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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครเขตธนบุรี ในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิวหน้า  ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผู ้บ ริโภคทั้ งเพศชายและเพศหญิงท่ี มีภูมิล าเนาอยู่ใน
กรุงเทพมหานครเขตธนบุรี  และเป็นผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี ประเภท
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผวิหนา้   โดยก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 300 รำย แบ่งเป็นเพศชาย 100 ราย  เพศหญิง 
200 ราย  และใชว้ธีิเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การ
วเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย   

จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็นเพศหญิง 200 ราย เพศชาย 100 ราย พบวา่ส่วนใหญ่ 
มีสถานภาพโสด  อายุ 21-35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท  

ผลการศึกษาการซ้ือเคร่ืองส าอางจากน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิวหน้า พบว่าแหล่งท่ีท าให้รู้จกัและรับรู้ข่าวสารเคร่ืองส าอางจากน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภท
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ คือ นิตยสาร/วารสาร   ชนิดของเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภท
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผวิหนา้ท่ีใชคื้อทั้งกลางวนัและกลางคืน ระยะเวลาท่ีใช้เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้นอ้ยกวา่ 6 เดือน เหตุผลท่ีท าให้เลือกใชเ้คร่ืองส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าเพราะตอ้งการให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว ์/ ลดร้ิวรอย ยี่ห้อ
เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าส่วนใหญ่ท่ีใช้ปัจจุบัน คือ 
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ETUDE HOUSE แหล่งท่ี ซ้ือเคร่ืองส าอางคือ เคาน์ เตอร์ในห้างสรรพสินค้า หรือร้านสาขาใน
ห้างสรรพสินค้า  การซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าจากประเทศเกาหลีคร้ังต่อไปจะลองใช้ยี่ห้ออ่ืน      
ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้โดย
เฉล่ียคือ สามเดือนต่อคร้ัง มูลค่าการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผวิหนา้โดยเฉล่ียต่อคร้ังคือ 1,001-2,000 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าคือ เพื่อน โอกาสในการซ้ือเคร่ืองส าอางจาก
ประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้คือ ผลิตภณัฑท่ี์ใชอ้ยูห่มด   

ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครฝ่ังธนบุรีใน
การซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมาก เรียงล าดบัคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์   ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ มี
ความปลอดภยัในการใช ้ไม่ก่อให้เกิดการแพ ้ระคายเคือง รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 
และระบุวนัผลิต และวนัหมดอายท่ีุชดัเจน  

ปัจจยัด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ ราคา
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ รองลงมาคือ  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณของผลิตภณัฑ ์ 
และราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศยีห่อ้อ่ืน  

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย   ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรก
คือ มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางยี่ห้ออ่ืน รองลงมาคือ  สามารถเลือกหยิบสินคา้ไดเ้อง 
โดยไม่ตอ้งรอพนกังานหยบิให้ และ การตกแต่งเคาน์เตอร์จดัจ าหน่ายมีความสวยงามทนัสมยัน่าสนใจ  

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบั
แรกคือ การจดัโปรโมชั่นลดราคา  การจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ  รองลงมาคือ การบริการและการให้
ความรู้ของพนกังานขาย และ  การใหข้อ้มูลผลิตภณัฑข์องพนกังานขาย ณ จุดขาย  
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ABSTRACT 

 
 This study aimed to study marketing mix affecting consumers in Khet Thonburi, Bangkok  
towards purchasing cosmetic products imported from Korea  , including facial skincare product, in 
particular. Samples of this study were determined to 300 male and female consumers residing in 
Thonburi district, Bangkok who purchased imported Korean facial skincare product.  Based upon 
the convenience sampling method being applied to this study, 100 samples were male while 200 
samples were female. Questionnaires were used to collect data.  Data analysis was done by the 
descriptive statistics, consisting of frequency, percentage and mean. 

  Based upon the findings acquired from the 200 female samples and 100 male 
samples, most of them were single in the age of 21-35 years old with Bachelor’s degree. They 
worked as government officer/state enterprise employee and earned average monthly income at the 
amount of 15,001-30,000 Baht. 

Results of the study on the purchase of imported Korean facial skincare product 
revealed that source of information introducing and acknowledging the respondents about the 
studied product was magazine/journal.  Type of imported Korean facial skincare product that they 
applied was mostly found in the category of day and night skincare. They had been applied the 
imported Korean facial skincare product for lesser than 6 months and reason in applying it was the 
desire to have young look/lessen wrinkles. The most favorite brand of imported Korean facial 
skincare product that the respondents applied was ETUDE HOUSE. They purchased it from the 
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product counter or its standalone shop in the department stores. For the next purchase, they 
preferred to try on other brands. Frequency of purchasing the studied product was mostly found at 
once in 3 months. In each time of purchase, they spent around 1,001-2,000 Baht. Person influencing 
their decision towards purchasing imported Korean facial skincare product was friend. The 
purchasing opportunity was at the time when the existing product was finished. 
 Results of the study on marketing mix affecting consumers in Thonburi district, 
Bangkok towards purchasing imported Korean facial skincare product, the respondents paid high 
level of concerns on product, price, place and promotion factors in orderly. 
 In product factor, the first concern being ranked at high level was the product safety 
with non-allergenic and non-irritation; followed by the product fame and the clear information of 
manufacture and expiration dates, accordingly.   
 In price factor, the first concern being ranked at high level was the reasonable price 
comparing to product quality; followed by the reasonable price comparing to product quantity and 
to other brands of product as imported from other countries, accordingly. 
 In place factor, the first concern being ranked at high level was the availability of 
specific counter separated from other product brands; followed by the policy allowing consumers to 
take products by themselves without the assistance from the salesperson, and the beautiful, trendy 
and attractive decoration of product counter, accordingly. 
 In promotion factor, the first concern being ranked at high level was the discount with 
attractive gift set; followed by service and additional knowledge given by the salesperson, as well as 
the product information offered by the salesperson at the certain selling location, accordingly. 


