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บทคดัย่อ 
งานวิจยั เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาส์กหนา้ของผูบ้ริโภคชาว

จีน การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาส์กหนา้ของผูบ้ริโภคชาวจีนอยูใ่นมณฑลกวางสี มีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือมาส์กหน้าของผูบ้ริโภคชาวจีน และเพื่อศึกษาความแตกต่างของระดบัความคิดเห็น
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด เก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม
แบบปลายปิด โดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากผูบ้ริโภคชาวจีน อยู่ในมณฑลกวางสี จ  านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิง พรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ 
สถิติการ เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 2 ตวั (Independent-Samples T Test)  ผลการวจิยัพบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอาย ุ21-35 ปี มี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  มีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 
20,001 – 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน จ าแนกตามเพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศ
หญิง  มีความแตกต่างกนัในดา้นด้านผลิตภัณฑ์ โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระดบัความ
คิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาด ทั้งส่ีดา้น ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด อยูใ่นระดบัมาก  
 
1. บทน า 

เน่ืองจากเศรษฐกิจของโลกขยายตวัเพิ่มข้ึน มาตรฐานในการด ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของผูบ้ริโภค
จึงเพิ่มข้ึนดว้ย ผูบ้ริโภคเร่ิมใส่ใจกบัรูปลกัษณ์ของตวัเอง อย่างเช่นใช้มาส์กหน้า โลชัน่ เซรุ่ม ฯลฯ ผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหน้ากลายเป็นของใช้ท่ีจ  าเป็นในชีวิตประจ าวนั  ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าก าลงัเติบโตของตลาดในโลก 
โดยเฉพาะมาส์กหนา้ ผูบ้ริโภคซ้ือมาส์กหนา้เป็นส่วนใหญ่ ไม่วา่ผูห้ญิงหรือผูช้าย ก็ใชม้าส์กหนา้ ก าลงัเติบโต
ของตลาดดว้ย 

                                                           

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจอาเซียน มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2 ท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
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ปัจจุบนัในตลาดมาส์กหนา้ของจีนมีหลายๆยีห่้อ โดยเฉพาะมาส์กหนา้ไทย ผูค้นจ านวนมากข้ึนท่ีซ้ือ
มาส์กหนา้ไทย ยี่ห้อไทยใชดี้ ราคาถูกกวา่ คุณภาพด่ี ม่ีการแข่งขนัในตลาดมาส์กหนา้ อยา่งเช่นยี่ห้อ ‘ANJERI’ 
‘ANNABELLA’ ‘ELE’ ‘BEAUTYBUFEET’ฯลฯมีช่ือเสียงดังมากในประเทศจีน ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมาเท่ียว
ประเทศไทยก็ชอบซ้ือ มาส์กหน้าไทยท าให้ผิวพรรณของผูใ้ช้มีสุขภาพท่ีดีข้ึนมาดว้ยส่วนผสมต่างท่ีช่วยฟ้ืนฟู
สภาพผวิแลว้ก็ผูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งเสียเงิน 

ปัจจุบันหลายประเทศได้ใช้นโยบายการท าเขตการค้าเสรีมาเป็นยุทธศาสตร์ ในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดต่างประเทศ โดยมีความเช่ือในหลกัการว่าการคา้เสรีจะเป็นการส่งเสริม
ให้มีการแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งกนัมากข้ึน เพราะแต่ละประเทศจะผลิตเฉพาะสินคา้ท่ีตวเัองมีความไดเ้ปรียบ
เท่านั้น และผลของการลด/ยกเลิกภาษีจากความตกลงการคา้ระหว่างกนัจะส่งผลให้มีมูลค่าการคา้เพิ่มมากข้ึน
และยงัเป็นการเพิ่มอ านาจในการแข่งขนัใหก้บัสินคา้ของไทยอีกทางหน่ึง 

ดงันั้น การท าความตกลงการคา้เสรีอาเซียน-จีน ASEAN - China Free Trade Area จึงเป็นการขยาย
โอกาสให้แก่ผูผ้ลิต และผูส่้งออกของไทย โดยตรง และเป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริมเพิ่มพูนการคา้การลงทุน
การขยายตลาดและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนเป็นการเพิ่มโอกาสให้กบัผูป้ระกอบการ ทั้งรายใหญ่และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือSME ในด้าน การหาตลาดให้แก่สินคา้และบริการ โดยอาศยัความ
ร่วมมือ การเปิดเสรี และการอ านวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุนระหวา่งสองประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
การพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ดว้ยการปรับปรุงเพิ่มเติมของการคา้จีน – ไทย มาส์กหนา้ไทย
ท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนชอบและสรรเสริญ จะไดรั้บความสนใจมากข้ึน 

ดงันั้น คณะผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
มาส์กหนา้ เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคชาวจีนมีความสนใจในมาส์กหนา้มากข้ึน ท าให้มีการแข่งขนักนัสูงใน
ธุรกิจประเภทน้ีตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
และเป็นเเนวทางให้ผูป้ระกอบการธุรกิจมาส์กหนา้ในการวางเเผนกลยุทธ์ทางดา้นการตลาดเพื่อตอบสนองและ
เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคชาวจีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

2.1  เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือมาส์กหนา้ของผูบ้ริโภคชาวจีน 
2.2   เพื่อศึกษาผลต่อของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือมาส์กหน้าของ

ผูบ้ริโภคชาวจีน 
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3. สมมติฐานการวจัิย 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาส์กหนา้ของผูบ้ริโภคชาวจีน 

 
4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

4.1 ผูป้ระกอบการมาส์กหน้าในประเทศไทยสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาวางแผนกลยุทธ์ทางดา้นการตลาดให้เหมาะสมกบัการตดัสนใจเลือกซ้ือมาส์กหน้าในประเทศไทย
ของผูบ้ริโภคชาวจีน 

4.2  ส าหรับนกัวจิยั นกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีไปเป็น
แนวทางในการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
5. ขอบเขตการศึกษา 

5.1   ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 
ประชากรท่ีใชว้จิยัในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคชาวจีน อยูใ่นมณฑลกวางสีในประเทศจีน 
5.2   ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ศึกษาความสงสัย (Skepticism) ต่อการตลาดยิง่การกุศลตามแนวคิดของ พงศศ์รันย ์พลศรีเลิศ (2010) 

และศึกษาความตดัสินใจสนบัสนุนของผูบ้ริโภค (Patronage Intention) ตามแนวคิดของพพงศ์ศรันย ์พลศรีเลิศ 
(2010) โดยแบ่งเป็น 

     - การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
     - ช่องทางการจดัซ้ือของผูบ้ริโภค 
     - ความถ่ีในการซ้ือของผูบ้ริโภค 

5.3  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ท าการวจิยัรวบรวมขอ้มูลระหวา่ง 1 มีนาคม 2562 ถึง 1 กรกฎาคม 2562 
 

6. ระเบียบวธีิวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์สร้างจาก WJX แจก

แบบสอบถามผา่นส่ือสังคมต่างๆ เช่น WeChat Weibo Tieba QQ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา เป็น

แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด มีค าตอบให้เลือกและใหผู้ต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการาซ้ือมาส์กหนา้  
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ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาส์ก
หนา้ของผูบ้ริโภคชาวจีน 

เกณฑใ์นการแปลขอ้มูลเฉล่ียท่ีไดม้าจดัระดบัการมีผลต่อ/การตดัสินใจซ้ือเป็น 5 ระดบัคือ 
คะแนนเฉล่ียละหวา่ง 4.21-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียละหวา่ง 3.41-4.20 หมายถึง มาก 
คะแนนเฉล่ียละหวา่ง 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียละหวา่ง 1.81-2.60 หมายถึง นอ้ย 
คะแนนเฉล่ียละหวา่ง 1.00-1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

 
7. ผลการศึกษา 

ก ารวิจยัคร้ังน้ีมีผูต้อบแบบสอบถ ามทั้งหมด 400 คน เป็นผูท่ี้ตรงกบัตวัอย  ่างท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี 
คือ เป็น ผูบ้ริโภคชาวจีน อยูใ่นมณฑลกวางสีในประเทศจีน ประกอบดว้ย เพศหญิงจ านวน 276คน คิดเป็นร้อย
ละ 69 และ เพศชายจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ตวัอย่างส่วนใหญ่มีอ ายุ 21-35 ปีคิดเป็นร้อยละ 49.5 
ส่วนมากมีอาชีพเจา้ของกิจการ / อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 24.5 ซ่ึงส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 
20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 39 ในขณะท่ีระดบัการศึกษ าของ ตวัอยา่งส่วนใหญ่อยู่ในระดบั
ปริญญ าตรี จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ตามล าดบั 

จากค่าเฉล่ียของความคิดเห็นพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ืองมีคุณภาพดี
และมีคุณค่า ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 รองลงมาคือ มีการระบุส่วนผสมอยา่งชดัเจน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 ช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือของแบรนด์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 มีให้เลือกซ้ือหลากหลายชนิด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 และ ความ
น่าเช่ือถือของบรรจุภณัฑ ์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.7 ตามล าดบั 
 
8. อภิปรายผลการศึกษา 

การเปรียบเทียบ ความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาส์กหน้า 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย โดยจ าแนกตามเพศ 

จากการทดสอบสมมติฐานดว้ย t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ ส่วนประสมทางการตลาด
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาส์กหนา้ จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ  

เพศ: พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง  มีความแตกต่างกนัในดา้นด้านผลติภัณฑ์   
อายุ: พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ แต่ต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาส์กหนา้ของผูบ้ริโภค

ชาวจีน แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ระดบัการศึกษา:  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา แต่ต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
มาส์กหน้าของผูบ้ริโภคชาวจีน แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน:  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แต่ต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมาส์กหนา้ของผูบ้ริโภคชาวจีน แตกต่างกนัในดา้นการส่งเสริมการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

อาชีพ:  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ แต่ต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาส์กหน้าของ
ผูบ้ริโภคชาวจีน แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
9. ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

ในการวิจยัในคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ท่ีพอจะเป็นแนทางในการพฒันาผลการวิจยัให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนไดด้งัน้ี 

ท าการวิจยักบักลุ่มสินคา้ไกลเ้ดียง เช่น คริมบ ารุงผิวหรือสินคา้ประทินผิวต่างๆ วา่มีความแต่กต่าง
จากผลิตภณัฑม์าส์กหนา้หรือมีความสอดคลอ้งกนัระดบัไหน 

ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในพื้นท่ีก าหนด ส่งผลให้ไม่สามารถระบุรายละเอียดการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคชาวจีนทั้งหมดของมณฑลกวางสีได ้ดงันั้นในการศึดษาคร้ังต่อไป ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไป
ครวเพื่มเติมเขตอ่ืนๆ ใหมี้ความครอบคลุมมากยิง่ข้ึน  
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