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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของนักศึกษาชาวจีนใน
เขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์
เครื่ อ งสาอางของนั กศึก ษาชาวจีน ในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) ศึกษาอิทธิพลของลั กษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ส่ ว นประสมทางการตลาด และการสนั บ สนุ น ของผู้ มีช่ ื อ เสีย งที่มี ผลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิจัยครั้งนี้ใช้ การวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูลจากนักศึกษาชาวจีน
จานวน 140 คน ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 4 แห่งในกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด และการ
สนับสนุ นของผู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของนักศึกษาชาวจีนใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษานี้ยังเป็ นประโยชน์กับผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสาอางในการกาหนดกล
ยุ ทธ์ทางการตลาดที่เ หมาะสมกับลู ก ค้ าเป้ าหมายโดยเฉพาะนั ก ศึ กษาชาวจี นที่เ ข้ ามาศึ กษาใน
ประเทศไทยได้ ต่อไป

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา ธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษางานวิจัย
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ในยุ คที่มีการแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลข่ าวสารเป็ นไปอย่างรวดเร็วและไร้ พรมแดนเช่ นใน
ปั จ จุ บั น นี้ การเดิ น ทางเพื่ อ ไปศึ ก ษาต่ อ ในต่ า งประเทศยั ง คงมี ค วามส าคั ญ และนั บ วั น ยิ่ ง ทวี
ความสาคัญมากยิ่งขึ้น แม้ ข้อมูลบางอย่างอาจจะค้ นคว้ าได้ ในโลกของอินเตอร์เน็ต แต่การเข้ าไป
สัมผัสและใช้ ชีวิตอยู่ในประเทศนั้นๆย่อมเข้ าถึงข้ อเท็จจริ งได้ มากกว่า ดังนั้นกลุ่มนักศึกษาจาก
ประเทศจีนที่เข้ ามาศึกษาอยู่ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน การได้ มาศึกษาและใช้ ชีวิตประจาวันอยู่
ในประเทศไทย ย่อมเพิ่มโอกาสและมีความเข้ าใจลักษณะนิสัยของคนไทยได้ ดี กว่าผู้อ่ืน นามาซึ่ง
ความได้ เปรียบทางธุรกิจในวันข้ างหน้ า ในบรรดานักศึกษาต่างชาติท่เี ข้ ามานั้น นักศึกษาชาวจีนมี
จานวนมากอย่างเห็นได้ ชัด (แผนกวิเทศน์สัมพันธ์ มธบ.2558)การใช้ ชีวิตต่างแดนของนักศึกษา
ชาวจีนเหล่านี้ย่อมต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับวิถีการดาเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมและประเพณีของคน
ไทยไม่มากก็น้อย การอยู่ในช่วงของวัยรุ่นของนักศึกษาหญิงเหล่านี้นอกเหนือจากการเรียนแล้ ว
ความเป็ นอยู่การแต่งกายใช้ จ่ายต่างๆก็ต้องปรับให้ เหมาะสมกับสังคมของคนไทยหรือของวัยรุ่น
ไทย การค้ นคว้ าอิสระฉบับนี้จึงได้ จัดทาขึ้นเพื่อที่จะศึกษากลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาจากประเทศ
จี น ที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ในเขตกรุ ง เทพมหานครถึ ง พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่องสาอางและปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจดังกล่าว

คาถามการวิจยั
งานวิจัยนี้มีคาถามของการศึกษาดังนี้
1. พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ องส าอางของนั ก ศึ ก ษาชาวจี น ในเขต
กรุงเทพมหานครเป็ นอย่างไร
2. นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครมี คุณลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่าง
กันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้ าเครื่องสาอางแตกต่างกันหรือไม่
3. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ประกอบการใดบ้ างที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อเครื่องสาอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร
4. การสนับสนุนของผู้มีช่ือเสียงมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางของนักศึกษา
ชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่

วัตถุประสงค์ในการทาวิจยั
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้
1. เพื่ อศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
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2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะประชากรศาสตร์ของนักศึกษาชาวจีนที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้ านส่วนประสมการตลาด และการสนับสนุน ของผู้มี
ชื่ อเสี ย งต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ องส าอางของนั ก ศึ ก ษาจี น ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร

สมมุติฐานของการวิจยั
งานวิจัยนี้มีสมมุติฐานและกรอบแนวคิดที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. คุณลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่ างกันส่งผลต่ อพฤติกรรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
2. กลยุ ท ธ์ส่ ว นประสมทางการตลาดของผู้ ป ระกอบการมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร
3. การสนับสนุนของผู้มีช่ือเสียงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของ
นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวความคิดในการวิจยั
ประชากรศาสตร์
(Demography)












เพศ
อายุ
รายได้
สถาบันการศึกษา
คณะและสาขาที่เรี ยน
มณฑลบ้านเกิดในประเทศจีน

พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อ
เครื่องสาอาง
(Purchasing
Behavior of
Chinese Cosmetic
Buyers)
• Who
• What
• Why
• Who Participates
• When
• Where
• How

กลยุทธ์ ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing
Mix)
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดหน่าย
ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด

การสนับสนุนของผู้มี
ชื่อเสียง (Celebrity
Endorsement)

แบบการวิจยั
รูปเพศ
 อายุ
 อาชีพ ของผูม้ ีชื่อเสี ยง

ภาพที่1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
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ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
ผลการศึกษาสามารถนาไปใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ อเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขัน ของผู้ประกอบการเครื่องสาอาง และการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางให้ กับ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นนั กศึกษาชาวจีนได้ อย่างเหมาะสม
ต่อไป

วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
Kotler และ Keller (2009) และ ศิริวรรณ, เสรีรัตน์ และคณะ (2546) กล่าวว่ า
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้ าของผู้บริ โภคได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยหลายประการ อาทิ เช่ น
คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ กลยุ ท ธ์ส่ว นประสมทางการตลาดของผู้ ข ายหรื อ การใช้ ผ้ ู มี
ชื่ อ เสียงมาสนั บ สนุ น สิน ค้ า ในธุ ร กิ จ เครื่ อ งสาอางในประเทศไทยมี งานวิ จั ยที่มีผลการศึ ก ษาที่
สอดคล้ องกันอยู่หลายชิ้น อาทิ เช่น
รัชฎา ศาลกลาง (2547) ทาการวิจัยเรื่อง “ปั จจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอาง
นาเข้ าจากต่างประเทศของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา” พบว่าเครื่องสาอาง
นาเข้ าจากต่างประเทศที่นิยมใช้ มากที่สุดเรียงตากลาดับคือ ชิเซโด คลี นิกข์ และฮานาโกะ สาเหตุ
เลือกซื้อเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้ า ความถี่ในการซื้อทุก 2-3 เดือน อายุมีผลต่อปั จจัย
ด้ านราคาและคุณสมบัติของพนักงานบริการ ด้ านวัฒนธรรม ด้ านจิตวิทยา มีความสาคัญแตกต่าง
กัน อาชี พที่แตกต่ างกันเห็นว่ า ปั จจั ยด้ านการจั ดจาหน่ าย ด้ านโฆษณาทางการตลาด และด้ า น
สังคม มีความสาคัญแตกต่างกัน และผู้บริ โภคที่มีรายได้ แตกต่างกันเห็นว่ าปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านการจัดจาหน่าย และด้ านจิตวิทยามีความสาคัญแตกต่างกัน
ปิ ยพร คงหมาก (2546) ทาการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสาอางในระบบขายตรงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่
จะซื้อ เครื่ อ งสาอางจากระบบขายตรงคิดเป็ น ร้ อยละ 42.2 ความถี่ในการซื้ อ 1เดือน/ครั้ ง
ผู้บริโภคเห็นว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด พิจารณาด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อมาก มีการอ้ างอิงสรรพคุณที่ไม่แตกต่างกัน แต่การจัดจาหน่ ายที่เข้ าถึงลูกค้ านั้นมีความสาคัญ
มากกว่า
นิ ลุ บ ล นิ ม ลรั ต น์ (2541) ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง “ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อสิ น ค้ า ประเภท
เครื่องสาอางในห้ างสรรพสินค้ าในจังหวัดเชียงใหม่ ” พบว่าเครื่องสาอางที่ผ้ ูบริโภคนิยมมากที่สุด
คือ PIAS มีถึงร้ อยละ 26 และผู้บริ โภคที่นิยมซื้อสินค้ าเครื่ องสาอางจากห้ างสรรพสินค้ า เพราะ
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คุณภาพเชื่อถือได้ มีจานวนร้ อยละ 62.3 และร้ อยละ 56.7 ของผู้ท่เี คยบริโภคสินค้ านาเข้ าจาก
ต่างประเทศเพราะเชื่อมั่นว่าคุณภาพดีกว่าเครื่องสาอางที่ผลิตในประเทศไทย
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ได้ แก่ คุณลักษณะทางประชากร กล
ยุ ท ธ์ท างการตลาดของผู้ ป ระกอบการ และ การสนั บ สนุ น ของผู้ มี ช่ื อ เสีย งต่ อ พฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจเครื่ องสาอางของนักศึกษาชาวจีนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีจานวนมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (แผนกวิเทศน์สมั พันธ์ มธบ.2558)

ระเบียบวิธีวิจยั
ประชากรในในการศึกษาครั้ งนี้ ไก้ แก่ นักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาอยู่ ในมหาวิ ทยาลัยใน
เขตกรุงเทพมหานครที่ซ้ ือเครื่องสาอางซึ่งจัดจาหน่ายในประเทศไทย ตัวอย่าง ได้ แก่ นักศึกษาชาว
จี น ที่ซ้ ื อเครื่ อ งส าอางซึ่ งจั ด จ าหน่ า ยในประเทศไทยที่ศึ ก ษาอยู่ ในมหาวิ ท ยาลั ย 4 แห่ ง ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพกล้ วยนา้ ไทย และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 140 ราย
การศึกษาใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน(Quota Sampling) เก็บข้ อมูลโดยใช้ วิธีเก็บ
ข้ อมูลแบบสะดวก (Convenience Sampling) และการอ้ างอิงต่อเนื่องหรื อบอกต่อ (Snowball
Sampling) กับนักศึ กษาชาวจี นได้ จานวนตัวอย่างมหาวิทยาลัยละ 35 ตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 140
ตัวอย่างโดยใช้ วิธกี ารเก็บข้ อมูล 2 แบบ ได้ แก่
1. ข้ อ มู ล ปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการแจก
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิน ใจซื้ อเครื่ อ งส าอางของนั ก ศึ ก ษาชาวจี น ในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ กลุ่มตัวอย่างกรอกด้ วยตนเอง
2. ข้ อ มู ล ทุ ติย ภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้ อ มู ล ที่ได้ จ ากการศึ ก ษา รวบรวม
ผลงานวิจัย บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ธุรกิจ นิตยสาร ข้ อมูลทางสถิติ รายงาน
ต่างๆ และข้ อมูลจากอินเตอร์เน็ต

วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนาแบบสอบถามที่ได้ รวบรวมมาดาเนินการ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ สถิติค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
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1.1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ตอนที่ 1) ได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน สถาบันการศึกษา คณะและสาขาที่เรียน และจังหวัดบ้ านเกิดของท่านในประเทศจีน
1.2 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (ตอนที่ 2) ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย แลด้ านส่งเสริมการตลาด
1.3 การสนั บ สนุ นของผู้ มีช่ ื อ เสียง (ตอนที่ 3) ได้ แ ก่ เพศ อายุ อาชี พ (ของผู้ มี
ชื่อเสียง)
1.4 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง (ส่วนที่ 4) ได้ แก่ กลุ่มเป้ าหมายที่ท่าน
คิดว่ า ควรซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ์เครื่ อ งสาอาง (Who) ประเภทของสิ น ค้ า ผลิ ตภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสาอางที่ซ้ ื อ
(What) ช่ ว งเวลาในการซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอาง (When) ช่ อ งทางในการซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอาง (Where) วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง (Why) ผู้ท่มี ีอิทธิพลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง (Whom) วิธีท่ชี าระเงินในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง (How)
(Kotles & Keller, 2009)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุ มาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
โดยใช้ สถิติไคสแควร์ (
)

สรุปผลการวิจยั
1.) คุณลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศ
หญิงจานวน 120 คน เพศชายจานวน 20 คน ซึ่งส่วนใหญ่ผ้ ูตอบแบบสอบถาม มีช่วงอายุ 22 ปี
มากที่สุด จานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.9 โดยกาลังศึกษาใน คณะมนุ ษย์ศาสตร์ มากที่สุด
จานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 รายได้ ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้มีรายได้ ไม่
เกิน 10,000 บาท มากที่สุด จานวน 84 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.0 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
อาศัยอยู่ท่เี มืองกวางสี (Guangxi) มากที่สดุ จานวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.3
2.) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
การวิเคราะห์ความคิดเห็นด้ านปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด มีดังนี้
2.1 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่า โดยรวมระดับความพึ่งพอใจอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับความปลอดภัยในการใช้ ผลิตภัณฑ์ เป็ น
ลาดับแรก (ค่าเฉลี่ย 4.40) และ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ เป็ นลาดับสุดท้าย (ค่าเฉลี่ย 3.74)
2.2 ปั จจั ยด้ านราคา พบว่ า โดยรวมระดับ ความพึ่ งพอใจอยู่ในระดับ เห็นด้ วยมาก
พบว่า ราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้ รับต่อตนเองในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.38) และในขณะที่
การชาระโดยผ่านบัตรเครดิตได้ อยู่ในระดับเห็นด้ วยน้ อย (ค่าเฉลี่ย 2.48)
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2.3 ปัจจัยด้ านช่องทางจาหน่าย พบว่า โดยรวมระดับความพึ งพอใจอยู่ในระดับเห็น
ด้ วยปานกลาง พบว่ า สถานที่จาหน่ ายใกล้ บ้านหรื อที่ทางานอยู่ ในระดับเห็นด้ วยมาก (ค่าเฉลี่ ย
3.73) และในระดับปานกลาง ได้ แก่ การสั่งซื้อผ่านเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค (Facebook) (Line)ไลน์
และอินสตาแกรม(Instagram)(ค่าเฉลี่ย 2.96)
2.4 ปัจจัยด้ านการส่งเสริมการขาย พบว่า โดยรวมระดับความพึ่งพอใจอยู่ในระดับ
เห็นด้ วยมาก พบว่ า ด้ านการส่งเสริ มการขาย พบว่า การลดราคา อยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก
(ค่ าเฉลี่ ย 3.94) และโดยการมีพนักงานขายสินค้ าตรงถึงบ้ านลูกค้ า อยู่ ในระดับเห็น ด้ วยน้ อย
(ค่าเฉลี่ย 2.50)
3.) การผูส้ นับสนุนของผูม้ ีชื่อเสียง
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเพศหญิงเป็ นพรีเซ็นเตอร์
มากกว่ าเพศชาย โดยเพศหญิงจานวน 93 คน (ร้ อยละ 66.4) ลาดับต่ อมาช่ วงอายุ ท่ีผ้ ู ตอบ
แบบสอบถามชื่นชอบพบว่า ช่วงอายุ 20-30 ปี มากที่สุด จานวน 95 คน (ร้ อยละ 67.9) และ
ลาดับสุดท้ าย อาชีพที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามชื่นชอบพบว่ า นักแสดง จานวน 87 คน (ร้ อยละ
62.1)
4.) ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมุติฐานมีจานวน 3 ข้ อดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จั ย ทางด้า นประชากรศาสตร์ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ
พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งส าอางของนัก ศึ ก ษาชาวจี น ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า
ปัจจัยด้านเพศ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของ
นักศึกษาชาวจีนในเรื่องของช่วงอายุบุคคล ประเภทสินค้ า และเหตุผลในการซื้อ อย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05) พบว่ า เพศหญิ ง เห็น ด้ ว ยมากกว่ า เพศชายว่ า กลุ่ ม คนช่ ว งอายุ 16-25 ปี ควรใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ในขณะที่เพศชายเห็นด้ วยมากกว่าเพศหญิง ว่ากลุ่มช่วงอายุ 26 - 35 ปี
ควรใช้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ในเรื่องผลิตภัณฑ์บารุงผิวกายเพศหญิง เห็นด้ วยมากกว่าเพศชาย
และผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ า ดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าควรเลือกสินค้ าประเภทนี้เป็ นประจา
และเพศหญิงเห็นด้ วยมากกว่าเพศชายในเรื่องผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางเพื่อบารุงผิวพรรณจานวน
ดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าควรใช้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเพื่อบารุงผิวพรรณ
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สาหรับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ในเรื่อง บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ ซื้อเมื่อใด สถานที่ท่ี
เลื อกซื้ อ และ วิ ธีท่ีการชาระเงินอย่ างไร ปั จจัยด้ านเพศไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อ
เครื่องสาอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร (p>0.05)
ปั จจัยด้านอายุ ที่แตกต่างกัน ได้ แก่ ประเภทสินค้ า เหตุผลในการซื้อ และสถานที่ท่ี
เลื อ กซื้ อ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิน ใจซื้ อเครื่ อ งส าอางในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี
นัยสาคัญ (p<0.05) อายุท่แี ตกต่างกันมีเหตุผลในการซื้อที่แตกต่างกัน โดยให้ ความสาคัญเรื่อง
เส้ นผมมากกว่ าช่ วงอายุ อ่ ืน และเหตุผลในการซื้อเพื่ อบารุงผิวพรรณ และสถานที่ในการซื้ อจาก
แหล่งห้ างสรรพสินค้ า ส่วนใหญ่แล้ วผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 22 ปี จะให้ ความสาคัญมากกว่ าช่วง
อายุอ่นื
สาหรับปัจจัยด้ านอื่นๆ ได้ แก่ ช่วงอายุบุคคล บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ ซื้อเมื่อใด
และวิธีการชาระเงินอย่างไร ปั จจัยด้ านอายุ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
ของนักศึกษา ชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร (p>0.05)
ปั จจัย ด้านสถาบันการศึ กษา ที่แ ตกต่ า งกัน ส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ์
เครื่ องสาอางของนักศึกษาชาวจีนในเรื่ องของ ช่วงอายุบุคคล ประเภทสินค้ า เหตุผลในการซื้อ
สถานที่ท่เี ลือกซื้อ และ วิธีการชาระเงินอย่างไร อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) พบว่า จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยให้ ความสาคัญของกลุ่มคนช่ วงอายุ16-25 ปี ประเภทผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ า และผู้
มีส่วนในการตัดสินใจซื้อคือเพื่ อน และแหล่ งสถานที่ในการซื้อจากห้ างสรรพสินค้ า เหล่ านี้ ส่วน
ใหญ่แล้ วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ ความสาคัญมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ
สาหรั บปั จจัยด้ านอื่นๆ ได้ แก่ บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ และ ซื้อเมื่อใด ปั จจัย
ด้ านสถาบันการศึกษา ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางในเขตกรุงเทพมหานคร
(p>0.05)
ปัจจัยด้านคณะและสาขาทีเ่ รียน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางของนัก ศึกษาชาวจี นในเรื่ องของช่ วงอายุบุคคล ประเภทสิน ค้ า เหตุผลในการซื้ อ
บุ ค คลที่มี ส่ ว นในการตั ด สิน ใจ สถานที่ท่ีเ ลื อ กซื้ อและวิ ธีท่ีช าระเงิ น อย่ า งไร อย่ า งมี นั ย สาคั ญ
(p<0.05) พบว่ า คณะมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ กลุ่ ม คนช่ ว งอายุ 16-25 ปี ประเภท
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ า และซื้อเพื่อบารุงผิวพรรณ ผู้มีส่วนในการตัดสินใจซื้อ คือเพื่อน และแหล่ง
ที่ซ้ ือจากห้ างสรรพสินค้ า เหล่านี้คณะมนุษย์ศาสตร์มีความเห็นมากกว่าคณะสาขาอื่นที่เรียน
สาหรับปัจจัยด้ านอื่นๆ ได้ แก่ ซื้อเมื่อใด ปั จจัยด้ านคณะและสาขาที่เรียน ไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางในเขตกรุงเทพมหานคร (p > 0.05)
ปั จจัยด้านรายได้ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
ของนักศึกษาชาวจีนในเรื่องของประเภทสินค้ า และเหตุผลในการซื้อ อย่างมีนัยสาคัญ (p< 0.05)
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รายได้ ต่ ากว่ า 10000บาท ให้ ความสาคัญ ผลิตภัณ ฑ์บ ารุงผิวหน้ า และซื้ อเพื่ อบารุ งผิวพรรณ
มากกว่าช่างรายได้ อ่นื ที่มากกว่า
สาหรั บปั จจั ยด้ านอื่น ๆ ได้ แ ก่ ช่ ว งอายุ บุ คคล บุ คคลที่มีส่วนในการตัดสิน ใจ ซื้ อ
เมื่อใด สถานที่เลือกซื้อ และ วิธีท่กี ารชาระเงินอย่างไร ปัจจัยด้ านรายได้ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางในเขตกรุงเทพมหานคร (p>0.05)
ปั จจัยด้านจังหวัดบ้านเกิดในประเทศจี น ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของนักศึกษาชาวจีนในเรื่ องของ บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ ซื้อเมื่อใด
และ วิธีท่ชี าระเงินอย่างไร อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)พบว่า มณฑลกวางสีมีความเหตุว่าเพื่อนมี
ส่วนในการตัดสินใจซื้อ และซื้อเมื่อสินค้ าหมด โดยชาระค่าสินค้ าด้ วยเงินสด มณฑลกวางสี ให้
ความสาคัญมากกว่ามณฑลอื่นๆ
สาหรับปั จจัยด้ านอื่นๆ ได้ แก่ ช่วงอายุบุคคล ประเภทสินค้ า เหตุผลในการซื้อ และ
สถานที่ท่เี ลือกซื้อ ปัจจัยด้ านจังหวัดบ้ านเกิดในประเทศจีน ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อ
เครื่องสาอางในเขตกรุงเทพมหานคร (p > 0.05)
สมมติฐ านที่ 2 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผูป้ ระกอบการมีผลต่ อ
พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางของนั ก ศึ กษาชาวจี นในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
ของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในเรื่อง ช่วงอายุบุคคล ประเภทสินค้ า
เหตุ ผ ลในการซื้ อ บุ ค คลที่ มี ส่ ว นในการตั ด สิ น ใจ และสถานที่ ท่ี เ ลื อ กซื้ อ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
(p<0.05) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามด้ านผลิตภัณฑ์ เห็นว่า ผู้มีส่วนในการตัดสินใจซื้อคือ เพื่อน
และแหล่วงที่ซ้ ือสินค้ า จากห้ างสรรพสินค้ า มีความเหตุว่าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมาก
ส าหรั บ ปั จ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ ได้ แ ก่ ซื้ อเมื่ อ ใด และวิ ธี ท่ี ช าระเงิ น อย่ า งไร ปั จ จั ย ด้ า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไม่ ส่ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์เครื่ องส าอางของนั ก ศึ ก ษาชาวจี น ในเขต
กรุงเทพมหานคร (p>0.05)
ปัจจัยด้านราคา ที่แตกต่างกันส่งผล ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของ
นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในเรื่อง ช่วงอายุบุคคล ประเภทสินค้ า บุคคล
ที่มีส่วนในการตัดสินใจ และ วิธีท่ชี าระเงินอย่างไร อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) พบว่าผลิตภัณฑ์
บารุงผิวหน้ า และครอบครัวและเพื่อน มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมากในด้ านราคา
สาหรั บปั จ จั ยด้ า นอื่น ๆได้ แ ก่ เหตุ ผลในการซื้ อ ซื้ อเมื่อ ใด และ สถานที่ท่ีเ ลื อ กซื้ อ
ปัจจัยด้ านราคา ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของนักศึกษาชาวจีนในเขต
กรุงเทพมหานคร (p>0.05)
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ปั จ จั ย ด้า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผล ต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในเรื่อง ช่วงอายุ
บุคคล ประเภทสินค้ า บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ และ วิธีท่ชี าระเงินอย่างไร อย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05) เพื่ อน และครอบครั ว และแหล่ งที่ซ้ ือผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง วิธีการชาระเงินด้ วยเงิน
สด มีผลต่อการตัดสิในซื้ออย่างมากด้ านนี้
สาหรั บปั จจัยด้ านอื่นๆ ได้ แก่ เหตุผลในการซื้ อ ซื้ อเมื่อใด และ สถานที่ท่เี ลื อกซื้ อ
ปั จ จั ยด้ า นช่ อ งทางการจั ดจาหน่ า ย ไม่ ส่งผลต่ อพฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์เครื่ องสาอางของ
นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร (p > 0.05)
ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันส่งผล ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในเรื่ อง ช่ วงอายุบุคคล
ประเภทสิน ค้ า บุ คคลที่มีส่ว นในการตัดสิน ใจ และวิ ธีท่ีช าระเงิ น อย่ า งไร อย่ า งมี นั ยสาคั ญ
(p<0.05) ประเภทผลิตภัณฑ์ และครอบครัว เพื่อน และการชาระเงิน ด้ วยบัตรเครดิต และเงิน
สด มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมากในด้ านดารส่งเสริมการขาย
สาหรับปัจจัยด้ านอื่นๆ ได้ แก่ ช่วงอายุบุคคล ประเภทสินค้ า ปัจจัยด้ านบุคคลที่มีส่วน
ในการตัดสินใจ สถานที่ท่เี ลือกซื้อ และ วิธที ่ชี าระเงินอย่างไร ปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด
ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร
(p > 0.05)
จากสมมติ ฐ านที่ 3 การสนับ สนุ นของผู ม้ ี ชื่ อ เสี ย งมี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางของนักศึกษาชาวจี นในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยด้านเพศ (ของผูม้ ีชื่อเสียง)แตกต่างกันส่งผล ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในเรื่ อง ช่วงอายุบุคคล
เหตุผลในการซื้อ บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ และสถานที่ท่เี ลือกซื้อ วิธีท่ชี าระเงินอย่างไร อย่าง
มีนัยสาคัญ (p<0.05) พบว่ าพรีเซ็นเตอร์เพศหญิง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
มากกว่าพรีเซ็นเตอร์เพศชาย ด้ านช่วงอายุ และแหล่ งห้ างสรรพสินค้ า วิธีการชาระเงินด้ วยบัตร
เครดิต และเงินสด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางอย่างมาก
สาหรั บ ปั จ จั ยด้ า นอื่น ๆ ได้ แ ก่ ประเภทสินค้ า ซื้ อเมื่ อ ใดและวิ ธีท่ีช าระเงิ น อย่ า งไร
ปัจจัยด้ านเพศของผู้มีช่ ือเสียง ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของนักศึกษา
ชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร (p>0.05)
ปั จจัยด้านอายุ (ของผูม้ ีชื่อเสียง) แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกั นในเรื่อง เหตุผลในการซื้อ
และ บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) พบว่าช่วงอายุพรีเซ็นเตอร์ 2030 ปี มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง ในด้ านผู้มีส่วนในการตัดสินใจซื้อ คือ ครอบครัว
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สาหรับปัจจัยด้ านอื่นๆ ได้ แก่ ช่วงอายุบุคคล ประเภทสินค้ า ซื้อเมื่อใดสถานที่ท่เี ลือก
ซื้อ และวิ ธีท่ีชาระเงิ นอย่ างไร ปั จจั ยด้ า นอายุ ของผู้ มีช่ือเสียง ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร (p >0.05 )
ปัจจัยด้านอาชีพ (ของผูม้ ีชื่อเสียง)แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในเรื่ อง ช่ วงอายุบุคคล
เหตุ ผ ลในการซื้ อ บุ ค คลที่มี ส่ ว นในการตั ด สิ น ใจ ซื้ อเมื่ อ ใด และ สถานที่ท่ีเ ลื อ กซื้ อ อย่ า งมี
นัยสาคัญ (p<0.05) พบว่าอาชีพนักแสดงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ด้ านซื้อเพื่อบารุงผิวพรรณ ซื้อ
เมื่อสินค้ าหมด และจากแหล่งสรรพสินค้ า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางมากกว่า
อาชีพของผู้สนับสนุนด้ านอื่น
สาหรั บปั จจัยด้ านอื่นๆ ได้ แก่ ของ ประเภทสินค้ า และ วิธีท่ชี าระเงินอย่างไร ปัจจัย
ด้ านอาชีพ (ของผู้มีช่ ือเสียง)ไม่ส่งผล ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของนักศึกษา
ชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร (p>0.05)

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
จากผลการศึกษา พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็ น เพศหญิงมากกว่าเพศชาย และช่วง
อายุท่กี าลังศึกษาส่วนใหญ่เป็ นช่วง อายุโดยประมาณ 21-24 ปี และส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ระดับ
ปริญญาตรี โดยจากแบบสอบถาม จะเห็นได้ ว่านักศึกษาจีนเหล่านี้ส่วนใหญ่มา จากมณฑลกวางสี
ของประเทศจีนค่อนข้ างมากและมาจากเมืองอื่นๆบ้ าง มีรายได้ เฉลี่ยโดยประมาณไม่เกิน 10,000
บาท ต่อเดือน ใน การดาเนินชีวิตอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษาหญิงที่เข้ ามา
ศึกษาที่ประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตในประเทศ
จีน และมีบางส่วนหากเรี ยนจบแล้ วก็อยากกลับมา ประกอบอาชีพที่เมืองไทยอีก เพราะคิดว่ าที่
เมืองไทยน่าจะสามารถหา รายได้ มากกว่าอยู่ในประเทศของตัวเอง
ดังนั้นจึงเสนอแนะให้ ผ้ ูประกอบการใช้ กลยุทธ์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
โดยศึกษากลุ่มผู้บริโภคก่อนว่ามีกลุ่มคนช่วงไหนบ้ างที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่เราจะ
ทา ดังนั้นพบว่า ส่วน ใหญ่แล้ วผู้ท่คี วรใช้ เครื่องสาอาง ควรเป็ นช่วงอายุ 16-25 ปี และ ช่วง อายุ
26 - 35 ปี เพราะคิ ด ว่ า ช่ ว งวั ย นี้ มี ค วามเหมาะสมอย่ า งยิ่ ง ในการ บ ารุ ง รั ก ษาผิ ว พรรณ ซึ่ ง
นักศึกษาจีนก็ให้ ความสาคัญต่อการ บารุงรักษา ผิวหน้ าและผิวกายเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนการบารุง
ผิวพรรณ นั้นจะเห็นได้ ว่า การบารุงส่วนใหญ่แล้ วจะบารุงเพื่อผิวพรรณให้ ดูดี
ดังนั้นจึงเสนอแนะให้ ผ้ ูประกอบการศึกษาสาหรับการตัดสินใจซื้อเครื่ องสาอางของ
นักศึกษาจีนนั้ น พบว่ า เพื่ อน และครอบครั ว มีส่วนอย่างมากในการตัดสินใจซื้อเครื่ องสาอาง
เพราะ คิดว่าเพื่อนหรือครอบครัวนั้นได้ คั ดสรรสิ่งดีๆมาให้ ได้ ทดลอง และน่าเชื่อถือกว่าการได้
เลือกซื้อเอง จึงเสนอแนะให้ ผ้ ูประกอบการทาโปรโมชั่นสาหรับกลุ่มลูกค้ าที่แนะนาให้ ซ้ ือสินค้ าเป็ น
การเพิ่มยอดขายอีกด้ านหนึ่ง การซื้อเครื่องสาอางจะตัดสินใจซื้อก็เมื่อ สินค้ านั้นหมด หรืออยาก
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ซื้ อฝากเพื่ อ นให้ เ ป็ นของขวั ญ ตามเทศกาล ต่ า งๆ สถานที่แ หล่ ง ที่เ ลื อ กนั้ น ซื้ อส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว
นักศึกษาจีนจะหาซื้อจาก ทางห้ างสรรพสินค้ า ซึ่งมีความสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ นิลุบล นิ
มลรั ตน์ (2541) เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้ าประเภทเครื่ องสาอาง ในห้ างสรรพสินค้ าใน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า ผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้ า เครื่องสาอางจากห้ างสรรพสินค้ า เพราะคิดว่า
คุณภาพความหน้ าเชื่อถือ ค่อนข้ างดีกว่าการซื้อจากแหล่งอื่นๆ และวิธกี ารชาระค่าสินค้ า จะเห็นได้
ว่ าส่วนใหญ่ เลื อกที่จะ ซื้ อสินค้ าด้ วยเงินสดเพราะคิดว่ ามีความสะดวก สบายในการจ่ ายเงินสด
มากกว่ าการจ่ ายผ่านบัตรเครดิต ดังนั้นจึงเสนอแนะให้ ผ้ ูประกอบการจัดจาหน่ ายว่ างสินค้ าใน
ห้ างสรรพสินค้ าเพิ่มมากขึ้น และอาจทาบัตรสมาชิกส่วนลดเมื่อลูกค้ าซื้อครั้งต่อไปจ่ายเงินสด ลด
10%จ่ายผ่านบัตรเครดิตลด 5% ซึ่งเป็ นการเพิ่มยอดขายและสร้ างแรงจูงใจให้ ลูกค้ ากลับมาซื้ออีก
ในครั้งต่อไป ดังนั้นงานวิจัยเล่ มนี้จึงมีประโยชน์อย่างมากในการต่อยอดธุรกิจวงการความสวย
ความงามในอนาคต

การวิจยั ในอนาคตสามารถดาเนินการได้ดงั นี้
1) ศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ได้ แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจั ยรูปแบบการ
ดาเนินชีวิต ส่วนประสมทางการตลาด และ การสนับสนุ นของผู้มีช่ือเสียงต่อพฤติกรรมตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสาอางของนักศึกษาต่างชาติโดยการศึกษาของประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น
กัมพูชา เวียดนาม จะทาให้ เกิดประโยชน์ทางการตลาดต่อผู้ผลิตมากขึ้น
2) ปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางที่มิได้ ถูกศึกษาในงานวิจัย
นี้ เช่น การสร้ างมูลค่าเพิ่ม หรือ วัฒนธรรมของผู้บริโภคในประเทศที่ศึกษา
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