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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล  ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคเจน   
เนอเรชั่นวายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ี
ใช้ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย สามารถ สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และ
ขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี  

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 20 - 25 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทั การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได้ 10,001 - 15,000  บาท เลือกผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ประเภท ครีมอาบน ้ า โดยยี่ห้อ Oriental Princess เป็นตรายี่ห้อท่ีซ้ือมากท่ีสุด การรับรู้
ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่มาจากช่องทางของคนรู้จกัแนะน า และ เอกสารแนะน าผลิตภณัฑ์  และ
ผูต้อบแบบสอบถามมีวตัถุประสงค์ ในการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อซ้ือใช้เองและ
ใชย้ี่ห้อเดิมเป็นประจ า ส่วนเหตุผลท่ีเปล่ียนไปใช้ยี่ห้อใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพราะอยากทดลองใชย้ี่ห้อ
ใหม่ๆ โดยส่วนใหญ่มีความยนิดีท่ีจะจ่ายเงินซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในราคาท่ีแพงกวา่ 
แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 20   

ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการ
ซ้ือผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามในการซ้ือสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มในกลุ่มผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดร่างกาย ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจในระดบัสูงสุด ไดแ้ก่ สินคา้มีคุณภาพดี 

ด้านราคา 
ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดร่างกาย ส่วนใหญ่ทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก  โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในระดบัสูงสุด ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
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ด้านการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มในกลุ่มผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดร่างกาย ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจในระดบัสูงสุด ไดแ้ก่ สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้มในกลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกาย ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากโดยปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจในระดับสูงสุด ได้แก่  มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับประโยชน์ท่ีผูซ้ื้อจะได้รับจากการใช้
ผลิตภณัฑ ์ 

ข้อมูลปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับการมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมในกลุ่มผลติภัณฑ์ท าความสะอาดร่างกายสูงสุดจ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยหลกั เพศชาย เพศหญงิ 

ด้านผลติภัณฑ์ ใชแ้ลว้ไม่เกิดอาการแพ ้ สินคา้มีคุณภาพดี 
ด้านราคา ราคาแพงกวา่สินคา้ทัว่ไปไม่มาก ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

ด้านการจัดจ าหน่าย สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่นหา้ง 
สรรพสินคา้ 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่นหา้ง 
สรรพสินคา้ 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประโยชนท่ี์ผูซ้ื้อ
จะไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์

มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีผูซ้ื้อ
จะไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์

 

ข้อมูลปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับการมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมในกลุ่มผลติภัณฑ์ท าความสะอาดร่างกายสูงสุด จ าแนกตามอายุ 

ปัจจัยหลกั 20- 25 ปี 26- 31 ปี 32- 37 ปี 

ด้านผลติภัณฑ์ ใชแ้ลว้ไม่เกิดอาการแพ ้ สินคา้มีคุณภาพดี ใชแ้ลว้ไม่เกิดอาการแพ ้

ด้านราคา ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาแพงกว่าสินค้าทั่วไป
ไม่มาก 

ราคาแพงกว่าสินคา้ทัว่ไป
ไม่มาก 

ด้านการจัด
จ าหน่าย 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่นหา้ง
สรรพ สินคา้ 

สถานท่ีจัดจ าหน่ายอยู่ใน
หา้งสรรพสินคา้ 

สถานท่ีจัดจ าหน่ายอยู่ใน
หา้งสรรพสินคา้ 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ประโยชน์ท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บ
จากการใชผ้ลิตภณัฑ ์

มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ประโยชน์ท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บ
จากการใชผ้ลิตภณัฑ ์

มีเอกสารแนะน า
ผลิตภณัฑแ์ละประโยชน์
ของสินคา้ 
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ข้อมูลปัจจัยย่อยที่มี ค่าเฉลี่ยระดับมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าที่ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมในกลุ่มผลติภัณฑ์ท าความสะอาดร่างกายสูงสุด จ าแนกตามรายได้ 
 

ปัจจัยหลกั ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001 –30,000  บาท ตั้งแต่ 30,001  บาทขึน้ไป 

ด้านผลติภัณฑ์ ใชแ้ลว้ไม่เกิดอาการแพ ้ สินคา้มีคุณภาพดี ส่วนประกอบท่ีน ามาใชใ้น
การผลิตมีคุณภาพดี 

ด้านราคา ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาแพงกว่าสินค้าทั่วไป
ไม่มาก 

ราคาแพงกว่าสินค้าทั่วไป
ไม่มาก 

ด้านการจัด
จ าหน่าย 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่น
หา้งสรรพสินคา้ 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่น
หา้งสรรพสินคา้ 

สถานท่ีจัดจ าหน่ายอยู่ใน
หา้งสรรพสินคา้ 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

มีเอกสารแนะน าผลิตภณัฑ์
และประโยชนข์องสินคา้ 

มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ประโยชน์ท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บ
จากการใชผ้ลิตภณัฑ ์

มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ประโยชน์ท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บ
จากการใชผ้ลิตภณัฑ ์

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม สามารถน ามาอภิปรายผลแนวคิดทฤษฎีส่วน
ประสมการตลาด 4P’s ไดด้งัต่อไปน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามในการซ้ือสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มในกลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกาย ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  
โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด ไดแ้ก่ สินคา้มีคุณภาพดีซ่ึง

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของสุดารัตน์ กันตะบุตร (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครราชสีมา ท่ีพบวา่ ปัจจยัยอ่ยอนัดบัแรกท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  ฐิติมา 
ชูจิตต์ประชิต (2553) ท่ีศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมของ
ผูใ้ชบ้ริการจามจุรี สแควร์ ท่ีพบวา่ ปัจจยัยอ่ยอนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ สามารถอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มไดจ้ริง และตอ้งมีความปลอดภยัในการใชสิ้นคา้ ซ่ึงความปลอดภยัในตวัสินคา้นั้น เป็น 1 
องคป์ระกอบของการมีสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี 

ด้านราคา 
ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

ในกลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกาย ส่วนใหญ่ทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก  
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โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียระดับการมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของฐิติมา ชูจิตตป์ระชิต (2553) ท่ีพบวา่ ปัจจยั
ย่อยด้าน ผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม ควรมีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีผลอยู่ในระดับมาก
เช่นกนั และยงั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุดารัตน์ กนัตะบุตร (2554) ท่ีพบว่าปัจจยัย่อยอนัดบั
แรกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณค่าของสินคา้นั้น
แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามมักจะท าการเปรียบเทียบราคากับความเหมาะสมเสมอโดย
พิจารณาจากส่ิงท่ีเสียไป ในรูปตวัเงิน กบัส่ิงท่ีได้รับกลบัมาว่าเหมาะสมหรือคุม้ค่ากนัหรือไม่ เช่น 
คุณภาพของสินคา้ เป็นตน้ 

 ด้านการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มในกลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกาย ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  
โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด ไดแ้ก่ สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยู่

ในห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุดารัตน์ กนัตะบุตร (2554) ท่ีพบวา่ ปัจจยัยอ่ย
อันดับแรกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ เพื่อ ส่ิงแวดล้อมต้องมีวางจ าหน่ายตาม
หา้งสรรพสินคา้ทัว่ไปอยา่งทัว่ถึง เช่นกนั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้มในกลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกาย ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด ไดแ้ก่ มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั

ประโยชน์ท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ฐิติมา     ชูจิตตป์ระ
ชิต (2553) ท่ีพบว่า ปัจจยัย่อยอนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ตอ้งมีพนักงานขายให้ขอ้มูล 
ความรู้ ประโยชน์และวิธีใช้สินคา้ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของณัชชา บางท่าไม ้และคณะ 
(2552) ท่ีศึกษา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของนิสิตนักศึกษา
ปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ปัจจยัย่อยอนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การ
โฆษณาสินคา้ผา่นส่ือต่างๆ  ซ่ึงความแตกต่างน้ีอาจมาจาก กลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มเน่ืองจากการศึกษา
คร้ังน้ีไดศึ้กษาถึงกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายแต่ส าหรับการศึกษาของณัชชา บางท่าไม ้และคณะ (2552) นั้น
มุ่งเนน้ศึกษาถึงกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 
5.3 ข้อค้นพบ  

จากการศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค เจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
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1. ครีมอาบน ้า  เป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือมากท่ีสุด 
2. Oriental Princess เป็นตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูบ้ริโภค

ซ้ือมากท่ีสุด 
3. แหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูล

จากคนรู้จกัแนะน า และ เอกสารแนะน าผลิตภณัฑ์ 
4. ถึงแม้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้ยี่ห้อเดิม แต่มีผูต้อบแบบสอบถาม

บางส่วนถึง ร้อยละ 47.19 จะเปล่ียนยีห่้อไปเร่ือยๆ โดยให้เหตุผลในการเปล่ียนเน่ืองจากอยากทดลอง
ใชย้ีห่อ้ใหม ่

5. ผูต้อบแบบสอบถามยินดีจะจ่ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในราคาท่ี
แพงกวา่ไม่เกินร้อยละ 20  

6. ปัจจยัยอ่ย 10 ล าดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัไดแ้ก่ 
 

 

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดับ 

สินคา้มีคุณภาพดี 
ดา้นผลิตภณัฑ ์

4.79 
(มากท่ีสุด) 

1 

ใชแ้ลว้ไม่เกิดอาการแพ ้
ดา้นผลิตภณัฑ ์

4.78 
(มากท่ีสุด) 

2 

ส่วนประกอบท่ีน ามาใชใ้นการผลิตมีคุณภาพดี 
ดา้นผลิตภณัฑ ์

4.62 
(มากท่ีสุด) 

3 

สินคา้ตอ้งมีคุณภาพดีกวา่สินคา้ทัว่ไปอยา่งเห็นไดช้ดั 
ดา้นผลิตภณัฑ ์

4.57 
(มากท่ีสุด) 

4 

สินคา้มีความปลอดภยัอ่อนโยนตอ่ผิว/เสน้ผม 
ดา้นผลิตภณัฑ ์

4.54 
(มากท่ีสุด) 

5 

มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประโยชนท่ี์ผูซ้ื้อจะไดรั้บจาก
การใชผ้ลิตภณัฑ ์

ดา้นผลิตภณัฑ ์
4.54 

(มากท่ีสุด) 
6 

กล่ินของผลิตภณัฑ ์
ดา้นผลิตภณัฑ ์

4.50 
(มากท่ีสุด) 

7 

มีเอกสารแนะน าผลิตภณัฑแ์ละประโยชน์ของสินคา้ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.47 
(มาก) 

8 

มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูซ้ื้อจะไดมี้ส่วนช่วยในการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มผา่นการใชสิ้นคา้นั้นๆ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.39 
(มาก) 

9 
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ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดับ 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
ดา้นราคา 

4.37 
(มาก) 

10 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ 
ดา้นการจดัจ าหน่าย 

4.37 
(มาก) 

10 

 

จากปัจจยัยอ่ย 10 ล าดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม นั้นท าให้ทราบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากพบวา่ ใน 10 ล าดบัแรก มีปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑถึ์ง 7 ล าดบัและเป็นปัจจยัยอ่ยท่ี
มีระดบัการมีผลมากท่ีสุด 

 7. ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการใชแ้ลว้ไม่เกิดอาการ
แพ ้และปัจจยัยอ่ยดา้นราคาอาจแพงกวา่สินคา้ทัว่ไปไม่มาก ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นสินคา้มีคุณภาพดี พร้อมทั้งราคาผลิตภณัฑ์ควรเหมาะสมกบัคุณภาพของ
สินคา้ 

 8. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-25 ปี ส่วนใหญ่จะให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยด้าน
การใช้ผลิตภัณฑ์แล้วไม่เกิดอาการแพ้ โดยราคานั้ นควรเหมาะสมกับคุณภาพ ในขณะท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามอาย ุ26 ปีข้ึนไปกลบัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นราคาแพงกวา่สินคา้ทัว่ไปไม่มาก  

 9. ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัอายุให้ความส าคญักบัการไดรั้บขอ้มูลถึงประโยชน์จาก
การใชผ้ลิตภณัฑ ์ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ32-37 ปี ตอ้งการขอ้มูลในรูปแบบเอกสารแนะน า 

 10. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาทให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยดา้น
การใช้ผลิตภัณฑ์แล้วไม่เกิดอาการแพ้ โดยมีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ และมีเอกสารแนะน า
ผลิตภณัฑ์รวมถึงประโยชน์ของสินคา้ ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ตั้งแต่ 30,001 บาทข้ึน
ไปให้ความส าคญักับปัจจยัย่อยด้านส่วนประกอบท่ีน ามาใช้ในการผลิตมีคุณภาพดี โดยมีราคาท่ี
เหมาะสมกบัคุณภาพ 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค เจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะตามส่วนประสม
ทางการตลาดเรียงล าดบัตามความส าคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ด้านผลติภัณฑ์ 
ผูผ้ลิต – ควรพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ มีการวิจยัทดลอง เพื่อให้เห็นผลท่ีชัดเจน 

รวมถึงการทดสอบถึงความแพ ้และมีเคร่ืองหมายรับรองวา่ใชแ้ลว้ไม่แพต่้อทุกสภาพผวิ พร้อมทั้งควร
มีกระบวนการคดัสรรส่วนประกอบต่างๆท่ีมีคุณภาพ และส่ือสารให้ลูกคา้ไดรั้บรู้ถึงกระบวนการคดั
สรร โดยท่ีทางกิจการ อาจวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากธรรมชาติ 100%  จาก
การศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคชอบทดลองยี่ห้อใหม่ ดงันั้นทางผูผ้ลิตอาจใชก้ลยุทธ์หลายตราสินคา้ (Multi 
Brands) เพื่อป้องกนัการเกิดการเปล่ียนตราสินคา้ (Switching Brand) และในทางกลบักนั ควรสร้าง
ความจงรักภกัดี (Brand Loyalty) ให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมโดยมีโปรแกรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง
เพื่อให้เกิดการซ้ืออยา่งต่อเน่ือง และทั้งน้ีทางผูผ้ลิตควรเรียนรู้ผลิตภณัฑ์ตรายีห่้อ Oriental Princess วา่
มีการท าการตลาดในรูปแบบใด และมีแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างไรให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคได้มาก เน่ืองจากตรายี่ห้อดงักล่าวเป็นตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือมากท่ีสุด 

ผูจ้ดัจ  าหน่าย – กรณีท่ีเป็นร้านเฉพาะควรมีผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน ้ า มากกว่า
ผลิตภณัฑ์ประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากการศึกษาพบว่าครีมอาบน ้ า  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือมากท่ีสุด 
โดยผูจ้  าหน่ายควรคดัเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ และมีหลากหลายตราสินคา้ให้ลูกคา้ไดเ้ลือก  เช่น 
ตรา Coffee Tree ตรา Irish Spring ตรา Principle ตรา Living Nature และตรา Dermapon เป็นตน้ 

ด้านราคา 
ผูผ้ลิต –  ขอ้ค านึงในการก าหนดราคานั้น ส่ิงท่ีควรพิจารณามากท่ีสุด คือ คุณภาพของ

สินคา้ หากสินคา้คุณภาพดี อาจมีการก าหนดราคาสูงเน่ืองจากราคาเป็นเคร่ืองสะทอ้นคุณภาพอีกอยา่ง
หน่ึง แต่ทั้งน้ีควรค านึงถึงราคาในช่องทางการจดัจ าหน่ายดว้ย หากผูผ้ลิตตั้งราคาสูงเกินไป ก็อาจท า
ใหค้นกลาง บวกก าไรเพิ่ม ก็จะท าให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้มีราคาท่ีสูงเกินไปโดยการก าหนดราคาควรมีราคา
สูงกว่าสินค้าแบบปกติ ไม่ควรเกินร้อยละ 20 แต่หากสินคา้มีการวางต าแหน่งทางการตลาดไวสู้ง 
(High Positioning) ด้วยคุณภาพตัวสินค้า สามารถท่ีจะ Markup ได้สูงถึง ร้อยละ 40 เน่ืองจาก
การศึกษาพบวา่ลูกคา้บางกลุ่มยนิดีจ่ายเงินซ้ือในระดบัราคาไม่เกินร้อยละ 40 เช่นกนั 

ผูจ้ดัจ  าหน่าย – ควรพิจารณาสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีในราคาท่ีเหมาะสมมาจ าหน่ายในร้าน
ของตน โดยพิจารณาให้มีความหลากหลายยี่ห้อ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกคา้ ควรเลือกสินคา้ท่ีน ามา
จ าหน่ายในร้านโดยพิจารณาระดบัราคาสูงกวา่ผลิตภณัฑแ์บบปกติ ไม่ควรเกินร้อยละ 20 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผูผ้ลิต –  ควรมีเอกสารแนะน าผลิตภณัฑแ์ละประโยชน์ของสินคา้ ใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่าย 

หรือ แนบไปกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ ลูกค้าสามารถเปิดอ่านได้โดยตรงทั้ งน้ีอาจท าเป็นเอกสาร
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อิเล็กทรอนิกส์โดยให้ลูกคา้สามารถดาวน์โหลดไดใ้นเวบ็ไซด ์ พร้อมทั้งการน าเสนอถึงการช่วยเหลือ
สังคม รักษาส่ิงแวดลอ้ม ผา่นการใชผ้ลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งไรลงบนแผน่พบัดงักล่าวดว้ย  

ผูจ้ดัจ  าหน่าย – ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ควรมีการให้ข้อมูลเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ ์
ประโยชน์ โดยน าเสนอถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะไดมี้ส่วนช่วยในการรักษาส่ิงแวดลอ้มผ่านการใช้สินคา้
นั้นๆโดยวธีิใด เพื่อให้ลูกคา้ไดต้ระหนกัถึงคุณค่าทางจิตใจท่ีเกิดข้ึน  พร้อมทั้งน้ีในการซ้ือหรือการหา
ขอ้มูลของลูกคา้ พนักงานควรแจกเอกสารให้แก่ลูกคา้ทุกคร้ังเพื่อให้ลูกคา้น ากลบัไปอ่านเพื่อการ
ตดัสินใจในอนาคต 

ด้านการจัดจ าหน่าย 
ผูจ้ ัดจ าหน่าย - ห้างสรรพสินค้าเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์

ประเภทน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัสถานท่ีจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ รองลงมา
คือ การมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ ดงันั้น ส าหรับผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีตอ้งการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มควรใหค้วามส าคญักบั การจ าหน่ายบนหา้งสรรพสินคา้เป็นอนัดบัแรก 

นอกจากนีย้งัมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มดังนี ้  
กลุ่มเพศชาย  ควรมุ่งเนน้การน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีอ่อนบาง ไม่มีน ้ าหอม หรือผลิตภณัฑ์

ใดก็ตามท่ีลดโอกาสการเกิดอาการแพ ้พร้อมน าเสนอถึงผลการทดสอบจากสถาบนัต่างๆเพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ในตวัผลิตภณัฑ์ดว้ยเอกสารยืนยนัต่างๆ เป็นตน้  ในขณะท่ีลูกคา้เพศหญิงนั้นควรมุ่งเน้น
การน าเสนอเปรียบเทียบใหลู้กคา้รับรู้ถึงคุณภาพท่ีดีของตวัสินคา้เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัราคาท่ีตอ้ง
เสียไป นั้นมีความคุม้ค่า เป็นอยา่งไร 

กลุ่มผูมี้อายุไม่เกิน 25 ปีควรน าเสนอสินค้าท่ีใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ มีการ
รับประกนัตวัสินคา้เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ อาทิเช่น หากใชแ้ลว้เกิดอาการแพ ้ยินดีคืนเงิน 10 เท่าเป็น
ตน้ เพื่อเป็นอีกวธีิหน่ึงในการสร้างความเช่ือมัน่รวมถึงควรอธิบายเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดจ้ากตวัสินคา้ 
ทั้งทางดา้นคุณประโยชน์จากตวัผลิตภณัฑ์เอง หรือแมก้ระทั้งประโยชน์จากการช่วยเหลือสังคม และ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีอายุมากกวา่ 31 ปีอาจเน้นในการน าเสนอผลิตภณัฑ์ผ่านเอกสาร
แนะน า เช่น แผน่พบั หรือ ใบปลิว  

กลุ่มผู ้ท่ีมีรายได้ไม่ เกิน 15,000 บาทควรเน้นน าเสนอความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพท่ีดีใช้แลว้ไม่เกิดอาการแพ ้และมีเอกสารแนะน าตวัผลิตภณัฑ์รวมถึงประโยชน์ของสินคา้ 
ในขณะท่ีผูท่ี้มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไปควรเน้นการประชาสัมพนัธ์ด้านการคดัสรรวตัถุดิบ 
หรือ ส่วนประกอบ ท่ีมีคุณภาพเพื่อน ามาเขา้กระบวนการผลิตท่ีดี เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพใน
ระดบัราคาท่ีเหมาะสม  
 


