมีการนําเขาเครื่องสําอางลดลง
สําหรับประเทศที่เปนแหลงนําเขาเครื่องสําอางที่สําคัญของไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา (สัดสวนรอย
ละ 24.2) ฝรั่งเศส (สัดสวนรอยละ 18.0) ญี่ปุน (สัดสวนรอยละ 12.4) อินโดนีเซีย (สัดสวนรอยละ
8.7) และจีน (สัดสวนรอยละ 5.9) สําหรับตลาดใหมที่มีอัตราการขยายตัวที่นาสนใจไดแก เกาหลีใต
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โดยในชวง 4 เดือนแรกของป 2552 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 38.5 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2551 ทั้งนี้เนื่องจากกระแสเคปอป (K-POP) หรือ เกาหลีฟเวอร (Korea Fever) สงผล
ใหสินคาจากประเทศเกาหลีใตไดเขามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น นอกจากนี้เครื่องสําอาง
เกาหลีใตมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับผิวคนไทยมากกวาเครื่องสําอางจากฝงอเมริกาและยุโรป
เนื่องจากคนไทยกับคนเกาหลีใตมีสภาพผิวใกลเคียงกัน อีกทั้งราคาจําหนายที่ไมแพง จึงเปนที่นิยม
ในกลุมลูกคาคนไทย (ศูนยวิจัยกสิกรไทยปที่ 15 ฉบับที่ 2525 วันที่ 4 พฤษภาคม 2552)
จากที่กลาวมาทั้งหมด พบวาการนําเขาเครื่องสําอางจากประเทศที่สําคัญของไทยไดแก
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุน อินโดนีเซีย และจีน นั้นลดลงเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจในปจจุบัน แต
สําหรับตลาดใหมที่มีอัตราการขยายตัวที่นาสนใจอันไดแก ประเทศเกาหลีใต ที่มีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 38.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 เนื่องจากอิทธิพลจากกระแสภาพยนตร
ละคร นักแสดง นักรอง จึงทําใหสินคาตางๆรวมถึงเครื่องสําอางเปนที่นิยมของวัยรุนไทยใน
ปจจุบัน
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อสินคาเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี วามีลักษณะอยางไร
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ
เครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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กรอบแนวความคิด
ในการศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอาง
แบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ” ผูวิจัยได
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ดานลักษณะประชากรศาสตร
อายุ
ชั้นป
คณะ
รายรับเฉลี่ยตอเดือน
รายจายเฉลี่ยตอเดือน
รายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1.ดานผลิตภัณฑ
2.ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานการสงเสริมการตลาด

สมมติฐานในการวิจัย

การเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนด
เกาหลีใตของนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
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ผูที่เลือกซื้อที่มีปจจัยดานบุคคลแตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตแตกตางกัน
ขอบเขตของการศึกษา
ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยเปน 3 ดาน ดังนี้
1. ขอบเขตพื้นที่การวิจัย คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. ขอบเขตดานประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต
นักศึกษาหญิงที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ปการศึกษา 2553 จํานวน 3,499 คน โดยสามารถจําแนกไดดังนี้ คณะวิทยาการจัดการ
จํานวน 2,320 คน คณะสัตวและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 653 คน และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 526 คน (มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2553)
3. ขอบเขตดานชวงเวลา รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามในชวงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2553 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําใหทราบระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
2. เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูประกอบธุรกิจหรือตองการประกอบ
ธุรกิจเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต
3. เพื่อนําผลการวิจัยมาใชเปนขอมูลพื้นฐานหรือแนวทางสําหรับผูที่สนใจเพื่อใชศึกษา
เรื่องอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกันตอไป

นิยามศัพท์ เฉพาะ
เครื่องสํ าอางแบรนด์ เกาหลีใต้ หมายถึง เครื่องสําอางยี่หอตางๆ ที่ผลิตและนําเขามาจาก
ประเทศเกาหลีใต ไมวาจะเปนผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาและกาย รวมไปถึงผลิตภัณฑตกแตงใบหนา
ทุกประเภท
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กระแสเกาหลีใต้ (Korea Fever) หมายถึง กระแสหรือความนิยมชมชอบในภาพยนตร
ละคร นักแสดง นักรองที่มาจากประเทศเกาหลีใต
เค-ป๊ อป (K-pop) หมายถึง แนวเพลงที่มาจากประเทศเกาหลีใต รวมถึงการแตงตัวตาม
นักรอง และนักแสดงเกาหลีใต
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
อายุ หมายถึง อายุของนักศึกษาหญิงที่ศึกษาอยูมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ทําการตอบ
แบบสอบถาม
คณะ หมายถึง คณะทั้ง 3 คณะ ที่เปดสอนภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี คือ คณะวิทยาการจัดการ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายรับ หมายถึง เงินที่นักศึกษาหญิงที่ศึกษาอยูมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับเฉลี่ยตอเดือน
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บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกการศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบ
รนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ” มีแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยผูวิจัยไดนํามาใชในการวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร
2. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
3. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
4. ความหมายของเครื่องสําอางและเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะงาน
ประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาด
เปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคม
วัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและ
ความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดานประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการ
กําหนดตลาดเปาหมายคนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน โดย
วิเคราะหจากปจจัย ดังนี้
1. เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน คือ
เพศหญิงมาแนวโนม มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชาย
ไมไดมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการที่จะสราง
ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชาย มี
ความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยมและทัศนคติทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน
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2. อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรร ม
เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน เราสามารถ
ใชประโยชนจากอายุเปนตัวแบงสวนตลาดได
3. การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน
คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและ
เขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี
การศึกษาต่ํามักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็
จะใชสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่ อ
สิ่งพิมพมากกวาประเภทอื่น
4. สถานะทางสั งคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดและสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสารเพราะแตละคนมีวัฒนธรรม
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน ปจจัยบางอยางที่เกี่ยวของกับตัวผูรับสารแต
ละคนเชนปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่จะมีอิทธิพลตอการรับขาวสาร
ปจจัยทางดานประชากรนั้นยังมีลักษณะอื่นๆอีก ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อทํา
ความรูจักกับการสื่อสารได โดยอยูภายใตแนวความคิดที่วาถาบุคคลมีปจจัยเหลานั้นแตกตางกัน
ความคิด และการกระทําก็มีแนวโนมที่จะแตกตางกันไปดวย ซึ่งแนวความคิดนี้สามารถนําไปใช
อธิบายปจจัยของประชากรดานอื่นๆได (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2538)
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาด (Market Mix - 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุม
ได ถูกสรางขึ้นโดยคํานึงถึงความจําเปน และความตองการ (Needs and Wants) ของตลาดสวนตางๆ
เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคทางการตลาดและเพื่อเปนการตอบสนองหรือสรางความพึงพอใจ
(Satisfaction) ใหกับผูบริโภคดวย ประกอบดวยเครื่องมือดังนี้
1. สวนประสมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Product Mix)
1.1 ตัวผลิตภัณฑ
1.2 บริการที่ใหกับผลิตภัณฑ
1.3 ตรายี่หอ
1.4 หีบหอและปายสลาก
2. สวนประสมเกี่ยวกับราคา (Price Mix)
2.1 ราคาเบื้องตนของผลิตภัณฑ
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2.2 คัวปรับราคา
2.3 ขอตกลงเกี่ยวกับสินเชื่อ
2.4 ขอตกลงเกี่ยวกับการขนสงและการถือครองสินคา
3. สวนประสมเกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนาย (Place Mix)
3.1 ชองทางการจัดจําหนาย
3.2 เครื่องอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษาสินคา
3.3 การควบคุมสินคาคงคลัง
3.4 เครื่องอํานวยความสะดวกในการจัดสงสินคา
4. สวนประสมเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย (Promotion Mix)
4.1 โฆษณา
4.2 การขายโดยใชพนักงาน
4.3 การสงเสริมการขาย
4.4 การประชาสัมพันธ
กกกกกกกก1. ส่ วนประสมทางด้ านผลิตภัณฑ์ ( The Product Mix) ผูบริหารงานทางการตลาด
จะตองสรางสวนประสมทางดานผลิตภัณฑซึ่งประกอบดวยตัวผลิตภัณฑ บริการที่ใหกับผลิตภัณฑ
ตรายี่หอและหีบหอซึ่งเปนที่ปรารถนาของผูบริโภคในเปาหมายทางการตลาด โครงสรางของ
องคประกอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑในขอเสนอขายทางการตลาดนั้นเราเรียกวา สวนประสมทางดาน
ผลิตภัณฑ ความกวางของมันวัดไดโดยอาศัยจํานวนของสายผลิตภัณฑที่บริษัททําการจําหนาย
ความลึกของมันวัดไดโดยจํานวน แบบ สไตล สีสัน ตรายี่หอ หีบหอ ปาย สลากและบริการ สวน
ประสมทางการตลาดเปนการเสนอรายการสิ่งของทั้งหมดที่องคกรธุรกิจทําการเสนอใหกับตลาด
เพื่อทําการขาย
ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน
บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ( Etzel, Walker and Stantion
2004 : G-10, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548) ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน( Utility) และมี
คุณคาในสายตาลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ
ตองคํานึงปจจัยตอไปนี้
1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ
1.2 องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ
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1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนการออกแบบผลิตภัณฑบริษัทเพื่อแสดง
ตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคากลุมเปาหมาย
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อไดผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและดีขึ้นซึ่งตอง
ความสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น
1.5 กลยุทธเกี่ยวกับเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด และสายการผลิต
2. ส่ วนประสมทางด้ านราคา (The Price Mix) สวนประสมทางดานราคาเปนการ
ประสมหรือรวมระหวางราคาเบื้องตน (Basic Price) ตัวปรับราคา สินเชื่อ และขอตกลงเกี่ยวกับการ
ถือครองและการขนสงสินคา สวนประสมทางดานราคาแตกตางกันไปแลวแตขอเสนอขายของ
บริษัท
ในการสรางสวนประสมทางดานราคานั้นจําเปนตองพิจารณาปจจัยที่สําคัญหลาย
ประการ กระบวนการสรางเริ่มตนดวยการพิจารณาอุปสงคของผลิตภัณฑที่มีอยูและที่อาจจะมีขึ้น
ได การพิจารณาดังกลาวนี้เปนสิ่งจําเปนในการกําหนดราคาเบื้องตนและขอตกลงเกี่ยวกับสินเชื่อซึ่ง
ตั้งขึ้นมาไดโดยพิจารณาจากความตองการของตลาดกับระดับของการผลิตที่องคกรธุรกิจจะกระทํา
ตนทุนเปนปจจัยที่สองที่จะตองใหความสนใจเนื่องจากวาคงไมมีผูบริหารคนใดที่จะตองการใหวาง
ราคาสินคาที่ไมคุมตนทุนและไมอาจทําใหราคาดังกลาวบรรลุถึงวัตถุประสงคเกี่ยวกับกําไรของ
องคกรธุรกิจ
ราคา ( Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหได
ผลิตภัณฑ (Etzel, Walker and Stantion 2004 : G-10, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548) หรือ
หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาตนทุน
(Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ
3. ส่ วนประสมทางด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (The Place Mix) แมวาบริษัทจะทําการ
เสนอขายผลิตภัณฑที่ถูกตอง ราคาที่ถูกตอง และมีการสงเสริมการจําหนายที่ถูกตองเพียงใดก็ตาม
สวนประสมตางๆ ดังกลาวก็ยังมิอาจจะทําการตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางนาพอใจ
ถาสถานที่และเวลาที่ทําการจัดจําหนายไมถูกตอง สวนประสมทางดานชองทางการจัดจําหนายมี
สวนรวมที่สําคัญเปนอยางมากตอสวนประสมทางการตลาดในดานอรรถประโยชนทางดานเวลา
และสถานที่ (Time and Place Utilities) ดังนั้นสวนประสมทางดานการจัดจําหนายจึงเปนการ
ประสมทางดานชองทางการจัดจําหนาย ( Marketing Channels) เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆใน
การเก็บรักษาสินคา (Storage Facilities) วิธีการควบคุมสินคาคงคลังและเครื่องอํานวยความสะดวก
ตางๆในการสงสินคา ผูบริหารงานทางการตลาดตองทําการประสมรวมปจจัยหรือตัวแปรตางๆ
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เหลานี้ใหเขากันเพื่อกอใหเกิดอรรถประโยชนทางดานเวลาและสถานที่เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภค
การสงเสริมการตลาด ( Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอ
ตราสินคา บริการ ความคิด หรือบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ ( Persuade) ใหเกิดความตองการ และเตือน
ความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรม
การซื้อของผูบริโภค(Etzel, Walker and Stantion 2004 : G-10, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548)
หรือเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการ
ซื้อซึ่งการติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย (Personal selling) ทําการขาย และการติดตอสื่อสารโดย
ไมใชคน ( Nonpersonal selling) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ องคกรอาจเลือกใช
หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคาผลิตภัณฑ
และคูแขงขัน ใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ มีดังนี้
3.1 การโฆษณา ( Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกรและ
(หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการ
โฆษณาจะเกี่ยวของกับ
3.1.1 กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาและยุทธวิธีการโฆษณา
3.1.2 กลยุทธสื่อ (Media strategy)
3.2 การประชาสัมพันธ (Public Relation : PR) หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารที่มี
การวางแผนโดยองคกรหนึ่ง เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคกร ผลิตภัณฑ หรือนโยบาย ใหเกิดกับกลุม
ใดกลุมหนึ่ง ( Etzel, Walker and Stantion 2004 : G-9, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548)โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อสงเสริมหรือรักษาภาพพจนหรือผลิตภัณฑของบริษัท
3.3 การขายโดยใชพนักงานขาย ( Personal selling) เปนการสื่อสารระหวางบุคคลกับ
บุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซื้อที่เปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือบริการหรือปฏิกิริยาตอ
ความคิด หรือเปนการเสนอข ายโดยหนวยงานขายเพื่อใหเกิดการขาย และสรางความสัมพันธอันดี
กับลูกคา (Etzel, Walker and Stantion 2004 : G-8, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548)
3.4 การสงเสริมการขาย ( Sales promotion) เปนสิ่งจูงใจที่มีคุณคาพิเศษที่กระตุน
หนวยงานขาย ( Sales force) ผูจัดจําหนาย ( Distributors) หรือผูบริโภคคนสุดทาย ( Ultimate
consumer) โดยมีจุดหมายเพื่อใหเกิดการขายในทันทีทันใด หรือเปนเครื่องมือกระตุนความตองการ
ซื้อที่ใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงานขาย ( Etzel, Walker and Stantion 2004 :
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G-9, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548) ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซื้อ
โดยลูกคาคนสุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ
3.4.1 การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค (Consumer
promotion)
3.4.2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade
promotion)
3.4.3 การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูพนักงาน (Sales
force promotion)
3.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ Direct response marketing) การโฆษณา
เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง ( Direct response advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรือการ
โฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) มีความหมายตางกันดังนี้
3.5.1 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ Direct response marketing) เปน
การติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนอง ( Response) โดยตรง หรือหมายถึง
วิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อ และทําใหเกิดการตอบสนอง
ในทันที ทั้งนี้ตองอาศัยฐานขอมูลลูกคา และการใชสื่อตางๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกคา เชน ใช
สื่อโฆษณาและแคตตาล็อก (Arens 2002 : IT6, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548)
3.5.2 การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct respond Advertising)
เปนการโฆษณาซึ่งถามผูอาน ผูรับฟง หรือผูรับชม ใหเกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผูสง
ขาวสาร ซึ่งอาจจะใชจดหมายตรงหรือสื่ออื่น
3.5.3 การตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) หรือ
การตลาดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic marketing หรือ E-marketing) เปนการโฆษณาผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ต เพื่อสื่อสาร สงเสริม และขายผลิตภัณฑหรือบริการ
โดยมุงหวังผลกําไรและการคา
4. ส่ วนประสมทางด้ านการส่ งเสริมการตลาด ( The Promotion Mix) นักการตลาด
จะตองทําการสรางสวนประสมทางดานการสงเสริมการตลาดใหเขากับขอเสนอขายทางการตลาด
แตละครั้งดวย ความมุงหมายเบื้องตนของสวนประสมทางดานการสงเสริมการตลาดก็คือเพื่อทําการ
แจงขาวสาร ( Inform) และชักชวน ( Persuade) สมาชิกของตลาดสวนที่เปนเปาหมาย สวนประสม
ทางดานการสงเสริมการจัดจําหนายและเปนการผสมผสานกันระหวางโฆษณา การเสนอขายโดยใช
พนักงาน การสงเสริมการขายและกิจกรรมตางๆ ทางดานการประชาสัมพันธเพื่อใหนักการตลาดทํา

12

การแจงขาวสารและทําการชักชวนผูซื้อใหดําเนินการติดตอทางการตลาด (Market Transaction) ขึ้น
อันจะนําไปสูการตอบสนองความพอใจใหแกวัตถุประสงคของระบบการซื้อและการขาย
การจัดจําหนาย ( Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาด
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจาย
ตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึง
ประกอบดวย 2 สวนดังนี้
4.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution หรือ Distribution channel
หรือ Marketing channel) หมายถึง กลุมบุคคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย
กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ หรือเปนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูใชทางธุรกิจ ( Etzel,
Walker and Stantion. 2004 : G-4, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548) หรือเสนทางที่ผลิตภัณฑ
และ(หรือ) กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด
4.2 การกระจายตัวสินคา หรือสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด ( Physical
distribution หรือ Marketing logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการวางแผน ( Planning) การ
ปฏิบัติการตามแผน (Implementing) และควบคุมการเคลื่อนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคา
สําเร็จรูป จากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดย
มุงหวังกําไร (Etzel, Walker and Stantion 2004 : G-6, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548)
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ซึ่งเปนขั้นตอนการ
ตัดสินใจซื้อสินคาเกี่ยวกับการซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภคกลุมใดกลุมหนึ่ง ประกอบดวย
ขั้นตอนสําคัญเรียงตามลําดับกอนหลัง คือ
1. การรับรูปญหาหรือความจําเปน
2. การแสวงหาขอมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจและกระทําการซื้อ
5. การรูสึกพอใจหรือไมพอใจในสินคาหรือบริการที่ซื้อ
1. การรับรู้ปัญหาหรือความจําเป็ น ( Problem of Need Recognition) หมายถึง การที่
ผูบริโภคตระหนักถึงปญหาที่กําลังเผชิญอยู จนเกิดความตองการที่จะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาชวย
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แกปญหานั้น ซึ่งก็คือ สินคาหรือบริการที่สามารถทําหนาที่แกปญหานั้นๆไดเอง ปญหาของ
ผูบริโภคจะมีความสําคัญมากหรือนอยขึ้นอยูกับระยะหางระหวางสิ่งที่ผูบริโภคอยากจะใหเปน
เทียบกับสิ่งที่เปนอยู
2. การแสวงหาข้ อมูล (Search for Information) หมายถึง การที่ผูบริโภคเสาะหาและ
คัดเลือกขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่กําลังเผชิญอยู เพื่อใชกําหนดทางเลือกและใชประกอบการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกในการแกปญหา โดยทั่วไปผูบริโภคมักจะมีขอมูลจํานวนหนึ่งเก็บไวในความทรงจํา
(memory) เรียกวา แกลงขอมูลภายในแตบางครั้งก็อาจตองหาเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลภายนอก
3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) หมายถึง การนําทางเลือกที่รวบรวม
ไวในขั้นตอนการแสวงหาขอมูลมาพิจารณาเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด ทางเลือกในที่นี้ก็คือสินคาหรือ
บริการจํานวนหนึ่งที่ทําหนาที่แกปญหาเดียวกัน กลาวโดยสรุปผูบริโภคมักจะตัดสินใจเลือกจาก 2
ระดับ คือ การเลือกตัวสินคา (Products or Services) และการเลือกตราสินคา (Brands)
4. การตัดสิ นใจและกระทําการซื้อ (Purchase or Choice) หมายถึง การตัดสินใจเลือก
เอาทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งพรอมกับดําเนินการเพื่อใหไดทางเลือกนั้นมาดวยวิธีการลักษณะตางๆ
5. ความรู้ สึกหลังซื้อ (Post Purchase Feelings or The Outcome of Choice) หมายถึง
ความรูสึกภายนอกหลังจากที่ผูบริโภคไดทดลองใชสินคาหรือบริการที่เลือกซื้อแลว ซึ่งแบง
ออกเปนความรูสึกพอใจและไมพอใจในสินคาหรือบริการนั้น ความพอใจเกิดขึ้นเมื่อผลลัพธจาก
การใชตรงกับผูบริโภคคาดหวังไว และถาหากผูบริโภคผิดหวังกับการใชสินคาหรือบริการนั้นก็จะ
รูสึกไมพอใจ
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ภาพที่ 1 รูปแบบพฤติกรรมผูซื้อหรือผูบริโภค (Model of buyer or consumer behavior) และปจจัยที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ( Factors influencing consumer’s buying behavior)
ที่มา : Kotler and Armstrong, อางถึงใน ปาณิศา ลัญชานนท, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพธรรมสาร, 2549), 88.
กล่ องดําหรือความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ
เปรียบเทียบเสมือนกลองดํา ( Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายาม
คนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และ
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ดังนี้
1. สิ่ งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย ( Inside stimulus)
ภายนอกรางกาย ( Outside stimulus) สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา ( Buying
motive) ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจใหซื้อดานเหตุผลหรือดานจิตวิทยา (อารมณ) สิ่งที่กระตุนภายนอก
ประกอบดวย 2 สวน คือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด ( Marketing stimulus) เปนสิ่งกระตุน เกี่ยวของกับ สวน
ประสมทางการตลาด (Market Mix - 4Ps) ประกอบดวย
(1) สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product)
(2) สิ่งกระตุนดานราคา (Price)
(3) สิ่งกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place)
(4) สิ่งกระตุนดานการสงเสริม (Promotion)
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1.2 สิ่งกระตุนอื่นๆ ( Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อของผูบริโภคที่อยู
ภายนอกองคกรซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งเหลานี้ ไดแก
(1) สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภค
(2) สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี ( Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดานการฝากถอนเงินอัตโนมัติสามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น
(3) สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง ( Legal and political) เชนกฎหมายเพิ่ม
หรือลดของภาษี
(4) สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม ( Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อ
2. ลักษณะของผู้ซื้อ ( Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลมาจาก
ปจจัยตางๆ ดังนี้
2.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม ( Cultural factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับคานิยม ( Values)
ความคิดและทัศนคติ ที่เกิดจาการเรียนรูและการมีสวนรวมระหวางสมาชิกของกลุม ปจจัยดาน
วัฒนธรรมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค การทราบถึงลักษณะความตองการของ
ผูบริโภคทางดานวัฒนธรรมจะชวยในการจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสมกับผูบริโภค
กลุมเปาหมายได ปจจัยดานวัฒนธรรม ประกอบดวย
(1) วัฒนธรรมพื้นฐาน
(2) วัฒนธรรมยอย
(3) ชั้นสังคม มีความสําคัญอยางยิ่งตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
2.2 ปจจัยดานสังคม ( Social factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการซื้อ ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท
และสถานะของผูซื้อ
2.3 ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด
ของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปน
ปจจัยภายในตัวบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา ปจจัยภายใน ประกอบดวย
(1) แรงจูงใจ
(2) การรับรู
(3) การเรียนรู
(4) ความเชื่อ
(5) ทัศนคติ
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(6) บุคลิกภาพ
(7) แนวคิดที่มีตอตนเอง
2.4 ปจจัยสวนบุคคล (Personal factor) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะ
สวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจหรือ
รายได การศึกษา คานิยม และรูปแบบการดํารงชีวิต
2.5 ปจจัยดานสถานการณ ( Situational factor) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางกายภาพ เวลา อารมณ
3. การตอบสนองของผู้ซื้อ ( Buyer’s Response) คือ การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
(Buyer’s Purchase Decision) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice)
2. การเลือกตราสินคา (Brand Choice)
3. การเลือกผูขาย (Dealer Choice)
4. การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing)
5. การเลือกซื้อปริมาณการซื้อ (Purchase Amount)
6. การตัดสินใจซื้อ (Purchase)
6.1 การทดลอง (Trial)
6.2 การซื้อซ้ํา (Repeat purchase)
พฤติกรรมของผูบริโภคในแตละขั้นตอนที่ไดกลาวมาในขั้นตน จะแตกตางกันออกไป
ตามเหตุปจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ
(1) อิทธิพลจากสภาพแวดลอม ( Environmental Influences) เชน วัฒนธรรม ชั้น
ชั้นของสังคม ครอบครัวของผูบริโภค ฯลฯ
(2) ความแตกตางในตัวผูบริโภคเอง ( Individual Differences) เชน ฐานะทาง
การเงิน ความรู ทัศนคติ วิถีการดําเนินชีวิต ฯลฯ
(3) ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองมีมากพอและทันสมัย
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ความหมายของเครื่องสํ าอาง
เครื่องสําอางอาจมีคําจํากัดความหรือความหมายไดมากมาย แลวแตผูที่ใหคําจํากัดความ
ตลอดจนความตองการหรือจุดประสงคของการใชเครื่องสําอาง และประเทศที่ใหคําจํากัดความ แต
อยางไรก็ตาม หลักการหรือพื้นฐานของความหมายของคําวา เครื่องสําอางจะเหมือนกัน ดังจะเห็น
ไดจากคําจํากัดความตางๆตอไปนี้
1. ตํารา Cosmetics Science and Technology โดย Edward Sagarin 1st edition หนา 4
ไดใหคําจํากัดความไววาเครื่องสําอางหมายถึง
1.1 Articles intended to be rubbed, pour, sprinkle, or sprayed on, introduce into,
or otherwise applied to the human body or any part thereof for cleaning, beautifying promoting
attractiveness, or altering the appearance.
1.2 Articles intended for use as a component of such any article, except that the
term shall not include soap.
2.
หนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.
152-2518) มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ไดใหคําจํากัดความเครื่องสําอางวา เครื่องสําอางหมายถึง
2.1 ผลิตภัณฑสิ่งปรุงเพื่อใชบนผิวหนังหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายมนุษย
โดย ถู ทา พน หรือโรย เปนตน เชนในการทําความสะอาดปองกัน แตงเสริมเพื่อความงามหรือ
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ
2.2 สิ่งใดๆที่ใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑสิ่งปรุงที่กลาวมาแลวในขอ 2.1
3. พระราชบัญญัติ เครื่องสําอาง พ.ศ.2517 ไดใหคําจํากัดความเครื่องสําอางวาหมายถึง
3.1 วัตถุที่มุงหมายสําหรับใช ทา ถู โรย พน หยอด ใส อบ หรือดวยวิธีอื่นใด ตอ
สวนใดสวนหนึ่งของรางกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือสงเสริมใหเกิดความสวยงาม
ตลอดทั้งเครื่องประทินผิวตางๆดวย
3.2 วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะ
3.3 วัตถุอื่นที่กําหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนเครื่องสําอาง
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คุณลักษณะเครื่องสํ าอาง
การผลิตเครื่องสําอาง มีลักษณะการเตรียมหรือการผลิตเหมือนกับการเตรียมหรือการ
ผสมยา แตในกรณีของการเตรียมเครื่องสําอางจะมีลักษณะที่เฉพาะเดนชัดที่แตกตางจากการผลิตยา
อยู 3 ประการ คือ
1. เปนผลิตภัณฑที่มีกลิ่นหอมชวนดม คือ ผลิตภัณฑเครื่องสําอางสวนใหญจะให
สัมผัสทางจมูก เปนสิ่งแรกโดยผูซื้อจะเปดจุกภาชนะออกสูดดมเปนเริ่มแรก
2. มีลักษณะสวยงาม ทั้งลักษณะของผลิตภัณฑ รวมถึงการหีบหอ มักมีการประดิษฐที่
สวยงาม ทําใหนาใช
3. ใชงานไดงาย สะดวกตอการพกพา
เครื่องสําอางโดยทั่วไป จะตองบอกคุณลักษณะของเครื่องสําอางนั้นๆ ไว ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เชน สวนประกอบของผลิตภัณฑ วิธีใช ขอระวังภาชนะ
และการบรรจุ รวมถึงการทดสอบ การตรวจหาปริมาณ และการวิเคราะห
ประโยชน์ ของเครื่องสํ าอาง
เครื่องสําอางตางๆมีประโยชนในหลายๆดาน และสามารถนํามาสรุปเปนขอๆไดดังนี้
1. ชวยกลบกลิ่นอับทําใหจิตใจสดชื่อเมื่อสูดดม เนื่องจากเครื่องสําอางทุกชนิดมีกลิ่น
หอม
2. ชวยทําความสะอาดรักษาอนามัยและสุขภาพของผิวปากและฟน เชน สบูและยาสี
ฟน
3. ชวยตกแตงใหผิวดูเนียนและผุดผองขึ้น เชน แปงแตงหนาชวยเนนใหเดนงามขึ้น
หรือดินสอเขียนคิ้ว ครีมและแปงแตงขอบตาจะทําใหดวงตาดูหวานขึ้น
4. ชวยกลบเกลื่อนใหแลดูเปนธรรมชาติ เชน กลบฝาหรือไฝตางๆ
5. ชวยตกแตงเสนผมใหทรงรูปอยูได ใหสวยงามตามแบบที่ตองการ เชน Hair Spray
หรือ Hair Set ตางๆ
6. ชวยทําใหผิวสบายแกความอับชื้น และชวยกันโรคผิวหนังได เชน แปงฝุนโรยตัว
อยางไรก็ตามเครื่องสําอางจะใหประโยชนตางๆดังกลาว ตอเมื่อเปนเครื่องสําอางที่ดี
โดยทั่วไปแลวเครื่องสําอางที่ดี ควรมีคุณสมบัติใหประโยชนไดดีพอสมควรตามที่ระบุไวในฉลาก
ตองไมทําอันตรายตอผิวหนังหรือทําใหเกิดอาการแพ ตองมีลักษณะนาใช โดยไมเปลี่ยนแปลง
สภาพรูปลักษณะเมื่อเก็บไวนาน และไมมีสิ่งแปลกปลอมและควรสะอาดปราศจากเชื้อจุลินทรีย
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ประเภทของเครื่องสํ าอาง
เครื่องสําอางสามารถแบงไดหลายประเภท แตโดยทั่วไปมักจะแบงเปนประเภทใหญๆ
ได 2ประเภท คือ
1. เครื่องสําอางที่ไมไดใชแตงสีของผิว คือ เครื่องสําอางประเภทนี้ ใชสําหรับการทํา
ความสะอาดผิวหนา หรือใชเพื่อปองกันผิวหนังไมใหเกิดอาการอันตรายจากสิ่งแวดลอม
เครื่องสําอางประเภทนี้ไดแก สบู แชมพู ครีมลางหนา ครีมกันผิวแตก น้ํายาชวยกระชับผิวใหตึง
เปนตน
2. เครื่องสําอางที่ใชแตงสีผิว คือ เครื่องสําอางประเภทนี้ใชสําหรับการแตงสีของผิวให
มีสีสันสวยขึ้นจากธรรมชาติที่เปนอยู เชน แปงแตงผิวหนา ลิปสติก รูช เปนตน
การกํากับดูแลผลิตภัณฑเครื่องสําอางทุกประเภททุกชนิดที่จําหนายในประเทศไทย
บริหารจัดการโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2535 ซึ่งแบงประเภทเครื่องสําอางออกเปน 3 ประเภท ตามความ
เสี่ยงในดานความปลอดภัย คือ
1. เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ กลุมนี้มีโอกาสกอใหเกิดอันตรายไดมากที่สุด จึงไดรับ
การกํากับดูแลเขมงวดที่สุด ที่ฉลากผลิตภัณฑตองแสดงเลขทะเบียนเครื่องสําอาง ตัวอยางไดแก ยา
สีฟน น้ํายาบวนปาก น้ํายาดัดผม น้ํายาดัดผม ยืดผม ยอมผม ฟอกสีผม เปนตน
2. เครื่องสําอางควบคุม เปนผลิตภัณฑที่มีโอกาสกอใหเกิดอันตรายไดบางแตนอยกวา
กลุมแรก ฉลากตองแสดงขอความ “เครื่องสําอางควบคุม” ตัวอยางไดแก ผาอนามัย ผาเย็น แปงฝุน
โรยตัว แปงน้ํา เครื่องสําอางขจัดรังแค เครื่องสําอางปองกันแดด
3. เครื่องสําอางทั่วไป กลุมนี้โอกาสเกิดอันตรายนอยกวาสองกลุมแรก ไดแก
ผลิตภัณฑทุกชนิดที่ไมไดรวมอยูในสองกลุมแรก
เครื่องสํ าอางสํ าหรับผิวหนัง
ดังไดกลาวแลววาการใชเครื่องสําอางมักใชกับผิวหนัง ขน ผม และเล็บ ซึ่งมี
วัตถุประสงคดังนี้
1. เพิ่มความงดงามใหแกใบหนา ลําตัว เสนผม และเล็บ
2. บํารุงผิวใหเสื่อมโทรมชากวาปกติ
3. แกไขปกปดรอยดางดําหรือขอตําหนิของผิวและเล็บ
4. ปองกันและระงับกลิ่นจากรางกายและกลิ่นปาก
5. เพื่อใหดูแกชากวาวัย
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6. ปองกันผิวจากภายนอก เชน ความรอน แสงแดด ความแหงแลง เปนตน
7. รักษาความผิดปกติบางอยางของผิวหนัง เชน สิว ฝา รังแค เปนตน
8. ทําความสะอาดผิวและเสนผมใหแลดูสดชื่นและมีสุขภาพดี
ดังนั้นจะจําแนกประเภทโดยกลาวถึงประโยชนในการใชเครื่องสําอางเปนหลัก ดังนี้
1.
เครื่องสําอางสําหรับทะนุบํารุงผิวหนัง และแกขอบกพรองของผิวหนัง
(Skin-Care Cosmetics)
1.1 เครื่องสําอางชะลอความแก
1.2 ผลิตภัณฑขจัดสิว
1.3 ผลิตภัณฑขจัดสีผิวและขจัดฝา
1.4 ผลิตภัณฑระงับเหงื่อและขจัดกลิ่นตัว
1.5 ครีมบํารุงหลอลื่นผิว (Emollient and Moisturizer)
1.6 เครื่องสําอางตกแตงเสนผม
1.7 เครื่องสําอางกําจัดขน
1.8 เครื่องสําอางสําหรับโกนหนวด
2. เครื่องสําอางสําหรับปกปองผิวหนัง (Skin-Protective Cosmetics)
2.1 ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด
2.2 ครีมทาผิว
2.3 ครีมทาปองกันแมลงกัดตอย
3. เครื่องสําอางสําหรับทําความสะอาด (Skin-Cleansing Cosmetics)
3.1 ผลิตภัณฑที่ใชในหองน้ํา (Toilet preparations)
3.2 ยาสีฟนและน้ํายาบวนปาก
3.3 ผลิตภัณฑแชมพูและนวดเสนผม
4. เครื่องสําอางสําหรับเสริมแตงความงามของผิวหนัง (Colored Cosmetics)
4.1 เครื่องสําอางตกแตงตา
4.2 เครื่องสําอางตกแตงแกม
4.3 เครื่องสําอางตกแตงปาก
4.4 เครื่องสําอางตกแตงเล็บ
เครื่องสําอางที่พบในทองตลาดอาจจะแบงออกเปน 10 ประเภท ดังนี้
1. เครื่องสําอางสําหรับผิวหนัง ไดแก
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1.1 ครีมทาผิว
1.2 ผลิตภัณฑขจัดสิว
1.3 ผลิตภัณฑขจัดสีผิวและขจัดฝา
1.4 ผลิตภัณฑระงับเหงื่อและขจัดกลิ่นตัว
1.5 ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด
1.6 ผลิตภัณฑปองกันแมลงกัดตอย
2. เครื่องสําอางสําหรับผมและขน ไดแก
2.1 แชมพูและครีมนวดผม
2.2 ผลิตภัณฑตกแตงผม
2.3 ผลิตภัณฑสําหรับโกนหนวดและกําจัดขน
3. เครื่องสําอางสําหรับแตงตาและคิ้ว
4. เครื่องสําอางสําหรับแตงใบหนา
4.1 ผลิตภัณฑพอกหนาและลอกหนา
4.2 ผลิตภัณฑกลบเกลื่อน
4.3 ผลิตภัณฑรองพื้นแตงหนา
4.4 แปงผัดหนาและแปงโรยตัว
5. เครื่องสําอางสําหรับแตงแกม
6. เครื่องสําอางสําหรับแตงปาก
7. เครื่องสําอางสําหรับทําความสะอาดผิวปาก และฟน
7.1 ครีมลางหนาและครีมลางหนา
7.2 ยาสีฟนและน้ํายาบวนปาก
8. เครื่องสําอางสําหรับเล็บ
9. เครื่องสําอางสําหรับเด็ก
10. ผลิตภัณฑน้ําหอม
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เครื่องสํ าอางแบรนด์ เกาหลีใต้
กกกกกกกกรายชื่อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตที่มีจัดจําหนายในประเทศไทย มีดังนี้
1. อีทูดี้ เฮ้ าส์ (Etude House)
คอนเซ็ปตเริ่มตนในการผลิตเครื่องสําอางของ อีทูดี้ เฮาส ( Etude House) คือ
เครื่องสําอางคุณภาพ ดีไซนทันสมัย มีใหเลือกหลากหลายสีสัน ในราคาที่เหมาะสม โดย อีทูดี้ เฮาส
(Etude House) เนนหลักปรัชญาความงามของสาวเอเชีย และไดมีการพัฒนารูปแบบจนกลายเปน
เครื่องสําอางชั้นนําของเกาหลี และยังมีเคานเตอรเครื่องสําอางแบบ Stand Alone Shop
อีทูดี้ เฮาส (Etude House) ไดรับการออกแบบตกแตงภายใต คอนเซ็ปตบานเจาหญิง ที่
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากบานของเจาหญิงในเทพนิยาย ซึ่งเปนความฝนของผูหญิงทุกค
น
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส (Etude House) เปนเครื่องสําอางที่เมคอัพอารทติสเลือกใช ผลิตจากโรงงาน
ที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลก ในประเทศเกาหลี มีทั้งเมคอัพที่มีสีสันสดใส หรือผลิตภัณฑ
บํารุงดูแลผิว ครบทุกความตองการของผูหญิง ที่ดูแลตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา กวา 700 รายการ โดย
เนนโทนสีชมพูเปนหลัก วัสดุทุกชิ้นที่นํามาตกแตงในราน และ ทีมชางที่มาดูแลการตกแตง บินตรง
มาจากประเทศเกาหลีทั้งสิ้น (บริษัท อเกน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 2553)
2. สกินฟู๊ ด (Skin Food)
เปนเครื่องสําอางที่ผลิตในประเทศเกาหลีใต สํานักงานใหญอยูที่กรุงโซล ประเทศ
เกาหลี ซึ่งกอตั้งมาตั้งแตป 1957 Skin food เปนที่รูจักกันอยางกวางขวางและแพรหลายเนื่องจากการ
นําเอาจุดเดนของตัวเองในเรื่องสวนประกอบสําคัญ ซึ่งมาจากธรรมชาติลวน ๆ ทั้งนี้ในปจจุบัน
Skin food ไดแพรหลายไปในหลายๆประเทศ ไมใชแคใน ประเทศเกาหลีใตเพียงอยางเดียว ยังมี
ประเทศญี่ปุน มาเลยเซีย สิงคโปร และประเทศไทย (บริษัท มาลาคี จํากัด 2553)
3. ลาเนจ (Laneige)
เปนสินคาเครื่องสําอางที่อยูในระดับ hi-end ของเกาหลี ลาเนจ (Laneige) มาจากภาษา
ฝรั่งเศส แปลวา “หิมะ” โลกที่ถูกปกคลุมดวยหิมะขาวบริสุทธิ์นั้นดูมีจิตวิญญาณและสวยงาม สื่อให
เห็นถึงความรูสึกของโลกอันบริสุทธิ์ สะอาด เงียบสงบ คือที่มาของชื่อ “ลาเนจ (Laneige)” ที่สื่อถึง
ผิวพรรณอันสะอาดสวยบริสุทธิ์
ปรัชญาของลาเนจ ( Laneige) คือ ใบหนาสวยใสเปยมดวยความสุข ( Happy Face)
เนื่องจากการมีผิวพรรณที่มีสุขภาพดีและแตงหนาใหสวยเหมาะกับผิว ทั้งหมดนี้นํามาซึ่งสโลแกน
ที่วา “Skin Feeling So Young Naturally” หรือ “ใหผิวรูสึกถึงความออนเยาวอยางเปนธรรมชาติ”
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ผลิตภัณฑของลาเนจ (Laneige) แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
4.1 ลาเนจสกินแคร น้ําซึ่งเปนหัวใจของธรรมชาติ และเปนองคประกอบพื้นฐานที่
สําคัญที่สุดในการรังสรรคผลิตภัณฑบํารุงผิว ลาเนจ ( Laneige) ไดนําเสนออีกกาวที่สําคัญของแบ
รนด โดยการใชน้ําจากธารน้ําแข็งแหงเทือกเขาหิมาลายาที่บริสุทธิ์ สะอาด อุดมสมบูรณไปดวยแร
ธาตุ และพลังงานอันลี้ลับที่ซุกซอนอยู หิมาลายาเปนภาษาสันสกฤตมาจากคําวา (หิมา+อาลายา)
หมายถึง “บานหิมะ”
4.2 ลาเนจเมคอัพ LANEIGE Snow Crystal Make-up นําความเปลงประกายที่เจิดจรัส
โดยเฉพาะแสงสะทอนสีรุงตระการตาของ Snow Crystal ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของเกล็ดหิมะ
เทานั้นในการรังสรรคความมหัศจรรยได ซึ่งเกล็ดหิมะนั้นปราก ฎในรูปทรงแตกตางที่เปน “อินฟ
นิตี้” โดยแตละเกล็ดนั้นก็มีรูปรางที่ตางกันไป ไมซ้ํากันแมแตเกล็ดเดียว นอกจากนี้เกล็ดหิมะยังมี
“ความใส” ที่ไดจากน้ํา อากาศ และ แสง ในขณะที่ได “ความบริสุทธิ์” เหนือชั้นบรรยากาศและ
สรรพเสียงในโลกทั้งปวง ดวยวิทยาศาสตรธรรมชาติที่นาทึ่งนี้ ลาเนจ (Laneige) ไดคนพบหลักการ
ใหมของการสะทอนแสงที่จะชวยใหใบหนาของหญิงสาวเปลงปลั่งแลดูกระจางใส (บริษัท อมอร
แปซิฟก ประเทศไทย จํากัด 2553)
4. มิชชา (Missha)
มิติแหงความงามล้ําคาใหมลาสุดจากเกาหลี ดินแดนแหงธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ทั้ง
ยังอุดมสมบูรณไปดวย พืชพรรณธรรมชาติและสมุนไพรหายากแตทรงคุณคาและประสิทธิภาพใน
การบํารุงผิว มิชชา ( Missha) หมายถึง “ผูปฏิวัติความงามแหงอนาคต” ทั้งนี้ความสวยงามที่ไดจาก
การใชผลิตภัณฑของมิชชา (Missha) มิไดเปนความสวยงามเพียงภายนอกเทานั้น แตยังรวมถึงความ
งามที่เกิดขึ้นจากภายในอีกดวยผลิตภัณฑความงามที่จะทําใหคุณไดพบกับคุณคนใหมที่สวยขึ้น
สุขภาพผิวดีขึ้น และสดใสขึ้นภายใตสโลแกน “MISSHA เครื่องสําอางจากเกาหลี เปลี่ยนคุณใหสวย
ใส สไตล เกาหลี”
มิชชา ( Missha) มุงมั่นและใสใจในทุก ๆ รายละเอียดของผลิตภัณฑ กอนที่ผลิตภัณฑ
สักหนึ่งชิ้นจะไดรับการประทับตราสินคาไดนั้น ตองทําการตรวจสอบจนมั่นใจวาผลิตภัณฑนั้นจะ
สะทอนคุณคาแหงประสิทธิผลที่ชัดเจน และไดมาตรฐานทุก ๆ ขั้นตอนของการผลิตจึงตองผานการ
ตรวจสอบแลวตรวจสอบอีกอยางเขมงวด (บริษัท แมกซ แอนด ไมตี้ ประเทศไทย จํากัด 2553)
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5. โดโด้ คลับ (Dodo Club) หรือ ปาลกันตอง (Palgantong)
จากโรงเรียนสอนแตงหนา Dodo Cosmetics Academy แตดวยความคิดที่จะผลิต
เครื่องสําอางใหมีสีสันมากกวาที่ทองตลาดมีก็เริ่มขึ้น ดังนั้น Dodo Club Company จึงถือกําเนิดขึ้น
จากความคิดนี้ ผูบริหารและกลุมผูเชี่ยวชาญของสถาบันเริ่มคนควาและสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
เทียบเทากับสินคาแบรนดเนมชื่อดังในแถบประเทศตะวันตก ภายใตแบรนดชื่อ “โดโด คลับ (Dodo
Club)” ซึ่งผลิตและจัดจําหนายเครื่องสําอางในแนวคิดที่จะพัฒนาทั้งคุณภาพ ความหลากหลายของ
สีสัน และความโดดเดนทางแพคเกจเพื่อใหสะดวกในการใชงานและพกพา
โดโด คลับ (Dodo Club) แตกตางจากผลิตภัณฑเครื่องสําอางตามทองตลาด เนื่องจากมี
การเลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงทั้งจากประเทศอิตาลีและอังกฤษ บวกกับขั้นตอนการที่ผลิตที่
นําเอานวัตกรรมขั้นสูงมาใช ทําใหคุณภาพของสินคาเทียบเทากับแบรนดดัง ๆ ทั่วไป ในสวนของ
แพคเกจก็โดดเดนไปดวยดีไซนที่ทันสมัย และสะดวกแกการพกพา (บริษัท ไทย-ฮานา จํากัด 2553)
6. เนเจอร์ รีพบั บลิค (Nature Republic)
เนเจอรรีพับบลิค ( Nature Republic) ไดนําเอาความงามจากธรรมชาติตั้งแตโบราณกาล
มาสรรสราง และสํารวจหาสิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติจากทั่วทุกมุมโลก อยางไมมีหยุดนิ่ง แลวเอา
สิ่งที่คัดสรรไดมาผสมผสานกับวิทยาการทางวิทยาศาสตรอันล้ําหนาจนกลายเปนแบนดเนเจอร
รีพับบลิค (Nature Republic)
ผลิตภัณฑเนเจอรรีพับบลิค (Nature Republic) มี MD Water เปนสวนผสมหลัก ซึ่ง MD
Water คือการนําเอาน้ําแรบริสุทธิ์ที่มาจากแหลงธรรมชาติทั่วทุกมุมโลกมาผสมผสานกับสารสกัด
ธรรมชาติชั้นยอด ดวยการพัฒนาคิดคนจากเทคนิคชั้นเลิศ NDPจนออกมาเปนมหัศจรรยแหงน้ําแร
ธรรมชาติ MD Water ที่ยอมาจาก “Miracle of Medication Water” ซึ่งเนเจอรรีพับบลิค ( Nature
Republic) ไดพัฒนาออกเพื่อหลายๆสภาพผิว (บริษัท ไทย เนเจอรรีพับบลิค จํากัด 2553)
7. เดอะ เฟส ช้ อป (The Face Shop)
ผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑบํารุงผิว และเครื่องสําอางเพื่อเพศชายและเพศหญิง
กอตั้งในป ค.ศ. 1862 ในฐานะผูผลิตและผูคาสงเครื่องสําอาง แตในป ค.ศ. 2003 ไดเริ่มมีการเปด
ธุรกิจแบบมีหนารานเปนครั้งแรกและจากนั้นก็ไดขยายสาขาไปอยางรวดเร็ว จนกระทั้งในเดือน
ธันวาคม ป ค.ศ.2005 มีการขยายสาขาถึง 400 สาขาทั่วประเทศเกาหลีใต ผลิตภัณฑของเดอะ เฟส ช
อป ( The Face Shop) เปนผลิตภัณฑที่ทําจากธรรมชาติ โดยปจจุบันมีรานคาจัดจําหนายในหลาย
ประเทศ อาทิเชน ประเทศออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา จีน สาธารณรัฐโดมินิกัน อินโดนีเซีย ญี่ปุน
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จอรแดน มาเลเซีย มองโกเลีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
(บริษัท แอล เอ็ม อี จํากัด 2553)
นอกจากนี้ยังมีเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตยี่หออื่น ๆ ที่ไมไดกลาวไวขางตน
ดังตอไปนี้ ลีโอเอเล (Lioele) โฮพเกิลร (Hopegirl) บิวตี้เครดิต (Beauty Credit) โรจูคิส (Rojukiss)
โซดา (SODA) ฮานสกิน (Hanskin) บาวิพัท (Baviphat) โรตี (Lotree) โทนี่ โมลี่ (Tony Moly) เพริ
เพรา วันเดอรเกิลส ( Peripera Wondergirls) คลิโอ (CLIO) คาสเซิ่นดิว ( Castledew) ซึ่งยี่หอที่ได
กลาวมานี้ลวนแตมีจัดจําหนายอยูตามหางสรรพสินคา และรานคาชั้นนํา อาทิเชน เดอะมอลล
เซ็นทรัล วัตสัน บูธ เปนตน นอกจากนี้ยังมีแบรนดอื่น ๆ ที่ไมไดมีจัดจําหนายอยูตามหนารานทั่วไป
ตองสั่งสินคาผานทางอินเตอรเน็ต อาทิ สกิน เจ็ดสิบเกา ( Skin 79) แอคโคเร ( Eccore) ลีซองจู
(Lisange) เจสซี่แอนดโรซี่ (Jessie & Rosie) เครโบ (Crebeau) จาดิลลา เจ (Jadilla J.) และอื่น ๆ อีก
มากมาย
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นางสาวศุภิสา รอดความทุกข์ (2551) ได้ ศึกษาพฤติกรรมการใช้ เครื่องสํ าอางของ
นักศึกษาหญิงคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจัย
พบวาเครื่องสําอางที่ไดรับความนิยมมากที่สุดสําหรับแตงใบหนา คือ แปงฝุน ดานการใช
เครื่องสําอางสําหรับแตงตาและคิ้ว คือ มาสคารา การใชเครื่องสําอางสําหรับแตงแกมและปาก สวน
ใหญใชลิปสติก และบรัชออน ความถี่ในการซื้อเครื่องสําอางมีระยะเวลา 1 เดือนตอครั้ง การ
เลือกใชเครื่องสําอางที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคาและซื้อเครื่องสําอางจากหางสรรพสินคา
มากที่สุด เมื่อซื้อเครื่องสําอางจะไปกับเพื่อน นิยมซื้อเครื่องสําอางในชวงลดราคาหรือแถมของแถม
ถาใชเครื่องสําอางยี่หอใดแลวจะไมมีการเปลี่ยนไปใชยี่หออื่น ถาสินคามีคุณภาพดี สวนมากไดรับ
ความรูเกี่ยวกับเครื่องสําอางจากโทรทัศน
นางสาวศุทธินี มุสิกเจียรนันท์ ( 2551) ได้ ศึกษาปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการทีม่ ี
ผลต่ อการเลือกใช้ บริการรักษาสิ ว ฝ้ าจากคลินิคเวชกรรมโรคผิวหนัง กรณีศึกษานักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานบุคคลในเรื่องแพทยปริญญามีความรูความเชี่ยวชาญดานผิวพรรณที่ประจําที่คลินิคเปนผูใหการ
รักษา มีระดับความสําคัญมากที่สุด การตัดสินใจเลือกใชบริการรักษาสิว ฝาจากคลินิกเวชกรรมโรค
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ผิวหนังของกลุมตัวอยางนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จะ
ตัดสินใจเลือกคลินิคเวชกรรมโรคผิวหนังเฉพาะทางมากที่สุด
สุ ธิศา โสมะบุตร์ (2549) ได้ ศึกษา ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
เครื่องสํ าอางผ่ านเคาน์ เตอร์ ห้างสรรพสิ นค้ าของผู้หญิงวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวาปจจัยสําคัญทางดานทัศนคติที่ทําใหผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางผานเคานเตอรหางสรรพสินคาเนื่องจากสินคามีใหเลือกหลากหลาย
ตามความตองการ มีหีบหอบรรจุภัณฑสวยงามมากที่สุด เปนสินคาที่มีชื่อเสียง มีภาพลักษณเปนที่
ยอมรับทั่วไป
ดานปจจัยทางดานการตลาดพบวาระดับความคิดเห็นของผูหญิงวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานครเห็นดวยกับการโฆษณาในนิตยสารวามีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางมาก
ที่สุด
ดานการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผานเคานเตอรหางสรรพสินคาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือก
ซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางกลุมทําความสะอาด และบํารุงผิวหนามากที่สุด โดยมีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องสําอาง 2-3 ครั้ง ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา ซึ่งในการซื้อแตละครั้งใชเงินไปกับการซื้อ
นอยกวา 1,500 บาท
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกในการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบ
รนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี เปนการศึกษาใน
รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีแหลงขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลไดมาจากแบบสอบถามจาก
นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี และขอมูลทุติภูมิ เปนขอมูลที่มาจาก
แนวคิด ทฤษฎีจากหนังสือวิชากร และวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากร ไดแก นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ปการศึกษา 2553 จํานวน 3,499 คน (กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 2553)
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาจําแนกตามคณะรวม 3 คณะ ดังนี้
คณะ

นักศึกษา (คน)

คณะวิทยาการจัดการ
2,320
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
653
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
526
รวม
3,499
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง กําหนดจากประชากร โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งคือ นักศึกษา
หญิง ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เลือก
ซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต
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แตเนื่องจากไมทราบขนาดของประชากรที่เคยซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตและ
ตองคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเพื่อนําไปประมาณสัดสวนประชากร จึงใช
วิธีการคํานวณขนาดของตัวอยาง ชนิดสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)
กําหนดให
n
P

Q
Z
e

n=

Z2 PQ
e2

=
=

ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size)
สัดสวนของลักษณะที่มีความสนใจในประชากร มีคา 0.5 (นักศึกษาที่ใช

=
=
=

เครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตจํานวน25 คนจาก 50 ดังนั้น 0.5 = )
50
มีคา 1-0.5 =0.5
a
ระดับความเชื่อมั่น 1.96 (คา z ที่ = 0.025 มีคาเทากับ 1.96)
2
ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได (ใหมีคา = 0.05)

เพราะฉะนั้น n =

25

(1.96)2 ×(0.5)×(0.5)
(0.05)2

= 384.16

จากการคํานวณไดกลุมตัวอยางเทากับ 384.16 คน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมใน
การวิจัย จึงกําหนดใหกลุมตัวอยางเทากับ 385 คน เพื่อสะดวกตอการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดกลุม
ตัวอยางเพิ่มขึ้นเปน 400 คน
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง การใชวิธีสุมเลือกขนาดตัวอยางแตละคณะ ประกอบดวย คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยการเลือกตัวอยางแบบกําหนดจํานวน ( Quota sampling) เปนการเลือก
ตัวอยางที่กําหนดจํานวนตัวอยางแตละชั้นยอย ไวอยางชัดเจน
N n

ใชสูตร ni = i
N
ni
=
=
Ni
N
=
n
=

ขนาดตัวอยางของแตละคณะ
จํานวนนักศึกษาแตละคณะ
จํานวนประชากรทั้งหมด
400 คน (ขนาดตัวอยางรวม 3 คณะ)
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ได้ ขนาดตัวอย่ างของแต่ ละคณะดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เปน
สมาชิกของประชากร และกลุมตัวอยาง จําแนกตามคณะ
คณะ
ประชากร (คน)
กลุ่มตัวอย่ าง (คน)
คณะวิทยาการจัดการ
2,320
264
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
653
76
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
526
60
รวม
3,499
400
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้นั้น ผูวิจัยไดเลือกใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามที่ใชนั้น ผูวิจัยไดสรางขึ้นมา
เพื่อใหครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางในเรื่อง อายุ คณะ รายรับตอ
เดือน รายจายตอเดือน และรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือน
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของกลุมตัวอยางที่
สงผลตอการซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต อาทิเชน ยี่หอที่นิยมซื้อ ผลิตภัณฑหรือเครื่องสําอาง
ที่นิยมซื้อ คาใชจายในการซื้อเครื่องสําอางในแตละครั้ง เปนตน
ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อเครื่องสําอาง
แบรนดเกาหลีใต ซึ่งประกอบไปดวยคําถามยอยตางๆ อาทิเชน ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด ราคาที่มีความเหมาะสม เปนตน โดยกําหนดเกณฑ
ในการใหคะแนนที่ไดจากการวัดแบบใชสเกลใหความสําคัญกําหนดน้ําหนักคะแนนแตละตัวเลือก
ดังนี้
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ระดับความสําคัญ คะแนน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

5
4
3
4
1

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาโดยอาจารยที่ปรึกษาซึ่งเปนผูมีความรู
และประสบการณอานแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบดูวามีจุดบกพรองหรือมีขอผิดพลาดหรือไม แลว
นําแบบสอบถามที่อาจารยที่ปรึกษาแนะนํามาปรับปรุงแกไข จากนั้นนําไปใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิ
อีก 3 ทานตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อถูกตองหมดทุกอยางจึงนําแบบสอบถามมาเก็บรวบรวมขอมูล โดย
ผูวิจัยไดทําการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาหาคา
ความเชื่อมั่นโดยทดลองกับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 45 ชุด และคํานวณคาความเชื่อมั่นดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Crochbaach) เทากับ 0.889 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 แสดงวามีคาความ
เชื่อมั่นสูง (สรชัย พิสารบุตร เสาวรส ใหญสวาง และปรีชา อัศวเดชานุกร 2549)
3.4 การรวบรวมข้ อมูล
1.ผูวิจัยไดสงและเก็บแบบสอบถามดวยตัวเอง
2. ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของขอมูล
3. เมื่อไดแบบสอบถามตามจํานวนที่ตองการแลว จึงนํามาวิเคราะหตอไป
3.5 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวย
เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรมแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences SPSS) เพื่อแจกแจงแสดงถึงคาสถิติตางๆ ที่นํามาอธิบายในสวนของผลการวิจัย โดยแบงการ
วิเคราะหขอมูลออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยทางดาน สวนบุคคลที่เกี่ยวกับ อายุ คณะ รายรับตอเดือน รายได
เฉลี่ยครอบครัวตอเดือน นํามาแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage)
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สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต ไดแก ยี่หอ ความ
บอยในการซื้อ จํานวนเงินแตละครั้ง ผลิตภัณฑหรือเครื่องสําอางที่เลือกใช แหลงที่ซื้อ การรับรู
ขาวสาร สื่อที่มีอิทธิ ผูที่มีอิทธิพล และการแนะนําตอใหผูอื่น นํามาแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
(Percentage)
กกกกกกกกสวนที่ 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อเครื่องสําอางแบรนด
เกาหลีใต ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด นํามาวิเคราะหหา
คาเฉลี่ย 𝑥𝑥̅ (arithmetic mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (standard deviation)
สวนที่ 4 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกตาง ทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ย ที่มากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
3.6 เกณฑ์ การให้ คะแนนเพือ่ การวิเคราะห์
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชใหคะแนนคําตอบจากแบบสอบถามในการวัดคาตัวแปรเพื่อ
สรุปผลวิจัยเปนคาในทางสถิติ ซึ่งเกณฑที่ใชมีดังนี้
คําถามที่เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอาง
แบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนคําถาม
มีลักษณะประเมินคา ( Rating Scale) โดยมีระดับความคิดเห็นเรียงกัน 5 ระดับ ซึ่งแตละระดับมี
ความหมายดังนี้
ระดับความสําคัญ คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
นอย
4
นอยที่สุด
1
สําหรับเกณฑการแปรคาเฉลี่ย จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมาพิจารณา โดยมี
เกณฑการจัดลําดับ สามารถแปรความหมายของระดับคะแนนไดดังนี้
คะแนน 4.21 – 5.00
เปนเกณฑระดับมีผลมากที่สุด
คะแนน 3.41 – 4.20
เปนเกณฑระดับมีผลมาก
คะแนน 2.61 – 3.40
เปนเกณฑระดับมีผลปานกลาง
คะแนน 1.81 – 2.60
เปนเกณฑระดับมีผลนอย
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คะแนน 1.00 – 1.80

เปนเกณฑระดับมีผลนอยที่สุด

3.7 สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิจัยมีดังนี้
1. คาสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย
1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
1.2 คาเฉลี่ย
1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติใชทดสอบสมมติฐาน
2.1 ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม
ตามตัวแปรโดยการใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) การวิเคราะห
ความแปรปรวน
3.8 ขั้นตอนในการดําเนินงาน
1. กําหนดหัวขอที่ตองการจะศึกษาวิจัย
2. เสนอหัวขอใหแกอาจารยปรึกษา
3. หลังจากไดรับการอนุมัติแลว จึงเริ่มทําบทที่ 1-3 พรอมแบบสอบถาม
4. สงงานวิจัยใหอาจารยตรวจสอบแลวแกไขใหถูกตอง
5. แจกแบบสอบถาม
6. รวบรวมแบบสอบถาม
7. นําแบบสอบถามมาประมวลผล
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิจัยผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวนตามลําดับดังตอไปนี้
กกกกกกกก ส่ วนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุ คณะ ชั้นป
รายรับตอเดือน รายจายตอเดือน และรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือน จากกลุมนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ส่ วนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักหญิง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ส่ วนที่ 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อเครื่องสําอางแบรนด
เกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของนักศึกษาหญิงจําแนกตาม อายุ คณะ ชั้นปี รายรับต่ อ กก
เดือน รายจ่ ายต่ อเดือน และรายได้ เฉลีย่ ครอบครัวต่ อเดือน โดยแจกแจงความถี่ ร้ อยละ กกกกกก
และนําเสนอในรู ปตามตาราง
จากกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 400 คน ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลใน เรื่องอายุ
คณะ ชั้นป รายรับตอเดือน รายจายตอเดือน และรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือน ไดผลวิจัยดังตาราง
ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ํากวา 18 ป
17
4.3
18-19 ป
194
48.5
20-21 ป
166
41.5
22 ปขึ้นไป
23
5.8
รวม
400
100.0
กกกกกกกกจากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง18-19 ป มากที่สุด จํานวน 194 คน คิด
เปนรอยละ 48.5 รองลงมาคืออายุระหวาง 20-21 ป จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.5 อายุระหวาง
22 ปขึ้นไป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8 และอายุต่ํากวา 18 ป จํานวน 23 คน รอยละ 5.8
ตามลําดับ
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคณะดังนี้
คณะ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
วิทยาการจัดการ
264
66.0
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
76
19.0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
60
15.0
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางศึกษาอยู คณะวิทยาการจัดการมากที่สุด จํานวน 264 คน คิดเปน
รอยละ 66 รองลงมาคือ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ19
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 60 คน รอยละ 15 ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชั้นป
ชั้นปี
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
ป1
88
22.0
ป2
139
34.8
ป3
80
20.0
ป4
90
22.5
ป5
3
0.8
รวม
400
100.0
กกกกกกกกจากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางกําลังศึกษาอยู ชั้นปที่ 2 มากที่สุด จํานวน 139 คน คิด
เปนรอยละ 34.8 รองลงมาคือ ชั้นปที่ 4 จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.5 ชั้นปที่ 1 จํานวน 88 คน
คิดเปนรอยละ 22 ชั้นปที่ 3 จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 22 และชั้นปที่ 5 จํานวน 3 คน คิดเปนรอย
ละ 0.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายรับตอเดือน
รายรับต่ อเดือน
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ํากวา 3,000 บาท
13
3.3
3,000-5,000 บาท
189
47.3
5,001-7,000 บาท
107
26.8
7,001-9,000 บาท
60
15.0
มากกวา 9,000 บาท
31
7.8
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 6 พบวา กลุมตัวอยางมีรายรับตอเดือนระหวาง 3,000-5,000 บาท มากที่สุด จํานวน 189
คน คิดเปนรอยละ 47.3 รองลงมาคือ รายรับระหวาง 5,001-7,000 บาท จํานวน 107 คน คิดเปนรอย
ละ 26.8 รายรับระหวาง 7,001-9,000 บาท จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15 รายรับมากกวา 9,000
บาท จํานวน 31 คน คิดเปน 7.8 และต่ํากวา 3,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3 ตามลําดับ
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ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือน
รายได้ เฉลีย่ ครอบครัวต่ อเดือน
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
นอยกวา 10,000 บาท
12
3.0
10,000 - 20,000 บาท
74
18.5
20,001 - 30,000 บาท
63
15.8
30,001 - 40,000 บาท
138
34.5
มากกวา 40,000 บาท
113
28.3
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 7 พบวา กลุมตัวอยางมีรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือนระหวาง 30,001 - 40,000 บาท
บาท มากที่สุด จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.5 รองลงมาคือ มีรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือน
มากกวา 40,000 บาท จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.3 มีรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือนระหวาง
10,000 - 20,000 บาท จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5 มีรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือนระหวาง
20,001 - 30,000 บาท จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.5 และมีรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือนนอย
กวา 10,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายจายตอเดือน
รายจ่ ายต่ อเดือน
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
ต่ํากวา 2,000บาท
19
4.8
2,000 - 4,000 บาท
179
44.8
4,001 - 6,000 บาท
109
27.3
6,001 - 8,000 บาท
62
15.5
มากกวา 8,000 บาท
31
7.8
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 8 พบวา กลุมตัวอยางมีรายจายตอเดือนระหวาง 2,000-4,000 บาท มากที่สุด จํานวน
179 คน คิดเปนรอยละ 44.8 รองลงมาคือ มีรายจายระหวาง 4,001-6,000 บาท จํานวน 109 คน คิด
เปนรอยละ 27.3 มีรายจายระหวาง 6,001-8,000 บาท จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5 มีรายจาย
มากกวา 8,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.8 และมีรายจายต่ํากวา 2,000 บาท จํานวน 19
คน คิดเปนรอยละ 4.8 ตามลําดับ
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับการเลือกซื้อเครื่องสํ าอางแบรนด์ เกาหลีใต้
ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเลือกใชยี่หอเครื่องสําอางแบรนด
เกาหลีใต
ยีห่ ้ อ
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
อีทูดี้ เฮาส (Etude House)
278
69.5
สกินฟูด (Skin food)
261
65.3
โรตี (Lotree)
73
18.3
มิชชา (Missha)
13
3.3
ลาเนจ (Laneige)
17
4.3
เดอะ เฟส ชอป (The face Shop)
53
13.3
บิวตี้เครดิต (Beauty Credit)
51
12.8
ปาลกันตอง (Palgantong)
28
7.0
โรจูคิส (Rojukiss)
109
27.3
โฮพเกิลร (Hopegirl)
8
2.0
เนเจอร รีพลับบลิค
10
2.5
(NatureRepublic)
คาสเซิลดิว (Castledew)
2
0.5
บาวิพัท (Baviphat)

8

2.0

โทนี่ โมลี่ (Tony Moly)
2
0.5
เพริเพรา (Peripera)
1
0.3
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ
กกกกกกกกจากตารางที่ 9 พบวากลุมตัวอยางเลือกใชเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตยี่หอ อีทูดี้ เฮาส
(Etude House) มากที่สุด จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 69.5 รองลงมาคือ ยี่หอสกินฟูด ( Skin
food) จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 65.5 ยี่หอโรจูคิส (Rojukiss) จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ
27.3 ยี่หอโรตี (Lotree) จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.3 ยี่หอเดอะ เฟส ชอป (The face Shop)
จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.3 ยี่หอบิวตี้เครดิต (Beauty Credit) จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ
12.8 ยี่หอปาลกันตอง (Palgantong) จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7 ยี่หอลาเนจ (Laneige) จํานวน
17 คน คิดเปนรอยละ 4.3 ยี่หอมิชชา (Missha) จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3 ยี่หอเนเจอร รี
พลับบลิค (NatureRepublic) จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ยี่หอโฮพเกิลร (Hopegirl)และยี่หอ
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บาวิพัท (Baviphat) มีจํานวนเทากันคือ 8 คน คิดเปนรอยละ 2 ยี่หอคาสเทิสดิว (Castledew)และยี่หอ
โทนี่ โมลี่ (Tony Moly) มีจํานวนเทากันคือ 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 และนอยที่สุดคือ ยี่หอเพริเพรา
(Peripera) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการซื้อเครื่องสําอางแบรนด
เกาหลีใต
ความถี่
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
นอยกวา 1 เดือน/ครั้ง
67
16.8
1 เดือน/ครั้ง
133
33.3
2 เดือน/ครั้ง
76
19.0
3 เดือน/ครั้ง
95
23.8
มากกวา 3 เดือน/ครั้ง
29
7.3
รวม
400
100.0
กกกกกกกกจากตารางที่ 10 พบวากลุมตัวอยาง มีความถี่ในการซื้อเครื่องสําอาง 1 เดือนตอครั้งมาก
ที่สุดจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาคือ 3 เดือนตอครั้ง จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ
23.8 2 เดือนตอครั้ง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0 นอยกวา 1 เดือนตอครั้ง จํานวน 67 คน คิด
เปนรอยละ 16.8 และมากกวา 3 เดือนตอครั้ง จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.3 ตามลําดับ
ตารางที่

11 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนเงินที่ใชจายในการซื้อ
เครื่องสําอางแตละครั้ง
จํานวนเงิน
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
ต่ํากวา 1,000 บาท/ครั้ง
170
42.5
1,000 - 2,000 บาท/ครั้ง
167
41.8
2,001 - 3,000 บาท/ครั้ง
42
10.5
3,001 - 4,000 บาท/ครั้ง
15
3.8
มากกวา 4,000 บาท/ครั้ง
6
1.5
รวม
400
100.0
กกกกกกกกจากตารางที่ 11 พบวากลุมตัวอยางเสียคาใชจายในการซื้อจํานวนเงินต่ํากวา 1,000 บาท
ตอครั้ง มากที่สุด จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42.5 มีคาใชจายในการซื้อ จํานวนเงินระหวาง
1,000-2,000 บาทตอครั้ง จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.8 มีคาใชจายในการซื้อ จํานวนเงิน
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ระหวาง 2,001-3,000 บาทตอครั้ง จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.5 มีคาใชจายในการซื้อ จํานวน
เงินระหวาง 3,001-4,000 บาทตอครั้ง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.8 และมีคาใชจายในการซื้อ
จํานวนมากกวา 4,000 บาทตอครั้ง จํานวน 6 คน รอยละ 1.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเลือกใชผลิตภัณฑหรือ เครื่องสําอาง
แบรนดเกาหลีใต
ผลิตภัณฑ์
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
ครีมรองพื้น
70
17.5
เบส
96
24.0
บีบีครีม
131
32.8
แปงชนิดตางๆ
201
50.3
บรัชออน
118
29.5
อายแชโดว
53
13.3
อายไลเนอร
186
46.5
ดินสอเขียนคิ้ว
20
5.0
มาสคารา
83
20.8
ลิปสติกและลิปกรอส
240
60.0
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
128
32.0
ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย
42
10.5
ยาทาเล็บ
75
18.8
น้ําหอม
24
6.0
หมายเหตุเลือกไดมากกวา 1 ขอ
กกกกกกกกจากตารางที่ 12 พบวากลุมตัวอยางเลือกใชลิปสติกและลิปกรอสมากที่สุด จํานวน 240
คน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือ แปงชนิดตางๆ จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.3 อายไลเนอร
จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.5 บีบีครีม จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.8 ผลิตภัณฑบํารุง
ผิวหนา จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.0 บรัชออน จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.5 เบส
จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.0 มาสคารา จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.8 ยาทาเล็บ จํานวน
75 คน คิดเปนรอยละ 18.8 รองพื้น จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 16.8 อายชาโดว จํานวน 53 คน
คิดเปนรอยละ 13.3 ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.5 น้ําหอมจํานวน 24
คน คิดเปนรอยละ 6.0 และดินสอเขียนคิ้ว จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแจกแจงตาม สถานที่ซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลี
ใต
สถานทีซ่ ื้อ
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
หางสรรพสินคา
185
46.3
อินเตอรเน็ต
121
30.3
รานคาใกลบาน
59
14.8
ตลาดนัด
13
3.3
ตัวแทนจําหนาย
18
4.5
ประเทศเกาหลีใต
4
1.0
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 13 พบวากลุมตัวอยางซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตจากหางสรรพสินคามากที่สุด
จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมาคือ ซื้อผานทางอินเตอรเน็ต จํานวน 121 คน คิดเปน
รอยละ 30.3 ซื้อจากรานคาใกลบาน จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.8 ซื้อจากตัวแทนจําหนาย
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 ซื้อจากตลาดนัด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3 และซื้อจาก
ประเทศเกาหลีใต จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแจกแจงตามสื่อที่ไดรับขอมูล เกี่ยวกับเครื่องสําอาง
แบรนดเกาหลีใต
สื่ อ
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
โทรทัศน
75
18.8
วิทยุ
12
3.0
สิ่งพิมพ
75
18.8
อินเตอรเน็ต
238
59.5
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 14 พบวากลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต จาก
อินเตอรเน็ตมากที่สุด จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 59.5 รองลงมาคือ จากโทรทัศนและ สื่อ
สิ่งพิมพ มีจํานวนเทากันคือ 75 คน คิดเปนรอยละ 18.8 และจากวิทยุ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ
3.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแจกแจงตามสื่อที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ เลือก
สําอางแบรนดเกาหลีใต
สื่ อ
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
โทรทัศน
79
19.8
วิทยุ
9
2.3
สิ่งพิมพ
69
17.3
อินเตอรเน็ต
243
60.8
รวม
400
100.0
กกกกกกกกจากตารางที่ 15 พบวากลุมตัวอยางระบุวา สื่อที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อเครื่องสําอาง
แบรนดเกาหลีใตมากที่สุดคือ อินเตอรเน็ต จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 60.8 รองลงมาคือ จากสื่อ
โทรทัศน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8 จากสื่อสิ่งพิมพจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.3 และจาก
วิทยุ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแจกแจงตามบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ
บุคคล
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
เพื่อน
238
59.5
บิดา มารดา
27
6.8
ญาติพี่นอง
51
12.8
นักรองนักแสดง
66
16.5
ตนเอง
18
4.5
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 16 พบวากลุมตัวอยาง ระบุวาในการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตไ ดรับ
อิทธิพลจากเพื่อนมากที่สุด จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 59.5 รองลงมาคือ นักรองนักแสดง
จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 ญาติพี่นอง จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.8 บิดา มารดา
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.8 และตนเองจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแจกแจงตามการแนะนําหรือบอกตอใหผูอื่นใช
เครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต
การบอกต่ อ
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
แนะนํา
262
65.5
ไมแนะนํา
33
8.3
ไมแนใจ
105
26.3
รวม
400
100.0
กกกกกกกกจากตารางที่ 17 พบวากลุมตัวอยาง สวนใหญ มีการแนะนําใหผูอื่นใช เครื่องสําอางแบ
รนดเกาหลีใตมากที่สุด จํานวน 262 คิดเปนรอยละ 65.5 รองลงมาคือ ไมแนใจ จํานวน 105 คน และ
ไมแนะนํา จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.3 ตามลําดับ

ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อเครื่องสํ าอางแบรนด์
เกาหลีใต้ ของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
จากกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 400 คน ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด 4 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด
ไดผลวิจัยดังนี้
ตารางที่ 18 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและลําดับที่ของปจจัยในการเลือก
ซื้อเครื่องสําอาง ดานผลิตภัณฑ
ระดับความสํ าคัญ

ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด

1. ชื่อเสียงของ
ผลิตภัณฑ

162
(40.5)

194
(48.5)

42
(10.5)

2
(5.0)

2. คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ
3. บรรจุภัณฑที่
สวยงาม
4. ผลิตภัณฑมี
นวัตกรรมใหม

206
(51.5)
140
(35.0)
114
(28.5)

153
(38.3)
170
(42.5)
166
(41.5)

40
(10.0)
79
(19.8)
103
(25.8)

1
(0.3)
9
(2.3)
16
(4.0)

ลําดับ
ที่

S.D.

แปรผล

0
(0.0)

�
𝒙𝒙

4.29

0.66

มาก
ที่สุด

4

0
(0.0)
2
(0.5)
1
(0.3)

4.41

0.68

1

4.09

0.82

มาก
ที่สุด
มาก

6

3.94

0.85

มาก

9
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ระดับความสํ าคัญ

ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด

5. ตัวผลิตภัณฑมี
สีสันสวยงาม
6. ผลิตภัณฑมีความ
หลากหลาย
7. แบรนดเปนที่นิยม
และไดรับการ
ยอมรับ
8. ประเทศที่เปน
แหลงผลิตสินคา
9. ระบุวัน เดือน ป ที่
ผลิตและหมดอายุ
ชัดเจน
10. การรับรอง
คุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญหรือ อย.

123
(30.8)
130
(32.5)
192
(48.0)

174
(43.5)
162
(40.5)
171
(42.8)

86
(21.5)
84
(21.0)
31
(7.8)

17
(4.3)
24
(0.6)
6
(1.5)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

114
(28.5)
165
(41.3)

148
(37.0)
158
(39.5)

103
(25.8)
71
(17.8)

29
(7.3)
5
(1.3)

6
(1.5)
1
(0.3)

202
(50.5)

130
(32.5)

65
(16.3)

3
(0.8)

0
(0.0)

คาเฉลี่ยรวม

�
𝒙𝒙

S.D.

แปรผล

ลําดับ
ที่

4.01

0.83

มาก

7

4.00

0.88

มาก

8

4.37

0.69

มาก
ที่สุด

2

3.84

0.97

มาก

10

4.20

0.78

มาก

5

4.33

0.76

มาก
ที่สุด

3

4.15

0.79

มาก

กกกกกกกก จากตารางที่ 18 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ดานผลิตภัณฑ มีดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ พบวานักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ให
ความสําคัญตอปจจัยทางตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต
ผลิตภัณฑ
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.15) เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา กลุมตัวอยางให
ความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดในประเด็น
1) คุณภาพของผลิตภัณฑ
(คาเฉลี่ย 4.41) 2) แบรนดเปนที่นิยมและไดรับการยอมรับ (คาเฉลี่ย 4.37) 3) การรับรองคุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญหรือ อย.(คาเฉลี่ย 4.33) 4) ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 4.29) และใหความสําคัญใน
ระดับมากในประเด็น 1) ระบุวัน เดือน ป ที่ผลิตและหมดอายุชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.20) 2) บรรจุภัณฑที่
สวยงาม (คาเฉลี่ย 4.09) 3) ตัวผลิตภัณฑมีสีสันสวยงาม (คาเฉลี่ย 4.01) 4) ผลิตภัณฑมีหลากหลาย
(คาเฉลี่ย 4.00) 5) ผลิตภัณฑมีนวัตกรรมใหม (คาเฉลี่ย 3.94) 6) ประเทศที่แหลงผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย
3.84)
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ตารางที่ 19 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและลําดับที่ของปจจัยในการเลือก
ซื้อเครื่องสําอาง ดานราคา
ปัจจัยด้ านราคา
1. มีปายบงบอกราคา
ที่ชัดเจน
2. ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ
3. ราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณ
4. ราคาถูกกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
เครื่องสําอาง
แบรนดนําเขาอื่น
5. ราคาเหมาะสมกับ
ความเชื่อมั่นและ
ความภาคภูมิใจที่ได
ใชเครื่องสําอาง

มาก
ทีส่ ุ ด
112
(28.0)
161
(40.3)
139
(34.8)
99
(24.8)

ระดับความสํ าคัญ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
156
104
22
(39.0) (26.0) (5.5)
161
65
12
(40.3) (16.3) (3.0)
162
83
15
(40.5) (20.8) (3.8)
130
119
40
(32.5) (29.8) (10.0)

100
153
127
(25.0) (38.3) (31.8)

คาเฉลี่ยรวม

16
(4.0)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
6
(1.5)
1
(0.3)
1
(0.3)
12
(3.0)

4
(1.0)

ลําดับ
แปรผล ที่

�
𝒙𝒙

S.D.

3.87

0.93

มาก

3

4.17

0.82

มาก

1

4.06

0.85

มาก

2

3.48

0.98

มาก

5

3.82

0.88

มาก

4

3.88

0.89

มาก

กกกกกกกก จากตารางที่ 19 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ดานราคา มีดังนี้
ด้ านราคา พบวานักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใหความสําคัญ
ตอปจจัยทางตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตราคาโดยรวมอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 3.88) เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาใน
ระดับมากในประเด็น 1) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.17) 2) ราคาเหมาะกับปริมาณ
(คาเฉลี่ย 4.06) 3) มีปายบงบอกราคาที่ชัดเจน (คาเฉลี่ย 3.87) 4) ราคาเหมาะสมกับความเชื่อมั่นและ
ความภาคภูมิใจที่ไดใชเครื่องสําอาง (คาเฉลี่ย 3.82) 5) ราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องสําอาง
แบรนดนําเขาอื่น (คาเฉลี่ย 3.48)
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ตารางที่ 20 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและลําดับที่ของปจจัยในการเลือก
ซื้อเครื่องสําอาง ดานชองทางการจัดจําหนาย
ปัจจัยด้ านช่ อง
ทางการจัดจําหน่ าย

ระดับความสํ าคัญ
มาก มาก ปาน น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
91
178 110
18
(22.8) (44.5) (27.5) (4.5)

1. สถานที่ตั้งของ
รานคาที่จัดจําหนาย
อยูในทําเลที่สะดวก
สามารถเดินทางงาย
2. รานคาที่จัดจําหนาย 85
187
94
32
มีมากหลายสาขา
(21.3) (46.8) (23.5) (8.0)
3. รานคาที่จัดจําหนาย 97
162 105
30
มีหลายยี่หอใหเลือก (24.3) (40.5) (26.3) (7.5)
4. รานคาที่จัดจําหนาย 88
148 119
40
มีการตกแตงไดอยาง (22.0) (37.0) (29.8) (10.0)
สวยงาม
คาเฉลี่ยรวม

น้ อย
ทีส่ ุ ด
3
(0.8)

2
(0.5)
6
(1.5)
5
(1.3)

�
𝒙𝒙

S.D.

แปรผล

ลําดับ
ที่

3.84

0.85

มาก

1

3.80

0.88

มาก

2

3.79

0.94

มาก

3

3.69

0.96

มาก

4

3.78

0.91

มาก

กกกกกกกก จากตารางที่ 20 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ดานชองทางการจัดจําหนาย มีดังนี้
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย พบวานักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ใหความสําคัญตอปจจัยทางตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตราคา
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.78) เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา กลุมตัวอยางให
ความสําคัญตอปจจัยดานชองทางในการจัดจําหนายในระดับมากในประเด็น 1) สถานที่ตั้งของ
รานคาที่จัดจําหนายอยูในทําเลที่สะดวกสามารถเดินทางงาย (คาเฉลี่ย 3.84) 2) รานคาที่จัดจําหนาย
มีมากหลายสาขา (คาเฉลี่ย 3.80) 3) รานคาที่จัดจําหนายมีหลายยี่หอใหเลือก (คาเฉลี่ย 3.79) 4)
รานคาที่จัดจําหนายมีการตกแตงไดอยางสวยงาม (คาเฉลี่ย 3.69)
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ตารางที่ 21 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและลําดับที่ของปจจัยในการเลือก
ซื้อเครื่องสําอาง ดานการสงเสริมการตลาด
ปัจจัยด้ านการ
ส่ งเสริมการตลาด

ระดับความสํ าคัญ
มาก มาก ปาน น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
93
159
124
21
(23.3) (39.8) (31.0) (5.3)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
3
(0.8)

2. มีของแถมเมื่อซื้อ
ครบตามยอดที่
กําหนด
3. มีการแจกสินคา
ตัวอยาง

113
147
(28.3) (36.8)

104
27
(26.0) (6.8)

89
142
(22.3) (35.5)

4. มีการใหคําแนะนํา
ที่เปนประโยชน

1.มีสวนลดในโอกาส
ตางๆ

�
𝒙𝒙

ลําดับ
S.D. แปรผล ที่

3.80 0.88

มาก

3

9
(2.3)

3.82 0.99

มาก

2

138
27
(34.5) (6.8)

4
(1.0)

3.71 0.92

มาก

5

87
162
(21.8) (40.5)

130
18
(32.5) (4.5)

3
(0.8)

3.78 0.86

มาก

4

5. มีการสะสมยอดไว
แลกซื้อผลิตภัณฑ

87
145
(21.8) (36.3)

123
39
(30.8) (9.8)

6
(1.5)

3.67 0.97

มาก

6

6. จัดโปรโมชั่นของ
กิฟทเซ็ทที่
หลากหลาย

105
143
(26.3) (35.8)

141
8
(35.3) (2.0)

3
(0.8)

3.85 0.81

มาก

1

3.77 0.91

มาก

คาเฉลี่ยรวม

กกกกกกกก จากตารางที่ 21 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ดานการสงเสริมการตลาด มีดังนี้
ด้ านการส่ งเสริมทางการตลาด พบวานักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ใหความสําคัญตอปจจัยทางตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตราคา
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.77) เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา กลุมตัวอยางให
ความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดในระดับมากในประเด็น 1) จัดโปรโมชั่นของ
กิฟทเซ็ทที่หลากหลาย (คาเฉลี่ย 3.85) มีของแถมเมื่อซื้อครบตามยอดที่กําหน ด(คาเฉลี่ย 3.82) 3) มี
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สวนลดในโอกาสตางๆ (คาเฉลี่ย 3.80) 4) มีการใหคําแนะนําที่เปนประโยชน (คาเฉลี่ย 3.78) 5) มี
การแจกสินคาตัวอยาง (คาเฉลี่ย 3.71) 6) มีการสะสมยอดไวแลกซื้อผลิตภัณฑ(คาเฉลี่ย 3.68)
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
กกกกกกกกในกรณีใชกลุมตัวอยางใช n = คาเปนประชากรใช N
ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลี
ใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนกตามอายุ
ปัจจัยทาง
การตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการ
จัดจําหนาย
ดานการสงเสริม
ทางการตลาด

น้ อยกว่ า 18 ปี
(n= 17 )
�
𝒙𝒙
S.D.
4.10
0.59
3.38

0.72

18 – 19 ปี
(n= 194 )
�
𝒙𝒙
S.D.
4.13
0.43
3.91

0.68

20 – 21 ปี
(n= 166 )
�
𝒙𝒙
S.D.
4.17
0.39
3.93

0.62

22 ปี ขึน้ ไป
(n= 23 )
�
𝒙𝒙
S.D.
4.06
0.52
3.53

0.53

3.32

0.61

3.83

0.68

3.82

0.66

3.41

0.90

3.08

0.60

3.81

0.64

3.84

0.59

3.39

0.66

ตารางที่ 23 การทดสอบความแปรปรวนของระดับความสําคัญใน การเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนด
เกาหลีใตของ นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี
ปัจจัยทาง
แหล่ งความ
SS.
df.
MS.
F.
Sig.
การตลาด
แปรปรวน
0.31 3.00 0.10
0.55
0.64
ดานผลิตภัณฑ
ระหวางกลุม
74.78 396.00 0.189
ภายในกลุม
75.09 399.00
รวม
ดานราคา

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

7.47 3.00
169.05 396.00
176.53 399.00

2.49
0.42

5.83

0.00
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ปัจจัยทาง
การตลาด
ดานชองทางการ
จัดจําหนาย

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

ดานการสงเสริม
ทางการตลาด

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS.

df.

MS.

F.

Sig.

7.10 3.00
188.02 396.00
195.12 399.00

2.36
0.47

4.98

0.00

12.45 3.00
153.43 397.00
165.88 400.00

4.15
0.38

10.74

0.00

หมายเหตุ นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กกกกกกกกจากตารางที่ 22 จากเฉลี่ยและสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี
จําแนกตามอายุ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ
สมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – way ANOVA) พบวา นักศึกษาที่มี
อายุตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอาง
แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดานราคา ( F = 5.83,
Sig = 0.00) ดานชองทางการจัดจําหนาย (F = 4.98, Sig = 0.00) และดานการสงเสริมการตลาด
(F = 10.74, Sig = 0.00) สวนดานผลิตภัณฑพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(ตารางที่ 23)
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ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลี
ใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนกตามคณะ
ปัจจัยทางการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ

(n= 264 )

S.D.

คณะสั ตวศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
การเกษตร
(n= 76 )
�
𝒙𝒙
S.D.

ดานผลิตภัณฑ

�
𝒙𝒙

4.14

0.45

4.20

ดานราคา

3.79

0.69

ดานชองทางการ
จัดจําหนาย
ดานการสงเสริมทาง
การตลาด

3.71
3.71

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
(n= 60)
S.D.

0.36

�
𝒙𝒙

4.08

0.42

3.98

0.55

3.77

0.60

0.72

4.01

0.58

3.77

0.64

0.72

4.01

0.58

3.77

0.64

ตารางที่ 25 การทดสอบความแปรปรวนของระดับความสําคัญใน การเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนด
เกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี
ปัจจัยทาง
การตลาด

แหล่งความ
แปรปรวน

SS.

df.

MS.

F.

Sig.

ดานผลิตภัณฑ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

0.42
74.67
75.09
5.81
170.72
1176.53

2.00
397.00
399.00
2.00
397.00
399.00

0.21
0.18

1.11

0.32

2.90
0.43

6.75

0.00

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

5.50
189.61
195.12

2.00
397.00
399.00

2.75
0.47

5.76

0.00

2.00
398.00
400.00

0.62
0.41

1.49

0.22

ดานราคา

ดานชองทางการ
จัดจําหนาย

1.24
ระหวางกลุม
164.64
ภายในกลุม
165.88
รวม
หมายเหตุ นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานการสงเสริม
ทางการตลาด
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กกกกกกกกจากตารางที่ 24 จากเฉลี่ยและสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี
จําแนกตามคณะ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ
สมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – way ANOVA) พบวา นักศึกษาที่
ศึกษาคณะตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ
เครื่องสําอาง แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดานราคา
( F = 6.75, Sig = 0.00 ) ดานชองทางการจัดจําหนาย ( F = 5.76, Sig = 0.00 ) สวนดานผลิตภัณฑ
และดานการสงเสริมการตลาด พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 25)
ตารางที่ 26 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลี
ใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนกตามชั้นป
ปัจจัยทาง
การตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการ
จัดจําหนาย
ดานการสงเสริม
ทางการตลาด

ปี 1
(n= 88 )
� S.D.
𝒙𝒙
4.13 0.50
3.84 0.66
3.85 0.66

ปี 2
(n= 139 )
�
𝒙𝒙
S.D.
4.13 0.43
3.91 0.69
3.70 0.69

ปี 3
(n= 80 )
�
𝒙𝒙
S.D.
4.14 0.38
3.81 0.73
3.82 0.73

ปี 4
(n= 90 )
�
𝒙𝒙
S.D.
4.17 0.40
3.90 0.71
3.79 0.71

ปี 5
(n = 3)
� S.D.
𝒙𝒙
4.36 0.47
4.00 0.57
3.33 0.57

3.71

3.78

3.87

3.73

3.44 1.17

0.68

0.63

0.54

0.67
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ตารางที่ 27 การทดสอบความแปรปรวนของระดับความสําคัญในการเลือกซื้อ เครื่องสําอางแบรนด
เกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี
ปัจจัยทางการตลาด

แหล่งความ
แปรปรวน

SS.

df.

MS.

F.

Sig.

ดานผลิตภัณฑ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

0.22
74.87
75.09
0.77
175.76
176.53
2.07
193.04
195.12
1.53
164.35
165.88

4.00
395.00
399.00
4.00
395.00
399.00
4.00
395.00
399.00
4.00
396.00
400.00

0.05
0.19

0.29

0.88

0.19
0.44

0.43

0.78

0.51
0.48

1.06

0.37

0.38
0.41

0.92

0.45

ดานราคา

ดานชองทางการ
จัดจําหนาย
ดานการสงเสริมทาง
การตลาด

หมายเหตุ นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กกกกกกกกจากตารางที่ 26 จากเฉลี่ยและสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี
จําแนกตามคณะ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ
สมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – way ANOVA) พบวา นักศึกษาที่
ศึกษาในชั้นปที่ตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ
เครื่องสําอาง แบรนดเกาหลีใต ไมแตกตางกัน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 27)
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ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลี
ใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนกตา
ม
รายรับตอเดือน
ปัจจัยทาง
การตลาด

ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการ
จัดจําหนาย
ดานการสงเสริม
ทางการตลาด

ตํา่ กว่ า 3,000
บาท
(n= 13 )
� S.D.
𝒙𝒙
4.18 0.48
3.56 0.71
3.21 0.92

3,000 – 5,000
บาท
(n= 189 )
�
𝒙𝒙
S.D.
4.13 0.44
3.90 0.65
3.74 0.66

5,001 – 7,000
บาท
(n= 107 )
�
𝒙𝒙
S.D.
4.12 0.40
3.77 0.65
3.78 0.69

มากกว่ า
7,001 – 9,000
9,000 บาท
บาท
(n = 31)
(n= 60 )
�
� S.D.
𝒙𝒙
S.D. 𝒙𝒙
4.18 0.44 4.21 0.45
3.95 0.64 4.07 0.68
3.92 0.67 3.87 0.75

3.19

3.77

3.74

3.83

0.66

0.67

0.61

0.54

3.96 0.63

ตารางที่ 29 การทดสอบความแปรปรวนของระดับความสําคัญใน การเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนด
เกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี
ปัจจัยทาง
การตลาด

แหล่งความ
แปรปรวน

SS.

df.

MS.

F.

Sig.

ดานผลิตภัณฑ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

0.33
74.76
75.09
3.94
172.58
176.53
5.95
189.16
195.12
5.82
160.06
165.889

4.00
395.00
399.00
4.00
395.00
399.00
4.00
395.00
399.00
4.00
396.00
400.00

0.08
0.18

0.43

0.78

0.98
0.43

2.26

0.06

1.48
0.47

3.10

0.01

1.45
0.40

3.60

0.00

ดานราคา

ดานชองทางการ
จัดจําหนาย
ดานการสงเสริม
ทางการตลาด

หมายเหตุ นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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กกกกกกกกจากตารางที่ 28 จากเฉลี่ยและสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี
จําแนกตามคณะ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ
สมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – way ANOVA) พบวา นักศึกษาที่มี
รายรับตอเดือนที่ตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ
เครื่องสําอาง แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดานการ
สงเสริมทางการตลาด ( F=3.60,Sig.=0.00 ) ดานชองทางการจัดจําหนาย ( F=3.10,Sig.=0.01 ) สวน
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 29)
ตารางที่ 30

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการเลือกซื้ อเครื่องสําอางแบรนด
เกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนก
ตามรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือน

ปัจจัยทาง
การตลาด

ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการ
จัดจําหนาย
ดานการสงเสริม
ทางการตลาด

10,000 –
ตํา่ กว่ า 10,000
20,000 บาท
บาท
(n= 74 )
(n= 12 )
� S.D. 𝒙𝒙
�
𝒙𝒙
S.D.
4.12 0.46 4.20 0.46
3.58 0.78 3.86 0.70
3.43 0.69 3.77 0.73

20,001 –
30,000 บาท
(n= 63 )
�
𝒙𝒙
S.D.
4.12 0.40
3.98 0.66
3.76 0.71

30,001 –
40,000 บาท
(n= 138 )
�
𝒙𝒙
S.D.
4.12 0.45
3.82 0.64
3.72 0.67

มากกว่ า
40,000 บาท
(n = 113)
� S.D.
𝒙𝒙
4.15 0.40
3.92 0.64
3.89 0.68

3.18

3.81

3.74

3.87 0.55

0.71

3.73

0.70

0.58

0.67
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ตารางที่ 31 การทดสอบความแปรปรวนของระดับความสําคัญใน การเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนด
เกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี
ปัจจัยทาง
การตลาด

แหล่งความ
แปรปรวน

SS.

df.

MS.

F.

Sig.

ดานผลิตภัณฑ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

0.33
74.76
75.09
2.43
174.10
176.53

4.00
395.00
399.00
4.00
395.00
399.00

0.08
0.18

0.43

0.78

0.60
0.44

1.38

0.24

3.34
191.78
195.12

4.00
395.00
399.00

0.83
0.48

1.72

0.14

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

5.72
160.16
165.88

4.00
396.00
400.00

1.43
0.40

3.53

0.00

ดานราคา

ดานชองทางการ
จัดจําหนาย

ดานการสงเสริม
ทางการตลาด

หมายเหตุ นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กกกกกกกกจากตารางที่ 30 จากเฉลี่ยและสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี
จําแนกตามคณะ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ
สมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – way ANOVA) พบวา นักศึกษาที่มี
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวที่ตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อเครื่องสําอาง แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดาน
การสงเสริมทางการตลาด ( F=3.53,Sig.=0.00 ) สวนดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทาง
การจัดจําหนาย พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 31)
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ตารางที่ 32

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการเลือกซื้ อเครื่องสําอางแบรนด
เกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนก
ตามรายจายตอเดือน

ปัจจัยทาง
การตลาด

ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการ
จัดจําหนาย
ดานการสงเสริม
ทางการตลาด

ตํา่ กว่ า 2,000
บาท
(n= 19 )
� S.D.
𝒙𝒙
4.30 0.41
3.94 0.77
3.69 0.83

2,000 – 4,000
บาท
(n= 179 )
�
𝒙𝒙
S.D.
4.07 0.44
3.89 0.65
3.70 0.68

4,001 – 6,000
บาท
(n= 109 )
�
𝒙𝒙
S.D.
4.13 0.39
3.82 0.68
3.75 0.68

มากกว่ า
6,001 – 8,000
8,000 บาท
บาท
(n = 31)
(n= 62 )
�
� S.D.
𝒙𝒙
S.D. 𝒙𝒙
4.27 0.42 4.21 0.42
3.82 0.61 4.03 0.67
3.93 0.67 3.99 0.75

3.52

3.78

3.72

3.83

0.85

0.64

0.61

0.62

3.90 0.61

ตารางที่ 33 การทดสอบความแปรปรวนของระดับความสําคัญใน การเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนด
เกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี
ปัจจัยทาง
การตลาด

แหล่งความ
แปรปรวน

SS.

df.

MS.

F.

Sig.

ดานผลิตภัณฑ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2.52
72.57
75.09
1.40
175.13
176.53
3.91
191.20
195.12
1.40
163.71
165.88

4.00
395.00
399.00
4.00
395.00
399.00
4.00
395.00
399.00
4.00
396.00
400.00

0.63
0.18

3.43

0.00

0.35
0.44

0.79

0.53

0.97
0.48

2.02

0.09

0.35
0.41

0.79

0.53

ดานราคา

ดานชองทางการ
จัดจําหนาย
ดานการสงเสริม
ทางการตลาด

หมายเหตุ นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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กกกกกกกกจากตารางที่ 32 จากเฉลี่ยและสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี
จําแนกตามคณะ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ
สมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – way ANOVA) พบวา นักศึกษาที่มี
รายจายตอเดือนที่ตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ
เครื่องสําอาง แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ในดาน
ผลิตภัณฑ ( F=3.43,Sig.=0.00 ) สวน ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
ทางการตลาด พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 33)

58

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวโดยสรุปถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย สรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ โดยประกอบดวยขอเสนอสําหรับการวิจัยครั้งนี้ และ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบ
รนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ 1 ประการคือ
เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ
เครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือแบบสอบถาม ซึ่งแบบออกเปน 3 สวน คือ
ส่ วนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางในเรื่อง อายุ คณะ
รายรับตอเดือน รายจายตอเดือน และรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือน จํานวน 6 ขอ
ส่ วนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของกลุม
ตัวอยางที่สงผลตอการซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต อาทิเชน ยี่หอที่นิยมซื้อ ผลิตภัณฑหรือ
เครื่องสําอางที่นิยมซื้อ คาใชจายในการซื้อเครื่องสําอางในแตละครั้ง จํานวน 9 ขอ
ส่ ว นที่ 3 เปนแบบสอบ ถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อ
เครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต ซึ่งประกอบไปดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนาย และดานกานสงเสริมทางการตลาด
คําถามแตละขอจะเปนการใหผูตอบแบบสอบถามที่มีการเลือกใชเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบ
รนดเกาหลีใต ตามระดับความสําคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
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5.1 สรุ ปผลการวิจัย
กกกกกกกก5.1.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
1. กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 18-19 ป จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.5
รองลงมาคือ อายุระหวาง 20-21 ป จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.5 และอายุ 22 ปขึ้นไป จํานวน
23 คน คิดเปนรอยละ 5.8 ตามลําดับ
2. กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาอยูค ณะวิทยาการจัดการมากที่สุด จํานวน 264 คน คิดเปน
รอยละ 66 รองลงมาคือ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ19
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 60 คน รอยละ 15 ตามลําดับ
3. กลุมตัวอยางสวนใหญกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 2 จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.8
รองลงมาคือ ชั้นปที่ 4 จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และชั้นปที่ 1 จํานวน 88 คน คิดเปนรอย
ละ 22 ตามลําดับ
4. กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายรับตอเดือนระหวาง 3,000-5,000 บาท จํานวน 189 คน คิด
เปนรอยละ 47.3 รองลงมาคือ รายรับระหวาง 5,001-7,000 บาท จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.8
และรายรับระหวาง 7,001-9,000 บาท จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ ตามลําดับ
5. กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือนระหวาง 30,001 - 40,000 บาท
จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.5 รองลงมาคือ รายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือนมากกวา 40,000
บาท จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.3 และรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือนระหวาง 10,000 20,000 บาท จํานวน 74คน คิดเปนรอยละ 18.5 ตามลําดับ
6. กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายจายตอเดือนระหวาง 2,000-4,000 บาท จํานวน 179 คน คิด
เปนรอยละ 44.8 รองลงมาคือ รายจายระหวางตอเดือน 4,001-6,000 บาท จํานวน 109 คน คิดเปน
รอยละ 27.3 และ รายจายระหวางตอเดือน 6,001-8,000 บาท จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5
ตามลําดับ
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5.1.2 การเลือกซื้อเครื่องสํ าอางแบรนด์ เกาหลีใต้ ของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ทีส่ ่ งผลต่ อการซื้อเครื่องสํ าอางแบรนด์ เกาหลีใต้
1. กลุมตัวอยางสวนใหญ เลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต ยี่หอ อีทูดี้ เฮาส ( Etude
House) จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 69.5 รองลงมาคือ ยี่หอสกินฟูด (Skin food) จํานวน 261 คน
คิดเปนรอยละ 65.5 และยี่หอโรจูคิส (Rojukiss) จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.3 ตามลําดับ
2. กลุมตัวอยางสวนใหญมี ความถี่ในการซื้อเครื่องสําอาง 1 เดือนตอครั้ง จํานวน 133 คน
คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาคือ 3 เดือนตอครั้ง จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.8 และ 2 เดือนตอ
ครั้ง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0 ตามลําดับ
3. กลุมตัวอยางสวนใหญมีคา ใชจายในการซื้อ เครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต จํานวนเงินต่ํา
กวา 1,000 บาทตอครั้ง จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42.5 จํานวนเงินระหวาง 1,000-2,000 บาท
ตอครั้ง จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.8 และจํานวนเงินระหวาง 2,001-3,000 บาทตอครั้ง
จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.5 ตามลําดับ
4. กลุมตัวอยางสวนใหญ เลือกซื้อลิปสติกและลิปกรอส จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60
รองลงมาคือ แปงชนิดตางๆ จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.3 และอายไลเนอร จํานวน 186 คน
คิดเปนรอยละ 46.5 ตามลําดับ
5. กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตจากหางสรรพสินคา จํานวน 185
คน คิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมาคือ อินเตอรเน็ต จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.3 และจาก
รานคาใกลบาน จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.8 ตามลําดับ
6. กลุมตัวอยางสวนใหญ ไดรับขอมูลขาวสารจากอินเตอรเน็ต จํานวน 238 คน คิดเปนรอย
ละ 59.5 รองลงมาคือ โทรทัศนและสื่อสิ่งพิมพ มีจํานวนเทากันคือ 75 คน คิดเปนรอยละ 18.8 และ
วิทยุ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ
7. กลุมตัวอยางสวนใหญ ไดรับอิทธิพลจากสื่ออินเตอรเน็ต จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ
60.8 รองลงมาคือ โทรทัศน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8 และสื่อสิ่งพิมพ จํานวน 69 คน คิดเปนรอย
ละ 17.3 ตามลําดับ
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8. กลุมตัวอยางสวนใหญ ไดรับอิทธิพลจากเพื่อน จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 59.5
รองลงมาคือ นักรองนักแสดง จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 และจากญาติพี่นอง จํานวน 51 คน
คิดเปนรอยละ 12.8 ตามลําดับ
9. กลุมตัวอยางสวนใหญมีการแนะนําใหผูอื่นใชเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต จํานวน 262
คิดเปนรอยละ 65.5 รองลงมาคือ ไมแนใจ จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3 และไมแนะนํา
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.3 ตามลําดับ

5.1.3 ระดับความสํ าคัญของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการซือ้ เครื่อง สํ าอางแบรนด์
เกาหลีใต้
ในภาพรวมผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และดานสงเสริมทางการตลาด พบวากลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญของปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต อยูในระดับมาก โดยมี
ปจจัยยอยดังตอไปนี้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยยอยในการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบ
รนดเกาหลีใตดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ เปนลําดับที่ 1 การรับรอง
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ หรือ อย. เปนลําดับที่ 2 และแบรนดเปนที่นิยมและไดรับการยอมรับ เปน
ลําดับที่ 3
2. ด้ านราคา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยยอยในการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนด
เกาหลีใตดาน ราคาอยูในระดับมาก คือ ราคามีความเหมาะสมกับ คุณภาพ เปนลําดับที่ 1 ราคา
เหมาะสมกับปริมาณ เปนลําดับที่ 2 และมีปายบงบอกราคาที่ชัดเจน เปนลําดับที่ 3
3. ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยยอยในการเลือกซื้อ
เครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตดานชองทางการจัดจําหนาย คือ สถานที่ตั้งของรานคาที่จัดจําหนายอยู
ในทําเลที่สะดวก สามารถเดินทางงาย เปนลําดับที่ 1 รานคาที่จัดจําหนายมีมากหลายสาขา เปน
ลําดับที่ 2 และรานคาที่จัดจําหนายมีหลายยี่หอใหเลือก เปนลําดับที่ 3
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4. ด้ านการส่ งเสริมทางการตลาด พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยยอยในการเลือกซื้อ
เครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตดานการสงเสริมทางการตลาด คือ จัดโปรโมชั่นของกิฟทเซ็ทที่
หลากหลาย เปนลําดับที่ 1 มีของแถมเมื่อซื้อครบตามยอดที่กําหนด เปนลําดับที่ 2 และมีสวนลดใน
โอกาสตางๆเปนลําดับที่ 3
ภาพรวมปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากคือ
ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 ดานชองทางการจัดจําหนาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 และดานการสงเสริมทางการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ตามลําดับ

5.1.4
การทดสอบปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีความสั มพันธ์ ต่อการเลือกซื้อ
เครื่องสํ าอางแบรนด์ เกาหลีใต้
กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตที่เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ
มากกวาเรื่องแบรนดเปนที่นิยมและไดรับการยอมรับ ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย
ระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต ดาน
ผลิตภัณฑ พบวา นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใหความสําคัญ
ในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑกับเรื่องแบรนดเปนที่นิยมและไดรับการยอมรับ ไมแตกตางกัน
5.1.5 การวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
1. การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัย สวนประสมทางการตลาด ในการ ซื้อ เลือก
เครื่องสําอางการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนกตามอายุ
ผลการวิเคราะหพบวา นักศึกษาที่มีอายุตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
ผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอาง แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ในดานราคา ( F = 5.83 , Sig = 0.00 ) ดานชองทางการจัดจําหนาย ( F = 4.98,
Sig = 0.00
) และดานการสงเสริมการตลาด ( F = 10.74,Sig = 0.00 ) ดังนั้นยอมรับสมมติฐานรองและปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก สวนดานผลิตภัณฑพบวาไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น
ยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง
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2. การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัย สวนประสมทางการตลาดในการซื้อ
เลือก
เครื่องสําอางการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนกตามคณะ
ผลการวิเคราะหพบวา นักศึกษาที่ศึกษาคณะตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอาง แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ในดานราคา ( F = 6.75 Sig = 0.00 ) ดานชองทางการจัดจําหนาย ( F = 5.76,
Sig = 0.00 ) ดังนั้นยอมรับสมมติฐานรองและปฏิเสธสมมติฐานหลัก สวนดานผลิตภัณฑและดาน
การสงเสริมการตลาด พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังนั้นยอมรับ
สมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง
3. การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ในการ ซื้อ เลือก
เครื่องสําอางการเลือกซื้ อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี จําแนกตามชั้นป
ผลวิเคราะหพบวา นักศึกษาที่ศึกษาอยูชั้นปตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอาง แบรนดเกาหลีใต ไมแตกตางกัน ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังนั้นยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง
4. การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการ
ซื้อ เลือกเครื่องสําอางการเลือกซื้ อ
เครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี
จําแนกตามรายรับตอเดือน
นักศึกษาที่มีรายรับตอเดือนตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อเครื่องสําอาง แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในดาน
การสงเสริมทางการตลาด ( F=3.60, Sig.=0.00) ดังนั้นยอมรับสมมติฐานรองและปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก สวนดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง
5. การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการ
ซื้อ เลือกเครื่องสําอางการเลือกซื้ อ
เครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือน
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นักศึกษาที่มีรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือนตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอาง แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ในดานการสงเสริมทางการตลาด ( F=3.53, Sig.=0.00) ดังนั้นยอมรับสมมติ
ฐานรองและปฏิเสธสมมติฐานหลัก สวนดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย
พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธ
สมมติฐานรอง
6. การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการ
ซื้อ เลือกเครื่องสําอางการเลือกซื้ อ
เครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี
จําแนกตามรายจายตอเดือน
นักศึกษาที่มีรายจายตอเดือนตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อเครื่องสําอาง แบรนดเกาหลีใต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในดาน
ผลิตภัณฑ (F=3.43, Sig.=0.00) ดังนั้นยอมรับสมมติฐานรองและปฏิเสธสมมติฐานหลัก สวน ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด พบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง

อภิปรายผล
จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี พบวา นักศึกษาหญิงที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 18-19 ป เปนนักศึกษา
ชั้นปที่ 2 ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของศุภิสรา รอดความทุกข (2551) ที่กลาววานักศึกษาหญิงที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 20 ป เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 แตผลการวิเคราะหก็ยังมีความสอดคลอง
กับงานวิจัยนี้อีกดวย คือนักศึกษาหญิงที่ตอบแบบสอบถามที่สวนใหญศึกษาอยูคณะวิทยาการ
จัดการ และมีรายรับเดือนอยูทรี่ ะหวาง 3,000-5,000 บาท
ผลการวิเคราะหดานการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา นักศึกษาหญิงสวนมากเลือกซื้อเครื่องสําอางในกลุม
ผลิตภัณฑประเภทลิปสติกและลิปกรอส สวนใหญมีความถี่ในการซื้อเครื่องสําอางเดือนละหนึ่งครั้ง
ในแตละครั้งมีคาใชจายในการซื้อเครื่องสําอางต่ํากวา 1,000 บาท โดยสถานที่ซื้อเครื่องสําอาง
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สวนมากซื้อบนหางสรรพสินคา ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของสุธิศา โสมะบุตร (2549) ที่กลาววาผูหญิง
สวนมากเลือกซื้อเครื่องสําอางกลุมทําความสะอาด และบํารุงผิวหนา สวนใหญมีความถี่ในการซื้อ
เครื่องสําอาง 2-3 ครั้งในระยะเวลา 6 เดือน ในแตละครั้งมีคาใชจายในการซื้อแตละครั้งนอยกวา
1,500 บาท สถานที่ซื้อเครื่องสําอางไมไดเจาะจง
ผลการวิเคราะหดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอาง แบรนด
เกาหลีใตของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา นักศึกษา
หญิงสวนมากใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ซึ่งขัดแยงกับ
งานวิจัยของศุทธินี มุสิกเจียรนันท ( 2551) ที่กลวาวาผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานราคามาก
ที่สุด เนื่องจากปจจัยดานราคาเปนสิ่งกระตุนทางการตลาด คือ เมื่อคลีนิคเวชกรรมโรคผิวหนังมี
ราคาถูกก็จะทําใหผูบริโภคตองการซื้อ
ข้ อเสนอแนะ
ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้
1. ดานผลิตภัณฑ ผลจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอคุณภาพของผลิตภัณฑ เปน
มากที่สุด ดังนั้นผูผลิตควรเพิ่มและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใหเหมาะสม และคํานึงถึงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑเปนอันดับแรก
2. ดานชองทางการจัดจําหนาย ผลจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอสถานที่ตั้ง
ของรานคาที่จัดจําหนายอยูในทําเลที่สะดวก สามารถเดินทางงาย ดั้งนั้นผูจัดจําหนายควรตั้งรานคา
ในทําเลที่สะดวกตอการเดินทาง เชน หางสรรพสินคา เปนตน
3. ดานการสงเสริมทางการตลาด ผลจากการศึกษาพบวา สื่อที่มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑมากที่สุดคือ สื่ออินเตอรเน็ต ดังนั้นควรประชาสัมพันธหรือโฆษณาผลิตภัณฑในสื่อ
อินเตอรเน็ตใหมากที่สุด
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ
เครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี เทานั้นดังนั้นผูที่สนใจควรทําการศึกษาจากประชากรในเขตที่แตกตางกัน เพื่อเปนการ
ตรวจสอบผลที่ไดจากวิจัยวามีความสอดคลองกันหรือไม ซึ่งจะทําใหทราบผลการวิจัยที่ชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อเปนประโยชนแกผูประกอบการ
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ภาคผนวก

แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง “ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อเครื่องสํ าอางแบรนด์ เกาหลีใต้ ของ
นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี”
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ
เครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี นี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในวิชาสัมมนาการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยา
ศิลปากร เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนด
เกาหลีใต ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้จึงตองอาศัยขอมูลความคิดเห็นของทานเปนสําคัญ จึงหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความกรุณา
จากทานในการตอบแบบสอบถามนี้ และขอขอบคุณทานผูตอบแบบสอบถามที่สละเวลาอันมีคา
ของทานมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอขอบพระคุณในความร่ วมมือ

แบบสอบถามนีแ้ บ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
สวนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 : พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใต
สวนที่ 3 : ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลี
ใต

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ( ) หนาขอความที่ตรงกับตัวของทานมากที่สุด
1. อายุ

( ) ต่ํากวา 18 ป

( ) 18-19 ป

( ) 20-21 ป

( ) 22 ปขึ้นไป

2. คณะ

( ) วิทยาการจัดการ
( ) สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
( ) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ชั้นป

( ) ป 1

( ) ป 2

( ) ป 3

( ) ป 4

( ) อื่นๆ โปรดระบุ………

4. รายรับตอเดือน

( ) ต่ํากวา 3,000 บาท

( ) 3,000-5,000 บาท ( )

( ) 7,001-9,000 บาท

( ) 9,000 บาทขึ้นไป

5,001-7,000 บาท

5. รายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือน

( ) ต่ํากวา 10,000 บาท

( ) 10,000-20,000 บาท

( ) 20,001-30,000 บาท

( ) 30,001-40,000 บาท

( ) 40,000 บาทขึ้นไป
6. รายจายตอเดือน

( ) ต่ํากวา 2,000 บาท
( ) 6,001-8,000 บาท ( )

( )

2,000-4,000 บาท ( )
8,000 บาทขึ้นไป

4,001-6,000 บาท

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสํ าอางแบรนด์ เกาหลีใต้
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ( ) หนาขอความที่ตรงกับตัวของทานมากที่สุด
1. เครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตยี่หอใดที่ทานใช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) อีทูดี้ เฮาส (Etude House)

( ) สกินฟูด (Skin food)

( ) โรตี (Lotree)

( ) มิชชา (Missha)

( ) ลาเนจ (Laneige)

( ) เดอะ เฟส ชอป (The face Shop)

( ) บิวตี้เครดิต (Beauty Credit)

( ) ปาลกันตอง (Palgantong)

( ) โรจูคิส (Rojukiss)

( ) โฮพเกิลร (Hopegirl)

( ) เนเจอร รีพลับบลิค (Nature Republic)

( ) อื่นๆ โปรดระบุ..........

2. ปกติทานซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตบอยแคไหน
( ) นอยกวา 1 เดือน/ครั้ง ( )

1 เดือน/ครั้ง ( )

( ) 3 เดือน/ครั้ง ( )

มากกวา 3 เดือน/ครั้ง

2 เดือน/ครั้ง

3. ในการซื้อแตละครั้ง ทานใชจายเงินจํานวนเทาใด
( ) ต่ํากวา 1,000 บาท/ครั้ง

( ) 1,000-2,000 บาท/ครั้ง

( ) 2,001-3,000 บาท/ครั้ง

( ) 3,001-4,000 บาท/ครั้ง

( ) 4,000 บาทขึ้นไป
4. ผลิตภัณฑหรือเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตใดที่ทานเลือกใช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) ครีมรองพื้น ( ) เบส ( ) บีบีครีม
( ) แปงชนิดตางๆ ( ) บรัชออน ( ) อายแชโดว
( ) อายไลเนอร ( ) ดินสอเขียนคิ้ว ( ) มาสคารา
( ) ลิปสติกและลิปกรอส ( ) ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา ( ) น้ําหอม
( ) ยาทาเล็บ ( )
( ) อื่นๆ โปรดระบุ..........

ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย

5. ทานซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตจากแหลงใดมากที่สุด
( ) หางสรรพสินคา ( ) อินเตอรเน็ต ( ) รานคาใกลบาน
( ) อื่นๆ โปรดระบุ..........
6. ทานรับรูขอมูลขาวสารเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตจากสื่อใด
( ) โทรทัศน ( ) วิทยุ ( ) สิ่งพิมพ
( ) อินเตอรเน็ต ( ) อื่นๆ โปรดระบุ..........
7. สื่อใดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของทานมากที่สุด
( ) โทรทัศน ( ) วิทยุ ( ) สิ่งพิมพ
( ) อินเตอรเน็ต ( ) อื่นๆ โปรดระบุ..........
8. ผูใดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตของทานมากที่สุด
( ) เพื่อน ( )

บิดา มารดา ( ) ญาติพี่นอง

( ) นักแสดง-นักรอง ( )

ตนเอง

( ) อื่นๆ โปรดระบุ..........

9. ทานจะแนะนําหรือบอกตอใหผูอื่นใชเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีใตหรือไม
( ) แนะนํา ( ) ไมแนะนํา ( ) ไมแนใจ

ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อเครื่องสํ าอางแบรนด์ เกาหลีใต้
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง โดยเลือกคําตอบเพียง 1 คําตอบ
ส่ วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
1. ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ
3. บรรจุภัณฑที่สวยงาม
4. ผลิตภัณฑมีนวัตกรรมใหม
5. ตัวผลิตภัณฑมีสีสันสวยงาม
6. ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย
7. แบรนดเปนที่นิยมและไดรับการ
ยอมรับ
8. ประเทศที่เปนแหลงผลิตสินคา
9. ระบุวัน เดือน ป ที่ผลิตและ
หมดอายุชัดเจน
10. การรับรองคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ
หรือ อย.
ปัจจัยด้ านราคา
11. มีปายบงบอกราคาที่ชัดเจน
12. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
13. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
14. ราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
เครื่องสําอางแบรนดนําเขาอื่น
15. ราคาเหมาะสมกับความเชื่อมั่น
และความภาคภูมิใจที่ไดใช
เครื่องสําอาง

ระดับความสํ าคัญทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อ

มากทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้ อย
2

น้ อยทีส่ ุ ด
1

ส่ วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
16. สถานที่ตั้งของรานคาที่จัด
จําหนายอยูในทําเลที่สะดวก
สามารถเดินทางงาย
17. รานคาที่จัดจําหนายมีมากหลาย
สาขา
18. รานคาที่จัดจําหนายมีหลายยี่หอ
ใหเลือก
19. รานคาที่จัดจําหนายมีการตกแตง
ไดอยางสวยงาม
ปัจจัยทางด้ านการส่ งเสริมการตลาด
20. มีสวนลดในโอกาสตางๆ
21. มีของแถมเมื่อซื้อครบตามยอดที่
กําหนด
22. มีการแจกสินคาตัวอยาง
23. มีการใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชน
24. มีการสะสมยอดไวแลกซื้อ
ผลิตภัณฑ
25. จัดโปรโมชั่นของกิฟทเซ็ทที่
หลากหลาย
ข้ อเสนอแนะ

ระดับความสํ าคัญทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อ

มากทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้ อย
2

น้ อยทีส่ ุ ด
1

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทีใ่ ห้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ประวัติผู้วจิ ัย

ชื่อ-สกุล นางสาวขนิษฐา ประยูรไทย
ที่อยู

143/23 หมู3 ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.

2543

สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

พ.ศ.

2549

สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห

พ.ศ.
2553
กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประวัติผู้วจิ ัย

ชื่อ-สกุล นางสาวพชรพร พรหมพันธุ
ที่อยู
11120

19/62 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.

พ.ศ.

2543 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนชลประทานวิทยา
พ.ศ.2546

สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจาก โรงเรียนชลประทาน
วิทยา

2549

สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนปากเกร็ด

พ.ศ.2553

กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

