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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครฝ่ังธนบุรีในการซ้ือ 

เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลปีระเภทผลติภัณฑ์บ ารุงผวิหน้า 
 

 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการค้นควา้อิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขา
บริหารธุรกิจ(ส าหรับผู ้บริหาร) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามชุดน้ีจะใช้เพื่อการศึกษา โดยจะน าไปวิเคราะห์และเสนอในลกัษณะภาพรวม และใช้
เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเชิงวชิาการเท่านั้น  

ทั้งน้ี ผูศึ้กษาจึงขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีให้ครบทุกข้อและ
ขอขอบคุณท่ีไดก้รุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีน้ี  

       นางสาวจิดาภา   เรียบร้อย 
           นกัศึกษาปริญญาโท  
 
แบบสอบถามนีม้ี  3  ส่วน  ประกอบด้วย  
ส่วนท่ี  1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  

            ส่วนท่ี   2   ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์
บ ารุงผวิหนา้  
             ส่วนท่ี  3  ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครฝ่ัง
ธนบุรีในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทบ ารุงผิวหนา้   
            ส่วนท่ี   4   ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 

 
 

ท่านเคยซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีประเภทบ ารุงผิวหน้าหรือไม่ 
(1) เคย                                (2)  ไม่เคย  (จบค าถาม) 
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ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน        ท่ีตรงกบัตวัท่านท่ีสุด 
 
1. เพศ   
      (1) ชาย    (2) หญิง 
 
2. สถานภาพ 
     (1) โสด    (2) สมรส 
     (3) หมา้ย                                  (4) หยา่ร้าง 
 
3. อาย ุ

     (1) ไม่เกิน 20 ปี    (2)  21-35 ปี 
     (3)  36 - 50 ปี    50 ปี  ข้ึนไป 

 
4. ระดบัการศึกษา 

     (1)  มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช 
     (2)  อนุปริญญา หรือ ปวส 
     (3)  ปริญญาตรี 
     (4)  สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
5. อาชีพ 

    (1)  นกัเรียน/นกัศึกษา         (2)  ธุรกิจส่วนตวั 
    (3)  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  (4)  พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 
    (5)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ )………………………………… 
 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
    (1)  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000  บาท    (2)   15,001 - 30,000 บาท 
    (3)  30,001 - 45,000 บาท     (4)   45,001  - 60,000 บาท 
    (5)  60,001   ข้ึนไป 
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ส่วนที่  2  ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลปีระเภทผลติภัณฑ์บ ารุงผวิหน้า 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน        ท่ีตรงกบัตวัท่านท่ีสุด 
 
7. ท่านรู้จกัและรับรู้ข่าวสารเคร่ืองส าอางจากน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุง 
      ผวิหนา้จากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

       (1) นิตยสาร/วารสาร      (2) ใบปลิว/แผน่พบั 
       (3)  เคาน์เตอร์จ าหน่าย      (4)  หนงัสือพิมพ ์
       (5) อินเตอร์เน็ต       (6)  การบอกกล่าวของคนรู้จกั 
       (7) วทิย/ุโทรทศัน์       (8)  อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………… 

 
8. ท่านใชเ้คร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ชนิดใด 
                 (1)  ครีมบ ารุงกลางวนั                                       (2)  ครีมบ ารุงกลางคืน 
                 (3)   ทั้งสองอยา่ง       
        
9. ท่านใชเ้คร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้มาแลว้ นานแค่ใหน 
                  (1) นอ้ยกวา่  6  เดือน                                       (2)  6 เดือน -  1  ปี            
      (3)  1 – 2  ปี                                                    (4)  2  ปีข้ีนไป 
 

10. เหตุผลใด ท่ีท าใหท้่านเลือกใชเ้คร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุง 
       ผวิหนา้  ( ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้ ) 
                 (1) ตอ้งการใหใ้บหนา้ดูอ่อนเยาว ์/ ลดร้ิวรอย            (2)  ตามกระแสนิยม 
     (3)  มีส่วนผสมจากธรรมชาติ                                    (4)  บรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม 
                 (5)  ไม่ก่อใหเ้กิดการระคายเคือง                               (6)  ตอ้งการใหใ้บหนา้ขาวเนียนใส  
                 (7)  มีความปลอดภยั ไม่มีสารส่วนผสมท่ีเป็นอนัตรายต่อผวิหนา้     
                 ( 8)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..........................................  
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11. ปัจจุบนัท่านใชเ้คร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 
      ยีห่อ้ใด  ( ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

     (1)  ETUDE HOUSE     (2)  SKIN FOOD 
     (3)  THE FACE SHOP    (4)  MISSHA 
     (5)   LANEIGE     (6)  TONY MOLY 
     (7)   KOJI      (8)  ROJUKISS 
     (9)   LOTREE     (9)  KAMART 
     (10) อ่ืนๆ โปรดระบุ……………...........    
 

12. ท่านซ้ือเคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงักล่าวจากแหล่งใด ( ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
      (1)  เคาน์เตอร์ในหา้งสรรพสินคา้ หรือร้านสาขาในหา้งสรรพสินคา้ 
      (2)  ร้านคา้เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีทัว่ไป 
      (3)  ฝากเพื่อนหรือคนรู้จกัซ้ือมาจากเกาหลีโดยตรง 
      (4)  สั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ต 
      (5)  ดิวต้ีฟรี ( ร้านคา้ปลอดภาษี ) 
      (6)  อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………… 
 

13. เม่ือซ้ือผลิตภณัฑค์ร้ังต่อไป ท่านจะเลือกผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้จากประเทศเกาหลียีห่อ้เดิม 
       ต่อหรือไม่ 
                   (1)  ซ้ือผลิตภณัฑย์ีห่อ้เดิม                                     (2) ลองใชย้ีห่อ้อ่ืน 
                   (3)  ไม่แน่ใจ 

 
14. ท่านซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้โดยเฉล่ียบ่อยแค่ไหน  

      (1)  มากกวา่เดือนละคร้ัง       (2)  เดือนละคร้ัง  
      (3)  สองเดือนต่อคร้ัง     (4)  สามเดือนต่อคร้ัง 
      (5)  มากกวา่สามเดือนต่อคร้ัง    (6)  อ่ืน (โปรดระบุ) .......................... 
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15. ท่านซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้โดยเฉล่ียมูลค่าต่อ 
      คร้ังเท่าใด 

       (1)  ไม่เกิน 1,000 บาท    (2)  1,001-2,000 บาท 
       (3)  2,001-3,000 บาท    (4)  3,001-4,000 บาท 
       (5)  4,001-5,000 บาท    (6)  5,001 บาท ข้ึนไป 
       (7)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...............................  
 

16. บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภท 
       ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 

       (1)  เพื่อน       (2)  ครอบครัว / คนรัก 
       (3)  ตนเอง       (4)  พนกังานขาย 
       (5)  ดารา / นกัร้อง            (6)  อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………… 
 

17. โอกาสใดท่ีท่านจะซ้ือเคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลี (เลือกเพียง 1 ขอ้) 
       (1)  ผลิตภณัฑท่ี์ใชอ้ยูห่มด                    (2)  มีผลิตภณัฑอ์อกใหม่ 
       (3)  ช่วงลดราคาหรือแถมสินคา้      (4)  มีการโฆษณาท่ีน่าสนใจ 
       (5)  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................... 
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ส่วนที่  3  ส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครฝ่ังธนบุรีในการซ้ือ 
   เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลปีระเภทผลติภัณฑ์บ ารุงผวิหน้า 
 

ค าช้ีแจง : ในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุง
ผวิหนา้  ท่านคิดวา่ปัจจยัต่อไปน้ีมีผลต่อการตดัสินใจ มากนอ้ยเพียงใด กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ใน
แต่ละปัจจยัท่ีท่านใหค้วามส าคญั 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ระดับความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ด้านผลติภัณฑ์ 
   1.1  ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั      
   1.2  ผลิตภณัฑมี์คุณสมบติัหลายดา้น      
   1.3  มีความปลอดภยัในการใช ้ไม่ก่อใหเ้กิดการแพ ้
          ระคายเคือง 

     

   1.4  มีรายละเอียดส่วนผสมบนฉลาก      
   1.5  มีส่วนผสมของสารสกดัจากธรรมชาติ      
   1.6  กล่ินของผลิตภณัฑ ์      
   1.7  ระบุวนัผลิต และวนัหมดอายท่ีุชดัเจน      
   1.8  มีวิธีการใชท่ี้บนฉลาก      
   1.9  รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ ์(Packaging) สวยงาม  

       ทนัสมยั 
     

   1.10 ผลิตภณัฑมี์นวตักรรมใหม่ๆออกมาเสมอ       
   1.11 อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 97 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ระดับความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

2. ด้านราคา 
   2.1  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ      
   2.2  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณของผลิตภณัฑ ์      
   2.3  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑจ์าก 
          ต่างประเทศยี่หอ้อ่ืน 

     

   2.4  มีป้ายแสดงราคาผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจน      
2.5 รับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต      
2.5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................      
3. ด้านการจดัจ าหน่าย      

   3.1  สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่นท าเลท่ีตั้งไปมาสะดวก      
   3.2  มีสินคา้พร้อมจ าหน่ายตลอดเวลา      
   3.3  มีเคานเ์ตอร์จ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางยี่หอ้อ่ืน      
   3.4  การตกแต่งเคานเ์ตอร์จดัจ าหน่ายมีความสวยงาม 
           ทนัสมยัน่าสนใจ 

     

   3.5 การจดัเรียงสินคา้ในชั้นวางของ มีความเป็นระเบียบ 
          สวยงามน่าสนใจ 

     

3.6 การจดัสินคา้ไวใ้นต าแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดั หยิบง่าย      
3.7 สามารถเลือกหยิบสินคา้ไดเ้อง โดยไม่ตอ้งรอพนกังาน 

           หยิบให ้
     

3.8 อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................      
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด      

   4.1  การโฆษณา      
        4.1.1  การโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน ์/ อินเตอร์เน็ต      
        4.1.2  การโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ เช่น นิตยสาร                          
        4.1.3  การใชด้ารา นกัร้อง นกัแสดงเกาหลีเป็น 
                   พรีเซ็นเตอร์ 

     

       4.1.4  อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................      
4.2  การประชาสัมพนัธ์      
       4.2.1  การรับรู้ข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของผู ้

น าเขา้  
                 และจดัจ าหน่ายเคร่ืองส าอางเกาหลี 

     

       4.2.2  มีเอกสารแนะน าผลิตภณัฑแ์จก      
       4.2.3 อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................      
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ระดับความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

  4.3  การส่งเสริมการขาย 
       4.3.1 การจดัโปรโมชัน่ลดราคา      
       4.3.2 การจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ      
       4.3.3 มีการแจกตวัอยา่งผลิตภณัฑท์ดลองใช ้      
       4.3.4 มีการใหท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์ณ จุดขาย      
       4.3.5 มีการสาธิตวิธีการใชผ้ลิตภณัฑ ์      
       4.3.6 การใหสิ้ทธิพิเศษแก่สมาชิกเช่น บริการแต่งหนา้ฟรี  
                  หรือจดัอบรบสอนแต่งหนา้ฟรี 

     

     4.3.7  อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................      
   4.4 การขายโดยพนักงานขาย      
       4.4.1 การใหข้อ้มลูผลิตภณัฑข์องพนกังานขาย ณ จุดขาย      
       4.4.2 การบริการและการใหค้วามรู้ของพนกังานขาย      
       4.4.3 พนกังานขายมีบุคลิกภาพท่ีดี      
       4.4.4 พนกังานขายมีความสุภาพ เอาใจใส่ในการใหบ้ริการ      
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ – นามสกุล นางสาวจิดาภา   เรียบร้อย 
 
วนั เดือน ปี เกดิ 8    เมษายน   2513 
 
ประวตัิการศึกษา   ปี พ.ศ  2531   ส าเร็จการศึกษาระดบั มธัยมศึกษาปีท่ี  6  

ท่ีโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก  
ปี  พ.ศ  2535  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมหาวทิยาลยั 
ธุรกิจบณัฑิตย ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจดัการทัว่ไป  
 
   

ประวตัิการท างาน  2   สิงหาคม   2536 
เร่ิมงานท่ี ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จ ากดั สาขา บางปะกง 
ต าแหน่งพนกังานออเธอะไรส์เทลเลอร์ 
5  ตุลาคม  2547   ด ารงต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีอาวุโสบริการลูกคา้ 
                             ท่ีสาขาบางแคเหนือ 
1  ตุลาคม  2554   ด ารงต าแหน่ง รองผูจ้ดัการ สาขาพนัทา้ยนรสิงห์ 
ปัจจุบนั ปี  2557  ด ารงต าแหน่ง รองผูจ้ดัการธุรกิจการขาย ท่ี 

  สาขาโกรกกราก    จ.สมุทรสาคร 
 

 

 


