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บทคัดย่อ 
 

 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮา้ส์จากประเทศเกาหลี
ใตข้องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค  ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮา้ส์ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย / สถานท่ี และด้านการส่งเสริมการตลาด พฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮา้ส์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ เพศหญิงท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ของค่าเฉล่ียกรณีประชากร 2 
กลุ่มข้ึนไปใช ้Chi-square ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ใช ้
ANOVA ในกรณีท่ีพบว่ามีความแตกต่างจะใช้การทดสอบรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference 
(LSD) และการทดสอบความสัมพนัธ์ใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพ
พนกังานบริษทั/ห้างร้านเอกชน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผลเฉล่ียโดยรวมแต่ละด้าน ให้ความส าคญัในระดบัมากคือ ด้านราคา 
รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย/สถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮา้ส์ ส่วนใหญ่ชอบซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงเส้นผมมากท่ีสุด เหตุผล
เพราะเคร่ืองส าอางเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัจึงตดัสินใจซ้ือ โดยตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง มีโอกาส
การซ้ือเคร่ืองส าอางในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน ในวนัหยุด (เสาร์-อาทิตย)์ สถานท่ีท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางคือ 
จากชอปตามศูนยก์ารคา้ในไทย และมีการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางจากอินเตอร์เน็ท มีจ านวนช้ิน
โดยเฉล่ียในการซ้ือเคร่ืองส าอาง 2 ช้ินต่อคร้ัง จ  านวนค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซ้ือเคร่ืองส าอาง 691.50 
บาทต่อคร้ัง และจ านวนคร้ังโดยเฉล่ียในการซ้ือเคร่ืองส าอาง 4 คร้ังต่อปี จากการวิเคราะห์ผลขอ้มูลทัว่ไป
มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮ้าส์ พบว่าข้อมูลทั่วไปได้แก่ อาย ุ
สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือเคร่ืองส าอาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนข้อมูลทัว่ไปท่ีแตกต่างกันได้แก่ อาย ุ
สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี 
เฮ้าส์ด้านจ านวนช้ินในการซ้ือต่อคร้ัง ค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อคร้ัง และจ านวนคร้ังในการซ้ือต่อปี ท่ี



แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย/สถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กนัระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

Abstract 

 

 The objective of this study “Factors Affecting the Purchasing Behavior upon ETUDE from Korea of 
Customers in Bangkok Metropolis Area” is to study the general data of consumers, marketing mix affecting the 
purchasing behavior upon ETUDE House i.e. product, price, distribution channel (place) and marketing promotion. To 
collect the data, the questionnaires were applied to 400 samples of female people within Bangkok Metropolis Area. 
The statistics used in analyzing the data were percentage, mean, and standard deviation. The Chi-square test was 
applied to test the hypothesis on mean relationship in case of more than 2 population groups. The ANOVA was 
applied to test the one-way variance in case of more than 2 population groups. In case the difference was found, the 
Least Significant Difference (LSD) was applied in parallel testing, and the Simple/Pearson Correlation was applied in 
relationship testing.  

 These analytic findings indicate that the most respondents were 21-30 year old, single, company/private 
employees, Bachelor’s degree graduates, and had the average income of 10,001-15,000 baht per month. The factors of 
marketing mix in the average of each aspect were given precedence in high level to price, and then, other factors 
inferior thereto were product, distribution channel (place) and marketing promotion, respectively. In respect of 
purchasing behavior upon ETUDE House, most of them usually liked to buy the hair care products due to these were 
part of their daily lives and they made decision to buy by themselves. The opportunity to buy cosmetics was the first  
week of a month in weekend (Saturday-Sunday) from any shops found in Thai department stores, and the cosmetics 
data and information were searched from internet. The average number of cosmetics purchased was 2 pieces per a 
time, and 4 times per annum. The average cost for cosmetics was 691.50 baht per time.   From the analysis of general 
data, it was related to the purchasing behavior upon ETUDE House. It was found that the general data i.e. age, status, 
career, educational background, and monthly income. The most of them was statistically related to cosmetics 
purchasing behavior at the 0.05 significant level. The different general data, i.e. age, status, career, educational 
background, and monthly income, affected the purchasing behavior upon ETUDE House in the purchased number per 
a time, cost per a time, and the purchasing times per annum at the 0.05 significant level. Additionally, the marketing 
mix factors i.e. product, distribution channel (place) and marketing promotion, affected the cosmetics purchasing 
behavior. Their almost relations had the very low level in one direction at the 0.05 significant level. 

 

 



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
จะมีแนวโนม้หดตวัลง และมีหลายธุรกิจท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจดงักล่าว  แต่ยงัมี
อีกธุรกิจหน่ึงท่ียงัคงขยายตวัอยู่ได ้ คือ ธุรกิจ
เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางท่ีผลิต และ
จ าหน่ายในประเทศประกอบดว้ย ส่ิงปรุงแต่งท่ี
ใชแ้ต่งหนา้หรือบ ารุงผิว ส่ิงปรุงแต่งส าหรับใช้
กบัผม ส่ิงปรุงแต่งเพื่ออนามยัในช่องปากและ
ฟัน และส่ิงปรุงแต่งท่ีใชโ้กนหนวด อาบน ้ าและ
ดบักล่ินตวั รวมถึงน ้ าหอม กลุ่มท่ีจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางภายในประเทศแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑ์
ท่ีผลิตในประเทศ และใช้ตราของคนไทย ซ่ึง
ส่วนใหญ่มกัจะเป็นเคร่ืองส าอางประเภทสาร
สกัดจากธรรมชาติ 2) กลุ่มผู ้จ  าหน่าย
เคร่ืองส าอางท่ีผลิตในประเทศโดยไดรั้บลิขสิทธ์ิ
ใ ช้ เ ค ร่ื อ งหม า ยก า รค้ า จ า กบ ริษัท แม่ ใ น
ต่างประเทศ  3) กลุ่มผูจ้  าหน่ายเคร่ืองส าอางท่ี
ผลิตในต่างประเทศ หรือเป็นการน าเขา้จาก
ต่างประเทศโดยตรง โดยเคร่ืองส าอางกลุ่มน้ี
เป็นกลุ่มเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกักนั
ดีในวงกวา้ง อีกทั้ งยงัได้รับความนิยมและ
เช่ือถือจากผูบ้ริโภคในด้านคุณภาพผลิตภณัฑ์ 
และช่ือเสียงท่ีสั่งสมมานาน แต่มีราคาค่อนขา้ง
แพง ซ่ึงสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มเพื่อความสวยงาม 
เช่น ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชแ้ต่งหนา้หรือบ ารุงผิวและ
น ้ าหอม เป็นต้น ปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางในประเทศมีความหลากหลาย และ
แข่งขนักนัสูงมากข้ึน เพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาด

ท่ีมีมูลค่ามหาศาล โดยผลิตภณัฑ์ท่ีมีแนวโน้ม
การเติบโตท่ีดีอยูใ่นกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทครีมกันแดด ครีมลบเลือนร้ิวรอย 
ผลิตภณัฑ์กลุ่มผิวขาว ในปี 2552 ยอดจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางในประเทศ (รวมเคร่ืองส าอางท่ี
ผลิตในประเทศและเคร่ืองส าอางน าเขา้) มีมูลค่า
รวมประมาณ 33,000 ล้านบาท มีอตัราการ
ขยายตวัประมาณร้อยละ 4 - 5 จ  าแนกตาม
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสามารถแบ่ง เ ป็น 
จ าหน่ายตามช่องทางเคาน์เตอร์แบรนด์ 11,000 
ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 30 ของยอด
จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง และร้านคา้ทัว่ไปและได
เร็กตเ์ซลมีมูลค่า 22,000 ลา้นบาท หรือประมาณ
ร้อยละ 70 ของยอดจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง จะเห็น
ไดว้่า ตลาดเคร่ืองส าอางในประเทศยงัขยายตวั
สวนกระแสเศรษฐกิจ ทั้งน้ีเน่ืองจาก พฤติกรรม
ของผู ้บ ริโภค  โดยเฉพาะผู ้หญิงย ังให้
ความส าคญักบัการดูแลความสวย ความงาม 
และสุขภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ของตนใน
สังคม แมภ้าวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัยงัคงซบเซา 
แ ต่ ผู ้บ ริ โ ภ ค ย ัง ค ง มี ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ ก่ี ย ว กับ
เคร่ืองส าอางไม่เปล่ียนแปลงมากนกั เพียงแต่จะ
มีการวางแผนในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางก่อน
ทุกคร้ัง ปัจจุบนัเคร่ืองส าอางเร่ิมเขา้มามีบทบาท
ในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคมากข้ึน จึงเป็น
เหตุผลส าคัญท่ีท าให้ตลาดเคร่ืองส าอางใน
ประเทศไทยยงัคงเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองทุกปี 
ปัจจัยหนุนคือเกณฑ์อายุของคนไทยท่ีเร่ิมใช้
เคร่ืองส าอางตั้ งแต่อายุย ังน้อย  ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการปรับผลิตภณัฑ์ ท าให้ผูบ้ริโภค
รู้สึกวา่ไดรั้บความคุม้ค่ามากข้ึน กล่าวคือ ผลิต
เคร่ืองส าอางท่ีให้ประโยชน์พิเศษหรือผลพิเศษ



มากข้ึน เช่น ผลิตภณัฑ์บ ารุงรักษาผิวส าหรับ
สร้างความงาม (Beautify) หรือป้องกนัรอย
เห่ียวย่น (Prevent wrinkles) รวมทั้งสินคา้
เคร่ืองส าอางกลุ่มผิวขาวท่ีระบุ Whitening 

ไดรั้บความนิยม และสามารถจ าหน่ายไดเ้พิ่มข้ึน
ตามล าดบั 

เ ค ร่ื อ ง ส า อ า ง ท่ี ว า ง จ า ห น่ า ย
ภายในประเทศปัจจุบนัพบว่า นอกจากจะเป็น
สินคา้ท่ีผลิตเองภายในประเทศทั้งท่ีเป็นสินค้า
แบรนด์เนมของคนไทยเองท่ีส่วนใหญ่มักจะ
เป็นบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็ก และสินคา้
ภายใต้แบรนด์ เนมของบริษัทข้ามชาติ ท่ี มี
โรงงานผลิตในหลายประเทศในอาเซียนแลว้ ยงั
มีการน าเขา้จากต่างประเทศดว้ย ซ่ึงมีทั้งสินคา้
ระดบัล่างราคาถูกจากจีน สินคา้ระดบักลางจาก
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย และ
สินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป 
ญ่ีปุ่น และออสเตรเลีย โดยในช่วง 4 เดือนแรก
ของปี 2552 น้ี ไทยมีการน าเขา้เคร่ืองส าอาง
มูลค่า 4,097.4 ลา้นบาทลดลงร้อยละ 1.7 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2551 ทั้งน้ีเหตุผล
หน่ึงอาจเป็นเพราะ สภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั 
ผูบ้ริโภคในประเทศมีการใช้จ่ายท่ีประหยดัมาก
ข้ึน ส่งผลให้มีการน าเขา้เคร่ืองส าอางลดลง 
ส าหรับประเทศท่ีเป็นแหล่งน าเขา้เคร่ืองส าอางท่ี
ส าคญัของไทยไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา (สัดส่วน
ร้อยละ 24.2) ฝร่ังเศส (สัดส่วนร้อยละ 18.0) 
ญ่ีปุ่น (สัดส่วนร้อยละ 12.4) อินโดนีเซีย 
(สัดส่วนร้อยละ 8.7) และจีน(สัดส่วนร้อยละ 
5.9) ส าหรับตลาดใหม่ท่ีมีอตัราการขยายตวัท่ี
น่าสนใจไดแ้ก่ เกาหลีใต ้ โดยในช่วง 4 เดือน
แรกของปี 2552 มีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึน  

ร้อยละ 38.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 
2551 ทั้งน้ีเน่ืองจากกระแสเคป๊อป หรือเกาหลีฟี
เวอร์ ส่งผลใหสิ้นคา้จากประเทศเกาหลีใตไ้ดเ้ขา้
มามีบทบาทในประเทศไทยมากข้ึน นอกจากน้ี 
เคร่ืองส าอางเกาหลีใตมี้คุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
กับผิวคนไทยมากกว่า เคร่ืองส าอางจากฝ่ัง
อเมริกาและยโุรป เพราะคนไทยกบัคนเกาหลีใต้
มีสภาพผิวใกลเ้คียงกนั อีกทั้งราคาจ าหน่ายท่ีไม่
แพง จึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มลูกคา้คนไทย ทั้งน้ีถา้
พิจารณาแยกตามประ เภทของการน า เข้า
เคร่ืองส าอาง พบวา่ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 
2552 กลุ่มเคร่ืองส าอางท่ีมีมูลค่าการน าเขา้มาก
ท่ีสุดไดแ้ก่ กลุ่มเคร่ืองส าอางส าหรับเสริมความ
งามใบหนา้และบ ารุงรักษาผิวซ่ึงมีมูลค่า 2,520.6 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.5 ของมูลค่า
การน าเขา้เคร่ืองส าอางทั้งหมด  จึงเป็นท่ีมาของ
การศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮ้าส์จากประเทศ
เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป
ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮ้าส์จาก
ประเทศเกาหลีใต ้ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ี
ซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮา้ส์จากประเทศเกาหลีใต ้
ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

2. ศึ กษ า ปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮ้าส์ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์



ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย / สถานท่ี 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

3. ศึกษาพฤติกรรมการ เ ลื อก ซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮ้าส์จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮ้าส์จากประเทศ
เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ ศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู ้บริโภคท่ีซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮ้าส์จากประเทศเกาหลีใต ้
ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮา้ส์ ศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางจากประเทศ
เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 

1.ข้อมูลทั่วไปของผู ้บ ริโภค ท่ี ซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮา้ส์จากประเทศเกาหลีใต ้มี
ความสัมพันธ์กับ  พฤติกรรมการเ ลือก ซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮ้าส์จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.ข้อมูลทั่วไปของผู ้บ ริโภค ท่ี ซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮา้ส์จากประเทศเกาหลีใต ้ท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮ้าส์จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั  

3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี 
เฮา้ส์ในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
จัดจ าหน่าย / สถานท่ี และด้านการส่งเสริม
การตลาด มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการ

เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮ้าส์จากประเทศ
เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี 
เฮา้ส์ในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
จัดจ าหน่าย / สถานท่ี และด้านการส่งเสริม
การตลาด มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮ้าส์จากประเทศ
เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง
น้ี ไดแ้ก่ เพศหญิง ท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮา้ส์
จากประเทศเกาหลีใตใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
ในกรณีน้ีผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนของผูห้ญิงท่ีอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นจึงเลือกใชสู้ตร
ไม่ทราบประชากร (พิมพา หิรัญกิตติ 2552:136) 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 คน ส ารองเพิ่มไวอี้ก 
15 คน ดงันั้นรวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด
เป็น 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้
สร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อให้
ได ้เคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์และมีคุณภาพ แบ่งเป็น  3 
ส่วนโดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

 1.  ค  าถามเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  

 2. ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮ้าส์จากประเทศเกาหลีใต้
กลุ่มผลิตภัณฑ์แต่งหน้าของผู ้บริโภคในเขต



กรุงเทพมหานคร 

 3. ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮา้ส์จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวจัิย 
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถาม จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า 
ส่วนใหญ่มีอายุ 21- 30 ปี สานภาพโสด อาชีพ
พนกังานบริษทั/ห้างร้านเอกชน ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 
15,000 บาท  

2. ข้อ มู ล ปั จ จัย ส่ วนป ร ะส มท า ง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮา้ส์ แบ่งออกเป็น 4 ดา้นดงัน้ี 
 2.1ด้านผลิตภัณฑ์  ส่ วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัมีเฉดสีหลากหลาย และคุณภาพ
สีเคร่ืองส าอางดีติดทนนาน รองลงมาคือ 
อ่อนโยนไม่ท าร้ายผิวบอบบาง และผสมวิตามิน
ลงไปในเคร่ืองส าอาง และบรรจุภณัฑ์สีสัน
สวยงามรูปลกัษณ์ทนัสมยัและมีหลายขนาดให้
เลือก  
 2.2ด้ า น ร า ค า  ส่ ว น ใ ห ญ่ ใ ห้
ความส าคญักบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของ
สินคา้ รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ
ของสินคา้ และสามารถช าระไดท้ั้งเงินสดและ
บตัรเครดิต  
 2.3ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย/สถานท่ี 
ส่ วนใหญ่ให้ ค ว ามส า คัญกับ ร้ าน มีคว าม
น่าเช่ือถือ มีสินคา้ครบ รองลงมาคือ ร้านกระจาย
อยู่ตามศูนย์การค้า และย่านชุมชนเมือง และ
คอนเซ็ปการตกแต่งร้านเป็นแบบบา้นเจา้หญิง

ในเทพนิยายใช้สีชมพูเป็นหลักมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ  
 2.4ด้านการส่งเสริมการตลาดส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญักบัโฆษณาท่ีร้านคา้ปลีก ณ 
จุดขายท่ี ชอปและแบรนด์เคาน์เตอร์ รองลงมา
คือ มีชุดก๊ิฟเซ็ตขาย สามารถซ้ือเพื่อให้เป็น
ของขวญัได้ และมีจดัรายการลดราคาอยูบ่่อย ๆ 
และมีสินคา้สมนาคุณเม่ือซ้ือครบก าหนด  
 3.ข้อมูลพฤติกรรมการเ ลือก ซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮา้ส์ของผูบ้ริโภค จากผล
การศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า ประเภทเคร่ืองส าอาง 
อีทู ด้ี  เฮ้าส์ ท่ีชอบซ้ือมากท่ีสุด ส่วนใหญ่คือ 
ผลิตภณัฑ์บ ารุงเส้นผม เช่น แชมพู ครีมนวดผม 
(Hair Care) รองลงมาคือผลิตภณัฑแ์ต่งหนา้ เช่น 
แป้งผดัหนา้ ลิปสติก (Make up) และผลิตภณัฑ์
ใช้ประจ าวนั เช่น ครีมอาบน ้ า (Daily Need) 
ตามล าดบั ส่วนเหตุผลในการซ้ือเคร่ืองส าอางอี
ทูด้ี เฮา้ส์ ส่วนใหญ่เลือกเคร่ืองส าอางเพราะเป็น
ส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าว ันจึงตัดสินใจซ้ือ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี 
เฮา้ส์ ส่วนใหญ่ คือ ตนเอง ช่วงสัปดาห์ในการ
ซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮา้ส์ ส่วนใหญ่ คือสัปดาห์
แรกของเดือน ช่วงวนัในการซ้ือเคร่ืองส าอาง    
อีทูด้ี เฮา้ส์ ส่วนใหญ่ คือ วนัหยุด (เสาร์-อาทิตย)์ 
สถานท่ีท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮา้ส์ ส่วนใหญ่ 
คือ ชอปตามศูนยก์ารคา้ในไทย การคน้หาขอ้มูล
เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางอีทูด้ี เฮ้าส์ ส่วนใหญ่จาก 
อินเตอร์เน็ท จ านวนช้ินในการซ้ือเคร่ืองส าอาง 
อีทูด้ี เฮา้ส์ต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ซ้ือ 1 ช้ินต่อคร้ัง ใน
ภาพรวมโดยเฉล่ียในการซ้ือเคร่ืองส าอาง 2 ช้ิน
ต่อคร้ัง จ  านวนค่าใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองส าอาง



อีทูด้ี เฮา้ส์ต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ซ้ือ 300 บาทต่อคร้ัง 
ปี 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

1. ผ ล ก า ร วิ จั ย บ่ ง ช้ี ว่ า ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางคือ 
กลุ่มอายุ 21 - 30 ปี มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ในดา้นช่วง
สัปดาห์โอกาสในการซ้ือเคร่ืองส าอาง สัปดาห์
แรกของเดือน ดังนั้ นผู ้ประกอบการธุรกิจ
เคร่ืองส าอางควรก าหนดกลุ่มอายุช่วงดงักล่าว
ให้ เ ป็นกลุ่มลูกค้า เป้าหมายหลักของธุรกิจ
เค ร่ืองส าอาง  ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มอายุช่วง
ดงักล่าว  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์  ผลการวิจัยบ่ ง ช้ี ว่ า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบั
มาก กบัปัจจยัย่อย คือ มีเฉดสีหลากหลาย และ
คุณภาพสีเคร่ืองส าอางดีติดทนนาน ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองส าอางควรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางให้มีสีสันหลากหลาย
มากยิ่งข้ึน เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลูกค้า ท่ีชอบตามกระแสแฟชั่นสมัยใหม่ ท่ี
เปล่ียนไปเร่ือย ๆ  

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้ า น ร า ค า  ผ ล ก า ร วิ จั ย บ่ ง ช้ี ว่ า  ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบั
มากท่ีสุด กับปัจจยัย่อย คือ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา้ ดังนั้นผูป้ระกอบการธุรกิจ
เคร่ืองส าอางควรให้ความส าคญักับการรักษา
คุณภาพของสินค้า  ควรมีแผนกตรวจสอบ
คุณภาพของสินคา้ท่ีเขม้งวดสินคา้ทุกช้ินก่อนท่ี

จะออกจากโรงงานผลิตได้จะต้องผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพต้องได้มาตรฐานเท่ากนัทุก
ช้ิน เพื่อรักษาความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ลูกคา้เอาไว ้ 

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย/สถานท่ี ผลการวิจัย
บ่ ง ช้ีว่ า  ผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัในระดบัมาก กบัปัจจยัยอ่ย คือ ร้าน
มี ค ว า ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ  มี สิ น ค้ า ค ร บ  ดั ง นั้ น
ผู ้ประกอบการธุร กิจ เค ร่ืองส าอางควรให้
ความส าคัญกับการตกแต่งร้านให้ดูมีความ
น่าเช่ือถือ และควรระมดัระวงัในการท าสต๊อก
สินคา้ไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป เพื่อให้ร้านมี
สินค้าครบอยู่ตลอด เพื่อ ท่ีจะได้ไม่ สูญเสีย
โอกาสในการขายสินคา้ในกรณีท่ีสินคา้ท่ีลูกคา้
ตอ้งการซ้ือหมด  

5. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจยับ่งช้ีว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัใน
ระดับมาก กับปัจจัยย่อย คือโฆษณาท่ีร้านค้า
ปลีก ณ จุดขาย ท่ีชอป และแบรนด์เคาน์เตอร์ 
ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองส าอางควรให้
ความส าคญักบั การจดัแสดงส่ือโฆษณา ณ จุด
ขายใหดู้สวยงามและดึงดูดสายตาลูกคา้ให้เขา้มา
ชมสินคา้ภายในร้าน และควรมีพนกังานขายท่ีมี
ความรู้เก่ียวกบัสินคา้เป็นอยา่งดีให้ค  าแนะน ากบั
ลูกคา้อยา่งสุภาพและดูแลลูกคา้อยา่งเอาใจใส่  

6. ผลการวจิยับ่งช้ีวา่ พฤติกรรมการ
เ ลื อ ก ซ้ื อ เ ค ร่ื อ ง ส า อ า ง ใ น ด้ า นป ร ะ เ ภ ท
เคร่ืองส าอางท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ชอบซ้ือท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑ์บ ารุงเส้นผม ดงันั้น
ผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองส าอางควรออกแบบ 



และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้หลากหลายเหมาะกับ
ทุกสภาพเส้นผมลูกคา้ท่ีมีความแตกต่างกนั และ
ความต้องการบ ารุงรักษาเส้นผมท่ีต่างกัน เช่น 
ผมตรง ผมดดั ผมหยกัศก ผมเสีย ผมท าสี เป็น
ตน้ เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง ส่วน
ใหญ่พบว่า เค ร่ืองส าอาง เ ป็นส่วนหน่ึงใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า ว ัน จึ ง ตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อ  ดั ง นั้ น
ผู ้ประกอบการธุรกิจเคร่ืองส าอางควรมีการ
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ต่าง ๆ รวมทั้งพฒันาสินคา้ 
เพื่อให้ เข้ากับสถานการณ์ และเหตุผลของ
ผูบ้ริโภคท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา 
เช่น ท า เค ร่ืองส าอางให้ เป็นเค ร่ืองประดับ
เพื่อท่ีจะสามารถพกติดตวัไดต้ลอดเวลาเหมือน
เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าว ัน บุคคลท่ี มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคือ ตนเอง ดังนั้ น 
ควรมีส่ือโฆษณาเก่ียวกับเคร่ืองส าอาง เช่น 
ลูกคา้ท่ีเกิดในเดือนราศีต่าง ๆ มีธาตุท่ีแตกต่าง
กันออกไปคือ ดิน น ้ า ลม ไฟ ส่ือให้ลูกค้าใช้
สีสันของเคร่ืองส าอางในการแต่งหน้าเพื่อให้
เหมาะกบัเดือนราศี และธาตุของตนเอง เป็นตน้ 
ช่วงสัปดาห์โอกาสในการซ้ือเคร่ืองส าอาง คือ
สัปดาห์แรกของเดือน เป็นช่วงท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่
อาจจะได้รับเงินเดือน จึงมีก าลังซ้ือในช่วงน้ี 
ดังนั้ นผู ้ประกอบการธุรกิจเคร่ืองส าอางหาก
ต้องการเปิดตัวสินค้าใหม่ควรเลือกโอกาส
เปิดตวัในช่วงดงักล่าว เพราะเป็นช่วงท่ีลูกคา้มี
ก า ลั ง ซ้ื อ สู ง  ช่ ว ง ว ัน โ อ ก า ส ใ น ก า ร ซ้ื อ
เคร่ืองส าอาง คือวนัหยุด (เสาร์-อาทิตย)์ ดงันั้น
ผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองส าอางเม่ือต้องการ
ขายสินคา้เพื่อลา้งสต๊อก สามารถขายสินคา้ลด
ราคาได้ในช่วงว ันดังก ล่ าว  สถานท่ี ท่ี ซ้ื อ
เ ค ร่ื อ งส า อ า ง ส่ วนใหญ่ ซ้ื อจ ากชอปตาม

ศูนยก์ารคา้ ผูป้ระกอบการควรหาท าเลท่ีตั้งร้าน
ในศูนย์การค้า เพราะเป็นแหล่งท่ีมีลูกค้าเป็น
จ านวนมาก ท าให้ มี โอกาสในการขายได้
มากกวา่ยา่นท่ีค่าเช่าถูกแต่ไม่มีลูกคา้  
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