
 

พฤตกิรรมการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนใน

เขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร  2) ศึกษาอิทธิพลของลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด และการสนับสนุนของผู้มีช่ือเสียงที่มีผลต่อการ

ตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การวิจัยคร้ังน้ีใช้การวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเกบ็ข้อมูลจากนักศึกษาชาวจีน 

จ านวน 140 คน ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 4 แห่งในกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้

สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด และการ

สนับสนุนของผู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

 ผลการศึกษานี้ ยังเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการธุรกิจเคร่ืองส าอางในการก าหนดกล

ยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะนักศึกษาชาวจีนที่เข้ามาศึกษาใน

ประเทศไทยได้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

   

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขา ธุรกจิอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

** ที่ปรึกษางานวิจัย 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ในยุคที่มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดนเช่นใน

ปัจจุบันน้ี การเดินทางเพ่ือไปศึกษาต่อในต่างประเทศยังคงมีความส าคัญและนับวันย่ิงทวี

ความส าคัญมากย่ิงขึ้น แม้ข้อมูลบางอย่างอาจจะค้นคว้าได้ในโลกของอินเตอร์เนต็ แต่การเข้าไป

สัมผัสและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศน้ันๆย่อมเข้าถึงข้อเทจ็จริงได้มากกว่า ดังน้ันกลุ่มนักศึกษาจาก

ประเทศจีนที่เข้ามาศึกษาอยู่ในประเทศไทยกเ็ช่นเดียวกัน การได้มาศึกษาและใช้ชีวิตประจ าวันอยู่

ในประเทศไทย ย่อมเพ่ิมโอกาสและมีความเข้าใจลักษณะนิสัยของคนไทยได้ดีกว่าผู้อื่น น ามาซ่ึง

ความได้เปรียบทางธุรกิจในวันข้างหน้า ในบรรดานักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาน้ัน นักศึกษาชาวจีนมี

จ านวนมากอย่างเหน็ได้ชัด (แผนกวิเทศน์สัมพันธ์ มธบ.2558)การใช้ชีวิตต่างแดนของนักศึกษา

ชาวจีนเหล่าน้ีย่อมต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีการด าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมและประเพณีของคน

ไทยไม่มากกน้็อย การอยู่ในช่วงของวัยรุ่นของนักศึกษาหญิงเหล่าน้ีนอกเหนือจากการเรียนแล้ว 

ความเป็นอยู่การแต่งกายใช้จ่ายต่างๆกต้็องปรับให้เหมาะสมกับสังคมของคนไทยหรือของวัยรุ่น

ไทย การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีจึงได้จัดท าข้ึนเพ่ือที่จะศึกษากลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาจากประเทศ

จีนที่ ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองส าอางและปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจดังกล่าว 

 

ค าถามการวิจยั  

งานวิจัยน้ีมีค าถามของการศึกษาดังน้ี 

 1. พฤติกรรมการ ซ้ือผลิตภัณฑ์ เค ร่ืองส าอางของนักศึกษาชาว จีนในเขต

กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 

 2.  นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครมีคุณลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่าง

กนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าเคร่ืองส าอางแตกต่างกนัหรือไม่ 

 3.  กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ประกอบการใดบ้างที่มีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือเคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4.  การสนับสนุนของผู้มีช่ือเสยีงมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางของนักศึกษา

ชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

 

วตัถุประสงคใ์นการท าวิจยั 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครต่อการ

ตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอาง 
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 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะประชากรศาสตร์ของนักศึกษาชาวจีนที่อาศัยอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานครต่อการตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอาง 

 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด และการสนับสนุนของผู้มี

ช่ือเสียงต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ เค ร่ืองส าอางของนักศึกษาจีนที่ อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  

สมมุติฐานของการวิจยั 

งานวิจัยน้ีมีสมมุติฐานและกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังน้ี 

 1.  คุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

 2.  กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ประกอบการมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสนิใจซ้ือ ผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  การสนับสนุนของผู้มีช่ือเสียงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของ

นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการวิจยั 

 

 

 

 

 

ภาพที่1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing 

Mix) 

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
 ปัจจยัดา้นราคา 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัหน่าย 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอาง 
(Purchasing 
Behavior of 

Chinese Cosmetic 
Buyers) 

• Who   
• What   
• Why   
• Who Participates 
• When   
• Where   
• How   

 การสนับสนุนของผู้มี
ช่ือเสียง (Celebrity 

Endorsement) 

 เพศ 

 อาย ุ

 อาชีพ ของผูมี้ช่ือเสียง 
 

ประชากรศาสตร์
(Demography) 

 เพศ 
 อาย ุ
 รายได ้
 สถาบนัการศึกษา 
 คณะและสาขาท่ีเรียน 
 มณฑลบา้นเกิดในประเทศจีน 
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ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ทางการแข่งขัน ของผู้ประกอบการเคร่ืองส าอาง และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางให้กับ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักศึกษาชาวจีนได้อย่างเหมาะสม

ต่อไป 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

         Kotler และ Keller (2009) และ ศิริวรรณ, เสรีรัตน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ อาทิ เช่น 

คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ขายหรือการใช้ผู้มี

ช่ือเสียงมาสนับสนุนสินค้าในธุรกิจเคร่ืองส าอางในประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีผลการศึกษาที่

สอดคล้องกนัอยู่หลายช้ิน อาท ิเช่น 

รัชฎา ศาลกลาง (2547) ท าการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง

น าเข้าจากต่างประเทศของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา” พบว่าเคร่ืองส าอาง

น าเข้าจากต่างประเทศที่นิยมใช้มากที่สุดเรียงตากล าดับคือ ชิเซโด คลีนิกข์ และฮานาโกะ สาเหตุ

เลือกซ้ือเพราะเช่ือมั่นในคุณภาพของสินค้า ความถี่ในการซ้ือทุก 2-3 เดือน อายุมีผลต่อปัจจัย

ด้านราคาและคุณสมบัติของพนักงานบริการ ด้านวัฒนธรรม ด้านจิตวิทยา มีความส าคัญแตกต่าง

กัน อาชีพที่แตกต่างกันเห็นว่า ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ด้านโฆษณาทางการตลาด และด้าน

สังคม มีความส าคัญแตกต่างกัน และผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันเหน็ว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์

ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านจิตวิทยามีความส าคัญแตกต่างกนั  

ปิยพร คงหมาก (2546) ท าการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการตัดสินใจ

ซ้ือเคร่ืองส าอางในระบบขายตรงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่

จะซ้ือเคร่ืองส าอางจากระบบขายตรงคิดเป็น ร้อยละ 42.2 ความถี่ในการซ้ือ 1เดือน/คร้ัง 

ผู้บริโภคเหน็ว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด พิจารณาด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือมาก มีการอ้างอิงสรรพคุณที่ไม่แตกต่างกัน แต่การจัดจ าหน่ายที่เข้าถึงลูกค้าน้ันมีความส าคัญ

มากกว่า 

นิลุบล นิมลรัตน์ (2541) ท าการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่ มีผลต่อการซ้ือสินค้าประเภท

เคร่ืองส าอางในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่” พบว่าเคร่ืองส าอางที่ผู้บริโภคนิยมมากที่สุด 

คือ PIAS มีถึงร้อยละ 26 และผู้บริโภคที่นิยมซ้ือสินค้าเคร่ืองส าอางจากห้างสรรพสินค้า เพราะ
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คุณภาพเช่ือถือได้มีจ านวนร้อยละ 62.3 และร้อยละ 56.7 ของผู้ที่เคยบริโภคสินค้าน าเข้าจาก

ต่างประเทศเพราะเช่ือม่ันว่าคุณภาพดีกว่าเคร่ืองส าอางที่ผลิตในประเทศไทย 

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมุ่งศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณลักษณะทางประชากร กล

ยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ และ การสนับสนุนของผู้มีช่ือเสียงต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีจ านวนมากขึ้ นอย่าง

ต่อเน่ือง (แผนกวิเทศน์สมัพันธ ์มธบ.2558) 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

   ประชากรในในการศึกษาคร้ังน้ี ไก้แก่ นักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยใน

เขตกรุงเทพมหานครที่ซ้ือเคร่ืองส าอางซ่ึงจัดจ าหน่ายในประเทศไทย ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชาว

จีนที่ ซ้ือเคร่ืองส าอางซ่ึงจัดจ าหน่ายในประเทศไทยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพกล้วยน า้ไทย และ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 140 ราย 

 การศึกษาใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน(Quota Sampling) เกบ็ข้อมูลโดยใช้วิธีเกบ็

ข้อมูลแบบสะดวก (Convenience Sampling) และการอ้างอิงต่อเน่ืองหรือบอกต่อ (Snowball 

Sampling) กับนักศึกษาชาวจีนได้จ านวนตัวอย่างมหาวิทยาลัยละ 35 ตัวอย่างรวมทั้งสิ้ น 140 

ตัวอย่างโดยใช้วิธกีารเกบ็ข้อมูล 2 แบบ ได้แก่ 

 

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจก

แบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเขต

กรุงเทพมหานคร ให้กลุ่มตัวอย่างกรอกด้วยตนเอง 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษา รวบรวม

ผลงานวิจัย บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ธุรกิจ นิตยสาร ข้อมูลทางสถิติ รายงาน

ต่างๆ และข้อมูลจากอนิเตอร์เนต็ 

 

วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามที่ได้รวบรวมมาด าเนินการ ดังน้ี 

 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้สถิติค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
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 1.1  คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ตอนที่ 1) ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน สถาบันการศึกษา คณะและสาขาที่เรียน และจังหวัดบ้านเกดิของทา่นในประเทศจีน 

 1.2  กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (ตอนที่ 2) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แลด้านส่งเสริมการตลาด  

 1.3  การสนับสนุนของผู้มีช่ือเสียง (ตอนที่ 3) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ (ของผู้มี

ช่ือเสยีง)   

 1.4  พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง (ส่วนที่ 4) ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่ท่าน

คิดว่าควรซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง (Who) ประเภทของสินค้าผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางที่ ซ้ือ 

(What) ช่วงเวลาในการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง (When) ช่องทางในการซ้ือผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง (Where) วัตถุประสงค์ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง (Why) ผู้ที่มีอิทธิพลต่อ

การซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง (Whom) วิธีที่ช าระเงินในการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง (How) 

(Kotles & Keller, 2009) 

 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน

โดยใช้สถิติไคสแควร์ (       ) 

 

สรุปผลการวิจยั 

 1.) คุณลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม  

 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศ

หญิงจ านวน 120 คน เพศชายจ านวน 20 คน ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม มีช่วงอายุ 22 ปี

มากที่สุด จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9  โดยก าลังศึกษาใน คณะมนุษย์ศาสตร์มากที่สุด 

จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้มีรายได้ไม่

เกิน 10,000 บาท มากที่สุด จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
อาศัยอยู่ที่เมืองกวางส ี(Guangxi) มากที่สดุ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 

 2.) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 การวิเคราะห์ความคิดเหน็ด้านปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีดังน้ี 

 2.1  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์พบว่า โดยรวมระดับความพ่ึงพอใจอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก 

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ เป็น

ล าดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.40) และ ลักษณะบรรจุภัณฑ ์เป็นล าดับสดุท้าย (ค่าเฉล่ีย 3.74) 

 2.2  ปัจจัยด้านราคา พบว่า โดยรวมระดับความพ่ึงพอใจอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

พบว่า ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าที่ได้รับต่อตนเองในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉล่ีย 4.38) และในขณะที่

การช าระโดยผ่านบัตรเครดิตได้อยู่ในระดับเหน็ด้วยน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.48)  
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      2.3 ปัจจัยด้านช่องทางจ าหน่าย พบว่า โดยรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับเหน็

ด้วยปานกลาง พบว่า สถานที่จ าหน่ายใกล้บ้านหรือที่ท  างานอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก (ค่าเฉล่ีย

3.73) และในระดับปานกลาง ได้แก่ การสั่งซ้ือผ่านเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค (Facebook) (Line)ไลน์ 

และอนิสตาแกรม(Instagram)(ค่าเฉล่ีย 2.96) 

 2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า โดยรวมระดับความพ่ึงพอใจอยู่ในระดับ

เหน็ด้วยมาก พบว่า ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า การลดราคา อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.94) และโดยการมีพนักงานขายสินค้าตรงถึงบ้านลูกค้าอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 

(ค่าเฉล่ีย 2.50) 

 3.) การผูส้นบัสนุนของผูม้ีช่ือเสียง 

 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเพศหญิงเป็นพรีเซน็เตอร์

มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงจ านวน 93 คน (ร้อยละ 66.4) ล าดับต่อมาช่วงอายุที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามช่ืนชอบพบว่า ช่วงอายุ 20-30 ปีมากที่สุด จ านวน 95 คน (ร้อยละ 67.9) และ 

ล าดับสุดท้าย อาชีพที่ผู้ตอบแบบสอบถามช่ืนชอบพบว่า นักแสดง จ านวน 87 คน (ร้อยละ 

62.1) 

       4.) ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

       ผลการทดสอบสมมุติฐานมจี านวน 3 ข้อดังน้ี 

                 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางของนกัศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า 

       ปัจจยัดา้นเพศ ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของ

นักศึกษาชาวจีนในเร่ืองของช่วงอายุบุคคล ประเภทสินค้า และเหตุผลในการซ้ือ อย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.05) พบว่าเพศหญิง เห็นด้วยมากกว่าเพศชายว่ากลุ่มคนช่วงอายุ 16-25 ปี ควรใช้

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ในขณะที่เพศชายเหน็ด้วยมากกว่าเพศหญิง ว่ากลุ่มช่วงอายุ 26 - 35 ปี 

ควรใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ในเร่ืองผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกายเพศหญิง เหน็ด้วยมากกว่าเพศชาย 

และผลิตภัณฑบ์ ารุงผิวหน้า ดังน้ันผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ว่าควรเลือกสินค้าประเภทน้ีเป็นประจ า 

และเพศหญิงเหน็ด้วยมากกว่าเพศชายในเร่ืองผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพ่ือบ ารุงผิวพรรณจ านวน

ดังน้ันผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ว่าควรใช้ผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางเพ่ือบ ารุงผิวพรรณ 
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        ส าหรับปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ในเร่ือง บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ ซ้ือเม่ือใด สถานที่ที่
เลือกซ้ือ และ วิธีที่การช าระเงินอย่างไร ปัจจัยด้านเพศไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร (p>0.05) 

 ปัจจัยดา้นอายุ ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ประเภทสินค้า เหตุผลในการซ้ือ และสถานที่ที่

เลือกซ้ือ ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี

นัยส าคัญ (p<0.05) อายุที่แตกต่างกันมีเหตุผลในการซ้ือที่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญเร่ือง

เส้นผมมากกว่าช่วงอายุอื่น และเหตุผลในการซ้ือเพ่ือบ ารุงผิวพรรณ และสถานที่ในการซ้ือจาก

แหล่งห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่แล้วผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 22 ปีจะให้ความส าคัญมากกว่าช่วง

อายุอื่น 

 ส าหรับปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ช่วงอายุบุคคล บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ ซ้ือเม่ือใด 

และวิธีการช าระเงินอย่างไร ปัจจัยด้านอายุไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง

ของนักศึกษา ชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร (p>0.05)  

 ปัจจัยดา้นสถาบนัการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเร่ืองของ ช่วงอายุบุคคล ประเภทสินค้า  เหตุผลในการซ้ือ  

สถานที่ที่เลือกซ้ือ และ วิธีการช าระเงินอย่างไร อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) พบว่า จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญของกลุ่มคนช่วงอายุ16-25 ปี ประเภทผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า และผู้

มีส่วนในการตัดสินใจซ้ือคือเพ่ือน และแหล่งสถานที่ในการซ้ือจากห้างสรรพสินค้า เหล่าน้ี ส่วน

ใหญ่แล้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความส าคัญมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ 

 ส าหรับปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่  บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ และ ซ้ือเม่ือใด ปัจจัย

ด้านสถาบันการศึกษา ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอางในเขตกรุงเทพมหานคร 

(p>0.05) 

 ปัจจยัดา้นคณะและสาขาทีเ่รียน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเร่ืองของช่วงอายุบุคคล ประเภทสินค้า เหตุผลในการซ้ือ 

บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ สถานที่ที่ เลือกซ้ือและวิธีที่ช าระเงินอย่างไร อย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.05) พบว่าคณะมนุษย์ศาสตร์ ให้ความส าคัญกับกลุ่มคนช่วงอายุ 16-25 ปี ประเภท

ผลิตภัณฑบ์ ารุงผิวหน้า และซ้ือเพ่ือบ ารุงผิวพรรณ ผู้มีส่วนในการตัดสนิใจซ้ือ คือเพ่ือน และแหล่ง

ที่ซ้ือจากห้างสรรพสนิค้า เหล่าน้ีคณะมนุษย์ศาสตร์มีความเหน็มากกว่าคณะสาขาอื่นที่เรียน 

 ส าหรับปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ซ้ือเมื่อใด ปัจจัยด้านคณะและสาขาที่เรียน ไม่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอางในเขตกรุงเทพมหานคร (p > 0.05) 

 ปัจจัยดา้นรายได ้ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง

ของนักศึกษาชาวจีนในเร่ืองของประเภทสินค้า และเหตุผลในการซ้ือ อย่างมีนัยส าคัญ (p< 0.05)
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รายได้ ต ่ากว่า10000บาท ให้ความส าคัญผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า  และซ้ือเพ่ือบ ารุงผิวพรรณ 

มากกว่าช่างรายได้อื่นที่มากกว่า  

 ส าหรับปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ช่วงอายุบุคคล  บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ  ซ้ือ

เม่ือใด  สถานที่เลือกซ้ือ  และ วิธีที่การช าระเงินอย่างไร  ปัจจัยด้านรายได้ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอางในเขตกรุงเทพมหานคร (p>0.05) 

 ปัจจัยดา้นจังหวดับา้นเกิดในประเทศจีน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเร่ืองของ บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ ซ้ือเม่ือใด 

และ วิธีที่ช าระเงินอย่างไร อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05)พบว่า มณฑลกวางสีมีความเหตุว่าเพ่ือนมี

ส่วนในการตัดสินใจซ้ือ และซ้ือเมื่อสินค้าหมด โดยช าระค่าสินค้าด้วยเงินสด มณฑลกวางสีให้

ความส าคัญมากกว่ามณฑลอื่นๆ 

 ส าหรับปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ช่วงอายุบุคคล ประเภทสินค้า เหตุผลในการซ้ือ และ 

สถานที่ที่เลือกซ้ือ ปัจจัยด้านจังหวัดบ้านเกดิในประเทศจีน ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางในเขตกรุงเทพมหานคร (p > 0.05) 

 สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผูป้ระกอบการมีผลต่อ

พฤติกรรมการตัด สินใจ ซ้ือผลิตภัณฑ์เค รื่ อ งส าอางของนัก ศึกษาชาว จีนในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง

ของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในเร่ือง ช่วงอายุบุคคล ประเภทสินค้า 

เหตุผลในการซ้ือ บุคคลที่ มีส่วนในการตัดสินใจ และสถานที่ที่ เ ลือกซ้ือ อย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.05) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลิตภัณฑ์ เหน็ว่า ผู้มีส่วนในการตัดสินใจซ้ือคือ เพ่ือน 

และแหล่วงที่ซ้ือสนิค้า จากห้างสรรพสนิค้า มีความเหตุว่าส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ืออย่างมาก 

 ส าหรับปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ซ้ือเม่ือใด และวิธีที่ช าระเงินอย่างไร ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเขต

กรุงเทพมหานคร (p>0.05) 

 ปัจจยัดา้นราคา ที่แตกต่างกนัส่งผล ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของ

นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในเร่ือง ช่วงอายุบุคคล ประเภทสินค้า บุคคล

ที่มีส่วนในการตัดสินใจ  และ วิธีที่ช าระเงินอย่างไร อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) พบว่าผลิตภัณฑ์

บ ารุงผิวหน้า และครอบครัวและเพ่ือน มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ืออย่างมากในด้านราคา 

 ส าหรับปัจจัยด้านอื่นๆได้แก่ เหตุผลในการซ้ือ ซ้ือเม่ือใด และ สถานที่ที่เลือกซ้ือ 

ปัจจัยด้านราคา ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเขต

กรุงเทพมหานคร (p>0.05) 
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 ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ที่แตกต่างกันส่งผล ต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในเร่ือง ช่วงอายุ

บุคคล ประเภทสินค้า บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ และ วิธีที่ช าระเงินอย่างไร  อย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.05) เพ่ือน และครอบครัว และแหล่งที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง วิธีการช าระเงินด้วยเงิน

สด มีผลต่อการตัดสใินซ้ืออย่างมากด้านน้ี 

 ส าหรับปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่  เหตุผลในการซ้ือ ซ้ือเม่ือใด และ สถานที่ที่เลือกซ้ือ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของ

นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร (p > 0.05) 

 ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันส่งผล ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในเร่ือง  ช่วงอายุบุคคล 

ประเภทสินค้า บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ และวิธีที่ช าระเงินอย่างไร อย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.05) ประเภทผลิตภัณฑ์ และครอบครัว เพ่ือน และการช าระเงิน ด้วยบัตรเครดิต และเงิน

สด มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ืออย่างมากในด้านดารส่งเสริมการขาย 

 ส าหรับปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ช่วงอายุบุคคล ประเภทสนิค้า  ปัจจัยด้านบุคคลที่มีส่วน

ในการตัดสนิใจ สถานที่ที่เลือกซ้ือ และ วิธทีี่ช าระเงินอย่างไร ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร 

(p > 0.05) 

 จากสมมติฐานที่ 3 การสนบัสนุนของผูม้ีชื่อเสียงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์ครือ่งส าอางของนกัศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจยั พบว่า  

 ปัจจัยดา้นเพศ (ของผูม้ีชื่อเสียง)แตกต่างกันส่งผล ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในเร่ือง  ช่วงอายุบุคคล 

เหตุผลในการซ้ือ บุคคลที่มีส่วนในการตัดสนิใจ และสถานที่ที่เลือกซ้ือ วิธีที่ช าระเงินอย่างไร อย่าง

มีนัยส าคัญ (p<0.05) พบว่าพรีเซน็เตอร์เพศหญิง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง

มากกว่าพรีเซน็เตอร์เพศชาย ด้านช่วงอายุ และแหล่งห้างสรรพสินค้า วิธีการช าระเงินด้วยบัตร

เครดิต และเงินสด ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอางอย่างมาก 

 ส าหรับปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ประเภทสินค้า ซ้ือเม่ือใดและวิธีที่ช าระเงินอย่างไร 

ปัจจัยด้านเพศของผู้มีช่ือเสียง ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของนักศึกษา

ชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร (p>0.05) 

 ปัจจัยดา้นอายุ (ของผูม้ีชื่อเสียง) แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในเร่ือง เหตุผลในการซ้ือ  

และ บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) พบว่าช่วงอายุพรีเซน็เตอร์ 20-

30 ปี มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอาง ในด้านผู้มีส่วนในการตัดสนิใจซ้ือ คือ ครอบครัว 
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 ส าหรับปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ช่วงอายุบุคคล ประเภทสินค้า ซ้ือเม่ือใดสถานที่ที่เลือก

ซ้ือ และวิธีที่ช าระเงินอย่างไร ปัจจัยด้านอายุของผู้มีช่ือเสียง ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร (p >0.05 ) 

 ปัจจยัดา้นอาชีพ (ของผูม้ีช่ือเสียง)แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในเร่ือง  ช่วงอายุบุคคล 

เหตุผลในการซ้ือ บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ ซ้ือเม่ือใด และ สถานที่ที่ เลือกซ้ือ อย่างมี

นัยส าคัญ (p<0.05) พบว่าอาชีพนักแสดงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ด้านซ้ือเพ่ือบ ารุงผิวพรรณ ซ้ือ

เมื่อสนิค้าหมด และจากแหล่งสรรพสนิค้า มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางมากกว่า

อาชีพของผู้สนับสนุนด้านอื่น  

       ส าหรับปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ของ ประเภทสินค้า และ วิธีที่ช าระเงินอย่างไร ปัจจัย

ด้านอาชีพ (ของผู้มีช่ือเสียง)ไม่ส่งผล ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของนักศึกษา

ชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร (p>0.05) 

อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป  

 จากผลการศึกษา พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็น เพศหญิงมากกว่าเพศชาย และช่วง

อายุที่ก  าลังศึกษาส่วนใหญ่เป็นช่วง อายุโดยประมาณ 21-24 ปี และส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ระดับ

ปริญญาตรี โดยจากแบบสอบถาม จะเหน็ได้ว่านักศึกษาจีนเหล่าน้ีส่วนใหญ่มา จากมณฑลกวางส ี

ของประเทศจีนค่อนข้างมากและมาจากเมืองอื่นๆบ้าง มีรายได้เฉล่ียโดยประมาณไม่เกิน 10,000 

บาท ต่อเดือน ใน การด าเนินชีวิตอยู่ในประเทศไทย นอกจากน้ียังพบว่า นักศึกษาหญิงที่เข้ามา

ศึกษาที่ประเทศไทยน้ัน ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคตในประเทศ

จีน และมีบางส่วนหากเรียนจบแล้วกอ็ยากกลับมา ประกอบอาชีพที่เมืองไทยอีก เพราะคิดว่าที่

เมืองไทยน่าจะสามารถหา รายได้มากกว่าอยู่ในประเทศของตัวเอง  

 ดังน้ันจึงเสนอแนะให้ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง

โดยศึกษากลุ่มผู้บริโภคก่อนว่ามีกลุ่มคนช่วงไหนบ้างที่เหมาะสมกบัผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางที่เราจะ

ท า ดังน้ันพบว่า ส่วน ใหญ่แล้วผู้ที่ควรใช้เคร่ืองส าอาง ควรเป็นช่วงอายุ 16-25 ปี และ ช่วง อายุ 

26 - 35 ปี เพราะคิดว่าช่วงวัยน้ีมีความเหมาะสมอย่างย่ิงในการ บ ารุงรักษาผิวพรรณ ซ่ึง

นักศึกษาจีนกใ็ห้ความส าคัญต่อการ บ ารุงรักษา ผิวหน้าและผิวกายเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการบ ารุง

ผิวพรรณ น้ันจะเหน็ได้ว่า การบ ารุงส่วนใหญ่แล้วจะบ ารุงเพ่ือผิวพรรณให้ดูดี  

 ดังน้ันจึงเสนอแนะให้ผู้ประกอบการศึกษาส าหรับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางของ

นักศึกษาจีนน้ัน พบว่า เพ่ือน และครอบครัว มีส่วนอย่างมากในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง 

เพราะ คิดว่าเพ่ือนหรือครอบครัวน้ันได้คัดสรรสิ่งดีๆมาให้ได้ทดลอง และน่าเช่ือถือกว่าการได้

เลือกซ้ือเอง จึงเสนอแนะให้ผู้ประกอบการท าโปรโมช่ันส าหรับกลุ่มลูกค้าที่แนะน าให้ซ้ือสินค้าเป็น

การเพ่ิมยอดขายอีกด้านหน่ึง การซ้ือเคร่ืองส าอางจะตัดสินใจซ้ือกเ็มื่อ สินค้าน้ันหมด หรืออยาก
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ซ้ือฝากเพ่ือนให้เป็นของขวัญตามเทศกาล ต่างๆ สถานที่แหล่งที่เลือกน้ันซ้ือส่วนใหญ่แล้ว 

นักศึกษาจีนจะหาซ้ือจาก ทางห้างสรรพสินค้า ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิลุบล นิ 

มลรัตน์ (2541) เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองส าอาง ในห้างสรรพสินค้าใน

จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า ผู้บริโภคที่นิยมซ้ือสินค้า เคร่ืองส าอางจากห้างสรรพสินค้า เพราะคิดว่า

คุณภาพความหน้าเช่ือถือ ค่อนข้างดีกว่าการซ้ือจากแหล่งอื่นๆ และวิธกีารช าระค่าสนิค้า จะเหน็ได้ 

ว่าส่วนใหญ่เลือกที่จะ ซ้ือสินค้าด้วยเงินสดเพราะคิดว่ามีความสะดวก สบายในการจ่ายเงินสด 

มากกว่าการจ่ายผ่านบัตรเครดิต ดังน้ันจึงเสนอแนะให้ผู้ประกอบการจัดจ าหน่ายว่างสินค้าใน

ห้างสรรพสินค้าเพ่ิมมากขึ้น และอาจท าบัตรสมาชิกส่วนลดเมื่อลูกค้าซ้ือคร้ังต่อไปจ่ายเงินสด ลด 

10%จ่ายผ่านบัตรเครดิตลด 5% ซ่ึงเป็นการเพ่ิมยอดขายและสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ากลับมาซ้ืออีก

ในคร้ังต่อไป ดังน้ันงานวิจัยเล่มน้ีจึงมีประโยชน์อย่างมากในการต่อยอดธุรกิจวงการความสวย

ความงามในอนาคต 

การวิจยัในอนาคตสามารถด าเนนิการไดด้งันี้   

 1)  ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยรูปแบบการ

ด าเนินชีวิต ส่วนประสมทางการตลาด และ การสนับสนุนของผู้มีช่ือเสียงต่อพฤติกรรมตัดสินใจ

ซ้ือเคร่ืองส าอางของนักศึกษาต่างชาติโดยการศึกษาของประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น 

กมัพูชา เวียดนาม จะท าให้เกดิประโยชน์ทางการตลาดต่อผู้ผลิตมากขึ้น 

 2)  ปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางที่มิได้ถูกศึกษาในงานวิจัย

น้ี เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิม หรือ วัฒนธรรมของผู้บริโภคในประเทศที่ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520



 

เอกสารอา้งอิง 

Kotler,P. & Koller, L.(2009) Marketing Management.13 ed. New Jersey: Pearson      
Education 
นันทนัช รัตนภรณ์.  2553.  ผลกระทบทีเ่กิดจากสถานะทีข่ดัแยง้กนัของบุคคลทีมี่ชือ่เสียง 

ระหวา่งสถานะผูร้บัรองสินคา้และผูใ้ชสิ้นคา้จริง. การประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา. คร้ังที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

นิลุบล  นิมลรัตน์.  2541.  ปัจจยัทีมี่ผลต่อการซ้ือสินคา้ประเภทเครือ่งส าอางในหา้งสรรพสินคา้

ในจงัหวดัเชียงใหม่.  วิทยานิพนธบ์ริหารธุรกจิมหาบัณฑติ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ปิยพร  คงหมาก.  2546.  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเครือ่งส าอางในระบบ

ขายตรงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธบ์ริหารธุรกจิมหาบัณฑติ. 

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ. 

แผนก วเิทศสมัพนัธ์. 2558 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

รัชฎา  ศาลกลาง.  2547.  ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเครือ่งส าอางน าเขา้จากต่างประเทศของ

ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา.  วิทยานิพนธบ์ริหารธุรกจิมหาบัณฑติ. 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ.  2546. กลยทุธท์างการตลาด และการบริหารการตลาด .

กรุงเทพฯ: บริษัท ธรีะและไซเทก็ซ์ จ ากดั. 

อนุภพ สวุรรณ.  2547.  พฤติกรรมการซ้ือเครือ่งส าอางกลุ่มผลิตภณัฑส์ าหรบัผิวกายยีห่อ้ 

L’OREAL ในจงัหวดัเชียงใหม่.  สารนิพนธ ์บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ (สาขาการวิชา

บริหารธุรกจิ) เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 

 

521


	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 527
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 528
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 529
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 530
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 531
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 532
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 533
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 534
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 535
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 536
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 537
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 538
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 539
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 540

