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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การคน้ควา้อิสระเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเขต

ธนบุรีในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิวหน้า  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้บริโภคทั้ งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ใน
กรุงเทพมหานครเขตธนบุรี จ านวน  300  ราย   สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และ
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษา  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นเพศหญิง จ านวน 200 ราย และเป็นเพศ
ชาย จ านวน 100 ราย   ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  มีอายุ  21-35 ปี   จบการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพ 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ   และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท  

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหล ีประเภทผลิตภัณฑ์
บ ารุงผวิหน้า 

จากการศึกษา พบว่า มีการรู้จกัและรับรู้ข่าวสารเคร่ืองส าอางจากน าเข้าจากประเทศ
เกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าจาก นิตยสาร/วารสาร   โดยใช้เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าทั้ง  
กลางวนัและกลางคืน และใชเ้คร่ืองส าอางมาแลว้นอ้ยกวา่ 6 เดือน เหตุผลท่ีท าใหเ้ลือกใชเ้คร่ืองส าอาง
ประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า คือ ตอ้งการให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว ์/ ลดร้ิวรอย   ยี่ห้อเคร่ืองส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าท่ีใชปั้จจุบนั คือ  ETUDE HOUSE  โดยซ้ือ
เคร่ืองส าอางจากเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินคา้ หรือร้านสาขาในห้างสรรพสินคา้  การซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหนา้จากประเทศเกาหลีคร้ังต่อไป  คือ ลองใชย้ี่ห้ออ่ืน  การซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้โดยเฉล่ีย คือ สามเดือนต่อคร้ัง  โดยมีมูลค่าการซ้ือโดยเฉล่ียต่อ
คร้ังคือ   1,001-2,000 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง คือ เพื่อน และจะซ้ือ
เคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ เม่ือผลิตภณัฑท่ี์ใชอ้ยูห่มด  
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ส่วนที่  2  ส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครฝ่ังธนบุรีในการ
ซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลปีระเภทผลติภัณฑ์บ ารุงผวิหน้า 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัทุกปัจจยัในระดบัมาก 
เรียงล าดบัคือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์   ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย และปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหส้ าคญัโดยรวมในระดบั
มาก ในรายละเอียดให้ความส าคัญในระดับมาก 3 ล าดับแรกคือ มีความปลอดภัยในการใช้ ไม่
ก่อให้เกิดการแพ  ้ระคายเคือง รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  และระบุวนัผลิต และวนั
หมดอายท่ีุชดัเจน  

ปัจจัยด้านราคา  จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหส้ าคญัโดยรวมในระดบัมาก 
ในรายละเอียดให้ความส าคญัในระดบัมาก 3 ล าดบัแรก คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ 
รองลงมาคือ  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณของผลิตภณัฑ์  และราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับ
ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศยีห่อ้อ่ืน  

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย  จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ส าคญัโดยรวม
ในระดบัมาก ในรายละเอียดให้ความส าคญัในระดบัมาก 3 ล าดบัแรกคือ มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจาก
เคร่ืองส าอางยี่ห้ออ่ืน รองลงมาคือ  สามารถเลือกหยิบสินคา้ได้เอง โดยไม่ตอ้งรอพนักงานหยิบให ้
และการตกแต่งเคาน์เตอร์จดัจ าหน่ายมีความสวยงามทนัสมยัน่าสนใจ  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ส าคญั
โดยรวมในระดบัมาก ในรายละเอียดให้ความส าคญัในระดบัมาก 3 ล าดบัแรกคือ การจดัโปรโมชัน่ลด
ราคา  รองลงมาคือ การจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ  และการบริการและการใหค้วามรู้ของพนกังานขาย  

  
ตารางท่ี 5.1  แสดงล าดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญั
ล าดบัแรกต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ล าดับ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ปัจจัยย่อยทีม่ีความส าคัญเป็นล าดับแรก 
1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีความปลอดภยัในการใช ้ไม่ก่อใหเ้กิดการแพ ้

ระคายเคือง 
2 ปัจจยัดา้นราคา ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ 
3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางยีห่้ออ่ืน 
4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด การจดัโปรโมชัน่ลดราคา 



 

 72 

 จากตารางท่ี 5.1  พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของผูต้อบแบบสอบถามตามล าดบัคือปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์เร่ือง มีความปลอดภยัในการใช ้ไม่ก่อให้เกิดการแพ ้ระคายเคือง  ปัจจยัดา้นราคา เร่ืองราคา
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเร่ือง มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยก
จากเคร่ืองส าอางยีห่อ้อ่ืน ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เร่ืองการจดัโปรโมชัน่ลดราคา 
  
 
ตารางท่ี  5.2 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียงล าดบั
จากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 10 ล าดบัแรก 
 

ล าดบั ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกัด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัทีม่ผีล 
1 มีความปลอดภยัในการใช ้ไม่ก่อใหเ้กิดการ

แพ ้
ผลิตภณัฑ ์ 4.49 มาก 

2 ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั ผลิตภณัฑ ์ 4.41 มาก 
3 การจดัโปรโมชัน่ลดราคา การส่งเสริมการตลาด 4.40 มาก 
3 ระบุวนัผลิต และวนัหมดอายท่ีุชดัเจน ผลิตภณัฑ ์ 4.40 มาก 
4 ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ ราคา 4.39 มาก 
4 การจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ การส่งเสริมการตลาด 4.39 มาก 
5 มีส่วนผสมของสารสกดัจากธรรมชาติ ผลิตภณัฑ ์ 4.38 มาก 
6 ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณของ

ผลิตภณัฑ ์
ราคา 4.34 มาก 

7 การบริการและการใหค้วามรู้ของพนกังาน
ขาย 

การส่งเสริมการตลาด 4.26 มาก 

8 ผลิตภณัฑมี์คุณสมบติัหลายดา้น ผลิตภณัฑ ์ 4.23 มาก 
8 ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑจ์าก ราคา 4.23 มาก 
9 มีรายละเอียดส่วนผสมบนฉลาก ผลิตภณัฑ ์ 4.22 มาก 
10 มีป้ายแสดงราคาผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจน ราคา 4.17 มาก 

 
 จากตารางท่ี 5.2 พบว่าปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญั  10 อนัดบัแรกส่วนใหญ่อยูใ่นดา้นผลิตภณัฑ์ (มี 6 ขอ้ยอ่ย) รองลงมาดา้นราคา    (มี 4 
ขอ้ยอ่ย)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด (มี 3 ขอ้ยอ่ย)   
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ส่วนที่  3  ส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครฝ่ัง
ธนบุรีในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลปีระเภทผลติภัณฑ์บ ารุงผวิหน้า  จ าแนกตาม
เพศ  อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน และระยะเวลาทีใ่ช้ 

 

ตารางท่ี 5.3  แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีใหค้วามส าคญัเป็น 3 อนัดบัแรกของผูต้อบ
แบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ   
 

 ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

เพศ 

ชาย หญิง 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 1. มีความปลอดภยัในการใช ้ไม่ 

   ก่อใหเ้กิดการแพร้ะคายเคือง 
2. ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั 
3. มีส่วนผสมของสารสกดัจาก 
   ธรรมชาติ 

1.มีความปลอดภยัในการใช ้ไม่ก่อใหเ้กิด 
  การแพร้ะคายเคือง 
2. ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั 
3. ระบุวนัผลิต และวนัหมดอายท่ีุชดัเจน 

ปัจจยัดา้นราคา 1. ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณ 
    ค่าท่ีไดรั้บ 
2. ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั   
   ผลิตภณัฑ ์
3. ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิต 
     ภณัฑย์ีห่อ้อ่ืน 

1.ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ี 
   ไดรั้บ 
2. ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ ์
     
3. ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ ์
     ยีห่อ้อ่ืน 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

1. มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจาก 
    เคร่ืองส าอางยีห่อ้อ่ืน 
2. สามารถเลือกหยบิสินคา้ไดเ้อง  
    โดยไม่ตอ้งรอพนกังานหยบิให ้
3. การจดัเรียงสินคา้ในชั้นวางของ  
    มีความเป็นระเบียบ สวยงาม   
   น่าสนใจ 

1.สามารถเลือกหยบิสินคา้ไดเ้อง โดยไม่ 
    ตอ้งรอพนกังานหยบิให ้
2. มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจาก 
    เคร่ืองส าอางยีห่อ้อ่ืน 
3. สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่นท าเลท่ีตั้งไปมา 
     สะดวก และการจดัเรียงสินคา้ในชั้นวาง 
     ของมีความเป็นระเบียบสวยงาม 
     น่าสนใจ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

1. การจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ 
2. การจดัโปรโมชัน่ลดราคา 
3. การบริการและการใหค้วามรู้   
   ของพนกังานขาย 

1. การจดัโปรโมชัน่ลดราคา 
2. การจดั GIFT SET ท่ีน่าสนใจ 
3. การบริการและการใหค้วามรู้ของ 
    พนกังานขาย 
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จากตารางท่ี 5.3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้
ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์  ล าดบัแรก คือ มีความปลอดภยัในการใช ้ไม่ก่อให้เกิดการแพร้ะคายเคือง  
รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั และ มีส่วนผสมของสารสกดัจากธรรมชาติ ด้านราคา 
ล าดบัแรก คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ีได้รับ รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั
ผลิตภณัฑ์  และราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑย์ี่หอ้อ่ืน  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ล าดบัแรก
คือ  มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางยี่ห้ออ่ืน  รองลงมา คือ สามารถเลือกหยิบสินคา้ไดเ้อง
โดยไม่ตอ้งรอพนักงานหยิบให้ และการจดัเรียงสินค้าในชั้นวางของมีความเป็นระเบียบ สวยงาม 
น่าสนใจ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ล าดบัแรก คือ การจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ ลองลงมา คือ การจดั
โปรโมชัน่ลดราคา และการบริการและการใหค้วามรู้ของพนกังานขาย 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัล าดบัดา้นผลิตภณัฑ์ ล าดบัแรก คือ มีความ
ปลอดภยัในการใช้ ไม่ก่อให้เกิดการแพร้ะคายเคือง รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั และ 
มีส่วนผสมจากสารสกดัจากธรรมชาติ   ดา้นราคา ล าดบัแรก คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ี
ไดรั้บ  รองลงมา ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์ และ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์
ยี่ห้ออ่ืน ด้านช่องทาการจดัจ าหน่าย ล าดับแรก คือ  สามารถเลือกหยิบสินค้าได้เอง โดยไม่ตอ้งรอ
พนักงานหยิบให้ รองลงมา คือ มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางยี่ห้ออ่ืน และการตกแต่ง
เคาน์เตอร์จดัจ าหน่าย มีความสวยงาม น่าสนใจ  ด้านการส่งเสริมการตลาด ล าดบัแรก คือ การจดั
โปรโมชั่นลดราคา  รองลงมา คือ การจดั GIFT SET ท่ีน่าสนใจ และ การบริการและการให้ความรู้
ของพนกังานขาย ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 5.4   แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีให้ความส าคญัเป็น 3 ล าดบัแรกของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

อายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-35 ปี 36 ปีขึน้ไป 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 1. มีความปลอดภยัในการ 
  ใช ้ไม่ก่อใหเ้กิดการแพ ้
   ระคายเคือง 
2. ระบุวนัผลิตและวนั  
    หมดอายท่ีุชดัเจน 
3. ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง  
   เป็นท่ีรู้จกั 

1. มีความปลอดภยัในการ 
   ใช ้ไม่ก่อใหเ้กิดการแพ ้
    ระคายเคือง 
2. มีส่วนผสมจากสาร 
    สกดัจากธรรมชาติ 
3. ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง  
    เป็นท่ีรู้จกั 

1. ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง 
    เป็นท่ีรู้จกั 
2. มีความปลอดภยัในการ 
    ใช ้ไม่ก่อใหเ้กิดการแพ ้
    ระคายคือง 
3. ระบุวนัผลิตและวนั 
    หมดอายท่ีุชดัเจน 

ปัจจยัดา้นราคา 1. ราคาเหมาะสมเม่ือ  
    เทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ 
2. ราคาเหมาะสมเม่ือ   
    เทียบกบัปริมาณของ 
    ผลิตภณัฑ ์
3. ราคาเหมาะสมเม่ือ 
    เทียบกบัผลิตภณัฑจ์าก 
    ยีห่อ้อ่ืน 

1. ราคาเหมาะสมเม่ือ 
    เทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ 
2. ราคาเหมาะสมเม่ือ   
    เทียบกบัปริมาณของ 
    ผลิตภณัฑ ์
3. ราคาเหมาะสมเม่ือ 
    เทียบกบัผลิตภณัฑจ์าก 
    ยีห่อ้อ่ืน 

1. ราคาเหมาะสมเม่ือ 
    เทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ 
2. ราคาเหมาะสมเม่ือ   
    เทียบกบัปริมาณของ 
    ผลิตภณัฑ ์
3. ราคาเหมาะสมเม่ือ 
    เทียบกบัผลิตภณัฑจ์าก 
    ยีห่อ้อ่ืน 

ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

1. มีเคาน์เตอร์จ าหน่าย 
    แยกจากเคร่ืองส าอาง 
    ยีห่อ้อ่ืน 
2. มีสินคา้พร้อมจ าหน่าย 
    ตลอดเวลา  
3. สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่น 
    ท าเลท่ีตั้งไปมาสะดวก 

1. สามารถเลือกหยบิ 
   สินคา้ไดเ้อง โดยไม่  
   ตอ้งรอพนกังานหยบิให ้
2. มีเคาน์เตอร์จ าหน่าย 
    แยกจากเคร่ืองส าอาง 
    ยีห่อ้อ่ืน 
3. การตกแต่งเคานเ์ตอร์
จดั 
    จ าหน่ายมีความ 
    สวยงาม ทนัสมยั  
    น่าสนใจ 

1. มีเคาน์เตอร์จ าหน่าย 
    แยกจากเคร่ืองส าอาง 
    ยีห่อ้อ่ืน และ สามารถ 
    เลือกหยบิสินคา้ไดเ้อง  
    โดยไม่ตอ้งรอพนกังาน 
    หยบิให ้
3. การตกแต่งเคานเ์ตอร์ 
    จ าหน่ายมีความสวย 
   งาม ทนัสมยั น่าสนใจ 
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ)  แสดงปัจจยัย่อยของส่วนประสมการตลาดท่ีให้ความส าคญัเป็น 3 ล าดบัแรกของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 

อายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-35 ปี 36 ปีขึน้ไป 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

1. การจดัโปรโมชัน่ลด 
    ราคา 
2. การจดั Gift Set ท่ี  
    น่าสนใจ 
3. การบริการและการให ้
   ความรู้ของพนกังาน 
   ขาย 

1. การจดั Gift Set ท่ี 
    น่าสนใจ 
2. การจดัโปรโมชัน่ลด 
   ราคา 
3. การบริการและการให ้
    ความรู้ของพนกังาน 
   ขาย 

1. การจดัโปรโมชัน่ลด 
    ราคา 
2. การจดั Gift Set ท่ีน่า 
    สนใจ 
3. การใหข้อ้มูลผลิต 
    ภณัฑข์องพนกังานขาย 
    ณ. จุดขาย 

 
จากตารางท่ี 5.4  พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของ ผูต้อบแบบสอบถามอายไุม่เกิน 

20 ปีให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์  ล าดบัแรก  มีความปลอดภยัในการใช ้ไม่ก่อให้เกิดการแพร้ะคาย
เคือง  รองลงมา คือ ระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุท่ีชดัเจน และ ผลิตภณัฑ์มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  ด้าน
ราคา ล าดบัแรก คือ  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กบัปริมาณของผลิตภณัฑ์ และ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์จากยี่ห้ออ่ืน ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ล าดบัแรก คือ  มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางยี่ห้ออ่ืน  รองลงมา คือ มีสินค้า
พร้อมจ าหน่ายตลอดเวลา และ สถานท่ีจ าหน่ายอยู่ในท าเลท่ีตั้ งไปมาสะดวก ด้านการส่งเสริม
การตลาด ล าดบัแรก คือ  การจดัโปรโมชัน่ลดราคา รองลงมา คือ การจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ และการ
บริการและการใหค้วามรู้ของพนกังานขาย  

ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 21-35 ปี ให้ความส าคญัด้านผลิตภณัฑ์ ล าดบัแรก คือ มีความ
ปลอดภยัในการใช ้ไม่ก่อให้เกิดการแพร้ะคายเคือง  รองลงมา มีส่วนผสมจากสารสกดัจากธรรมชาติ
และ ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ดา้นราคา ล าดบัแรก คือ  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ 
รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณของผลิตภัณฑ์ และ ราคาเหมะสมเม่ือเทียบกับ
ผลิตภณัฑ์จากยี่ห้ออ่ืน ดา้นช่องทาการจดัจ าหน่าย ล าดบัแรก คือ สามารถเลือกหยิบสินคา้ไดเ้อง โดย
ไม่ตอ้งรอพนกังานหยิบให้  รองลงมา คือ มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางยี่ห้ออ่ืน และ การ
ตกแต่งเคาน์เตอร์จดัจ าหน่ายมีความสวยงาม ทนัสมยั น่าสนใจ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ล าดบัแรก
คือ  การจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ รองลงมาคือ การจดัโปรโมชัน่ลดราคา และ การบริการและการให้
ความรู้ของพนกังานขาย 
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ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 36 ปีข้ึนไป  ให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์  ล าดับแรก คือ  
ผลิตภณัฑ์มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  รองลงมา มีความปลอดภยัในการใช้ ไม่ก่อให้เกิดการแพร้ะคายเคือง
และ ระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุท่ีชดัเจน ดา้นราคา ล าดบัแรก คือ  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณ
ค่าท่ีไดรั้บ  รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณของผลิตภณัฑ์ และ ราคาเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัผลิตภณัฑ์จากยี่ห้ออ่ืน  ดา้นช่องทาการจดัจ าหน่าย ล าดบัแรก คือ  มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยก
จากเคร่ืองส าอางยี่ห้ออ่ืนและ สามารถเลือกหยิบสินค้าได้เอง โดยไม่ต้องรอพนักงานหยิบให ้ 
รองลงมา คือ การตกแต่งเคาน์เตอร์จ าหน่ายมีความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ  ด้านการส่งเสริม
การตลาด  ล าดบัแรก คือ  การจดัโปรโมชัน่ลดราคา  รองลงมา คือ การจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ  
และการใหข้อ้มูลผลิตภณัฑข์องพนกังานขาย ณ. จุดขาย 
 

3.3 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครฝ่ังธนบุรีในการซ้ือ
เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 
 

ตารางท่ี 5.5 แสดงปัจจยัย่อยของส่วนประสมการตลาดท่ีให้ความส าคญัเป็น 3 ล าดบัแรกของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

น้อยกว่า 15,000  บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001   ขึน้ไป 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 1. มีความปลอดภยัในการ 

   ใช ้ไม่ก่อใหเ้กิดการแพ ้
   ระคายเคือง 
2. ระบุวนัผลิตและวนั 
    หมดอายท่ีุชดัเจน 
3. มีส่วนผสมจากสาร 
    สกดัจากธรรมชาติ 

1. มีความปลอดภยัในการ 
   ใช ้ไม่ก่อใหเ้กิดการแพ ้
   ระคายเคือง 
2. ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง 
   เป็นท่ีรู้จกั 
3. มีส่วนผสมจากสาร 
   สกดัจากธรรมชาติ 

1. มีความปลอดภยัในการ 
    ใช ้ไม่ก่อใหเ้กิดการแพ ้
    ระคายเคือง 
2. ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง 
   เป็นท่ีรู้จกั 
3. มีส่วนผสมจากสาร 
    สกดัจากธรรมชาติ 

ปัจจยัดา้นราคา 1. ราคาเหมาะสมเม่ือ 
    เทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ 
2. ราคาเหมาะสมเม่ือ 
    เทียบกบัปริมาณของ 
    ผลิตภณัฑ ์
3. ราคาเหมาะสมเม่ือ 
    เทียบกบัผลิตภณัฑจ์าก 
    ต่างประเทศยีห่อ้อ่ืน 

1. ราคาเหมาะสมเม่ือ 
    เทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ 
2. ราคาเหมาะสมเม่ือ 
    เทียบกบัปริมาณของ 
    ผลิตภณัฑ ์
3. ราคาเหมาะสมเม่ือ 
    เทียบกบัผลิตภณัฑจ์าก 
    ต่างประเทศยีห่อ้อ่ืน 

1. ราคาเหมาะสมเม่ือ 
   เทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ 
2. ราคาเหมาะสมเม่ือ 
    เทียบกบัปริมาณของ 
    ผลิตภณัฑ ์
3. ราคาเหมาะสมเม่ือ 
    เทียบกบัผลิตภณัฑจ์าก 
    ต่างประเทศยีห่อ้อ่ืน 
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ตารางท่ี 5.5 (ต่อ) แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีใหค้วามส าคญัเป็น 3 ล าดบัแรกของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

น้อยกว่า 15,000  บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001   ขึน้ไป 

ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

1. มีเคาน์เตอร์จ าหน่าย 
    แยกจากเคร่ืองส าอาง 
   ยีห่อ้อ่ืน 
2. สามารถเลือกหยบิ 
   สินคา้ไดเ้อง โดยไม่ 
   ตอ้งรอพนกังานหยบิให ้
3. การตกแต่งเคานเ์ตอร์ 
   จดัจ าหน่ายมีความ 
   สวยงาม  ทนัสมยั  
   น่าสนใจ 

1. สามารถเลือกหยบิ 
    สินคา้ไดเ้อง โดยไม่ 
    ตอ้งรอพนกังานหยบิ 
    ให ้
2. มีเคาน์เตอร์จ าหน่าย  
   แยกจากเคร่ืองส าอาง 
   ยีห่อ้อ่ืน 
3. การตกแต่งเคานเ์ตอร์ 
   จดัจ าหน่ายมีความ 
   สวยงาม  ทนัสมยั  
   น่าสนใจ 

1. สามารถเลือกหยบิ 
    สินคา้ไดเ้อง โดยไม่  
    ตอ้งรอพนกังานหยบิ 
    ให ้
2. มีเคาน์เตอร์จ าหน่าย 
   แยกจากเคร่ืองส าอาง 
   ยีห่อ้อ่ืน 
3. การจดัเรียงสินคา้ใน 
   ชั้นวางของ  มีความเป็น 
   ระเบียบ น่าสนใจ  

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

1. การจดัโปรโมชัน่ลด     
    ราคา 
2. การจดั Gift Set ท่ี 
    น่าสนใจ 
3. การบริการและการให ้
    ความรู้ของพนกังาน 
    ขาย  

1. การจดัโปรโมชัน่ลด 
    ราคา 
2. การจดั Gift Set ท่ี 
    น่าสนใจ 
3. การบริการและการให ้
    ความรู้ของพนกังาน 
    ขาย 

1. การจดั Gift Set ท่ี 
    น่าสนใจ 
2. การจดัโปรโมชัน่ลด 
     ราคา 
3. การใหข้อ้มูลผลิตภณัฑ ์
    ของพนกังานขาย ณ. 
    จุดขาย  

 

จากตารางท่ี 5.5 พบวา่  ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนน้อยกวา่ 15,000  บาท  ให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์ ล าดบัแรก คือ มีความปลอดภยัในการ
ใช้ ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ ระคายเคือง  รองลงมา คือ ระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุท่ีชัดเจน และ มี
ส่วนผสมจากสารสกดัจากธรรมชาติ   ดา้นราคา ล าดบัแรก คือ  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ี
ไดรั้บ  รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณของผลิตภณัฑ์ และ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กบัผลิตภณัฑ์จากต่างประเทศ  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ล าดบัแรก คือ มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยก
จากเคร่ืองส าอางยี่ห้ออ่ืน   รองลงมา คือ สามารถเลือกหยิบสินคา้ไดเ้องโดยไม่ตอ้งรอพนกังานหยิบ
ให้ และ  การตกแต่งเคาน์เตอร์จัดจ าหน่ายมีความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ  ด้านการส่งเสริม
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การตลาด ล าดบัแรก คือ  การจดัโปรโมชัน่ลดราคา  รองลงมา คือ การจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ  และ 
การบริการและการใหค้วามรู้ของพนกังานขาย 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท  ให้ความส าคัญด้าน
ผลิตภณัฑ์  ล าดบัแรก คือ มีความปลอดภยัในการใช้ ไม่ก่อให้เกิดการแพ ้ระคายเคือง รองลงมา คือ 
ผลิตภณัฑ์มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  และ มีส่วนผสมจากสารสกดัจากธรรมชาติ    ดา้นราคา ล าดบัแรก คือ  
ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณค่าท่ีได้รับ รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์  และ ราคาเหมะสมเม่ือเทียบผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศยี่ห้ออ่ืน   ด้านช่องทาการจัด
จ าหน่าย  ล าดบัแรก สามารถเลือกหยิบสินคา้ไดเ้องโดยไม่ตอ้งรอพนกังานหยิบให้  รองลงมา คือ มี
เคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางยีห่้ออ่ืน และ  การตกแต่งเคาน์เตอร์จดัจ าหน่ายมีความสวยงาม 
ทนัสมยั น่าสนใจ  ด้านการส่งเสริมการตลาด ล าดบัแรก คือ  การจดัโปรโมชั่นลดราคา  รองลงมา  
การจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ  และ การบริการและการใหค้วามรู้แก่พนกังานขาย 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  30,001 ข้ึนไป  ให้ความส าคัญด้าน
ผลิตภณัฑ์ล าดบัแรก คือ มีความปลอดภยัในการใช้ ไม่ก่อให้เกิดการแพ  ้ระคายเคือง  รองลงมา คือ 
ผลิตภณัฑ์มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  และ มีส่วนผสมจากสารสกดัจากธรรมชาติ    ด้านราคา ล าดบัแรก 
ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณค่าท่ีได้รับ  รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณของ
ผลิตภณัฑ์  และราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์ยี่ห้ออ่ืน  ดา้นช่องทาการจดัจ าหน่าย ล าดบัแรก 
สามารถเลือกหยิบสินคา้ไดเ้องโดยไม่ตอ้งรอพนกังานหยบิให้ รองลงมา คือ  มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยก
จากเคร่ืองส าอางยีห่้ออ่ืน และ การจดัเรียงสินคา้ในชั้นวางของมีความเป็นระเบียบ น่าสนใจ   ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ล าดบัแรก คือ การจดั Gift Set  ท่ีน่าสนใจ รองลงมา คือ การจดัโปรโมชัน่ลดราคา 
และ การใหข้อ้มูลผลิตภณัฑข์องพนกังานขาย ณ.จุดขาย  
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ตารางท่ี 5.6 แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีให้ความส าคญัเป็น 3 ล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาใชเ้คร่ืองส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

ระยะเวลาใช้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลปีระเภทผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้า 

น้อยกว่า 6 เดอืน  6 เดอืน -  1  ปี  1 - 2  ปี   2 ปีขึน้ไป 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 1.มีส่วนผสมของสารสกดัจาก 

   ธรรมชาติ  
2. ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 
3. กล่ินของผลิตภณัฑ ์ 

1. มีความปลอดภยัในการใช ้ไม่ 
    ก่อใหเ้กิดการแพ ้ระคายเคือง   
    และ มีรายละเอียดส่วนผสมบน 
    ฉลาก  
2. ผลิตภณัฑมี์นวตักรรมใหม่ๆ 
    ออกมาเสมอ  
3. กล่ินของผลิตภณัฑ ์ และ  ระบุ 
   วนัผลิต และวนัหมดอายท่ีุชดัเจน  

1. ผลิตภณัฑมี์คุณสมบติัหลายดา้น    
   และ มีความปลอดภยัในการใช ้ 
   ไม่ก่อใหเ้กิดการแพร้ะคายเคือง 
    และระบุวนัผลิต และวนัหมดอาย ุ
    ท่ีชดัเจน และผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง 
    เป็นท่ีรู้จกั เท่ากนั 
2.  มีรายละเอียดส่วนผสมบนฉลาก   
    มีวิธีการใชท่ี้บนฉลาก และ 
   ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  
3. มีส่วนผสมของสารสกดัจาก 
   ธรรมชาติ  

1. ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  
2. มีความปลอดภยัในการใช ้ไม่ 
    ก่อใหเ้กิดการแพร้ะคายเคือง   
3. มีส่วนผสมของสารสกดัจาก 
    ธรรมชาติ   

ปัจจยัดา้นราคา 1. ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณ 
    ค่าท่ีไดรั้บ 
2. มีป้ายแสดงราคาผลิตภณัฑท่ี์ 
    ชดัเจน  
3.ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั 
   ปริมาณของผลิตภณัฑ ์ 

1. ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั 
   ปริมาณของผลิตภณัฑ ์ 
2. ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั 
   ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศยีห่อ้อ่ืน  
3. มีป้ายแสดงราคาผลิตภณัฑท่ี์ 
   ชดัเจน  

1.ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั 
   ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศยีห่อ้อ่ืน  
2.ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั 
   คุณค่าท่ีไดรั้บ  
3.ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั 
   ปริมาณของผลิตภณัฑ ์ 

1. ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั 
    คุณค่าท่ีไดรั้บ  
2. ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั 
   ปริมาณของผลิตภณัฑ ์ 
3. ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั 
   ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศยีห่อ้อ่ืน    
   มีป้ายแสดงราคาผลิตภณัฑท่ี์ 
   ชดัเจน  
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ตารางท่ี 5.6 (ต่อ) แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีให้ความส าคญัเป็น 3 ล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาใช้เคร่ืองส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

ระยะเวลาใช้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลปีระเภทผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้า 

น้อยกว่า 6 เดอืน  6 เดอืน -  1  ปี  1 - 2  ปี   2 ปีขึน้ไป 
ปัจจยัด้านการจดั
จ าหน่าย   

1. การจดัเรียงสินคา้ในชั้นวางของ  
    มีความเป็นระเบียบสวยงาม 
    น่าสนใจ  การจดัสินคา้ไวใ้น 
    ต  าแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดั หยบิ 
    ง่าย สามารถเลือกหยบิสินคา้ได ้ 
    เอง โดยไม่ตอ้งรอพนกังานหยบิให ้ 
2. มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจาก 
    เคร่ืองส าอางยีห่อ้อ่ืน  
3. การตกแต่งเคานเ์ตอร์จดัจ าหน่าย 
    มีความสวยงามทนัสมยัน่าสนใจ  

1. สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่นท าเล 
    ท่ีตั้งไปมาสะดวก  
2. มีสินคา้พร้อมจ าหน่าย 
    ตลอดเวลา  
3. มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจาก 
   เคร่ืองส าอางยีห่อ้อ่ืน  

1. มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจาก 
   เคร่ืองส าอางยีห่อ้อ่ืน  
2. สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่นท าเลท่ีตั้ง 
   ไปมาสะดวก  มีสินคา้พร้อม 
   จ าหน่ายตลอดเวลา  
3. การตกแต่งเคานเ์ตอร์จดัจ าหน่าย 
   มีความสวยงามทนัสมยัน่าสนใจ  

1. สามารถเลือกหยบิสินคา้ไดเ้อง  
   โดยไม่ตอ้งรอพนกังานหยบิให ้ 
2. การตกแต่งเคานเ์ตอร์จดัจ าหน่าย 
    มีความสวยงามทนัสมยัน่าสนใจ  
    การจดัเรียงสินคา้ในชั้นวางของ  
    มีความเป็นระเบียบสวยงาม 
   น่าสนใจ การจดัสินคา้ไวใ้น 
    ต  าแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดั หยบิ 
   ง่าย เท่ากนั 
3. สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่นท าเลท่ีตั้ง 
   ไปมาสะดวก  

ปัจจยัด้านส่งเสริม
การตลาด 

1.การจดัโปรโมชัน่ลดราคา และ 
   การจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ  
2. การใหสิ้ทธิพิเศษแก่สมาชิกเช่น  
    บริการแตง่หนา้ฟรี หรือจดัอบรบ 
    สอนแต่งหนา้ฟรี  
3. มีการสาธิตวิธีการใชผ้ลิตภณัฑ์  

1. การจดัโปรโมชัน่ลดราคา  
2.การบริการและการใหค้วามรู้ 
   ของพนกังานขาย  
3. การรับรู้ข่าวสารจากการ 
    ประชาสมัพนัธ์ของผูน้ าเขา้ 
    และจดัจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 
   เกาหลี  

1. การโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ /  
    อินเตอร์เน็ต การโฆษณาผา่นส่ือ 
    ส่ิงพิมพ ์ เช่น นิตยสาร  
2. การจดัโปรโมชัน่ลดราคา  การจดั Gift  
   Set ท่ีน่าสนใจ  การบริการและการให ้
    ความรู้ของพนกังานขาย และ พนกังาน   
    ขายมีความสุภาพ เอาใจใส่ในการ 
    ใหบ้ริการ เท่ากนั 
3.มีการใหท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์ณ จุดขาย  

1. การรับรู้ข่าวสารจากการ 
ประชาสมัพนัธ์ของผูน้ าเขา้และจดั
จ าหน่ายเคร่ืองส าอางเกาหลี  
2. การจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ และ
การใหข้อ้มูลผลิตภณัฑข์อง
พนกังานขาย ณ จุดขาย   
3. มีการสาธิตวิธีการใชผ้ลิตภณัฑ ์ 
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 จากตารางท่ี 5.6  พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาใช้
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ นอ้ยกวา่ 6 เดือน ใหค้วามส าคญั
ดา้นผลิตภณัฑ์ล าดบัแรกคือมีส่วนผสมของสารสกดัจาก ธรรมชาติ  รองลงมาคือ  ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกั และ กล่ินของผลิตภณัฑ์   ด้านราคา ล าดบัแรกคือ  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ี
ไดรั้บ รองลงมาคือ  มีป้ายแสดงราคาผลิตภณัฑ์ท่ีชดัเจน และราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณของ
ผลิตภณัฑ์   ด้านการจดัจ าหน่ายคือ การจดัเรียงสินค้าในชั้นวางของ มีความเป็นระเบียบสวยงาม
น่าสนใจ  การจดัสินคา้ไวใ้นต าแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดั หยิบ ง่าย สามารถเลือกหยิบสินคา้ไดเ้อง โดย
ไม่ตอ้งรอพนกังานหยิบให้ รองลงมาคือ  มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางยี่ห้ออ่ืน และการ
ตกแต่งเคาน์เตอร์จดัจ าหน่าย  มีความสวยงามทนัสมยัน่าสนใจ ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือการจดั
โปรโมชั่นลดราคา และการจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ รองลงมาคือ  การให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกเช่น     
บริการแต่งหนา้ฟรี หรือจดัอบรบสอนแต่งหนา้ฟรี และ มีการสาธิตวธีิการใชผ้ลิตภณัฑ์ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามระยะเวลาใช้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีประเภท
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า 6 เดือน -  1  ปีให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์ล าดบัแรกคือมีความปลอดภยัใน
การใช้ ไม่  ก่อให้เกิดการแพ้ ระคายเคือง   และมีรายละเอียดส่วนผสมบนฉลาก รองลงมาคือ 
ผลิตภณัฑมี์นวตักรรมใหม่ๆ  ออกมาเสมอ  และกล่ินของผลิตภณัฑ ์ และระบุวนัผลิต และวนัหมดอายุ
ท่ีชัดเจน  ด้านราคา คือ  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ราคา
เหมาะสมเม่ือเทียบกบั และผลิตภณัฑ์จากต่างประเทศยี่ห้ออ่ืน  มีป้ายแสดงราคาผลิตภณัฑ์ท่ีชดัเจน 
ดา้นการสถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่นท าเลท่ีตั้งไปมาสะดวก รองลงมาคือ มีสินคา้พร้อมจ าหน่ายตลอดเวลา  
และ มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางยี่ห้ออ่ืน  ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การจัด
โปรโมชัน่ลดราคา  รองลงมาคือการบริการและการให้ความรู้ของพนกังานขาย   และการรับรู้ข่าวสาร
จากการประชาสัมพนัธ์ของผูน้ าเขา้ และจดัจ าหน่ายเคร่ืองส าอางเกาหลี 
 ผู้ตอบแบบสอบถามระยะเวลาใช้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีประเภท
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า  1 - 2  ปี  ให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์ล าดบัแรกคือ ผลิตภณัฑ์มีคุณสมบติั
หลายดา้น   และ มีความปลอดภยัในการใช ้ ไม่ก่อใหเ้กิดการแพร้ะคายเคือง   และระบุวนัผลิต และวนั
หมดอายุ   ท่ีชดัเจน และผลิตภณัฑ์มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  รองลงมา มีรายละเอียดส่วนผสมบนฉลาก  มี
วธีิการใชท่ี้บนฉลาก และผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  และมีส่วนผสมของสารสกดัจากธรรมชาติ   
ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับ ผลิตภณัฑ์จากต่างประเทศยี่ห้ออ่ืน รองลงมาคือ ราคา
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ  และราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณของผลิตภณัฑ์  ดา้นการ
จดัจ าหน่ายคือ  มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางยี่หอ้อ่ืน  รองลงมาคือ สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่น
ท าเลท่ีตั้ง ไปมาสะดวก  มีสินคา้พร้อมจ าหน่ายตลอดเวลา   และการตกแต่งเคาน์เตอร์จดัจ าหน่าย  มี
ความสวยงามทันสมัยน่าสนใจ  ด้านการส่งเสริมการตลาดคือ การโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ /    
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อินเตอร์เน็ต การโฆษณาผ่านส่ือ  ส่ิงพิมพ์  เช่น นิตยสาร  รองลงมาคือ  การจดัโปรโมชั่นลดราคา  
การจดั Gift  Set ท่ีน่าสนใจ  การบริการและการให้ความรู้ของพนกังานขาย และ พนกังาน ขายมีความ
สุภาพ เอาใจใส่ในการใหบ้ริการ และมีการใหท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์ณ จุดขาย 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเขตธนบุรี
ในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี  โดยใชท้ฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix 
หรือ 4P’s) และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถอภิปรายผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวมในระดับมาก ในรายละเอียดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนฤมล 
วฒันศิริ  (2551) ท่ีศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตผลิตภณัฑ์ลดร้ิวรอย
บนใบหน้าของผูห้ญิงในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัใน
ระดบัมากล าดบัแรกคือปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์   นอกจากนั้นผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของนิธินนัท ์ ชชัมนมาศ ( 2551) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางยี่ห้อ The Body Shop ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมากล าดับแรกคือ ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์   แต่ผลการศึกษาคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพชัรี หยกเล็ก (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ของสตรีในอ าเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมุทรสาคร  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ ปัจจยัดา้น
ราคา  ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพชัรี  หยกเล็ก (2548)  เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่ง
มีรายไดต่้างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งของของพชัรี หยกเล็ก มีรายไดต่้อเดือน 5,001–10,000 บาท  แต่กลุ่ม
ตวัอย่างของการศึกษาน้ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 บาท  ซ่ึงมีความสามารถในการซ้ือมากกว่า 
จึงใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ากกวา่ปัจจยัดา้นราคา 

  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบั
มากล าดบัแรกคือ มีความปลอดภยัในการใช ้ไม่ก่อให้เกิดการแพ ้ระคายเคือง รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์
มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก  และระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุท่ีชัดเจน  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของนฤมล วฒันศิริ  (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก
ล าดบัแรกคือ ความปลอดภยัในการใช ้ไม่เกิดการแพ ้  แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พชัรี หยก
เล็ก (2548) ท่ีผลศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิธินันท์  ชชัมนมาศ ( 2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่า
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ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากล าดับแรกคือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์    ทั้ งน้ีผล
การศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพชัรี หยกเล็ก (2548)  และของนิธินันท์  ชัชมนมาศ         
( 2551) อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตวัอย่างมีรายได้ต่อเดือนต่างกนั  โดยกลุ่มตวัอย่างของพชัรี หยกเล็ก 
(2548) มีรายได้ 5,001–10,000 บาท  และกลุ่มตวัอย่างของนิธินนัท์  ชัชมนมาศ  ( 2551) มีรายไดต่้อ
เดือน  5,001-15,000 บาท ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งคนละกลุ่มกนั โดยการศึกษาน้ีกลุ่มตวัอยา่งมีรายไดต่้อ
เดือน 15,001-30,000 บาท  ซ่ึงมีความสามารถในการซ้ือมากกว่า จึงให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ความปลอดภัยในการใช้ ซ่ึงเม่ือใช้แล้วจะไม่ก่อให้เกิดการแพ้ หรือระคายเคือง รวมถึงต้องเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและมีการระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุให้ชดัเจนมากกวา่ท่ีจะค านึงถึง
คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยด้านราคา  จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก 
ล าดบัแรก คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ีได้รับ รองลงมาคือ  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั
ปริมาณของผลิตภัณฑ์   และราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศยี่ห้ออ่ืน  ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนฤมล วฒันศิริ  (2551) ท่ีผลศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดับมากล าดับแรกคือ ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณค่าท่ีได้รับ  และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของพชัรี หยกเล็ก (2548) ท่ีผลศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก
คือราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์   และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิธินนัท ์ 
ชัชมนมาศ ( 2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัปานกลางคือ 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้   

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัใน
ระดบัมากล าดบัแรกคือ มีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางยีห่้ออ่ืน รองลงมาคือ  สามารถเลือก
หยบิสินคา้ไดเ้อง โดยไม่ตอ้งรอพนกังานหยบิให ้และการตกแต่งเคาน์เตอร์จดัจ าหน่ายมีความสวยงาม
ทนัสมยัน่าสนใจ  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนฤมล วฒันศิริ  (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่า
ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากคือความสะดวกในการหาซ้ือ รองลงมา คือ 
เคร่ืองส าอางมีจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า  และสถานท่ีท่ีจ  าหน่ายใกล้บ้านและมีท่ีจอดรถอย่าง
เพียงพอ   และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัชรี หยกเล็ก (2548) ท่ีผลศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากคือผลิตภณัฑมี์จ าหน่ายทัว่ไป รองลงมา คือ การจดัสินคา้ใน
ต าแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดั  และ การจดัสินคา้ไวใ้นต าแหน่งท่ีหยบิง่าย  นอกจากนั้นยงัไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของนิธินันท์  ชัชมนมาศ   ( 2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือความสะดวกในการซ้ือเคร่ืองส าอาง  รองลงมาความสวยงาม
ของเคาน์เตอร์เคร่ืองส าอาง  และหาซ้ือได้ง่าย   ทั้ งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา 
ของนฤมล วฒันศิริ  (2551)  ของพชัรี หยกเล็ก (2548) และของนิธินนัท ์ ชชัมนมาศ ( 2551)  อาจเป็น
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เพราะว่ากลุ่มตวัอย่างมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั  โดยการศึกษาของทั้ง 3 คนน้ี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน  ซ่ึงการศึกษาน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นข้าราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ จึงให้ความส าคญักบัการมีเคาน์เตอร์จ าหน่ายแยกจากเคร่ืองส าอางยีห่้ออ่ืน  และ
สามารถท่ีจะเลือกหยิบสินคา้ไดเ้องโดยท่ีไม่ตอ้งรอพนกังานขายหยิบให้มากกว่าท่ีจะค านึงถึงความ
สะดวกในการหาซ้ือหรือการวางจ าหน่ายทัว่ไป 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากล าดับแรกคือ การจดัโปรโมชั่นลดราคา  รองลงมาคือ การจดั Gift Set ท่ี
น่าสนใจ  และ การบริการและการให้ความรู้ของพนักงานขาย  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของนฤมล วฒันศิริ  (2551) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากคือการบริการ
และการให้ความรู้ของพนักงานขาย   แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พชัรี หยกเล็ก (2548) ท่ี
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากคือ การส่งเสริมการตลาด  การโฆษณา และ มี
ตวัอย่างให้ทดลองใช้    และไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของนิธินันท์  ชัชมนมาศ   ( 2551) ท่ีผล
การศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากคือ การจดักิจกรรมต่างๆ ณ สถานท่ี
จดัจ าหน่าย  เช่น การสาธิตการใช้ผลิตภณัฑ์  การนวดหน้าฟรีแก่สมาชิกบตัรเครดิตท่ีร่วมรายการ   
และการให้บริการและค าแนะน าจากพนกังานขาย การให้บริการและการให้ส่วนลดพิเศษแก่สมาชิก
ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา พชัรี หยกเล็ก (2548) และของนิธินนัท์  ชชัมนมาศ    
( 2551)  อาจเป็นเพราะวา่กลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัทั้งอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  โดย
กลุ่มตวัอย่างของการศึกษาน้ีมีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ต่อเดือน 
15,000-30,000 บาท ส่วนกลุ่มตวัอยา่งของพชัรี หยกเล็ก (2548) และของนิธินนัท ์ ชชัมนมาศ ( 2551)   
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั และมีรายได้ 5,000-15,000 บาท   ดังนั้นกลุ่มตวัอย่างการศึกษาน้ีจึงมี
ความสามารถในการซ้ือมากกว่า  จึงให้ความส าคญักบัดา้นการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของการจดั
โปรโมชั่นลดราคา  หรือการจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ  รวมถึงความรู้ของพนักงานขายท่ีจะสามารถ
แนะน าสินคา้ไดม้ากกวา่ท่ีให้ความส าคญักบัเร่ืองการโฆษณา การมีตวัอยา่งสินคา้ให้ทดลองใช ้  หรือ
การจดักิจกรรมต่างๆ ณ สถานท่ีจดัจ าหน่าย   

 
5.3 ข้อค้นพบ 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเขตธนบุรี
ในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี  มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
 1. นอกจากนิตยสาร/วารสารแล้ว การบอกกล่าวของคนรู้จักเป็นแหล่งท่ีท าให้รู้จัก
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ เป็นอนัดบั 2  และอินเทอร์เน็ตเป็นอนัดบั 3  
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2. ส่วนใหญ่การใชเ้คร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า
จะนิยมใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ได้ทั้ งกลางวนัและกลางคืน   โดยส่ิงท่ีต้องการจากผลิตภณัฑ์คือมีความ
ปลอดภัยในการใช้ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ระคายเคือง  และผลิตภณัฑ์มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ไม่
ก่อให้เกิดการระคายเคือง  เพราะส่ิงท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการจากผลิตภณัฑ์คือตอ้งการผิวท่ีอ่อน
เยาวจึ์งตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ์เพื่อการบ ารุงผวิทั้งกลางวนัและกลางคืน และเช่ือมัน่วา่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสาร
สกดัจากธรรมชาติจะมีส่วนช่วยในการบ ารุงผวิหนา้  

3.  เหตุผลท่ีส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิวหน้าเพราะต้องการให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์/ลดร้ิวรอย  ต้องการให้ใบหน้าขาวเนียนใส และตาม
กระแสนิยมและตอ้งการ  โดยยี่ห้อของเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผวิหนา้ท่ีส่วนใหญ่นิยมใชใ้นปัจจุบนั คือ ETUDE HOUSE  และยีห่อ้ SKIN FOOD 

4. ส่วนใหญ่เพื่อนจะเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีประเภทบ ารุงผวิหนา้   
 5.  ส่วนใหญ่แหล่งท่ีตอ้งการซ้ือหรือการจดัจ าหน่ายเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้คือเคาน์เตอร์ในหา้งสรรพสินคา้หรือสาขาในหา้งสรรพสินคา้  
โดยเป็นเคาน์เตอร์ท่ีจ  าหน่ายสินคา้แยกจากเคร่ืองส าอางยี่หอ้อ่ืน  และสามารถเลือกหยิบสินคา้ไดเ้อง
โดยไม่ตอ้งรอพนกังานหยบิให ้   และนอกจากการซ้ือจากเคาน์เตอร์แลว้ มีการฝากคนอ่ืนซ้ือมาจาก
ประเทศเกาหลีเป็นอนัดบั 2 
 6. ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหน้า 3 เดือนต่อคร้ัง ซ่ึงมูลค่าในการซ้ือโดยเฉล่ียต่อคร้ังคือ 1,001-2,000 บาท รองลงมา 
2,001-3,000 บาท  ซ่ึงเม่ือพิจารณาดา้นราคาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจะให้ความส าคญัมากกบัราคา
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ีได้รับ  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณของผลิตภณัฑ์ และราคา
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศยีห่อ้อ่ืน 
 7.  การส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากเป็นอนัดบัแรกคือ 
การจดัโปรโมชัน่ลดราคา รองลงมาเป็นการจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ และการบริการและการให้ความรู้
ของพนกังานขาย    และพบวา่โอกาสในการซ้ือช่วงลดราคาหรือแถมสินคา้จะเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจาก
การซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ใชอ้ยูห่มดไป   
 8. การซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าจากประเทศเกาหลีคร้ังต่อไป ผูต้อบแบบสอบถาม    
ร้อยละ 46.0  จะลองใชย้ีห่อ้อ่ืน  มีเพียงร้อยละ 28.7 เท่านั้นท่ียงัจะซ้ือผลิตภณัฑย์ีห่อ้เดิม     
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเขตธนบุรี

ในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี  มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
ด้านผลติภัณฑ์   

 จากการศึกษาพบวา่การใชเ้คร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิวหน้าจะนิยมใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีใช้ไดท้ั้งกลางวนัและกลางคืน   โดยส่ิงท่ีตอ้งการจากผลิตภณัฑ์อนัดบั
แรกคือ  ผลิตภณัฑ์มีความปลอดภยัในการใชไ้ม่ก่อใหเ้กิดการแพร้ะคายเคือง   ดงันั้นผูจ้ดัจ  าหน่ายควร
ให้ความส าคญักบัการน าผลิตภณัฑ์มาจ าหน่ายโดยตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมจากธรรมชาติท่ีไม่
ก่อให้เกิดการระคายเคือง  มีความปลอดภยัในการใช้ และผลิตภณัฑ์ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีสามารถใชไ้ด้
ทั้งกลางวนัและกลางคืน ใช้แลว้ท าให้ใบหนา้ดูอ่อนเยาว ์ลดร้ิวรอย ขาวเนียนใสโดยผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผวิหนา้ท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายควรพิจารณาน ามาจ าหน่ายตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียง  โดยผลิตภณัฑ์อนัดบั
แรกท่ีควรน ามาจ าหน่ายไดแ้ก่ ยี่ห้อ Etude House ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผูนิ้ยมซ้ือ
มากท่ีสุด รองลงมาคือยีห่อ้ Skin Food  
 

ด้านราคา   
 จากการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัมากกบัราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าท่ี
ไดรั้บ  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณของผลิตภณัฑ์ และราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์
จากต่างประเทศยี่ห้ออ่ืน ดงันั้น ผูจ้ดัจ  าหน่ายควรพิจารณาความเหมาะสมของราคาของผลิตภณัฑ์ท่ี
น ามาจ าหน่าย โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกบัปริมาณของผลิตภณัฑแ์ละราคาของผลิตภณัฑ์ เม่ือ
เทียบกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อจากต่างประเทศท่ีมีคุณสมบติัใกล้เคียงกันมีราคาไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงจาก
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ซ้ือโดยเฉล่ียแต่ละคร้ัง มีมูลค่าในการซ้ือตั้งแต่ 1,000 จนถึง 
3,000 บาท  หากผูจ้  าหน่ายให้ความส าคญัในการคดัเลือกราคาของผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ
แลว้ ก็จะเกิดการซ้ือซ ้ าอยา่งต่อเน่ือง  เม่ือพิจารณาจากการซ้ือผลิตภณัฑ์แลว้ยงัมีผูต้อบ แบบสอบถาม
อีกร้อยละ 28.7 ท่ียงัจะใช้ผลิตภณัฑ์ยี่ห้อเดิม  และเม่ือน าผลิตภณัฑ์มาจ าหน่ายควรมีป้ายแสดงราคา
ผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจน  รวมถึงมีบริการรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต   
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  ด้านการจัดจ าหน่าย   
 จากการศึกษาพบว่าแหล่งท่ีต้องการซ้ือหรือการจดัจ าหน่ายเคร่ืองส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีประเภทผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าคือเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าหรือสาขาใน
ห้างสรรพสินคา้  โดยเป็นเคาน์เตอร์ท่ีจ  าหน่ายสินคา้แยกจากเคร่ืองส าอางยี่ห้ออ่ืน  และสามารถเลือก
หยบิสินคา้ไดเ้องโดยไม่ตอ้งรอพนกังานหยบิให ้  ดงันั้นผูจ้ดัจ  าหน่ายควรเลือกสถานท่ีจ าหน่ายในหา้ง
ในห้างสรรพสินค้าหรือสาขาในห้างสรรพสินค้า  โดยเป็นเคาน์เตอร์ท่ีจ  าหน่ายสินค้าแยกจาก
เคร่ืองส าอางยี่ห้ออ่ืนตั้งอยู่บริเวณส่วนด้านนอกของห้าง (Stand Alone Shop)  ขายเฉพาะผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางยี่ห้อน าเขา้จากประเทศเกาหลีเท่านั้น   โดยมีการจดัพื้นท่ีแยกเป็นสัดส่วนของผลิตภณัฑ์
ตามคุณสมบติัการใช้  เช่น ผลิตภณัฑ์ส าหรับผูช้าย  ผลิตภณัฑ์ส าหรับผูห้ญิง  ผลิตภณัฑ์ส าหรับคน
อายไุม่เกิน 20 ปี  ผลิตภณัฑส์ าหรับคนอาย ุ21 ปีข้ึนไป  เป็นตน้  
 

  ด้านการส่งเสริมการตลาด   
 ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากเป็นอนัดบัแรกคือ 
การจดัโปรโมชัน่ลดราคา รองลงมาเป็นการจดั Gift Set ท่ีน่าสนใจ และ การบริการและการให้ความรู้
ของพนกังานขาย พบวา่โอกาสในการซ้ือช่วงลดราคาหรือแถมสินคา้จะเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจากการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีใชอ้ยูห่มดไป   ดงันั้น ในการส่งเสริมการตลาดผูจ้ดัจ  าหน่ายควรให้ความส าคญักบัการจดั
รายการส่งเสริมการขายโดยการจดัโปรโมชัน่ลดราคา  การจดั Gift Set ชุดประหยดัท่ีน่าสนใจ โดย
จะตอ้งให้ความส าคญักบัการโฆษณาในนิตยสาร/วารสาร อินเตอร์เน็ต เพื่อบอกให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้
ขอ้มูล ข่าวสาร ของผลิตภณัฑไ์ดม้ากข้ึน เพราะจากการผลศึกษาพบวา่ นอกจากการรับรู้ผลิตภณัฑจ์าก
นิตยสาร/วารสาร อินเตอร์เน็ตแลว้  ผูบ้ริโภคยงัรู้จกัผลิตภณัฑ์มาจากการบอกกล่าวจากคนรู้จกั และผู ้
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ คือ เพื่อน   ดงันั้นผูจ้ดัจ  าหน่ายควรให้ความส าคญักบัการ
โฆษณาในนิตยสาร วารสาร  และทางอินเทอร์เน็ตเพื่อบอกกล่าวให้ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบขอ้มูลการจดั
โปรโมชัน่ลดราคา  และการจดั Gift Set ชุดประหยดัท่ีน่าสนใจ เพื่อท่ีเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริโภคท่ีเคยฝาก
เพือ่นซ้ือจากประเทศเกาหลีโดยตรง หนัมาซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ขายในประเทศไทยมากยิง่ข้ึน 


