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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคศึ์กษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุง

ผิวหน้าจากประเทศเกาหลี พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า 

ขอบเขตของการวิจยัและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคือ กลุ่มประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง 

ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ 

ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี โดย

ใชสู้ตรการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Yamane ซ่ึงก าหนดให้มีความผิดพลาดไม่เกิน

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% โดยมีการตั้งสมมติฐานในการวิจยั โดยใชต้วัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด 4P ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัทางดา้นราคา 



ปัจจัยทางด้านช่องทางในการจัดจ าหน่าย ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด ส่ือสังคม 

ออนไลน์ โดยตั้งสมมติฐานว่าปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีส่งอิทธิพลต่อแนวโน้มในการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้าจากประเทศเกาหลี และผูท้  าวิจยัคาดว่าประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการ

ท าการศึกษางานวิจัยในคร้ังน้ี คือ ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าจาก

ประเทศกาหลี พร้อมทั้งสามารถน าเสนอผลการวิจยัท่ีไดน้ี้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผน

ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการต่อไป จากผลงานวิจยัคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าจากประเทศเกาหลี ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ปัจจยัทั้งหมด 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย 2) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์3) ปัจจยัดา้นราคา และ 4) ปัจจยัดา้นดา้นการส่งเสริมการตลาด 

โดยปัจจยัเกือบทั้งหมดมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อบ ารุงผิวหนา้

จากประเทศเกาหลี  

งานวิจยัในคร้ังน้ีพบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง สามารถแบ่งออกเป็น

เพศชาย 21.8%  และเพศหญิง 78.3% โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20 - 29 ปี คิดเป็น 38.8% โดย

ท างานเป็นพนกังานในบริษทัเอกชน คิดเป็น 41.3% โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็น 29.0% 

นอกจากน้ีในส่วนของพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าจากประเทศ

เกาหลี ของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือโดยเฉล่ียมากกว่า 4 

คร้ังต่อเดือน คิดเป็น 48.5% มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าโดยเฉล่ียต่อคร้ัง

ประมาณ 500 – 1,000 บาท คิดเป็น 43.3% กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุง

ผวิหนา้ท่ีช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Website, Instagram, Facebook, Line คิดเป็น 32.8%  

นอกจากน้ียงัพบว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าจาก

ประเทศเกาหลีของกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด คือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง คิดเป็น 42% รองลงมาคือ



เพื่อน คิดเป็น 18% รวมไปถึงส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ของกลุ่ม

ตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ ส่ือออนไลน์ คิดเป็น 64.8%  

ผูท้  าวิจยัคาดหวงัวา่ผลการศึกษางานวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

บ ารุงผิวหน้าจากประเทศเกาหลี ในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้จากประเทศเกาหลี ทั้งตวัผูป้ระกอบการทัว่ไป บริษทัเคร่ืองส าอาง และ

บุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจ สามารถน าผลการวิจยัน้ีไปใชเ้ป็นขอ้มูล เพ่ือประกอบการตดัสินใจ

และวางแผน เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัต่อคู่

แข่งขนัในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือผลการประกอบการท่ีดีและมีก าไรไดอ้ย่างย ัง่ยืนในระยะยาว 

รวมไปถึงเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลทางดา้นการศึกษาเพื่อประโยชน์ในดา้นการทางานวิจยัของผูท่ี้สนใจ

ต่อไป 

 

ABSTRACT 

Male and female residents of the Bangkok metropolitan area provided the sample for 

an online questionnaire in October 2019. Using Yamane’s formula(1967) to calculate sample 

sizes allowed for a confidence level of up to 95%. Factors affecting consumer decisions to 

purchase over-the-counter facial skincare products in Bangkok include: 1) Distribution, 2) 

products brand, 3) price and 4) Promotion. Results indicate that these factors positively 

correlate with consumer decisions to purchase skincare products, except price which is 

negatively correlated. 

In demographic characteristics, samples were divided into 21.8% male and 78.3% 
female. 38.8% were from 20 to 29 years old.  worked in a private company and 41.3% earned 
an average monthly income of from 15,000 – 25000. 29% 



In terms of customer behavior, average purchase frequency was  than four per month 
48.5% and 61% spent from 500 to 1,000  baht at a time. 43.3% of samples purchased products 
at Website, Instagram, Facebook, Line and 32.8%  

Other persons who impacted decisions to purchase facial skincare products were 
Decided to buy by myself 42% and friends 18%. The media most affecting decisions to 
purchase facial skincare were online  

Results may be of use to the korea facial skincare industry, general entrepreneurs, 
cosmetic companies, and other interested parties. Results may also be used in decision-making 
or strategic marketing planning to increase business competitiveness, increase profits, and to 
sustain long-term revenue. 
 
บทน า 

 
ปัจจุบนักระแสของการดูแลผวิหนา้ค่อนขา้งท่ีจะมาแรง ท าใหผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่หนัมา

ใส่ใจกบัเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก ในตลาดประเทศไทยท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะคุน้ตากคื็อผลิตภณัฑ์

ดูแลผวิหนา้ท่ีจ าหน่ายตามช่องทางของโมเดิร์นเทรดต่างๆ ไม่วา่จะเป็น เซ็นทรัล เดอะมอลล ์บ๊ิก

ซี เทสโกโ้ลตสั ทอ็ปส์ บูทส์ วตัสนั เป็นตน้ ซ่ึงสินคา้จ าพวกน้ีจะมีหนา้ตาและคุณสมบติัท่ี

คลา้ยๆกนั จะเป็นแบรนดใ์หญ่และมีมานานในประเทศไทย ท าใหเ้กิดความจ าเจในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑดู์แลผวิหนา้ ประจวบกบัช่วงปี พ.ศ. 2544 ส่ือจากประเทศเกาหลีเขา้มาโด่งดงัใน

ประเทศไทยเป็นอยา่งมาก เรียกไดว้า่เกาหลีฟีเวอร์เลยทีเดียว ช่วงนั้นไม่วา่ใครกต็อ้งรู้จกัซีร่ีส์

เกาหลี ประเทศเกาหลีมีหลายๆอยา่งท่ีน่าสนใจไม่วา่จะเป็นในเร่ืองวฒัธรรม รูปแบบการด าเนิน

ชีวติ และสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม เป็นตน้ ทั้งน้ีท าใหป้ระเทศเกาหลีเขา้มามีบทบาทและ

อิทธิพลต่อประเทศไทยเป็นอยา่งมาก อาทิเช่น ดารายอดนิยมเกาหลี นกัร้องเกาหลี การแต่งตวั

และการแต่งหนา้สไตลเ์กาหลี และท่ีขาดไม่ไดเ้ลยกคื็อผลิตภณัฑดู์แลผวิหนา้จากประเทศเกาหลี 

ซ่ึงในปี พ.ศ. 2560 - 2562 นั้น ผลิตภณัฑดู์แลผวิหนา้จากประเทศเกาหลีเขา้มามีอิทธิผลต่อคน

ไทยเป็นอยา่งมาก เรียกไดว้า่กระแสมาแรงสุดๆ เน่ืองจากเกาหลีเป็นประเทศท่ีเด่นดงัในเร่ือง



ผิวพรรณมาเป็นอนัดบั 1 และมีสมุนไพรท่ีโด่งดงัและเล่ืองช่ือมานาน ไม่วา่จะเป็น น ้ ามนัสนเขม็

แดง หรือ จอ็ก ซอง วอน ท่ีจะช่วยต่อตา้นอนุมูลอิสระท าใหผ้วิพรรณสดใสมากยิง่ข้ึน ฮอ็กเกต็

นามู (Raisin Tree) ลดและต่อตา้นอนุมูลอิสระ โสมเกาหลี สารสกดัจากโสมแดงและสารสกดั

จากโสมขาว ซ่ึงจะใหผ้ลลพัธ์ในการฟ้ืนฟบู ารุงผิวใหแ้ขง็แรง คงความเปล่งปลัง่สดใสอยา่งมี

สุขภาพและมีชีวติชีวา ประกอบกบัไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป ความ

ทนัสมยัของระบบการติดต่อส่ือสารและเทคโนโลยที าใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายข้ึน เช่น 

การคน้หาขอ้มูล การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทาง Internet เป็นตน้ 

ปัจจุบนัการน าสินคา้จากต่างประเทศเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทยสามารถท าไดง่้ายกวา่ในอดีต 

และยงัเป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีของผูบ้ริโภคส่งผลท าใหธุ้รกิจ

ท่ีเก่ียวกบัความงามมีการเติบโตและมีการแข่งขนักนัอยา่งมากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา โดยขอ้มูล

จากศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ท่ีไดท้  าการจดัอนัดบั 10 ธุรกิจ

ท่ีโดดเด่น โดยประเมินจากช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2557 พบวา่ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสุขภาพและความงาม

เป็นธุรกิจท่ีมาแรงครองอนัดบัท่ี 1 ติดต่อกนัมานานหลายปี 

จากเหตุผลและสถานการณ์ท่ีผา่นมา ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้จากประเทศเกาหลี ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและเพ่ือเป็นขอ้มูลแนวทางให้

ผูป้ระกอบการ และบริษทัผูน้ าเขา้ไปปรับเปล่ียนกลยทุธ์ใหเ้ขา้กบัสภาวะทางการแข่งขนัท่ี

รุนแรงในปัจจยัดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้จากประเทศ

เกาหลี ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

2. เพือ่ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้จากประเทศ

เกาหลี ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อาย ุรายได ้และอาชีพ 

3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์อนัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย (Place) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และส่ือออนไลน์ (social Media) วา่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้จากประเทศเกาหลี ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานครหรือไม่ 

 

ขอบเขตของงานวจิยั 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เพ่ือศึกษาการตดัสินใจ ซ่ึงมีขอบเขตการคน้ควา้ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร ศึกษาจากประชากรท่ีซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้จากประเทศ

เกาหลีในกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตเน้ือหาท่ีศึกษา 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่  

2.1 ตวัแปรอิสระ คือ  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ  

2.2 ตวัแปรตาม คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

- ผลิตภณัฑ ์



- ราคา 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- การส่งเสริมการขาย 

2.3 ตวัแปรตาม คือ ปัจจยัดา้นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

2.4 ตวัแปรตาม คือ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้จาก

ประเทศเกาหลีของประชาชนในกรุงเทพมานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ปัญหา ปัจจยั

ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ปัจจยัดา้นการประเมินทางเลือก ปัจจยัดา้นการตดัสินใจ และ

ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

3. ขอบเขตดา้นเวลา 

การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 เดือน คือในวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2562 

โดยมีเคร่ืองมือในการท าวจิยัคือแบบสอบถาม เกบ็รวบรวมขอ้มูลผา่นทางระบบ

ออนไลน ์

 

 

 

 

 

 

 



ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลของงานวิจยัในคร้ังน้ีเช่ือวา่จะเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในเชิง

พาณิชยท่ี์ตอ้งการจะศึกษาและท าตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้จากประเทศ

เกาหลี ซ่ึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมีดงัน้ี 

1. เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการดา้นผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้จากประเทศเกาหลี หรือธุรกิจอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งทราบถึงอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ หรือทราบความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้จากประเทศเกาหลี 

2. เพ่ือท่ีจะน าผลการวจิยัมาวางแผนยทุธศาสตร์การแข่งขนักบัผูเ้ล่นรายต่างๆในตลาด 

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3. เพ่ือใหเ้ป็นประโยชนต่์อการศึกษาของบุคคลทัว่ไป หรือเป็นฐานขอ้มูลอา้งอิงของ

ผลิตภณัฑท่ี์ใกลเ้คียง ต่อผูท่ี้จะท าการศึกษาในอนาคต หรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบ

ถึงอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ หรือทราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีผลิตภณัฑ์

บ ารุงผิวหนา้จากประเทศเกาหลี 

4. เพื่อท่ีจะน าผลการวิจยัมาวางแผนยทุธศาสตร์การแข่งขนักบัผูเ้ล่นรายต่างๆในตลาดให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

5. เพ่ือใหเ้ป็นประโยชนต่์อการศึกษาของบุคคลทัว่ไปหรือเป็นฐานขอ้มูลอา้งอิง ของ

ผลิตภณัฑท่ี์ใกลเ้คียง ต่อผูท่ี้จะท าการศึกษาในอนาคต 

 

 

 

 



กรอบแนวความคดิ 

 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

ปัจจยัดา้นประชากร 

1. เพศ (Sex)         

2. อาย ุ(Age)  

3. รายได ้(Income)        

4. อาชีพ (Occupation) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

บ ารุงผิวหนา้จากประเทศ

เกาหลีของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s)     

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  

2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) 

3. ปัจจยัดา้นสถานท่ี (Place) 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
 

ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

 



 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

งานวิจยัในคร้ังน้ีมีการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซ่ึง
เป็นขอ้มูลในการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยรายละเอียดใน
แบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 : ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 : ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้จากประเทศเกาหลี ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนการตดัสินใจซ้ือ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้จากประเทศเกาหลี ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้จากประเทศเกาหลี ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 5 : ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐาน ของการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้จากประเทศเกาหลี ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
สามารถแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อาย ุเพศ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ โดยศึกษาและน าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 



2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและระดบัการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้จากประเทศเกาหลีของกลุ่มตวัอยา่ง โดยศึกษาและน าเสนอใน
รูปแบบค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) โดยศึกษา
และน าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน  

ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั (Hypothesis Testing) มีการใชเ้คร่ืองมือในการ
วเิคราะห์ผลทางสถิติ ดงัน้ี 

1. ทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ t-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และ วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA :Analysis 
of Variance)  ส าหรับทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม และท า
การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิ Scheffe ในกรณีท่ีพบวา่ค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ี
ทดสอบมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

2. ทดสอบสมมติฐานแบบ Regression Analysis ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

สรุปผลการวจิยั 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้จากประเทศเกาหลี 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีผลสรุปการศึกษา ดงัน้ี 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ20 - 29 ปี มีรายได ้15,000 
– 25,000 บาท มีอาชีพพนกังานเอกชน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีช่องทางการซ้ือช่องทางออนไลน์
ต่างๆ เช่น Website, Instagram, Facebook, Line มีความถ่ีในการซ้ือ มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน ส่วน
ใหญ่มีค่าใชจ่้าย 500 – 1,000 บาท มีประเภทของผลิตภณัฑ ์คือ Serum ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ
คือ ส่ือออนไลน์ ส่วนใหญ่มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลคือ ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่



ใชอิ้นเตอร์เน็ตผา่นอุปกรณ์ คือ โทรศพัทมื์อถือ ประเภทสมาร์ทโฟน มีส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเขา้
บ่อยท่ีสุดคือ Facebook มีช่วงเวลาท่ีเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์มากท่ีสุดคือ 20.00 – 24.00 น. ส่วน
ใหญ่มีใช้ส่ือสังคมออนไลน์เฉล่ียก่ีชั่วโมงต่อวนั คือ มากกว่า 4 ชั่วโมง/วนั ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด 4 P's โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แยกเป็นรายดา้น โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านราคาอยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านการส่งเสริม
การตลาดอยู่ในระดับมากท่ีสุด ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านกระบวนการตดัสินใจ โดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แยกเป็นรายดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการประเมินทางเลือกอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด การตดัสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นการรับรู้ปัญหาอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
และดา้นการแสวงหาขอ้มูลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 

อภปิรายผล 

ผลการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าจากประเทศ
เกาหลี ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ20 
- 29  ปี มีรายได ้15,000 – 25,000 บาท และมีอาชีพพนกังานเอกชน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
ช่องทางการซ้ือช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Website, Instagram, Facebook, Line มีความถ่ีใน
การซ้ือ มากกว่า 4 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้าย 500 – 1,000 บาท มีประเภทของผลิตภณัฑ ์คือ 
Serum  มีส่ือท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือคือ ส่ือออนไลน์ และมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลคือ ตดัสินใจซ้ือดว้ย
ตวัเอง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชอิ้นเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ คือ โทรศพัทมื์อถือ ประเภทสมาร์ท
โฟน มีส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีเขา้บ่อยท่ีสุดคือ Facebook  มีช่วงเวลาท่ีเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์มาก
ท่ีสุดคือ 20.00 – 24.00 น. และมีใชส่ื้อสังคมออนไลน์เฉล่ียก่ีชัว่โมงต่อวนั คือ มากกวา่ 4 ชัว่โมง/
วนั  

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4 P's โดยภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด แยกเป็นรายดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดรองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นราคา
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั เน่ืองจากมี



ความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายและหาซ้ือได้ง่ายสามารถซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่าน
ช่องทางอินเตอร์เน็ตรวมทั้งยงัสามารถสัง่ซ้ือเม่ือใดเวลาใดกไ็ด ้ 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
แยกเป็นรายดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการประเมินทางเลือกอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นการ
ตดัสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นการรับรู้ปัญหาอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และดา้นการแสวงหา
ขอ้มูลอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั เน่ืองจากสินคา้นั้นมีคุณภาพน่าเช่ือถือ ผูบ้ริโภคนั้นยงั
พิจารณาจากช่องทางการจดัจ าหน่ายและความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้เคร่ืองส าอาง และได้
เปรียบเทียบขอ้มูลสินคา้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กวา้งข้ึนโดยการเพ่ิมขอบเขตงานวิจัยไปยงั
หน่วยงานอ่ืนๆ  เพ่ือน าผลงานวจิยัไปศึกษาเปรียบเทียบเพ่ิมเติมและพฒันาต่อไป 

2. ควรเพ่ิมท าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือใชว้ิธีการในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมากข้ึน 

3. ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพถึงพฤติกรรม และผลกระทบท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
การท างาน ความผกูพนัต่อองคก์ารในส่วนรายละเอียดต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลเชิงลึกมาใชใ้น
การพฒันาต่อไป 
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