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บทคัดย่ อ
การศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อการศึ กษาเปรี ยบเที ยบลักษณะประชากรศาสตร์ และ
ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ป ระกอบผลิ ตภัณฑ์กบั พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์คุชชั่นแบรนด์เกาหลี ข อง
ผู ้บ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ผู ้บ ริ โภคชาวไทยใน
กรุ งเทพมหานครที่เคยซื้ อหรื อเคยใช้ผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลี จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการวิจยั สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐานคือ Chi-square กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึ กษาพบว่า พบว่า ยี่ห้อผลิ ตภัณฑ์คุชชั่นแบรนด์เกาหลี ที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อคือ
Innisfree คิดเป็ นร้อยละ 32.75 งบประมาณโดยเฉลี่ยในการซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีส่วนใหญ่คือ
500-1,000 บาท ส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลี 1-2 เดือนต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 39.00 โดยซื้ อ
จากร้านค้าเครื่ องสาอางนาเข้ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.75 และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อผลิ ตภัณฑ์
คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีมากที่สุดคือ พรี เซนเตอร์ / ศิลปิ น / ดารา คิดเป็ นร้อยละ 30.00
องค์ ป ระกอบผลิ ต ภัณ ฑ์ คุ ช ชั่ น แบรนด์ เ กาหลี มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญระดับมาก
ที่สุด เกือบทุกด้านโดยด้านที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญระดับมากที่สุดเรี ยงตามลาดับดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์หลัก
ด้านจุ ดเด่ นของผลิ ตภัณฑ์ ด้านคุ ณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ ส่ วนด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิ ตภัณฑ์ พบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1) ลักษณะประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศ ระดับการศึกษา และอาชี พที่แตกต่างกันมี องค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีที่ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 2)
อายุที่แตกต่างกันมี องค์ประกอบผลิ ตภัณฑ์คุชชั่นแบรนด์เกาหลี ที่ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคใน
1
2

นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึ กษาหลัก
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กรุ งเทพมหานครโดยรวมและด้านคุ ณสมบัติผลิ ตภัณฑ์แตกต่างกัน 3) รายได้ที่แตกต่างกันมีองค์ประกอบ
ผลิ ตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลี ที่ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครด้านจุดเด่ นของ
ผลิ ตภัณฑ์แตกต่างกัน 4) องค์ประกอบด้านผลิ ตภัณฑ์หลักมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์
คุ ชชัน่ แบรนด์เกาหลี ดา้ นยี่ห้อผลิ ตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลี ที่ซ้ื อ ด้านสถานที่ที่ซ้ื อ 5) องค์ประกอบด้าน
คุ ณสมบัติผลิ ตภัณฑ์มี ค วามสัม พันธ์ กบั พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์คุช ชั่นแบรนด์เกาหลี ด้า นบุ ค คลที่ มี
อิทธิ พลต่อการซื้ อ 6) องค์ประกอบด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีดา้ นสถานที่ที่ซ้ื อ

1. บทนา
ปั จจุบนั กระแสของการดู แลความงาม เข้ามามีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ทาให้เรื่ องของการ
ดูแลตัวเองมีบทบาทความสาคัญมากต่อผูบ้ ริ โภค รวมไปถึงการให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ ภายนอกที่จะ
เป็ นตัวสะท้อนให้เห็ นถึ งการมีบุคลิกภาพที่ดีในสายตาของผูพ้ บเห็ น ทั้งในเรื่ องการแต่งตัว รู ปร่ าง หน้าตา
และผิวพรรณให้ดูดีตลอดเวลา เพราะสามารถช่ วยส่ งเสริ มให้เกิ ดความมัน่ ใจและเป็ นการเพิ่มโอกาสที่จะ
ประสบความสาเร็ จในเรื่ องต่าง ๆ ในชี วิตภาพลักษณ์มากขึ้น เพื่อสร้างการปฏิสัมพันธ์กบั ผูค้ นรอบข้าง และ
ติดต่อสื่ อสารกับส่ วนต่าง ๆ ทั้งสังคม หน้าที่การงาน การมีคู่ครอง เป็ นต้น
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั จึงได้มาให้ความสาคัญต่อเครื่ องสาอางหรื อผลิตภัณฑ์เสริ มความงามก็ได้รับ
ความนิ ยมเป็ นอย่างมาก จากการนาเข้าเครื่ องสาอางที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะเครื่ องสาอางที่
นาเข้ามาจากประเทศเกาหลี ถือเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีอตั ราการขยายตัวสู ง และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตสู งกว่า
ตลาดอื่น ๆในเอเชีย
ทั้งนี้ปัจจัยที่ทาให้ประเทศเกาหลีใต้เข้ามาเป็ นตลาดใหม่ครองใจผูบ้ ริ โภคชาวไทย ได้แก่ กระแส
เกาหลี ฟี เวอร์ หรื อ กระแสนิ ยมเกาหลี ที่เป็ นการสนับสนุ นซึ่ งกันและกันของวัฒนธรรมเพลงของเกาหลี
แฟชัน่ การแต่งกาย ทรงผม รวมไปถึง เครื่ องสาอาง และการแต่งหน้า และในปี 2015 เครื่ องสาอางที่กาลังมา
แรงอย่า งมากในตลาดของผลิ ตภัณฑ์ เครื่ อ งส าอาง ได้แก่ เครื่ องส าอาง “คุ ช ชั่น” (Cushion) ซึ่ งปั จจุ บ ัน
กลายเป็ นทางเลือกใหม่ของผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางที่ใช้บนใบหน้า คุชชัน่ เป็ นเครื่ องสาอางประเภทรองพื้น
หรื อ บีบีที่มีเนื้อผลิตภัณฑ์อยูใ่ นฟองน้ า บรรจุในรู ปแบบตลับ มาพร้อมพัฟฟ์ ที่ เรี ยกว่า Air Puff
ทั้งนี้ เนื้ อคุชชัน่ โดยเฉพาะ เป็ นพัฟฟ์ ที่มีเนื้ อแน่น และละเอียดกว่าพัฟฟ์ แป้ งทัว่ ไปเนื้ อรองพื้นจะ
ถู ก ดู ดซับ อยู่ใ นฟองน้ า เพื่ อช่ วยให้ใ ช้แต่ ง หน้า ง่ า ย ช่ วยให้ก ารใช้คุ ช ชั่นบนผิวได้อย่า งเรี ย บเนี ย น ผิวดู
สม่าเสมอ แต่งออกมาแล้วผิวจะดูฉ่ าวาว แลดูสุขภาพดี สไตล์คนเกาหลี และมีการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งาน
ง่ายสะดวก เหมาะแก่การพกพา
อย่างไรก็ดีพบว่าผลิตภัณฑ์คุชชัน่ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่แต่มีกระแสการตอบรับที่ดี มี
การเจริ ญเติบโตในตลาดเครื่ องสาอางมากกว่าเครื่ องสาอางชนิ ดอื่น ๆ และผูบ้ ริ โภคมีค่านิ ยมที่จะเลื อก ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์คุชชัน่ สู งขึ้นในทุก ๆ ปี ด้วยความสะดวกในการใช้งาน การพกพา รวมไปถึงความแปลกใหม่ของ
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สิ นค้าที่กาลังอยู่ในกระแส ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะคุ ชชัน่ เป็ นเครื่ องสาอางน้องใหม่จึงเกิ ดกระแสฟี เวอร์ ใน
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผูว้ ิจยั เห็นความสาคัญของการศึกษาเรื่ องนี้ จุดประสงค์ของการวิจยั เพื่อทราบถึง การศึกษา
เปรี ยบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบผลิ ตภัณฑ์กบั พฤติกรรมการ
ซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีและ
พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 สมมติฐานงานวิจยั ที่ 1 ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกันให้ความสาคัญกับ
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีแตกต่างกัน
- สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันให้ความสาคัญกับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์
คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีแตกต่างกัน
- สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันให้ความสาคัญกับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์
คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีแตกต่างกัน
- สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันให้ความสาคัญกับองค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีแตกต่างกัน
- สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันให้ความสาคัญกับองค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีแตกต่างกัน
- สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้แตกต่างกันให้ความสาคัญกับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์
คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีแตกต่างกัน
3.2 สมมติฐานที่ 2 องค์ประกอบผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
- สมมติฐานที่ 2.1 องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์หลักมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
- สมมติฐานงานวิจยั ที่ 2 องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ดา้ นคุณสมบัติผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
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- สมมติฐานงานวิจยั ที่ 3 องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ดา้ นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
- สมมติฐานงานวิจยั ที่ 4 องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ดา้ นผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร

4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
4.1 เพื่อทาให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจที่เกี่ยวข้องทราบถึงพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบ
รนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และนาผลวิจยั ที่ได้ไปใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ความ
ต้องการผูบ้ ริ โภค เพื่อนาไปสู่ การผลิตสิ นค้า ปริ มาณ ราคา โปรโมชัน่ รวมไปถึงการพัฒนาสิ นค้า ให้ตรง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
4.2 เพื่อทาให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจที่เกี่ยวข้องทราบถึงองค์ประกอบผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์
เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ในแต่ละด้าน และนาผลการศึกษาวิจยั ที่ได้ไปเป็ นข้อมูลในการ
วางแผน ปรับปรุ ง และพัฒนาสิ นค้า รวมถึงใช้ในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุ งและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่
สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการอย่างแท้จริ ง
4.3 เพื่อทาให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจที่เกี่ยวข้องทราบถึงความสาคัญระหว่างองค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร นาไปสู่
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ในการจัดจาหน่าย และผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคในอนาคตให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด

5. ขอบเขตการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิจยั เชิงปริ มาณสาหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใช้วธิ ี การสารวจด้วย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น และได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้คือ
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่
ผูบ้ ริ โภคชาวไทยในกรุ งเทพมหานครที่เคยซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลี
5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั นี้ ศึกษาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์
เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครโดยแบ่งเป็ นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผูว้ จิ ยั ทาการรวบรวมวิจยั ข้อมูลระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2562
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6. ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและตัวอย่าง
การสุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling)
โดยเลือกตัวอย่างจากคนที่เข้ามาตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ตามลักษณะกลุ่มประชากรที่กาหนดข้าง
ตน คือ ผูบ้ ริ โภคชาวไทยในกรุ งเทพมหานครที่เคยซื้ อหรื อเคยใช้ผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลี
6.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน เป็ นแบบสอบถามลักษณะปลายปิ ด มีคาตอบให้เลือกหลายคาตอบ (Multiple Choice)
และให้ผตู ้ อบเลือกเพียงคาตอบเดียว ที่ตรงกับข้อเท็จจริ งของผูต้ อบมากที่สุด
6.2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร ที่มีลกั ษณะปลายปิ ด มีคาตอบให้เลือกหลายคาตอบ (Multiple Choice) และให้ผตู ้ อบเลือก
เพียงคาตอบเดียว ที่ตรงกับข้อเท็จจริ งของผูต้ อบมากที่สุด
6.3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลี ที่มีลกั ษณะปลาย
ปิ ด โดยใช้มาตราส่ วนประเมินค่าคะแนน ( Rating Scale ) มีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง มีความสาคัญน้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง มีความสาคัญน้อย
ระดับ 3 หมายถึง มีความสาคัญปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง มีความสาคัญมาก
ระดับ 5 หมายถึง มีความสาคัญมากที่สุด
การแปลความหมายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลี
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ตามเกณฑ์ของเบสท์ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ . 2552, หน้า. 75)
คะแนน
ความหมาย
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00
ระดับความสาคัญมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
ระดับความสาคัญมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
ระดับความสาคัญปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
ระดับความสาคัญน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
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7. ผลการวิจัย
7.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 77.75 มีอายุ 20 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ
75.00 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 90.00 โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 77.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 53.00
7.2 พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ยี่ห้อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อคือ Innisfree
คิดเป็ นร้อยละ 32.75 งบประมาณโดยเฉลี่ยในการซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีส่วนใหญ่คือ 500-1,000
บาท ส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลี 1-2 เดือนต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 39.00 โดยซื้ อจากร้านค้า
เครื่ องสาอางนาเข้ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.75 และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์
เกาหลีมากที่สุดคือ พรี เซนเตอร์ / ศิลปิ น / ดารา คิดเป็ นร้อยละ 30.00
7.3 องค์ประกอบผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ
ระดับมากที่สุด เกือบทุกด้านโดยด้านที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญระดับมากที่สุดเรี ยงตามลาดับดังนี้ ด้าน
ผลิตภัณฑ์หลัก ด้านจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ส่ วนด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
ผลิตภัณฑ์ พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมาก
7.4 เปรี ย บเที ย บองค์ป ระกอบผลิ ตภัณฑ์คุ ช ชั่นแบรนด์เกาหลี ที่ ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ (ดังตารางที่ 5.1)
7.4.1 ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ด้า นเพศ ระดับ การศึ ก ษา และอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี
องค์ประกอบผลิ ตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลี ที่ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครไม่
แตกต่างกัน
7.4.2 อายุที่แตกต่างกันมีองค์ประกอบผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีที่ผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครโดยรวมและด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
7.4.3 รายได้ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อ งค์ป ระกอบผลิ ต ภัณ ฑ์ คุ ช ชั่น แบรนด์ เ กาหลี ที่ ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครด้านจุดเด่นของผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
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ตารางที่ 5.1 สรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 : ผูบ้ ริ โภคที่ มี ล ัก ษณะประชากรศาสตร์ แตกต่ า งกัน ให้
ความสาคัญกับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีแตกต่างกัน
ลักษณะ
ประชากรศาสตร์

องค์ ประกอบผลิตภัณฑ์ คุชชั่ น
แบรนด์ เกาหลี
ด้ าน
ด้ าน
ด้ านจุดเด่ นของ ด้ านผลประโยชน์ โดยรวม
ผลิตภัณฑ์ หลัก คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ด้ รับจาก
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์





1. เพศ





2. อายุ





3. ระดับการศึกษา





4. อาชีพ





5. รายได้
หมายเหตุ: เครื่ องหมาย หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน (แตกต่าง) , เครื่ องหมาย  หมายถึง ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน (ไม่แตกต่าง)
7.5 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบด้า นจุ ด เด่ น ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ับ พฤติ ก รรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร (ดังตารางที่ 5.2)
7.5.1 องค์ป ระกอบด้า นผลิ ตภัณฑ์หลัก มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์
คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านยี่ห้อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์
เกาหลีที่ซ้ื อ ด้านสถานที่ที่ซ้ื อ
7.5.2 องค์ประกอบด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์
คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครพบ 1 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ
7.5.3 องค์ป ระกอบด้า นจุ ดเด่ นของผลิ ต ภัณฑ์ไ ม่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
7.5.4 องค์ประกอบด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิ ตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบ 1 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ที่ซ้ื อ
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ตารางที่ 5.2 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 : องค์ประกอบผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลี
องค์ ประกอบผลิตภัณฑ์ คุชชั่ น
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ คุชชั่ นแบรนด์ เกาหลี
แบรนด์ เกาหลี
ยีห่ ้ อทีซ่ ื้อ งบประมาณ ความถี่ใน สถานทีท่ ี่ บุบุคคลที่
ในการซื้อ การซื้อ
ซื้อ
มีอทิ ธิพล
ต่ อการซื้อ





1. ด้านผลิตภัณฑ์หลัก





2. ด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์





3. ด้านจุดเด่นของผลิตภัณฑ์




4. ด้า นผลประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ จาก 
ผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: เครื่ องหมาย หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน (มีความสัมพันธ์) , เครื่ องหมาย  หมายถึง ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน (ไม่มีความสัมพันธ์)

8. อภิปรายผล
จากผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั นาประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผลได้ดงั นี้
8.1 องค์ประกอบด้านผลิ ตภัณฑ์หลักมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์คุชชั่นแบ
รนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ด้านยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีที่ซ้ื อ และด้านสถานที่
ที่ซ้ื อ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีที่มีหลากหลายยีห่ อ้ ที่ผลิตภัณฑ์หลักมีเฉดสี ที่ตรงกับ
สี ผวิ มีการปกปิ ดจุดบกพร่ องได้ดี ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ยีห่ อ้ ที่ผบู ้ ริ โภคใช้และ ในแต่ละยีห่ อ้ อาจมีจาหน่ายในสถานที่
แตกต่างกัน ซึ่ งยี่ห้อที่มีคุณภาพและราคาสู งอาจจาหน่ ายในเคาน์เตอร์ เครื่ องสาอางในห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทร์เจ้า เรื องเดช (2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์
สกาแคร์ ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความสนใจเกี่ ยวกับการบารุ ง
ผิวหน้าและด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวหน้า
8.2 องค์ประกอบด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่
แบรนด์เกาหลี ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ หาก
ต้องการผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับสภาพผิวของตนเอง จึ งต้องการ
คาแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีความรู ้ดา้ นผิว เช่นแพทย์ หรื อผูม้ ีความรู ้ดา้ นเครื่ องสาอางเช่น Beauty Blogger
พนักงานขาย หรื อผูม้ ีประสบการณ์ในการใช้ เช่น เพื่อน/คนรู ้จกั ครอบครัว พรี เซนเตอร์ / ศิลปิ น / ดารา เป็ น
ต้น
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จึงทาให้องค์ประกอบด้านคุ ณสมบัติผลิ ตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศรัณยามล ชื่ นกลิ่ น (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อคุ ชชัน่ ของ
สตรี ในกรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาค่านิ ยมและความสอดคล้องระหว่างค่านิ ยม การสื่ อสารแบบปากต่อปาก
และการรับรู ้ สื่อโฆษณาที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ ของสตรี ในกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึ กษาพบว่า ค่าเฉลี่ ยของ ค่านิ ยม การสื่ อสารแบบปากต่ อปาก และการรั บรู ้ สื่อโฆษณา มี ผลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ คุ ช ชั่น โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก และผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ านพบว่า มี ความ
สอดคล้องระหว่าง ค่านิ ยม การสื่ อสารแบบปากต่อปากและการรั บรู ้ สื่อโฆษณามีผลต่อการ ตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์คุชชัน่ ของสตรี ในกรุ งเทพมหานคร
8.3 องค์ประกอบด้านจุดเด่ นของผลิ ตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์
คุชชัน่ แบรนด์เกาหลี ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจเพราะผลิ ตภัณฑ์ทุกยี่ห้อต่างก็สร้างจุ ดเด่น
ของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ใ ห้ท นั สมัย สวยงาม ใช้ง านง่ า ยสะดวก เหมาะในการพกพา เพื่ อดึ ง ดู ดความสนใจของ
ผูบ้ ริ โภค จึงทาให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคไม่แตกต่างกัน
8.4 องค์ประกอบด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิ ตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลี ข องผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ด้านสถานที่ ที่ซ้ื อ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
สถานที่ จาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์คุชชั่นแบรนด์เกาหลี ในแต่ละที่ อาจมี การทาโปรโมชั่นในการจาหน่ ายสิ นค้า
แตกต่างกันจึ งทาให้ผลประโยชน์ที่ไ ด้รับจากผลิ ตภัณฑ์ เช่ น การแถมรี ฟีลคุ ชชัน่ ให้ใ นบรรจุ ภณ
ั ฑ์ การ
แถมพัพ ฟ์ ที่ มี คุ ณสมบัติเฉพาะแบบพิเศษที่ ต่า งจากในบรรจุ ภณ
ั ฑ์ แตกต่ า งกันไปด้วย ซึ่ ง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ของ ดวงรัตน์ ภิรมย์รัตน์ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
Mineral Makeup ยี่ห้อ Bloom ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอาง Mineral Makeup ยีห่ อ้ Bloom
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

9. ข้ อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
จากการศึ ก ษาพบว่า องค์ป ระกอบผลิ ตภัณฑ์คุ ช ชั่นแบรนด์เกาหลี ด้า นผลิ ตภัณฑ์หลัก ด้า น
คุ ณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ และด้า นผลประโยชน์ ที่ ได้รับ จากผลิ ตภัณฑ์มี ความสัม พันธ์ กบั พฤติ กรรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นผูป้ ระกอบกการควรให้ความสาคัญ
กับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีท้ งั 3 ด้านดังกล่าว ในขณะเดียวกันองค์ประกอบด้านจุดเด่น
ของผลิตภัณฑ์พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญระดับมากที่สุด
ดังนั้นผูป้ ระกอบการไม่ควรละเลยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เช่นกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับ
องค์ประกอบผลิ ตภัณฑ์ท้ งั 4 ด้านด้งนี้ ด้านผลิ ตภัณฑ์หลัก ผูป้ ระกอบการควรมีผลิ ตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์
เกาหลี ที่ มี เ ฉดสี หลากหลายเพื่ อ ให้ ต รงกับ สี ผิ ว ผู บ้ ริ โ ภคที่ มี ค วามหลากหลาย ในขณะเดี ย วกัน ควรให้
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ความสาคัญกับกระบวนการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประผสมสามารถทาให้ผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลีมีการ
ปกปิ ดจุดบกพร่ องได้ดี ด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการหลีกเลี่ยงส่ วนผสมในเครื่ องสาอางที่ทาให้
ผูบ้ ริ โภคมีโอกาสแพ้ได้ง่าย เช่น น้ าหอม หรื อแอลกอฮอล์ แต่หากผูป้ ระกอบนาสารดังกล่าวมาเป็ นส่ วนผสม
ควรมีการแจ้งส่ วนประกอบของเครื่ องสาอางและคาเตือนสาหรับผูท้ ี่แพ้ โดยการควรแสดงคาเตือนที่ฉลาก
ด้วยเนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์บางชนิ ดอาจก่อให้เกิดความระคายเคืองได้ง่าย เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้ทราบถึงข้อควร
ระวังในการใช้เครื่ องสาอางนั้นๆ เช่ น ให้หยุดใช้เมื่ อเกิ ดอาการระคายเคื อง เป็ นต้น ในขณะเดี ยวกันควร
หลี กเลี่ ยงสารที่ก่อให้เกิ ดการอุดตันที่ผิวหน้าจนเกิ ดปั ญหาสิ วตามมา นอกจากนี้ ควรมีการผลิ ตและจาน่ าย
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติหลากหลายเช่น มีส่วนผสมของการปกป้ องแสงแดด มีส่วนผสมของสารสกัดจาก
ธรรมชาติ สามารถควบคุมความมันบนผิวหน้า เป็ นต้น ด้านจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระการควรสร้างจุดเด่น
ของผลิตภัณฑ์ให้มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สีปละรู ปแบบที่ทนั สมัย สวยงาม มีขนาดที่พกพาง่ายใช้งานสะดวก ด้าน
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ ควรมีการแถมรี ฟีลคุชชัน่ ให้ในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีคุณสมบัติเฉพาะแบบ
พิเศษที่ต่างจากในบรรจุภณั ฑ์
9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
9.2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจต่อผลิ ตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลี เพื่อผูป้ ระกอบการ
สามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์คุชชัน่ แบรนด์เกาหลี ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคสู งสุ ด
9.2.2 ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์คุชชัน่ แบ
รนด์เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร เช่น ปั จจัยด้านค่านิยม ปั จจัยด้านทัศนคติ เป็ นต้น
9.2.3 ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป ควรศึ ก ษาวิ จ ัย ในเชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ เ ป็ นจริ ง
สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง จะทาให้ได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพ ควรใช้คาถามที่สัมภาษณ์ในเชิ งเจาะลึกถึง
ข้อคิดเห็ น ปั ญหาต่าง ๆ แนวทางที่เป็ นที่ตอ้ งการอันแท้จริ ง สาหรับการปรับปรุ งและผลิ ตภัณฑ์คุชชัน่ แบ
รนด์เกาหลีให้ลูกค้าพึงพอใจจนเกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
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