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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมาส์ กหน้าของผูบ้ ริ โภคชาว
จีน การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมาส์กหน้าของผูบ้ ริ โภคชาวจีนอยูใ่ นมณฑลกวางสี มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อมาส์ กหน้าของผูบ้ ริ โภคชาวจีน และเพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความคิดเห็น
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
แบบปลายปิ ด โดยสุ่ มกลุ่มตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภคชาวจีน อยู่ในมณฑลกวางสี จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิ ง พรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิ งอนุ มาน ได้แก่
สถิติการ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว (Independent-Samples T Test) ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยูใ่ นช่วงอายุ 21-35 ปี มี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่
20,001 – 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน จาแนกตามเพศ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศ
หญิง มีความแตกต่างกันในด้านด้ านผลิตภัณฑ์ โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ระดับความ
คิดเห็นของส่ วนประสมทางการตลาด ทั้งสี่ ดา้ น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด อยูใ่ นระดับมาก
1. บทนา
เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้น มาตรฐานในการดารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของผูบ้ ริ โภค
จึงเพิ่มขึ้นด้วย ผูบ้ ริ โภคเริ่ มใส่ ใจกับรู ปลักษณ์ ของตัวเอง อย่างเช่ นใช้มาส์ กหน้า โลชัน่ เซรุ่ ม ฯลฯ ผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวหน้ากลายเป็ นของใช้ที่จาเป็ นในชี วิตประจาวัน ผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้ากาลังเติบโตของตลาดในโลก
โดยเฉพาะมาส์กหน้า ผูบ้ ริ โภคซื้ อมาส์ กหน้าเป็ นส่ วนใหญ่ ไม่วา่ ผูห้ ญิงหรื อผูช้ าย ก็ใช้มาส์ กหน้า กาลังเติบโต
ของตลาดด้วย
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ปัจจุบนั ในตลาดมาส์กหน้าของจีนมีหลายๆยีห่ ้อ โดยเฉพาะมาส์กหน้าไทย ผูค้ นจานวนมากขึ้นที่ซ้ื อ
มาส์กหน้าไทย ยี่ห้อไทยใช้ดี ราคาถูกกว่า คุณภาพดี่ มี่การแข่งขันในตลาดมาส์ กหน้า อย่างเช่นยี่ห้อ ‘ANJERI’
‘ANNABELLA’ ‘ELE’ ‘BEAUTYBUFEET’ฯลฯมีชื่อเสี ยงดังมากในประเทศจีน ผูบ้ ริ โภคชาวจี นที่ มาเที่ ย ว
ประเทศไทยก็ชอบซื้ อ มาส์ กหน้าไทยทาให้ผิวพรรณของผูใ้ ช้มีสุขภาพที่ดีข้ ึนมาด้วยส่ วนผสมต่างที่ช่วยฟื้ นฟู
สภาพผิวแล้วก็ผบู ้ ริ โภคก็ไม่ตอ้ งเสี ยเงิน
ปั จ จุ บ ัน หลายประเทศได้ใ ช้ น โยบายการท าเขตการค้า เสรี ม าเป็ นยุ ท ธศาสตร์ ในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดยมีความเชื่ อในหลักการว่าการค้าเสรี จะเป็ นการส่ งเสริ ม
ให้มีการแลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างกันมากขึ้น เพราะแต่ละประเทศจะผลิตเฉพาะสิ นค้าที่ตวัเองมีความได้เปรี ยบ
เท่านั้น และผลของการลด/ยกเลิ กภาษีจากความตกลงการค้าระหว่างกันจะส่ งผลให้มีมูลค่าการค้าเพิ่มมากขึ้น
และยังเป็ นการเพิ่มอานาจในการแข่งขันให้กบั สิ นค้าของไทยอีกทางหนึ่ง
ดังนั้น การทาความตกลงการค้าเสรี อาเซี ยน-จีน ASEAN - China Free Trade Area จึงเป็ นการขยาย
โอกาสให้แก่ผผู ้ ลิต และผูส้ ่ งออกของไทย โดยตรง และเป็ นกลไกหนึ่ งในการส่ งเสริ มเพิ่มพูนการค้าการลงทุน
การขยายตลาดและการไปมาหาสู่ ระหว่างประชาชนเป็ นการเพิ่มโอกาสให้กบั ผูป้ ระกอบการ ทั้งรายใหญ่และ
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อSME ในด้าน การหาตลาดให้แก่ สินค้า และบริ การ โดยอาศัย ความ
ร่ วมมือ การเปิ ดเสรี และการอานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ รวมทั้งส่ งเสริ ม
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศไทย ด้วยการปรับปรุ งเพิ่มเติมของการค้าจีน – ไทย มาส์กหน้าไทย
ที่ผบู ้ ริ โภคชาวจีนชอบและสรรเสริ ญ จะได้รับความสนใจมากขึ้น
ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
มาส์กหน้า เนื่องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โ ภคชาวจีนมีความสนใจในมาส์ กหน้ามากขึ้น ทาให้มีการแข่งขันกันสู งใน
ธุ รกิจประเภทนี้ ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถนาไปเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
และเป็ นเเนวทางให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจมาส์กหน้าในการวางเเผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อตอบสนองและ
เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคชาวจีนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อมาส์กหน้าของผูบ้ ริ โภคชาวจีน
2.2 เพื่อศึ กษาผลต่อของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อมาส์ ก หน้า ของ
ผูบ้ ริ โภคชาวจีน
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3. สมมติฐานการวิจัย
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมาส์กหน้าของผูบ้ ริ โภคชาวจีน
4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
4.1 ผูป้ ระกอบการมาส์ กหน้าในประเทศไทยสามารถนาผลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดให้เหมาะสมกับการตัดสนใจเลื อกซื้ อมาส์ กหน้าในประเทศไทย
ของผูบ้ ริ โภคชาวจีน
4.2 สาหรับนักวิจยั นักศึกษา หรื อผูท้ ี่สนใจทัว่ ไปสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ไปเป็ น
แนวทางในการศึกษาเรื่ องที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่
ประชากรที่ใช้วจิ ยั ในครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคชาวจีน อยูใ่ นมณฑลกวางสี ในประเทศจีน
5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาความสงสัย (Skepticism) ต่อการตลาดยิง่ การกุศลตามแนวคิดของ พงศ์ศรันย์ พลศรี เลิศ (2010)
และศึกษาความตัดสิ นใจสนับสนุนของผูบ้ ริ โภค (Patronage Intention) ตามแนวคิดของพพงศ์ศรันย์ พลศรี เลิศ
(2010) โดยแบ่งเป็ น
- การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
- ช่องทางการจัดซื้ อของผูบ้ ริ โภค
- ความถี่ในการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ทาการวิจยั รวบรวมข้อมูลระหว่าง 1 มีนาคม 2562 ถึง 1 กรกฎาคม 2562
6. ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์สร้างจาก WJX แจก
แบบสอบถามผ่านสื่ อสังคมต่างๆ เช่น WeChat Weibo Tieba QQ แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา เป็ น
แบบสอบถามที่มีลกั ษณะปลายปิ ด มีคาตอบให้เลือกและให้ผตู ้ อบเลือกเพียงคาตอบเดียว
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการาซื้ อมาส์กหน้า
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ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมาส์ก
หน้าของผูบ้ ริ โภคชาวจีน
เกณฑ์ในการแปลข้อมูลเฉลี่ยที่ได้มาจัดระดับการมีผลต่อ/การตัดสิ นใจซื้ อเป็ น 5 ระดับคือ
คะแนนเฉลี่ยละหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยละหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ยละหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยละหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ยละหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
7. ผลการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ มีผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เป็ นผูท้ ี่ตรงกับตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้
คือ เป็ น ผูบ้ ริ โภคชาวจีน อยูใ่ นมณฑลกวางสี ในประเทศจีน ประกอบด้วย เพศหญิงจานวน 276คน คิดเป็ นร้อย
ละ 69 และ เพศชายจานวน 124 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 31 ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ มี อายุ 21-35 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.5
ส่ วนมากมีอาชี พเจ้าของกิจการ / อาชี พอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 24.5 ซึ่ งส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง
20,001 – 30,000 บาทต่อเดื อน คิดเป็ นร้ อยละ 39 ในขณะที่ระดับการศึกษาของ ตัวอย่างส่ วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45 ตามลาดับ
จากค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่ องมีคุณภาพดี
และมีคุณค่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 รองลงมาคือ มีการระบุส่วนผสมอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ชื่อเสี ยงและ
ความน่ าเชื่ อถื อของแบรนด์ ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.19 มีให้เลื อกซื้ อหลากหลายชนิ ด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.75 และ ความ
น่าเชื่อถือของบรรจุภณั ฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 ตามลาดับ
8. อภิปรายผลการศึกษา
การเปรี ยบเที ยบ ความแตกต่างของส่ วนประสมทางการตลาดมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมาส์ ก หน้า
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยจาแนกตามเพศ
จากการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ ส่ วนประสมทางการตลาด
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมาส์กหน้า จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ
เพศ: พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง มีความแตกต่างกันในด้านด้ านผลิตภัณฑ์
อายุ: พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ แต่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมาส์ กหน้าของผูบ้ ริ โภค
ชาวจีน แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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ระดับการศึกษา: พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา แต่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
มาส์ กหน้าของผูบ้ ริ โภคชาวจีน แตกต่างกันในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน: พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน แต่ต่างกัน มี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อมาส์กหน้าของผูบ้ ริ โภคชาวจีน แตกต่างกันในด้านการส่ งเสริ มการ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
อาชี พ : พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี อาชี พ แต่ ต่า งกัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อมาส์ ก หน้า ของ
ผูบ้ ริ โภคชาวจีน แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
9. ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
ในการวิจยั ในครั้ ง ต่ อไป ผูว้ ิจยั มี ขอ้ เสนอแนะ ที่ พอจะเป็ นแนทางในการพัฒนาผลการวิจยั ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นได้ดงั นี้
ทาการวิจยั กับกลุ่มสิ นค้าไกล้เดี ยง เช่น คริ มบารุ งผิวหรื อสิ นค้าประทินผิวต่างๆ ว่ามีความแต่กต่าง
จากผลิตภัณฑ์มาส์กหน้าหรื อมีความสอดคล้องกันระดับไหน
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในพื้นที่กาหนด ส่ งผลให้ไม่สามารถระบุรายละเอียดการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคชาวจีนทั้งหมดของมณฑลกวางสี ได้ ดังนั้นในการศึดษาครั้งต่อไป ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไป
ครวเพื่มเติมเขตอื่นๆ ให้มีความครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
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