
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางของนกัศึกษาปริญญาตรีใน

จงัหวดัเชียงใหม่โดยศึกษาจากผูข้ายจ านวน 400 คน ซ่ึงแบ่งขอ้มูลไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชแ้ละการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของผูต้อบแบบสอบถาม     

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวดัเชียงใหม่ 

 ในส่วนน้ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั อาย ุภูมิล าเนา คณะท่ีศึกษา รายรับเฉล่ียต่อเดือน 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนสถาบนัการศึกษา และการท างานนอกเวลา ในกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญา

ตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีส ารวจจ านวน 400 คน ซ่ึงแสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 

ตาราง 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 

อายุ 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัแอกชน รวม 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
18 ปี 24 8.00 11 11.00 35 8.75 
19 ปี 41 13.67 14 14.00 55 13.75 
20 ปี 71 23.67 16 16.00 87 21.75 
21 ปี 103 34.33 23 23.00 126 31.5 
22 ปี 49 16.33 14 14.00 63 15.75 

23 ปีข้ึนไป 12 4.00 22 22.00 34 8.50 
รวม 300 100 100 100 400 100 

ต ่าสุด = 18 ปี สูงสุด = 27 ปี อายุเฉลีย่ = 21 ปี 
ท่ีมา: จากการศึกษา 
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จากตาราง4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ  พบวา่นกัศึกษา

มหาวทิยาลยัรัฐ กลุ่มท่ีมีอาย ุ21 ปีมีจ านวนมากท่ีสุด โดยมี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33 

รองลงมาคืออาย ุ20 ปี มีจ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 23.67 และอาย ุ22 ปี มีจ  านวน 49 คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.33  ผลการส ารวจจากมหาวทิยาลยัเอกชนสรุปไดว้า่  กลุ่มท่ีมีอาย ุ21 ปีมีจ านวนมากท่ีสุด 

คือ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 รองลงมาคืออาย ุ 23 ปีข้ึนไป มีจ านวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 

และอาย ุ20 ปี มีจ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 กลุ่มตวัอยา่งั้ส ารวจทั้งหมด มีอาย ุ21 ปี จ  านวน

มากท่ีสุด โดยมีจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 รองลงมาคืออาย ุ20 ปี มีจ  านวน 87 คน คิดเป็น

ร้อยละ 21.75 และอาย ุ22 ปี มีจ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ  15.75 กลุ่มตวัอยา่งมีอายเุฉล่ีย 21 ปี 

โดยมีอายตุ  ่าท่ีสุดคือ 18 ปี และมีอายสูุงท่ีสุดคือ 27 ปี 

 

ตาราง 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภาค 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัแอกชน รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เหนือ 198 66.00 91 91.00 289 72.25 
ใต ้ 12 4.00 0 - 12 3.00 
ตะวนัออก 3 1.00 0 - 3 0.75 
ตะวนัตก 2 0.66 0 - 2 0.50 
กลาง 62 20.67 7 7.00 69 17.25 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 23 7.67 2 2.00 25 6.25 

รวม 300 100 100 100 400 100 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

  

 จากตาราง 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามภูมิล าเนา  พบวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งมหาวทิยาลยัรัฐมีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคเหนือมากท่ีสุด จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 

รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคกลาง จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.67 และ
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.67 ผลการ

ส ารวจจากมหาวทิยาลยัเอกชนสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคเหนือ จ านวน 91 คน 

คิดเป็นร้อยละ 91.00 มีมากท่ีสุด รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคกลาง จ านวน 7 

คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคใต ้จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีส ารวจทั้งหมด  มีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคเหนือมากท่ีสุด จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 

72.25 รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคกลาง จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคใต ้จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่น

ภาคตะวนัออก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคตะวนัตก

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 ตามล าดบั 
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ตาราง 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามคณะท่ีศึกษา 

คณะ 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วทิยาศาสตร์ 15 5.00 0 - 15 3.75 
วศิวกรรมศาสตร์ 39 13.00 0 - 39 9.75 
เกษตรศาสตร์ 7 2.33 0 - 7 1.75 
อุตสาหกรรมเกษตร 6 2.00 0 - 6 1.50 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0.33 0 - 1 0.25 
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ 
และเทคโนโลย ี

4 1.33 0 - 4 1.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ 15 5.00 0 - 15 3.75 
ศึกษาศาสตร์ 8 2.67 0 - 8 2.00 
วจิิตรศิลป์ 4 1.33 0 - 4 1.00 
สังคมศาสตร์ 15 5.00 0 - 15 3.75 
บริหารธุรกิจ 21 7.00 70 70.00 91 22.75 
เศรษฐศาสตร์ 137 45.67 2 2.00 139 34.75 
ส่ือสารมวลชน 9 3.00 0 - 9 2.25 
รัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

5 1.67 2 2.00 7 1.75 

นิติศาสตร์ 6 2.00 2 2.00 8 2.00 
ศิลปศาสตร์ 1 0.33 13 13.00 14 3.50 
นิเทศศาสตร์ 3 1.00 9 9.00 12 3.00 
บริหารรัฐกิจ  4 1.33 2 2.00 6 1.50 

รวม 300 100 100 100 400 100 
ท่ีมา: จากการศึกษา 
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 จากตาราง 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามคณะท่ีศึกษา ผลการ

ส ารวจจากมหาวทิยาลยัรัฐสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 137 

คน คิดเป็นร้อยละ 45.67 รองลงมาคือ คณะ วศิวกรรมศาสตร์  จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 

คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 คณะ วทิยาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  และ

คณะสังคมศาสตร์  คณะละ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั ผลการส ารวจจากมหาวทิยาลยั

เอกชนสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ศึกษาในคณะ บริหารธุรกิจ  จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 

70.00 รองลงมาคือ คณะ ศิลปศาสตร์  จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 คณะนิเทศศาสตร์  จ านวน 9 

คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ 

และคณะบริหารรัฐกิจ  คณะละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00  ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมดท่ีส ารวจ

ทั้งหมดส่วนใหญ่ศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75  รองลงมาคือ 

คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 คณะ วศิวกรรมศาสตร์  จ านวน 39 คน คิด

เป็นร้อยละ 9.75 คณะวทิยาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  และคณะสังคมศาสตร์  คณะละ 15 คน คิด

เป็นร้อยละ 3.75 ตามล าดบั 
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ตาราง 4.4 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายรับจากผูป้กครอง  

รายรับ 
 (บาท/เดือน) 

มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่มีรายรับจากผูป้กครอง 4 1.33 3 3.00 7 1.75 
ไม่เกิน 2,000 3 1.00 4 4.00 7 1.75 
2,001 - 4,000 34 11.33 18 18.00 52 13.00 
4,001 – 6,000 98 32.67 21 21.00 119 29.75 
6,001 - 8,000 45 15.00 25 25.00 70 17.50 
8,001 - 10,000 74 24.67 18 18.00 92 23.00 
10,001 – 12,000 13 4.33 3 3.00 16 4.00 
มากกวา่ 12,000 29 9.67 8 8.00 37 9.25 

รวม 300 100 100 100 400 100 

ต ่าสุด = 1,000 บาท สูงสุด = 30,000 บาท เฉลีย่ = 7,854 บาท 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 ตาราง 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายรับจากผูป้กครองพบวา่

กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐส่วนใหญ่มีรายรับจากผูป้กครองอยูใ่นช่วง  4,001 – 6,000 บาท

ต่อเดือน จ านวน 98 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  32.67 รองลงมามีรายรับจากผูป้กครองอยูใ่นช่วง  8,001 - 

10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 74 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  24.67 ล าดบัสุดทา้ยอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 2,000 

บาทต่อเดือน จ านวน 3 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  1.00 โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มีรายรับจากผูป้กครอง 

จ านวน 4 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 1.33 ผลการส ารวจจากมหาวทิยาลยัเอกชนสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีรายรับจากผูป้กครองอยูใ่นช่วง  6,001 - 8,000 บาทต่อเดือน จ านวน 5 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อย

ละ 25.00 รองลงมามีรายรับจากผูป้กครองอยูใ่นช่วง  4,001 – 6,000 บาทต่อเดือน จ านวน 21 คน ซ่ึง

คิดเป็นร้อยละ  21.00 ล าดบัสุดทา้ยอยูใ่นช่วง  10,001 – 12,000 บาทต่อเดือน จ านวน 3 คน ซ่ึงคิด

เป็นร้อยละ 3.00 โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มีรายรับจากผูป้กครอง จ านวน 3 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 3.00 

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีส ารวจส่วนใหญ่มีรายรับจากผูป้กครองอยูใ่นช่วง 4, 001 – 6,000 บาทต่อ
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เดือน จ านวน 119 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 29.75 รองลงมามีรายรับจากผูป้กครองอยูใ่นช่วง 8,001 - 

10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00   มีรายรับท่ีอยูใ่นช่วง 6,001 - 8,000 บาท

ต่อเดือน จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ  17.50 มีรายรับท่ีอยูใ่นช่วง 2,001 - 4,000 บาทต่อเดือน 

จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ  13.00 ล าดบัสุดทา้ยในช่วงต ่ากวา่  2,000 บาทต่อเดือน จ านวน 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.75 โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 7 คน ท่ีไม่มีรายรับจากผูป้กครอง โดยคิดเป็นร้อยละ 

1.75 รายรับจากผูป้กครองเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งคือ 7,854  บาทต่อเดือน โดยมีรายรับจากผูป้กครอง

ต ่าสุด 1,000 บาทต่อเดือน และมีรายรับจากผูป้กครองสูงสุด 30,000 บาทต่อเดือน 

 

ตาราง 4.5 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายรับจากการท างานพิเศษนอกเวลา  

รายรับ (บาท/เดือน) 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่มีรายรับจากการ 
ท างานพิเศษนอกเวลา 

262 87.33 86 86.00 348 87.00 

ไม่เกิน 2,000 15 5.00 3 3.00 18 4.50 
2,001 - 4,000 10 3.33 3 3.00 13 3.25 
4,001 – 6,000 8 2.67 7 7.00 15 3.75 
6,001 - 8,000 2 0.67 0 - 2 0.50 
8,001 - 10,000 2 0.67 1 1.00 3 0.75 
มากกวา่ 10,000 1 0.33 0 - 1 0.25 

รวม 300 100 100 100 400 100 

ต ่าสุด = 600 บาท สูงสุด = 15,000 บาท เฉลีย่ = 4,021 บาท 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

   

 ตาราง 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายรับจากการท างานพิเศษ

นอกเวลา พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษา จากมหาวทิยาลยัรัฐส่วนใหญ่มีรายรับจากการท างานพิเศษ
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นอกเวลาอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 2,000 บาทต่อเดือน จ านวน 1 5 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  5.00 รองลงมามี

รายรับจากการท างานพิเศษนอกเวลาอยูใ่นช่วง  2,001 - 4,000 บาทต่อเดือน จ านวน 1 0 คน ซ่ึงคิด

เป็นร้อยละ 3.33 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มีรายรับจากการท างานพิเศษนอกเวลา จ านวน 262 คน ซ่ึงคิด

เป็นร้อยละ 87.33 ผลการส ารวจจากมหาวทิยาลยัเอกชนสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายรับ

จากการท างานพิเศษนอกเวลาอยูใ่นช่วง 4,001 – 6,000 บาทต่อเดือน จ านวน 7 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  

7.00 รองลงมามีรายรับจากการท างานพิเศษนอกเวลาอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 2,000 บาทต่อเดือน และอยู่

ในช่วง 2,001 - 4,000 บาทต่อเดือน จ านวน 3 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  3.00 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มี

รายรับจากการท างานพิเศษนอกเวลา จ านวน 86 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  86.00 กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา

ปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีส ารวจจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีรายรับจากการท างานพิเศษนอก

เวลาอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 2,000 บาทต่อเดือน จ านวน 1 8 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 4.50 รองลงมาคืออยู่

ในช่วง 4,001 – 6,000 บาทต่อเดือน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75  มีรายรับท่ีอยูใ่นช่วง 2,001 - 

4,000 บาทต่อเดือน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ  3.25 มีรายรับท่ีอยูใ่นช่วง 8,001 - 10,000 บาทต่อ

เดือน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  0.75 มีรายรับท่ีอยูใ่นช่วง 6,001 - 8,000 บาทต่อเดือน จ านวน 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 มีรายรับท่ีอยูใ่นช่วงมากกวา่ 10,001 บาทต่อเดือน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย

ละ 0.25  โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 348 คน ท่ีไม่มีรายรับจากผูป้กครอง โดยคิดเป็นร้อยละ 87  

รายรับเฉล่ียจากการท างานพิเศษนอกเวลาของกลุ่มตวัอยา่ง คือ 4,021 บาทต่อเดือน โดยมีรายรับจาก

การการท างานพิเศษนอกเวลาต ่าสุด 6 00 บาทต่อเดือน และมีรายรับจากการจากการท างานพิเศษ

นอกเวลาสูงสุด 15,000 บาทต่อเดือน 
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ตาราง 4.6 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายรับจากการกูย้มืเพื่อการศึกษา  

รายรับ (บาท/เดือน) 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่มีรายรายรับจากการ 
กูย้มืเพื่อการศึกษา 

242 80.66 69 69.00 311 77.75 

2,000 8 2.67 4 4.00 12 3.00 
2,100 1 0.33 0 - 1 0.25 
2,200 48 16.00 26 26.00 74 18.50 
3,000 0 - 1 1.00 1 0.25 
4,500 1 0.00 0 - 1 0.25 

รวม 300 100 100 100 400 100 

ต ่าสุด = 2,000 บาท สูงสุด = 4,500 บาท เฉลีย่ = 2,207 บาท 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 ตาราง 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายรับจากการกูย้มืเพื่อ

การศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐส่วนใหญ่มีรายรับจากการกูย้มืเพื่อการศึกษา

ทั้งส้ิน 2,200 บาทต่อเดือน  จ านวน 48 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  16.00 รองลงมามีรายรับจ านวน  2,000 

บาทต่อเดือน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67 โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มีรายรับจากการท างานพิเศษ

นอกเวลา จ านวน 242 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 80.66 ผลการส ารวจจากมหาวทิยาลยัเอกชนส่วนใหญ่มี

รายรับจากการกูย้มืเพื่อการศึกษาทั้งส้ิน 2,200 บาทต่อเดือน  จ านวน 26 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  26.00 

รองลงมามีรายรับจ านวน  2,000 บาทต่อเดือน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีไม่มีรายรับจากการท างานพิเศษนอกเวลา จ านวน 69 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  69.00 กลุ่มตวัอยา่ง

นกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีส ารวจทั้งหมด ส่วนใหญ่มีรายรับจากการกูย้มืเพื่อ

การศึกษาจ านวน 2 ,200 บาทต่อเดือน จ านวน 74 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 18.50 รองลงมามีรายรับ

จ านวน 2,000 บาทต่อเดือน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00  มีรายรับจ านวน 2,100  บาทต่อเดือน 

จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 มีรายรับจ านวน  3,000 บาทต่อเดือน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  
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0.25 และมีรายรับจ านวน 4,500 บาทต่อเดือน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  0.25 โดยกลุ่มตวัอยา่ง

จ านวน 311 คน ไม่มีรายรับจาก การกูย้มืเพื่อการศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละ 77.75 รายรายรับจากการ

กูย้มืเพื่อการศึกษาเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งคือ 2,207 บาทต่อเดือน รายรับจากการกูย้มืเพื่อการศึกษา

ต ่าสุด 2,000 บาทต่อเดือน รายรับจากการกูย้มืเพื่อการศึกษาสูงสุด 4,500 บาทต่อเดือน 

 

ตาราง 4.7 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายรับรวม  

รายรับ (บาท/เดือน) 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

2,000 - 4,000 23 7.67 13 13.00 36 9.00 
4,001 - 8,000 135 45.00 46 46.00 181 45.25 
8,001 – 12,000 92 30.67 29 29.00 121 30.25 
12,001 - 16,000 36 12.00 5 5.00 41 10.25 
16,001 - 20,000 10 3.33 5 5.00 15 3.75 
มากกวา่ 20,000 4 1.33 2 2.00 6 1.50 

รวม 300 100 100 100 400 100 

ต ่าสุด = 2,200 บาท สูงสุด = 40,000 บาท เฉลีย่ = 8,820 บาท 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 ตาราง 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายรับรวม  พบวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐส่วนใหญ่มีรายรับรวมอยูใ่นช่วง  4,001 - 8,000 บาทต่อเดือน  

จ านวน 135 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีรายรับรวมอยูใ่นช่วง 8,001 – 12,000 บาทต่อ

เดือน จ านวน 92 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  30.67 ล าดบัสุดทา้ยอยูใ่นช่วงมากกวา่ 20 ,001 บาทต่อเดือน  

จ านวน 4 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  1.33 ผลการส ารวจจากมหาวทิยาลยัเอกชนสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 4,001 - 8,000 บาทต่อเดือน  จ านวน 46 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  46.00 รองลงมามี

รายรับรวมอยูใ่นช่วง 8,001 – 12,000 บาทต่อเดือน  จ านวน 29 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  29.00 ล าดบั

สุดทา้ยอยูใ่นช่วงมากกวา่ 20,001 บาทต่อเดือน  จ านวน 6 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  1.50 กลุ่มตวัอยา่ง
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นกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีส ารวจจ านวน 400 คน มีรายรับรวมของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วน

ใหญ่อยูใ่นช่วง 4, 001 – 8,000 บาทต่อเดือน จ านวน 181 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 45.25 รองลงมามี

รายรับรวมอยูใ่นช่วง 8,001 - 12,000 บาทต่อเดือน จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 มีรายรับ

รวมอยูใ่นช่วง 12,001 - 16,000 บาทต่อเดือน จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ  10.25 และล าดบัสุดทา้ย

มีรายรับรวมอยูใ่นมากกวา่ 20,001 บาทต่อเดือน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  1.50 ตามล าดบั 

รายรับรวมเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งคือ 8,820 บาทต่อเดือน รายรับรวมต ่าสุด 2,200 บาทต่อเดือน และ

รายรับรวมสูงสุด 40,000 บาทต่อเดือน 

 

ตางราง 4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน  

ค่าใช้จ่าย  
(บาท/เดือน) 

มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
3,000 – 6,000 128 42.67 58 58.00 186 46.50 
6,001 – 9,000 99 33.00 24 24.00 123 30.75 
9,001 – 12,000 45 15.00 10 10.00 55 13.75 
12,001 – 15,000 25 9.33 8 8.00 36 9.00 

รวม 300 100 100 100 400 100 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 ตาราง 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียอยูใ่นช่วง  3,000 – 6,000 บาท

ต่อเดือน จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ  42.67 รองลงมามีค่าใชจ่้ายเฉล่ียอยูใ่นช่วง 6,001 – 9,000 

บาทต่อเดือน  จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ  33.00 ผลการส ารวจจากมหาวทิยาลยัเอกชนสรุปไดว้า่ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียอยูใ่นช่วง 3,000 – 6,000 บาทต่อเดือน จ านวน 58 คน คิดเป็น

ร้อยละ 58.00 รองลงมามีค่าใชจ่้ายเฉล่ียอยูใ่นช่วง 6,001 – 9,000 บาทต่อเดือน  จ านวน 24 คน คิด

เป็นร้อยละ 24.00 กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีส ารวจทั้งหมด ส่วนใหญ่มี

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 3,000 – 6,000 บาท จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ  46.50 
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รองลงมาอยูใ่นช่วง 6,001 – 9,000 บาทต่อเดือน จ านวน 123  คน คิดเป็นร้อยละ 30 .75 อยูใ่นช่วง 

9,001 – 12,000 บาทต่อเดือน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75   และอยูใ่นช่วง 12 ,001 – 15,000 

บาทต่อเดือน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00  

 

4.2   พฤติกรรมการใช้และการเลอืกซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา

ปริญญาตรีในจังหวดัเชียงใหม่ 

 การศึกษาพฤติกรรมการใชแ้ละการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่มตวัอยา่ง

นกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงท าการศึกษาเคร่ืองส าอาง 2 กลุ่มคือ เคร่ืองส าอางท า

ความสะอาด (Cleansing Cosmetic) และเคร่ืองส าอางส าหรับตกแต่ง ( Make Up) ในดา้นพฤติกรรม

การใชสิ้นคา้ประเภทเคร่ืองส าอางไดศึ้กษาพฤติกรรมการใช้ จ่ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่

ละคร้ัง และค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละเดือน จ านวนเคร่ืองส าอางท่ีใชท้ั้งหมดใน

แต่ละวนั จ านวนเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศท่ีใชท้ั้งหมดในแต่ละวนั ดา้นการเลือกซ้ือ

สินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางไดศึ้กษาวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองส าอาง ความถ่ีในการซ้ือ

เคร่ืองส าอาง ปริมาณการซ้ือเคร่ืองส าอาง แหล่งท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ

เคร่ืองส าอาง ซ่ึงแสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง 4.9 เคร่ืองส าอางท าความสะอาด (Cleansing Cosmetic) ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกใช ้

ชนิดสินค้า 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แชมพ ู 294 98.00 88 88.00 382 95.5 
ยาสีฟัน 290 96.67 90 90.00 380 95 
ครีม/โฟม/เจลลา้งหนา้ 284 94.67 88 88.00 372 93 
สบู่ 241 80.33 79 79.00 320 80 
ครีมนวดผม 247 82.33 70 70.00 317 79.25 
ครีมอาบน ้า 219 73.00 74 74.00 293 73.25 
น ้ายาท าความสะอาด 
จุดซ่อนเร้น 

119 39.67 46 46.00 165 41.25 

น ้ามนัลา้งหนา้ 
(Cleansing Oil) 

98 32.67 21 21.00 119 29.75 

แอลกอฮอลเ์จล (เจลท าความ
สะอาดโดยไม่ใชน้ ้า) 

47 15.67 16 16.00 63 15.75 

อ่ืนๆ 7 2.33 0 - 7 1.75 
หมายเหตุ: 1. เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

    2. ค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 ตาราง 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม เคร่ืองส าอางท าความ

สะอาด (Cleansing Cosmetic) ท่ีเลือกใช้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งจากมหาวทิยาลยัรัฐเลือกใชแ้ชมพมูาก

ท่ีสุด จ านวน 294  คน คิดเป็นร้อยละ 98 รองลงมาไดแ้ก่ ยาสีฟัน จ านวน 290  คน คิดเป็นร้อยละ 

96.67 ครีม/โฟม/เจลลา้งหนา้ จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 94.67 ครีมนวดผม จ านวน 247  คน คิด

เป็นร้อยละ 82.33 สบู่ จ  านวน 241  คน คิดเป็นร้อยละ 80.33 กลุ่มตวัอยา่งมหาวทิยาลยัเอกชน

เลือกใชย้าสีฟันมากท่ีสุด จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00รองลงมาไดแ้ก่ แชมพ ูจ านวน 88  คน 

คิดเป็นร้อยละ 88.00 สบู่ จ  านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 79.00 ครีมอาบน ้า  จ  านวน 74  คน คิดเป็น

ร้อยละ 74.00 ครีมนวดผม จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00  
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กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีส ารวจทั้งหมด เลือกใช้ เคร่ืองส าอางท าความ

สะอาด ( Cleansing Cosmetic) ประเภทแชมพมูากท่ีสุด จ านวน 382  คน คิดเป็นร้อยละ 95.5  

รองลงมาไดแ้ก่ ยาสีฟัน จ านวน 380  คน คิดเป็นร้อยละ 95 ครีม/โฟม/เจลลา้งหนา้  จ านวน 372  คน 

คิดเป็นร้อยละ  93 สบู่ จ  านวน 320  คน คิดเป็นร้อยละ 80 ครีมนวดผม จ านวน 317  คน คิดเป็นร้อย

ละ 79.25  

 

ตาราง 4.10 เคร่ืองส าอางส าหรับตกแต่ง (Make Up) ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกใช ้

ชนิดสินค้า 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน  จ านวน ร้อยละ 
แป้งฝุ่ น 239 79.67 78 78.00 317 79.25 
แป้งพฟั 178 59.33 71 71.00 249 62.25 
น ้าหอม 174 58.00 69 69.00 243 60.75 
ลิปกลอส 171 57.00 59 59.00 230 57.5 
ลิปสติก 165 55.00 60 60.00 225 56.25 
บลชัออน (แต่งแกม้) 166 55.33 58 58.00 224 56 
ดินสอเขียนค้ิว 151 50.33 59 59.00 210 52.5 
ครีมรองพื้น 145 48.33 59 59.00 204 51 
อายไลเนอร์ (เขียนขอบตา) 136 45.33 51 51.00 187 46.75 
มาสคาร่า 127 42.33 50 50.00 177 44.25 
อายแชโดว ์(แต่งตา) 123 41.00 38 38.00 161 40.25 
คอนซีลเลอร์ 
(ครีมปกปิดร่องรอยเฉพาะจุด) 

79 26.33 19 19.00 98 24.5 

กลิตเตอร์ (เพื่อเพิ่มประกายให้
ดวงตา) 

50 16.66 22 22.00 72 18 

อ่ืนๆ 16 5.33 1 1.00 15 4 
หมายเหตุ: 1. เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

    2. ค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  

ท่ีมา: จากการศึกษา 
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 ตาราง 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม เคร่ืองส าอางส าหรับ

ตกแต่ง ( Make Up) ท่ีเลือกใช้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง จากมหาวทิยาลยัรัฐเลือกใช้ แป้งฝุ่ น มากท่ีสุด 

จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 79.67 รองลงมาไดแ้ก่ แป้งพฟั จ านวน 178  คน คิดเป็นร้อยละ 59.33 

น ้าหอม จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 ลิปกลอส จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 บรัช

ออน จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 55.33 ผลการส ารวจจากมหาวทิยาลยัเอกชนสรุปไดว้า่ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใช ้ แป้งฝุ่ น มากท่ีสุด  จ านวน 78  คน คิดเป็นร้อยละ 78.00  รองลงมาไดแ้ก่ 

แป้งพฟั จ านวน 71  คน คิดเป็นร้อยละ 71.00 น ้าหอม จ านวน 69  คน คิดเป็นร้อยละ 69 .00 ลิปสติก 

จ านวน 60  คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ดินสอเขียนค้ิว  จ านวน 59  คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 กลุ่ม

ตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส ารวจทั้งหมดเลือกใชเ้คร่ืองส าอางส าหรับตกแต่ง 

(Make Up) ประเภทแป้งฝุ่ นมากท่ีสุด จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 รองลงมาไดแ้ก่ แป้งพฟั 

จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 น ้าหอม จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 ลิปกลอส  

จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ลิปสติก จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25  
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ตาราง 4.11 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียใน

แต่ละคร้ัง 

ค่าใช้จ่าย  
(บาท/คร้ัง) 

มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 100 14 4.67 3 3.00 17 4.25 
101 - 500 172 57.33 44 44.00 216 54.00 
501 – 1,000 57 19.00 27 27.00 84 21.00 
1,001 - 1,500 17 5.67 7 7.00 24 6.00 
1,501 - 2,000 21 7.00 11 11.00 32 8.00 
2,001 – 2,500 3 1.00 0 - 3 0.75 
2,501 – 3,000 3 1.00 3 3.00 6 1.50 
3,001 – 3,500 1 0.33 0 - 1 0.25 
3,501 – 4,000 2 0.67 2 2.00 4 1.00 
มากกวา่ 4,000 10 3.33 3 3.00 13 3.25 

รวม 300 100 100 100 400 100 

ต ่าสุด = 20 บาท สูงสุด = 20,000 บาท เฉลีย่ = 1,029.63 บาท 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 ตาราง 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

เคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละคร้ังพบวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายใน

การซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละคร้ังอยูใ่นช่วง 101 – 500 บาทต่อคร้ัง จ านวน 172 คน ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 57.33 รองลงมาอยูใ่นช่วง 501 – 1,000 บาทต่อคร้ัง จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00  

ล าดบัสุดทา้ยคือค่าใชจ่้ายในช่วง 3,001 – 3,500 บาทต่อคร้ัง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 ผล

การส ารวจจากมหาวทิยาลยัเอกชนสรุปไดว้า่ วา่ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละคร้ัง

ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 101 – 500 บาทต่อคร้ัง จ านวน 44 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 44.00 

รองลงมาอยูใ่นช่วง 501 – 1,000 บาทต่อคร้ัง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00  อยูใ่นช่วง 1,501 - 

2,000 บาทต่อคร้ัง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามล าดบั ล าดบัสุดทา้ยคือค่าใชจ่้ายในช่วง 
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3,001 – 3,500 บาทต่อคร้ัง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีใน

จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีส ารวจทั้งหมด ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละคร้ังอยู่

ในช่วง 101 – 500 บาทต่อคร้ัง จ านวน 216 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาอยูใ่นช่วง 501 – 

1,000 บาทต่อคร้ัง จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00  ล าดบัสุดทา้ยคือค่าใชจ่้ายในช่วง 3,001 – 

3,500 บาทต่อคร้ัง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละ

คร้ังเฉล่ียในแต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่งคือ 1,029.63 บาทต่อคร้ัง โดยค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

เคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละคร้ังต ่าสุด คือ 20 บาทต่อคร้ัง และค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ีย

ในแต่ละคร้ังสูงสุด คือ 20,000 บาทต่อคร้ัง 

 

ตาราง 4.12 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียใน

แต่ละเดือน 

ค่าใช้จ่าย 
 (บาทต่อเดือน) 

มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 100 13 4.33 0 - 13 3.25 
101 - 500 97 30.33 17 17.00 108 27.00 
501 – 1,000 87 29.00 42 42.00 129 32.25 
1,001 - 1,500 28 9.33 10 10.00 38 9.50 
1,501 - 2,000 40 13.33 14 14.00 54 13.50 
2,001 – 2,500 11 3.67 0 - 11 2.75 
2,501 – 3,000 10 3.33 7 7.00 17 4.25 
3,001 – 3,500 2 0.67 0 - 2 0.50 
3,501 – 4,000 8 2.67 5 5.00 13 3.25 
มากกวา่ 4,000 10 3.33 5 5.00 15 3.75 

รวม 300 100 100 100 400 100 

ต ่าสุด = 50 บาท สูงสุด = 10,000 บาท เฉลีย่ = 1,349.83 บาท 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

 



 
 
 

47 

 

 ตาราง 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

เคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละเดือนพบวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายใน

การซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละคร้ังอยูใ่นช่วง 101 – 500 บาทต่อเดือน จ านวน 91 คน ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 30.33 รองลงมาอยูใ่นช่วง 501 – 1,000 บาทต่อเดือน จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00  อยู่

ในช่วง 1,001 - 1,500 บาทต่อเดือน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ  9.33 ตามล าดบั ล าดบัสุดทา้ยมี

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละเดือนอยูใ่นช่วง 3,001 – 3,500 บาทต่อเดือน จ านวน 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.67 ผลการส ารวจจากมหาวทิยาลยัเอกชนสรุปไดว้า่ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

เคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละเดือนของ กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 501 – 1,000 บาทต่อเดือน 

จ านวน 42 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 42.00  รองลงมาอยูใ่นช่วง 1,501  – 2,000 บาทต่อเดือน จ านวน 14 

คน คิดเป็นร้อยละ 14.00  ล าดบัสุดทา้ยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละเดือนอยู่

ในช่วง 3,501 – 4,000  และอยูใ่นช่วงมากกวา่ 4,001บาทต่อเดือน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีส ารวจจ านวน 400 คน มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

เคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละเดือนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 501 – 1,000 บาทต่อเดือน จ านวน 129 คน ซ่ึง

คิดเป็นร้อยละ 32.25  รองลงมาอยูใ่นช่วง 101 – 500 บาทต่อเดือน จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.00 อยูใ่นช่วง 1,501 - 2,000 บาทต่อเดือน จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ  13.50 ตามล าดบั ล าดบั

สุดทา้ยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละเดือนอยูใ่นช่วง 3,001 – 3,500 บาทต่อเดือน 

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละเดือนของกลุ่ม

ตวัอยา่งเฉล่ียคือ 1,349.83 บาทต่อเดือน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละเดือนต ่าสุด 

50 บาทต่อเดือน และค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละเดือนสูงสุด 10, 000 บาทต่อ

เดือน 
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ตาราง 4.13 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนเคร่ืองส าอางท่ีใชท้ั้งหมดในแต่

ละวนั 

จ านวน (ช้ิน) 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัรัฐ รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 – 5 185 61.67 69 69.00 254 63.50 
6 – 10 90 30.00 23 23.00 113 28.25 
11 – 15 15 5.00 5 5.00 20 5.00 
มากกวา่ 15 10 3.33 3 3.00 13 3.25 

รวม 300 100 100 100 400 100 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 ตาราง 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านว นเคร่ืองส าอางท่ีใช้

ทั้งหมดในแต่ละวนัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐส่วนใหญ่ใช้ เคร่ืองส าอาง  1 – 5 ช้ิน

ต่อวนั จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 61.67  รองลงมาคือ ใชเ้คร่ืองส าอาง 6 – 10 ช้ินต่อวนั จ านวน 

90 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ใชเ้คร่ืองส าอาง  11 – 15 ช้ินต่อวนั จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ  5.00  

ผลการส ารวจนกัศึกษามหาวทิยาลยัเอกชนสรุปไดว้า่จ  านว นเคร่ืองส าอางท่ีใชท้ั้งหมดในแต่ละวนั

ส่วนใหญ่ คือ 1 – 5 ช้ินต่อวนั จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00  รองลงมาคือ ใชเ้คร่ืองส าอาง 6 – 

10 ช้ินต่อวนั จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ใชเ้คร่ืองส าอาง  11 – 15 ช้ินต่อวนั จ านวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ  5.00  กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีส ารวจจ านวน 400 คน 

ใชเ้คร่ืองส าอางมากท่ีสุดในแต่ละวนัคือ 1 - 5 ช้ินต่อวนั จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50  

รองลงมาคือ ใชเ้คร่ืองส าอาง 6 – 10 ช้ินต่อวนั จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25  ใช้

เคร่ืองส าอาง 11 – 15 ช้ินต่อวนั จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5   
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ตาราง 4.14 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านว นเคร่ืองส าอางน าเขา้จา ก

ต่างประเทศท่ีใชใ้นแต่ละวนั 

จ านวน (ช้ิน) 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ไดใ้ช ้ 27 9.00 10 10.00 37 9.25 
1 – 5 231 77.00 78 78.00 309 77.25 
6 – 10 32 10.67 7 7.00 39 9.75 
11 – 15 6 2.00 5 5.00 11 2.75 
มากกวา่ 15 4 1.33 0 - 4 1.00 

รวม 300 100 100 100 400 100 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 ตาราง 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านว นเคร่ืองส าอาง

น าเขา้จากต่างประเทศท่ีใชใ้นแต่ละวนั  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐ ส่วนใหญ่ใช้

เคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศ  1 - 5 ช้ินต่อวนั จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 รองลงมา

คือ ใชเ้คร่ืองส าอาง 6 – 10 ช้ินต่อวนั จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.67 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ได้

ใชเ้คร่ืองส าอาง น าเขา้จากต่างประเทศ  จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ  9.00 ผลการส ารวจจาก

มหาวทิยาลยัเอกชนสรุปไดว้า่จ  านว นเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศท่ีใชท้ั้งหมดในแต่ละวนั

ส่วนใหญ่ คือ 1 - 5 ช้ินต่อวนั จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 รองลงมาคือ ใชเ้คร่ืองส าอาง 6 – 

10 ช้ินต่อวนั จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองส าอาง น าเขา้จาก

ต่างประเทศ  จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  10.00 กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดั

เชียงใหม่ ท่ีส ารวจจ านวน 400 คน ใชเ้คร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศ มากท่ีสุดในแต่ละวนัคือ 1 

- 5 ช้ินต่อวนั จ านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.25 รองลงมาคือ ใชเ้คร่ืองส าอาง 6 – 10 ช้ินต่อวนั 

จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองส าอาง น าเขา้จากต่างประเทศ  

จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25  
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ตาราง 4.15 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองส าอาง 

วตัถุประสงค์ 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพื่อใชเ้องใน
ชีวติประจ าวนั 

294 98.00 95 95.00 389 97.25 

เพื่อใหบุ้คคลใน
ครอบครัว 

3 1.00 2 2.00 5 1.25 

เพื่อเป็นของขวญัใน
โอกาศต่างๆ 

3 1.00 1 1.00 4 1.00 

อ่ืนๆ 0 - 2 2.00 2 0.50 
รวม 300 100 100 100 400 100 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 ตาราง 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ

เคร่ืองส าอางพบวา่วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองส าอาง ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐส่วนใหญ่ คือ  

เพื่อใช้ เอง ในชีวติประจ าวนั  จ  านวน 294 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.00  วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ

เคร่ืองส าอางรองลงมาไดแ้ก่ เพื่อใหบุ้คคลในครอบครัว  และ เพื่อเป็นของขวญัในโอกาศต่างๆ  

วตัถุประสงคล์ะ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ผลการส ารวจจากมหาวทิยาลยัเอกชนสรุปไดว้า่

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองส าอาง ของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ คือ เพื่อใช้ เองในชีวติประจ าวนั  

จ านวน 95 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.00  วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองส าอางรองลงมาไดแ้ก่ เพื่อให้

บุคคลในครอบครัว และเพื่อเป็นของขวญัในโอกาศต่างๆ วตัถุประสงคล์ะ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00

กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีส ารวจทั้งหมด  มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ

เคร่ืองส าอาง เพื่อใชใ้นชีวติประจ าวนั มากท่ีสุด จ านวน 389 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.25  วตัถุประสงค์

ในการซ้ือเคร่ืองส าอางรองลงมาไดแ้ก่ เพื่อใหบุ้คคลในครอบครัว  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองส าอางเพื่อเป็นของขวญัในโอกาศต่างๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
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และเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ  ไดแ้ก่เพื่อประกอบอาชีพเสริม และเพื่อการรักษาผวิหนา้ จ านวน 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 

 

ตาราง 4.16 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอาง  

ความถี่ 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มากกวา่หน่ึงคร้ังต่อเดือน 91 30.33 33 33.00 124 31.00 
เดือนละคร้ัง 118 39.33 37 37.00 155 38.75 
สองเดือนต่อคร้ัง 52 17.33 14 14.00 66 16.50 
มากกวา่สองเดือนต่อคร้ัง 36 12.00 12 12.00 48 12.00 
อ่ืนๆ 3 1.00 4 4.00 7 1.75 

รวม 300 100 100 100 400 100 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 ตาราง 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ

เคร่ืองส าอางพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอาง

เดือนละคร้ัง  จ านวน 118  คน ร้อยละ 39.33 รองลงมามีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอาง มากกวา่หน่ึง

คร้ังต่อเดือน จ านวน 91  คน คิดเป็นร้อยละ 30.33 มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอาง สองเดือนต่อคร้ัง  

จ านวน 52  คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 ผลการส ารวจความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอาง ของกลุ่มตวัอยา่ง

จากมหาวทิยาลยัเอกชน ส่วนใหญ่คือ  เดือนละคร้ัง  จ านวน 37 คน ร้อยละ 37.00 รองลงมามีความถ่ี

ในการซ้ือเคร่ืองส าอาง มากกวา่หน่ึงคร้ังต่อเดือน  จ านวน 33  คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 มีความถ่ีใน

การซ้ือเคร่ืองส าอาง สองเดือนต่อคร้ัง  จ านวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษา

ปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีส ารวจทั้งหมด  มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอาง เดือนละคร้ังมาก

ท่ีสุด จ านวน 155  คน ร้อยละ 38.75 รองลงมามีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอาง มากกวา่หน่ึงคร้ังต่อ

เดือน จ านวน 124  คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอาง สองเดือนต่อคร้ัง  
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จ านวน 66  คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอาง มากกวา่สองเดือนต่อคร้ัง  

จ านวน  48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00  และอ่ืนๆ ไดแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะซ้ือเคร่ืองส าอางเม่ือใช้

ของเดิมจนหมดจีงไม่สามารถระบุระยะเวลาการซ้ือท่ีแน่นอนได ้จ านวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 

ตามล าดบั 

 

ตาราง 4.17 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปริมาณการซ้ือเคร่ืองส าอาง  

ปริมาณการซ้ือเคร่ืองส าอาง 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มากกวา่หน่ึงช้ินต่อเดือน 150 50.00 62 62.00 212 53.00 
เดือนละช้ิน 57 19.00 19 19.00 76 19.00 
สองเดือนต่อช้ิน 44 14.67 6 6.00 50 12.5 
มากกวา่สองเดือนต่อช้ิน 42 14.00 13 13.00 55 13.75 
อ่ืนๆ 7 2.33 0 - 7 1.75 

รวม 400 100 100 100 400 100 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 ตาราง 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปริมาณการซ้ือ

เคร่ืองส าอาง พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐ ส่วนใหญ่มีปริมาณการซ้ือเคร่ืองส าอาง

มากกวา่หน่ึงช้ินต่อเดือน  จ านวน 150  คน ร้อยละ 50.00 รองลงมามีปริมาณการซ้ือเคร่ืองส าอาง

เดือนละช้ิน จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 และมีปริมาณการซ้ือเคร่ืองส าอาง สองเดือนต่อช้ิน 

จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.67 ผลการส ารวจจากมหาวทิยาลยัเอกชนสรุปไดว้า่ปริมาณการซ้ือ

เคร่ืองส าอางของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่คือ  มากกวา่หน่ึงช้ินต่อเดือน  จ านวน 62 คน ร้อยละ 62.00 

รองลงมามีปริมาณการซ้ือเคร่ืองส าอาง เดือนละช้ิน  จ านวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 และมี

ปริมาณการซ้ือเคร่ืองส าอาง มากกวา่สองเดือนต่อ ช้ิน จ านวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00  กลุ่ม

ตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีส ารวจทั้งหมด  มีปริมาณการซ้ือเคร่ืองส าอาง
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มากกวา่หน่ึงช้ินต่อเดือน มากท่ีสุด จ านวน 212  คน ร้อยละ 53.00 รองลงมามีปริมาณการซ้ือ

เคร่ืองส าอาง เดือนละช้ิน  จ านวน 76  คน คิดเป็นร้อยละ 19 มีปริมาณการซ้ือเคร่ืองส าอาง มากกวา่

สองเดือนต่อช้ิน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75  มีปริมาณการซ้ือเคร่ืองส าอาง สองเดือนต่อช้ิน 

จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการซ้ือท่ี

แน่นอนได ้จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามล าดบั 

 

ตาราง 4.18 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแหล่งท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง 

แหล่งทีซ้ื่อเคร่ืองส าอาง 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เคาน์เตอร์เคร่ืองส าอาง 
ในหา้งสรรพสินคา้ 

137 45.67 66 66.00 203 50.75 

ร้านเฉพาะตราสินคา้นั้นๆ 46 15.33 18 18.00 64 16.00 
แผงขายเคร่ืองส าอาง 
ตามสถานท่ีต่างๆ 

87 29.00 9 9.00 96 24.00 

สั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ท 26 8.67 2 2.00 28 7.00 
อ่ืนๆ 4 1.33 5 5.00 9 2.25 

รวม 300 100 100 100 400 100 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 ตาราง 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแหล่ง ท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง

พบวา่แหล่งท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง ของกลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐ ส่วนใหญ่ คือ เคาน์เตอร์

เคร่ืองส าอางในหา้งสรรพสินคา้  จ  านวน 137 คน ร้อยละ 45.67 รองลงมา คือแผงขายเคร่ืองส าอาง

ตามสถานท่ีต่างๆ จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 ผลการส ารวจจากนกัศึกษามหาวทิยาลยั

เอกชนสรุปไดว้า่แหล่ง ท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง ของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่คือ  เคาน์เตอร์เคร่ืองส าอางใน

หา้งสรรพสินคา้  จ  านวน 66 คน ร้อยละ 66.00 รองลงมา คือ ร้านเฉพาะตราสินคา้นั้นๆ  จ านวน 18  

คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 กลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมด ท่ีส ารวจส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองส าอางจาก เคาน์เตอร์
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เคร่ืองส าอางในหา้งสรรพสินคา้ จ  านวน 203 คน ร้อยละ 50.75 รองลงมาไดแ้ก่แผงขายเคร่ืองส าอาง

ตามสถานท่ีต่างๆจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ร้านเฉพาะตราสินคา้นั้นๆ จ านวน 64  คน คิดเป็น

ร้อยละ 16 สั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ท  จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00  และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ซ้ือจากร้าน

ขายยา และฝากบุคคลอ่ืนซ้ือ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามล าดบั 

 

ตาราง 4.19 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ืเคร่ืองส าอาง

ของกลุ่มตวัอยา่ง 

บุคคลทีม่ีอทิธิพล
เคร่ืองส าอาง 

มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ตนเอง 171 57.00 86 86.00 257 64.25 
พอ่แม่ / ญาติ 11 3.67 1 1.00 12 3.00 
เพื่อน 67 22.33 7 7.00 74 18.50 
พนกังานขาย 5 1.67 0 - 5 1.25 
ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ือง
เคร่ืองส าอาง 

20 6.67 2 2.00 22 5.5 

ศิลปิน นกัร้อง นกัแสดง 12 4.00 3 3.00 15 3.75 
บุคคลในโฆษณา 11 3.67 0 - 11 2.75 
อ่ืนๆ 3 1.00 1 1.00 4 1.00 

รวม 300 100 100 100 400 100 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 ตาราง 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามบุคคล ท่ีมีอิทธิพลในการ

ซ้ือ เคร่ืองส าอาง พบวา่ บุคคล ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ เคร่ืองส าอาง ของกลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษา

มหาวทิยาลยัรัฐ ส่วนใหญ่คือตนเอง จ านวน 171 คน ร้อยละ 57.00 รองลงมาไดแ้ก่ เพื่อน จ านวน 67  

คน คิดเป็นร้อยละ 22.33 ผลการส ารวจนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัเอกชนสรุปไดว้า่บุคคลท่ีมีอิทธิพล

ในการซ้ือเคร่ืองส าอางของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ  ตนเอง จ านวน 86  คน ร้อยละ 86.00 รองลงมา

ไดแ้ก่เพื่อน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่  
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ท่ีส ารวจทั้งหมด  พบวา่บุคคล ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ ในการซ้ือเคร่ืองส าอาง ของกลุ่มตวัอยา่ง มาก

ท่ีสุดคือตนเอง จ านวน 275  คน ร้อยละ 64.25 รองลงมาไดแ้ก่ เพื่อน จ านวน 74  คน คิดเป็นร้อยละ 

18.50 ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองเคร่ืองส าอาง  จ านวน 22  คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ศิลปิน นกัร้อง นกัแสดง  

จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 พอ่แม่ / ญาติ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3  

 

ตาราง 4.20 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเพื่อความตอ้งการเลียนแบบ

บุคคลอ่ืน 

ความต้องการ
เลยีนแบบบุคคลอืน่ 

มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ใช่ 108 36.00 34 34.00 142 35.50 

ไม่ใช่ 192 64.00 66 66.00 258 64.50 
รวม 300 100 100 100 400 100 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

จากการศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น ความตอ้งการเลียนแบบบุคคลอ่ืน ของกลุ่มตวัอยา่ง

นกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐ ส่วนใหญ่

ไม่ไดซ้ื้อสินคา้เพื่อ ความตอ้งการเลียนแบบบุคคลอ่ืน  จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00  กลุ่ม

ตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเอกชน ส่วนใหญ่ไม่ไดซ้ื้อสินคา้เพื่อ ความตอ้งการเลียนแบบบุคคล

อ่ืน จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00  โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ลือกซ้ือ เคร่ืองส าอาง

จากความตอ้งการเลียนแบบบุคคลอ่ืน  จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่ง

บางส่วนเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางจากความตอ้งการเลียนแบบบุคคลอ่ืน  จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.50 ดงัแสดงในตาราง 4.20 
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4.3.2 ความต้องการทดลองใช้ 

ตาราง 4.21 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเพื่อความตอ้งการทดลองใช้ 

ความต้องการ
เลยีนแบบบุคคลอืน่ 

มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ใช่ 228 76.00 72 72.00 300 75.00 

ไม่ใช่ 72 24.00 28 28.00 100 25.00 
รวม 300 100 100 100 400 100 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 จากการศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น ความตอ้งการทดลองใช้ ของกลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษา

ปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐ ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้เพื่อ

ความตอ้งการทดลองใช้  จ  านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00  กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยั

เอกชน ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้เพื่อความตอ้งการทดลองใชจ้  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00  โดยรวม

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางจากความตอ้งการทดลองใชจ้  านวน 300 คน คิดเป็นร้อย

ละ 75.00 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนไม่ไดเ้ลือกซ้ือ เคร่ืองส าอาง จากความตอ้งการทดลองใช้

จ  านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ดงัแสดงในตาราง 4.21 

 

4.3.3 ความต้องการเสริมสร้างบุคลกิ 

ตาราง 4.22 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเพื่อความตอ้งการเสริมสร้าง

บุคลิก 

ความต้องการ
เลยีนแบบบุคคลอืน่ 

มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน 
รวม 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ใช่ 283 94.33 89 89.00 372 93.00 

ไม่ใช่ 17 5.67 11 11.00 28 7.00 
รวม 300 100 100 100 400 100 

ท่ีมา: จากการศึกษา 
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 จากการศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น ความตอ้งการเสริมสร้างบุคลิก ของกลุ่มตวัอยา่ง

นกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐ ส่วนใหญ่ซ้ือ

สินคา้เพื่อ ความตอ้งการเสริมสร้างบุคลิก จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 94.33 กลุ่มตวัอยา่ง

นกัศึกษามหาวทิยาลยัเอกชน ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้เพื่อ ความตอ้งการเสริมสร้างบุคลิก จ านวน 89 คน 

คิดเป็นร้อยละ 89.00  โดยรวม กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เลือกซ้ือ เคร่ืองส าอาง จากความตอ้งการ

เสริมสร้างบุคลิก จ านวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 93.00 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนไม่ไดเ้ลือก

ซ้ือเคร่ืองส าอางจากความตอ้งการเสริมสร้างบุคลิก จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00  ดงัแสดงใน

ตาราง 4.22 

 

4.3   ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวดั

เชียงใหม่ 

4.3.1 การวเิคราะห์ด้าน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการเลอืกซ้ือสินค้าประเภท

เคร่ืองส าอางของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

จากการศึกษาดา้นระดบัความส าคญัของปัจจยั ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการ

เลือกซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง  ประกอบไปดว้ยปัจจยั 5 ดา้น 1.ดา้น

ผลิตภณัฑ์ 2.ดา้นราคา  3.ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย  4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  5.ปัจจยัดา้น

การใหบ้ริการ  โดยใชม้าตราวดัแบบประเมินค่าตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) แบ่งระดบั

ความพอใจเป็น 5 ระดบั ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
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4.3.1.1 ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ตาราง 4.23 ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ด้านผลติภัณฑ์ 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
1. ตราสินคา้ 
 

4.04 มาก 4.03 มาก 4.04 มาก 

2. คุณภาพตามมาตรฐาน
ของผลิตภณัฑ์ 

4.45 มาก 4.52 มากท่ีสุด 4.47 มากท่ีสุด 

3. ความปลอดภยัของ
ผลิตภณัฑ ์

4.51 มากท่ีสุด 4.53 มากท่ีสุด 4.51 มากท่ีสุด 

4. ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ 
 

4.35 มาก 4.47 มาก 3.38 มาก 

5. บรรจุภณัฑห์รือ
รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 

3.64 มาก 3.88 มาก 3.70 มาก 

6. ป้ายฉลากของผลิตภณัฑ์ 
 

3.71 มาก 4.11 มาก 3.81 มาก 

7. ผลิตภณัฑมี์ความ
หลากหลาย 

3.70 มาก 3.93 มาก 3.76 มาก 

รวม 4.06 มาก 4.21 มาก 4.10 มาก 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 จากการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยั ดา้นผลิตภณัฑ์ของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญา

ตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยัรัฐและเอกชนใหค้วามส าคญั

กบัปัจจยัดา้น ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ในระดบัมากท่ีสุด โดยในภาพรวมปัจจยัดา้น คุณภาพ

ตามมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ ก็มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.51 และ 4.47 ตามล าดบั  

ในขณะท่ีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นตราสินคา้อยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.04 รองลงมาคือ

ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  ค่าเฉล่ีย 3.81 ป้ายฉลากของผลิตภณัฑ์  ท่ีค่าเฉล่ีย  3.76 ปัจจยั
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บรรจุภณัฑห์รือรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์  ท่ีค่าเฉล่ีย  3.70 และประโยชน์ของผลิตภณัฑ์  ท่ีค่าเฉล่ีย  

3.38 ในภาพรวมระดบัความส าคญัของปัจจยัของ ดา้นผลิตภณัฑ์ของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญา

ตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่มีระดบัความส าคญัของปัจจยัระดบัส าคญัมาก โดยมีระดบัความส าคญั

ของปัจจยัรวมเฉล่ีย 4.10 ดงัตาราง 4.23 

 

4.3.1.2 ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านราคา 

ตาราง 4.24 ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาของตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดั

เชียงใหม่ 

ด้านราคา 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
1. ราคาของผลิตภณัฑ์ 4.12 มาก 4.03 มาก 4.10 มาก 
2. ราคามีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพ 

4.40 มาก 4.31 มาก 4.37 มาก 

3. รูปแบบการช าระเงิน 3.42 ปานกลาง 3.51 มาก 3.44 ปานกลาง 
รวม 3.98 มาก 3.95 มาก 3.97 มาก 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 จากการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคากลุ่มของตวัอยา่ง นกัศึกษาปริญญาตรีใน

จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญั กบัปัจจยัดา้น ความเหมาะสม ของราคากบั

คุณภาพมากท่ีสุด โดยมี ระดบัความส าคญัของปัจจยัในระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.37 รองลงมาคือดา้น

ราคาของผลิตภณัฑ ์ในระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.10 และรูปแบบการช าระ

เงิน ในระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยั ปานกลาง  ท่ีค่าเฉล่ีย  3.44 ในภาพรวมระดบัความส าคญั

ของปัจจยัของ ดา้นราคาของกลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่มีระดบั

ความส าคญัของปัจจยัระดบัส าคญัมาก โดยมีระดบัความส าคญัของปัจจยัรวมเฉล่ีย  3.97 ดงัตาราง 

4.24 
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 4.3.1.3 ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 

ตาราง 4.25 ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายของตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ด้านการจัดจ าหน่าย 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
1. ความหลากหลายของ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

3.70 มาก 3.84 มาก 3.74 มาก 

2. การจดัแต่งสถานท่ี 3.35 ปานกลาง 3.77 มาก 3.45 ปานกลาง 
3. ความสะดวกสบายของ
สถานท่ี 

3.58 มาก 3.93 มาก 
3.67 

 
มาก 

4. ท่ีตั้งในการจดัจ าหน่าย 3.70 มาก 3.96 มาก 3.76 มาก 
รวม 3.58 มาก 3.88 มาก 3.65 มาก 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 จากการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายของตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญา

ตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญั กบัปัจจยัดา้น ท่ีตั้งในการจดัจ าหน่าย มาก

ท่ีสุด โดยมี ระดบัความส าคญัของปัจจยัในระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  3.76 รองลงมาคือดา้น ความ

หลากหลายของช่องทางการจดัจ าหน่าย  ในระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยั มาก ท่ีค่าเฉล่ีย  3.74 

ดา้นความสะดวกสบายของสถานท่ี ในระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  3.67 และ

การจดัแต่งสถานท่ีในระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.45 โดยกลุ่มตวัอยา่ง

นกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการจดัแต่งสถานท่ีในระดบัปานกลาง ในขณะ

ท่ีกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเอกชนใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ในภาพรวมระดบั

ความส าคญัของปัจจยัของ ดา้นการจดัจ าหน่าย ของกลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดั

เชียงใหม่  พบวา่มีระดบัความส าคญัของปัจจยัระดบัส าคญัมาก โดยมีระดบัความส าคญัของปัจจยั

รวมเฉล่ีย 3.65 ดงัตาราง 4.25 
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4.3.1.4 ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ตาราง 4.26 ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดของตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรี

ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

ค่าเฉลีย่ 
 

แปลผล ค่าเฉลีย่ 
 

แปลผล ค่าเฉลีย่ 
 

แปลผล 

1. การโฆษณา 3.83 มาก 3.88 มาก 3.84 มาก 
2. การลดราคา 4.10 มาก 4.23 มาก 4.10 มาก 
3. การรับเปล่ียนคืนสินคา้ 3.74 มาก 3.71 มาก 3.73 มาก 
4. ใบปลิวแนะน า
ผลิตภณัฑ์ 

3.57 มาก 3.86 มาก 3.57 มาก 

5. ผลิตภณัฑ ์มีสินคา้
ตวัอยา่งใหท้ดลองใช ้

3.90 มาก 3.90 มาก 3.90 มาก 

6. การมีของแถม 3.73 มาก 3.80 มาก 3.75 มาก 
รวม 3.81 มาก 3.90 มาก 3.81 มาก 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 จากการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น การส่งเสริมการตลาด ของกลุ่มตวัอยา่ง

นกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการลดราคา

มากท่ีสุด โดยมีระดบัความส าคญัของปัจจยัในระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.10 รองลงมาคือผลิตภณัฑ ์มี

สินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลองใช ้ในระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.90 การโฆษณาใน

ระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  3.84 การมีของแถม ในระดบัระดบัความส าคญั

ของปัจจยัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย  3.75 การรับเปล่ียนคืนสินคา้  ในระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยั มาก ท่ี

ค่าเฉล่ีย 3.73 และการมีโบชวัร์แนะน าผลิตภณัฑใ์นระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 

3.57 ในภาพรวมระดบัความส าคญัของปัจจยัของ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ของกลุ่มตวัอยา่ง

นกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่มีระดบัความส าคญัของปัจจยัระดบัส าคญัมาก โดยมี

ระดบัความส าคญัของปัจจยัรวมเฉล่ีย 3.81 ดงัตาราง 4.26 
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4.3.1.5 ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการให้บริการ 

ตาราง 4.27 ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการใหบ้ริการของตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ด้านการให้บริการ 
มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
1. พนกังานมีความรู้และความ
เช่ียวชาญในผลิตภณัฑ์ 

4.20 มาก 4.20 มาก 4.20 มาก 

2. ความสุภาพของพนกังาน 4.20 มาก 4.27 มาก 4.22 มาก 
3. การแต่งกายของพนกังาน 3.82 มาก 4.14 มาก 3.90 มาก 
4. พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 4.30 มาก 4.40 มาก 4.33 มาก 
5. การเอาใจใส่ลูกคา้ของ
พนกังาน 

4.30 มาก 4.29 มาก 4.30 มาก 

รวม 4.16 มาก 4.26 มาก 4.19 มาก 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 จากการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น การใหบ้ริการ ของกลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษา

ปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญั กบัการมี มนุษยสัมพนัธ์ ท่ีดีของ

พนกังานมากท่ีสุด โดยมีระดบัความส าคญัของปัจจยัในระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.33 รองลงมาคือการ

เอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังาน  ในระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.30 ความสุภาพ

ของพนกังานในระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.22 พนกังานมีความรู้และความ

เช่ียวชาญในผลิตภณัฑ์ในระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยั มาก ท่ีค่าเฉล่ีย  4.20 และการแต่งกาย

ของพนกังาน ในระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยั มาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  3.90 ในภาพรวมระดบั

ความส าคญัของปัจจยัของดา้นการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดั

เชียงใหม่  พบวา่มีระดบัความส าคญัของปัจจยัระดบัส าคญัมาก โดยมีระดบัความส าคญัของปัจจยั

รวมเฉล่ีย 4.19 ดงัตาราง 4.27 
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4.3.1.6 ภาพรวมระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

ตาราง 4.28 ล าดบัความส าคญัในแต่ละดา้นของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางของตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยั
เอกชน 

รวม 

ค่าเฉลีย่ ล าดับ ค่าเฉลีย่ ล าดับ ค่าเฉลีย่ ล าดับ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.06 2 4.21 2 4.10 2 
ปัจจยัดา้นราคา 3.98 3 3.95 3 3.97 3 
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 3.58 5 3.88 5 3.65 5 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.81 4 3.90 4 3.81 4 
ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ 4.16 1 4.26 1 4.19 1 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

 จากการศึกษา ล าดบัความส าคญัในแต่ละดา้นของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ของตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่กลุ่ม

ตวัอยา่ง นกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบั ปัจจยัดา้น การใหบ้ริการ มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ปัจจยัดา้น ผลิตภณัฑ์  และปัจจยัดา้น ราคา  ตามล าดบั  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษา

มหาวทิยาลยัเอกชนส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบั ปัจจยัดา้น การใหบ้ริการ มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  และปัจจยัดา้น ราคา ตามล าดบั โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบั ปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาดเป็นล าดบั ดงัน้ี  ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ  ใหค้วามส าคญัเป็นล าดบั 1 มีค่า

คะแนนเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.19  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ใหค้วามส าคญัเป็นล าดบั 2 มีค่าคะแนนเฉล่ีย

รวมเท่ากบั  4.10 ปัจจยัดา้น ราคา  ใหค้วามส าคญัเป็นล าดบั 3 มีค่าคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากบั  3.97 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ใหค้วามส าคญัเป็นล าดบั 4 มีค่าคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.81 ปัจจยั

ดา้นการจดัจ าหน่าย ใหค้วามส าคญัเป็นล าดบั 5 มีค่าคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.65 ดงัตาราง 4.28 
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4.3.2 การวเิคราะห์ด้าน ปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีผลต่อการเลอืกซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองส าอาง

ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง  โดยการวเิคราะห์ด้วยสมการเชิงถดถอยพหุ (Multiple Regression 

Analysis) 

ผลการวเิคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่ม

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในจงัหวดัเชียงใหม่ ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน โดยอาศยัเทคนิค

การวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression) โดย C คือ การซ้ือเคร่ืองส าอางของ

นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณมีหน่วยเป็นบาท ต่อเดือน และปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่  รายรับต่อเดือน  (X1) อายุ (X2) สถาบนัการศึกษา  (X3) คณะท่ีก าลงัศึกษา (X4) 

เหตุผลการซ้ือเคร่ืองส าอางเพื่อเลียนแบบบุคคลอ่ืน (X5) เหตุผลการซ้ือเคร่ืองส าอางเพราะความ

ตอ้งการทดลองใช้  (X6) เหตุผลการซ้ือเคร่ืองส าอางของท่านมีผลมาจากความตอ้งการเสริมสร้าง

บุคลิก (X7) ไดผ้ลดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง 4.29 ผลการวเิคราะห์ตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางในแต่ละ

เดือนของกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่  

ปัจจัย 
Unstandardized 

Coefficients 
t Sig. 

  Std.Error   
ค่าคงท่ี (Constant) 65.878 758.607 .087 .931 

รายรับต่อเดือน (X1) .132 .013 10.369 .000*** 

อาย ุ(X2) -14.714 37.539 -.392 .695 

สถาบันการศึกษา (X3) 238.066 84.087 2.831 .005*** 

ศึกษาในคณะท่ีเป็นกลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (X4) 

12.732 13.758 .925 .355 

เหตุผลการซ้ือเคร่ืองส าอางเพื่อเลียนแบบ
บุคคลอ่ืน  (X5) 

-28.060 118.153 -.237 .812 

เหตุผลการซ้ือเคร่ืองส าอางเพราะความ
ตอ้งการทดลองใช้ (X6)   

-5.050 134.933 -.037 .970 

เหตุผลการซ้ือเคร่ืองส าอางเพราะความ
ตอ้งการเสริมสร้างบุคลิก (X7) 

-165.816 222.473 -.745 .457 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

จากการวเิคราะห์ตวัแปรในตาราง 4.2 9 จะพบวา่ตวัผลกระทบต่อ การตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ประเภทเคร่ืองส าอาง ต่อเดือนของกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 มีอยู ่ 2 ตวัแปร คือ รายรับต่อเดือน ( X1) และสถาบนัการศึกษา (X3) ดงันั้น

เม่ือน าปัจจยัทั้ง 2 มาสร้างสมการไดผ้ลดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง 4.30 การประมาณการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางในแต่ละคร้ังของกลุ่มนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัย 
Unstandardized 

Coefficients 
t Sig. 

  Std.Error   
ค่าคงท่ี (Constant) -152.231 166.955 -.912 .362 

รายรับต่อเดือน (X1) .131 .012 11.008 .000 

สถาบนัการศึกษา (X3) 253.362 78.238 3.238 .001 

R-Squre .490 Adjusted R-Squre  .236 
F-Statistic 62.767 Prob.(F-Statistic) .000 
Observation 400   

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

จากตารางสามารถเขียนเป็นสมาการไดด้งัน้ี 

C = -152.231 + 0.131X1 + 253.362X3 

  โดยท่ี   C   คือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

 X1 คือ รายรับของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บในแต่ละเดือนเป็นขอ้มูล

เชิงปริมาณมีหน่วยเป็นบาทต่อเดือน 

 X3 คือ สถาบนัการศึกษา  

โดย  1 คือกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในสถาบนัการศึกษาของเอกชน  

 0 คือกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในสถาบนัการศึกษาของรัฐ 

 

จากสมการพบวา่ ค่า Adjusted R Square เท่ากบั 0.490 แสดงวา่ตวัแปรอิสระ

เหล่าน้ีสามารถอธิบายระดบั การตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่มนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดร้้อยละ 49 ค่า F – Statistic เท่ากบั 62.767  และค่า Prob. (F – 

Statistic) เท่ากบั 0.000 แสดงวา่มีค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระในสมการจะมีอยา่งนอ้ย 1 ค่าท่ีมี
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ผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใน

จงัหวดัเชียงใหม่  ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่ม

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีนอ้ยกวา่ 1% ซ่ึงตวัแปรไดแ้ก่  

รายรับของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทีไ่ด้รับในแต่ละเดือน (X1) มีค่านอ้ยกวา่ระดบั

นยัส าคญัสถิติ ท่ี 0.01  ดงันั้นจึงสามารถน ารายรับของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บในแต่ละเดือน  

(X1) มาประมาณ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากบั 0.131 และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก อธิบายไดว้า่ เม่ือปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี ถา้รายรับเพิ่มข้ึน 

1 บาท จะท าให้ ตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใน

จงัหวดัเชียงใหม่ เพิ่มข้ึน 0. 131 บาท หรือ เม่ือปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี  ถา้รายรับเพิ่มข้ึน 100 บาท จะท าให้

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่

เพิ่มข้ึน 1.31 บาท 

 สถาบันการศึกษา ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง (X3) มีค่านอ้ยกวา่ค่า ระดบันยัส าคญั

สถิติท่ี 0.01  ดงันั้นจึงสามารถน า สถาบนัการศึกษา ของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง (X3) มาประมาณการ

ระดบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในจงัหวดั

เชียงใหม่ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 253.362 และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก อธิบายไดว้า่ เม่ือ

ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี ถา้กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาของเอกชนจะมีค่าใชจ่้ายในการ

ซ้ือเคร่ืองส าอางต่อเดือนมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาของรัฐ เดือนละ  

253.362 บาท 

 การพยากรณ์ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองส าอาง 

 ในการพยากรณ์ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ สินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่มนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่เม่ือแทนค่า รายรับของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บใน

แต่ละเดือน (X1) ดว้ยค่าเฉล่ียของกลุ่มซ่ึงมีค่าเท่ากบั 8,820  บาท (จากตาราง 4.7) แทนค่าตวัแปรหุ่น

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยัของเอกชน (X3) ซ่ึงมีเท่ากบั 1 ท าใหท้ราบ

ค่าเฉล่ียของการใชจ่้ายในการซ้ือ สินคา้ประเภทเคร่ืองส าอาง ในแต่ละเดือนของกลุ่มนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรีในสถาบนัการศึกษาของเอกชน เป็นเงิน 1,256.551 หรือประมาณ 1,257  บาทต่อเดือน 

และเม่ือแทนค่า ตวัแปรหุ่นส าหรับนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยัของรัฐ (X3) ซ่ึงมี
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เท่ากบั 0 ท าใหท้ราบค่าเฉล่ียของการใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางในแต่ละเดือนของ

กลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในสถาบนัการศึกษาของรัฐ เป็นเงิน 1,003.189 หรือประมาณ 1,003  

บาทต่อเดือน  
 


