
บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ในการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางของนกัศึกษาในจงัหวดั

เชียงใหม่  โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ นกัศึกษาหญิงท่ีก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีใน

จงัหวดัเชียงใหม่ ใชว้ธีิการของยามาเน่ (Yamane) ในการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน เพื่อเลือกนกัศึกษาหญิงจากมหาวทิยาลยัของรัฐ และมหาวทิยาลยัของเอกชน  โดยก าหนด

โควตาใหมี้จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจากมหาวทิยาลยัของรัฐ 300 ตวัอยา่ง และก าหนดใหมี้จ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งจากมหาวทิยาลยัของเอกชน 100  ตวัอยา่ง  ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 400 

ตวัอยา่ง ใชว้ธีิการออกแบบสอบถามโดยสุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษา ดว้ยวธีิการเลือกแบบบงัเอิญ  และ

เฉพาะเจาะจงในกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้คร่ืองส าอาง 

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีส ารวจจ านวน 

400 คน มีอายเุฉล่ีย 21 ปี โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี อาย ุ21 ปี มีจ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 

ภูมิล าเนาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นภาคเหนือ จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.25 กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75  มีรายรับจาก

ผูป้กครองส่วนใหญ่เฉล่ีย 7,854 บาทต่อเดือน โดยรายรับส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 4, 001 – 6,000 บาทต่อ

เดือน จ านวน 119 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 29.75  มีรายรับจากการท างานพิเศษนอกเวลาเฉล่ีย 4,012 

บาทต่อเดือน โดยรายรับส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 2,000 บาทต่อเดือน จ านวน 1 8 คน ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 4.50 มีรายรับจากการกูย้มืเพื่อการศึกษาเฉล่ีย 2,207 บาทต่อเดือน โดยรายรับส่วนใหญ่คือ 

2,200 บาทต่อเดือน จ านวน 74 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 18.50 มีรายรับรวม ของกลุ่มตวัอยา่ง เฉล่ีย 

8,820 บาทต่อเดือน โดยรายรับส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 4, 001 – 6,000 บาทต่อเดือน จ านวน 93 คน ซ่ึง

คิดเป็นร้อยละ 23.25 มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดอยูใ่นช่วง 3,000 – 6,000 บาทต่อเดือน เป็น

จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50  
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 ผลการศึกษา ในดา้นพฤติกรรมการใชแ้ละการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอาง  ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกใช้ เคร่ืองส าอางท าความสะอาด ( Cleansing Cosmetic) ประเภทแชมพมูากท่ีสุด 

จ านวน 382  คน คิดเป็นร้อยละ 95.5  เลือกใช้เคร่ืองส าอางส าหรับตกแต่ง ( Make Up) ประเภทแป้ง

ฝุ่ นมากท่ีสุด จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละ

คร้ังส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 101 – 500 บาท จ านวน 216 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 54.00 มีค่าใชจ่้ายในการ

ซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละเดือนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 501 – 1,000 บาท จ านวน 129 คน ซ่ึงคิด

เป็นร้อยละ 32.25  ใชเ้คร่ืองส าอางมากท่ีสุดในแต่ละวนัคือ 1 - 5 ช้ินต่อวนั จ านวน 250 คน คิดเป็น

ร้อยละ 62.50 ใชเ้คร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศมากท่ีสุดในแต่ละวนัคือ 1 - 5 ช้ินต่อวนั จ านวน 

309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.25 คน มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองส าอางเพื่อใชใ้นชีวติประจ าวนัมาก

ท่ีสุด จ านวน 389 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.25  มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอาง เดือนละคร้ังมากท่ีสุด 

จ านวน 155  คน ร้อยละ 38.75  มีปริมาณการซ้ือเคร่ืองส าอาง มากกวา่หน่ึงช้ินต่อเดือน มากท่ีสุด 

จ านวน 212  คน ร้อยละ 53.00  มีแหล่ง ท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง มากท่ีสุดคือ เคาน์เตอร์เคร่ืองส าอางใน

หา้งสรรพสินคา้  จ  านวน 203 คน ร้อยละ 50.75 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ ในการซ้ือเคร่ืองส าอาง

ของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด คือตนเอง จ านวน 275 คน ร้อยละ 64.25 

 การศึกษา ดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของนกัศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยศึกษาจากปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ในดา้น ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ประเภท

เคร่ืองส าอางของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น ความตอ้งการเลียนแบบบุคคลอ่ืน

ของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ลือกซ้ือ

เคร่ืองส าอางจากความตอ้งการเลียนแบบบุคคลอ่ืน  จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50  การศึกษา

ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นความตอ้งการทดลองใชข้องกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือก

ซ้ือเคร่ืองส าอางจากความตอ้งการทดลองใช้ จ  านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  การศึกษาปัจจยั

ส่วนบุคคลในดา้น ความตอ้งการเสริมสร้างบุคลิก ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่

เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางจากความตอ้งการเสริมสร้างบุคลิกจ านวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 93.00 

 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบั

ปัจจยัดา้นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์  และดา้นคุณภาพตามมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ ในระดบัมาก
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ท่ีสุดค่าเฉล่ีย  4.51 และ 4.47 ตามล าดบั  รองลงมาคือระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นตราสินคา้อยู่

ในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.04 ภาพรวมระดบัความส าคญัของปัจจยัของ ดา้นผลิตภณัฑ์ ของกลุ่ม

ตวัอยา่งพบวา่มีระดบัความส าคญัของปัจจยัระดบัส าคญัมาก โดยมีระดบัความส าคญัของปัจจยัรวม

เฉล่ีย  4.10 ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคา  กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญั กบัปัจจยัดา้น ความ

เหมาะสมของราคากบัคุณภาพมากท่ีสุด โดยมี ระดบัความส าคญัของปัจจยัในระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  

4.37 รองลงมาคือดา้นราคาของผลิตภณัฑ์  ในระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.10 

ในภาพรวมระดบัความส าคญัของปัจจยัของ ดา้นราคาของกลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาปริญญาตรีใน

จงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่มีระดบัความส าคญัของปัจจยัระดบัส าคญัมาก โดยมีระดบัความส าคญัของ

ปัจจยัรวมเฉล่ีย  3.97 ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น การจดัจ าหน่าย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ให้

ความส าคญั กบัปัจจยัดา้น ท่ีตั้งในการจดัจ าหน่าย มากท่ีสุด โดยมี ระดบัความส าคญัของปัจจยัใน

ระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  3.76 รองลงมาคือดา้นความหลากหลายของช่องทางการจดัจ าหน่าย  ในระดบั

ระดบัความส าคญัของปัจจยั มาก ท่ีค่าเฉล่ีย  3.74 ในภาพรวมระดบัความส าคญัของปัจจยัของ ดา้น

การจดัจ าหน่าย ของกลุ่ม  พบวา่มีระดบัความส าคญัของปัจจยัระดบัส าคญัมาก โดยมีระดบั

ความส าคญัของปัจจยัรวมเฉล่ีย  3.65 ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น การส่งเสริมการตลาด ของ

กลุ่มตวัอยา่งพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญั กบัปัจจยัดา้น การลดราคา มากท่ีสุด โดยมี ระดบั

ความส าคญัของปัจจยัในระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.10 รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ ์มีสินคา้ตวัอยา่งให้

ทดลองใช้ ในระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  3.90 ในภาพรวมระดบัความส าคญั

ของปัจจยัของดา้นการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่มีระดบัความส าคญัของปัจจยัระดบั

ส าคญัมาก โดยมีระดบัความส าคญัของปัจจยัรวมเฉล่ีย  3.81 ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น การ

ใหบ้ริการ ของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญั กบัการมี มนุษยสัมพนัธ์ ท่ีดีของ

พนกังานมากท่ีสุด โดยมีระดบัความส าคญัของปัจจยัในระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.33 รองลงมาคือการ

เอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังาน  ในระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.30 ในภาพรวม

ระดบัความส าคญัของปัจจยัของ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ของกลุ่มตวัอยา่ง  พบวา่มีระดบั

ความส าคญัของปัจจยัระดบัส าคญัมาก โดยมีระดบัความส าคญัของปัจจยัรวมเฉล่ีย 4.19 

  ผลการวเิคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่ม

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยการวเิคราะห์สมการถดถอย พหุคูณ ( Multiple 
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Regressions) พบวา่ตวัแปรท่ีมีผลกระทบ ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่ม

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่  มีอยู ่2 ตวัแปรคือ1.รายรับของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีไดรั้บในแต่ละเดือน  2.สถาบนัการศึกษา โดยรายรับของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บในแต่ละ

เดือน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก เม่ือปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี ถา้รายรับจะท าให้ ตดัสินใจซ้ือสินคา้

ประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ เพิ่มข้ึน และ

สถาบนัการศึกษาของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง บวก อธิบายไดว้า่ เม่ือปัจจยั

อ่ืนๆคงท่ี ถา้กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาของเอกชนจะมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

เคร่ืองส าอางต่อเดือนมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาของรัฐ เดือนละ  

253.362 บาท 

 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 การศึกษาในคร้ังน้ีไดรั้บขอ้เสนอแนะเพิ่อพฒันาและปรับปรุงดา้นต่างๆ คือ  

1. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบั ปัจจยัดา้น ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์  และดา้น

คุณภาพตามมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ เป็นส าคญั  เน่ืองจากผลการศึกษาช้ีวา่กลุ่มตวัอยา่งให้

ความส าคญักบัทั้งสองปัจจยัในระดบัมากท่ีสุด 

2. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัของรัฐและ

มหาวทิยาลยัเอกชนพบวา่มีความแตกต่างกนั ดงันั้นในการท าตลาดของผูป้ระกอบการจึงควรมีการ

แบ่งแยกผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของนกัศึกษาในแต่ละสถาบนั 

 

5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาผูศึ้กษาเก็บขอ้มูลเคร่ืองส าอางไดไ้ม่ครอบคลุมทุกประเภท ท าใหผ้ลการศึกษา

ไม่ครอบคลุมภาพรวมทั้งหมดของตลาดเคร่ืองส าอาง ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษา

เคร่ืองส าอางในทุกประเภทผลิตภณัฑ ์เพื่อใหผ้ลการศึกษาท่ีไดค้รอบคลุมทั้งหมดในตลาด

ผลิตภณัฑ ์
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2. ในการเก็บแบบสอบถามในคร้ังต่อไปควรมีการกระจายขอ้มูลในแต่ละคณะมากข้ึน 

เน่ืองจากในการเก็บขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ียงัมีขอ้มูลบางส่วนท่ีกระจุกตวัอยูใ่นคณะ

เศรษฐศาสตร์มากกวา่คณะอ่ืน 

3. ในการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ ควร

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีทีส่วนส าคญัในการตดัสินใจซ้ือเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากกลุ่มนกัศึกษาถือไดว้า่มีการ

เปล่ียนแปลงการซ้ือสินคา้ไดง่้ายกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 

4. ในการเก็บแบบสอบถามขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่  ยงั

เป็นการเลือกขอ้มูลท่ีแคบเกินไป เน่ืองจากรายรับของกลุ่มตวัอยา่งยงัมีไม่มากนกั ท าใหข้อ้มูลดา้น

การเลือกซ้ือถูกจ ากดัดว้ยปัจจยัทางดา้นรายรับ ดงันั้นในการจดัท าคร้ังต่อไปควรท่ีจะเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งในกลุ่มวยัท างานท่ีมีก าลงัซ้ือท่ีมากกวา่ 

5. ในการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่นั้นควรท่ี

จะเก็บขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์ มาประกอบการการตอบแบบสอบถามของผูถู้กสัมภาษณ์เพื่อท่ีจะ

ไดเ้ป็นการเพิ่มความเป็นจริงของการตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด  


