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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ และ

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบผลิตภณัฑ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์คุชชั่นแบรนด์เกาหลีของ
ผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผู ้บริโภคชาวไทยใน
กรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือหรือเคยใช้ผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลี จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้
ทดสอบสมมติฐานคือ Chi-square ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ยี่ห้อผลิตภณัฑ์คุชชั่นแบรนด์เกาหลีท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือคือ 
Innisfree คิดเป็นร้อยละ 32.75 งบประมาณโดยเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลีส่วนใหญ่คือ 
500-1,000 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลี 1-2 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 39.00 โดยซ้ือ
จากร้านคา้เคร่ืองส าอางน าเขา้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.75 และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์
คุชชัน่แบรนดเ์กาหลีมากท่ีสุดคือ พรีเซนเตอร์ / ศิลปิน / ดารา คิดเป็นร้อยละ 30.00 

องค์ประกอบผลิตภัณฑ์คุชชั่นแบรนด์เกาหลีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัระดบัมาก
ท่ีสุด เกือบทุกดา้นโดยดา้นท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑห์ลกั 
ด้านจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ ด้านคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ ส่วนด้านผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผลิตภณัฑ์ พบว่า
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  
1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีองค์ประกอบ

ผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลีท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 2) 
อายุท่ีแตกต่างกนัมีองค์ประกอบผลิตภณัฑ์คุชชั่นแบรนด์เกาหลีท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใน

                                                                    
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจอาเซียน มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาหลกั 
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กรุงเทพมหานครโดยรวมและดา้นคุณสมบติัผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั 3) รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีองค์ประกอบ
ผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลีท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครด้านจุดเด่นของ
ผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั 4) องค์ประกอบดา้นผลิตภณัฑ์หลกัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
คุชชัน่แบรนด์เกาหลีดา้นยี่ห้อผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลีท่ีซ้ือ ดา้นสถานท่ีท่ีซ้ือ 5) องค์ประกอบดา้น
คุณสมบติัผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์คุชชั่นแบรนด์เกาหลีด้านบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการซ้ือ 6) องคป์ระกอบดา้นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีดา้นสถานท่ีท่ีซ้ือ 
 

1. บทน า  
ปัจจุบนักระแสของการดูแลความงาม เขา้มามีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากข้ึน ท าให้เร่ืองของการ

ดูแลตวัเองมีบทบาทความส าคญัมากต่อผูบ้ริโภค รวมไปถึงการให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ภายนอกท่ีจะ
เป็นตวัสะทอ้นให้เห็นถึงการมีบุคลิกภาพท่ีดีในสายตาของผูพ้บเห็น ทั้งในเร่ืองการแต่งตวั รูปร่าง หนา้ตา 
และผิวพรรณให้ดูดีตลอดเวลา เพราะสามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดความมัน่ใจและเป็นการเพิ่มโอกาสท่ีจะ
ประสบความส าเร็จในเร่ืองต่าง ๆ ในชีวิตภาพลกัษณ์มากข้ึน เพื่อสร้างการปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นรอบขา้ง และ
ติดต่อส่ือสารกบัส่วนต่าง ๆ ทั้งสังคม หนา้ท่ีการงาน การมีคู่ครอง เป็นตน้  

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัจึงไดม้าให้ความส าคญัต่อเคร่ืองส าอางหรือผลิตภณัฑเ์สริมความงามก็ไดรั้บ 
ความนิยมเป็นอยา่งมาก จากการน าเขา้เคร่ืองส าอางท่ีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะเคร่ืองส าอางท่ี
น าเขา้มาจากประเทศเกาหลี ถือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราการขยายตวัสูง และยงัมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตสูงกว่า
ตลาดอ่ืน ๆในเอเชีย  

ทั้งน้ีปัจจยัท่ีท าใหป้ระเทศเกาหลีใตเ้ขา้มาเป็นตลาดใหม่ครองใจผูบ้ริโภคชาวไทย ไดแ้ก่ กระแส
เกาหลี ฟีเวอร์ หรือ กระแสนิยมเกาหลี ท่ีเป็นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัของวฒันธรรมเพลงของเกาหลี 
แฟชัน่การแต่งกาย ทรงผม รวมไปถึง เคร่ืองส าอาง และการแต่งหนา้ และในปี 2015 เคร่ืองส าอางท่ีก าลงัมา
แรงอย่างมากในตลาดของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ได้แก่เคร่ืองส าอาง “คุชชั่น” (Cushion) ซ่ึงปัจจุบัน
กลายเป็นทางเลือกใหม่ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีใชบ้นใบหนา้ คุชชัน่ เป็นเคร่ืองส าอางประเภทรองพื้น 
หรือ บีบีท่ีมีเน้ือผลิตภณัฑอ์ยูใ่นฟองน ้า บรรจุในรูปแบบตลบั มาพร้อมพฟัฟ์ท่ี เรียกวา่ Air Puff  

ทั้งน้ีเน้ือคุชชัน่โดยเฉพาะ เป็นพฟัฟ์ท่ีมีเน้ือแน่น และละเอียดกวา่พฟัฟ์แป้งทัว่ไปเน้ือรองพื้นจะ
ถูกดูดซับอยู่ในฟองน ้ า เพื่อช่วยให้ใช้แต่งหน้าง่าย ช่วยให้การใช้คุชชั่นบนผิวได้อย่างเรียบเนียน ผิวดู
สม ่าเสมอ แต่งออกมาแลว้ผิวจะดูฉ ่าวาว แลดูสุขภาพดี สไตลค์นเกาหลี และมีการออกแบบมาเพื่อใหใ้ชง้าน
ง่ายสะดวก เหมาะแก่การพกพา 

อย่างไรก็ดีพบวา่ผลิตภณัฑ์คุชชัน่ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเพิ่งเขา้มาใหม่แต่มีกระแสการตอบรับท่ีดี มี
การเจริญเติบโตในตลาดเคร่ืองส าอางมากกวา่เคร่ืองส าอางชนิดอ่ืน ๆ และผูบ้ริโภคมีค่านิยมท่ีจะเลือก ซ้ือ
ผลิตภณัฑคุ์ชชัน่สูงข้ึนในทุก ๆ ปี ดว้ยความสะดวกในการใชง้าน การพกพา รวมไปถึงความแปลกใหม่ของ
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สินคา้ท่ีก าลงัอยู่ในกระแส ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะคุชชัน่เป็นเคร่ืองส าอางน้องใหม่จึงเกิดกระแสฟีเวอร์ใน
ผลิตภณัฑ์ ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นความส าคญัของการศึกษาเร่ืองน้ี จุดประสงคข์องการวิจยัเพื่อทราบถึง การศึกษา
เปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ และความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบผลิตภณัฑ์กบัพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนด์เกาหลีของผูบ้ริโภคใน 
กรุงเทพมหานคร 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีและ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
3. สมมติฐานการวจิัย 

3.1  สมมติฐานงานวิจยัท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบั
องคป์ระกอบผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีแตกต่างกนั 

 - สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑ์
คุชชัน่แบรนดเ์กาหลีแตกต่างกนั 

 - สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัให้ความส าคญักบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑ์
คุชชัน่แบรนดเ์กาหลีแตกต่างกนั 

 - สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบ
ผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนด์เกาหลีแตกต่างกนั 

 - สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบ 
ผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนด์เกาหลีแตกต่างกนั 
 - สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑ์

คุชชัน่แบรนดเ์กาหลีแตกต่างกนั 
3.2 สมมติฐานท่ี 2 องคป์ระกอบผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนด์เกาหลีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 - สมมติฐานท่ี 2.1 องคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑห์ลกัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนด์เกาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 - สมมติฐานงานวจิยัท่ี 2 องคป์ระกอบผลิตภณัฑ์ดา้นคุณสมบติัผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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 - สมมติฐานงานวจิยัท่ี 3 องคป์ระกอบผลิตภณัฑ์ดา้นจุดเด่นของผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 - สมมติฐานงานวจิยัท่ี 4 องคป์ระกอบผลิตภณัฑ์ดา้นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑมี์
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 4.1 เพื่อท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่ แบ
รนด์เกาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และน าผลวิจยัท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์ความ
ตอ้งการผูบ้ริโภค เพื่อน าไปสู่การผลิตสินคา้ ปริมาณ ราคา โปรโมชัน่ รวมไปถึงการพฒันาสินคา้ ใหต้รง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 4.2 เพื่อท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทราบถึงองคป์ระกอบผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนด์
เกาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ในแต่ละดา้น และน าผลการศึกษาวจิยัท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลในการ
วางแผน ปรับปรุง และพฒันาสินคา้ รวมถึงใชใ้นการปรับเปล่ียน ปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดท่ี
สามารถตอบสนองตรงตามความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 
 4.3 เพื่อท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทราบถึงความส าคญัระหวา่งองคป์ระกอบ
ผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร น าไปสู่
การพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด ในการจดัจ าหน่าย และผลิตผลิตภณัฑใ์ห้ตรงตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในอนาคตใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

5. ขอบเขตการวจิัย 
ผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใชว้ธีิการส ารวจดว้ย

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน และไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ีคือ 
5.1 ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 
 ผูบ้ริโภคชาวไทยในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลี 
5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 การวจิยัน้ี ศึกษาองคป์ระกอบผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนด์

เกาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครโดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
5.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ผูว้จิยัท าการรวบรวมวจิยัขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 
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6. ระเบียบวธิีวจิัย 
 ประชากรและตัวอย่าง 
การสุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) 

โดยเลือกตวัอยา่งจากคนท่ีเขา้มาตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ตามลกัษณะกลุ่มประชากรท่ีก าหนดขา้ง
ตน คือ ผูบ้ริโภคชาวไทยในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือหรือเคยใชผ้ลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลี  

6.1 ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายปิด มีค าตอบใหเ้ลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice) 
และใหผู้ต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงของผูต้อบมากท่ีสุด  

6.2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีลกัษณะปลายปิด มีค าตอบใหเ้ลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice) และใหผู้ต้อบเลือก
เพียงค าตอบเดียว ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงของผูต้อบมากท่ีสุด  

6.3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนด์เกาหลี ท่ีมีลกัษณะปลาย
ปิด โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่าคะแนน ( Rating Scale ) มีทางเลือกตอบได ้ 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารให้
คะแนนดงัน้ี 

ระดบั 1 หมายถึง มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ระดบั 2 หมายถึง มีความส าคญันอ้ย 
ระดบั 3 หมายถึง มีความส าคญัปานกลาง 
ระดบั 4 หมายถึง มีความส าคญัมาก 
ระดบั 5 หมายถึง มีความส าคญัมากท่ีสุด 
การแปลความหมายระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลี 

พิจารณาจากค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น ตามเกณฑข์องเบสท ์(ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2552, หนา้. 75) 
   คะแนน     ความหมาย 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00   ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49   ระดบัความส าคญัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49   ระดบัความส าคญัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49   ระดบัความส าคญันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49   ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
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7. ผลการวจิัย 
7.1 ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.75 มีอายุ 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

75.00 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 90.00 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 77.50 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.00 

7.2 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบวา่ ยี่ห้อผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลีท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือคือ Innisfree 

คิดเป็นร้อยละ 32.75 งบประมาณโดยเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลีส่วนใหญ่คือ 500-1,000 
บาท ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลี 1-2 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 39.00 โดยซ้ือจากร้านคา้
เคร่ืองส าอางน าเขา้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.75 และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์
เกาหลีมากท่ีสุดคือ พรีเซนเตอร์ / ศิลปิน / ดารา คิดเป็นร้อยละ 30.00 

7.3 องคป์ระกอบผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนด์เกาหลีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั
ระดบัมากท่ีสุด เกือบทุกดา้นโดยดา้นท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้น
ผลิตภณัฑห์ลกั ดา้นจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ ดา้นคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ ส่วนดา้นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
ผลิตภณัฑ ์พบวา่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก 

7.4 เปรียบเทียบองค์ประกอบผลิตภณัฑ์คุชชั่นแบรนด์เกาหลีท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ (ดงัตารางท่ี 5.1) 

 7.4.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกันมี
องค์ประกอบผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลีท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกนั 

 7.4.2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีองคป์ระกอบผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลีท่ีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครโดยรวมและดา้นคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 

 7.4.3 รายได้ท่ีแตกต่างกันมีองค์ประกอบผลิตภัณฑ์คุชชั่นแบรนด์เกาหลีท่ีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครดา้นจุดเด่นของผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 
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ตารางที่ 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 : ผูบ้ริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันให้
ความส าคญักบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีแตกต่างกนั 
 

ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 

องค์ประกอบผลติภัณฑ์คุชช่ัน 
แบรนด์เกาหลี 

ด้าน
ผลติภัณฑ์หลกั 

ด้าน
คุณสมบัติ
ผลติภัณฑ์ 

ด้านจุดเด่นของ
ผลติภัณฑ์ 

ด้านผลประโยชน์
ทีไ่ด้รับจาก
ผลติภัณฑ์ 

โดยรวม 

1. เพศ      

2. อาย ุ      
3. ระดบัการศึกษา      
4. อาชีพ      
5. รายได ้      

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (แตกต่าง) , เคร่ืองหมาย  หมายถึง ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (ไม่แตกต่าง) 

 
7.5 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านจุดเด่นของผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร (ดงัตารางท่ี 5.2) 
7.5.1 องค์ประกอบด้านผลิตภณัฑ์หลักมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์

คุชชัน่แบรนด์เกาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นยี่ห้อผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์
เกาหลีท่ีซ้ือ ดา้นสถานท่ีท่ีซ้ือ  

7.5.2 องคป์ระกอบดา้นคุณสมบติัผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
คุชชัน่แบรนดเ์กาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครพบ 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ  

7.5.3 องค์ประกอบด้านจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  

7.5.4 องค์ประกอบดา้นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบ 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีท่ีซ้ือ 
 
 
 
 

217



 
 

ตารางที ่5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 : องคป์ระกอบผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลีมี 
 ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนดเ์กาหลี 

องค์ประกอบผลติภัณฑ์คุชช่ัน 
แบรนด์เกาหลี 

พฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์คุชช่ันแบรนด์เกาหลี 

ยีห้่อทีซ้ื่อ งบประมาณ 
ในการซ้ือ 

ความถี่ใน
การซ้ือ 

สถานทีท่ี่
ซ้ือ 

บุบุคคลที่
มีอทิธิพล
ต่อการซ้ือ 

1. ดา้นผลิตภณัฑห์ลกั      
2. ดา้นคุณสมบติัผลิตภณัฑ์      
3. ดา้นจุดเด่นของผลิตภณัฑ ์      

4. ด้านผลประโยชน์ท่ีได้รับจาก
ผลิตภณัฑ ์

     

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (มีความสัมพนัธ์) , เคร่ืองหมาย  หมายถึง ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (ไม่มีความสัมพนัธ์) 

 

8. อภิปรายผล 
จากผลการศึกษา ผูว้จิยัน าประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
8.1 องค์ประกอบดา้นผลิตภณัฑ์หลกัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์คุชชั่นแบ

รนดเ์กาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นยีห่อ้ผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลีท่ีซ้ือ และดา้นสถานท่ี
ท่ีซ้ือ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผลิตภณัฑคุ์ชชัน่แบรนด์เกาหลีท่ีมีหลากหลายยีห่อ้ท่ีผลิตภณัฑห์ลกัมีเฉดสีท่ีตรงกบั
สีผวิ มีการปกปิดจุดบกพร่องไดดี้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัยีห่อ้ท่ีผูบ้ริโภคใชแ้ละ ในแต่ละยีห่อ้อาจมีจ าหน่ายในสถานท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงยี่ห้อท่ีมีคุณภาพและราคาสูงอาจจ าหน่ายในเคาน์เตอร์เคร่ืองส าอางในห้างสรรพสินคา้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทร์เจา้ เรืองเดช (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
สกาแคร์ของผูบ้ริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความสนใจเก่ียวกบัการบ ารุง
ผิวหนา้และดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผวิหนา้  

8.2 องคป์ระกอบดา้นคุณสมบติัผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑคุ์ชชัน่
แบรนด์เกาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ หาก
ตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการและเหมาะสมกบัสภาพผิวของตนเอง จึงตอ้งการ
ค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ดา้นผิว เช่นแพทย ์หรือผูมี้ความรู้ดา้นเคร่ืองส าอางเช่น Beauty Blogger 
พนกังานขาย หรือผูมี้ประสบการณ์ในการใช ้เช่น เพื่อน/คนรู้จกั ครอบครัว พรีเซนเตอร์ / ศิลปิน / ดารา เป็น
ตน้  
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จึงท าให้องค์ประกอบดา้นคุณสมบติัผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรัณยามล ช่ืนกล่ิน (2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจซ้ือคุชชัน่ของ
สตรีในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาค่านิยมและความสอดคลอ้งระหวา่งค่านิยม การส่ือสารแบบปากต่อปาก
และการรับรู้ส่ือโฆษณาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์คุชชัน่ของสตรีในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียของ ค่านิยม การส่ือสารแบบปากต่อปาก และการรับรู้ส่ือโฆษณา มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์คุชชั่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่ามี ความ
สอดคลอ้งระหว่าง ค่านิยม การส่ือสารแบบปากต่อปากและการรับรู้ส่ือโฆษณามีผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑคุ์ชชัน่ของสตรีในกรุงเทพมหานคร  

8.3 องค์ประกอบดา้นจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
คุชชัน่แบรนด์เกาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจเพราะผลิตภณัฑ์ทุกยี่ห้อต่างก็สร้างจุดเด่น
ของบรรจุภณัฑ์ให้ทนัสมยั สวยงาม ใช้งานง่ายสะดวก เหมาะในการพกพา เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผูบ้ริโภค จึงท าใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั  

8.4 องค์ประกอบดา้นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์คุชชั่นแบรนด์เกาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านสถานท่ีท่ีซ้ือ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
สถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์คุชชั่นแบรนด์เกาหลีในแต่ละท่ีอาจมีการท าโปรโมชั่นในการจ าหน่ายสินค้า
แตกต่างกนัจึงท าให้ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผลิตภณัฑ์ เช่น การแถมรีฟีลคุชชั่นให้ในบรรจุภณัฑ์ การ
แถมพพัฟ์ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะแบบพิเศษท่ีต่างจากในบรรจุภณัฑ์ แตกต่างกันไปด้วย ซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ของ ดวงรัตน์ ภิรมยรั์ตน์ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง 
Mineral Makeup ยี่ห้อ Bloom ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอาง Mineral Makeup ยีห่อ้ Bloom 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
9. ข้อเสนอแนะ 

9.1  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบผลิตภณัฑ์คุชชั่นแบรนด์เกาหลี ด้านผลิตภณัฑ์หลัก ด้าน

คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ และด้านผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูป้ระกอบกการควรให้ความส าคญั
กบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลีทั้ง 3 ดา้นดงักล่าว ในขณะเดียวกนัองคป์ระกอบดา้นจุดเด่น
ของผลิตภณัฑพ์บวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด  
 ดงันั้นผูป้ระกอบการไม่ควรละเลยจุดเด่นของผลิตภณัฑ์เช่นกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
องค์ประกอบผลิตภณัฑ์ทั้ง 4 ดา้นดง้น้ี ดา้นผลิตภณัฑ์หลกั ผูป้ระกอบการควรมีผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์
เกาหลีท่ีมีเฉดสีหลากหลายเพื่อให้ตรงกับสีผิวผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลาย ในขณะเดียวกันควรให้
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ความส าคญักบักระบวนการผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประผสมสามารถท าให้ผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลีมีการ
ปกปิดจุดบกพร่องไดดี้ ดา้นคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการหลีกเล่ียงส่วนผสมในเคร่ืองส าอางท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคมีโอกาสแพไ้ดง่้าย เช่น น ้าหอม หรือแอลกอฮอล ์แต่หากผูป้ระกอบน าสารดงักล่าวมาเป็นส่วนผสม
ควรมีการแจง้ส่วนประกอบของเคร่ืองส าอางและค าเตือนส าหรับผูท่ี้แพ ้โดยการควรแสดงค าเตือนท่ีฉลาก
ดว้ยเน่ืองจากผลิตภณัฑ์บางชนิดอาจก่อให้เกิดความระคายเคืองไดง่้าย เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงขอ้ควร
ระวงัในการใช้เคร่ืองส าอางนั้นๆ เช่น ให้หยุดใช้เม่ือเกิดอาการระคายเคือง เป็นตน้ ในขณะเดียวกันควร
หลีกเล่ียงสารท่ีก่อให้เกิดการอุดตนัท่ีผิวหน้าจนเกิดปัญหาสิวตามมา นอกจากน้ีควรมีการผลิตและจ าน่าย
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัหลากหลายเช่น มีส่วนผสมของการปกป้องแสงแดด มีส่วนผสมของสารสกดัจาก
ธรรมชาติ สามารถควบคุมความมนับนผวิหนา้ เป็นตน้ ดา้นจุดเด่นของผลิตภณัฑ ์ผูป้ระการควรสร้างจุดเด่น
ของผลิตภณัฑ์ให้มีบรรจุภณัฑ์ท่ีสีปละรูปแบบท่ีทนัสมยั สวยงาม มีขนาดท่ีพกพาง่ายใช้งานสะดวก ดา้น
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ์ ควรมีการแถมรีฟีลคุชชัน่ให้ในบรรจุภณัฑ์ และมีคุณสมบติัเฉพาะแบบ
พิเศษท่ีต่างจากในบรรจุภณัฑ ์  
 9.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 9.2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลี เพื่อผูป้ระกอบการ
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบรนด์เกาหลี ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคสูงสุด 

 9.2.2 ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบ
รนดเ์กาหลีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัดา้นค่านิยม ปัจจยัดา้นทศันคติ เป็นตน้  

 9.2.3 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง 
สัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่งโดยตรง จะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพ ควรใชค้  าถามท่ีสัมภาษณ์ในเชิงเจาะลึกถึง
ขอ้คิดเห็น ปัญหาต่าง ๆ แนวทางท่ีเป็นท่ีตอ้งการอนัแทจ้ริง ส าหรับการปรับปรุงและผลิตภณัฑ์คุชชัน่แบ
รนดเ์กาหลีใหลู้กคา้พึงพอใจจนเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
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