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บทคดัย่อ 
 

การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการซ้ือสบู่สมุนไพร เก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรเพศ
ชาย และเพศหญิงท่ีเคยซ้ือสบู่สมุนไพรและผูท่ี้อยูอ่าศยัหรือท างาน ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 300 ราย น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 20 -29 ปี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัก าลงัศึกษาหรือมีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนอยูร่ะหวา่ง5,001 – 15,000 บาท 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสบู่
สมุนไพรในระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นราคา และดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ตามล าดบั  

ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งใช้
แลว้ไม่เกิดอาการแพ ้รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์จะตอ้งมีแจง้บอกสรรพคุณอย่างชดัเจน  และผลิตภณัฑ์
จะตอ้งแจง้ส่วนประกอบท่ีน ามาใชใ้นการผลิต  

ด้านราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดับความส าคัญสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ  ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ  และป้ายราคาคิด ณ จุดขายไวช้ดัเจน 
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ดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีความสะดวก
ในการซ้ือ มีวางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต  และมีสินคา้วางจ าหน่ายตลอดเวลา 

ด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ มี
เอกสารแนะน าผลิตภณัฑ์และประโยชน์ของสมุนไพร มีพนักงานแนะน าสินคา้ บริการดี สุภาพ มี
ความรู้ในตวัสินคา้ ณ บริเวณจุดขาย  และมีแจกสินคา้ใหท้ดลองใช ้
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed to examine marketing mix affecting consumers in 
Mueang Chiang Mai district towards buying herbal soaps. Data were collected by the distribution of 
300 questionnaires to male and female consumers of herbal soaps who resided or worked in Mueang 
district, Chiang Mai.  Data acquired were then analyzed by the use of descriptive statistic consisting 
of frequency, percentage, and mean.  

According to the study, the majority of respondents in the age between 20-29 years old 
worked as company employee. They were studying or hold the Bachelor’s degree and earned the 
average monthly income at 5,001-15,000 Baht. 

The respondents paid high level of importance to the marketing mix factors affecting 
consumers towards buying herbal soaps as follows: product, promotion, price and place, 
respectively. 

In product factor, the top three important sub-factors were to be non-allergenic product, 
to indicate benefit of product explicitly and the list of ingredients advised, in orderly.    

In price factor, the top three important sub-factors were the reasonable price to product 
quality and quantity and the price tag vividly shown at the selling point, in orderly.  
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In place factor, the top three important sub-factors were the convenience to buy 
products, the product distribution at supermarkets and the availability of product in-stocks at all 
times, in orderly. 

In promotion factor, the top three important sub-factors were to have brochures 
introducing products and advantages of herbs, to have service-minded and polite product consultant 
who had good knowledge on products at the selling point and to distribute free sample products to 
consumers, in orderly. 
 
 


