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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบนัผูห้ญิงให้ความส าคญัต่อรูปลกัษณ์ของตนเองมากข้ึนกว่าในอดีตทั้งดา้นการแต่งกายและ
ความงาม ดงันั้นเคร่ืองส าอางจึงเป็นส่วนส าคญัในชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวยัรุ่น นกัศึกษา 
และกลุ่มวยัท างาน การใช้เคร่ืองส าอางเพื่อการบ ารุงและเติมแต่งความงามเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและขาดไม่ได้
ส าหรับผูห้ญิง เพราะเคร่ืองส าอางช่วยในการเสริมบุคลิกภาพของผูใ้ชใ้หดู้ดียิง่ข้ึน เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ใน
สังคม แมว้า่ในช่วงเวลาปัจจุบนัสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีแนวโนม้หดตวัลง และมีหลายธุรกิจท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ แต่ยงัมีธุรกิจหน่ึงท่ียงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง แมว้า่จะเป็นการขยายตวั
ในอตัราท่ีชะลอลงก็ตามนัน่คือ ธุรกิจเคร่ืองส าอาง เคร่ืองส าอางแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) ประเภท
เคร่ืองหอม (perfume) ไดแ้ก่ น ้ าหอม (2) ประเภทบ ารุงผิวพรรณ (skincare) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า 
และผิวกายต่าง ๆ และ (3) ประเภทเสริมความงามตกแต่งใบหนา้ (make up) แต่งแตม้ให้เกิดสีสันสะดุดตา 
ไดแ้ก่ ลิปสติก แป้ง ท่ีปัดแกม้ อายไลเนอร์ เป็นตน้ (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2553) ยิ่งเวลาผา่นไปเคร่ืองส าอาง
ไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตามพฤติกรรมการด ารงชีวิตของแต่
ละบุคคล (เบญจวรรณ ขนัทะวงค,์ 2556) 
 ปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เคร่ืองส าอางมีการพฒันาเพิ่มข้ึน คือ ความตอ้งการท่ีไม่รู้จบของผูบ้ริโภคเพราะ
ผูห้ญิงตอ้งการคงความอ่อนเยาวแ์ละความสวยงามไวใ้หน้านท่ีสุด จึงมีความเช่ือวา่เคร่ืองส าอางสามารถช่วย
ฟ้ืนฟูบ ารุงผิวพรรณและปรับสภาพให้กระชับไม่หย่อนคล้อยไปตามวยั อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยใีนปัจจุบนัยงัเอ้ือต่อการพฒันาเคร่ืองส าอางให้มีคุณสมบติัท่ีดียิ่งข้ึน และสามารถพฒันาปรับปรุง
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ออกสู่ตลาดไดม้ากข้ึน อีกทั้งกระแสสังคมท่ีมีการปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลาท าให้ผูบ้ริโภค
ไม่เพียงแต่ใชเ้คร่ืองส าอางท่ีผลิตภายในประเทศตนเองเท่านั้น ความเจริญกา้วหนา้ทางสังคมและวฒันธรรม
ของแต่ละประเทศ การบริโภคสินค้าท่ีใกล้เคียงกันก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนทางสังคม และถ่ายทอด
วฒันธรรมจากแหล่งหน่ึงไปสู่อีกแหล่งหน่ึงไดอ้ย่างง่ายดาย หน่ึงในกระแสทางดา้นสังคมและวฒันธรรม
ต่างชาติท่ีเขา้มามีบทบาทต่อคนไทยมากท่ีสุดก็คืออิทธิพลจากสังคมและวฒันธรรมของประเทศเกาหลีซ่ึง
เกิดจากการท่ีเกาหลีใตเ้ปิดประเทศและขยายวฒันธรรมของตนเองสู่ภายนอกอยา่งรวดเร็ว ท าให้วฒันธรรม
และค่านิยมของประเทศเกาหลีหลัง่ไหลข้ามามีอิทธิพลต่อคนไทยทุกเพศทุกวยัอย่างรวดเร็ว เช่น มีการ
น าเสนอละครเกาหลี เพลงเกาหลี รวมไปถึงอาหารเกาหลี เคร่ืองส าอางเกาหลีก็เป็นอีกสินคา้หน่ึงท่ีมีการ
ขยายตวัและท าการตลาดอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ทั้งจากปัจจยัด้านสินคา้โดยตรงคือความเหมาะสม
ผลิตภณัฑ์ต่อผิวชาวเอเชียด้วยกนั และจากปัจจยัเสริมดา้นอ่ืน ๆ เช่น อิทธิพลจากดารา นกัร้องเกาหลี ซ่ึง
อิทธิพลเหล่าน้ีก่อให้เกิดการเลียนแบบและเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติัตามของคนไทยโดยเฉพาะวยัรุ่นท่ีมีความเช่ือ



 
 

 
 

และความคาดหวงัวา่เม่ือใชเ้คร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีแลว้จะเกิดภาพลกัษณ์และบุคลิกภาพท่ีดี
ตามตน้แบบได ้(ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2559) 
 ในปัจจุบนัน้ี กระแสความนิยมเกาหลีไดก้ระจายไปทัว่เอเชีย รวมทั้งประเทศไทยดว้ย และส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมของคนไทยบางกลุ่มวฒันธรรมเกาหลีได้เขา้มาส่งผลต่อชีวิตวยัรุ่นไทยไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองแฟชัน่ อาหาร สินคา้ ผลิตภณัฑ ์รวมไปถึงวิถีการด าเนินชีวิต และอ่ืนๆอีกมากมาย ความนิยมเกาหลีนั้น
ไดแ้ผ่ขยายและส่งผลกระทบต่อประชากรไทยเป็นจ านวนมาก รวมถึงการซ้ือผลิตภณัฑ์ความงามท่ีน าเขา้
จากประเทศเกาหลีท่ีจ  าหน่ายในประเทศไทย เช่น เคร่ืองส าอาง เป็นต้น (ศิริกุล สัมฤทธ์ินันท์, 2562) 
เคร่ืองส าอางจากเกาหลี นบัว่ามีบทบาทในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซ่ึงเหตุผลก็มาจากท่ีประเทศของเรา
ไดรั้บอิทธิพลมากมาย ทั้งการฟังเพลง แฟชัน่ การแต่งตวั หรือแมก้ระทัง่เคร่ืองส าอางเกาหลี โดยผลิตภณัฑ์
น าเขา้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเคร่ืองส าอางส าหรับเสริมความงามใบหน้าและบ ารุงรักษาผิว เป็นสินคา้ท่ีมีตรา
สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก มีวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้เป็นส่วนใหญ่การน าเขา้ทั้งหมด
จากประเทศเกาหลี ทั้งน้ีปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ประเทศเกาหลีเขา้มาเป็นตลาดใหม่ครองใจผูบ้ริโภคชาวไทย 
ไดแ้ก่ กระแสเกาหลีฟินเวอร์ท่ีเป็นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัของวฒันธรรมเพลงป็อปของเกาหลีแฟชัน่
การแต่งกาย ทรงผม รวมไปถึงเคร่ืองส าอางและเทรนด์การแต่งหน้า ซ่ึงเคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลีท่ี
น าเขา้ในประเทศไทยจะมีหลากหลายยี่ห้อ เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA. 
BEAUTY CREDIT เป็นตน้ (ศุภาสินี โชคงาม, 2558) 
 ซ่ึงผลิตภณัฑ์ Sulwhasoo แบรนด์ Hi-End จากประเทศเกาหลีท่ีเป็นกระแสโด่งดงั เหล่าบิวต้ีบล็อค
เกอร์เวบ็พนัทิป (Pantip) และจีบนั (Jeban) ต่างกล่าวถึงคุณภาพของสมุนไพรเกาหลีแบบโบราณ ต านาน
การแพทยเ์กาหลีท่ีผสมผสานลงบนผลิตภณัฑ ์ประวติัความเป็นมาของ Sulwhasoo เร่ิมตน้จากภูมิปัญญาของ
เอเชียและโสม สมุนไพรท่ีมีคุณสมบติัเป็นยารักษา เพื่อให้พบการผสมผสานท่ีสมดุล จึงเร่ิมกา้วแรกโดยการ
เปิดตวัเคร่ืองส าอางผลิตจากโสมคร้ังแรกในโลก คือ ABC Ginseng Cream ในปี 1977 Sulwhasoo ไดว้าง
จ าหน่าย First Care Activating Serum ซ่ึงกลายเป็นความส าเร็จคร้ังประวติัศาสตร์ในฐานะเซร่ัมแรกท่ีสกดั
จากสมุนไพรเกาหลี และมีการพฒันาต่อมาจนกลายมาเป็น 4th-generation First Care Activating Serum EX 
ซ่ึงท าใหภ้าพลกัษณ์ของ Sulwhasoo แขง็แกร่งมาจนถึงปัจจุบนั แบรนด์ Sulwhasoo ยงัคงเป็นสัญลกัษณ์ของ
ความงามระดับโลกอย่างยาวนาน เร่ิมต้นการก้าวสู่ระดับโลกในปี 2004 ท่ีฮ่องกง และได้มีการเปิดตัว 
Sulwhasoo ใน Bergdorf Goodman ห้างสรรพสินคา้สุดหรูท่ีตั้งอยู่บนถนนสายท่ี 5 ในนครนิวยอร์คในปี 
2010 ตามมาด้วยการเปิดตัวท่ีเมืองหลักๆในประเทศจีนในปี 2011 เช่นปักก่ิงและเซ่ียงไฮ้ ในปี 2012  
Sulwhasoo ได้ขยายธุรกิจไปยงั สิงคโปร์ ประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และไต้หวนั 
Sulwhasoo ได้ถูกยอมรับอย่างกวา้งขวางในฐานะของแบรนด์เคร่ืองส าอางเกาหลีชั้นน าระดบัโลกด้วย
ส่วนผสมท่ีมีคุณค่าต่อผวิพรรณอนัมาจากภูมิปัญญาของเอเชีย และยงัคงน าเสนอรูปแบบความงามท่ีสมบูรณ์
อยา่งแทจ้ริงในระดบัโลกต่อไป ซ่ึงผลิตภณัฑ์ Sulwhasoo ดูแลผิวหนา้ของประเทศเกาหลีท่ีไดรั้บความนิยม
จากคนทัว่โลก ยงัไดเ้ปิดท่ีนอร์ดสตรอม เมืองแวนคูเวอร์ ซ่ึงไม่มีงานเปิดตวัใด ๆ ทั้งส้ิน เป็นเพียงแค่เปิด



 
 

 
 

ร้านอย่างเป็นทางการ แนะน าวฒันธรรมความสวยงามของเกาหลีสู่แคนาดาและไดรั้บการยอมรับเฉกเช่น
ผูน้ าดา้นความงามของเอเชียดว้ยช่ือเสียงระดบัโลก หลายคนแสดงให้เห็นวา่สนใจในแบรนด์และผลิตภณัฑ ์
สามารถสร้างรายได้ถึง 0.1 พนัล้านวอนในเวลาเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้ น ซ่ึงฝ่ังตะวนัตกของแคนาดา
ประชากรส่วนเป็นชาวจีนท่ีทราบถึงช่ือเสียงและความนิยมของ Sulwhasoo เสมือนเป็นแบรนด์เคร่ืองส าอาง
ระดบัพรีเมียมท่ีสุดในจีนแผน่ดินใหญ่ Perfecting Cushion ช่วยให้ผิวสวา่งกระจายใสข้ึน และ First Care 
Activating Serum EX อุดมไปดว้ยสารอาหารท่ีตา้นทานความแห้งกร้านจากสภาพอากาศท่ีดีเยี่ยมท่ีสุด 
ขณะท่ี Timetreasure Renovating Cream EX และ Timetreasure Renovating Serum EX ดว้ยพลงัเหนือ
กาลเวลา ไดรั้บความนิยมในฐานะผลิตภณัฑ์ต่อตา้นร้ิวรอย Sulwhasoo ก าลงัวางแผนท่ีจะเปิดสาขาเพิ่มใน
นอร์ดสตรอม (Sulwhasoo, 2564) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ประชาชนในประเทศไทยมีความสนใจในผลิตภณัฑแ์บรนด์ Sulwhasoo และมี
ความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑแ์บรนด ์Sulwhasoo เป็นอยา่งมากผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบักลยุทธ์
การตลาดและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทย เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทย และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทยเพื่อท าให้ผูว้ิจยัไดท้ราบถึง
ความนิยมในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์บรนด ์Sulwhasoo มากยิง่ข้ึน 
  
2. ค ำถำมในกำรวจัิย 
 2.1 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทย เป็นอยา่งไร 
 2.2 เพื่อศึกษากลยทุธ์การตลาดและปัจจยัในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีแบรนด์ Sulwhasoo ของ
ผูบ้ริโภคชาวไทย เป็นอยา่งไร 
 
3. วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 3.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทย 
 3.2 เพื่อศึกษากลยทุธ์การตลาดและปัจจยัในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีแบรนด์ Sulwhasoo ของ
ผูบ้ริโภคชาวไทย 
 
4. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 5.1 ไดท้ราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทย 
 5.2 ไดท้ราบถึงปัจจยัในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีแบรนด ์Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทย 
 
 



 
 

 
 

5. ขอบเขตของกำรวจัิย 
 5.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่  
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี 
Sulwhasoo  เท่านั้น 
 

 5.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasoo   
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasoo  
จ  านวน 100 ราย 
 

5.3 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง "กลยุทธ์การตลาดและปัจจยัในการเลือกใช้เคร่ืองส าอางเกาหลีแบรนด ์

Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทย" เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตดา้นเน้ือหา ดงัน้ี 
 

 5.3.1 ขอบเขตดา้นตวัแปร  
  5.3.1.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
   1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน  
   2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ ์

(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ดา้นบุคคล (People) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และดา้นกระบวนการ (Process) 

   3) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย การรับรู้ (Perception) การจูงใจ 
(motivation) การเรียนรู้  (learning) ทศันคติ (Attitude) และบุคลิกภาพ (personality) (Kotler,2012) 

  5.3.1.2 ตวัแปรตาม คือ การเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasoo ของผูบ้ริโภค
ชาวไทย 
 
  5.4. ขอบเขตด้ำนเวลำ 
  ระยะเวลาในการศึกษาการวจิยัคร้ังน้ี ด าเนินการศึกษาระหวา่ง เดือนสิงหาคม 2564 – มีนาคม 2565
โดยระยะเวลาในการศึกษารวมทั้งส้ิน 8 เดือน 
 



 
 

 
 

6. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 6.1 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคล อาทิ อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ รายได ้ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ใช้เป็นลกัษณะพื้นฐานท่ีนกัการตลาด
มกัจะน ามาพิจารณา ส าหรับการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Segmentation) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 6.2 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 7Ps หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึง
กิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย โดยประกอบด้วยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการ
ผลิตภณัฑข์องกิจการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) และดา้นกระบวนการ (Process) 
  6.2.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของ
มนุษยไ์ด ้คือ การเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทย 
  6.2.2 ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่ง
คุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น 
การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนก
ระดบับริการท่ีต่างกนั 
                         6.2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางหรือกิจกรรมท่ีน าเสนอและ
เคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการไปยงัลูกคา้ซ่ึงจะมีผลต่อการรับรู้ในคุณค่าและประโยชน์ของสินคา้และบริการ 
  6.2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการ
ติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการใช้
บริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 
  6.2.5 ดา้นบุคคล (People) หมายถึง การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึง
พอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการ
ต่าง ๆ ขององค์กร เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ มีความคิด
ริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 
  6.2.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม [Total Quality Management (TQM)] ทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่า
ให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการตกแต่งบรรยากาศภายในร้าน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีสะอาด การแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย การพูดจาสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีลูกคา้ควร
ไดรั้บ 



 
 

 
 

  6.2.7 ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถึง การให้บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและสร้าง
ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ (Customer Satisfaction) ในการบริหารการตลาดนั้นผูบ้ริหารการตลาดตอ้งมี
ความเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค และมุ่งเนน้ทุกอยา่งใหเ้ร่ิมตน้จากลูกคา้เป็นหลกั  
 6.3 พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือ  
ใช้และประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของผู ้ซ้ือ ทั้ งท่ีเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล อันจะมี
ความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ประกอบดว้ย การรับรู้ (Perception) การ
จูงใจ (motivation) การเรียนรู้ (learning) ทศันคติ (Attitude) บุคลิกภาพ (personality) 
  6.3.1 การรับรู้ (Perception) หมายถึง การรับรู้ถึงลกัษณะของการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง
เกาหลี Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทย 
   6.3.2 การจูงใจ (motivation) หมายถึง การกระตุน้จากส่ิงเร้าเรียกว่า ส่ิงจูงใจ ( Motive ) 
ก่อให้เกิดความตอ้งการอนัจะน าไปสู่แรงขบัภายใน ( Internal Drive ) ท่ีแสดงพฤติกรรมการท างานท่ีมี
คุณค่าในทิศทางท่ีถูกตอ้งตรงตามเป้าหมายขององคก์าร 
  6.3.3 การเรียนรู้ (learning) หมายถึง การเรียนรู้ถึงผลิตภณัฑ์ของแบรนด์ Sulwhasoo วา่มี
ขอ้ดีและขอ้เสียอยา่งไร 
  6.3.4 ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์แบรนด ์
Sulwhasoo 
  6.3.5 บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง การแสดงออกทางกาย วาจา อารมณ์และ จิตใจ 
หรืออุปนิสัยของแต่ละคน ในการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด ์Sulwhasoo 
 6.4 กำรเลือกซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์ Sulwhasoo ท่ีจะมีอยูซ่ึ่งโดย
มกัจะตอ้งตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องสินคา้และบริการอยูเ่สมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

7. กรอบแนวคิดกำรววจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1: แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. อาชีพ 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 7Ps  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ดา้นราคา (Price) 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5.  ดา้นบุคคล (People) 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 
7. ดา้นกระบวนการ (Process) 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 
1. การรับรู้ (Perception) 
 2. การจูงใจ (motivation)  
3. การเรียนรู้ (learning) 
4. ทศันคติ (Attitude) 
5. บุคลิกภาพ (personality) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเลอืกซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหล ี
Sulwhasoo ของผู้บริโภคชำวไทย 



 
 

 
 

8. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/แผนกำรด ำเนินงำน 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดด้ าเนินการเก็บแบบสอบถามกบัผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี 
Sulwhasoo จ  านวน 100 ชุด โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 8.1 ศึกษากลยุทธ์การตลาดและปัจจยัในการเลือกใช้เคร่ืองส าอางเกาหลีแบรนด์ Sulwhasoo ของ
ผูบ้ริโภคชาวไทย 
  8.1.1 ทบทวนเอกสาร (Document Review) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักล
ยทุธ์การตลาดและปัจจยัในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีแบรนด์ Sulwhasoo เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการ
สร้างแบบแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
   8.1.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับกลยุทธ์
การตลาดและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทย 
   8.1.1.2 สังเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาเพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั 
   8.1.1.3 ร่างแบบสอบถามแบบ ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิดเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasooไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 
   8.1.1.4 น าร่างแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อให้เคร่ืองมือเหมาะสม
ต่อการน าไปใชง้าน  
   8.1.1.5 ใช้แบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasoo จ  านวน 100 ราย 
   8.1.1.6 น าขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารมาแปลความหมายให้ไดข้อ้มูลท่ีตรงกบั
ความเป็นจริงแลว้ท าการวเิคราะห์และสังเคราะห์เบ้ืองตน้ 
   8.1.1.7 น าขอ้มูลท่ีผา่นขั้นตอนต่าง ๆ ไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อให้ขอ้มูลมี
ความน่าเช่ือถือมากข้ึน  
 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  งบประมาณต่อ

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. การทบทวนวรรณ 
กรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

             

2. เก็บรวบรวมขอ้มูล              
3. วเิคราะห์ขอ้มูล              
4. สรุปผลการวจิยั              
5. จัดท า ร า ย ง านวิ จัย
สมบูรณ์ 

             



 
 

 
 

 

เอกสำรและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 
              นุชนารถ มะยมทอง (2564) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑแ์พนคอสเมติกส์ของผูบ้ริโภคในหา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์แพนคอสเมติกส์ โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ และเพื่อหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์แพนคอสเมติกส์ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์แพนคอสเมติกส์ ในห้างสรรพสินค้า ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชาย และหญิง ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือคร้ังแรก หรือเคยซ้ือมาก่อนหนา้น้ี จ  านวน 385 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามจ านวน 34 ขอ้ ผลการวิจยัพบว่า 1. ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ 
ระดบัการศึกษา อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์แพนคอสเมติกส์ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 
(ต่อเดือน) และดา้นความถ่ีในการซ้ือ (ต่อเดือน) ไม่แตกต่างกนั 2. ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ สถานภาพท่ีแตกต่างกนั
มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์แพนคอสเมติกส์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือ (ต่อเดือน) แตกต่างกนั และด้าน
ความถ่ีในการซ้ือ (ต่อเดือน) ไม่แตกต่างกัน  3. ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑแ์พนคอสเมติกส์ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือ (ต่อเดือน) และดา้นความถ่ีในการซ้ือ (ต่อเดือน) แตกต่าง
กนั ขอ้เสนอแนะท่ีได้จากการวิจยัในคร้ังน้ี 1. การส่งเสริมการตลาดจะเป็นการช่วยกระตุน้ให้ลูกคา้รู้จกั
ผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายชนิดท่ีจ าหน่าย ดงันั้นบริษทัควรจะมีการส่งเสริมการตลาดโดยมีการแจง้ข่าวสารทาง
แผน่พบัเก่ียวกบัสินคา้ มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ มีป้ายโฆษณาตามท่ีต่างๆ และควรจะมีพนกังานคอยให้
ค  าแนะน าแก่ลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้ทราบขอ้มูลต่างๆ หรืออาจจะมีการท ากิจกรรมการตลาดจดัโปรโมชัน่สินคา้ 
เช่น ลดราคาของผลิตภณัฑ์และแจกของแถม เพื่อให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือ และไดรั้บความสะดวกในการเลือก
ซ้ือสินคา้ 2. สถานท่ีจดัจ าหน่ายควรจะตอ้งพิจารณาถึงความสะดวกสบายในการรับบริการ โดยให้ลูกคา้เกิด
ความสะดวกในการหาสินคา้ ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี 3. บุคลากรเป็นส่วนส าคญัท่ีจะ
ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ เน่ืองจากบุคคลจะเข้ามาเก่ียวข้องกับกระบวนการบริการมากท่ีสุด ซ่ึง
บุคลากรสามารถสร้างความพึงพอใจ ดึงลูกคา้กลบัมาใช้บริการได้ ดงันั้นบริษทัตอ้งเตรียมกระบวนการ
เก่ียวกับคนหรือบุคลากรเป็นส าคญั ตั้ งแต่การสรรหา การรับ การฝึกอบรม และการกระตุ้นพนักงาน
โดยเฉพาะพนกังานในส่วนท่ีตอ้งติดต่อกบัลูกคา้โดยตรงควรจะมีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ มีความ
เป็นกนัเอง พดูจาสุภาพ และใหบ้ริการผูซ้ื้อสินคา้อยา่งเท่าเทียมกนัและรวดเร็ว 4. บริษทัจะตอ้งมีกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีเขม้แข็ง ซ่ึงอาจจะมองถึงความพึงพอใจ และการคืนก าไรแก่ลูกคา้ จากการจ าหน่ายสินคา้พบว่า 
การให้ของสมนาคุณเป็นท่ีช่ืนชอบแก่ลูกคา้ นอกจากน้ีบริษทัควรจะมีการจ าหน่ายสินคา้ควบคู่ไปกบัการ
ให้บริการอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะท าให้ลูกคา้ประทบัใจในคุณภาพและการบริการท่ีดี โดยมีผลท าให้บริษทัประสบ
ผลส าเร็จ และสามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้
อย่างยาวนาน 5. บริษทัสามารถน าขอ้มูลท่ีได้ ใช้เป็นรูปแบบและแนวทางในการท าธุรกิจเคร่ืองส าอาง 



 
 

 
 

โดยเฉพาะในธุรกิจบริการ ท่ี มีการแข่งขันกันสูง ช่วยสร้างความแตกต่างในเชิงบวก (Positive 
Differentiation) สร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัทางการตลาด โดยจะมีผลต่อการเพิ่มยอดขาย
สินคา้ให้สูงข้ึนนัน่หมายถึงการเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑ์มวลรวม (GDP) ในระดบัประเทศ ซ่ึงท าให้ประเทศมี
สภาวะเศรษฐกิจท่ีดีและเจริญเติบโต สามารถแข่งขนักบัในต่างประเทศได ้
 กิตติเชษฐ ์ปลอดทอง (2562) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ
เคร่ืองส าอาง บริษทั สรวยี ์บิวต้ี แอนด ์สปา มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
มีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษทัสรวยี ์บิวต้ี แอนด ์สปา 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ และร้านท่ีตั้งอยูน่อก
หา้งสรรพสินคา้ของบริษทั สรวยี ์บิวต้ี แอนด ์สปา และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ
เคร่ืองส าอาง บริษทั สรวยี ์บิวต้ี แอนด ์สปา เพื่อใหส้ามารถเพิ่มยอดขายมากข้ึน โดยมีผูใ้หข้อ้มูลหลกั 5 ราย 
คือ ผูจ้ดัการสาขา บริษทั สรวยี ์บิวต้ี แอนด ์สปา ทั้ง 5 สาขา สาขาละ 1 ราย และนกัท่องเท่ียว จ านวน 400 
ราย วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวจิยั พบวา่ 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง ในการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 400 ราย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เช้ือชาติจีน 
จ านวน 280 ราย เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพคา้ขาย/ ธุรกิจ
ส่วนตวั มีรายได ้20,001 - 30,000 บาท  
2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค ประเด็นสินคา้ท่ีเลือกซ้ือจากบริษทั สรวยี ์บิวต้ี แอนด ์สปา ต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ และร้านท่ีตั้งอยูน่อกหา้งสรรพสินคา้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 ประเด็นเหตุผลส าคญัท่ีท่านเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง บริษทั สรวยี ์บิวต้ี แอนด ์สปา 
ต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ และร้านท่ีตั้งอยูน่อกหา้งสรรพสินคา้
ของบริษทั สรวยี ์บิวต้ี แอนด์ สปา ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 ประเด็นบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง บริษทั สรวยี ์บิวต้ี แอนด์ สปา ต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ และร้านท่ีตั้งอยูน่อกหา้งสรรพสินคา้ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .05 ประเด็นความถ่ีในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง บริษทั สรวยี ์บิวต้ี แอนด ์สปา ต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ และร้านท่ีตั้งอยูน่อกหา้งสรรพสินคา้ ท่ีแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ประเด็นค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือเคร่ืองส าอาง บริษทั สรวยี ์บิวต้ี แอนด ์
สปา ต่อคร้ังต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ และร้านท่ีตั้งอยูน่อก
หา้งสรรพสินคา้ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 ประเด็นท่านรู้จกัเคร่ืองส าอางช่องทางต่างกนั 
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ และร้านท่ีตั้งอยูน่อกหา้งสรรพสินคา้ ท่ี
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 3. ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ
เคร่ืองส าอาง บริษทั สรวยี ์บิวต้ี แอนด ์สปา โดยภาพรวม อยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบรายดา้น 
พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นบุคลากร รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการสร้างและดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการและช่องทางการ



 
 

 
 

จดัจ าหน่าย 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด พบวา่ คือ ผลิตภณัฑ์เป็นลกัษณะเด่นเป็น
พิเศษกวา่สินคา้อ่ืน 2) ดา้นราคา ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑม์าก พบวา่ คือ ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพของ
สินคา้ 3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑม์าก พบวา่ คือ ท าเลตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีสะดวก
และเหมาะสม 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑม์าก เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา่ มี
บริการการแนะน าสินคา้ใหก้บัลูกคา้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 5) ดา้นบุคลากร ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด 
พบวา่ ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานสามารถแนะน าสินคา้ไดต้ามความตอ้งการ 6) ดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา่ คือ เตม็ใจบริการ / 
บริการดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส และ 7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณารายประเด็น พบวา่ มีการจดัวางสินคา้อยา่งเป็นหมวดหมู่ เลือกสินคา้ไดง่้าย 
 ศิริกุล สัมฤทธ์ินันท์ (2562) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ตราสินคา้กบั
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้ากับพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น การวจิยั คือ ผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีเคยซ้ือหรือใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลี
ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 410 คน โดยผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20 - 30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท สถานภาพโสด และมีวตัถุประสงคซ้ื์อ
เคร่ืองส าอางเกาหลีเพื่อใชเ้อง ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองส าอางเกาหลีช่ือดงัตราสินคา้หน่ึงมากท่ีสุด โดย
ผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมเลือกซ้ือหรือใช ้คือผลิตภณัฑ์แต่งหนา้ (Make Up) ความถ่ีในการซ้ือโดยเฉล่ีย 1 เดือนคร้ัง 
ซ้ือในช่วงเวลาท่ีมีโปรโมชั่นลดราคาสินค้า ซ้ือจากร้านค้าเฉพาะตราสินค้า บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ือ คือตนเอง เหตุผลท่ีท าให้ตดัสินใจซ้ือ คือเพื่อดูแลผิวพรรณตนเอง และค านึงถึงปัจจยัด้าน
คุณภาพของสินคา้ ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลพบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 นอกจากน้ี ในด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าโดยรวมพบว่า มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีหน่ึงตราสินคา้ ความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีเลือกซ้ือ โดยดา้นท่ีเหลือ
พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นคุณลกัษณะของตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือ โดยดา้นท่ี
เหลือพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กัน ด้านคุณประโยชน์ของสินค้า มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองส าอางเกาหลีสองตราสินค้า ความถ่ีในการซ้ือ เหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือ โดยด้านท่ีเหลือพบว่าไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั และดา้นทศันคติท่ีมีต่อสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี
หน่ึงตราสินคา้ โอกาสในการซ้ือ สถานท่ีเลือกซ้ือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เหตุผลท่ีตดัสินใจ
ซ้ือ ปัจจยัท่ีเลือกซ้ือ โดยดา้นท่ีเหลือพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 



 
 

 
 

 กมลชาติ โตสาล (2562) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางจาก
ประเทศเกาหลีของ นกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางจาก ประเทศเกาหลีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น การวจิยัคร้ังน้ีคือนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จ านวน 
400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสอบถามและการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติในการ
วิเคราะห์ ผลการศึกษา พบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายส่วนใหญ่มีอายุ 18- 20 ปี 
และมีรายได ้5,001-10,000 บาท มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลี เฉล่ีย 2 คร้ังต่อเดือน มี
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียต่อคร้ัง 1,000 บาท เคร่ืองส าอาง ท่ีนิยมซ้ือคือ ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ 
และผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย และผลิตภณัฑ์แต่งหน้า ยี่ห้อ เคร่ืองส าอางท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ETUDY 
HOUSE, SKIN FOOD และTHE FACE SHOPโดย ซ้ือจากเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินคา้ ซ้ือเคร่ืองส าอาง
เม่ือผลิตภณัฑท่ี์ใชอ้ยูห่มดและบุคคลท่ีมี อิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองส าอาง ไดแ้ก่ ตนเอง โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางท่ีมีคุณภาพและปลอดภยัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอาง
โดยรวมอยู ่ในระดบัมาก 
 ธีรนาฏ โกมณเฑียร และณกัษ ์กุลิสร (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและแนวโนม้การซ้ือช ้ า
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา
พฤติกรรมและแนวโนม้การซ้ือซ ้ าเคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีเคยซ้ือและใช้เคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลีในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเตือนระหว่าง 10,001-
20,000 บาท และมีสถานภาพสมรสโสด หยา่ร้าง มา้ยหรือแยกกนัอยู ่ทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ความคิดเห็นเก่ียวกบัค่านิยม
ในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลี ไดแ้ก่ ค่านิยมความร ่ ารวยและนิยมใชข้องจากต่างประเทศ ค่านิยม
สุขภาพดี ค่านิยมบริโภคนิยม และค่านิยมเลียนแบบต่างประเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ในตน้พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลี พบว่า มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จาก
เกาหลีเฉล่ียประมาณ 2 คร้ังต่อ 3 เดือนมาใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียต่อคร้ัง 920 บาท เคร่ืองส าอางท่ี
นิยมซ้ือคือ ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย และผลิตภณัฑ์แต่งหนา้ ยี่ห้อเคร่ืองส าอางท่ีนิยม
ใช้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ETUDE HOUSE, SKIN FOODและ THE FACE SHOP โดยซ้ือเคร่ืองส าอางจาก
เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินคา้ ซ้ือเคร่ืองส าอางเม่ือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้อยู่หมด และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ
เคร่ืองส าอาง ได้แก่ ตนเอง ในด้านแนวโน้มการซ้ือซ ้ าเคร่ืองส าอาง พบว่า มีแนวโน้มจะซ้ือเคร่ืองส าอาง



 
 

 
 

น าเข้าจากเกาหลีอีกในอนาคต จะซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจากเกาหลีอีกหากสินค้าเดิมหมด และซ้ือ
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลีประเภทอ่ืนท่ียงัไม่เคยใชใ้นอนาคต มีแนวโน้มจะใช้เคร่ืองส าอางน าเขา้จาก
เกาหลีต่อไป และใช้เคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลีอีกหากมีการออกสินคา้ใหม่ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่ 
 1. ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเตือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลีดา้นค าใชจ่้ายในการซ้ือโดยเฉล่ียแตกต่างกนั 
 2. ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลีดา้นความถ่ีใน
การซ้ือโดยเฉล่ียแตกต่างกนั 
 3. ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ สามารถท านายพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลีดา้นความถ่ีในการซ้ือโดยเฉล่ียไดร้้อยละ 2.5 
 4. ค่านิยมสุขภาพดี มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลีในดา้นความถ่ีในการซ้ือโดยเฉล่ีย 
 5. ค่านิยมสุขภาพดีและค านิยมเลียนแบบต่างประเทศ มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่าและในระดบัปาน
กลาง ตามล าดบั และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลี ในดา้นค า
ใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง 
 6.  พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจากเกาหลี ในด้านความถ่ีในการซ้ือโดยเฉล่ียมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแนวโนม้การซ้ือซ ้ าเคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลี 
 7. พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลี ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ังมีความสัมพนัธ์
ในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กบัแนวโนม้การซ้ือซ ้ าเคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลี 
 เปรมกมล หงส์ยนต ์(2562) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทาง
แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคยุคดิจิทลัในกรุงเทพมหานคร การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ (ลาซา
คา้) ของผูบ้ริโภคยุคดิจิทลัในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คนโดยการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีเลือกใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ
เลือกใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
โดยมีอายุระหวา่ง 20-30 ปี มีอาชีพส่วนใหญ่ ท างานบริษทัเอกชนรับจา้ง ระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี 
ประชากรส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคญัด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 6P และพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ (ลาซาคา้ ดว้ยกนั 2 ดา้น คือ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ)์ โดยปัจจยัดา้นราคา และ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ 
ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ 
ลาซาดา้ของผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในกรุงเทพมหานคร 



 
 

 
 

 ฐนิตา ตูจิ้นดา (2559) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้
จากประเทศกลุ่มอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือ เคร่ืองส าอาง องค์ประกอบทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางน าเขา้ จากประเทศกลุ่มอาเซียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยับูรพา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล
คือ  แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยับูรพาส่วนใหญ่ มีอายุ 18-20 ปี และรายได ้
50,001-10,000 บาท ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง น าเขา้จากประเทศกลุ่มอาเซียนของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยับูรพา ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือ เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศกลุ่มอาเซียน
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยับูรพาท่ีแตกต่างกนั พบว่านกัศึกษามีพฤติกรรมการเลือกสินคา้ประเภทบ ารุง
ผิวพรรณ (Skin care) และสถานท่ีซ้ือ เคร่ืองส าอางส่วนใหญ่ คือ ห้างสรรพสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จาก ประเทศกลุ่มอาเซียน ปัจจยัดา้นองค์ประกอบการตลาด พบว่า ดา้นส่ือสังคม
ออนไลน์ และดา้นโปรโมชนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศกลุ่มอาเซียน ของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยับูรพา 
 รัตนาพรรณ จกัษุมาศ (2559) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ผ่านอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นอินเทอร์เน็ต และความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตและการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ส าหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึน
ไปท่ี จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี มีระดับ
การศึกษาต ่ากวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 
30,000 บาท มีสถานภาพโสดกลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดใชห้รือเล่นอินเทอร์เน็ตเฉล่ีย 84 คร้ังต่อเดือน มีจ านวน
ระยะเวลาของการเปิดใชห้รือเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ีย 105 ชัว่โมงต่อเดือน และมีการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่น
ทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ีย 7 คร้ังต่อ 3 เดือนกลุ่มตวัอยา่ง มีความคิดเห็นกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นอินเทอร์เน็ตโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั พบว่าพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ดา้นจ านวนระยะเวลาของ
การเปิดใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ียชั่วโมงต่อเดือนของผู ้บริโภค มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นอินเทอร์เน็ต โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต ดา้นการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ียคร้ังต่อ 
3 เดือนของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีความสัมพนัธ์
ในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางตรงขา้มกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนประสมการตลาด
บริการดา้นราคาและด้านลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านอินเทอร์เน็ต
ของผูบ้ริโภคไดร้้อยละ 63.2 



 
 

 
 

 จุฑารัตน์ ทองสนิท และคณะ (2562) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวหน้าออร์แกนิคของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) 
ศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวหนา้ออร์แกนิคของ
ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) ศึกษาปัจจยัดา้นส่วน ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ดูแลผิวหนา้ออร์แกนิคของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่น เขตกรุงเทพมหานคร 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 405 คน ผลการวิจยัพบว่า (1) กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูใ่นช่วง 15-23 ปี มีสถานภาพโสด อาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท (2) พฤติกรรมศาสตร์ด้านความถ่ี 
ประเภทของผลิตภณัฑ์ดูแลผิวท่ีเลือกใชส่ื้อและบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์ดูแล ผิวหนา้ออร์แกนิคของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และ (3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ดูแลผิวหนา้ออร์แกนิคของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 
            จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ งานวจิยัท่ีศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาดและปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทย ผูว้ิจยัไดมี้การน าแนวคิดท่ี
ศึกษาได้มาปรับใช้ในการก าหนดตัวแปรต้นโดยผูว้ิจ ัยเลือกใช้ตัวแปรต้น คือ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นบุคคล (People) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
และดา้นกระบวนการ (Process) และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย การรับรู้ (Perception) การจูงใจ 
(motivation) การเรียนรู้  (learning) ทศันคติ (Attitude) และบุคลิกภาพ (personality) และเลือกใชต้วัแปรตาม 
คือ การเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทย เน่ืองจากกการทบทวนวรรณกรรม
เห็นได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps นั้นยงัไม่ได้ให้ความส าคญักับการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีเคร่ืองส าอางมากเท่าท่ีควร ดงันั้นจึงท าให้ผูว้ิจยัเลือกใชแ้นวคิด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมาใช้ในการทดสอบการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasoo ของ
ผูบ้ริโภคชาวไทย  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทที่ 3 
วธีิกำรด ำเนินวจัิย 

 
        การวจิยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
        ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลขั้นตน้ท่ีผูว้ิจยัไดท้  าขอ้มูล เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูล และ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1 แหล่งทีม่ำของข้อมูล 
        ในการศึกษาเร่ือง "กลยทุธ์การตลาดเเละปัจจยัในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีแบรนด ์Sulwhasoo 
ของผูบ้ริโภคชาวไทย" ผูว้จิยัไดท้  าการคน้ควา้ขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ โดยมีการใชแ้บบสอบถาม
ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าขอ้มูลจากการศึกษาบทความ
ข่าวสาร และงานวจิยัน ามาวเิคราะห์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี การเก็บรวบรวมดว้ยตนเองดว้ยวธีิการใช้
แบบสอบถามทางออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคโ์ดยมีขั้นตอนการ
สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
        ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผา่นการรวบรวมโดยผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญไดท้  าการ
รวบรวมและวเิคราะห์เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั โดยผูว้จิยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี 
 
1) หนงัสือ และต าราจากหอสมุดมหาวทิยาลยัศิลปากรวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
2) บทความจากทางเวบ็ไซต ์
3 บทความและวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ทางการตลาดและปัจจยัพฤติกรรมในการเลือกใช้ 
4) เอกสารและขอ้มูลจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองส าอาง เช่น เวบ็ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มควบคุมเคร่ืองส าอาง 
 
3.2 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยัได้
สร้างข้ึนโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถามออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตใชว้ธีิการสุ่มจาก
กลุ่มผูใ้ชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด์ Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทยจ านวน 384 คน โดยชุดทั้งหมดน้ีมา
จากสูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ใชใ้นกรณีท่ีไม่ทราบขนาดของประชากรท่ีแน่นอน แต่ทราบวา่มี
จ านวนมากและตอ้งการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร 
 
กรณีไม่ทราบค่าส่วนของประชากรหรือ p = 0.5 ใชสู้ตร 𝑛 =

𝑍2

4𝑒2 



 
 

 
 

 
n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
p = สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร 
e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
Z = ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญั 
- ถา้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า Z = 1.96 
- ถา้ระดบัความเช่ือมัน่ 99% หรือระดบันยัส าคญั 0.01 มีด่า Z = 2.58 
 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้5% และ สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจใน
ประชากร เท่ากบั 0.5 ขนาดของประชากรท่ีตอ้งการเท่ากบั 
 

𝑛 =  
𝑍2

4𝑒2
  

𝑛 =  
(1.96)2

4(0.05)2
 

𝑛 =  384.16 ≈  384 หน่วย 
 

จากการค านวณจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี (n) = 384 และ เพื่อป้องกนัการสูญหายของขอ้มูลหรือไม่
ครบถว้นสมบูรณ์ ผูว้จิยัจึงท าการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 แบบสอบถามเพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีไดมี้ 
ความแม่นย  าในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2564 ถึง 
มกราคม พ.ศ.2565 และโดยกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวคือผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด์ 
Sulwhasoo โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคเคร่ืองส าอางเกาหลีแบรนด ์Sulwhasoo ท่ีมี
อายมุากกวา่ 18 ปีข้ึนไป และจากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามพฤติกรรมผูบ้ริโภคจากกลุ่มตวัอยา่งได ้100 
คน จาก 400 คน เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นเวลาและเน่ืองดว้ยสถานการณ์โควดิ 19 
  
3.3 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
       การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณและมีระยะเวลาท่ีจ ากดัผูว้จิยัไดท้  าแบบสอบถามผูบ้ริโภคชาว
ไทยท่ีบริโภคเคร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด์ Sulwhasoo โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 60 วนั เม่ือไดรั้บขอ้มูลจาก
ผูต้อบแบบสอบถามก็น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติ ร้อยละ โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ใน
รูปแบบตาราง 
      ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้จิยัไดส้ร้างและ
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
      ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม มีจ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน 
      ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด์ Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทย 



 
 

 
 

      ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด์ Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทย 
      ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด์ Sulwhasoo ของผูบ้ริโภคชาวไทย 
      การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 1-3  จะท าการแจกแจงความถ่ีและคิดเป็นร้อยละ ส่วน
แบบสอบถามในส่วนท่ี 4 ซ่ึงเป็นมาตรวคัแบบ Likert Scale จะใชเ้กณฑก์ารประเมินผลโดยค านวณความ
กวา้งของอตัรภาคชั้น ดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2548:193-194) 
      5 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
      4 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก 
      3 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
      2 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ย 
      1 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 
      ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 
                 จ  านวนชั้น = 5-1 
                                       5 
                                  = 0.8 
      และการแปลผลดงักล่าวสามารถหาช่วงคะแนนของแต่ละระดบัโดยอา้งอิงจากการแบ่งช่วงคะแนนตาม
เกณฑข์องเบสท ์(Best.1981) มีรายละเอียดดงัน้ี 
      ค่าเฉล่ีย 4.21- 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
      ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง มาก 
      ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง 
      ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง นอ้ย 
      ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 
3.4 เคร่ืองมือและกำรน ำเสนอทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
1) โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Word 
2) โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel 
3) โปรแกรมแบบสอบถามออนไลน์ Google Chrome 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทที ่4 
ผลกำรศึกษำ 

 
จากการศึกษาวจิยัเร่ือง "กลยทุธ์การตลาดและปัจจยัในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo 
ของผูบ้ริโภคชาวไทย" โดยผูว้จิยัไดท้  าการเก็บแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคชาวไทยจ านวน 100 คน ในช่วง
เดือนธนัวาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและพฤติกรรม
ในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo รวมถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อเคร่ืองส าอางเกาหลีเเบ
รนด ์Sulwhasoo ซ่ึงแบบสอบถามดงักล่าวผูว้จิยัไดแ้บ่งผลการวจิยัออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo 
ส่วนท่ี 4 ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo 
 
4.1 ส่วนของแบบสอบถาม กลยทุธ์การตลาดและปัจจยัของการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์
Sulwhasoo 
 
     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
     ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยสุ่มจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเคร่ืองส าอาง
เกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo จ านวน 100 คน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
     1.1) เพศ จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน พบวา่เป็นเพศหญิงจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 67 
รองลงมาเป็นเพศชายจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และเพศอ่ืน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ดงัตารางท่ี
1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลเเสดงเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 67 67 

ชาย  24 24 

อ่ืนๆ 9 9 

รวม 100 100 

 
     1.2) อาย ุจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน พบวา่ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21-40 ปี 
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 69 อนัดบัสองคือช่วงอายรุะหวา่ง 41-60 ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 24 และอนัดบัสาม คือมีอาย ุ18-20 ปีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ขอ้มูลแสดงอายุ 
 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

18-20 ปี 7 7 

21-41 ปี 69 69 

41-60 ปี 24 24 

61 ปีข้ึนไป - - 

รวม 100 100 

 
     1.3) อาชีพ จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัจ านวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34 อนัดบัสองคือ รับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26 อนัดบัสาม คือ 



 
 

 
 

นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อนัดบัส่ี คือ ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
19 และอ่ืน ๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ขอ้มูลแสดงอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 20 20 

รับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 26 26 

พนกังานบริษทั 34 34 

ธุรกิจส่วนตวั 19 19 

อ่ืนๆ 1 1 

รวม 100 100 

 
     1.4) รายไดต่้อเดือน จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน พบวา่ส่วนใหญ่มีรายได ้15,001-30,000 
บาทต่อเดือน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36 อนัดบัสองมีรายได ้30,001-35,000  
บาทต่อเดือน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อนัดบัสาม มีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 อนัดบัส่ี มีรายได ้35,001-40,000 บาทต่อเดือน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
อนัดบัท่ีหา้มีรายไดม้ากกวา่ 40,000  บาทข้ึนไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ดงัตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางท่ี 4 ขอ้มูลแสดงรายต่อเดือน  
 

รายไดต่้อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 15,000 บาท 13 13 

15,001-30,000 บาท 36 36 

30,001-35,000 บาท 30 30 

35,001-40,000 บาท 12 12 

มากกวา่ 40,000 บาท 9 9 

รวม 100 100 

 
     ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo  
     ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองพฤติกรรมการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo จากกลุ่ม
ตวัอยา่งผูบ้ริโภคจ านวน 100 คน สามารถสรุปผลขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 
2.1) ความถ่ีในการใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo ต่อสัปดาห์ของผูบ้ริโภค จากผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวน 100 คนพบวา่ อนัดบัท่ีหน่ึงจะแต่งหนา้ทุกวนั จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 อนัดบั
สองคือสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19 อนัดบัสามคือเเต่งหนา้สัปดาห์ละ 3-4 คร้ัง 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 เเละล าดบัสุดทา้ยคือเเต่หนา้สัปดาห์ละ 5-6 คร้ังมีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8 ดงัตารางท่ี 5 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางท่ี 5 ขอ้มูลแสดงความถ่ีในการใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo 
 

ความถ่ีในการใชเ้คร่ืองส าอาง
เกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo 

 
 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง 19 19 

สัปดาห์ละ 3-4 คร้ัง 13 13 

สัปดาห์ละ 5-6 คร้ัง 8 8 

ใชทุ้กวนั 60 60 

รวม 100 100 

 
2.2 เเหล่งท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 
คนพบวา่ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือจากเวบ็ไซตอ์อนไลน์มีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53 อนัดบัสองคือ
เคาน์เตอร์ในหา้งสรรพสินคา้ จ  านวน 43 คิดเป็นร้อยละ 43 อนัดบัสามคืออ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
3 เเละล าดบัท่ีส่ีคือซ้ือท่ีตลาดนดั จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ดงัตารางท่ี 6  
 
ตารางท่ี 6 ขอ้มูลแสดงเเหล่งท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แหลางท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง จ านวน (คน) ร้อยละ 

เวบ็ไซตอ์อนไลน์ 53 53 

เคาน์เตอร์ในหา้งสรรพสินคา้ 43 43 

อ่ืนๆ 3 3 

ตลาดนดั 1 1 

รวม 100 100 

 
2.3) ความถ่ีในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน 
พบวา่ส่วนใหญ่จะซ้ือเคร่ืองส าอางเดือนละ 2-3 คร้ัง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 อนัดบัสองคือ 2-3 
เดือนคร้ัง จ  านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33 อนัคบัสามคือปีละคร้ัง จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อนัดบัท่ี
ส่ี คือ เดือนละคร้ังจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11 อนัดบัท่ีหา้คือ 4-6 เดือนคร้ัง จ  านวน 9 คน คิดเปีนร้อย
ละ ดงัตารางท่ี 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางท่ี 7 ขอ้มูลแสดงความถ่ีในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo  
 

ความถ่ีในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอาง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เดือนละ 2-3 คร้ัง 35 35 

2-3 เดือนคร้ัง 33 33 

ปีละคร้ัง 12 12 

เดือนละคร้ัง 11 11 

รวม 100 100 

 
2.4) ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo ในแต่ละคร้ัง จากผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวน 100 คนพบวา่ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย 1001-2000 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 51 คน คิด
เป็นร้อยละ 51 อนัดบัสองคือ 2001-3000 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 อนัดบัสามคือ 3001-
4000 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อนัดบัส่ีคือมากกวา่ 4000 บาทต่อคร้ัง 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4  ดงัตารางท่ี 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางท่ี 8 ขอ้มูลแสดงค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo 
 

ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1001-2000 บาท 51 51 

2001-3000 บาท 35 35 

3001-4000 บาท 10 10 

มากกวา่ 4000 บาท 4 4 

รวม 100 100 

 
 
2.5) แหล่งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo จากผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 100 คน พบวา่ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากทางอินเตอร์เน็ตจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38 
อนัดบัสองคือจากพนกังานขายจ านวน  32 คนจ านวน คิดเป็นร้อยละ 32 อนัคบัสามคือจากเพื่อนหรือคนรู้จกั 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26 อนัดบัส่ีคือจากช่องทางอ่ืนๆ จ านวน 4 คิดเป็นร้อยละ 4 ดงัตารางท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางท่ี  9 ขอ้มูลแสดงแหล่งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo  
 

แหล่งรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อนหรือคนรู้จกั 26 26 

พนกังานขาย 32 32 

อินเตอร์เน็ต 38 38 

อ่ืนๆ 4 4 

รวม 100 100 

 
     ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo  
      ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo จาก
กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคจ านวน 100 คน สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ สามารถสรุปผลขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 
3.1) ดา้นผลิตภณัฑ ์จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลมากท่ีสุด
คือ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 44.62 อนัดบัสองคือช่ือเสียงเเละภาพลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ ์จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อนัดบัสามคือบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑ ์20 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.38 ดงัตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10 ขอ้มูลแสดงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

ดา้นผลิตภณัฑ์ จ านวน ร้อยละ 

ช่ือเสียงเเละภาพลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์ 

52 40 



 
 

 
 

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ 58 44.62 

บรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑ์ 20 15.38 

รวม 130 100 

 
3.2) ดา้นราคา จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คนพบวา่ส่วนใหญ่ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด
คือ ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 อนัดบัสองคือ ราคาเหมาะสมกบั
ปริมาณ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 อนัดบัสามคือการช าระเงินมีหลากหลายช่องทาง เช่น เงินสด 
หรือบตัรเครดิต จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 ดงัตารางท่ี 11  
 
ตารางท่ี 11 ขอ้มูลแสดงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางดา้นราคา 
 

ดา้นราคา จ านวน ร้อยละ 

ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ 49 41.18 

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 42 35.29 

การช าระเงินมีหลากหลาย
ช่องทาง 

28 23.53 

รวม 119 100 

 
3.3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน พบวา่ส่วนใหญ่ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ เเหล่งจดัจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.46 อนัดบัท่ีสองคือ เขา้ถึงเเหล่งจดัจ าหน่ายไดส้ะดวกจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 34.35 อนัดบัท่ีสามคือ 
มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.79 อนัดบัสุดทา้ยคือ เม่ือเกิดปัญหา
มีช่องทางการติดต่อท่ีรวดเร็วเเละสะดวก จ านวน 11 คิดเป็นร้อยละ 8.40 ดงัตารางท่ี 12 
 



 
 

 
 

ตารางท่ี 12 ขอ้มูลแสดงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 

มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
หลากหลาย 

22 16.79 

เเหล่งจดัจ าหน่ายมีความ
น่าเช่ือถือ 

53 40.46 

เขา้ถึงเเหล่งจดัจ าหน่ายไดส้ะดวก 45 34.35 

เม่ือเกิดปัญหามีช่องทางการ
ติดต่อท่ีรวดเร็วเเละสะดวก 

11 8.40 

รวม 131 100 

 
3.4) ดา้นการส่งเสริมการขาย จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน พบวา่ส่วนใหญ่ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การขายท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ มีระยะการจดัโปรโมชัน่ท่ีเหมาะสม จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 38.14 
อนัดบัสองคือการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.97 อนัดบัสามคือ การ
เลือกใชพ้รีเซนเตอร์ จ  านวน 26 คิดเป็นร้อยละ 22.03 อนัดบัท่ีส่ีคือ มีระบบสมาขิกเเละสิทธิพิเศษ จ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.86 ดงัตารางท่ี 13 
 
ตารางท่ี 13 ขอ้มูลแสดงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางดา้นการส่งเสริมการขาย 
 

ดา้นการส่งเสริมการขาย จ านวน ร้อยละ 

การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 33 27.97 

มีระยะการจดัโปรโมชัน่ท่ี
เหมาะสม 

45 38.14 

การเลือกใชพ้รีเซนเตอร์ 26 22.03 



 
 

 
 

มีระบบสมาขิกเเละสิทธิพิเศษ 14 11.86 

รวม 118 100 

 
3.5) ดา้นบุคคล จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน พบวา่ส่วนใหญ่ปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุดคือ การจดัการกบัค าติชมของลูกคา้ จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 36.61 อนัดบัสองคือ การบริการหลงั
การขายของพนกังาน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 29.46 อนัดีบท่ีสามคือ การบริการของพนกังาน จ านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อนัดบัท่ีส่ีคือ การมีขอ้มูลติดต่อลูกคา้เเบบรายคน จ านวน 10 คน คอดเป็นร้อยละ 
8.93 ดงัตารางท่ี 14  
 
ตารางท่ี 14 ขอ้มูลแสดงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางดา้นบุคคล 
 

ดา้นบุคคล จ านวน ร้อยละ 

การบริการของพนกังาน 28 25 

การจดัการกบัค าติชมของลูกคา้ 41 36.61 

การบริการหลงัการขายของ
พนกังาน 

33 29.46 

การมีขอ้มูลติดต่อลูกคา้เเบบราย
คน 

10 8.93 

รวม 112 100 

 
3.6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน พบวา่ส่วนใหญ่ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ มีป้ายบอกขอ้มูลสินคา้ชดัเจน จ านวน 61 คิดเป็นร้อยละ 44.85 อนัดบัท่ี
สองคือความสะอาดของร้าน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 24.26 อนัดบัท่ีสามคือ การเเต่งตวัของพนกังาน
เรียบร้อย, สะอาดมีจ านวน 22 คิด เป็นร้อยละ 16.18 อนัดบัสุดทา้ยคือ การจดัร้านน่าสนใจ จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.71 ดงัตารางท่ี 15  
 



 
 

 
 

ตารางท่ี 15 ขอ้มูลแสดงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

จ านวน ร้อยละ 

การจดัร้านน่าสนใจ 20 14.71 

ความสะอาดของร้าน 33 24.26 

มีป้ายบอกขอ้มูลสินคา้ชดัเจน 61 44.85 

การเเต่งตวัของพนกังาน
เรียบร้อย, สะอาด 

22 16.18 

รวม 136 100 

 
3.7) ดา้นกระบวนการ จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน พบวา่ส่วนใหญ่ปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุดคือ มีการท าการตลาดอยา่งต่อเน่ือง จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 35.11 อนัดบัสองคือ 
รักษามาตรฐานการขนส่ง จ านวน 36 คิดเป็นร้อยละ 27.48 อนัดบัสามคือ ความสม ่าเสมอในมาตรฐานการ
บริการของพนกังาน จ านวน 35 คิดเป็นร้อยละ 26.72 อนัดบัสุดทา้ยคือจดัการปัญหาหรือตอบขอ้สงสัยอยา่ง
รวดเร็ว จ านวน 14 คิดเป็นร้อยละ 10.69 ดงัตารางท่ี 16  
 
ตารางท่ี 16 ขอ้มูลแสดงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางดา้นกระบวนการ 
 

ดา้นกระบวนการ จ านวน ร้อยละ 

ความสม ่าเสมอในมาตรฐานการ
บริการของพนกังาน 

35 26.72 

มีการท าการตลาดอยา่งต่อเน่ือง 46 35.11 

รักษามาตรฐานการขนส่ง 36 27.48 

จดัการปัญหาหรือตอบขอ้สงสัย
อยา่งรวดเร็ว 

14 10.69 



 
 

 
 

รวม 131 100 

 
    ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจในการบริโภคเคร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo 
    ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองความพึงพอใจท่ีมีต่อการซ้ือหรือเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์
Sulwhasoo จากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคจ านวน 100 คน สามารถสรุปผลขอ้มูลไดด้งัน้ี จากการศึกษาพบวา่ 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการซ้ือหรือเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.15 โดยความพึงพอใจท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 4.64 รองลงมา
อยูใ่นระดบัมากไดเ้เก่ ดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ีย 4.20 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.11 ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย 4.08 ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 4.05 ดา้นการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ีย 4.03 เเละ
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 3.95 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 17 
 
ตารางท่ี 17 ความพึงพอใจในการบริโภคเคร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo 
 
ความพึงพอใจใน
การบริโภค
เคร่ืองส าอาง
เกาหลีเเบรนด ์
Sulwhasoo 

ระดบัความพึงพอใจ 
 

รวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 

5 4 

 

3 

 

2 

 

1 

 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 72 20 8 0 0 100 4.64 มากท่ีสุด 
ดา้นราคา 14 69 15 2 0 100 3.95 มาก 
ดา้รช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

39 30 31 0 0 100 4.08 มาก 

ดา้นการส่งเสริม
การขาย 

23 58 18 1 0 100 4.03 มาก 

ดา้นบุคคล 39 44 15 2 0 100 4.20 มาก 
ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

34 44 21 1 0 100 4.11 มาก 



 
 

 
 

ดา้นกระบวนการ 25 56 18 1 0 100 4.05 มาก 

รวม 4.15 มาก 
 
4.2 กลยุทธ์กำรตลำดของเคร่ืองส ำอำงเกำหลีแบรนด์ Sulwhasoo  
        จากการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s พบวา่ เคร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์
Sulwhasoo ใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ในการด าเนินและพฒันาธุรกิจ เน่ืองจาก 7P’s เป็น
เคร่ืองมือของการบริหารเม่ือมีการรวบรวมแผนการตลาด โดยส่วนผสมการตลาดจะตอ้งเปล่ียนแปลงเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงในการตลาด เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ฯลฯ ถูกพฒันาข้ึนเพื่อสนองความพอใจใน
ความตอ้งการของตลาด ทั้งน้ีหวัใจส าคญัของแนวคิดทางการตลาดยคุใหม่อยูท่ี่ผูบ้ริโภค การตลาดเร่ิมตน้ท่ี
ผูบ้ริโภคและจบลงท่ีผูบ้ริโภค เเละเน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจเคร่ืองส าอางในประเทศไทยมีมากข้ึนเร่ือยๆ 
ผูป้ระกอบการจะตอ้งรู้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้และเร็วกวา่คู่แข่ง จึงจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้กวา่เเละจะประสบผลส าเร็จไดม้ากกวา่ในโลกธุรกิจ 
      เคร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo อยูภ่ายใตเ้ครืออมอร์ แปซิฟิค (Amorepacific) บริษทั
เคร่ืองส าอางชั้นน าจากประเทศเกาหลีใต ้ไดมี้การผลกัดนัสินคา้ K-beauty ออกสู่ตลาดออนไลน์ท่ีก าลงั
ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก โดยมีการร่วมมือกบั ชอ้ปป้ี เเละลาซาดา้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงฐาน
ผูบ้ริโภคใหม่ๆ ซ่ึงน่ีก็เป็นส่วนหน่ึงในปัจจยัส่วนประสมการตลาดในดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) เเละจากท่ีเปิดตวัออฟิเชียลสโตร์บน Shopee Mall ก็ไดส้ร้างยอดเติบโตของมูลค่ารวมมากข้ึน รวมถึง
สัดส่วนยอดขายบนอีคอมเมิร์ซผา่นทางชอ้ปป้ีก็เติบโตข้ึนดว้ย โดยไดใ้ชก้ลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้การใชง้านดาตา้ 
(Data-Driven) การจดักิจกรรมทางการตลาดร่วม (Joint Marketing) เเละโคเเบรนดค์อลเเลบอเรชนั (Co-
Branded Collaborations) เเละเเบรนด ์Sulwhasoo ก็ไดจ้ดัเเคมเปญพิเศษเพื่อผลกัดนัพอร์ตสินคา้พรีเมียม 
เพราะดว้ยกระเเสความนิยมในกลุ่มสินคา้เพื่อความงามระดบัพรีเมียมท่ีมีเเพร่หลายมากข้ึน จึงท าใหอ้ตัรา
การเติบโตพุง่สูงข้ึนกวา่สินคา้ความงามในระดบัเเมสบนช็อปป้ี จึงไดมี้การเปิดตวัเเคมเปญของ Sulwhasoo 
อยา่ง Shopee 4.4 Mega Shopping Day น้ีท่ีเหล่าผูบ้ริโภคจะไดส้ัมผสัประสบการณ์สุดพิเศษจาก Sulwhasoo 
Super Brand Day ท่ีมาพร้อมกบัโปรโมชัน่มากมาย เช่น เซ็ท First Care Activating Serum ท่ีลดราคาสูงสุด
ถึง 20% ส าหรับท่ีชอ้ปป้ีเท่านั้น โคด้ส่วนลดเงินคืนสูงสุด 1,000 Shopee Coins และสิทธิประโยชน์อีก
มากมายเม่ือช าระเงินผา่น ShopeePay หรือเม่ือชอ้ปสินคา้จาก Sulwhasoo Official Store บน Shopee Mall 
จะไดรั้บของรางวลัสุดพิเศษ อาทิ Essential & Ginseng Care Special Gift มูลค่า 1,580 เม่ือเป็นหน่ึงใน 500 
ค  าสั่งซ้ือแรกในเวลาท่ีก าหนด เเละยงัมีการกิจกรรมสุดพิเศษกบัศิลปินกลฟั คณาวฒิุ ท่ีจะมาร่วมพดูคุยกบัเเฟ
นคลบัสดๆ ผา่น Shopee Live ร่วมรับเซ็ทของแถม และรูป Photobook จากกลฟั คณาวฒิุ เม่ือซ้ือ Sulwhasoo 
First Care Activating Serum ขนาด 60ml. เเละส าหรับ 10 ออเดอร์แรกท่ีมียอดค าสั่งซ้ือครบ 10,000 บาท จะ
ไดสิ้ทธ์ิพดูคุยกบักลฟัผา่นวดีิโอคอล 



 
 

 
 

ในส่วนของเเฟลตฟอร์มบน Lazada ทางแบรนด์ Sulwhasoo ไดมี้จดักิจกรรมและโปรโมชัน่พิเศษส าหรับ
ลูกคา้ เช่น เม่ือซ้ือชุด First Care Activating Serum EX เฉพาะท่ีลาชาดา้ จะไดรั้บของสมนาคุณพิเศษมากมาย 
โดย First Care Activating Serum EX รุ่นลิมิเตด็อิดิชัน่ท่ีมาในรูปแบบดีไซน์ขวดสีทองสุดหรู พร้อม
ลายเซ็นตซุ์ปเปอร์สตาร์ระดบัเอเชีย "ซอง เฮเคียว" และโปรโมชัน่พิเศษฉลองเปิดร้านรับเพิ่ม First Care 
Activating Serum ขนาด 8ml ส่วนลูกคา้ท่ีช้ือสินคา้ครบ 3,000 บาท 5,000 บาท และ 15,000 บาท จะไดรั้บ
ของสมนาคุณตามเง่ือนไข ส าหรับการสั่งซ้ือในช่วงเวลาท่ีก าหนด โซลวาซูมอบของสมนาคุณเพิ่มเติมดว้ย 
Essential Basic Kit จ านวน 200 ชุด เเละท่ีเกล่ามาน้ีก็คือส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย 
(Promotion) ส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถสร้างสรรคแ์ละถ่ายทอดเร่ืองราวของแบรนดด์ว้ยประสบการณ์ท่ีแตกต่าง
ออกไป ซ่ึงจะช่วยพฒันาขีดความสามารถในการเล่าเร่ืองของแบรนดไ์ดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ทั้งยงั
สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัฐานผูบ้ริโภคท่ีมองหาสินคา้พรีเมียมและลกัชูร่ีซ่ึงก าลงัเติบโตใหมี้ความ
ลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน ในขณะเดียวกนัยงัสามารถใชรู้ปแบบของระบบสมาชิก (Membership programme) เพื่อ
มอบสิทธิประโยชน์ใหก้บัแฟนคลบัของแบรนดไ์ดอี้กดว้ย เเละไม่เพียงเท่านั้น ยงัมีการเขา้ถึงลูกคา้ดว้ยคอน
เทนตท่ี์แปลกใหม่และเฉพาะตวั ร่วมกบัยนิไซตเ์ชิงลึกเก่ียวกบัเทรนดแ์ละพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อช่วย
ใหส้ามารถวางกลยทุธ์ในการโปรโมทผลิตภณัฑใ์หม่ใหต้อบโจทยท์ั้งกบัลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ นอกจากน้ี
ยงัมีการใชแ้บรนด์แอมบาสเดอร์ อยา่งศิลปินและดาราชั้นน าจากประเทศเกาหลีดว้ย ซ่ึงนบัเป็นส่วนหน่ึง
ของกลยทุธ์ท่ีจะช่วยเสริมความแขง็แกร่งในการสร้างการรับรู้ จนสามารถครองใจเหล่าผูบ้ริโภคได ้
     ในดา้นของสินคา้ (Product) เเบรนดเ์คร่ืองส าอางเกาหลี Sulwhasoo ไดใ้ชก้ลยทุธ์เเบบใชน้วตักรรมจาก
ธรรมชาติ ซ่ึงส่วนผสมจากธรรมชาติท่ีไดใ้ชน้ัน่ก็คือ โสม เเละสรรพคุณของสินคา้ Sulwhasoo ก็ไดมี้การใช้
หลกัโบราณซัง่เส็ง (Sangseng) เป็นเเรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ ความเป็นหน่ึงเดียวกนัของมนุษยแ์ละ
ธรรมชาติ จากภายในสู่ภายนอก กบัหลกัความสมดุลและกลมกลืนของพลงังานหยนิหยาง และทฤษฎีวฏัจกัร 
7 ปีท่ีคนตอ้งเปล่ียนแปลงเพราะวา่ทุกๆ 7 ปี ผูห้ญิงจะมีการเปล่ียนแปลง และส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดคือช่วงวยั 
35 เส้นผมเปล่ียนเป็นสีขาว ผิวหนา้แหง้ ซ่ึงเป็นสัญญาณเตือนวา่พลงังานหยนิของเราลดลง การปรับสมดุลห
ยนิหยางเลยเป็นส่ิงท่ี Sulwhasoo น ามาใชเ้ป็นหลกั โดยมีการคิดคนัสมุนไพรชั้นเลิศของเกาหลีมา 5 ชนิด คือ 
รากโบตัน๋จีน , ดอกเบาหลวงอินเดีย , ดอกลิลล่ีขาว , รากโกฐข้ีแมว , วา่นทางจระเข ้ท่ีจะช่วยเสริมพลงัหยนิ
ท่ีเป็นความเยน็ บวกกบัโสมท่ีเป็นความร้อน กลายเป็นการเพิ่มสมดุลหยนิหยางใหก้บัผวิไดอ้ยา่งดี  
       ดา้นกระบวนการ (Process) จะมีทีมวจิยัเเละพฒันาของเเบรนด ์ท่ีตอ้งมีความคิดในเชิงนวตักรรม 
(Innovation Thinking) มีหนา้ท่ีสรรหาวตัถุดิบท่ีน่าสนใจ มีเอกลกัษณ์ของธรรมชาติเป็นจุดขาย มาใชก้บั
สินคา้ใหม่ๆ อยา่งโสมขาว หรือ โสมซาเวยี (Savia) ท่ีสูญพนัธ์ุไปแลว้มาพฒันาใหม่ รวมถึงการน าเสนอจุด
เล็กๆท่ีหลายแบรนดห์ลงลืม อยา่งนวตักรรมเดยค์รีมท่ีลดอุณหภูมิของผวิให้เยน็ลง เพื่อป้องกนัรังสียวู ีเเละ
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งท าความเขา้ใจมนุษย ์โดยเฉพาะการศึกษากายภาคของผูห้ญิง และใหค้วามส าคญักบั
พฤติกรรมเสริมความงามท่ีจะมาตอบสนองความเปล่ียนแปลงของผูห้ญิง เพื่อประมวลผลเป็นสินคา้ท่ีจะ
ส่งเสริมผูใ้ชใ้หเ้ป็นตวัของตวัเองมากท่ีสุด เเละเเบรนด ์Sulwhasoo ก็ไดน้ าหลกัรูปแบบการใหค้  าเเนะ



 
 

 
 

น ามาใชก้บัส่ือประชาสัมพนัธ์เเบบออฟไลน์ดว้ยเช่นกนัทั้งการแจก Sample และแนะน าวธีิการดูแลตวัเอง
หลายดา้น รวมทั้งสอบถามและติดตามความตอ้งการของลูกคา้ (Follow-up Callback) ในส่วนน้ีจึงเป็นปัจจยั
ส่วนประสมดา้นบุคลากร (People)  
ส่วนเร่ืองการตกเเต่งร้าน เเบรนด ์Sulwhasoo จะจดัร้านใหรู้้สึกถึงบรรยากาศท่ีหรูหราเเละสะอาด ในบางท่ี
จะมีโปรเเรมสปายาเกาหลีโบราณ หรือโปรเเกรมต่อตา้นร้ิวรอยท่ีน าโสมมาผสานเขา้กบัเทคนิคของ 
Sulwhasoo เพื่อฟ้ืนฟูความอ่อนเยาว ์เเละในทุกขั้นตอนจะเร่ิมดว้ยการตรวจสอบลกัษณะนิสัยเเละค าถาม
เก่ียวกบัผวิของผูบ้ริโภคก่อน เพื่อเลือกกล่ิน เลือกเน้ือสัมผสัท่ีเขา้กบัผูบ้ริโภค เเละยงัมีการเเช่เทา้ดว้ยโสมเเด
งอีกดว้ย ถือเป็นบริการเเบบองคร์วม เเละไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งหมดน้ีก็ถือเป็นส่วนประสมการตลาด
ในดา้นของ องคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) เเละสุดทา้ยในดา้นน้ีจะเป็นส่วนประสม
การตลาดทางดา้นราคา (Price) เน่ืองจากเเบรนดเ์คร่ืองส าอางคเ์กาหลี Sulwhasoo ตีตลาดระดบับนท าให้
ราคาค่อนขา้งสูง เเต่ก็จะมีกลยทุธ์ในเร่ืองของราคาชุด ซ่ึงจะน าสินคา้แบบเดียวกนัหรือต่างกนัมารวมเอาไว้
เป็นชุดๆ และตั้งราคาต่อชุดนั้นใหต้ ่ากวา่ราคาปกติของสินคา้ช้ินนั้น กลยทุธ์น้ีจะช่วยกระตุน้ใหลู้กคา้ซ้ือใน
ปริมานท่ีมากข้ึน แถมยงัท าใหพ้วกเขารู้สึกคุม้ค่ากบัสินคา้นั้นอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทที ่5 
สรุปผลและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 
5.1 ในการศึกษาเร่ือง "กลยทุธ์การตลาดและปัจจยัของการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด์ Sulwhasoo” 
โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคเคร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo จ านวน 100 คน เพื่อศึกษาวา่ปัจจยัใด
ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้
เคร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo ของกลุ่มผูบ้ริโภควา่เป็นอยา่งไร และศึกษาความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองส าอางประเภทเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo นอกจากน้ียงัมีการศึกษากลยทุธ์การตลาด
ของแบรนด ์Sulwhasoo อีกเช่นกนั  
 
5.2 อภิปรายผล  
การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบเเบบสอบถามโดยดูจากความถ่ีสูงสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 100 คน เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67 มีอาย ุอยูใ่นช่วง 21-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 69 ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 34 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
36  
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองส าอาง Sulwhasoo พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชเ้คร่ืองส าอางทุก
วนั คิดเป็นร้อยละ 60 โดยการซ้ือผา่นเวบ็ไซตอ์อนไลน์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53 โดยซ้ือผลิตภณัฑเ์ดือน
ละ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 35 ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่อยูท่ี่ 1001-2000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 เเละเเหล่งรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่คือจากอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 38  
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo พบวา่ ในดา้นของ
ผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของสินคา้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.62 ดา้นราคา
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 41.18 ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัเเหล่งจดัจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 40.46 
ดา้นการส่งเสริมการขายผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัระยะการจดัโปรโมชัน่ท่ีเหมาะสม คิดเป็นร้อย
ละ 38.14 ดา้นบุคคลผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการจดัการกบัค าติชมของลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 
36.61 ดา้นลกัษณะทางกายภาพผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการมีป้ายบอกขอ้มูลสินคา้ชดัเจน คิด
เป็นร้อยละ 44.85 และสุดทา้ยดา้นกระบวนการผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการท าการตลาด
ต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 35.11  
 



 
 

 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเคร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo โดยผลผลรวมผูบ้ริโภคอยู่
ในระดบัมาก ไดเ้เก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นกระบวนการ ดา้นการส่งเสริมการขาย เเละดา้นราคา ตามล าดบั  
 
ส าหรับผลการวจิยัเร่ืองกลยทุธ์การตลาดของเเบรนด์เคร่ืองส าอาง Sulwhasoo นั้นพบวา่ เเบรนดน้ี์มีการเเข่ง
ขนัทางการตลาดค่อนขา้งสูง เเละถึงราคาของผลิตภณัฑจ์ะสูง เเต่ทางเเบรนดก์็ไดใ้หค้วามสนใจกบัการจดั
โปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ จากท่ีเราจะเห็นไดจ้ากมีการจดัโปรโมชัน่ในเเอปพลิเคชัน่ต่างๆ อยา่งในช็อปป้ี ลา
ซาดา้ หรือเเมก้ระทัง่ในเวบ็ไซตข์องตวัเเบรนด์เองก็ตาม มีโปรโมชัน่ท่ีเเตกต่างกนัมากมายใหผู้บ้ริโภคได้
เลือกสรร เเละยงัมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือเเละเลือกใชพ้รีเซ็นเตอร์อีกดว้ยเพราะทางเเบรนดค์อยใหค้วาม
ใส่ใจกบัเร่ืองน้ีเสมอ รวมไปถึงยงัคอยยงิไซตเ์ชิงลึกเเละมีคอนเทนตท่ี์แปลกใหม่มาใหเ้ห็นอยา่งสม ่าเสมอท า
ใหเ้เบรนดไ์ดรั้บความนิยมมากข้ึนเเละเร่ิมขยายสาขามากข้ึน  
 
5.3 ขอ้เสนอเเนะ  
ผลการส ารวจจากเเบบสอบถามออนไลน์เร่ือง “กลยทุธ์การตลาดเเละปัจจยัของการเลือกใชเ้คร่ืองส าอาง
เกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo” จากผูบ้ริโภคจ านวน 100 คน ช้ีใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีเพศชาย
เเละเพศอ่ืนๆนอ้ยมาก อาจจะเป็นเพราะรูปแบบการโฆษณายงัไม่ตอบโจทยส์ าหรับเพศชาย รวมไปถึง
รูปแบบของการโฆษณาท่ีมกัจะน าเสนอโดยใชผู้ห้ญิงเป็นพรีเซนเตอร์ซ่ึงส่ือถึงความเป็นผูห้ญิงเกินไป หรือ
บางคร้ังมีการเลือกใชพ้รีเซนเตอร์ผูช้ายเเต่ก็เป็นการพรีเซนตเ์พื่อให้ผูบ้ริโภคหญิงมาบริโภคผลิตภณัฑ ์ท าให้
ควรปรับเปล่ียนหรือเพิ่มรูปแบบการโฆษณาท่ีตอบโจทยเ์พศชายมากข้ึนเพื่อเพิ่มฐานการบริโภค เเละจากผล
วจิยัจะสังเกตไดว้า่ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคสั่งซ้ือผา่นเวบ็ไซส์ออนไลน์หรือผา่นอินเตอร์เน็ต เพราะวา่ในบางคร้ัง
ผูบ้ริโภคเจอกบับริการท่ีผดิพลาดจึงท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกอึดอดัหรือไม่พอใจเเละจะน าไปสู่การท าใหเ้สีย
ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์จึงควรมีการตรวจสอบมาตรฐานพนกังานเป็นประจ า 
 
5.4 ปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัในการท าวิจยั 
ปัญหาท่ีพบในการศึกษาวจิยัพบวา่จ านวนของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการจะศึกษานั้นมีจ านวนมากตอ้งใชเ้วลา
ในการกระจายแบบสอบถาม ซ่ึงท าใหร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนานพอสมควร รวมถึงผูต้อบ
แบบสอบถามบางคนอาจตอบไม่ตรงค าถามบา้ง หรือใหข้อ้มูลท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีจะสอบถามบา้ง 
 
5.5 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
ผูว้จิยัศึกษาเร่ือง "กลยทุธ์การตลาดและปัจจยัของการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีเเบรนด ์Sulwhasoo" ซ่ึงมี
ขอบเขตของการศึกษาคือ เคร่ืองส าอางเเบรนด ์Sulwhasoo เท่านั้น และไม่ไดเ้จาะจงเพศ อาย ุหรือ อาชีพ
ของกลุ่มตวัอยา่ง หากจะท าวิจยัคร้ังต่อไปก็ควรมีการก าหนดขอบเขตของกลุ่ม 



 
 

 
 

ผูบ้ริโภค เช่น กลุ่มตวัอยา่งในวยัเรียน หรือวยัท างาน เป็นตน้ นอกจากน้ีผูว้ิจยัเห็นวา่แบรนด์เคร่ืองส าอาง
ของเกาหลีนั้นมีจ านวนมาก อาจศึกษากลยทุธ์หรือแผนการตลาคของแบรนดอ่ื์นๆ ท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี
เพื่อท่ีจะไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัแบรนคเ์คร่ืองส าอางของเกาหลีไดม้ากยิง่ข้ึน 
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