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51602756 :  สาขาวิชาการประกอบการ 

คาํสาํคญั  :  ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้าน ประเภท

ร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจร้านขายเคร่ืองสาํอาง

นาํเขา้จากประเทศเกาหลี 

 นาถณดา  ชัชวาลกิจกุล : ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการออกแบบ

เอกลกัษณ์หนา้ร้าน ประเภทร้านคา้เด่ียว  (Stand  Alone  Shop)  ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจร้าน

ขายเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี.  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ  : ผศ.ดร.ดวงเงิน  ซ่ือภกัดี.  

59  หนา้. 

วตัถุประสงคข์องการวิจยัน้ี เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการ

ออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้านท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา 

(Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีใชใ้นการออกแบบหนา้

ร้านใหมี้เอกลกัษณ์และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ศึกษาดว้ยระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มผูใ้ห้

ขอ้มลูท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งส้ิน 30 คน 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการออกแบบเอกลกัษณ์

หนา้ร้านมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 

4 ส่วน นั้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยอนัดบัแรก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์อนัดบัสอง คือ ดา้นราคา อนัดบัสาม 

คือ ดา้นส่งเสริมการตลาด และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

ทั้งน้ี กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลตระหนักว่ามีการแข่งขนัสูงในธุรกิจเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศ

เกาหลี จึงการใชง้านออกแบบเพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ ซ่ึงปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

เป็นจุดท่ีสร้างความแตกต่างจากร้านอ่ืนๆ สร้างจุดเด่นของร้านคา้ ใหดึ้งดูดกลุ่มลูกคา้ใหม่ ๆ หนัมาสนใจ 

และตดัสินใจเดินเขา้มาเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีพ้ืนฐาน

ของความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

ดงันั้น องคป์ระกอบในการออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้าน จึงเร่ิมตั้งแต่การออกแบบตกแต่ง

ภายในร้านค้า อาทิ รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ แสง สี เสียง กล่ิน สัมผสั การจัดชั้นวางสินค้า และจัด

หมวดหมู่ ไปจนถึงการออกแบบตกแต่งภายนอกร้าน อาทิ ป้ายหนา้ร้าน ทางเขา้ร้าน หรือการจดัแสดง

สินคา้หนา้ร้าน  ลว้นแลว้แต่ทาํหนา้ท่ีหลกัในการผลกัดนัให้เอกลกัษณ์ของร้านคา้มีความชดัเจนมากข้ึน 

ส่ิงสาํคญัของงานออกแบบหนา้ร้าน จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมใหภ้าพลกัษณ์ของผลิตภณัฑน์ั้นๆ มีความ

แขง็แกร่งมากข้ึนดว้ย 
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FACTORS AFFECTING PURCHASE DECISION MAKING OF KOREAN 

IMPORTED COSMETICS. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST. PROF. 

DUANG-NGERN SURPAKDEE.  59 pp. 

The purposes of this research were to studying marketing mix (4P’s) factors 

for shop identity designing to affect purchasing decisions of business ‘the cosmetics 

imported from Korea’. The marketing mix covers product, price, place and promotion. 

The qualitative research was conducted using (1) interview and (2) other documents 

to analyze data from 30 persons who live in Bangkok 

The findings revealed that marketing mix affect to purchasing decisions 4 

priorities are as follow; (1) P-Product, (2) P-Price, (3) P-Promotion and (4) P-Place. 

Besides, target group aware that the market of Korea Cosmetics Industry as a highly 

competitive. So we should be use designing for create shop identity and differentiation 

which the new prospect customers make an interesting and a purchasing decision. 

And the factors for shop identity designing should start from interior design 

such as furniture, lighting, color, sound or music, smell, touching, shelving and 

classification. Also a landscape design such as shop logo, entrance and window 

display which have a clear to create shop identity. It is promote brand image become a 

strong brand identity that keeps customers satisfy and coming back.  
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 การคน้ควา้อิสระ เร่ืองปัจจยัดา้นการออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้าน ประเภทร้านคา้เด่ียว 

(Stand Alone Shop) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจร้านขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศ

เกาหลี ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงลงได้โดยรับความอนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเงิน                    

ซ่ือภกัดี (อาจารยท่ี์ปรึกษา) อาจารย ์ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ และอาจารย ์ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล               

ท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้คาํแนะนาํ ให้ความรู้ความเขา้ใจ และแนวทางการศึกษา ตลอดจนช่วยเหลือ

ตรวจสอบแกไ้ขและเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ ทาํให้การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านไวเ้ป็นอยา่งสูง 

ขอขอบคุณผูป้ระกอบการร้านคา้เคร่ืองสาํอางทุกร้าน และบุคคลทัว่ไปท่ีสละเวลามาให้

คาํสัมภาษณ์ท่ีให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง สําหรับการเก็บข้อมูล ทาํให้

การศึกษาน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 

ขอขอบคุณกําลังใจ และความห่วงใยท่ีมีมาโดยตลอด จากป๊า คุณแม่ คุณยายและ

น้องสาวทั้งสอง ทั้งยงัสนันสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด  ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ SUMBA1 ท่ี                

ก่อเกิดประสบการณ์และมิตรภาพท่ีดีร่วมกนั ขอบคุณแก๊งคเ์พื่อน japan และนอ้งหนุมาน ร้านซิป้า 

ชาบู  และเพื่อน mns1  สาํหรับกาํลงัใจและแรงกดดนัจนสาํเร็จการศึกษาคร้ังน้ี 

ทา้ยสุดน้ี ขอขอบคุณผูท่ี้มีส่วนร่วมในการศึกษาทุกท่าน  ในทุกๆ ขั้นตอน ขอขอบคุณ

ทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยเหลือ รวมถึงกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทุกท่านท่ีช่วยให้ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์

ต่อการศึกษาคร้ังน้ี 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางจากต่างประเทศได้เขา้มามีบทบาทสําคญัในตลาดผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอางประเทศไทยพอสมควรในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ตามรายงานของกรมศุลกากร พบว่า 

ไทยมีการนาํเขา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากตลาดต่างประเทศเป็นมูลค่าเพิ่มข้ึนตามลาํดบั จากมูลค่า 

107.8 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2544 เพิ่มข้ึนเป็นมูลค่า 217.1 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2547 และเป็น

มูลค่า 234.6 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2549 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 เดือนแรกปี 2550 ท่ีผ่านมา 

พบวา่ไทยมีการนาํเขา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสําอางคิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 116.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน

ถึง17.2% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน และนับเป็นอตัราการเติบโตท่ีมากท่ีสุดตั้งแต่ปี 2548            

เป็นต้นมาด้วย ทั้งน้ีการนาํเขา้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางในช่วง 5 เดือนแรกปี 2550 ท่ีมีอตัราการ

เติบโตเพิ่มมากข้ึนค่อนขา้งสูงนั้น น่าจะเป็นผลพวงจากการแขง็ค่าข้ึนของเงินบาทอยา่งต่อเน่ืองและ

รวดเร็วนบัตั้งแต่ปี 2549 ท่ีผา่นมา ประกอบกบัปัจจุบนัเงินดอลลาร์ฯเองก็อ่อนค่าตํ่าสุดในรอบหลาย

ปีเม่ือเทียบกบัเงินสกุลหลกัหลายสกุลดว้ย ส่งผลใหสิ้นคา้นาํเขา้มีราคาถูกลง อีกทั้งกลุ่มผูบ้ริโภคใน

ตลาดผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเมืองไทยก็มีความยืดหยุ่นต่อราคาสินค้าค่อนข้างสูง (สํานักงาน

ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม)  

นอกจากน้ี ตลาดเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2552 มีมูลค่าตลาดรวม 

(รวมเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในประเทศและเคร่ืองสําอางนาํเขา้) ประมาณ 33,000 ลา้นบาท แบ่งตาม

ช่องทางการจาํหน่าย (ฐานเศรษฐกิจ, เดือนมิถุนายน 2552) ไดแ้ก่ ช่องทางเคาน์เตอร์แบรนด์ 11,000 

ลา้นบาท (ประมาณ 30% ของยอดขายเคร่ืองสําอาง) ส่วนช่องทางร้านคา้ทัว่ไปและการขายตรง 

22,000 ลา้นบาท (ประมาณ 70% ของยอดขายเคร่ืองสาํอาง) ดงัแสดงในภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี  1  :  มูลค่าการนาํเขา้เคร่ืองสาํอางของไทย (ฐานเศรษฐกิจ วนัท่ี 25 – 27 มิถุนายน พ.ศ.2552) 

 

ปัจจุบนัคนไทยเข้าสู่ยุค "เกาหลีฟีเวอร์" สินค้าเกาหลีนําเข้ามายงัประเทศไทยเป็น

จาํนวนมาก อาทิ ภาพยนตร์ เคร่ืองสําอาง รถยนต์ รวมทั้ งศิลปินดังถูกนําใช้เป็นพรีเซ็นเตอร์                  

เพื่อสร้างความนิยมในตลาดของประเทศไทย ผลิตภณัฑ์จากประเทศเกาหลีกาํลงัเติบโตและไดรั้บ

การตอบรับจากผูบ้ริโภคคนไทยเป็นอยา่งดีในขณะน้ี อยา่งไรก็ตามสินคา้จากประเทศเกาหลีไม่ใช่

เพิ่งเป็นท่ีรู้จกัสําหรับตลาดประเทศไทย แต่เป็นส่ิงท่ีมีมานานแลว้ เพียงแต่ว่าในยุคน้ีกลบัมาเป็นท่ี

เฟ่ืองฟูอีกคร้ังกระทัง่กลายเป็น "เกาหลีฟีเวอร์" (www.gotomanager.com) นอกจากน้ี การแข่งขนั

ของเคร่ืองสําอางเกาหลีจะมีความเขม้ขน้ข้ึน เป็นผลจากการเปิดเขตการคา้เสรี (FTA) ระหวา่งไทย

กบัเกาหลี ท่ีทาํให้ภาษีนาํเขา้เคร่ืองสําอางท่ีเคยสูงถึงร้อยละ 40 แต่ปัจจุบนัลดลงมาเหลือร้อยละ 20 

และจะเหลือร้อยละ 0 ภายใน 7 ปี (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ) ดงัจะเห็นไดจ้ากการขยายตวั

ของธุรกิจร้านขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี ซ่ึงในปี พ.ศ. 2549 เคร่ืองสําอางเกาหลี                

ท่ีเขา้มาทาํตลาดในประเทศไทยมีทั้งหมด 5 แบรนด์หลกั คือ LANEIGE, ETUDE, SKIN FOOD, 

THE FACE SHOP และ MISSHA (www.gotomanager.com) ซ่ึงการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางนั้น 

ผูบ้ริโภคท่ีไม่มัน่ใจวา่เคร่ืองสาํอางท่ีซ้ือนั้นเป็นของแทห้รือไม่ มกัจะนิยมไปซ้ือตามห้างสรรพสินคา้ 

เพราะเคร่ืองสําอางท่ีวางขายตามเคาน์เตอร์จะเป็นของแทท้ั้งส้ิน เน่ืองจากทางห้างมีการตรวจสอบ

คุณภาพและคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนดทุกประการ แต่การซ้ือเคร่ืองสําอางในห้างสรรพสินคา้            

จะมีข้อเสียตรงท่ีราคาค่อนข้างสูงกว่าตามท้องตลาดทั่วไป (http://variety.thaiza.com/เลือก

เคร่ืองสาํอางเป็นของขวญัปีใหม่_1212_78847_1212_.html) 
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จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเร่ิมเปล่ียนแปลงไปด้วยการแพร่ขยายเข้ามาของส่ือ

อินเตอร์เน็ตออนไลน์ ทาํให้ผูบ้ริโภคชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มท่ีมีการศึกษาดีได้รับ

ข่าวสารขอ้มูลมากมายจากทัว่โลก ทาํให้ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีเปิดรับต่อส่ือหลากหลายชนิดมากข้ึน การ

ตดัสินใจซ้ือผา่นส่ืออินเตอร์เน็ตและรวมไปถึงส่ือการตลาดโดยตรงอีกหลาย ๆ ชนิด ก็เกิดข้ึนไดง่้าย 

ทาํใหก้ารคา้ปลีกแบบดั้งเดิมท่ีมีหนา้ร้าน ไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2548) 

ทั้งน้ี ความสําคญัของแบรนด์เนมขยบัเขา้มาอยูใ่นชีวิตเรามากข้ึน โดยเฉพาะในช่วง 10 

ปีท่ีผ่านมา แบรนด์หน่ึงแบรนด์ จึงมีความหมายท่ีบ่งบอกถึงการดาํเนินชีวิตมากกวา่การซ้ือสินคา้

หน่ึงช้ิน โดยแต่ละแบรนด์ต่างพยายามหาจุดแข็งของตนเอง เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ 

(Uniqueness) ใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงเอกลกัษณ์เฉพาะตรงน้ี เปรียบเสมือนกบัการหาจุดขายท่ีมีความแตกต่าง

อย่างมีเอกลกัษณ์ ด้วยเหตุน้ี การออกแบบสถานท่ีท่ีขายสินคา้นั้น จึงมีความสําคญัอย่างมากใน             

การทาํให้ภาพลกัษณ์ของแบรนด์เนมมีความแข็งแกร่งมากข้ึน เร่ิมตั้งแต่งานสถาปัตยกรรมการ

ออกแบบภายในร้าน ป้ายหนา้ร้าน รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงป้ายท่ีบอกทิศทางไปห้องนํ้ า 

ล้วนแล้วแต่ทําหน้าท่ีหลักในการผลักดัน ให้เอกลักษณ์ของแบรนด์มีความชัดเจนมากข้ึน                          

การแข่งขนัในวนัน้ีจึงเป็นการใช้งานออกแบบเพื่อสร้างเอกลกัษณ์ของแบรนด์เนม จุดน้ีจึงเป็นจุด

กาํเนิดท่ีทาํให้นกัออกแบบทาํงานหนกัมากข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมี

พื้นฐานของความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั พร้อมรองรับการแข่งขนัท่ีมีรูปแบบการนาํเสนอท่ีแตกต่าง

อยู่เสมอ งานออกแบบจึงมิใช่เป็นเพียงแค่การสร้างผลิตภณัฑ์หรืองานบริการให้มีความสวยงาม 

ประโยชน์ใชส้อยท่ีเต็มร้อยเท่านั้น แต่นกัออกแบบยงัทาํหนา้ท่ีในการสร้าง Emotional Connection 

ท่ีทําให้ผู ้บ ริโภครู้สึกดีกับผลิตภัณฑ์นั้ นๆ ซ่ึงถือ เป็นการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ ์

(http://www.pantown.com/board.php?id=11476&area=4&name=board5&topic=135&action=view) 

ดงันั้น ร้านขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศรายยอ่ย ประเภทร้านคา้เด่ียว (Stand 

Alone Shop) จึงควรสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัตวัสินคา้/ผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจ ซ่ึงปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ส่ิงท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัส่ิงแวดลอ้มหรือจบัตอ้งไดใ้นขณะท่ีเขา้มาใช้

บริการหรือเลือกซ้ือสินคา้ พร้อม ๆ กบัการได้รับบริการจากพนักงานไปในขณะเดียวกนั หรือท่ี

เรียกวา่ Servicescape Bitner ใหค้วามหมายไวว้า่ เป็นรูปลกัษณ์ท่ีปรากฏออกมาจากส่ิงแวดลอ้มของ

สถานท่ีบริการท่ีลูกคา้กาํลงัไดรั้บบริการอยูใ่นขณะนั้น (สมวงศ ์พงศส์ถาพร, 2550)   

โดยสรุป คือ การออกแบบเอกลกัษณ์หน้าร้าน จึงเป็นแนวทางหน่ึงซ่ึงช่วยยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขนัของร้านขายเคร่ืองสําอางท่ีดาํเนินธุรกิจเป็นร้านคา้รายย่อย ประเภท

ร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) ทั้งน้ีก่อนการดาํเนินการออกแบบและตกแต่งร้าน ควรมีศึกษา

วิเคราะห์กิจการและกาํหนดกลยุทธ์อยา่งละเอียด และดาํเนินการอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
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กลยุทธ์ของกิจการ รวมทั้งดาํเนินการไปในทิศทางเดียวกนักบัการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ของร้าน จึงจะ

สามารถช่วยใหร้้านคา้ขายสินคา้ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

วตัถุประสงค์  

 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการออกแบบ

เอกลกัษณ์หนา้ร้านท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านการออกแบบหน้าร้านขายเคร่ืองสําอางนําเข้าจาก

ประเทศเกาหลี ประเภทร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการในการออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้านขาย

เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี ประเภทร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) 

4. เพื่อนาํผลวจิยัท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลพื้นฐานเบ้ืองตน้สาํหรับผูป้ระกอบการและผูท่ี้สนใจ

นาํไปต่อยอดในการพฒันาหนา้ร้านของธุรกิจอ่ืน ๆ  

 

ขอบเขตการศึกษา 

 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัด้านการออกแบบเอกลกัษณ์หน้าร้าน ประเภทร้านคา้เด่ียว 

(Stand Alone Shop) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจร้านขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศ

เกาหลี” โดยมีขอบเขตการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 

 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาถึงองค์ประกอบด้านการออกแบบหน้าร้าน ประเภทร้านคา้เด่ียว 

(Stand Alone Shop) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

 

ขอบเขตด้านประชากรทีศึ่กษา 

การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและซ้ือ

เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีจากร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) มาใช ้ภายในระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 – วนัท่ี 31 สิงหาคม 2554 

   ส
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ขอบเขตด้านพืน้ที ่

พื้นท่ีการวิจยัในคร้ังน้ี พิจารณาจากพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงดาํเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งบริเวณหนา้ร้านขายเคร่ืองสําอาง ประเภทร้านคา้เด่ียว (Stand Alone 

Shop)                     

 

ขอบเขตด้านระยะเวลาทีศึ่กษา 

การวิจยัคร้ังน้ีใช้เวลาดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน ถึงวนัท่ี                 

31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

 

นิยามศัพท์ทีเ่กีย่วข้อง 

1. เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้กบัร่างกายมนุษย ์  

เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสะอาด ความสวยงาม และประทินผิว  

โดยนาํเขา้มาจากประเทศเกาหลี หรือมีตราสินคา้ของประเทศเกาหลี 

2. ส่วนประสมดา้นการตลาด หมายถึง ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีช่วยให้การดาํเนินธุรกิจดา้น

การตลาดบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร ประกอบดว้ย 4 P's ซ่ึงเรียกวา่ "ปัจจยัท่ี

ควบคุมได"้ หรือ "ปัจจยัภายใน" ดงัน้ี 

 2.1  ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี 

 2.2  ราคา (Price) หมายถึง ราคาของเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี 

 2.3  ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง สถานท่ีขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลี 

 2.4  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมการติดต่อส่ือสารเพื่อ

เผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีไปสู่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อให้ลูกคา้

ทราบ 

3. องค์ประกอบด้านการออกแบบหน้าร้าน หมายถึง ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีใช้ในการ

ออกแบบหนา้ร้านของร้านคา้รายยอ่ยท่ีขายเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี ไดแ้ก่ แสง สี การ

จดัชั้ นวางสินค้า ดนตรี กล่ิน พื้นท่ีทางเดินระหว่างชั้ นวางสินค้า ส่ือโฆษณาภายในร้าน และ

พนกังานขาย 

4. พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินค้า หมายถึง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินค้า

เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

5. เอกลกัษณ์หน้าร้าน หมายถึง ร้านคา้ท่ีมีลกัษณะการตกแต่งหน้าร้านเฉพาะตวั ไม่

เหมือนและไม่ซํ้ าใคร  

6. ร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) หมายถึง ร้านคา้ท่ีตั้งทาํเลเด่ียว ไม่ติดกบัร้านคา้            

ใด ๆ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

 

1. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ทาํให้ทราบถึงองค์ประกอบดา้นการออกแบบหน้าร้านขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลี ประเภทร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อท่ีผูป้ระกอบการทราบถึงความสําคญัก่อน-หลงัในการพฒันาปรับปรุง

ธุรกิจใหดี้ข้ึน 

3.  ทาํให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงพฒันาหนา้ร้านดว้ยการออกแบบเอกลกัษณ์

หนา้ร้านขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี ประเภทร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) ให้แก่

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย เพื่อเพิ่มมูลค่าของยอดขาย นาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลีมาใช ้

4. ทาํใหท้ราบถึงแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของสินคา้หรือผลิตภณัฑใ์หน่้าดึงดูดใจ และ

กระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีมาใช ้เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐาน

เบ้ืองตน้สาํหรับผูป้ระกอบการและผูท่ี้สนใจนาํไปต่อยอดในการพฒันาหนา้ร้านของธุรกิจอ่ืน ๆ  
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บทที ่2  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการออกแบบ

เอกลกัษณ์หนา้ร้าน ประเภทร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจ

ร้านขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูว้ิจยัได้

ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 

 1.  แนวความคิดเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอาง 

 2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้าน 

 4.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 

 5.  งานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัเคร่ืองสําอาง 

 ความหมายเคร่ืองสําอาง 

 "เคร่ืองสําอาง" ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัเคร่ืองสําอาง พ.ศ. 2535 หมายถึง 

วตัถุท่ีมุ่งหมาย สาํหรับใช ้ทา ถู นวด โรย พน่ หยอด ใส่ อบ หรือกระทาํดว้ยวิธี อ่ืนใด ต่อส่วนหน่ึง

ส่วนใดของร่างกาย เพื่อความสะอาด ความสวยงามหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม และรวม

กระทัง่เคร่ืองประทินผวิต่างๆ แต่ไม่รวมถึงเคร่ืองประดบัและเคร่ืองแต่งตวั ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ภายนอก

ร่างกาย (ความหมายดงักล่าว ใกล้เคียงกบัความหมายของเคร่ืองสําอางตาม Food, Drug, and 

Cosmetic Act ท่ีกาํหนดโดย U.S. Food and Drug Administration) ซ่ึงคาํจาํกดัความของ 

"เคร่ืองสาํอาง" ท่ีเขา้ใจง่ายข้ึน คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีใชก้บัร่างกายมนุษย ์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม 

หรือส่งเสริมให้เกิดความสะอาด ความสวยงาม และประทินผิว เคร่ืองสําอางจะต้องไม่แสดง

สรรพคุณ บาํบดั บรรเทา รักษา หรือ ป้องกันโรค รวมทั้งจะต้องไม่แสดงสรรพคุณว่ามีผลต่อ

โครงสร้างร่างกาย (สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม) 

   ส
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 ประเภทเคร่ืองสําอาง 

 เคร่ืองสําอางนบัเป็นผลิตภณัฑ์สุขภาพ ท่ีผูบ้ริโภคใช้กนัตั้งแต่ต่ืนนอน จนถึงเขา้นอน              

ก็ว่าได้ทาํให้เคร่ืองสําอางมีมากมาย หลากหลายประเภท เพื่อประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา จึงไดมี้การประเมินความปลอดภยัของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง และแบ่ง

เคร่ืองสําอาง ตามความเส่ียงในดา้นความปลอดภยัออกเป็น 3 ประเภท (พิมลพรรณ พิทยานุกุล, 

2549) ดงัน้ี 

 1.  เคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษ เคร่ืองสําอางกลุ่มน้ีมีโอกาสก่อให้เกิดอนัตรายไดม้าก

ท่ีสุด จึงได้รับการกาํกบัดูแลเขม้งวดท่ีสุด ท่ีฉลากผลิตภณัฑ์ตอ้งแสดงเลขทะเบียนเคร่ืองสําอาง 

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ยาสีฟัน นํ้ายาบว้นปาก นํ้ายาดดัผม ยดืผม ยอ้มผม ฟอกสีผม เป็นตน้ 

 2.  เคร่ืองสําอางควบคุม เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีโอกาสก่อให้โอกาสอนัตรายไดบ้า้งแต่นอ้ย

กวา่กลุ่มแรก ฉลากตอ้งแสดงขอ้ความ “เคร่ืองสาํอางควบคุม” ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผา้อนามยั ผา้เยน็ แป้ง

ฝุ่ นโรยตวั แป้งนํ้า เคร่ืองสาํอางป้องกนัแสงแดด เคร่ืองสาํอางขจดัรังแค 

 3.  เคร่ืองสําอางทัว่ไป เคร่ืองสําอางกลุ่มน้ีโอกาสเกิดอนัตรายน้อยกว่าสองกลุ่มแรก 

เป็นเคร่ืองสําอางท่ีไม่มีส่วนผสมของสารควบคุมพิเศษ หรือสารควบคุม เช่น ครีมนวดผม แชมพู

สระผมท่ีไม่ผสมสารขจัดรังแค โลชั่น ครีมบํารุงผิว อายแชโดว์ ลิปสติก ครีมรองพื้น สบู่

เคร่ืองสาํอางระงบักล่ินกาย เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี อรัญญา  มโนสร้อย (2529) ได้ทาํการแบ่งประเภทของเคร่ืองสําอางออกเป็น 2 

ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่  

 1.  เคร่ืองสําอางประเภทไม่แต่งสีของผิว ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ทาํความสะอาด

ผิวหนงั หรือใชเ้พื่อป้องกนัผิวหนงัไม่ให้เกิดอนัตรายจาส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองสําอางประเภทน้ีไดแ้ก่ 

สบู่ แชมพ ูครีมลา้งหนา้ ครีมกนัผวิแตก นํ้ายาช่วยกระชบัผวิใหตึ้ง เป็นตน้ 

 2.  เคร่ืองสําอางประเภทแต่งสีผิว ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้แต่งสีของผิวให้มีสีสวยสด 

เพิ่มเติมจากผวิธรรมชาติท่ีเป็นอยู ่เช่น แป้งแต่งผวิหนา้ ลิปสติก แป้ง หรือครีมทาขอบตา เป็นตน้ 

 

2.  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 Kotler (2008) ไดก้ล่าวว่า  ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด               

ท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนั เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

เคร่ืองมือ 4 P ไดแ้ก่ Product, Price, Place, Promotion  

 ส่วนภาณุ ลิมมานนท ์(2550) ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก ประกอบดว้ย 

6 องค์ประกอบ ได้แก่ การหาทาํเลท่ีตั้ ง (Location Strategy) การโฆษณา (Communication)                    

   ส
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การบริการลูกคา้ (Customer Service) การออกแบบตกแต่งร้านคา้ (Store Design and Display) ราคา 

(Pricing) และผลิตภณัฑ ์(Merchandise Assortment)   

 ซ่ึงในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใช้ส่วนประกอบทางการตลาดแบบ 4P’s ได้แก่ 

Product, Price, Place, Promotion โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 ผลติภัณฑ์ (Product) 

 เป็นส่ิงท่ีสามารถสนองความจาํเป็น และความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้ผลิตภณัฑ์อาจเป็น

คุณสมบติัท่ีแตะตอ้งได ้และแตะตอ้งไม่ได ้ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ย ตวัผลิตภณัฑ ์

ช่ือผลิตภณัฑ ์การบรรจุหีบห่อ ความภาคภูมิใจ และผูข้าย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2535) 

 ส่วน เสรี วงมณฑา (2545) ได้ให้ความหมาย ผลิตภณัฑ์ไวว้่า หมายถึง การมีสินค้า                  

ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้

 โดยสรุปในทศันะของผูว้ิจยั  ผลิตภณัฑ์ หมายถึง สินค้าท่ีประกอบด้วยตวัสินค้า                   

ช่ือสินค้า คุณภาพของสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ผลิตภณัฑ ์หมายถึง เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี  

 

  ราคา (Price)  

 เป็นส่ิงท่ีกาํหนดมูลค่าในการแลกเปล่ียนสินคา้ หรือบริการในรูปของเงินตราเป็นส่วนท่ี

เก่ียวกบัวิธีการกาํหนดราคา นโยบาย และกลยุทธ์ต่างๆ ในการกาํหนดราคา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 

2535) 

 เสรี วงมณฑา (2545) ไดใ้ห้ความหมายของราคา คือ การมีราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับและ

ยนิดีจ่าย เพราะมองเห็นวา่คุม้ค่า 

 โดยสรุปในทศันะของผูว้ิจยั ราคา หมายถึง มูลค่าของสินคา้ในการแลกเปล่ียนสินคา้

ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย โดยท่ีลูกคา้ยอมรับและยินดีจ่าย ซ่ึงในท่ีน้ี หมายถึง ราคาของเคร่ืองสําอาง

นาํเขา้จากประเทศเกาหลี 

 

 สถานที/่การจัดจําหน่าย (Place)  

 เป็นกิจกรรมการนาํผลิตภณัฑ์ท่ีกาํหนดไวอ้อกสู่ตลาดเป้าหมาย ในส่วนประสมน้ีไม่ได้

หมายถึงเฉพาะการพิจารณาสถานท่ีจาํหน่ายอย่างเดียว แต่เป็นการพิจารณาว่าจะจาํหน่ายผ่านคน

กลางต่างๆ อย่างไร และมีการเคล่ือนยา้ยสินค้าอย่างไร ดังนั้นในการนําผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด

   ส
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เป้าหมายจะประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการกระจายตวัสินคา้ (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์, 2535) 

 เสรี วงมณฑา (2545) ให้ความหมาย การจดัจาํหน่าย ว่าหมายถึง การจดัจาํหน่าย 

กระจายสินคา้ ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาและใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ 

 โดยสรุปในทศันะของผูว้จิยั สถานท่ี/การจดัจาํหน่าย หมายถึง สถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้ 

ท่ีเป็นส่ือกลางหรือช่องทางในการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงใน

การศึกษาคร้ังน้ี สถานท่ีจดัจาํหน่าย จะหมายถึง ร้านคา้ย่อยขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศ

เกาหลีเท่านั้น 

 

 การส่งเสริมทางการตลาด  (Promotion) 

 เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูจ้ดัจาํหน่ายและตลาดเป้าหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ โดยมี

วตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสาร หรือชกัจูงให้เกิดทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 

2535) 

 เสรี วงมณฑา (2545) ให้ความหมายถึงของการส่งเสริมการตลาดว่า คือ การใช้ความ

พยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

 โดยสรุปในทศันะของผูว้ิจยั การส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง การติดต่อส่ือสาร

ระหวา่งลูกคา้และผูข้าย เพื่อดึงดูดหรือจูงใจให้ลูกคา้เกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง 

การส่งเสริมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการรายย่อยของร้านขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศ

เกาหลีส่ือสารใหก้บัลูกคา้ 

 

3.  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการออกแบบเอกลกัษณ์หน้าร้าน 

 การสร้างเอกลกัษณ์ เป็นหัวใจท่ีจะสร้างแบรนด์ให้มีความโดดเด่น ซ่ึงการออกแบบ

เอกลกัษณ์หนา้ร้าน มีความสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับผูป้ระกอบรายยอ่ย เน่ืองจากสินคา้นาํเขา้เหล่าน้ีได้

มีช่ือเสียงท่ีแข็งแกร่งและมีหน้าร้านเป็นของตวัเองอยู่แล้ว แต่ส่ิงท่ีแตกต่าง คือ เร่ืองราคา ซ่ึงผู ้

จาํหน่ายรายย่อยจะสามารถขายสินคา้ไดร้าคาท่ีตํ่ากว่า ซ่ึงผูบ้ริโภคนิยมซ้ือจากผูจ้าํหน่ายรายย่อย

มากกว่า การท่ีจะดึงดูดผูบ้ริโภคจึงตอ้งสร้างแรงดึงดูด ดว้ยการสร้างเอกลกัษณ์ รูปแบบของหน้า

ร้านข้ึนมาให้มีความน่าสนใจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินคา้ไม่ให้ผูบ้ริโภคมองว่าเป็นสินคา้ปลอม 

เหมือนตามเคาน์เตอร์เคร่ืองสําอางท่ีวางขายกนัทัว่ไป โดยมีกระบวนการออกแบบ ซ่ึงเช่ือมโยง

ความเป็นเอกลกัษณ์และสินคา้ไดอ้ยา่งลงตวั โดยใช้การออกแบบหนา้ร้านท่ีมีความทนัสมยัเหมาะ

   ส
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กบัไลฟ์สไตล์คนเมือง และกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูห้ญิง ใช้วสัดุท่ีมีคุณภาพและราคาไม่แพง สามารถ

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสินค้าได้ โดยเข้ากับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงข้อมูลเก่ียวกับ                   

การออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้าน มีดงัน้ี 

  

 ความหมายของการออกแบบ 

 วฒันะ จูฑะวภิาต (2549) ไดร้วบรวมคาํนิยามหรือความหมายของการออกแบบไวห้ลาย

ความหมาย ดงัน้ี  

 การออกแบบ “design” เป็นคาํท่ีมาจากรากศพัท์ภาษาลาติน designare ซ่ึงแปลว่า 

กาํหนดออกมา กะหรือขีดหมายไว ้หรือเป้าหมายท่ีแสดงออกมา เม่ือนาํมาในวงการตกแต่งจะ

หมายถึงการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีอยู่ในอาํนาจความรู้สึกและความคิด อาจเป็นโครงการรูปแบบหรือ

แผนผงัท่ีศิลปินกาํหนดข้ึนดว้ยการจดัท่าทาง ถอ้ยคาํ เส้น สี แสง พื้นท่ี รูปทรง โครงสร้าง ลกัษณะ

พื้นผวิ โดยมีการจดัระเบียบวสัดุต่างๆ ตามหลกัเกณฑท์างความงาม  

 John O’ และ Raymond Le Mage ไดนิ้ยามคาํวา่ การออกแบบ คือ การวางแผนดว้ยวิธี

ขีดเขียนหรือใชว้สัดุสร้างเป็นรูปแบบต่างๆ ขั้นตน้ก่อนท่ีจะสร้างงานจริงต่อไป  

 Katherine C. La Mancuse ไดใ้ห้ความหมายของการออกแบบ หมายถึง การรวมตวักนั

ของมูลธาตุต่างๆ เช่น line, texture, mass and space เพื่อก่อใหเ้กิดองคป์ระกอบในการสร้างงานซ่ึงมี

หลายลกัษณะแตกต่างกนัไปตามรสนิยมและความคิดของผูส้ร้างงาน 

 Ralph Mayer ได้กล่าวถึงการออกแบบไวว้่า หมายถึง การเลือกและจดัสรรมูลธาตุ 

(elements) ให้เป็นผลงานศิลปะซ่ึงมีการจัดองค์ประกอบโดยคํานึงถึงขนาด (size) ทิศทาง 

(direction) รูปร่าง (shape) รูปทรง (form) เส้น (line) เพื่อให้เป็นไปในรูปลักษณะท่ีมีความ

เคล่ือนไหว (dynamics) หรือมีลกัษณะแห่งการสมดุล (balance) อนัสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 

 ส่วนในพจนานุกรม Webster’s New Collegiate Dictionary ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า              

การออกแบบ หมายถึง การขีดเขียนแบบร่าง เพื่อเตรียมตัวท่ีจะต้องไปทาํจริง โดยการนํารูป

รายละเอียดต่างๆ ท่ีจดัอยา่งลงตวัแลว้มารวมกนัเพื่อให้บงัเกิดเป็นผลงานศิลปะท่ีมีรูปแบบข้ึน โดย

นกัออกแบบจะพยายามคน้ควา้และทดลองใชว้สัดุต่างๆ ท่ีสามารถตอบสนองต่อประโยชน์ใชส้อย

ดว้ย เพื่อป้องกนัความลม้เหลวก่อนท่ีจะลงมือออกแบบใดๆ ลงไป 

 ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัยได้ให้จ ํากัดความหมายของการออกแบบไว้ว่า เป็น                      

การออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้านของร้านขายเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี   
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 หลกัการออกแบบตกแต่งหน้าร้าน 

 ช ม ร ม คุ้ม ค ร อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค  ด้ า น เ ค ร่ื อ ง สํ า อ า ง แ ล ะ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ ส ริ ม อ า ห า ร 

(http://www.cosmeticprotection.org) ได้กล่าวถึงหลักการออกแบบตกแต่งหน้าร้านว่าส่ิงท่ีต้อง

คาํนึงถึงเป็นประการแรก คือ ลกัษณะของสินคา้ หรือลกัษณะของกลุ่มลูกคา้ ก่อนการออกแบบ

ตกแต่งร้านทุกคร้ัง ซ่ึงจะตอ้งส่ือใหลู้กคา้รู้วา่ ร้านคา้ตอ้งการขายอะไร หรือธุรกิจท่ีเปิดนั้นเป็นแบบ

ใด ทั้งน้ี ตอ้งรู้วา่กลุ่มลูกคา้ของเราเป็นใคร เม่ือรู้วา่ขายผลิตภณัฑ์อะไร และรู้วา่ลูกคา้เป็นใคร จึงจะ

สามารถออกแบบตกแต่งหนา้ร้านใหเ้หมาะสมได ้โดยกลุ่มลูกคา้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

 1.  กลุ่มลูกคา้ระดบับน  

 2.  กลุ่มลูกคา้ระดบักลาง 

 3.  กลุ่มลูกคา้ระดบัล่าง 

 สําหรับกลุ่มลูกค้าระดับบนนั้ น พฤติกรรมการบริโภค ของลูกค้ากลุ่มน้ี คือ นิยม                  

ซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง ราคาแพง และอายุการใช้งานยาวนาน ดว้ยเหตุน้ีร้านคา้ท่ีสามารถดึงดูด

ลูกคา้กลุ่มน้ีให้เขา้มาใช้บริการ หน้าร้านจะตอ้งมีระดบั โดยสามารถพิจารณาไดจ้ากลกัษณะการ

ออกแบบ ตกแต่งหนา้ร้าน ร้านท่ีมีการออกแบบตกแต่งท่ีดีช่วยเพิ่มความมัน่ใจให้กบัลูกคา้วา่สินคา้

หรือบริการจากร้านนั้นมีคุณภาพดีดว้ย เม่ือลูกคา้เกิดความมัน่ใจ ในสถานท่ีก็จะส่งผลให้เกิดความ

มัน่ใจในตวัสินคา้ดว้ย 

 ฉะนั้น ถา้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกคา้ระดบับน จะตอ้งออกแบบตกแต่งหนา้ร้าน

ให้ดูดีมีระดับ เพราะจะช่วยดึงดูดให้ลูกค้ากลุ่มน้ีเข้ามาใช้บริการมากข้ึน ดังนั้น สําหรับร้านท่ี

ให้บริการลูกคา้ระดบับน จะตอ้งให้ความสําคญักบัการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมากเป็นพิเศษ 

หลกัการง่ายๆ คือ จะตอ้งออกแบบตกแต่งร้านให้ดูดีท่ีสุด ให้ดูสวยท่ีสุด และตอ้งเลือกใช้วสัดุ                  

ในการตกแต่งท่ีมีคุณภาพท่ีสุด การได้มาซ่ึงการออกแบบตกแต่งท่ีดีจะต้องอาศัยแนวคิดใน                    

การออกแบบ (Concept of Design) ท่ีดีดว้ย นอกจากน้ีระหวา่งการดาํเนินกิจการปรับเปล่ียนรูปโฉม

ของร้านก็เป็นส่ิงท่ีสําคญั ซ่ึงอาจจะมีการจดัโปรโมชั่นพิเศษในช่วง เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาล

คริสตม์าส เทศกาลปีใหม่ เทศกาล วนัแห่งความรัก  

 ซ่ึงในช่วงเทศกาลสาํคญัน้ีจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปโฉมของร้านให้เขา้กบับรรยากาศ 

ของเทศกาลท่ีกาํลงัจะมาถึง ซ่ึงการปรับเปล่ียนจะช่วยให้ลูกคา้ไม่เบ่ือ และช่วยให้เขาสนใจสินคา้ 

และบริการจากเรา  

 นอกจากน้ี วสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งหนา้ร้านสําหรับร้านขายเคร่ืองสําอาง ควรเป็นวสัดุท่ี

มีคุณภาพดีท่ีสุด มีอายกุารใชง้านยาวนาน และตอ้งทาํความสะอาดง่าย สีท่ีใชท้าภายในร้าน ควรเป็น
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สีโทนอ่อนหรือโทนสีเย็น เพราะจะให้รู้สึกว่าร้านดูสะอาด น่าเขา้ไปใช้บริการ เช่น สีชมพูอ่อน                 

สีส้มอ่อน สีเขียวอ่อน จะช่วยดึงดูดความสนใจจากลูกคา้ผูห้ญิงซ่ึงเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

 เร่ืองของการใชสี้ ถือเป็นส่ิงสําคญัในการตกแต่งหนา้ร้าน โดยขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการ

เลือกใชสี้ คือ ควรใชสี้โทนอ่อนหรือสีโทนเยน็ เพราะดูแลง่าย แต่ถา้คุณตอ้งการใชสี้ตรงขา้มหรือสี

โทนร้อน หรือสีโทนเข้ม เข้ามาตัด ควรมีสัดส่วนไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงอาจตกแต่งด้วย 

เฟอร์นิเจอร์ ผา้บุนวม หรือผา้ม่านท่ีมีสีโทนเขม้หรือสีโทนร้อนเขา้ไปก็ได ้การใชสี้โทนเขม้ หรือสี

โทนร้อนเขา้มาเนน้ จะช่วยใหร้้านของคุณมีสีสันมากข้ึน เพราะการท่ีร้านมีแต่สีโทนอ่อนท่ีดูเรียบๆ 

ก็อาจทาํใหคุ้ณหรือลูกคา้เบ่ือได ้ 

 ฉะนั้น การใช้สีโทนเข้มหรือสีโทนร้อนเข้ามาเน้นบางจุดของร้านก็จะช่วยให้ร้านมี

ลูกเล่นมากข้ึน การรู้จกัเลือกใช้ สีตกแต่งภายในร้านจะช่วยให้ลูกคา้ ไม่รู้สึกปวดหัว มึนงง และ 

ผ่อนคลาย นอกจากเร่ืองของสีแลว้ ควรหาเคร่ืองประดบัมาตกแต่งร้านให้ดูสวยงามยิ่งข้ึน เช่น 

กระจก กรอบกระจก รูปภาพ แจกนัดอกไม ้เคร่ืองประดบัเหล่าน้ี จะช่วยให้ร้านดูสวยงามมากยิ่งข้ึน 

นอกจากน้ีการติดกระจกท่ีผนังร้านทั้งสองด้าน จะช่วยทาํให้ร้านดูกวา้งข้ึน อีกทั้งทาํให้ลูกค้า 

สามารถเห็นใบหนา้สาํหรับโซนเคร่ืองสาํอางประเภทสีสันเม่ือลูกคา้ทดลองผลิตภณัฑ ์ 

 ซ่ึงทั้งหมดน้ี ส่ิงสําคญัท่ีจะตอ้งพิจารณา คือ การกาํหนดงบประมาณลงทุนในส่วนการ 

ออกแบบตกแต่งหนา้ร้านใหเ้หมาะสมและคุม้ค่าท่ีสุด  

 ทั้งน้ีเวบ็ไซต์โอเคเนชัน่ (http://www.oknation.net/blog/u-sabuy/2011/08/02/entry-13) 

ได้กล่าวถึง การออกแบบตกแต่งหน้าร้านในส่วนของการตกแต่งดิสเพลยแ์ละบรรยากาศร้านคา้

เพื่อใหข้ายดี โดย 

 การออกแบบในปัจจุบนัมีอิทธิพลมากต่อการเพิ่มยอดขาย การตกแต่งบรรยากาศมีผล

ต่อพฤติกรรมของลูกคา้ ยอดขายจะดีหรือไม่ บางคร้ังอยูท่ี่การจดัวางและการสร้างแรงดึงดูด ฉะนั้น 

การออกแบบท่ีดีจึงมีผลต่อร้านยุคใหม่แน่นอน การตกแต่งดิสเพลยห์รือการจดัตกแต่งตาํแหน่ง

โปรโมชัน่ต่างๆ ตามเทศกาล จึงตอ้งพิถีพิถนัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างบรรยากาศให้ร้านมีชีวิต 

โดยมีแนวคิด ดงัต่อไปน้ี 

1. การตีโจทยแ์บรนด์ ออกมาเป็นการจดัวางสินคา้ การออกแบบท่ีมีศกัยภาพจะตอ้ง

สามารถตีบทแตกได้ก่อน ประเด็นน้ีสําคัญมาก เพราะจะทําให้การตกแต่งไม่ผิดทิศผิดทาง                       

มีเอกภาพ วิธีการตีบทหรือตีโจทยเ์ราสามารถทาํไดโ้ดย การจดัทาํโปรแกรมเพื่อศึกษาพฤติกรรม

ผูใ้ชง้าน ทั้งลูกคา้และพนกังาน หลงัจากนั้นศึกษาความเด่นชดัในการให้บริการ และลกัษณะเฉพาะ

ของผลิตภัณฑ์ แล้วนํามาแปรรูปเป็นรูปแบบและรายละเอียดในการตกแต่งต่อไป ไปจนถึง                    
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การควบคุมบรรยากาศ, การจดัวาง, การกาํหนดสี, การกาํหนดวสัดุ, การประมาณราคา และการจดั

กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดการตกแต่งหนา้ร้านต่อไป 

2.  การกาํหนดแนวคิด เหมือนงานศิลปะทุกแขนงท่ีตอ้งประกอบดว้ยแนวความคิดเพื่อ

ผกูเร่ือง และมีการดาํเนินเร่ืองอย่างมีความหมาย และสอดคลอ้งกนัอย่างเป็นเอกภาพ การกาํหนด

แนวความคิด อาจจะหมายถึง การสร้างโครงละครท่ีน่าสนใจ การกาํหนดแนวความคิดในการ

ตกแต่งร้านในลักษณะน้ี อาจจะออกมาในรูปแบบของโครงหลัก ท่ีมาจากแบรนด์ และ

ลกัษณะเฉพาะของสินคา้ บวกกบัการจดัวางตกแต่งท่ีจดัใหเ้กิดความน่าสนใจตามเทศกาลต่างๆ โดย

ประยุกตใ์ห้มีความกลมกลืนกนั เช่น เทศกาลสงกรานต ์ นาํเอาสีสันและบรรยากาศถ่ายทอดมาใน

งานกราฟิกตวัหนังสือ ข้อความในการโปรโมชั่น การนําเอาของตกแต่งมีท่ีมาจากเทศกาลมา

คลุกเคลา้ และส่งเสริมใหสิ้นคา้และแบรนดมี์ความเขา้กนัแบบจริงใจท่ีสุด 

3.  การปฏิบติัการจดัวาง เร่ิมต้นจากการเลือกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง

ตลอดจนสินคา้ท่ีตอ้งการแสดงโดยมีหลกัคิดง่ายๆ ดงัน้ี 

 3.1  ตอ้งพยายามให้สินคา้ดูเด่นกว่าชั้นวาง โดยมีชั้นวางเป็นเสมือนแบคกราวด ์   

ท่ีส่งเสริมผลิตภณัฑ ์โดยออกแบบชั้นวางใหดู้เรียบ สีนอ้ยๆ รายละเอียดไม่ควรเยอะ โดยจดัวางให้ดู

หนา้ซ้ือน่าหยบิมากกวา่จดัวางใหดู้แลว้ห่างเหิน 

 3.2  กาํหนดสีแบคกราวด์ของชั้นวาง สีท่ีควรใช้ควรเป็นสีเรียบ, ขาว หรือสีกลุ่ม

โทนเดียวกนัใหเ้ป็นแบคกราวดท่ี์ทาํใหไ้ม่ไปข่มสินคา้ หรือจะเป็นโทนดาํ เทา เขม้ก็ไดถ้า้ผลิตภณัฑ์

สีอ่อนจะไดไ้ม่ดูจมหายไป หรือจะเป็นสีสดข้ึนมาหน่อยก็ควรดูผลิตภณัฑ์ท่ีสีเรียบ แต่ถา้ผลิตภณัฑ์

สีสดหรือมีรูปทรงสะดุดตา แบคกราวดก์็ควรเรียบลงเพื่อส่งเสริมสินคา้ใหม้ากท่ีสุด 

 3.3  หลกัการจดัวางสินคา้ในชั้นวาง การนาํสินคา้ทุกช้ินมารวมกนัแลว้แยกแยะ

ออกมาเป็นเซท วธีิการจดัวางคือ เลือกสินคา้ท่ีชายไม่ดี อยูใ่กลต้า สินคา้ท่ีขายไดห้รืออยูใ่นโฆษณา

อยูแ่ลว้ใหว้างในตาํแหน่งท่ีไม่เด่นมากนกั เพราะจะไดเ้ฉล่ียกนัทั้งหมด สินคา้โปรโมชัน่พิเศษก็ควร

จะอยูใ่นตาํแหน่งท่ีดึงดูดเช่นกนั ทั้งน้ีการจดัวางจะตอ้งศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ให้ละเอียดถ่ีถว้น 

เพราะแต่ละผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเฉพาะไม่เหมือนกนั 

4.  หลกัการจดัวางดิสเพลยใ์นเทศกาลต่างๆ กิจกรรมทางการตลาดของร้านควรทาํ

บ่อยๆ ตามสถานการณ์ ตามฤดูกาลหรือเทศกาลท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงกับ

สภาพแวดลอ้ม และพฤติกรรมลูกคา้ของแต่ละชุมชน โดยมีหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนดงัน้ี 

 4.1  การออกแบบบรรยากาศโดยรวม ควรให้เช่ือมโยงอย่างกลมกลืนระหว่าง    

แบรนดแ์ละชุมชน โดยมีแนวความคิดท่ีเป็นเสมือนโครงเร่ืองท่ีชดัเจนใหส้อดคลอ้งกบัสินคา้ 
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 4.2  การออกแบบภาพลกัษณ์และงานกราฟฟิก การจดักิจกรรมพิเศษควรเลือก

ตวัหนงัสือคาํโฆษณา คาํเด็ดในตวัหนงัสือท่ีสวยงาม กลมกลืนกบัแนวคิด และออกแบบกราฟฟิก 

ให้ง่าย สนุก มีคู่สีท่ีเขา้กนั เส้นสายและรูปแบบท่ีเขา้กบัแนวความคิดและไดอ้งค์ประกอบสวยงาม 

มีจุดเด่น มีจุดรอง มีแบคกราวด ์มีโฟร์กราวด ์ 

 4.3  มีลูกเล่น คือ หวัใจของงานในแต่ละการจดัวางตามเทศการณ์ การสร้างลูกเล่น

ใหมี้ความรู้สึกเชิงบวกเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีทาํให้ลูกคา้มีความสุข เกิดรอยยิม้ ประทบัใจก่อให้เกิด

การผกูมิตร เป็นแฟนพนัธ์ุแทข้องแบรนดสิ์นคา้ได ้

 4.4  การจดัแสง การจดัแสงสว่างท่ีดีควรคาํนึงถึงแสงธรรมชาติท่ีเขา้มากระทบ   

ในตอนกลางวนั การจดัแสง เงา สวยงามในตอนกลางคืน หรือพลบคํ่าในลกัษณะตั้งเวลาเปิดปิด 

ยอ้มแสงให้รู้สึกเชิญชวนมีการเน้นให้เดิน กลบให้เบาลงในบางจุด เกิดระยะท่ีดีและมุมมองท่ีดี

ต่อไป 

 

ปัจจัย(องค์ประกอบ)ทีม่ีผลต่อการออกแบบหน้าร้าน 

นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ (2548) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการออกแบบหน้าร้านทั้ง 8 

องคป์ระกอบท่ีช่วยกระตุน้ใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดเ้ร็ว หรือซ้ือโดยไม่ลงัเล ดงัน้ี 

1.  Lighting Design ท่ีดูมีรสนิยม การยิงแสงลงบนสินคา้ (Product) ให้ดูเก๋ ดูมีราคา   

น่าซ้ือไปอวดเพื่อน แสงท่ีดีส่งผลใหสิ้นคา้ (Product) รูปหล่อสวยงาม 

2.  Colors การใชสี้สันท่ีส่งตวัสินคา้ (Product) ให้โดดเด่น ดูแลว้สบายตาเหมือนเขา้มา 

Relax ชอ้ปเท่าไหร่ก็ไม่เบ่ือ ยิง่ชอ้ปมากยิง่ผอ่นคลาย  

3.  Shelf Space and Displays การออกแบบ Shelf Space ให้ดูเก๋ มีรสนิยม ไม่รกตา ก็

เหมือนกบัการแต่งตวัใหร้้านดูเท่ดูน่าคน้หา ไม่ใช่แค่นาํสินคา้มาวางเหมือนร้านขายยาทัว่ไป  

4.  Music ท่วงทาํนองดนตรีมีผลทาํให้อารมณ์ของผูบ้ริโภคผ่อนคลายสะกดการ

ตดัสินใจในการซ้ือใหจ้บัจ่ายง่ายข้ึน โดยท่ีอาจจะไม่ไดต้ั้งใจซ้ือสินคา้น้ีมาก่อน  

5.  Smell กล่ินคืออีกแรงขบัหน่ึงท่ีมีพลงัมหาศาลกระตุน้ผูบ้ริโภคให้ซ้ือสินคา้โดยไม่

ตอ้งคิดนาน  

6.  Width of Aisles ถา้อยากให้สินคา้ดูดีมีชาติตระกูล ควรตกแต่งภายในให้ดูโล่งๆ         

ทิ้ง Space มากๆ ใชสี้ขาวนวล ดูสบายตา สินคา้เหล่านั้นจะดูแพงข้ึนมาทนัที 

7.  In-Store Ads, Promotion, and Signs ตอ้งออกแบบให้ถึง ดูมีไอเดีย รสนิยมท่ีดี      

ส่งตวัสินคา้ใหแ้กร่ง สร้างบุคลิกภาพใหก้บัตวัสินคา้ 
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8.  Appearance and Behavior of Sales Staff พนกังานขายตอ้งดูเป็นกนัเอง ยิม้แยม้

แจ่มใส แต่งตวัสะอาด อธัยาศยัดี ส่งผลใหลู้กคา้เกรงใจซ้ือสินคา้เหล่านั้นในท่ีสุด  

ในร้านขายเคร่ืองสําอางนั้น แน่นอนวา่เป็นการขายอุปกรณ์สําหรับเสริมสวยและสินคา้

ตกแต่งความงามของผู ้หญิง ดังนั้ นการตกแต่งภายในร้านมักจะใช้สีในโทนท่ีสว่างสดใส                        

มีความรู้สึกสดช่ืนและสบายตา เพื่อเป็นการสนับสนุนและโฆษณาสินค้าได้อีกทางหน่ึง                      

ร้านเคร่ืองสําอางส่วนมากจะเนน้การใชสี้โทนเดียว 70 % เช่นสีขาว สีดาํ หรือสีอ่ืน เป็นจุดเด่นไป

เลย เพื่อท่ีจะดึงสีสันต่างของตวัเคร่ืองสําอาง อีก 30 % เช่น สีของลิปสติก อายแชร์โดว ์และสีของ   

ยาทาเยบ็ ให้เด่นข้ึนมาเป็นท่ีสะดุดตา และน่าเลือกซ้ือยิ่งข้ึน มกัใช้กระจกใสรอบๆร้าน เพื่อให้ดู

โปร่งโล่ง สบาย น่าเขา้  ทั้งน้ีการจดัร้านให้ดูโปร่งตา โล่งกวา้ง และสร้างเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่าง               

จะช่วยทาํใหร้้านดูทนัสมยัข้ึนได ้

นอกจากนั้นบรรยากาศของร้านก็เป็นส่ิงท่ีสําคญั จะแสดงถึงรสนิยมและสไตล์ของร้าน 

ของเจา้ของร้าน รวมถึงของลูกคา้ดว้ย ทั้งน้ี บรรยากาศอาจให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างได ้ดว้ยการใช้

เฟอร์นิเจอร์ แสง เสียงเพลง และ “space”    ส่วนการจดัแสงไฟนั้น ในร้านเคร่ืองสําอางจะใชไ้ฟท่ีมี

แสงสีขาว เพื่อท่ีจะเห็นสีของการแต่งหน้าต่างๆไดช้ดัเจนและถูกตอ้งกวา่ไฟท่ีมีแสงสีเหลือง และ  

ใช้ไฟท่ีมีความสว่างมากกว่าร้านประเภทอ่ืนๆ เพราะไฟจะเป็นการช่วยปรับบรรยากาศในร้านได ้

อีกดว้ย 

ส่วนด้านการตกแต่งอ่ืนๆของร้าน มักจะใช้รูปภาพท่ีเก่ียวกับสินค้าของร้านนั้ นๆ

โดยตรงเพื่อเป็นการโฆษณาสินคา้ และตกแต่งร้านไดไ้ปในตวั และมกัจะมีการตกแต่งดิสเพลย ์

หนา้ร้านท่ีมีความเคล่ือนไหวและ interactive ทาํใหร้้านดูทนัสมยัมากข้ึน 

 

นอกจากน้ี ภาณุ ลิมมานนท์ (2550) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการออกแบบร้าน 

ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบใหญ่ ๆ คือ 

1.  การสร้างสภาพแวดลอ้มของร้าน ควรคาํนึงถึงองค์ประกอบท่ีสําคญั 4 ขอ้ ไดแ้ก่ สี 

แสง กล่ิน และเพลง เพื่อสร้างบรรยากาศของร้านคา้ใหเ้กิดภาพลกัษณ์ของการส่ือสาร 

2.  วตัถุประสงคข์องการออกแบบร้าน ไดแ้ก่ 

 2.1  เพื่อสร้างอิทธิพลท่ีมีต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการซ้ือ 

 2.2  เพื่อตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ  

 2.3  เพื่อความคล่องตวัต่อการเปล่ียนแปลงของตลาด 

 2.4  ตอบสนองความตอ้งการของตลาดและลูกคา้ 

   ส
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โดยสรุปในทศันะของผูว้จิยั ปัจจยั(องคป์ระกอบ)ท่ีมีผลต่อการออกแบบเอกลกัษณ์หนา้

ร้านขายเคร่ืองสําอางเกาหลี ไดแ้ก่ แสง สี การจดัชั้นวางสินคา้ เพลง กล่ิน ความกวา้งของทางเดิน

ภายในร้าน ส่ือโฆษณาภายในร้าน และพนกังานขาย 

 

4. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

พฤติกรรม (Behavior) คือ กระบวนการทางอารมณ์และทางความคิด และกิจกรรมทาง

กายภาพของบุคคล ซ่ึงทาํการซ้ือและใชสิ้นคา้หรือบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

(กลัยกร วรกุลลฎัฐานีย,์ 2551) ส่วนผูบ้ริโภค หมายถึง ผูใ้ชสิ้นคา้หรือบริการต่างๆ ท่ีผลิตไดใ้ห้หมดไป

เพื่อการตอบสนองความตอ้งการของตน หรือหมายถึง บุคคลซ่ึงมีความสามารถ มีอาํนาจในการซ้ือ 

และความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินเพื่อตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ท่ีมีอยู่ (วิลาวณัย์ เรืองปฏิกรณ์, 

2546) 

ดงันั้น พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หา 

การเลือก การซ้ือ การประเมินผล และการเลือกใช้สินคา้/บริการ เพื่อสนองตอบความตอ้งการของ

เขา การตดัสินใจซ้ือ คือผลจากขั้นต่างๆ ท่ียาวนานและเต็มไปดว้ยรายละเอียด เช่น การเปรียบเทียบ

ตราสินคา้และประเมินผล (กมล ชยัวฒัน์ อา้งถึง George E. Belch & Michael A. Belch, 2551; 

วลิาวณัย ์เรืองปฏิกรณ์, 2546)  

ทั้งน้ี พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ส่วน (เสริมยศ ธรรม

รักษแ์ละคนอ่ืนๆ, 2550) คือ  

ส่วนแรก เป็นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ขั้น ไดแ้ก่ 

1.   การรับส่ิงเร้า    

2.   การรับรู้ปัญหา 

3.   การแสวงหาขอ้มูล   

4.   การประเมินทางเลือก 

5.   การซ้ือ    

6.   ผลการซ้ือ 

7.   พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ส่วนท่ีสอง เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือท่ีมีผลกระทบตลอดทุกขั้นตอน

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

   ส
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1.   ปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคล (Individual Factors) ไดแ้ก่ การรับรู้ การจูงใจ การเรียนรู้ 

ความเช่ือและทศันคติ บุคลิกภาพ แนวคิดเก่ียวกบัตนเอง และแบบการดาํเนินชีวติ 

2.   ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง กลุ่มผู ้นําทางความคิด 

ครอบครัว วงจรชีวติ ชั้นของสังคม วฒันธรรม และวฒันธรรมยอ่ย   

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคอาจเก่ียวขอ้งกบัปัญหาของการตดัสินใจเพื่อจดัหาส่ิงของมาบริโภค 

เพราะสืบเน่ืองจากส่ิงกระตุน้ท่ีเกิดจากภายนอก หรืออาจเกิดจากความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนภายใน หรือ

ทั้งสองอย่างพร้อมกนั ซ่ึงในแต่ละบุคคลมีความเหมือนหรือแตกต่างกนัออกไป โดยในแต่ละ

ขั้นตอนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ธงชยั สันติวงษ,์ 2546) 

1.  การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Recognition) การรับรู้ถึงความตอ้งการนั้นเป็น

ขั้นตอนเร่ิมตน้ของกระบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดจากบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างของส่ิงท่ีปรารถนา

จะมีหรือให้เกิดข้ึนกบัสภาพท่ีตนเป็นอยู่ ณ เวลาหน่ึง แลว้มีความเห็นวา่ความแตกต่างดงักล่าว                   

มีความสาํคญัมากซ่ึงตนตอ้งการจะแกไ้ข แหล่งสําคญัของการรับรู้ถึงความตอ้งการ คือ ความต่ืนตวั

ของผูบ้ริโภคซ่ึงเกิดโดยไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

 1.1  อิทธิพลของสถานการณ์ (Situation Influences) โดยปกติผูบ้ริโภคจะรู้สึก               

ถึงความตอ้งการสินคา้หรือบริการใหม่ๆ อนัเป็นผลอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป             

ไม่วา่จะเป็นแบบของการใชชี้วติหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถนาํเราไปสู่การรับรู้ความตอ้งการใหม่ๆ 

 1.2  อิทธิพลของผูบ้ริโภค (Consumer Influences) ผูบ้ริโภคแต่ละคนไม่ไดจ้ดัการ

กบัปัญหาอย่างเดียวกนั โดยบางพวกมุ่งพิจารณาแต่ตวัปัญหาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพื่อนาํมาทดแทน             

ส่ิงเดิมท่ีมีอยู ่แต่บางพวกมกัจะมองถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีของเดิมอยูเ่สมอไป 

 1.3  อิทธิพลทางการตลาด (Marketing influences) ข่าวสารจากนกัการตลาดมกัจะ

กระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้ถึงความตอ้งการ เพื่อให้ผูบ้ริโภคนาํมาเปรียบเทียบกบัส่ิงเดิมท่ีมีอยู ่หรือเพื่อ

เป็นกระตุน้ใหเ้กิดการแสวงหาส่ิงใหม่ๆ 

2.  การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) หมายถึงความตั้งใจท่ีจะเก็บ

รวบรวมและสะสมข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งในการแกปั้ญหาให้กบัความตอ้งการ ความจาํเป็นหรือความ

ปรารถนาท่ีผูบ้ริโภครับรู้หรือนึกเห็นภาพได ้ การเสาะแสวงหาเป็นปฏิกิริยาก่อนการซ้ือซ่ึงเร่ิมตน้

เกิดข้ึนมาก่อนท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจจะถูกซ้ือไป ซ่ึงขั้นตอนเก่ียวกบัการแสวงหา

ข่าวสารของผูบ้ริโภค จะทาํโดยหาข่าวสารจากแหล่งภายในก่อนโดยท่ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาวา่ตนมี

ความรู้หรือความทรงจาํเก่ียวกบัทางเลือกต่างๆ อนัประกอบดว้ยตราสินคา้ และลกัษณะสินคา้มาก

พอหรือไม่ท่ีจะทาํการซ้ือ ถ้าข่าวสารในความทรงจาํไม่พอก็จะทาํการเสาะแสวงหาจากแหล่ง

   ส
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ภายนอกซ่ึงแหล่งขอ้มูลภายนอกนั้นไดแ้ก่ การโฆษณา การไป ณ. จุดขาย การโทรศพัทคุ์ยกบับริษทั

หรือร้านคา้ การสอบถามจากพนกังานขาย หรือการสอบถามจากผูอ่ื้นท่ีเคยใชสิ้นคา้แลว้ 

3.  การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) ในขั้นตอนน้ีเป็นการช้ีให้เห็นวา่การ

ท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัต่อลกัษณะของผลิตภณัฑ์ในการประเมินทางเลือกทาํให้เกิดการกระทบ

ต่อส่ิงเสนอขายในรูปผลิตภณัฑ์และตลาด การประเมินทางเลือกก่อนการซ้ือหมายถึง การเป็น

กระบวนการท่ีทางเลือกไดรั้บการประเมิน และเลือกสรรให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

สําหรับเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภคแต่ละคนไดม้าจากลกัษณะของสินคา้ท่ีเราซ้ือ

ซ่ึงอาจเป็นใชเ้กณฑ์ลกัษณะรูปธรรม (Objective Characteristics) หรือเกณฑ์นามธรรม(Subjective 

Criteria) ซ่ึงอาจจะไม่เหมือนกนั หรือในบุคคลคนเดียวกนัเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกของสินคา้

ท่ีแตกต่างกนัก็ยอ่มไม่เหมือนกนั สามารถจาํแนกปัจจยัหลกัๆ คือ ราคา ตราสินคา้ และประเทศท่ีให้

กาํเนิดสินคา้ นอกจากน้ีแลว้ส่ิงท่ีเป็นตวักาํหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกเพื่อการตดัสินใจ

ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี อิทธิพลของสถานการณ์ ความเหมือนกนัของทางเลือกท่ีเลือก การจูงใจ 

การทุ่มเทความพยายาม และความรู้ 

4.  การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หมายถึงการปฏิบติัการซ้ือรวมทั้งส่ิงต่างๆ ท่ี

ประกอบเป็นส่ิงแวดล้อมในขณะท่ีมีการซ้ือดังกล่าว กระบวนการซ้ือก่อให้เกิดผลสําคญัสอง

ประการคือ ซ้ือหรือยุติการซ้ือ การซ้ืออาจเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคพบทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงท่ี

สามารถทาํความพอใจให้แก่เกณฑ์ในการประเมินค่า ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเฉ่ือยในการตดัสินใจ 

เพราะเหตุว่าในการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือนั้นเขาตอ้งเส่ียงว่าสินคา้ท่ีซ้ือจะตรงกบัส่ิงท่ีเลือก ซ่ึง           

ส่ิงท่ีเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจให้เร็วข้ึน ไดแ้ก่ การสร้างความแตกต่าง การลดความเส่ียง

ในความรู้สึกของผูบ้ริโภค และการสร้างส่ิงล่อใจ 

5.  การประเมินผลหลงัการซ้ือ (Post Purchase Evaluation) เม่ือผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้แลว้

ขั้นตอนต่อไปคือการใชง้าน บริโภคอุปโภค ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคจะทาํการประเมินซ้ือ ซ่ึงผลของ

พฤติกรรมในกระบวนการตดัสินใจซ้ือจะถูกเก็บไวใ้นความทรงจาํของผูบ้ริโภค และเป็นผล

ต่อเน่ืองของพฤติกรรมกระบวนการซ้ือไดรั้บการนึกเห็นภาพพจน์ว่าเป็นท่ีพอใจ หรือมีปฏิกิริยา

ตอบต่อการตั้งแสดงสินคา้ การต่อรองรับพนกังานขายต่างๆ และความจริงแลว้ขั้นตอนสุดทา้ยของ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือนั้น มีความสําคญัมากเน่ืองจากมีผลเก่ียวโยงไปถึงการซ้ือซํ้ าหรือการซ้ือ

ในคร้ังต่อไป 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะทาํการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคหรือของลูกคา้เก่ียวกบั

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี ซ่ึงเก่ียวกบัปัจจยัการออกแบบ
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เอกลกัษณ์หน้าร้านท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจและกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลี 

 

6.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษา และรวบรวมจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทางประชากร ทศันคติ

ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ประกอบการวจิยัคร้ังน้ี โดยในแต่ละตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ร่ืนฤดี เตชะอินทราวงศ ์(2541) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารการตลาด ณ จุดขายและ

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ผลการศึกษาพบวา่ การส่ือสารการตลาด ณ จุดขายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภค ในกลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิง อายุ 36-45 ปี และเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้งมากกว่า               

แต่ระดบัการศึกษานั้นไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค และงานวิจยัของกนกนาฏ 

สง่าเนตร ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การเปิดรับข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางใน

ระบบขายตรง” เม่ือปี 2541 พบวา่ ปัจจยัการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ ราคา และการส่งเสริมการขาย 

มีผลต่อการซ้ือเคร่ืองสาํอางส่วนปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดอ่ืนไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางในระบบขายตรง 

ชชัพร เหล่าวีระไชย (2539) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการส่ือสารท่ีมีผลต่อการซ้ือ

เคร่ืองสาํอางของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”    

ผลการศึกษาพบว่า 1)  พฤติกรรมการส่ือสารระหว่างบุคคล กบั พ่อแม่ เพื่อน                           

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอาง  2)  การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัเคร่ืองสําอาง             

โดยผ่านส่ือต่างๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอาง 3. ปัจจยัการส่ือสาร

การตลาดหรือกิจกรรมการตลาด อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(ตราสินคา้ คุณภาพ สี กล่ิน หีบห่อ ส่วนผสม) 

ราคา สถานท่ี การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนักงานส่งเสริมการขาย มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางในดา้นของคุณภาพ และส่วนผสมเท่านั้น นอกนั้น

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง 

สิทธิโชค  สวสัดิวฒัน์ (2541) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การเปิดรับโฆษณา ทศันคติ และ    

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง”  

ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ               

ซ้ือเคร่ืองสําอางต่างประเทศ การเปิดรับโฆษณาเคร่ืองสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ                         
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มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ ทัศนคติต่อ

เคร่ืองสําอางตราไทยและตราต่างประเทศมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางตราไทย

และตราต่างประเทศ ความพึงพอใจในโฆษณาเคร่ืองสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ                          

มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ การเปิดรับโฆษณา

ตราต่างประเทศ และทศันคติต่อเคร่ืองสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางตราไทยและตราต่างประเทศ 

กนกนาฏ สง่าเนตร (2541) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การเปิดรับข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางในระบบขายตรง”  

ผลการศึกษาพบวา่ การเปิดรับข่าวสาร ไดแ้ก่ การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล 

และส่ือเฉพาะกิจ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางในระบบขายตรง ปัจจยั

การส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ ราคา และการส่งเสริมการขายมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองสําอางส่วนปัจจยั

ดา้นการส่ือสารการตลาดอ่ืนไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางในระบบ

ขายตรง และลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ อายุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ สถานภาพสมรส                 

ท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางในระบบขายตรง 

ผลของการศึกษาแนวความคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ 

ผูว้ิจยัสามารถนาํมาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษา โดยนาํมาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดเพื่อแสดงถึง

ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้าน ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์

ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจ               

ร้านขายเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีในกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี 
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บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้น

การออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้าน ประเภทร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือ ของธุรกิจร้านขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวธีิการวจิยั ดงัน้ี 

 1.   กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

 2.   ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั        

 3.   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั    

 4.   วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.   การตรวจสอบขอ้มูล 

 6.   การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาและเก็บขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ี การวิจยัเชิงคุณภาพ            

ไม่อาจเลือกเป็นตัวแทนของประชากรทั้ งหมดได้ โดยเลือกประชากรท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะท่ี

เหมาะสมกบัประเด็นของการศึกษาวิจยั โดยเลือกผูบ้ริโภคท่ีใช้เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศ

เกาหลี ท่ีซ้ือมาจากร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) ท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วง

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีท่ีผา่นมา (ตั้งแต่ 1 กุมภาพนัธ์ 2553 – 31 มกราคม 2554) โดยมุ่งศึกษากลุ่ม

ผูใ้หข้อ้มูลท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จะช่วยให้เขา้ถึงขอ้มูลผลการวิจยัและสามารถ

ตอบปัญหาในประเด็นท่ีศึกษาได้โดยปราศจากอคติ และใช้วิธีการเลือกกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลแบบ 

Convenience Sampling ควบคู่กนัไป 

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย        

 ตัวแปรอสิระ (X) 

 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมดา้นการตลาด (4P’s) ท่ีใชใ้นการออกแบบ

เอกลกัษณ์หนา้ร้าน มี 4 ส่วน ประกอบดว้ย  
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 1.  ผลิตภณัฑ ์(Product) เช่น บรรจุภณัฑ ์รูป กล่ิน  

 2.  ราคา (Price) เช่น ความคุม้ค่าคุม้ราคา 

 3.  ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place of Distribution) เช่น แสง สี การจดัชั้นวางสินคา้ 

ดนตรี พื้นท่ีทางเดินระหวา่งชั้นสินคา้  

 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น ส่ือโฆษณาภายในร้าน  

 

 ตัวแปรตาม (Y)  

 ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้/ผลิตภณัฑ์ (Purchasing Decision 

Making Behavior) ของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย    

 

 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยจดัเตรียมหัวขอ้เร่ือง

กวา้งๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ คาํถามใดท่ียงัไม่ไดข้อ้มูลท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ จะทาํ

การสอบถามเพิ่มเติมเพื่อให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึก เพื่อเก็บรายละเอียดของความคิดเห็นในประเด็น                

ท่ีแตกต่าง การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะเป็นการสัมภาษณ์ผูใ้ห้คาํตอบหรือผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละบุคคล หรือ

เป็นการสัมภาษณ์บุคคลเพียงคนเดียวในการสัมภาษณ์แต่ละคร้ัง มกัใช้ควบคู่ไปกับการสังเกต               

โดยสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการออกแบบหนา้ร้าน 

ประเภทร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศ

เกาหลี ในการสัมภาษณ์มีขั้นตอนท่ีสําคญั คือ การแนะนาํตวั การสร้างความสัมพนัธ์ การบนัทึก

คาํตอบ การใชภ้าษา ตลอดจนเวลาและสถานท่ีท่ีใชส้ัมภาษณ์ 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ

สังเคราะห์เอกสารงานวิจัยปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอาง รวมทั้งการลงเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีดว้ยตวัเองตามระเบียบวิธีวิจยั และตามประเด็นโจทย์

วิจัย วิธีดําเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก                     

(In Depth Interview : IDI) แลว้นาํมาวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) การสังเคราะห์เน้ือหา 

(Synthesis) โดยแบ่งลกัษณะการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีทาํการศึกษาเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
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 1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth 

Interview) ในส่วนของผูบ้ริโภคหรือลูกค้าท่ีใช้เคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ภายใน

ระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา (1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2554) จาํนวน 30 คน และ              

มีระยะเวลาในการสัมภาษณ์ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ ถึง 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 

 2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการทาํวิจยั                 

ซ่ึงผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากตาํรา เอกสาร วารสาร ส่ิงตีพิมพ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจยัจาก

หน่วยงานราชการและเอกชน และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์

เน้ือหา และสังเคราะห์เน้ือหา นาํมาตีความ สร้างขอ้สรุป (Induction) จดัหมวดหมู่ เพื่อหาความ

คลา้ยคลึง และแตกต่างกนัของขอ้มูล แลว้สรุปผล นาํเสนอเขียนเป็นความเรียง 

 

การตรวจสอบข้อมูล 

 

 หลงัจากท่ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การตรวจสอบขอ้มูลและการ

วิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงอาจทาํไปพร้อมกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลก็ได ้การตรวจสอบขอ้มูลในการวิจยั

เชิงคุณภาพท่ีนิยมใชก้นั เรียกวา่ การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) คือ ถา้บุคคลผูใ้ห้

ขอ้มลูเปล่ียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ ในเร่ืองเดียวกนั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่ใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์ จะใช้แนวคิด ทฤษฎี              

เป็นกรอบในการวเิคราะห์ ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล จาํแนกและ

เปรียบเทียบ ซ่ึงได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั และการสัมภาษณ์ตามประเด็นท่ีคน้หา (Topic 

inquiry) และนาํขอ้มูลท่ีไดท้าํการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) และการสังเคราะห์เน้ือหา 

(Synthesis) จากการสัมภาษณ์ตามประเด็นท่ีศึกษา นาํมาวิเคราะห์เน้ือหา และสังเคราะห์เน้ือหา  

แลว้นาํเสนอเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่อสร้างขอ้สรุปไดต้ามกรอบแนวคิด ทฤษฎี หรือ

เพื่อตอบปัญหาของการวจิยั ขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการถูกกาํจดัออกไปได ้ 
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บทที ่4  

ผลการวจัิย 

             

 ผลการวิจัยเร่ือง “ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการออกแบบ

เอกลกัษณ์หนา้ร้าน ประเภทร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจ

ร้านขายเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี” จะแบ่งผลการวจิยัออกเป็น 3 ส่วน คือ   

 ส่วนท่ี 1 คุณลกัษณะของผูใ้หข้อ้มูล 

  1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล  

  1.2  พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี 

 ส่วนท่ี  2 ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการออกแบบเอกลกัษณ์ 

หนา้ร้านท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี 

  2.1  ผลิตภณัฑ ์(Product)  

  2.2  ราคา (Price)  

  2.3  ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

  2.4  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

 ส่วนท่ี 3 ร้านคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์หนา้ร้านมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลี 

 

ส่วนที ่ 1  คุณลกัษณะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงเป็นเพศหญิง จาํนวน 

30 คน ผลการศึกษาแยกออกเป็นส่วน ดงัน้ี 

 1.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้ข้อมูล 

 ลกัษณะผูใ้หข้อ้มูลทั้ง 30 คน เป็นเพศหญิง 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93  และเป็นเพศชาย 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 7  ซ่ึงส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 25 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 83  และ

สถานภาพแต่งงานแลว้ จาํนวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17  โดยเป็นนกัศึกษา 7 คน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 23.3  ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั 19 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 63.3  และเป็นผูป้ระกอบการ/ 
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เจา้ของธุรกิจ 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.3   ซ่ึงลว้นทาํงานพบปะกบัลูกคา้ ทาํให้มีความจาํเป็นใน

การแต่งหน้า เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ ทั้งน้ี ผูใ้ห้ข้อมูลเป็นผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอางเกาหลี ตั้งแต่เพิ่งเร่ิมใชไ้ม่ถึง 1 ปี ไปจนถึง 5 ปี แสดงถึงกระแสความนิยมของเกาหลี           

ท่ีเพิ่งเขา้มามีบทบาทต่อคนไทยในระยะเวลาไม่นานมาน้ี 

 1.2  พฤติกรรมการใช้เคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหล ี

 จากผลการวิจยักรณีศึกษาส่วนใหญ่ใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี 

อนัดบัแรก คือ สกินฟู้ ด (Skinfood) จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8  รองลงมา คือ  อีทูด้ี (Etude) 

จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 อนัดบัสาม คือ เดอะเฟซชอ้ป (The Face Shop) จาํนวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 13.5 และอ่ืน ๆ อาทิ มิสชา (Missha) จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 โรจูคิส 

(Rojukiss) จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 โลทรี (Lotree) 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.7 และบาวิพทั 

(Baviphat) จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนใชเ้คร่ืองสําอางเกาหลี มากกวา่ 1 

ตราสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 100 ดงัแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี  1  แสดงพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี 
 

ตราสินค้า จํานวน (คน) ร้อยละ 

สกินฟู้ ด (Skinfood) 28 37.8 

อีทูด้ี (Etude) 22 29.7 

เดอะเฟซชอ้ป (The Face Shop) 10 13.5 

มิสชา (Missha) 6 8.1 

โรจูคิส (Rojukiss) 4 5.4 

โลทรี (Lotree) 2 2.7 

บาวพิทั (Baviphat) 2 2.7 

 

 ทั้งน้ีพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองสําอางเกาหลีของผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีอิทธิพลมาจากกลุ่มเพื่อน

สนิทมากท่ีสุด จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60  รองลงมา คือ บุคคลในครอบครัว จาํนวน 7 คน             

คิดเป็นร้อยละ 23.3  และส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ อีก 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ดงัแสดง           

ในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี  2  แสดงกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี 
 

ตราสินค้า จํานวน (คน) ร้อยละ 

กลุ่มเพื่อนสนิท 18 60.0 

บุคคลในครอบครัว 7 23.3 

ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ 5 16.7 

 

 ส่วนประเภทของเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีท่ีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลนิยมซ้ือมาก

ท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์แต่งหน้า  รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้า ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวกาย เส้นผม 

และผลิตภณัฑส์าํหรับมือและเล็บ ตามลาํดบั 

 ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี ตํ่าสุดเท่ากบั 1 

คร้ังต่อ 5 เดือน เน่ืองจากเวลามีน้อย หรือฝากเพื่อนซ้ือปริมาณมาก ๆ ในคร้ังเดียว จึงทาํให้ใช้ได้

ยาวนาน และความถ่ีสูงสุดเท่ากบัสัปดาห์ละคร้ัง หรือเทียบเท่า 20 คร้ังต่อ 5 เดือน โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์

จะไม่รอให้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางหมดก่อน แล้วจึงค่อยซ้ือ แต่จะซ้ือล่วงหน้าก่อนจะใช้หมด 

เน่ืองจากมีเวลาเพียงพอในการเดินเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง และตามกระแสนิยมในขณะนั้น  

 ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีตํ่าสุดเท่ากบั

100 - 500 บาทต่อคร้ัง และสูงสุดเท่ากบั 4,000 บาทต่อคร้ัง ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 ทั้งน้ี ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองสาํอางและค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองสําอาง ข้ึนอยูก่บัอาชีพ

และรายไดข้องผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยกลุ่มนกัศึกษา ท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 7,000 บาท ไปจนถึง 10,000 บาท

ตน้ ๆ จะเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางสัปดาห์ละคร้ัง เดือนละคร้ัง ไปจนถึง 2-3 เดือนต่อคร้ัง แต่ในการซ้ือ

เคร่ืองสําอางแต่ละคร้ัง จะใช้จ่ายเงินประมาณคร้ังละ 100 – 500 บาท ในขณะท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์                    

ท่ีประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทั มีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอาง 3 - 5 เดือนต่อคร้ัง หรือซ้ือ

ทนัทีท่ีเคร่ืองสําอางท่ีใชอ้ยูห่มด โดยจะใช้จ่ายอยู่ท่ี 1,000 – 4,000 บาท ส่วนใหญ่กลุ่มกรณีศึกษา             

ท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางบ่อยคร้ัง จะใช้จ่ายเงินต่อคร้ัง น้อยกว่าผูท่ี้ซ้ือเคร่ืองสําอางนาน ๆ คร้ัง และยงั

ข้ึนอยูก่บัประเภทของเคร่ืองสาํอางท่ีจะซ้ือดว้ย หากซ้ือเคร่ืองสาํอางประเภทบาํรุงผิว จะอยูป่ระมาณ

คร้ังละ 300 – 2,500 บาทต่อคร้ัง เคร่ืองสําอางท่ีใชแ้ต่งแตม้สีสัน จะซ้ือประมาณ 100 – 1,000 บาท

ต่อคร้ัง เคร่ืองสําอางสําหรับผูมี้ปัญหาสิว จะซ้ือประมาณ 300 – 500 บาทต่อคร้ัง โดยซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอางเกาหลี มีทั้ งฝากซ้ือจากประเทศเกาหลี ซ้ือเองจากห้างสรรพสินค้า จากร้านคา้ขาย

เคร่ืองสาํอาง และทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีซ้ือมาจากประเทศเกาหลีนั้น  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 

 เม่ือทราบถึงพฤติกรรมของการใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเกาหลีของผูใ้ห้สัมภาษณ์แลว้ 

ผูว้จิยัจึงสอบถามหาสาเหตุของการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี ซ่ึงผูใ้ห้

สัมภาษณ์ไดมี้นานาทศันะ ดงัต่อไปน้ี คุณภาพดีของผลิตภณัฑ์ท่ีไดท้ดลองใช้ Tester (ลองใชแ้ลว้

ชอบ จึงซ้ือมาใชต่้อ) เห็นเพื่อนใช ้ลองใชแ้ลว้ไม่มีอาการแพ ้อยากสวยเหมือนสาวเกาหลี มีราคาไม่

สูงจนเกินไป เป็นผลิตภณัฑจ์ากประเทศทางเอเชีย เฉดสีใกลเ้คียงกบัสีผิว ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางใช้

แลว้สวยใสเป็นธรรมชาติ ติดทนนาน ลา้งออกง่าย สีสันสดใส มีกล่ินหอม บรรจุภณัฑน่์าใช ้

 

ส่วนที ่ 2 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่ใช้ในการออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้าน 

ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศ

เกาหล ี

 ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี            

แบ่งออกเป็น 4 ปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 

 2.1  ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ 

 ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี            

ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) พบวา่ ผูบ้ริโภคคิดเห็นวา่ คุณภาพของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางนั้น มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเป็นอนัดบัแรก โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีให้สัมภาษณ์ได้ให้คาํจาํกัดความของคาํว่า 

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ไวอ้ย่างหลากหลายด้าน ซ่ึงเม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์           

ต่าง ๆ ตามลาํดบั พบว่า ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมีส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์              

ท่ีเหมาะสม เข้ากับตัวเอง ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ ้และ

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางจะตอ้งมีกล่ินหอม โดยมีหลากหลายกล่ินให้เลือกใช้ตามแต่ละช่วงเวลา               

ทั้งกลางวนัและกลางคืน หรือเหมาะกบักาลเทศะหรืองานต่าง ๆ ผลิตภณัฑ์จะตอ้งมีสีสันสดใส ดูดี 

และไดคุ้ณภาพ เม่ือใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเหมาะกบัสีผิวของตวัเอง รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์

จะตอ้งน่ารัก ดูดี ดูน่าใช้ น่าหยิบจบั และสะดวกต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง ขวดเปิดปิดง่าย 

เขย่าง่าย เทออกสะดวกตามประเภทของแต่ละผลิตภณัฑ์ รวมทั้งจะตอ้งมีวนัเดือนปีท่ีผลิต เพื่อ                 

บ่งบอกอายุของผลิตภณัฑ์ว่าผลิตภณัฑ์ดงักล่าวยงัสามารถใชส้ัมผสักบัผิวหนงัไดโ้ดยไม่ก่อให้เกิด

อาการระคายเคืองหรือผลิตภณัฑ์หมดอายุก่อนเลือกซ้ือ นอกจากน้ี ขนาดบรรจุภณัฑต์อ้งเหมาะสม 

มีหลากหลายขนาด ทั้งขนาดพกพา เม่ือจะใช้ยามไปเท่ียวต่างจงัหวดั ต่างประเทศ ผลิตภณัฑ์ท่ีมี

บรรจุภณัฑ์ขนาดใหญ่เหมาะสําหรับใชภ้ายในบา้น เพราะคุม้ค่าคุม้ราคากว่าซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีบรรจุ

ภณัฑข์นาดเล็ก นอกจากน้ี ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัเป็นชุดเซ็ต เหมาะสําหรับเป็นของฝากของขวญัให้กบัคน
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รู้ใจ เพื่อนสนิทในวาระโอกาสต่าง ๆ และท่ีสําคญัขาดไม่ได้ คือ ความมีช่ือเสียงของตราสินค้า

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ โดยตราสินคา้จะเป็นตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเคย

ได้ยินหรือเคยรู้จกั หรือเพื่อน ๆ แนะนาํให้ใช้  เพราะทาํให้เช่ือมัน่ไดว้่าคุณภาพดี และไม่แพง่้าย 

ทั้งหมดน้ี กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลให้ความเห็นว่าปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

จะตอ้งพิจารณาอยา่งละเอียดก่อนตดัสินใจซ้ือ โดยใชห้ลกัเกณฑข์า้งตน้ประกอบกนัหลาย ๆ ส่วน 

 2.2  ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

 ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี             

ดา้นราคา (Price) พบว่าผูบ้ริโภคคิดว่า ราคามีผลต่อการตดัสินใจเป็นปัจจยัท่ีสอง รองลงมาจาก

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเป็นส่ิงท่ีใช้กบัผิวพรรณบนใบหน้าและ

ร่างกาย จึงมีความจาํเป็นตอ้งใช้วิจารณญาณในการตดัสินใจซ้ือ หากไม่ได้คุณภาพ จะก่อให้เกิด

อาการแพไ้ด้ แมว้่าผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางจะมีราคาถูกก็ตาม แต่หากผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางได้

คุณภาพ และมีราคายอ่มเยา จะยิ่งทาํให้ตดัสินใจซ้ือง่ายข้ึน แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น การท่ีผลิตภณัฑ์มีราคาถูก 

ส่งผลให้กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลคิดว่าผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางไม่มีคุณภาพเพียงพอ เพราะหากผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอางมีคุณภาพดี จะต้องผลิตจากวตัถุดิบท่ีมีราคาแพงเช่นเดียวกัน ดังนั้ นผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอาง ควรมีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า

ดา้นความเหมาะสมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์จากต่างประเทศยี่ห้ออ่ืนนั้น คิดว่าราคา

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเกาหลีมีราคาท่ีไม่สูงมากนกั และสามารถซ้ือหามาใชไ้ด ้และสามารถเปล่ียน

ลุคของตนให้ตามกระแสแฟชัน่เกาหลีไดใ้นราคาท่ีจบัตอ้งได ้รวมทั้ง ความเหมาะสมของราคาเม่ือ

เปรียบเทียบกบัปริมาณบรรจุของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเกาหลี ก็คุ ้มค่าคุม้ราคา ไม่แพงเกินไป 

นอกจากน้ี ราคาท่ีเหมาะสม ไม่แพงเกินไปของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเกาหลีนั้น ทาํให้ผูใ้ชค้าํนึงถึง

อายกุารใชง้านของเคร่ืองสาํอางหลงัการเปิดใช ้ซ่ึงเม่ือถึงเวลาครบกาํหนด ก็สามารถทิ้งเคร่ืองสําอาง

โดยไม่เสียดาย ทาํให้เกิดความปลอดภยัต่อผูใ้ช้ แต่ถ้าหากผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมีราคาแพง               

การจะทิ้งเคร่ืองสําอางนั้น ผูใ้ช้จะรู้สึกเสียดาย ลังเลท่ีจะทิ้ง นําไปสู่คุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีมี

คุณภาพดอ้ยลงเม่ือเปิดใชเ้ป็นเวลานาน  

 2.3  ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

 ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี             

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล พบวา่ ช่องทางการจดัจาํหน่าย

เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเป็นอนัดับส่ี รองลงมาจากปัจจยัทางด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัย

ทางด้านราคา ปัจจยัทางด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยสามารถเรียงลาํดบัความสําคญัท่ีมีต่อ 
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ช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดด้งัต่อไปน้ี ความหลากหลายของช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นอนัดบัแรก 

ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในวยัทาํงาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีชอบความสะดวกสบาย จะซ้ือ

เคร่ืองสาํอางผา่นอินเตอร์เน็ต และกลุ่มท่ีฝากเพื่อนซ้ือนาํเขา้มาจากประเทศเกาหลี เน่ืองจากเวลาใน

การเดินชอ้ปป้ิงมีไม่มากนกั แต่กงัวลในเร่ืองผลิตภณัฑ์ปลอมแปลงหรือเลียนแบบ จึงสะดวกใจท่ีจะ

ฝากเพื่อนซ้ือจากประเทศเกาหลีเม่ือมีโอกาส ส่วนผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียน ส่วนใหญ่

สะดวกซ้ือผา่นร้านคา้ตวัแทนตามหา้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ ท่ีมีราคาไม่แพงมาก และสินคา้หลากหลาย 

รองลงมา คือ ร้านคา้ท่ีมีจุดเด่นให้น่าจดจาํ มีความเป็นเอกลกัษณ์ มีความสวยงามของการตกแต่ง

สถานท่ีจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ ตกแต่งให้เหมาะสมกบัเคร่ืองสําอางท่ีจาํหน่าย และความสะดวกใน

การหาซ้ือเคร่ืองสาํอาง อาทิ ใกลบ้า้น ใกลท่ี้ทาํงาน สะดวกต่อการใชชี้วติประจาํวนั ทั้งน้ี บรรยากาศ

ภายในร้านก็มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ อาทิ หน้าตาพนกังานขาย ควรยิ้มแยม้ เสียงเพลงคลอเบา ๆ  

การจดัสินคา้ภายในร้านให้หาง่าย มีป้ายบอกช่ือผลิตภณัฑ์ ป้ายราคา และมีขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ให้

อ่าน เพื่อทาํใหท้ราบถึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์และวธีิการใช ้ 

 2.4  ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด  

 ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี           

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดับปานกลาง ในด้านการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์คิดว่าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตและ

ส่ิงพิมพ ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากกว่าผ่านส่ือโทรทศัน์ เน่ืองจากว่าอินเตอร์เน็ตและส่ิงพิมพ ์               

มีการอธิบายคุณสมบติัหรือสรรพคุณ วิธีการใช้ และรายละเอียดส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ได้

ดีกว่าทางส่ือโทรทศัน์ ทาํให้ผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์สามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะกบัตวัเองไดอ้ย่างดี

ท่ีสุด นอกจากน้ี ทางอินเตอร์เน็ตยงัมีความคิดเห็นของผูบ้ริโภคคนอ่ืน ๆ แนะนาํไวอี้กดว้ย ส่วนดา้น

การส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคช่ืนชอบการแถมผลิตภณัฑ์ขนาดทดลอง (tester) เน่ืองจากไดท้ดลอง

ใช้ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีไม่เคยใช ้วา่ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเหมาะกบัผิวตนเองหรือไม่ หากไดท้ดลองใช้

แลว้ดี เหมาะกบัผิวพรรณ ก็จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ดงักล่าวมาใช้ในขนาดปกติ แต่หากไดท้ดลองใช้

ผลิตภณัฑ์ดังกล่าวแล้วเกิดอาการแพ ้ก็ไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์มาใช้  นอกจากน้ี การท่ีร้านค้าส่งเสริม              

การขายด้วยการจัดโปรโมชั่นชุดเซ็ต ก็ทาํให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์รู้สึกถึงความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ ์

เน่ืองจากการซ้ือผลิตภณัฑ์ชุดเซ็ตจะมีราคาถูกว่าซ้ือปลีก ทั้งเหมาะสําหรับบางคนท่ีตอ้งการซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ชุดเซ็ตเพื่อเป็นของฝากให้กบัเพื่อนหรือคนรู้จกั นอกจากน้ี การมีผลิตภณัฑ์ตวัอย่างให้

ทดลองใชก่้อนตดัสินใจซ้ือ ทาํให้สามารถนาํผลิตภณัฑ์ตวัอยา่งมาให้เพื่อนหรือคนท่ีรู้จกัไดท้ดลอง

ใชเ้ช่นเดียวกนั ทั้งน้ี การมีผลิตภณัฑ์ขนาดทดลองแถม ทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มูลรู้สึกถึงความคุม้ค่าคุม้ราคา

มากยิง่ข้ึน แต่ทั้งน้ี ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่จะซ้ือสินคา้ก็ต่อเม่ือมีโปรโมชัน่ในช่วงเวลาดงักล่าว 
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ส่วนที ่ 3 ร้านค้าที่มีเอกลักษณ์หน้าร้านมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศ

เกาหล ี

 นอกจากปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีเน้นคุณภาพสินค้าท่ีดี มีความ

หลากหลาย (Product) ราคาเหมาะสม (Price) และมีโปรโมชัน่ท่ีน่าพึงพอใจ (Promotion) ซ่ึงเป็น

องค์ประกอบท่ีทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มูลตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีแล้ว 

องคป์ระกอบอีกหน่ึงอยา่งท่ีเป็นตวักระตุน้การตดัสินใจซ้ือ ก็คือ การสร้างความเป็นเอกลกัษณ์หนา้

ร้านของร้านขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี เพื่อเป็นจุดสนใจท่ีทาํให้สามารถจดจาํตรา

ผลิตภณัฑ์ (Brand) ของเราได ้และนาํไปสู่การเป็นลูกคา้ประจาํของผลิตภณัฑ์ในเวลาต่อมา ซ่ึงใน

มุมมองของการออกแบบและตกแต่งร้านคา้ให้มีเอกลกัษณ์ นั้นจาํเป็นตอ้งมีดีไซน์ (Design) ดีไซน์ 

ในท่ีน้ีหมายถึง ทุกอย่างท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลรับรู้ สัมผสัได้ว่าร้านค้าเป็นอย่างไรทั้งจากสภาพภายนอก

ร้านคา้ (Exterior design) และสภาพภายในร้านคา้ (Interior design) โดยมีองค์ประกอบดา้นการ

ออกแบบเอกลกัษณ์หน้าร้านคา้เด่ียว ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลี มีดงัต่อไปน้ี 

 3.1  สภาพภายนอกร้านค้า (Exterior Design) 

 สาํหรับสภาพภายนอกร้านคา้นั้น ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการท่ีจะทาํธุรกิจจะตอ้งให้ความสนใจ

ร้านคา้เด่ียวก็คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะเขา้ร้านใดก็ตาม ก็จะพิจารณาถึงสภาพภายนอกของร้านคา้เป็น

ประการแรกก่อน ผูป้ระกอบการจึงตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมดงักล่าวของผูบ้ริโภค เพื่อจะปรับสภาพ

ภายนอกของร้านให้เข้ากับความต้องการของผูบ้ริโภค ซ่ึงนั่นหมายความว่าผูป้ระกอบการจะ

สามารถดึงดูดใจไดม้าก สภาพภายนอกของร้านคา้เด่ียวท่ีตอ้งพิจารณาประกอบดว้ย ป้ายหน้าร้าน 

(Signing) ทางเขา้ร้าน (Entrance) หนา้ต่างโชวห์รือกระจกหนา้ร้าน (Display Window) และภาพรวม

ทั้งหมดของร้าน (Overall Appearance) 

  3.1.1  ป้ายหน้าร้าน สําหรับป้ายหน้าร้านของร้านคา้ปลีกแต่ละแห่งจะบ่งบอกถึง

เอกลกัษณ์ของร้านคา้ปลีกนั้นๆ โดยทัว่ไปป้ายหน้าร้านจะประกอบดว้ยช่ือร้าน และเคร่ืองหมาย

สัญลักษณ์ (Logo) ของร้าน เช่น ร้านสกินฟู้ ด จะมีสัญลักษณ์รูปนางฟ้าตวัน้อยมีปีก พร้อมช่ือ 

Skinfood มีตัวอักษรสีนํ้ าตาล แสดงถึงความเป็นธรรมชาติของส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอางของสกินฟู้ ด หรือป้ายร้านอีทูด้ี ก็จะมีช่ือร้าน Etude House โดยมีตวัอกัษรเป็นสีชมพ ู

บ่งบอกถึงความเป็นผูห้ญิง ดงันั้น ป้ายหน้าร้านจึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ของร้านคา้เด่ียว         

แต่ละร้าน 
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  การตั้งช่ือร้านคา้ ก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการไม่ควรจะละเลย เพราะการตั้งช่ือ

ร้านเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะสะทอ้นถึงตาํแหน่งของร้านคา้ (Positioning) ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายและ

ประเภทของบริการ หากจะเปิดร้านคา้ท่ีขายเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีท่ีมีคุณภาพรองรับ

ลูกคา้ระดบัสูง ควรจะเป็นช่ือท่ีทนัสมยัและเป็นภาษาต่างประเทศทางยโุรปจะเหมาะกวา่ ป้ายช่ือร้าน

และเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์หรือโลโกค้วรดูเหมาะกบัผูห้ญิง ทาํใหดู้สดใส 

  3.1.2  ทางเขา้ร้านคา้ หน้าร้านมกัจะเป็นหนา้ตาของร้านและเป็นฝ่ายขายของร้าน 

ฉะนั้นจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งให้ความสนใจเก่ียวกับหน้าร้านมากเป็นพิเศษ เพราะการตกแต่ง

ภายนอกก็จะดึงดูดใจผูพ้บเห็น โดยการแสดงออกถึงลกัษณะเฉพาะ ลกัษณะของกิจกรรมภายในร้าน

ด้วย ประตูทางเข้าร้านร้านคา้ควรจะกวา้งพอท่ีผูบ้ริโภคจะเดินผ่านไปมาได้อย่างสะดวก ประตู

ทางเข้าร้านถ้าเป็นไปได้สําหรับร้านค้าขนาดย่อมควรมีทางเดียว ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการ

ควบคุมการสูญหาย หากร้านค้าเด่ียวบางแห่งตั้ งอยู่หัวมุมถนน หรือหน้าปากซอยซ่ึงสามารถ                 

เปิดประตูเขา้ได้ทั้ง 2 ด้าน ให้พิจารณาด้านท่ีมีผูค้นสัญจรไปมามากท่ีสุดเป็นประตูทางเข้าหลัก 

(Main Entrance) การท่ีจะเปิดประตูทั้งสองดา้น นอกจากจะควบคุมดูแลยากแลว้ ยงัทาํให้เกิดความ

ลาํบากในการวางผงัร้านเพื่อให้การสัญจรภายในร้านคา้ (Traffic Pattern) เป็นไปตามท่ีตอ้งการ 

ตาํแหน่งท่ีตั้งแคชเชียร์เพื่อเก็บเงินหรือคิดเงินลูกคา้ ควรตั้งอยูบ่ริเวณท่ีสามารถมองประตูเขา้ออกได้

ชดัเจน ไม่มีส่ิงใดมาบดบงัทศันวสิัยของแคชเชียร์ พื้นท่ีทางเขา้เป็นจุดผอ่นคลายแบบสบายๆ ไม่ควร

วางป้ายหรือส่ือโฆษณาต่าง ๆ ไวแ้ถวน้ี เน่ืองจากลูกคา้มกัจะไม่ค่อยสังเกตป้ายตรง 

  3.1.3  หนา้ต่างโชว ์(Display Window) การใชห้น้าต่างเป็นท่ีโชวสิ์นคา้เป็นท่ีนิยม

กนัในยุคปัจจุบนั ซ่ึงถือว่าเป็นดวงตาของร้านคา้ จากการวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบว่าร้อยละ 32 

ของผูห้ญิงจะให้ความสนใจมองหน้าต่างร้านค้า ส่วนอีกร้อยละ 40 จะเดินเข้าไปดูใกล้ๆ หน้า              

ต่างโชว ์ฉะนั้นลกัษณะของการจดัแสดงสินคา้และชนิดของสินคา้ท่ีนาํมาแสดงจะมีผลทาํให้คนเขา้

ร้านหรือไม่เข้าร้านได้ ร้านคา้แต่ละประเภทจึงมีการจดัหน้าต่างโชวใ์นลกัษณะต่างๆ ตามความ

เหมาะสม 

 3.2  การตกแต่งภายใน (Interior Design)  

 ดงัท่ีกล่าวกนัว่า ความประทบัใจแรกพบเป็นส่ิงสําคญัในธุรกิจขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้

จากประเทศเกาหลี การสร้างความประทบัใจแรกเห็น เป็นหวัใจสําคญัในการเช้ือเชิญลูกคา้เขา้ร้าน 

หลงัจากท่ีได้พิจารณาการตกแต่งภายนอกร้านแล้ว สภาพภายในก็เป็นส่ิงท่ีไม่ควรละเลยเช่นกนั 

สภาพภายใน ณ ท่ีน้ี จะพิจารณาในเร่ืองของบรรยากาศภายในร้าน อุณหภูมิ แสงสวา่ง และการวาง

ผงัภายในร้าน 
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  3.2.1  บรรยากาศภายในร้าน (Atmosphere) จดัไดว้า่เป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดท่ีจะดึงดูด

ลูกคา้ให้สนใจในผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางภายในร้าน หลงัจากท่ีเดินผ่านเขา้ประตูแลว้ ผลิตภณัฑ์ท่ี

วางถดัจากทางเขา้ควรจะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีสะทอ้นถึงธุรกิจท่ีดาํเนินอยู ่โดยอาศยัส่ือสัมผสัทั้ง 5 คือ 

การไดย้นิ เช่น การเปิดเพลงเกาหลีคลอเบา ๆ  การไดเ้ห็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมีบรรจุภณัฑ์หรือ

สีสันสวยสดงดงาม การไดก้ล่ินหอมละมุนอ่อน ๆ เช่น กล่ินวานิลลา  และการไดส้ัมผสั เน้ือผิวของ

ผลิตภณัฑ ์ทั้งหมดน้ีเป็นส่ือกระตุน้ใหส้นใจ รวมไปถึงบรรยากาศภายในร้านท่ีให้ลูกคา้เห็นส่วนลด 

โปรโมชัน่ มีการตลาดท่ีดีในการคิดโปรโมชัน่ต่าง ๆ นั้นจะช่วยในเร่ืองการกระตุน้การตดัสินใจซ้ือ

ของลูกคา้ได้เป็นอย่างดี เพราะกลุ่มเป้าหมายของเคร่ืองสําอางท่ีเป็นผูห้ญิงนั้น ส่วนใหญ่มกัชอบ

โปรโมชัน่ ส่วนลดต่างๆ และทาํใหต้ดัสินใจซ้ืออยา่งรวดเร็วข้ึนอีกดว้ย 

  3.2.2  อุณหภูมิภายในร้าน เป็นอีกส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึง เน่ืองจากปัจจุบนัภูมิอากาศ

ของโลกมีแนวโน้มร้อนข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้น อุณหภูมิภายในร้านขายเคร่ืองสําอาง จึงมีความสําคญั

อยา่งยิ่ง ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในร้านให้ดีข้ึน ทั้งน้ี บรรยากาศภายในร้านไม่ควรจะร้อนเกินไป 

เพราะจะทาํลายคุณภาพของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง หรือเยน็เกินไปจะทาํให้ลูกคา้รู้สึกหนาวและ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางไดไ้ม่นาน นอกจากน้ี ควรใส่ใจเร่ืองความช้ืนภายในร้านคา้อนัเป็น

สาเหตุของการทาํลายคุณภาพและบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 

  3.2.3  แสงสว่างภายในร้าน เป็นปัจจัยต่อมาท่ีมีผลต่อบรรยากาศภายในร้าน                

แสงสว่างธรรมชาติมกัไม่เพียงพอต่อการความตอ้งการท่ีจะทาํให้เกิดการดึงดูดหรือมองเห็นสินคา้

ชดัเจน อีกทั้งแสงแดดซ่ึงมาพร้อมความร้อนจะทาํความเสียหายให้แก่สินคา้ประเภทเคร่ืองสําอางได้

ง่าย การใชแ้สงไฟฟ้า แมจ้ะมีค่าใชจ่้ายสูงแต่ก็จูงใจลูกคา้ให้เขา้มาซ้ือสินคา้ไดม้ากกวา่ร้านท่ีมีแสง

สวา่งนอ้ย นอกจากนั้นยงัสามารถใชแ้สงไฟในการเนน้สินคา้ท่ีสาํคญัเพื่อเด่นและแตกต่างจากจุดอ่ืน

ภายในร้านไดอี้กดว้ย โดยทัว่ไปแลว้เพดานภายในร้านไม่ควรจะสูงเกิน 3.00 เมตร ซ่ึงเป็นความสูงท่ี

พอเหมาะ ถา้เพดานสูงเกินไปในขณะท่ีร้านมีขนาดไม่ใหญ่นกั ก็จะทาํให้ลูกคา้ท่ีเขา้ร้านมีความรู้สึก

วา่ร้านโล่ง มีผลิตภณัฑ์ไม่มาก ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเปลืองไฟเพิ่มข้ึน เพื่อให้ไดแ้สงสว่างเท่าเดิม แต่

ถา้ร้านเต้ียจะทาํให้ลูกคา้มีความรู้สึกว่าอึดอดั แสงสว่างในร้านควรให้เหมาะสม อาจใช้กระจกเงา

สะทอ้นใหเ้ห็นพื้นท่ีภายในร้านคา้กวา้งข้ึนเป็น 2 เท่าได ้

  3.2.4  สีท่ีใชใ้นร้าน สีมีความสําคญัมากต่อการซ้ือ ควรให้สอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์

ของร้านเคร่ืองสําอาง สีขาวเป็นสีท่ีเหมาะสมเพราะให้ความรู้สึกถึงความสะอาด สีเหลืองสดจะ

เหมาะร้านขายผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางวยัรุ่น เพราะสีเหลืองเป็นสีท่ีสดใส สีชมพูเหมาะกบัความเป็น

ผูห้ญิง สีนํ้ าตาลหรือเขียวเหมาะสําหรับความเป็นธรรมชาติ พื้นจะปูกระเบ้ืองหรือปูพรมข้ึนอยู่กบั

ธุรกิจของร้าน เช่นกนั ถา้เป็นธุรกิจท่ีเนน้กลุ่มลูกคา้ระดบับน การปูพรมภายในร้าน ก็เป็นการสร้าง
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ภาพลักษณ์ของร้านค้าให้ดูเหมาะสม แต่ถ้าเป็นร้าค้าเด่ียวทัว่ไป การใช้กระเบ้ืองเซรามิคดูจะ

เหมาะสมกวา่กระเบ้ืองยาง เพราะทนทานกวา่ อยา่งไรก็ตาม พื้นท่ีร้านอาจจะมีโอกาสเปล่ียนไดน้อ้ย

คร้ัง แต่ผนงัและเฟอร์นิเจอร์ภายในควรมีลกัษณะท่ียืดหยุ่น เปล่ียนแปลง เคล่ือนท่ีได ้ร้านคา้ปลีก

จะตอ้งมีการพฒันาเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพื่อสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ แก่ลูกคา้ตลอดเวลา ลูกคา้ท่ีเขา้มาใน

ร้านจะไดมี้ความรู้สึกสดใสท่ีเห็นส่ิงใหม่ๆ ไดส้รรสร้างข้ึน การท่ีปล่อยใหส้ภาพร้านเป็นไปอยา่งไม่

เปล่ียนแปลงจะทาํให้ลูกคา้เบ่ือหน่ายจาํ เจต่อส่ิงเดิมๆ ดงันั้นวสัดุต่างๆ ท่ีใช้ในการตกแต่งภายใน

ควรมีลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ส้ินเปลือง ค่าใช้จ่ายมากนัก นอกจากการตกแต่ง                   

สีภายนอกและภายในร้านให้สดใสสว่าง สวยงามแลว้ สีของหีบห่อ และตวัสินคา้ก็สามารถนาํมา

ตกแต่งให้ร้านคา้ดูดีข้ึน โดยให้ผูค้นเห็นสินคา้ ชัดเจน และสวยงาม แต่ก็ไม่ควรนาํสินคา้ท่ีต่าง          

ชนิดกนัแต่สีเดียวกนัมาวางไวร้วมกนั เพราะจะทาํให้ดูเหมือนกนัไปหมด จึงควรแยกสินคา้ท่ีมีสีสัน

เหมือนกนั แต่ต่างชนิดกนัเรียงไวต่้อ ๆ กนั เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่าง 

  3.2.5  เสียงภายในร้าน เสียงเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีใชก้นัมานานในการโฆษณา การใช้

เพลงประกอบหรือเพลงโฆษณาท่ีเรียกว่า Jingles นั้นจะสามารถทาํให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายจดจาํ

สินคา้ท่ีโฆษณาไดดี้ข้ึน นอกจากน้ี ยงัพบว่าเพลงหรือดนตรีท่ีใช้ มีผลมากต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีจุด

ขาย ดงันั้น การเปิดดนตรีหรือเพลงช่วยใหบ้รรยากาศการเลือกซ้ือเป็นไปอยา่งสบาย ไม่อึดอดั สร้าง

ความเพลิดเพลิน ความรู้สึกผ่อนคลาย และความสนุกในการเดินซ้ือสินคา้ข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี 

เสียงเพลงนั้นไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยตรงเพียงแต่สร้างความสําราญในการเดินภายในร้าน 

จนทาํให้ลูกคา้เพิ่มระยะเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ให้นานข้ึน ทั้งหมดน้ีเป็นการตอบสนองท่ีลูกคา้

ทาํไปโดยไม่รู้ตวั เกิดจากบรรยากาศของเพลงพาไปอยา่งไม่น่าเช่ือ 

  3.2.6  กล่ินภายในร้าน การเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางนั้น การสัมผสัเน้ือของผลิตภณัฑ์

ยงัไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจซ้ือ การตดัสินใจว่าจะซ้ือเคร่ืองสําอางอะไรอาจจะไดรั้บอิทธิพลมา

จากกล่ินท่ีล่องลอยอยู่ในอากาศซ่ึงกระตุน้ให้ลูกคา้นึกถึงความทรงจาํท่ีแสนดีก็เป็นได ้เพราะร้าน

เคร่ืองสําอางมกัมีกล่ินอ่อนๆ จากเคร่ืองสําอางภายในร้าน ดงันั้นหากเป็นกล่ินท่ีเราชอบ มกัจะ               

เพิ่มบรรยากาศท่ีดีระหว่างการเลือกซ้ือ ทาํให้อารมณ์ดี และตดัสินใจเลือกซ้ือได้ แต่ก็ไม่มากนัก           

เม่ือกล่ินหอมสามารถช่วยใหลู้กคา้ผอ่นคลายและอารมณ์ดีข้ึนได ้นอกจากน้ีควรเลือกกล่ินให้เขา้กบั

ประเภทของสินคา้เพื่อตอบสนองคนซ้ือไดอ้ย่างตรงใจ ก็น่าจะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีชวนกระตุน้

ต่อม "ความอยากชอ้ปป้ิง" ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางภายในร้านคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี การพิสูจน์

ดว้ยการดมกล่ินก็มีส่วนช่วยให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางภายในร้าน และสามารถ

สร้างความแตกต่างด้านกล่ินเพื่อให้ลูกคา้คน้หาว่ากล่ินแบบไหนจะโดนใจท่ีสุด การใช้กล่ินเป็น

ตัวกระตุ้นความรู้สึกจะทําให้ลูกค้าทราบว่าแบรนด์ของเรามีความโดดเด่นจากผลิตภัณฑ์
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เคร่ืองสาํอางจากร้านอ่ืนๆ อยา่งไร จึงถือวา่เป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีจะสร้างความจดจาํให้กบัลูกคา้อีกนาน

แสนนาน 

  3.2.7  พื้นท่ีทางเดินระหวา่งชั้นวางสินคา้ท่ีเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการเลือก

ซ้ือสินคา้ของลูกคา้ ช่องทางเดินควรถูกจดัวางไวใ้ห้เพียงพอสําหรับพื้นท่ีในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอางของลูกคา้ ให้สามารถเดินเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งสบาย ไม่รู้สึกอึดอดัสามารถเดินสวน

กนัในร้าน และไม่ตอ้งกงัวลวา่จะเดินเบียดกนั เพราะร้านคา้ท่ีมีทางเดินแคบทาํให้ลูกคา้เขา้ถึงสินคา้

ไดย้าก และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้ภายในร้าน ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรตรวจดู

วา่ ร้านของคุณเขา้ถึงสินคา้ไดย้ากหรือไม่ เม่ือพบคุณควรแกไ้ขเสียใหม่ ดว้ยการจดัผงัการเขา้ออก            

ท่ีสะดวก และการสัญจรควรท่ีจะเดินสวนทางกนัได ้แต่พื้นท่ีภายในร้านไม่ควรกวา้งเกินไป เพราะ

ทาํใหลู้กคา้รู้สึกวา่โล่งเกินไป จนทาํใหไ้ม่อยากเดินในร้านเป็นเวลานาน เพราะกงัวลวา่พนกังานขาย

จะคอยมองตลอดเวลาท่ีเขา้ไปเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางภายในร้านท่ีมีลูกคา้ยงัไม่มาก จนทาํให้รู้สึกไม่

เป็นส่วนตวัเวลาเลือกซ้ือ ดงันั้น ร้านท่ีจดัพื้นท่ีทางเดินไดเ้หมาะสมก็เป็นปัจจยัท่ีช่วยกระตุน้การ

ตดัสินใจซ้ือได้ นอกจากน้ี พื้นท่ีทางเดินระหว่างชั้นสินคา้ ควรมีพื้นท่ีสําหรับตั้งตะกร้าสําหรับ                

ใส่เคร่ืองสําอาง เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือ ดงันั้น ทางเดินจึงควรคาํนึงถึงลูกคา้ท่ีห้ิวตะกร้า            

ชอ้ปป้ิงใหเ้ดินสวนกนัได ้ 

  3.2.8  ปัจจยัดา้นการแสดงสินคา้ (Display) ก็เป็นส่วนประกอบท่ีละเลยไม่ได ้ทั้งน้ี

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้นั้นๆ โดยหลกัการทัว่ไปแลว้ ถา้จดัวางสินคา้บนชั้นวาง

แบบ Supermarket จุดวางบนระดบัสายตาจะเป็นจุดเด่นท่ีสุด เพราะพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ 

มองจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง จากหน้าไปหลัง และจากเล็กไปใหญ่ด้วย ดังนั้ น ร้านขาย

เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี เป็นธุรกิจการคา้ปลีก ท่ีมีเป้าหมายมุ่งเน้นการดึงดูดใจลูกคา้ 

โดยควรคาํนึงถึงรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

  -  การกาํหนดแนวคิดหลกัของการแต่งร้านและของแบรนด ์จะตอ้งสอดคลอ้งกนั 

มีความหมาย มีเร่ืองราว และเป็นท่ีช่ืนชอบของกลุ่มผูบ้ริโภคหลกัๆ แลว้ จึงนาํแนวคิดนั้นไปใชก้บั

ส่ิงอ่ืนๆ เช่น สีหลกัๆ ใช้กบัโลโก้และป้ายหน้าร้าน สีภายในร้าน ของแถม อุปกรณ์อาํนวยความ

สะดวกต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ เช่น ตะกร้าใส่ผลิตภณัฑ์ท่ีให้ลูกค้าซ้ือ ควรมีความเป็นเอกลักษณ์ 

เคาน์เตอร์ชาํระเงิน graphic บนบรรจุภณัฑ์เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีท่ีนาํมาจาํหน่าย 

หรือกระทัง่ชุดพนกังานขาย ถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีตกแต่งร้านคา้ให้ดูดีข้ึน เพราะการแต่งกาย

ของพนกังานขาย ควรมีความเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นความงาม ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะกบั

ลูกค้าแต่ละราย สีท่ีควรทาํเป็นชุดพนักงาน ได้แก่ สีดาํ ท่ีทาํให้ดูเป็นผูเ้ช่ียวชาญ (Professional)                 

สีเหลือง สีชมพ ูท่ีสีสันสดใส ทาํใหบ้รรยากาศร้านดูมีความสนุก คึกคกั อารมณ์ดี เป็นตน้ ทั้งหมดน้ี
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จะช่วยให้ผูบ้ริโภคจดจาํสีและแบรนด์ไดดี้ข้ึน หรือเอกลกัษณ์ของแบรนด์ คือ สวยใสเหมือนดารา   

ก็อาจจะแต่งร้านให้ลูกคา้เดินเขา้มาเป็นพรมแดง จดัแสงสีให้รู้สึกเป็นคนพิเศษ เป็นตน้ เพราะถ้า

กาํหนดแนวคิดหลกัๆ ไดแ้ล้ว การนาํไปปรับปรุงส่ิงต่างๆ ต่อไปก็จาํทาํไดง่้ายข้ึน ไม่สับสนหรือ

หลงทาง จนออกมาไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ ถือเป็นการสร้างจุดสนใจจากลูกคา้ท่ีเดินผ่านไปมาให้

ได ้เพราะการออกแบบหนา้ร้านท่ีดีจะช่วยใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือใจและตดัสินใจซ้ือไดม้ากข้ึน 

  -  การจดัแสดงสินคา้ (display) หนา้ร้าน มีประโยชน์ คือ สร้างความสะดุดตาต่อ

ผูพ้บเห็น สามารถแสดงสินคา้ท่ีทาํให้ลูกคา้มาซ้ือมากข้ึน และสามารถจดัสินคา้ไดต้ามฤดูกาล โดย

การจดัแสดงสินคา้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ตาํแหน่งการจดัวางสินคา้ในหนา้ต่างโชวห์นา้ร้าน และ

การจดัแสดงสินคา้ภายในร้าน  

   ก)  การจดัแสดงสินคา้ในหน้าต่างโชว์หน้าร้าน การจดัแสดงสินคา้ในหน้า 

ต่างโชวถื์อเป็นดวงตาของร้านท่ีจะคอยดึงดูดความสนใจของลูกคา้ท่ีเดินผา่นไปมา ซ่ึงมีหลกัในการ

จดัแสดงสินคา้ในหนา้ต่างโชวห์นา้ร้าน มีดงัต่อไปน้ี  

     -  วางแผนการจดัแสดงสินคา้ล่วงหนา้  

     -  เนน้สินคา้ท่ีอยูใ่นความตอ้งการมีอตัราในการขายท่ีรวดเร็ว  

     -  ควรทนัต่อเหตุการณ์  

     -  การจดัแสดงสินคา้ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงคุณสมบติัของร้านคา้  

     -  ตอ้งเลือกสรรสินคา้จดัแสดงอยา่งรอบคอบ  

     -  ควรใหแ้สงสวา่งอยา่งพอเหมาะ  

     -  การรักษาความสะอาด  

     -  การจดัแสดงสินคา้ในหนา้ต่างโชวห์นา้ร้านตอ้งหนา้สนใจและดึงดูดใจ  

     -  วตัถุท่ีใส่ตอ้งสร้างความมัน่ใจจริง  

     -  การจดัแสดงสินค้าต้องเป็นการให้ข่าวสารเก่ียวกับสินค้าได้ทันทีท่ี            

พบเห็น  

     -  การจดัแสดงสินคา้ตอ้งสร้างความประทบัใจ  

   ข)  การจดัแสดงสินคา้ภายในร้าน การจดัแสดงสินคา้ในหนา้ต่างในร้านท่ีเด่น

สวยงามสามารถดึงดูดสายตาหยุดสายตาและเรียกร้องความสนใจ อาทิ การจดัแสดงสินคา้บน

เคานท์เตอร์หรือนาํสินคา้ท่ีต้องการเสนอขายมาจดัวางไวบ้นโต๊ะ ตามมุมของร้าน โดยจดัแสดง

สินคา้อยา่งเดียว จดัแสดงสินคา้เป็นชุด จดัแสดงสินคา้ตามเทศกาล เป็นตน้ 
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  3.2.9  ชั้นวางสินคา้ ตาํแหน่งการจดัวางของสินคา้ เพื่อนาํเสนอหน้าร้านนั้นมีผล

โดยตรงต่อการเขา้ถึง รับรู้ และตดัสินใจเลือกซ้ือของลูกคา้ โดยในส่วนการเขา้ถึง เช่น จุดท่ีเด่นท่ีสุด

ของชั้นวางสินคา้คือระดบัสายตาของลูกคา้ สินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมควรจดัอยูใ่นระดบัสายตา ซ่ึงจะทาํให้

ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ก่อนและเลือกหยิบซ้ือได้โดยเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาหาผลิตภัณฑ์เป็น

เวลานานๆ จนทาํใหเ้บ่ือหน่ายต่อการเดินหาซ้ือ ถา้เป็นระดบัสายตาท่ีตอ้งการขายให้เด็กเล็กสามารถ

เลือกสินคา้เองได ้จะอยูช่ั้นท่ีตํ่ากวา่สายตาของผูใ้หญ่ลงไป การจดัแบ่งพื้นท่ีให้สินคา้วางโชวอ์ยูใ่น

ชั้นวางสินคา้ให้เหมาะสมกบัยอดขายท่ี คาดวา่จะขายได ้และตามอตัราผลกาํไรท่ีจะไดรั้บโดยรวม           

ก็เช่นกนั เพราะสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการควรเขา้ถึงไดง่้ายและสามารถดึงดูดลูกคา้ไดดี้กวา่ การจดัวาง

สินคา้บริเวณทางเขา้ร้าน หรือใกลท้างเขา้ร้านเป็นท่ีเหมาะสําหรับจดัวางสินคา้ท่ีตอ้งการเสนอขาย

เป็นพิเศษ เพราะเป็นตาํแหน่งท่ีลูกค้าทุกคนต้องเดินผ่านเข้าออก จึงต้องจดัสินค้าไวบ้ริเวณน้ี                    

ให้ดึงดูด โดยเฉพาะบริเวณโต๊ะชาํระเงินท่ีลูกคา้เขา้แถวรอชาํระเงิน สามารถวางของเล็ก ๆ นอ้ย ๆ  

ท่ีลูกคา้อาจลืมซ้ือมาจดัวางไว ้

  ทั้งน้ีสินค้าท่ีขายต้องมีให้เห็นเพื่อขายอยู่บนชั้นวางสินค้าตลอดเวลาเพื่อไม่ให้

โอกาสในการขายหายไป และหากสินคา้ขาดหายไป ไม่ควรเล่ือนสินคา้อ่ืนมาทดแทนเน่ืองจากจะทาํ

ให้ลืมไดว้่าบริเวณนั้นสินคา้ขาดไป ทั้งน้ีตอ้งรีบนาํสินคา้มาเติมให้เต็มพื้นท่ีท่ีจดัเตรียมไวโ้ดยเร็ว

ท่ีสุด ในการเคล่ือนยา้ยหรือสลบัตาํแหน่งวางสินคา้  ตอ้งมีการศึกษาและปรึกษาหารือร่วมกนั

ระหวา่งทางฝ่ายจดัซ้ือและฝ่ายขายก่อนการยา้ยตาํแหน่งวางสินคา้ และควรมีการปรับปรุงตาํแหน่ง     

ท่ีจดัวางสินคา้บนชั้นวางสินคา้ใหม่ในทุก ๆ 3 เดือน เพื่อคอยสอดส่องดูว่าผลการดาํเนินงานหรือ

ยอดขายและกาํไรต่อพื้นท่ีการขายของสินคา้แต่และตวันั้นเหมาะสมหรือไม่ และเม่ือสินคา้ใหม่เขา้

มา ควรรีบนาํข้ึนวางสินคา้ทนัที 

  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสินคา้บนชั้นวางสินคา้ก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีสําคญั

ในการดึงดูดและสนบัสนุนการตดัสินใจของลูกคา้ เช่น การติดป้ายช่ือ ขนาดบรรจุ และราคาสินคา้

ทุกชนิดไวท่ี้ขอบของชั้นวางสินคา้ เพื่อใหลู้กคา้สามารถตรวจสอบตดัสินใจเปรียบเทียบง่ายข้ึน การ

จดัวางผลิตภณัฑ์ควรจดัแยกให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ ไม่วางรกปะปนกนั จนทาํให้ลูกคา้หา

สินคา้ท่ีตอ้งการไม่เจอ หรือหายาก การติดป้ายบอกประเภทของสินคา้ เพื่อให้รู้วา่สินคา้อยูต่าํแหน่ง

ใด การติดป้ายบอกชนิดของสินคา้ตามท่ีจดัไว ้เป็นหมวดหมู่แลว้เพื่อสะดวกในการคน้หาสินคา้

ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ อาทิ ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหนา้ ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวกาย ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาด

ผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย ผลิตภัณฑ์แต่งแต้มสีสันบนใบหน้า และอุปกรณ์                   

การแต่งหน้า เป็นตน้ เพื่อให้ลูกคา้สามารถเดินมุ่งไปยงัผลิตภณัฑ์ท่ีตนเองตอ้งการ โดยอาจติดไว้

ตาํแหน่งผนงัร้าน หรือเหนือชั้นวาง สินคา้ใดวาง ณ จุดใด ควรวางอยูเ่ป็นประจาํ ไม่ควรเปล่ียนแปลง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

ท่ีวางสินคา้บ่อย เพราะจะทาํให้ลูกคา้ตอ้งเสียเวลาคน้หาในคร้ังต่อไปท่ีแวะเขา้มาซ้ือสินคา้ และอาจ

ดูเป็นร้านท่ีไม่น่าซ้ืออีกดว้ย ส่งผลให้พนกังานขายตอ้งทาํงานเพิ่ม เพื่อหาผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้ตอ้งการ

ใหก้บัลูกคา้ตลอดเวลา อาจเป็นสาเหตุให้ลูกคา้รู้สึกไดว้า่พนกังานขายประจาํร้านคา้นั้น ๆ ไม่เอาใจ

ใส่ลูกคา้ และทาํใหร้้านคา้ดูไม่น่าเช่ือถืออีกต่อไป โดยการจดัเรียงสินคา้พื้นฐาน มีดงัต่อไปน้ี  

  -  แยกกลุ่มสินคา้แต่ละประเภท และเรียงสินคา้ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนัอยูใ่กลก้นั 

  -  ให้พื้นท่ีจดัเรียงตามสัดส่วนของยอดขายของสินคา้ เพื่อลดปัญหาสินคา้ขาด 

และการไหลเวยีนของเงินทุน 

  -  ใหพ้ื้นท่ีพิเศษ สาํหรับสินคา้ท่ีทาํรายการส่งเสริมการขาย หรือสินคา้ใหม่ท่ีตอ้ง

ทาํประชาสัมพนัธ์ หวัใจสําคญัของการจดัเรียงคือ สินคา้บนชั้นเรียงตอ้งเต็มอยูเ่สมอ อย่าลืมวา่ทุก

พื้นท่ีภายในร้านคา้ปลีกเป็นพื้นท่ีทองคาํ สําหรับเจ้าของร้านคา้ปลีก แต่ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงความ

เหมาะสมเรียบร้อย และสวยงามดว้ย 

  ความสะอาดของชั้นวางสินคา้ตอ้งไม่มีฝุ่ นละอองจบั ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางสินค้า

หรือตวัสินคา้ เพื่อลูกคา้ไดเ้กิดความมัน่ใจตวัสินคา้ ตอ้งไม่มีส่ิงของอ่ืนท่ีไม่ใช่สินคา้วางให้เห็นใน

ส่วนท่ีแสดงสินคา้ ทั้งของใช้ส่วนตวัของพนักงาน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไมปั้ดขนไก่ ปากกา 

ผา้ข้ีร้ิว ถงัซักผา้ จาน ชาม ชอ้น ส้อม หรือ เอกสารสําคญัต่าง ๆ ท่ีมีราคาตน้ทุนสินคา้ ตอ้งไม่มีให้

เห็นท่ีชั้นวางสินคา้ 

  การออกแบบชั้นวางสินคา้ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยคุม้ค่ากบัพื้นท่ีท่ีมีจาํกดั แต่ดู

เป็นระเบียบ ทาํใหก้ารจดัวางสินคา้ เติมสินคา้ ง่ายข้ึน ทาํความสะอาดง่ายข้ึนอีกดว้ย รวมถึง ชั้นวาง

สินคา้ใหม่ ท่ีดูสะอาด สวยงาม เขา้กบัแนวคิดหลกัของผลิตภณัฑ์ เช่น เนน้ความเป็นธรรมชาติ หรือ

เน้นความสวยน่ารักดุจดัง่เจา้หญิง เป็นตน้  ซ่ึงการตกแต่งบริเวณรอบ ๆ ชั้นวางสินคา้ก็จะแตกต่าง

กนัออกไปตามแนวคิดของแต่ละผลิตภณัฑ์  ยิ่งออกแบบส่ือออกมาไดดี้ เขา้ใจง่าย และชดัเจนแค่

ไหน ยิ่งตอกย ํ้าเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ไดดี้ยิ่งข้ึน  และยิ่งชั้นวางผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลี เป็นส่ิงท่ีลูกค้าจะตอ้งมาสัมผสัอย่างใกล้ชิดตลอดการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ดังนั้น            

จึงควรจะใหค้วามสาํคญัชั้นวางผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งแรกก่อนส่ิงอ่ืนๆ  

  ในทางกลบักนั ถา้หากภายในร้านคา้มีชั้นวางสินคา้ท่ีว่าง เม่ือลูกคา้เขา้มาในร้าน

แล้วสินคา้ไม่ครบก็จะเป็นการเสียลูกคา้ของคุณไปท่ีร้านอ่ืนอย่างถาวรได้ ดงันั้น ตรวจดูชั้นวาง

สินคา้ของคุณดูวา่  มีสินคา้ท่ีขาดหรือไม่  หรือชั้นวางสินคา้วา่ง แสดงว่า  การบริหารคลงัสินคา้ไม่

ค่อยดี  คุณควรหาทางปรับระบบการจดัการสินคา้หมุนเวียน ใหม่  และหมัน่ตรวจสอบสินคา้เสมอ  

ชั้นสินคา้ท่ีวา่งบ่อยๆ เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีสําให้ร้านคา้ปลีกไม่ประสบความสําเร็จ  เพราะนอกจาก
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การจดัพื้นท่ีภายในร้านคา้แลว้ ควรคาํนึงถึงพื้นท่ีหลงัร้าน ซ่ึงมกัใชเ้ป็นท่ีเก็บสินคา้คงคลงั โดยควร

แยกประเภทของเคร่ืองสําอางในการจดัเก็บ สําหรับร้านคา้ท่ีมีขนาดเล็ก และไม่มีพื้นท่ีเพียงพอก็

สามารถใชช้ั้นวางสินคา้หนา้ร้านเป็นพื้นท่ีเก็บสินคา้คงคลงัได ้แต่ตอ้งแกะสินคา้ออกจากหีบ/ห่อท่ี

บรรจุ และจดัเรียงให้สวยงามบนชั้นวางสินคา้หนา้ร้าน การจดัพื้นท่ีหลงัร้านให้เป็นระเบียบ ทาํให้

หาสินคา้ไดง่้าย และสามารถจดัเรียงแยกตามวนัเดือนปีของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง ผลิตภณัฑ์ใดท่ี

เขา้มาก่อน ใหจ้ดัวางหนา้ร้านก่อน เพราะผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางมีอายุการใชง้าน การบริหารจดัการ

สินคา้คงคลงั ทาํใหล้ดตน้ทุนในการขายได ้  

  3.2.10 ป้ายหรือส่ือโฆษณาท่ีดีควรมีขนาดไม่เกิน 30 คาํ หรือใชเ้วลาอ่านไม่เกิน 

15 วนิาที โดยมีวธีิทดสอบง่ายๆ คือ ใหค้นหลายๆ คนลองมาอ่านป้ายดูแบบสบาย แลว้จบัเวลา ทั้งน้ี 

ป้ายท่ีดีควรอยูใ่นท่ีท่ีคนหยุดยืนอ่านไดส้ะดวก ขนาดตวัอกัษรใหญ่พอ อ่านไดง่้าย และมีประโยชน์

กบัลูกคา้ 

  โดยสรุป ร้านขายเคร่ืองสําอางท่ีมีเอกลักษณ์หน้าร้านถือว่ามีข้อได้เปรียบกว่า

ร้านคา้ท่ีมีลกัษณะทัว่ไป ๆ และทาํใหลู้กคา้สามารถจดจาํและนึกถึงได ้จนทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ

และเพิ่มอตัราการกลับมาซ้ือซํ้ าได้มาก เน่ืองจากสินค้านําเข้าจากประเทศเกาหลี ตวัผลิตภณัฑ ์              

จะมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนัหรือไม่แตกต่างกนัมากนกั และมีราคาตามมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ใน            

แต่ละแบรนด์ ส่วนโปรโมชั่นท่ีต่างกัน ทาํให้ลูกค้าซ้ือสินคา้ตามโปรโมชั่นนั้นๆ หากไม่มีก็ไม่

สามารถดึงดูดลูกค้าให้สนใจได้ แต่ในด้านของช่องทางการจัดจาํหน่ายนั่นก็คือ หน้าร้านขาย

เคร่ืองสาํอางท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น  ยอ่มสร้างโอกาสใหป้ระสบความสาํเร็จ 
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บทที ่5 

 

สรุปผลการวจัิย 

 

 สรุปผลการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัดา้นการออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้าน ประเภทร้านคา้เด่ียว 

(Stand Alone Shop) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจร้านขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศ

เกาหลี” โดยมีวตัถุประสงค์ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล            

การวเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการวจิยั โดยสรุปดงัน้ี 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการออกแบบเอกลกัษณ์

หน้าร้านท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านการออกแบบหน้าร้านขายเคร่ืองสําอางนําเข้าจาก

ประเทศเกาหลี ประเภทร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการในการออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้านขาย

เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี ประเภทร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) 

 4. เพื่อนาํผลวจิยัท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลพื้นฐานเบ้ืองตน้สําหรับผูป้ระกอบการและผูท่ี้สนใจ

นาํไปต่อยอดในการพฒันาหนา้ร้านของธุรกิจอ่ืน ๆ 

 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาและเก็บขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ี การวิจยัเชิงคุณภาพไม่

อาจเลือกเป็นตวัแทนของประชากรทั้งหมดได้  พิจารณาจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะ                

ท่ีเหมาะสมกบัประเด็นของการศึกษาวิจยั โดยเลือกผูบ้ริโภคท่ีใช้เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศ

เกาหลีท่ีซ้ือมาจากร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) ท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงระยะเวลา

ไม่เกิน 1 ปีท่ีผ่านมา (ตั้งแต่ 1 กนัยายน 2553 – 31 สิงหาคม 2554) โดยมุ่งศึกษากลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล                  

ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จะช่วยให้เขา้ถึงขอ้มูลผลการวิจยัและสามารถตอบปัญหา
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ในประเด็นท่ีศึกษาไดโ้ดยปราศจากอคติ และใช้วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบ Convenience Sampling 

ควบคู่กนัไป 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การสัมภาษณ์โดยจดัเตรียมคาํถามหรือแนวการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก              

การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็นการสัมภาษณ์ผูใ้ห้คาํตอบหรือผูใ้ห้ข้อมูลแต่ละบุคคล หรือเป็น               

การสัมภาษณ์บุคคลเพียงคนเดียวในการสัมภาษณ์แต่ละคร้ัง มกัใชค้วบคู่ไปกบัการสังเกตพฤติกรรม

ของผูใ้หส้ัมภาษณ์  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth 

Interview) ในส่วนของผูบ้ริโภคหรือลูกค้าท่ีใช้เคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ภายใน

ระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 – วนัท่ี 31 สิงหาคม 2554) จาํนวน 40 คน และ

มีระยะเวลาในการสัมภาษณ์ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 15 มิถุนายน ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

 2.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการทาํวิจัย                  

ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากตาํรา เอกสาร วารสาร ส่ิงตีพิมพ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจยัจาก

หน่วยงานราชการและเอกชน และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ข้อจํากดัของการวจัิย 

 เน่ืองจากการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซ่ึงเป็น

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในเขตกรุงเทพมหานครโดยไม่ไดก้ระจายตามสัดส่วนตามจาํนวนประชากร ดงันั้น 

ข้อจํากัดในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลท่ีให้สัมภาษณ์ ท่ีไม่ได้กระจายตามพื้นท่ีทั่ว

กรุงเทพมหานครเหมือนเช่นการวิจยัเชิงปริมาณ อย่างไรก็ตาม ในการวิจยัคร้ังน้ีไดส้ัมภาษณ์กลุ่ม

ผูใ้หข้อ้มูลตามเกณฑก์ารกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive) ซ่ึงได้จากการสังเกตและ                         

การสัมภาษณ์ท่ีได้จดบันทึกไว้จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมหรือเหตุการณ์ท่ีมองเห็นได้ และได้ทํา                   

การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าแล้ว ก็สามารถเขียนประโยคหรือขอ้ความ เพื่อสร้างขอ้สรุปได ้                     
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ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี หรือเพื่อตอบปัญหาของการวิจยั ขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการถูกกาํจดัออกไปได ้

เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของข้อมูล เอกสารท่ีนํามาวิเคราะห์ประกอบด้วย  

คุณลกัษณะเฉพาะของขอ้มูลอยา่งมีระบบ  

 

สรุปผลการวจัิย 

 ส่วนที ่ 1  คุณลกัษณะของผู้ให้ข้อมูล 

 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล 

 ลกัษณะผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพ

พนกังานบริษทั นกัศึกษา และผูป้ระกอบการ/เจา้ของธุรกิจตามลาํดบั ทั้งหมดลว้นทาํงานท่ีมีความ

จาํเป็นในการแต่งหนา้ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพใหน่้าเช่ือถือ ทั้งน้ี ผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางเกาหลีตั้งแต่เพิ่งเร่ิมใชไ้ปจนถึง 5 ปี 

 1.2  พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี 

 นอกจากน้ี ผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่ใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางนาํเข้าจากประเทศเกาหลี 

ไดแ้ก่ สกินฟู้ ด (Skinfood) และรองลงมา คือ  อีทูด้ี (Etude) และเดอะเฟซชอ้ป (The Face Shop)                

ซ่ึงถือเป็นสามอันดับหลัก ๆ และยงัมีตราสินค้าอ่ืน ๆ อาทิ มิสชา (Missha) โรจูคิส (Rojukiss)               

โลทรี และบาวิพทั (Baviphat) เป็นจาํนวนเล็กนอ้ย ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนใชเ้คร่ืองสําอางเกาหลี 

มากกวา่ 1 ตราสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากกลุ่มเพื่อนสนิทมากท่ีสุด  รองลงมา 

คือ บุคคลในครอบครัว และส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ตามลาํดบั 

 ประเภทของเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์

แต่งหน้า  รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้า ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวกาย เส้นผม และผลิตภณัฑ์

สาํหรับมือและเล็บ ตามลาํดบั 

 ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีโดยเฉล่ีย 2 เดือนต่อคร้ัง โดยจะ

ซ้ือเคร่ืองสาํอางเก็บไวล่้วงหนา้ก่อนใชห้มด เน่ืองจากมีเวลาเพียงพอในการเดินเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง 

และตามกระแสนิยมในขณะนั้น  

 ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีตํ่าสุดเท่ากบั

100 - 500 บาทต่อคร้ัง และสูงสุดเท่ากบั 4,000 บาทต่อคร้ัง ทั้งน้ี ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองสําอางและ

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองสาํอาง ข้ึนอยูก่บัอาชีพและรายไดข้องผูใ้หส้ัมภาษณ์  

 สาเหตุของการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี มีดงัต่อไปน้ี 

คุณภาพดีของผลิตภณัฑ์ขนาดทดลอง เม่ือไดล้องใช้แลว้ช่ืนชอบ จึงซ้ือมาใช้ต่อ หรือเห็นเพื่อนใช ้    

จึงลองใช้ แล้วไม่มีอาการแพ  ้อยากสวยเหมือนสาวเกาหลี รวมทั้ง มีราคาไม่สูงจนเกินไป เป็น
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ผลิตภณัฑ์จากประเทศทางเอเชีย เฉดสีใกลเ้คียงกบัสีผิว ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางใชแ้ลว้สวยใสเป็น

ธรรมชาติ ติดทนนาน ลา้งออกง่าย สีสันสดใส มีกล่ินหอม บรรจุภณัฑน่์าใช ้

 

 ส่วนที ่ 2  ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการออกแบบเอกลักษณ์              

หน้าร้านทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหล ี

 ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี            

แบ่งออกเป็น 4 ปัจจยั ดงัน้ี 

 2.1  ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

 ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี             

ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) พบวา่ ผูบ้ริโภคคิดเห็นวา่ คุณภาพของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางนั้น มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเป็นอนัดบัแรก โดยเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมีส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์

ท่ีเหมาะสม เขา้กบัตวัเอง ไม่แพ ้และมีกล่ินหอม  

 2.2  ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 

 ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี            

ดา้นราคา (Price) พบว่าผูบ้ริโภคคิดว่า ราคามีผลต่อการตดัสินใจเป็นปัจจยัท่ีสอง รองลงมาจาก

คุณภาพของผลิตภณัฑ ์มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 

 2.3  ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

 ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี           

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ช่องทางการจดัจาํหน่าย

เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเป็นอนัดับส่ี รองลงมาจากปัจจยัทางด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัย

ทางดา้นราคา ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมทางการตลาด สะดวกในการหาซ้ือเคร่ืองสาํอาง  

 2.4  ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด  

 ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี ดา้น

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลาง ในดา้นการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์คิดว่าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตและส่ิงพิมพ ์     

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากกว่าผ่านส่ือโทรทศัน์ ส่วนดา้นการส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคช่ืนชอบ

การแถมผลิตภณัฑข์นาดทดลอง (tester) ทาํใหลู้กคา้รู้สึกถึงความคุม้ค่าคุม้ราคามากยิง่ข้ึน  

 ส่วนที ่ 3 ร้านค้าทีม่ีเอกลกัษณ์หน้าร้านมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเข้าจาก

ประเทศเกาหล ี
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 สถานท่ีจาํหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีควรมีความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ เพื่อเป็นจุดสนใจท่ีทาํใหลู้กคา้สามารถจดจาํตราผลิตภณัฑ์ (Brand) ของเราได ้และ

ดึงดูดให้ลูกคา้เขา้มาซ้ือสินคา้ภายในร้านคา้ โดยมีองค์ประกอบด้านการออกแบบเอกลกัษณ์หน้า

ร้านคา้เด่ียว ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี มีดงัต่อไปน้ี 

 3.1  สภาพภายนอกร้านคา้ (Exterior Design) 

 สภาพภายนอกของร้านค้าเด่ียวท่ีต้องพิจารณาประกอบด้วย ป้ายหน้าร้าน (Signing) 

ทางเขา้ร้าน (Entrance) หนา้ต่างโชวห์รือกระจกหนา้ร้าน (Display Window) และภาพรวมทั้งหมด

ของร้าน (Overall Appearance) 

  3.1.1  ป้ายหน้าร้าน ควรสะท้อนถึงตาํแหน่งของร้านค้า (Positioning) ลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายและประเภทของบริการ หากจะเปิดร้านคา้ท่ีขายเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี

ท่ีมีคุณภาพรองรับลูกคา้ระดบัสูง ควรจะเป็นช่ือท่ีทนัสมยัและเป็นภาษาต่างประเทศทางยุโรปจะ

เหมาะกวา่ ป้ายช่ือร้านและเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์หรือโลโกค้วรดูเหมาะกบัผูห้ญิง ทาํใหดู้สดใส 

  3.1.2  ทางเขา้ร้านคา้ ควรจะกวา้งพอท่ีผูบ้ริโภคจะเดินผ่านไปมาไดอ้ย่างสะดวก 

และควรมีประตูทางเขา้ร้านขนาดยอ่มทางเดียว เพื่อป้องกนัสินคา้ภายในร้านสูญหาย ตาํแหน่งท่ีตั้ง

แคชเชียร์ ควรอยูบ่ริเวณท่ีสามารถมองประตูเขา้ออกไดช้ดัเจน 

  3.1.3  หน้าต่างโชว ์(Display Window) การจดัแสดงสินคา้และชนิดของสินคา้ท่ี

นาํมาแสดงจะมีผลทาํให้คนเขา้ร้านหรือไม่เขา้ร้านได ้ร้านคา้แต่ละประเภทจึงมีการจดัหนา้ต่างโชว์

ในลกัษณะต่างๆ ตามความเหมาะสม 

 3.2  การตกแต่งภายใน (Interior Design)  

 การตกแต่งภายในจะพิจารณาในเร่ืองของบรรยากาศภายในร้าน อุณหภูมิ แสงสว่าง      

และการวางผงัภายในร้าน 

  3.2.1  บรรยากาศภายในร้าน (Atmosphere) จะช่วยดึงดูดลูกค้าให้สนใจ                      

ในผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางภายในร้าน โดยอาศยัส่ือสัมผสั ได้แก่ การไดย้ินเสียงเพลง การได้เห็น

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสีสัน การได้กล่ินหอม และการได้สัมผสั เน้ือผิวของผลิตภณัฑ์ รวมถึงโปรโมชั่น         

ทางการตลาดต่างๆ จะช่วยกระตุน้การตดัสินใจซ้ือ 

  3.2.2  อุณหภูมิภายในร้าน ไม่ควรจะร้อนเกินไป เพราะจะทาํลายคุณภาพของ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง หรือเยน็เกินไปจะทาํใหลู้กคา้รู้สึกหนาวและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง

ไดไ้ม่นาน นอกจากน้ี ควรใส่ใจเร่ืองความช้ืนภายในร้านคา้อนัเป็นสาเหตุของการทาํลายคุณภาพ

และบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 
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  3.2.3  แสงสวา่งภายในร้าน ทาํให้มองเห็นสินคา้ชดัเจน และเนน้สินคา้ท่ีสําคญัให้

ดูโดดเด่นและแตกต่างจากจุดอ่ืนภายในร้านได ้

  3.2.4  สีท่ีใช้ในร้าน ควรให้สอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของร้านเคร่ืองสําอาง สีขาว

เป็นสีท่ีเหมาะสมเพราะให้ความรู้สึกถึงความสะอาด สีเหลืองสดจะเหมาะร้านขายผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอางวยัรุ่น เพราะสีเหลืองเป็นสีท่ีสดใส สีชมพเูหมาะกบัความเป็นผูห้ญิง สีนํ้ าตาลหรือเขียว

เหมาะสาํหรับความเป็นธรรมชาติ  

  3.2.5  เสียงภายในร้าน การใชเ้พลงประกอบหรือเพลงโฆษณาท่ีเรียกวา่ Jingles นั้น

จะสามารถทาํให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายจดจาํสินคา้ท่ีโฆษณาได้ดีข้ึน นอกจากน้ี ยงัพบว่าเพลงหรือ

ดนตรีท่ีใช ้มีผลมากต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีจุดขาย ช่วยใหบ้รรยากาศการเลือกซ้ือเป็นไปอยา่งสบาย  

  3.2.6  กล่ินภายในร้าน จะเพิ่มบรรยากาศท่ีดีระหว่างการเลือกซ้ือ ทาํให้อารมณ์ดี 

ช่วยให้ลูกคา้ผ่อนคลาย และตดัสินใจเลือกซ้ือได ้นอกจากน้ี กล่ินยงัเป็นตวักระตุน้ความรู้สึกจะทาํ

ใหท้ราบวา่ผลิตภณัฑใ์นร้านคา้ของเรามีความโดดเด่นจากผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางจากร้านอ่ืนๆ 

  3.2.7  พื้นท่ีทางเดินระหวา่งชั้นวางสินคา้ท่ีเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการเลือก

ซ้ือสินคา้ของลูกคา้ ช่องทางเดินควรถูกจดัวางไวใ้ห้เพียงพอสําหรับพื้นท่ีในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางของลูกคา้ ใหส้ามารถเดินเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งสบาย  

  3.2.8  ปัจจยัดา้นการแสดงสินคา้ (Display)  

  -  การกาํหนดแนวคิดหลกัของการแต่งร้านและของแบรนด ์จะตอ้งสอดคลอ้งกนั 

มีความหมาย มีเร่ืองราว และเป็นท่ีช่ืนชอบของกลุ่มลูกคา้ เช่น โลโก ้ป้ายหนา้ร้าน สีภายนอกและ

ภายในร้าน ของแถม อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ เช่น ตะกร้าใส่ผลิตภณัฑ ์

เคาน์เตอร์ชาํระเงิน graphic บนบรรจุภณัฑ ์และชุดพนกังานขาย ถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีตกแต่ง

ร้านคา้ใหดู้ดีข้ึน  

  -  การจัดแสดงสินค้า (display) หน้าร้าน สร้างความสะดุดตาต่อผู ้พบเห็น 

สามารถแสดงสินคา้ท่ีทาํให้ลูกคา้มาซ้ือมากข้ึน และสามารถจดัสินคา้ได้ตามฤดูกาล โดยการจดั

แสดงสินคา้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ตาํแหน่งการจดัวางสินคา้ในหนา้ต่างโชวห์นา้ร้าน และการจดั

แสดงสินคา้ภายในร้าน   

  3.2.9  ชั้นวางสินคา้ ควรออกแบบให้เกิดประโยชน์ใชส้อยคุม้ค่ากบัพื้นท่ีท่ีมีจาํกดั 

แต่ดูเป็นระเบียบ และสะดวกในเติมสินคา้ และสามารถทาํความสะอาดไดง่้าย และตกแต่งให้เขา้กบั

แนวคิดหลกัของผลิตภณัฑ ์  

  3.2.10  ป้ายหรือส่ือโฆษณา ควรส่ือสารให้เข้าใจ ชัดเจน อ่านได้ง่าย มีขนาด

ตวัอกัษรใหญ่ และควรตั้งอยูใ่นท่ีท่ีคนหยดุยนือ่านไดส้ะดวก  
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 ส่วนที ่ 4   อภิปรายผลการวจัิย 

 ผลจากการศึกษาคน้ควา้วิจยัเร่ือง  “ปัจจยัดา้นการออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้าน ประเภท

ร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจร้านขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลี” ทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ซ่ึงสามารถตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้วจิยัในคร้ังน้ี และนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1.  จากสมมติฐานท่ีว่าปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการออกแบบ

เอกลกัษณ์หนา้ร้านมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนประสม

ทางการตลาดทั้ง 4 ส่วน นั้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ส่วน 

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นส่งเสริมการขาย  

 โดยจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า ผูท่ี้ให้ขอ้มูลให้ความสําคญักบัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด เพราะมีผลโดยตรงต่อตวัผูใ้ชเ้คร่ืองสําอาง

นําเข้าจากประเทศเกาหลี โดยจะเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม                   

ไม่ก่อใหเ้กิดอาการแพ ้และช่ืนชอบผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางทาํจากส่วนประกอบจากธรรมชาติ  

 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในอนัดบัสอง หมายถึง ผูใ้ห้

สัมภาษณ์ให้ความสําคญัรองจากส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ซ่ึงราคาผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอางเกาหลีมีราคาท่ีไม่สูงมาก และทาํใหต้ามแฟชัน่เกาหลีไดใ้นราคาท่ีไม่แพง  

 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเป็นอนัดบัส่ี เพราะสถานท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีมีหลากหลาย 

ไม่ว่าจะหาซ้ือไดท่ี้ตวัแทนจาํหน่าย หรือร้านคา้ในห้างสรรพสินคา้ หรือร้านคา้อ่ืน ๆ รวมถึงร้าน

สะดวกซ้ือบางแห่ง จึงทาํให้หาซ้ือได้ไม่ลาํบาก หรือเดินทางสะดวกท่ีจะไปซ้ือ แต่ทั้งน้ีทั้ งนั้น 

ร้านคา้ท่ีน่าดึงดูดให้เขา้ไปเลือกซ้ือจะตอ้งเป็นร้านคา้ท่ีดูน่าเช่ือถือ และเช่ือไดว้า่สินคา้ภายในร้านท่ี

จาํหน่ายเป็นสินคา้ของแท ้  

 และสุดทา้ยส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเป็น

อนัดบัสาม เน่ืองจาก ผูใ้ห้สัมภาษณ์(ลูกคา้)ตอ้งการมูลค่าเพิ่มจากการซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลี อาทิ บริการแนะนาํสินคา้ก่อนการซ้ือ มีการสาธิตสินคา้ มีการทดลองให้ใช้สินคา้

ก่อนตดัสินใจซ้ือมีส่วนลด มีของแถม การโฆษณาผา่นส่ือ เพราะทาํให้เพิ่มความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ 

หรือหากไม่แน่ใจ ก็สามารถไดสิ้นคา้ขนาดทดลองมาลองใช ้และนาํไปสู่การกลบัมาเป็นลูกคา้ของ

เราได ้

 ทั้งน้ี ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา จะไม่ค่อยแตกต่างกนั เน่ืองจาก

เป็นการนาํเขา้เคร่ืองสําอางจากประเทศเกาหลีมาจาํหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด จะทาํให้ลูกคา้
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ติดตามการซ้ือสินคา้ตามโปรโมชัน่นั้นๆ หากไม่มีก็ไม่สามารถดึงดูดลูกคา้ให้สนใจได ้แต่ในดา้น

ของช่องทางการจดัจาํหน่ายนัน่ก็คือ หน้าร้านขายเคร่ืองสําอางท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น  จะดึงดูดให้

ลูกคา้เขา้มาเดินเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางภายในร้าน นาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือ 

 2.   องคป์ระกอบภายนอกของการออกแบบหนา้ร้านขายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศ

เกาหลี ประเภทร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) ท่ีลูกคา้สามารถมองเห็นไดจ้ากดา้นนอก เช่น การ

จดัแสดงสินคา้ท่ีหนา้ต่างโชวห์รือกระจกหนา้ร้าน (Display Window) ป้ายช่ือร้าน และทางเดินเขา้

ร้าน สร้างความพึงพอใจและดึงดูดใหลู้กคา้เขา้ร้านคา้ และเม่ือลูกคา้เขา้มาภายในร้าน ควรออกแบบ

ร้านคา้ ซ่ึงประกอบด้วยบรรยากาศภายในร้าน อุณหภูมิ แสงสว่าง และการวางผงัภายในร้านให้

สวยงาม สะดวกและเห็นเด่นชดัจนนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือได ้

 3. ผูป้ระกอบการควรการออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้านขายเคร่ืองสําอางนําเข้าจาก

ประเทศเกาหลี ประเภทร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) โดยเนน้ถึงความสะอาด อนามยั มีกล่ิน

หอม เคล้าเสียงดนตรี และจดัชั้นวางสินค้าให้หยิบซ้ือได้อย่างสะดวก เน้นสินค้าท่ีต้องการจะ

นาํเสนอมากท่ีสุดใหอ้ยูใ่นระดบัสายตา และเนน้ความโล่งโปร่งสบาย หรือเนน้การจดัหมวดหมู่ของ

เคร่ืองสําอางตามโทนสี หรือตามประเภทของเคร่ืองสําอาง หรืออาจจะจดัเป็นคอลเลคชั่น และ

จะตอ้งมีแหล่งขอ้มูล ทั้งการแสดงราคาของเคร่ืองสําอาง และคุณสมบติัของเคร่ืองสําอางแต่ละช้ิน 

เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เวลาในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางให้นานท่ีสุด พร้อมทั้ งเน้นส่งเสริม

การตลาดดว้ยการใหลู้กคา้ไดท้ดลองใชเ้คร่ืองสาํอาง นาํไปสู่การกลบัมาซ้ือซํ้ า 

 4. การตกแต่งร้านค้าจึงเป็นจุดหน่ึงท่ีดึงดูดให้ลูกค้ารู้สึกถึงความแตกต่างระหว่าง

ร้านคา้แต่ละร้าน  เพราะฉะนั้น เราจึงควรให้ความสําคญักับการตกแต่งร้าน โดยให้มีความเป็น

เอกลักษณ์ เพื่อสร้างความจดจําอัตลักษณ์ของร้านค้า เคร่ืองสําอางของเราได้ ดังนั้ น  การ

ออกแบบสร้าง “เอกลกัษณ์” ให้กบัร้านคา้จึงเป็นงานท่ียากยิ่ง เพราะไม่ใช่เป็นเพียงการออกแบบ 

“ตราสัญลกัษณ์ของผลิตภณัฑ”์ ใหส้วยงามแลว้จะทาํใหลู้กคา้เขา้มาเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางภายในร้าน

ได ้แต่ส่ิงท่ีตอ้งการคือ เอกลกัษณ์ท่ีจะส่ือสารถึงผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีท่ี

ร้านจาํหน่าย รวมถึงการใชสี้ กล่ิน ภาพอ่ืน ๆ อีกมากมาย ในการสร้างบรรยากาศและเร้าความรู้สึก

ของลูกคา้ใหซ้ื้อสินคา้ตามท่ีตอ้งการ ท่ีร้านคา้สามารถส่ือออกมาให้ลูกคา้เขา้ถึงและเช่ือมัน่ในสินคา้

ของเรา นอกจากน้ี เรายงัสามารถสร้างจุดเด่นของร้านคา้ ให้ดึงดูดกลุ่มลูกคา้ใหม่ ๆ หันมาสนใจ 

และตดัสินใจเดินเขา้มาเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ ทั้งน้ี พนกังานขายควรมีกิริยาและวาจาท่ีดี ท่ีจูง

ใจลูกคา้ให้เลือกซ้ือสินคา้ไปทดลองใช ้หรือกลบัมาซ้ือซํ้ า ซ่ึงสามารถนาํไปใชไ้ดก้บัธุรกิจการคา้

ปลีกต่าง ๆ  
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 ส่วนที ่ 5   ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเนน้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการจะทาํ

ธุรกิจขายเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี เพื่อตกแต่งหนา้ร้านใหมี้เอกลกัษณ์ให้ลูกคา้สามารถ

จดจาํ และเกิดความพึงพอใจเม่ือเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางมาใช ้โดยพิจารณาจากรายละเอียด ดงัน้ี 

 1.  ดา้นลกัษณะของกลุ่มลูกคา้หลกั จากผลการวิจยัพบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีใช้ผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน ดงันั้นเม่ือทราบกลุ่มเป้าหมายแลว้ก็ทาํให้เราสามารถนาํขอ้มูลเหล่าน้ีไปปรับปรุงการ

ดาํเนินการ และกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนาํไปใช้ปรับปรุงร้านคา้ให้มีอตัลกัษณ์ไดอ้ย่าง

เหมาะสม หรือใกลเ้คียงกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยมีการโฆษณา และจดัทาํ

โปรโมชัน่ใหเ้หมาะแก่กลุ่มผูบ้ริโภค เพื่อเป็นการเพิ่มฐานลูกคา้ใหม้ากยิง่ข้ึน 

 ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีทุกดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นผูว้ิจยัขอเสนอแนะเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจของลูกคา้และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด ดงัน้ี 

 2.  ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลี เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางมีความหลากหลาย มีตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง มีการ

เปล่ียนแปลงตวัสินคา้ให้น่าสนใจและทนัสมยัอยู่เสมอ ซ่ึงเป็นการสร้างความแตกต่างในด้าน

ผลิตภณัฑ ์ทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจและภูมิใจใน

สินคา้ ดงันั้นร้านคา้ควรมุ่งเนน้ท่ีจะเสนอผลิตภณัฑ์และบริการภายในร้านคา้แบบใหม่ๆ ท่ีเนน้แบบ

เฉพาะเจาะกลุ่ม เจาะรูปแบบการใชชี้วิตของแต่ละบุคคล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

สร้างความแตกต่างให้กบัผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการแค่ซ้ือเคร่ืองสําอางเพียงเพราะไดร้าคาถูก แต่ตอ้ง 

การซ้ือสินคา้ท่ีเป่ียมไปดว้ยบุคลิกภาพเฉพาะตวั และท่ีสําคญัแสดงถึงความมีรสนิยม และการเลือก

ซ้ือของผูบ้ริโภคเองดว้ย  

 3.  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลี นอกจากการเลือกทาํเลเปิดร้านคา้ท่ีดี การคมนาคมสะดวก  เพื่อจูงใจให้ผูบ้ริโภคเขา้

มาเลือกซ้ือสินคา้ภายในร้านคา้แลว้ ก็ควรท่ีจะมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้

ในดา้นต่างๆให้เพียงพอ เพื่อท่ีจะเป็นการเพิ่มจาํนวนลูกคา้ให้เลือกมาซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีร้านคา้ของ

เรา เช่น มีระบบจดัส่งสินคา้ถึงท่ี จุดรับฝากของเพื่อความสะดวกในการเดินเลือกซ้ือสินคา้ภายใน

ร้านอยา่งสบายใจ การขายสินคา้ออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์จดัทาํแคตตาล็อกออนไลน์ เป็นตน้  
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 4.  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ร้านค้าควรมีการวางแผนการส่งเสริมการตลาด             

ดว้ยวิธีการติดต่อส่ือสารการตลาดแบบครบเคร่ือง [(Integrated Marketing Communication (IMC)] 

เพื่อส่งเสริมการตลาดโดยใช้ทุกเคร่ืองมือของการจูงใจท่ีเหมาะสม เพื่อให้ลูกคา้ได้ข่าวสารของ

สินคา้ เช่น แนะนาํสินคา้ใหม่ หรือโปรโมชัน่ตามเทศกาลต่าง ๆ จากทางร้านคา้ ทั้งน้ี ควรเน้นกล

ยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการขายใหต่้อเน่ือง เช่น ควรกาํหนดวาระในการลดราคา (End of Season Sales) 

การสะสมแสตมป์หรือคะแนน การให้คูปองแลกซ้ือ การแจกของตวัอยา่ง การให้ของแถม การ

รับประกนัสินคา้ให้เปล่ียนหรือคืนเงิน การจดักิจกรรมพิเศษ การให้ทดลองใช ้การให้คาํปรึกษาฟรี 

ฯลฯ นอกจากน้ี ควรทาํการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) เพื่อเป็นการแจง้ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบั

ทางร้านคา้ไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เช่น ส่ง SMS เพื่อแจง้ข่าวเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพิเศษ 

ใหก้บัลูกคา้ประจาํหรือลูกคา้สมาชิก 

 

 ส่วนที ่ 6   ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.  ควรศึกษาวจิยัในเชิงเจาะลึกมากข้ึน ดว้ยการทาํวิจยัสัมภาษณ์แบบกลุ่ม Focus Group 

โดยให้กลุ่มตวัอย่างไดจิ้นตนาการร้านคา้เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีในฝันของตนเอง             

ซ่ึงถ่ายทอดออกมาบนกระดาษ จากการนาํภาพหลาย ๆ ภาพมาปะติดปะต่อและส่ือสารหรือนาํเสนอ

ออกมาเป็นร้านคา้ท่ีตนเองตอ้งการ ประกอบการวเิคราะห์ดว้ยจะช่วยใหเ้ห็นภาพไดช้ดัเจนข้ึน  

 2.  ควรจบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และเลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมาทาํการวิจยั เพื่อเขา้ถึง

ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาดเฉพาะกลุ่มท่ีชดัเจนมาก

ยิง่ข้ึน 
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แบบสัมภาษณ์หัวข้อวจัิยเร่ือง 

ปัจจัยด้านการออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้าน ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ทีม่ีผลต่อ 

การตัดสินใจซ้ือของธุรกจิร้านขายเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหล ี

 

ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์............................................................................................................... 

ตาํแหน่ง/หนา้ท่ีรับผดิชอบ................................................................................................ 

เพศ.................  อาย.ุ...................... ปี   

อาชีพ (กรุณาระบุสถานท่ีทาํงานดว้ยค่ะ) ........................................................................................ 

รายไดต่้อเดือน........................บาท   การศึกษาสูงสุด........................................................................ 

สถานท่ีตอบแบบสัมภาษณ์.................................................................................................................. 

เวลาตอบแบบสัมภาษณ์....................................................................................................................... 

 

ส่วนที ่1 : พฤติกรรมการใช้เคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี 

1. ปัจจุบนัท่านใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีอะไรบา้ง และยีห่อ้ใดบา้ง 

............................................................................................................................................................. 

 

2. ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีจากแหล่งใด (กรุณาระบุ) 

............................................................................................................................................................. 

 

3. ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีบ่อยคร้ังเพียงใด และราคาเฉล่ียท่ีซ้ือ               

ในแต่ละคร้ังเป็นจาํนวนเท่าใด  

............................................................................................................................................................. 

 

4. ท่านใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด  

............................................................................................................................................................. 

 

5. เพราะเหตุใดท่านจึงเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี  

............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่2 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ือ 

6. ท่านคิดวา่ ตวัผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ 

อยา่งไร  

............................................................................................................................................................. 

 

7. ท่านคิดวา่ ราคาของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

หรือไม่ อยา่งไร  

............................................................................................................................................................. 

 

8. ท่านคิดวา่ สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

หรือไม่ อยา่งไร  

............................................................................................................................................................. 

 

9. ท่านคิดวา่ รายการส่งเสริมการขายของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือหรือไม่ อยา่งไร  

............................................................................................................................................................. 

10. ท่านคิดวา่ส่วนใดสาํคญัท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ (กรุณาเรียงลาํดบัความสาํคญัจาก

ความสาํคญัมากท่ีสุดไปยงัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด) และเพราะเหตุใด   

___ ตวัผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี  

 เพราะ............................................................................................................................................... 

___ ราคาผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี  

 เพราะ............................................................................................................................................... 

___ สถานท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี  

 เพราะ.............................................................................................................................................. 

___ โปรโมชัน่ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี  

 เพราะ...............................................................................................................................................  

11. ท่านคิดวา่สถานท่ีจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางจะสามารถกระตุน้ใหท้่านซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอาง

เพิ่มข้ึนหรือไม่  

............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่3 องค์ประกอบด้านการออกแบบหน้าร้านทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ือ 

12. หากร้านขายผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางประเภทร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) จะทาํการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงหนา้ร้าน ส่ิงแรกท่ีท่านอยากใหป้รับปรุงคืออะไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

13. ร้านเคร่ืองสาํอางในฝัน ท่ีท่านอยากจะเดินเขา้ไปเลือกซ้ือหรือตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง จะตอ้ง

มีลกัษณะอยา่งไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

14. ท่านคิดวา่ ร้านขายเคร่ืองสําอางท่ีมีหนา้ร้านเป็นเอกลกัษณ์ จะช่วยกระตุน้การตดัสินใจซ้ือของ

ท่านหรือไม่ อยา่งไร    

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

15. องคป์ระกอบในการตกแต่งหนา้ร้านคา้เด่ียว (Stand Alone Shop) องคป์ระกอบใดต่อไปน้ีท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่านท่ีสุด (กรุณาเรียงลาํดบั 1-8) 

___ แสง  

 เพราะ

............................................................................................................................................... 

___ สี  

 เพราะ

............................................................................................................................................... 

___ การจดัชั้นวางสินคา้  

 เพราะ

............................................................................................................................................... 

___ ดนตรีหรือเพลง  

 เพราะ

............................................................................................................................................... 
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___ กล่ิน 

 เพราะ

............................................................................................................................................... 

___ พื้นท่ีทางเดินระหวา่งชั้นวางสินคา้  

 เพราะ

............................................................................................................................................... 

___ ส่ือโฆษณาภายในร้านหรือมุมโปรโมชัน่ (ป้ายโฆษณาในร้าน, แผน่พบั, แคตตาล็อก, มุมจดัลด

 ราคา, ฯลฯ) 

   เพราะ

............................................................................................................................................... 

___ พนกังานขาย (หนา้ตา, การแต่งกาย, การพดูจา)  

 เพราะ

............................................................................................................................................... 
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