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วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ เพื่อศึกษาถึงปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการ
ออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้านที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยส่ วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่ใช้ในการออกแบบหน้า
ร้านให้มีเอกลักษณ์และมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ศึกษาด้วยระเบียบวิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยมีกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งสิ้ น 30 คน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ ใช้ในการออกแบบเอกลักษณ์
หน้าร้านมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง
4 ส่ วน นั้นมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ โดยอันดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ อันดับสอง คือ ด้านราคา อันดับสาม
คือ ด้านส่ งเสริ มการตลาด และอันดับสุ ดท้าย คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ทั้งนี้ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลตระหนักว่ามี การแข่ งขันสู งในธุ รกิ จเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศ
เกาหลี จึงการใช้งานออกแบบเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของตราสิ นค้า ซึ่ งปั จจัยทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
เป็ นจุดที่สร้างความแตกต่างจากร้านอื่นๆ สร้างจุดเด่นของร้านค้า ให้ดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ หันมาสนใจ
และตัดสิ นใจเดินเข้ามาเลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีพ้ืนฐาน
ของความต้องการที่แตกต่างกัน
ดังนั้น องค์ประกอบในการออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้าน จึ งเริ่ มตั้งแต่การออกแบบตกแต่ง
ภายในร้ า นค้า อาทิ รู ป แบบของเฟอร์ นิ เ จอร์ แสง สี เสี ย ง กลิ่ น สัม ผัส การจัด ชั้นวางสิ นค้า และจัด
หมวดหมู่ ไปจนถึงการออกแบบตกแต่ งภายนอกร้าน อาทิ ป้ ายหน้าร้าน ทางเข้าร้ าน หรื อการจัดแสดง
สิ นค้าหน้าร้าน ล้วนแล้วแต่ทาํ หน้าที่ หลักในการผลักดันให้เอกลักษณ์ของร้านค้ามีความชัดเจนมากขึ้ น
สิ่ งสําคัญของงานออกแบบหน้าร้าน จึงจําเป็ นที่จะต้องส่ งเสริ มให้ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ มีความ
แข็งแกร่ งมากขึ้นด้วย
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The purposes of this research were to studying marketing mix (4P’s) factors
for shop identity designing to affect purchasing decisions of business ‘the cosmetics
imported from Korea’. The marketing mix covers product, price, place and promotion.
The qualitative research was conducted using (1) interview and (2) other documents
to analyze data from 30 persons who live in Bangkok
The findings revealed that marketing mix affect to purchasing decisions 4
priorities are as follow; (1) P-Product, (2) P-Price, (3) P-Promotion and (4) P-Place.
Besides, target group aware that the market of Korea Cosmetics Industry as a highly
competitive. So we should be use designing for create shop identity and differentiation
which the new prospect customers make an interesting and a purchasing decision.
And the factors for shop identity designing should start from interior design
such as furniture, lighting, color, sound or music, smell, touching, shelving and
classification. Also a landscape design such as shop logo, entrance and window
display which have a clear to create shop identity. It is promote brand image become a
strong brand identity that keeps customers satisfy and coming back.
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระ เรื่ องปั จจัยด้านการออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้าน ประเภทร้านค้าเดี่ยว
(Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของธุ รกิจร้านขายเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศ
เกาหลี ฉบับ นี้ สํา เร็ จ ลุ ล่ วงลงได้โดยรั บ ความอนุ เ คราะห์ จาก ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเงิ น
ซื่ อภักดี (อาจารย์ที่ปรึ กษา) อาจารย์ ดร.ธนิ นท์รัฐ รัตนพงศ์ และอาจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล
ที่ได้กรุ ณาสละเวลาให้คาํ แนะนํา ให้ความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการศึกษา ตลอดจนช่วยเหลื อ
ตรวจสอบแก้ไขและเพิ่มเติมในส่ วนต่างๆ ทําให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ผูศ้ ึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านไว้เป็ นอย่างสู ง
ขอขอบคุณผูป้ ระกอบการร้านค้าเครื่ องสําอางทุกร้าน และบุคคลทัว่ ไปที่สละเวลามาให้
คํา สั ม ภาษณ์ ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และให้ค วามร่ ว มมื อ อย่า งดี ยิ่ ง สํา หรั บ การเก็ บ ข้อ มู ล ทํา ให้
การศึกษานี้สาํ เร็ จลงได้ดว้ ยดี
ขอขอบคุ ณ กํา ลัง ใจ และความห่ ว งใยที่ มี ม าโดยตลอด จากป๊ า คุ ณ แม่ คุ ณ ยายและ
น้องสาวทั้งสอง ทั้งยังสนันสนุ นด้านการศึกษามาโดยตลอด ขอบคุ ณพี่ๆ เพื่อนๆ SUMBA1 ที่
ก่อเกิดประสบการณ์และมิตรภาพที่ดีร่วมกัน ขอบคุณแก๊งค์เพื่อน japan และน้องหนุมาน ร้านซิ ป้า
ชาบู และเพื่อน mns1 สําหรับกําลังใจและแรงกดดันจนสําเร็ จการศึกษาครั้งนี้
ท้ายสุ ดนี้ ขอขอบคุณผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการศึกษาทุกท่าน ในทุกๆ ขั้นตอน ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือ รวมถึงกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่านที่ช่วยให้ผวู ้ ิจยั ได้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์
ต่อการศึกษาครั้งนี้
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