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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING PURCHASE DECISION TOWARDS KOREAN 

COSMETICES FOR BANGKOK CONSUMERS) 

ธญัรัฐ ไพศาลวงศดี์ 1  ผศ.ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2 

------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติและการรับรู้เคร่ืองสําอางเกาหลีท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (ผลิตภณัฑ์,ราคา,ช่องทางการจดัจาํหน่ายและ

การส่งเสริมการตลาด) ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ทาํการวิจยัโดยกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งส้ิน 

400 โดยการเก็บแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากนั้นมีการวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณาอธิบายค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ ANOVA 

และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาค่า T-test F-test ค่า Sig 

สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความ

คลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสําคญั0.05 

ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี  

    
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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พบวา่ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 26 – 35 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดม้ากกวา่ 30,001 บาท 

สมมติฐานท่ี1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านการรับรู้และทัศนคติเคร่ืองสําอางเกาหลีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี สมมติฐานท่ี3 ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลี 

คําสําคัญ:   เคร่ืองสาํอาง, เกาหลี 

Abstract 

The Studies on the Factors Influencing Purchase Decision towards Korean 

Cosmetics for Bangkok Consumers. The following objectives: 1) To study personal 

factors that affect the buying decision on Korean cosmetics 2) To study the 

perception and attitude towards Korean cosmetics 3) To study marketing mix 

factors that affect the purchasing decision on Korean cosmetics. To bring research 

sample using random samples from a total consumer in Bangkok of 400 

questionnaires used as a tool to collect data. And data analysis with computer 

program finished with descriptive statistic describe the frequency values 

(Frequency) percentage (Percentage) Average (Mean) and standard deviation values 

(Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and 

Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate T-test F-test value Sig correlation 

coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values. To 

analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level 

research appears as follows. 

Found that the buying decision on Korean cosmetics. Mostly, female aged 

26 – 35  years old,  single and Bachelor degree. Most of them are employee with 

revenue more than 30,001  baht. 
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Hypothesis 1) Individual factors show that the different level of the 

personal factors made different decision affect the purchasing decision on Korean 

cosmetics. Hypothesis 2) The perception and attitude made different decision affect 

the purchasing decision on Korean cosmetics.  Hypothesis 3) The marketing mix: 

Product, Price, Place, Promotion made different decision affect the purchasing 

decision on Korean cosmetics 

KEYWORD:  KOREAN, COSMETICS 

1. บทนํา 

ในสังคมปัจจุบนั เราไม่อาจปฏิเสธไดว้า่คนในสังคมมกัจะให้ความสําคญักบั

รูปลกัษณ์ภายนอกมากกว่าส่ิงอ่ืนใด กล่าวคือ คนในสังคมยุคปัจจุบนัมีความเช่ือไป

ในทางเดียวกนัวา่ หากคนเรามีหนา้ตาสวยงาม ผิวพรรณดี ดูดี จะเป็นหนทางหรือตวั

ช่วยเพื่อนาํเราไปสู่ความสําเร็จในชีวิต ทั้งในดา้นอาชีพการงาน หรือ การไดรั้บการ

ยอมรับในสังคม เราสามารถสังเกตไดจ้ากการท่ี การศลัยกรรมตกแต่งใบหน้า หรือ

ร่างกาย กลายเป็นเร่ืองปกติในสังคมปัจจุบนั 

 นอกจากการทาํศลัยกรรม เคร่ืองสําอางหรือผลิตภณัฑ์เสริมความงามก็ไดรั้บ

ความนิยมเป็นอย่างมาก จากการนาํเข้าเคร่ืองสําอางท่ีมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะเคร่ืองสําอางท่ีนาํเขา้มาจากประเทศเกาหลี ถือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราการ

ขยายตวัสูงถึงร้อยละ 110.6 และยงัมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตสูงกว่าตลาดอ่ืนๆในเอเชีย 

ทั้งน้ีปัจจยัท่ีทาํให้ประเทศเกาหลีใตเ้ขา้มาเป็นตลาดใหม่ครองใจผูบ้ริโภคทัว่ไทย 

ไดแ้ก่ กระแสเกาหลีฟีเวอร์ หรือ การแสนิยมเกาหลี ท่ีเป็นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและ

กันของวฒันธรรมเพลงป๊อบของเกาหลี แฟชั่นการแต่งกาย ทรงผม รวมไปถึง

เคร่ืองสาํอาง และการแต่งหนา้ 

ในปัจจุบนั กระแสความนิยมเกาหลีไดก้ระจายไปทัว่เอเชีย รวมทั้งประเทศ

ไทยด้วย และส่งผลกระทบต่อทัศนคติ หรือพฤติกรรมของคนไทยบางกลุ่ม 

วฒันธรรมเกาหลีไดเ้ขา้มาส่งผลต่อชีวิตวยัรุ่นไทย ไม่ว่าจะเป็น เร่ืองแฟชัน่ อาหาร 

สินคา้ ผลิตภณัฑ์ รวมไปถึงวิถีการดาํเนินชีวิต และอ่ืนๆอีกมากมาย ความนิยมเกาหลี
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นั้นได้แผ่ขยายและส่งผลกระทบต่อประชากรไทยเป็นจาํนวนมาก รวมถึงการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ความงามท่ีนําเข้าจากประเทศเกาหลีท่ีจําหน่าย ในประเทศไทย เช่น 

เคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ 

สืบเน่ืองจากในปัจจุบนัประชากรในกรุงเทพมหานครหันไปให้ความสนใจ

ในวฒันธรรมเกาหลีเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ในดา้นความสวยความงามในการใช้

เคร่ืองสําอางเกาหลี แต่รวมไปถึงดา้นแฟชัน่ อาหาร สินคา้ ผลิตภณัฑ์ แมก้ระทัง่ วิถี

การดาํเนินชีวิต ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมไทย รวมไปถึงการทาํตลาด

ของนกัการตลาดไทยในการพยายามท่ีจะหกัเหความเขา้ใจ ทศันคติ และ การรับรู้ของ

คนไทยใหก้ลบัมาใชเ้คร่ืองสาํอางของไทย   

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 

  1.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง

เกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติและการรับรู้เคร่ืองสาํอางเกาหลีท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

3.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลี

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

2.ปัจจยัดา้นทศันคติและการรับรู้เคร่ืองสาํอางเกาหลีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

3.ปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลีของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตการวจัิย 

 การวจิยัน้ี ผูว้ิจยักาํหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 

1.ขอบเขตด้านประชากร ผูว้ิจ ัยทาํการศึกษากลุ่มประชากรท่ีอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มคนทาํงาน ในช่วงอายุ

ระหวา่ง 18-50  ปี 

2.ขอบเขตด้านเน้ือหา ในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ 

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุมกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง

เกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากเอกสาร บทความ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ

ออนไลน์ และรายงานวจิยั 

3.ช่วงเวลาในการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอิสระ ผูว้ิจยักาํหนด

ระยะเวลาในการศึกษาวจิยัตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดทา้ยการศึกษา

อิสระ ตลอดจนองคร์วมของเน้ือหาและรูปเล่มเป็นระยะเวลา 120 วนั 
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กรอบความคิดในการวจัิย (Frame Work) 

    ตัวแปรต้น (Independent Variables)        ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลการวิจัยน้ีจะช้ีให้เห็นถึงปัจจัยสําคัญของวฒันธรรมเกาหลีท่ีมีผลต่อ

ประเทศเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย ขอ้มูลน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนกัการตลาดไทย

ท่ีจะได้ศึกษาและคน้หาโอกาสทางการตลาด เพื่อท่ีจะนาํมาปรับใช้กบัผลิตภณัฑ์

สมุนไพรหรือเคร่ืองสําอางท่ีทาํจากวตัถุดิบธรรมชาติท่ีขายในประเทศไทยและ

ส่งออกไปยงัประเทศเกาหลี 

 

ประชากรศาสตร์ 

-เพศ 

-อาย ุ

-การศกึษา 

-อาชีพ 

-รายได้ 

-สถานภาพสมรส 

     ทศันคตแิละการรับรู้ 

เก่ียวกบัเคร่ืองสําอางเกาหลี 

ปัจจัยทางการตลาด 

-Product 

-Price 

-Place 

-Promotion 

การตดัสินใจซือ้เคร่ืองสําอาง

เกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 
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2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลีของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมหลกัการ และทฤษฎีท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดทฤษฏี วฒันธรรมสมัยนิยม (Popular Culture) 

Popular Culture หรือ วฒันธรรมสมยันิยม เป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํให้

เคร่ืองสาํอางเกาหลีเป็นท่ีนิยมในประเทศไทยคาํวา่ "Popular Culture" มีการใช้

ภาษาไทยในหลายคาํ เช่น วฒันธรรมสมยันิยม  วฒันธรรมประชานิยม ไม่วา่จะใชค้าํ

ใดก็ตาม การพิจารณาวา่ส่ิงๆนั้นเป็นความนิยมของผูค้นในยคุสมยัหรือเป็นวฒันธรรม

สมยันิยมหรือไม่นั้น อาจพิจารณาไดจ้ากเกณฑท์ั้ง4ประการไดแ้ก่ 

            1.เป็นส่ิงท่ีช่ืนชอบหรือยอมรับโดยผูค้นจาํนวนมาก 

            2.เป็นส่ิงท่ีถูกมองวา่ตํ่าชั้นและไร้คุณค่าหรือรสนิยมทางศิลปะ 

            3.เป็นส่ิงท่ีออกแบบมาหรือสร้างข้ึนเพื่อใหค้นจาํนวนมากช่ืนชอบเพื่อ

ประโยชน์ทางการคา้และบริโภคนิยม 

            4.เป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนโดยผูค้นเพื่อพวกเขาเอง 

2. ทศันคติ 

ความหมาย ลกัษณะ และองคป์ระกอบของทศันคติ  

ทศันคติเป็นความเช่ือ ความรู้สึกเชิงประมาณค่าท่ีเป็นไดท้ั้งดา้นบวกและดา้น

ลบ ทาํให้บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงออกตอบโตต่้อส่ิงต่างๆ ทศันคติเป็นนามธรรม เป็น

ตวัการสาํคญัท่ีกาํหนดพฤติกรรมของบุคคล  

3.แนวความคิดด้านปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) 

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู ้บริโภคท่ี

สําคญัๆไดแ้ก่ เพศ อายุ วฏัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได ้ รูปแบบการดาํเนินชีวิต 

บุคลิกภาพและมโนทศัน์ท่ีมีต่อตนเอง 
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4.ทฤษฎกีารรับรู้ 

 การรับรู้/การสัมผสัรู้เป็นปัจจยั 1 ใน 3 ปัจจยัการรู้ (awareness) ท่ีมี 

ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การรับรู้/การสัมผสัรู้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัวิธีการท่ี

บุคคลมีการมองเห็นหรือพิจารณาเก่ียวกบัตนเองและโลกของบุคคลวา่เป็นอยา่งไร ซ่ึง

การรับรู้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีแยกออกไปไม่ไดจ้ากพื้นฐานอ่ืนๆ เน่ืองจากความตอ้งการ

ของบุคคลและแรงจูงใจต่างๆ คือส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บรู้และทาํให้บุคคลแต่ละคนมีความ

แตกต่างกนั ส่วนหน่ึงก็เพราะบุคคลมีการรับรู้/การสัมผสัรู้ท่ีแตกต่างกนั และนั้นจึง

เป็นเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเป็นผลมาจากการรับรู้/การสัมผสัรู้ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งทราบ

ตั้งแต่ความหมาย ผลกระทบของการรับรู้ท่ีมีต่อการตลาด คุณลกัษณะของการรับรู้ท่ีมี

ผลต่อผูบ้ริโภค แนวความคิดท่ีสําคญัท่ีว่าดว้ยการเลือกสรรส่ิงท่ีไดรั้บรู้ ตลอดทั้ง

กระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภค และปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคอนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อนกัการตลาดท่ีจะไดเ้ขา้ใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแต่ละคนท่ีแตกต่าง

กนัเพื่อนาํไปสู่กากาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดใหดี้ยิง่ข้ึนได ้

5.งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ดุษฎี วิชยัเมฆพตัร (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคของสตรี

ต่อเคร่ืองสาํอางเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลกระทบ

ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางจากเกาหลีของสุภาพสตรีในกรุงเทพมหานคร

โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีนํามาศึกษาในด้านปัจจัยส่วนบุคคล กับ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค และส่วนประสมการตลาด ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งมา

วิเคราะห์จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง

อา้งอิง ไดแ้ก่ ความถ่ี การหาค่าร้อยละ การหาความสัมพนัธ์ โดยใช้ไคสแควร์และ

เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

 จากผลการศึกษาดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ จะมีอายุ

ระหวา่ง 15 – 20 ปี ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีรายได ้5,001 – 

10,000 บาท/ เดือน 
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 จากการศึกษาดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 40.5) นิยมใช้เคร่ืองสําอางจากประเทศไทยมากท่ีสุด รองลงมาคือ เกาหลี 

(ร้อยละ 38.3) และ ญ่ีปุ่น (ร้อยละ 11.3) ตามลาํดบั โดยท่ียี่ห้อเคร่ืองสําอางเกาหลีท่ี

นิยมใช้มากท่ีสุดคือ อีทูด้ี รองลงมาคือ สกินฟู้ ด ส่วนของประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีนิยม

มากท่ีสุดคือ เมคอพั โดยมีความถ่ีในการใช้คือทุกวนั พบว่าวตัถุประสงค์ในการซ้ือ

เน่ืองจากตวัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ตามกระแสโฆษณา หรือตามเท

รนด์ มีความถ่ีในการซ้ือคือ 1 คร้ัง/ เดือน โดยใชง้บประมาณการซ้ืออยูท่ี่ 501 – 1,000 

บาท/ คร้ัง และแหล่งท่ีซ้ือส่วนใหญ่ซ้ือท่ีเคาน์เตอร์เซลตามห้างสรรพสินคา้ โดย

ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเองมีการคน้หาแหล่งขอ้มูลจาก เพื่อนหรือญาติ ความนิยมในการ

ใชย้ีห่อ้สินคา้พบวา่จะมีเปล่ียนยีห่อ้สินคา้ใหม่ตามคุณสมบติัสินคา้ท่ีตอ้งการ 

 จากการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือ(4Ps) 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในดา้นภาพรวมของปัจจยัทางการตลาดอยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉล่ียคะแนนตามมาตราวดัอยูท่ี่ 3.98 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.551 

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

กา ร เก็ บ รวบ รวม ข้อมู ล กับ ก ลุ่ ม ตัวอย่า ง เ ป้ า หม าย ซ่ึ ง เ ป็ นผู ้บ ริโภค ใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ราย ตามวิธีการดาํเนินการวิจยัท่ีครอบคลุมรายละเอียด

ต่างๆดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย 

แหล่งขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ขอ้มูลท่ีเก่ียวรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง ด้วยการใช้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 400 รายในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน 2555 และขอ้มูลทุติยภูมิ

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมจากหนงัสือ ตาํราเรียน วิทยานิพนธ์ รายงาน

การวจิยัหรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ และบทความหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

โครงสร้างของแบบสอบถาม 

 แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือวิจยัท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 

กลุ่มคาํถามแบบปลายปิดทั้งหมดแยกกลุ่มออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน  และสถานภาพการสมรส ซ่ึง

เป็นกลุ่มคาํถามท่ีมีหลายตวัเลือกใหเ้ลือกตอบเพียงตวัเลือกเดียว มี 6 ขอ้ 

การรับรู้และทศันคติ 

ได้แก่  เค ร่ืองสําอางเกาหลีน่า เ ช่ือถือ คนผลิตเค ร่ืองสําอางเกาหลีมี ฝี มือท่ี ดี 

เคร่ืองสําอางเกาหลีไวว้างใจไดสู้ง เคร่ืองสําอางเกาหลีมีคุณภาพสูง และคุณสมบติั

ของเคร่ืองสําอางเกาหลีน่าพึงพอใจ  ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ีให้แสดงความคิดเห็นแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีทาํการแบ่งระดบัความสําคญัออกเป็น 10 

ระดบั มี 5 ขอ้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ไดแ้ก่  สินคา้  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด  ซ่ึงเป็นกลุ่ม

คาํถามท่ีใหแ้สดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีทาํการ

แบ่งระดบัความสาํคญัออกเป็น 10 ระดบั มี 20 ขอ้ 

การตดัสินใจซ้ือ 

ไดแ้ก่  ตดัสินใจซ้ือจากการเห็นจากส่ือบ่อยคร้ัง อิทธิพลจากคนรอบขา้ง ความชอบใน

ตวัดารานกัร้องเกาหลี ตามกระแสนิยม และความชอบส่วนตวั  ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ี

ใหแ้สดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีทาํการแบ่งระดบั

ความสาํคญัออกเป็น 10 ระดบั มี 5 ขอ้ 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา สําหรับปัจจยัส่วนบุคคลในส่วนท่ี 1 ของ

แบบสอบถามใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ในรูปร้อยละ (Percentage) 
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การวิเคราะห์การรับรู้และทศันคติ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  การ

ตดัสินใจซ้ือ ในส่วนท่ี 2, 3 และ 4 ของแบบสอบถามใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) ในรูปค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ประกอบกนั ซ่ึงแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 11 ช่วง โดยกาํหนดคะแนนหลกัไว ้3 

จุด ประกอบดว้ย 10 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  5 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง และ 0 

หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) 

ประกอบดว้ย One-way ANOVA T-test และ F-test  เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร  และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้และทศันคติต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร  และความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้น1ส่วนประสมทาง

การตลาด 1 ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองสําอาง เกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร อา้งอิงจาก (ธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ,์ 2554) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 มีอายุ 26-35 ปี จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.5 การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน 289 คน มีจาํนวนร้อยละ 72.3 มีอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 มีรายไดม้ากกวา่ 30,001 

บาท มีจาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด มี

จาํนวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ของขอ้มูลการรับรู้และทศันคติ  และดา้นปัจจยัส่วน

ประสมทาง การตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร 

Coefficients 

ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

  B Std. 

Error 

Beta     Tolerance VIF 

ค่าคงที ่ 0.687 0.313   2.198 0.029     

การรับรู้และ

ทศันคติ 

0.317 0.055 0.324 5.739 0 0.384 2.603 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.146 0.077 0.129 1.908 0.057 0.27 3.698 

ดา้นราคา 0.092 0.061 0.088 1.514 0.131 0.364 2.747 

ดา้นช่องทาง

การจดั

จาํหน่าย 

-0.055 0.074 -0.049 -0.75 0.454 0.282 3.547 

ดา้นการ

ส่งเสริม

การตลาด 

0.361 0.067 0.328 5.409 0 0.333 3.005 

 

 

จากผลการวิเคราะห์ การรับรู้และทศันคติ  และดา้นปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของการรับรู้และทศันคติ และ

ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตัวแปรตามของการ

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

0.72 0.518 0.512 1.36155 1.629 
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ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีตวัแปรอิสระ

ทั้งหมด 2 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านยัสําคญั น้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ การรับรู้และทศันคติ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดน้าํเสนอ

กรอบแนวความคิดใหม่ดงัน้ี 

การตัดสินใจ = a + b1 (การรับรู้และทัศนคติ) + b5 (ด้านการส่งเสริมการตลาด) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน (อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

ผลการทดสอบความ

สมมติฐาน 

ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.330 

 

  

อาย ุ 0.739 

 

  

ระดบัการศึกษา 0.384 

 

  

อาชีพ 0.000   

 รายได ้ 0.001   

 สถานภาพการสมรส 0.013   

 การรับรู้และทศันคติ 0.000   

 ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.057 

 

  

ดา้นราคา 0.131 

 

  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.454 

 

  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.000   

  

5.สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน ท่ี
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ตอ้งการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีในกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการแจกแบบสอบถาม 

ซ่ึงผลการวจิยัไดน้าํเสนอออกเป็น 6 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1   ผลวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ พ บ ว่ า ผู ้ ท่ี ต้อ ง ก า ร ซ้ื อ เ ค ร่ื อ ง สํ า อ า ง เ ก า ห ลี ใ น

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 26 – 35 ปี มีสถานภาพโสด 

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดม้ากกวา่ 

30,001 บาท 

ส่วนท่ี 2   ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาการรับรู้และทศันคติท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานครของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม 

จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ พ บ ว่ า ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ เ ค ร่ื อ ง สํ า อ า ง เ ก า ห ลี ใ น

กรุงเทพมหานครนั้น ท่ีระดบัความสําคญัมาก คือ คุณสมบติัของเคร่ืองสําอางเกาหลี

น่าพึงพอใจ ท่ีค่าเฉล่ีย 6.11 ตามมาดว้ยเคร่ืองสําอางเกาหลีน่าเช่ือถือ ท่ีค่าเฉล่ีย 5.92 

เคร่ืองสาํอางเกาหลีมีคุณภาพสูง ท่ีค่าเฉล่ีย 5.81 คนผลิตเคร่ืองสําอางเกาหลีมีฝีมือท่ีดี 

ท่ีค่าเฉล่ีย 5.75 และ เคร่ืองสาํอางเกาหลีไวว้างใจไดสู้ง ท่ีค่าเฉล่ีย 5.69 

ส่วนท่ี 3   ผลวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานครของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 เป็นการวิเคราะห์การให้ความสําคัญกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงการวจิยัในส่วนน้ีพบวา่ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางด้านผลิตภณัฑ์ พบว่าอยู่ในระดบัมาก 

ปัจจยัส่วนประสมดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นสถานท่ีจดั

จาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก 

เช่นเดียวกนั 

ส่วนท่ี 4   ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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 จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ พ บ ว่ า ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ เ ค ร่ื อ ง สํ า อ า ง เ ก า ห ลี ใ น

กรุงเทพมหานครนั้น ท่ีระดบัความสําคญัมาก คือ ความชอบส่วนตวั ท่ีค่าเฉล่ีย 7.26 

ตามมาดว้ยตดัสินใจซ้ือเพราะอิทธิพลจากคนรอบขา้ง ท่ีค่าเฉล่ีย 6.68ตดัสินซ้ือจาก

การเห็นการส่ือบ่อยคร้ัง ท่ีค่าเฉล่ีย 6.25 ตดัสินใจซ้ือเพราะตามกระแสนิยม ท่ีค่าเฉล่ีย 

5.85 และตดัสินใจซ้ือเพราะความชอบในตวัดารานกัร้องเกาหลี ท่ีค่าเฉล่ีย 4.99 

ส่วนท่ี 5   การวิเคราะห์แสดงผลขอ้มูลและการทดสอบสมมุติฐาน โดยศึกษาขอ้มูล

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันไปด้วย ท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ดา้นอาชีพ มีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัสําคญัท่ี 

0.05 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญั แสดงว่า 

อาชีพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ดา้นรายได ้มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั .001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัสําคญัท่ี 

0.05 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายได้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญั แสดงวา่รายได้

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ดา้นสถานภาพ มีค่า ระดบันยัสําคญัเท่ากบั .013 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบั

นยัสําคญัท่ี 0.05 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญั 

แสดงว่าสถานภาพมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

สรุป ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอาชีพ รายได ้และสถานภาพการสมรส มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 6    การวิเคราะห์แสดงผลข้อมูลและการทดสอบสมมุติฐาน โดยศึกษา

ความสัมพนัธ์ของการรับรู้และทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมี

ค ว า ม สั ม พัน ธ์ กับ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ เ ค ร่ือ ง สํ า อ า ง เ ก า ห ลี ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ใ น

กรุงเทพมหานคร 
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ดา้นการรับรู้และทศันคติ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบั

นยัสําคญัท่ี 0.05 พบวา่ดา้นการรับรู้และทศันคติมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เคร่ืองสําอางเกาหลี

น่าเช่ือถือ คนผลิตเคร่ืองสําอางเกาหลีมีฝีมือท่ีดี เคร่ืองสําอางเกาหลีไวว้างใจได้สูง 

เคร่ืองสาํอางเกาหลีมีคุณภาพสูง และคุณสมบติัของเคร่ืองสาํอางเกาหลีน่าพึงพอใจ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า ระดบั

นยัสําคญัท่ี 0.05 พบว่าปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี

ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ เ ค ร่ือ ง สํ า อ า ง เ ก า ห ลี ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ใ น

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ มีการส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลด การให้ขอ้มูลสินคา้บน

เวบ็ไซต์ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยม การให้

ของสมนาคุณ/ของแถม และมีพนกังานคอยแนะนาํบริการใหลู้กคา้ 

ผลจากการวิเคราะห์การรับรู้และทัศนคติ และปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของการรับรู้และทศันคติ และ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง

เกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 2 ตวัแปร ท่ีมี
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   เอกสารประกอบการบรรยาย มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

เจฌิญา อติชาติมณี.“การรับรู้ภาพลกัษณ์ของผลติภัณฑ์เคร่ืองสําอางประเภทแป้งทา  

หน้าของผู้ที่อยู่ ในช่วงอายุ 20-35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร”. รายงาน

การศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552 
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