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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใน

จงัหวดัเชียงใหม่ในการใชแ้ละตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางรวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษา

หญิงท่ีศึกษาก าลงัในระดบัปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 ตวัอยา่ง จ าแนกเป็นนกัศึกษา

ในมหาวทิยาลยัของรัฐ 300 ตวัอยา่ง และนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัเอกชน จ านวน 100 ตวัอยา่ง 

และท าการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา การจดัล าดบัความส าคญัโดยอาศยัมาตรวดัแบบ

ประเมินค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likerts Scale) และการวเิคราะห์ดว้ยสมการเชิง

ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายอุาย ุ21 ปี มี
ภูมิล าเนาอยูใ่นภาคเหนือ มีมีรายรับรวมอยูใ่นช่วง 4, 001 – 6,000 บาท โดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน
มากท่ีสุดอยูใ่นช่วง 3,000 – 6,000 บาท  
 ผลการศึกษา ในดา้นพฤติกรรมการใชแ้ละการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอาง  พบวา่

ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใชเ้คร่ืองส าอางท าความสะอาด ( Cleansing Cosmetic) ประเภทแชมพมูาก

ท่ีสุด ในขณะท่ีเคร่ืองส าอางส าหรับตกแต่ง (Make Up) กลุ่มตวัอยา่งเลือกใช้แป้งฝุ่ นมากท่ีสุด โดยมี
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ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละคร้ังส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 101 – 500 บาท และ  มี

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละเดือนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 501 – 1,000 บาท  จ  านวน

ใชเ้คร่ืองส าอางมากท่ีสุดในแต่ละวนัคือ 1 - 5 ช้ินต่อวนั ส าหรับวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองส าอาง

ของกลุ่มตวัอยา่งคือ เพื่อใชใ้นชีวติประจ าวนั   ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอางของกลุ่มตวัอยา่งคือ

เดือนละคร้ัง  โดยมีปริมาณการซ้ือเคร่ืองส าอางมากท่ีสุดคือ มากกวา่หน่ึงช้ินต่อเดือน แหล่ง ท่ีซ้ือ

เคร่ืองส าอางมากท่ีสุดของกลุ่มตวัอยา่งคือ เคาน์เตอร์เคร่ืองส าอางในหา้งสรรพสินคา้  โดยบุคคลท่ีมี

อิทธิพลในการซ้ือในการซ้ือเคร่ืองส าอางของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด คือตนเอง  

 ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอาง 

ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา  ดา้นการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริม

การตลาด และดา้นการใหบ้ริการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่างๆท่ีระดบั

ความส าคญัของปัจจยัมาก โดย กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญั กบัความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์

คุณภาพตามมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์และราคาท่ีมีความเหมาะสมกบัคุณภาพในระดบัมากท่ีสุด 

ผลการวเิคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่ม

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยการวเิคราะห์สมการถดถอย พหุคูณ ( Multiple 

Regressions) พบวา่ตวัแปรท่ีมีผลกระทบ ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่ม

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในจงัหวดัเชียงใหม่  อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีอยู ่2 ตวัแปรคือรายรับของ

นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บในแต่ละเดือน  และสถาบนัการศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปร

รายรับเท่ากบั 0.131 และสัมประสิทธ์ิสถาบนัการศึกษาเอกชน 253.362 อธิบายไดว้า่  ถา้รายรับ

เพิ่มข้ึน 100 บาท จะท าใหก้าร ตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่มนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ เพิ่มข้ึน 1.31 บาท และ เม่ือปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี ถา้กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น

นกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาของเอกชนจะมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางต่อเดือนมากกวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาของรัฐ เดือนละ 253.362 บาท 
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     ABSTRACT 

 
 This study has the objectives to examine the consumer behavior of the undergraduate 

students in Chiang Mai Province in their use and buying decision regarding cosmetic products 

and to understand the factors affecting the decision to buy cosmetics.  Information for the present 

study was compiled by questionnaire survey directed specifically to 400 samples of female 

undergraduate students in Chiang Mai Province which were distinguishable into 300 samples of 

those enrolling in bachelor’s degree programs in public universities and 100 samples of those 

studying in private universities.  The analysis was based on the results of descriptive statistics, 

Likert rating scale for priority ranking, and multiple regression application. 

 The typical profile of the samples under study appeared to be 21 year-old, having 

domicile in the northern region, receiving 4,001 – 6,000 baht monthly income or allowance, and 

spending in most cases 3,000 – 6,000 baht money per month. 
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 On consumer behavior of the present targeted group of samples about the use and the 

choice of cosmetic products, the study found hair shampoo to be the most often purchased 

product in the cleansing cosmetics category and facial powder to be the most commonly bought 

one in the make-up cosmetics group.  The spending for each cosmetics shopping was in the range 

of 101 – 500 baht and the spending for cosmetics in each month was generally 501 – 1,000 baht 

per person.  The questionnaire respondents also reported they made use of 1 -5 cosmetic products 

every day.   Their purpose of shopping for cosmetics was for use in daily life and their frequency 

of cosmetics shopping was once a month.  They generally purchased more than one piece of the 

products each month, most commonly from the cosmetics counters in department stores, and the 

most influential person in the buying decision was their own self. 

 The investigation was conducted on the effects of the five aspects of marketing mix 

namely product, price, distribution, market promotion, and services on consumer’s decision.   It 

was found that the samples under study placed high consideration on all aspects and particularly 

the highest attention given to product safety, product quality standards, and reasonable prices. 

 Multiple regression analysis was performed to understand the factors affecting the 

cosmetics buying decision of the undergraduate female students in Chiang Mai Province.  At 0.05 

level of statistical significance, the regression results indicated two determining factors namely 

monthly income or allowance and educational institute.  The estimated coefficient value of 

income at 0.131 suggested the impact effect of 100 baht increase in income to be a 1.31 baht more 

spending on cosmetic products of the undergraduate students in Chiang Mai Province, other 

things being equal.  Meanwhile, the estimated 253.362 coefficient value of the institute variable 

gave the explanation that the students in private university would spend 253.362 baht more than 

those in public university did each month for buying cosmetics. 

 


