
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ืองสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอย     

บนใบหนาของผูหญิงในอําเภอเมืองเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมการตลาดไดแก 
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ   
ลดร้ิวรอยบนใบหนา และศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาของผูหญิง 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บแบบสอบถามจากผูหญิงอายุ     
25 - 69 ป ท่ีซ้ือและใชผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาในอําเภอเมืองเชียงใหม เก็บขอมูลบริเวณ 
หนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา ธนาคาร และตลาดสด โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 321 
ตัวอยาง และนําแบบสอบถามท้ังหมดมาวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนาคือ อธิบายลักษณะ
ท่ัวไปของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได คาสถิติท่ีได ไดแก ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอย     
บนใบหนาของผูหญิงในอําเภอเมืองเชียงใหม ไดแบงผลสรุปออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 25 - 34 ป รอยละ 45.5 รองลงมาคือ       

35-46 ป รอยละ 26.8 การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รอยละ 59.2 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี 
รอยละ 24.0 ประกอบอาชีพลูกจางหรือพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 43.9 รองลงมาคือ ขาราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 38.9 มีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-25,000 บาท รอยละ 46.4 
รองลงมาคือ 25,001-40,000 บาท รอยละ 23.1 
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สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาของผูหญิงในอําเภอเมือง 
เชียงใหม 

สวนท่ี 2.1 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา 
ประเภทของผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกใชคือ ผลิตภัณฑ

ครีมบํารุงผิวหนาตอนกลางวัน (Day Cream) รอยละ 80.1 ตราสินคาท่ีใชคือ OLAY รอยละ 29.0 
เหตุผลท่ีใชผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาคือ ปองกันการเกิดร้ิวรอยบนใบหนา รอยละ 70.4 
สวนผสมที่คํานึงถึงในการเลือกซ้ือคือ วิตามินอี รอยละ 61.7 บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาคือ ตนเอง รอยละ 76.0 โอกาสในการซ้ือผลิตภัณฑคือ ผลิตภัณฑท่ี
ใชอยูใกลจะหมด หรือหมด รอยละ 83.8 และเลือกซ้ือยี่หอเดิม รอยละ 81.3 เหตุผลท่ีเลือกซ้ือยี่หอ
เดิมคือ เช่ือม่ันในคุณภาพของตราสินคาเดิม รอยละ 75.1 สวนเหตุผลที่ไมเลือกซ้ือผลิตภัณฑยี่หอ
เดิมคือ ชอบทดลองสินคาใหมๆ รอยละ 83.3 สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑคือ เคานเตอรเคร่ืองสําอางใน
หางสรรพสินคา (ไมรวมรานภายนอกท่ีขายบริเวณพื้นท่ีใหเชาของหางฯ) รอยละ 28.7 ปริมาณหรือ
ขนาดของผลิตภัณฑท่ีซ้ือแตละคร้ังคือ 30 - 60 มิลลิลิตร รอยละ 43.9 จํานวนคร้ังในการซ้ือ
ผลิตภัณฑคือ 2 เดือนตอคร้ัง รอยละ 28.7 คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑตอคร้ังคือ ตํ่ากวา 1,000 
บาท รอยละ 42.7 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมนิยมซ้ือผลิตภัณฑแบบครบชุด รอยละ 53.6 และ
เหตุผลท่ีไมเลือกซ้ือผลิตภัณฑแบบครบชุดคือ ผลิตภัณฑบางชนิดไมจําเปนตองใช รอยละ 70.4 
สวนเหตุผลท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑแบบครบชุดคือ เช่ือวาจะชวยเสริมประสิทธิภาพการลดร้ิวรอย  
รอยละ 85.9 แหลงขอมูลของผลิตภัณฑคือ โทรทัศน รอยละ 52.6 

สวนท่ี 2.2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาของผูหญิงในอําเภอ
เมืองเชียงใหมจําแนกตามอายุ รายไดตอเดือน และอาชีพ 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 25 - 34 ป สวนใหญใชประเภทของผลิตภัณฑคือ ผลิตภัณฑ 
ครีมบํารุงผิวหนาตอนกลางวัน (Day Cream) รอยละ 74.7 ตราสินคาของผลิตภัณฑท่ีใชคือ OLAY 
รอยละ 35.6 เหตุผลท่ีใชผลิตภัณฑคือ ปองกันการเกิดร้ิวรอยบนใบหนา รอยละ 71.2 บุคคลท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคือ ตนเอง รอยละ 76.0 สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑคือ เคานเตอร
เคร่ืองสําอางในหางสรรพสินคา (ไมรวมรานภายนอกท่ีขายบริเวณพื้นท่ีใหเชาของหางฯ) รอยละ 
28.1 คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑตอคร้ังคือ ตํ่ากวา 1,000 บาท รอยละ 44.5  

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 35 - 46 ป ใชประเภทของผลิตภัณฑคือ ผลิตภัณฑครีมบํารุง
ผิวหนาตอนกลางคืน (Night Cream) รอยละ 89.5 ตราสินคาของผลิตภัณฑท่ีใชคือ OLAY รอยละ 
27.9 เหตุผลท่ีใชผลิตภัณฑคือ ปองกันการเกิดร้ิวรอยบนใบหนา รอยละ 69.8 บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคือ ตนเอง รอยละ 72.1 สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑคือ เคานเตอรเคร่ืองสําอาง
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ในหางสรรพสินคา (ไมรวมรานภายนอกท่ีขายบริเวณพื้นท่ีใหเชาของหางฯ) รอยละ 33.7 คาใชจาย
ในการซ้ือผลิตภัณฑตอคร้ังคือ 1,001 – 3,000 บาท รอยละ 41.9  

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 47 - 57 ป ใชประเภทของผลิตภัณฑคือ ผลิตภัณฑครีมบํารุง
ผิวหนาตอนกลางคืน (Night Cream) รอยละ 83.8 ตราสินคาของผลิตภัณฑท่ีใชคือ POND’S รอยละ 
22.5 เหตุผลท่ีใชผลิตภัณฑคือ ปองกันการเกิดร้ิวรอยบนใบหนา รอยละ 70.0 บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคือ ตนเอง รอยละ 78.8 สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑคือ เคานเตอรเคร่ืองสําอาง
ในหางสรรพสินคา (ไมรวมรานภายนอกที่ขายบริเวณพื้นท่ีใหเชาของหางฯ) รอยละ 25.0 คาใชจาย
ในการซ้ือผลิตภัณฑตอคร้ังคือ ตํ่ากวา 1,000 บาท รอยละ 42.5  

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 58 - 69 ป ใชประเภทของผลิตภัณฑคือ ผลิตภัณฑครีมบํารุง
ผิวหนาตอนกลางคืน (Night Cream) รอยละ100.0 ตราสินคาของผลิตภัณฑที่ใชคือ LANCOME, 
L’OREAL, NIVEA และอ่ืน ๆ ไดแก Kanzen และ Avon รอยละ 22.2 เทากัน เหตุผลท่ีใชผลิตภัณฑ
คือ ปองกันการเกิดร้ิวรอยบนใบหนา รอยละ 66.7 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
คือ ตนเอง รอยละ 88.9 สถานท่ีที่ซ้ือผลิตภัณฑคือ ซูเปอรมารเก็ต (เชน ท็อปส) รานขาย
เคร่ืองสําอางโดยเฉพาะ คลินิกโรคผิวหนัง เคานเตอรเคร่ืองสําอางในหางสรรพสินคา (ไมรวมราน
ภายนอกท่ีขายบริเวณพ้ืนท่ีใหเชาของหางฯ) รอยละ 22.2 เทากัน คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ     
ลดร้ิวรอยบนใบหนาตอคร้ังคือ ตํ่ากวา 1,000 บาท รอยละ 44.4  

ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท ใชประเภทของผลิตภัณฑคือ 
ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาตอนกลางวัน (Day Cream) รอยละ 72.3 ตราสินคาของผลิตภัณฑท่ีใช
คือ OLAY รอยละ 46.2 เหตุผลท่ีใชผลิตภัณฑคือ ตองการใหผิวหนาขาวเนียนใส รอยละ 67.7 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคือ ตนเอง รอยละ 78.5 สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑคือ 
รานขายเคร่ืองสําอางโดยเฉพาะ รอยละ 35.4 คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑตอคร้ังคือ ตํ่ากวา 1,000 
บาท รอยละ 71.3  

ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 10,001-25,000 บาท ใชประเภทของผลิตภัณฑคือ 
ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาตอนกลางวัน (Day Cream) รอยละ 81.2 ตราสินคาของผลิตภัณฑท่ีใช
คือ OLAY รอยละ 30.2 เหตุผลท่ีใชผลิตภัณฑคือ ปองกันการเกิดร้ิวรอยบนใบหนา รอยละ 75.2 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคือ ตนเอง รอยละ 46.5 สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑคือ 
เคานเตอรเคร่ืองสําอางในหางสรรพสินคา (ไมรวมรานภายนอกท่ีขายบริเวณพื้นท่ีใหเชาของหางฯ) 
รอยละ 28.2 คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑตอคร้ังคือ ตํ่ากวา 1,000 บาท รอยละ 47.7 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 25,001-40,000 บาท ใชประเภทของผลิตภัณฑลดร้ิว
รอยบนใบหนาคือ ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาตอนกลางคืน (Night Cream) รอยละ 82.4 ตราสินคา
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ของผลิตภัณฑท่ีใชคือ อ่ืนๆ ไดแก Smooth E, คลินิกโรคผิวหนัง, Kanzen, The Body Shop, Vichy, 
Avon, ครีมรกแกะจากออสเตรเลีย และ Skin Food รอยละ 27.0 เหตุผลท่ีใชผลิตภัณฑคือ ปองกัน
การเกิดร้ิวรอยบนใบหนา รอยละ 67.6 บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคือ ตนเอง 
รอยละ 74.3 สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑคือ เคานเตอรเคร่ืองสําอางในหางสรรพสินคา (ไมรวมราน
ภายนอกท่ีขายบริเวณพื้นท่ีใหเชาของหางฯ) รอยละ 31.1 คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑตอคร้ังคือ 
1,001 - 3,000 บาท รอยละ 48.6  

ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ใชประเภทของผลิตภัณฑคือ 
ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาตอนกลางคืน (Night Cream) รอยละ 87.9 ตราสินคาของผลิตภัณฑท่ีใช
คือ อ่ืนๆ ไดแก Smooth E, คลินิกโรคผิวหนัง, ครีมรกแกะจากออสเตรเลีย, Boton Gel ของเภสัชกร, 
Boots No 7 รอยละ 36.4 เหตุผลท่ีใชผลิตภัณฑคือ ปองกันการเกิดร้ิวรอยบนใบหนา รอยละ 78.8 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคือ ตนเอง รอยละ 72.7 สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑคือ 
เคานเตอรเคร่ืองสําอางในหางสรรพสินคา (ไมรวมรานภายนอกท่ีขายบริเวณพื้นท่ีใหเชาของหางฯ) 
รอยละ 48.5 คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑตอคร้ังคือ 1,001 - 3,000 บาท รอยละ 42.4 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใชประเภทของผลิตภัณฑ
คือ ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาตอนกลางคืน (Night Cream) รอยละ 87.2 ตราสินคาของผลิตภัณฑ
ท่ีใชคือ OLAY รอยละ 26.4 เหตุผลท่ีใชผลิตภัณฑคือ ปองกันการเกิดร้ิวรอยบนใบหนา รอยละ 
72.0 บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคือ ตนเอง รอยละ 79.2 สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑ
คือ เคานเตอรเคร่ืองสําอางในหางสรรพสินคา (ไมรวมรานภายนอกท่ีขายบริเวณพ้ืนที่ใหเชาของ
หางฯ) รอยละ 27.2 คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑตอคร้ังคือ 1,001 - 3,000 บาท รอยละ 41.6 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพลูกจางหรือพนักงานบริษัทเอกชน ใชประเภทของผลิตภัณฑ
คือ ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาตอนกลางวัน (Day Cream) รอยละ 80.1 ตราสินคาของผลิตภัณฑท่ี
ใชคือ OLAY รอยละ 35.5 เหตุผลท่ีใชผลิตภัณฑคือ ปองกันการเกิดร้ิวรอยบนใบหนา รอยละ 70.2 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคือ ตนเอง รอยละ 75.2 สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑคือ 
เคานเตอรเคร่ืองสําอางในหางสรรพสินคา (ไมรวมรานภายนอกท่ีขายบริเวณพื้นท่ีใหเชาของหางฯ) 
รอยละ 27.7 คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑตอคร้ังคือ ตํ่ากวา 1,000 บาท รอยละ 48.9 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเจาของธุรกิจหรือคาขาย ใชประเภทของผลิตภัณฑคือ        
ครีมปองกันแสงแดด (Sun Block) รอยละ 85.3 ตราสินคาของผลิตภัณฑท่ีใชคือ อ่ืนๆ ไดแก 
Smooth E, Avon, ครีมรกแกะจากออสเตรเลีย, Skin Food, Boton Gel ของเภสัชกร และ Boots No 7 
รอยละ 41.2 เหตุผลท่ีใชผลิตภัณฑคือ ปองกันการเกิดร้ิวรอยบนใบหนา รอยละ 73.5 บุคคลท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคือ ตนเอง รอยละ 67.6 สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑคือ เคานเตอร
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เคร่ืองสําอางในหางสรรพสินคา (ไมรวมรานภายนอกท่ีขายบริเวณพื้นท่ีใหเชาของหางฯ) รอยละ 
41.2 คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑตอคร้ังคือ 1,001 - 3,000 บาท และมากกวา 4,000 บาท รอยละ 
32.4 เทากัน 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพแมบาน ใชประเภทของผลิตภัณฑคือ ผลิตภัณฑครีมบํารุง
ผิวหนาตอนกลางคืน (Night Cream) รอยละ 87.5 ตราสินคาของผลิตภัณฑท่ีใชคือ POND’S รอยละ
62.5 เหตุผลท่ีใชผลิตภัณฑคือ ปองกันการเกิดร้ิวรอยบนใบหนา รอยละ 62.5 บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคือ ตนเอง รอยละ 75.0 สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑคือ รานขายเคร่ืองสําอาง
โดยเฉพาะ รอยละ 50.0 คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑตอคร้ังคือ ตํ่ากวา 1,000 บาท รอยละ 62.5 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ ไดแก นักศึกษา และลูกจางช่ัวคราวในหนวยงานของ
รัฐบาล ใชประเภทของผลิตภัณฑคือ ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาตอนกลางคืน (Night Cream)    
รอยละ 84.6 ตราสินคาของผลิตภัณฑท่ีใชคือ ORIENTAL PRINCESS รอยละ 46.2 เหตุผลท่ีใช
ผลิตภัณฑคือ ตองการใหผิวหนาขาวเนียนใส รอยละ 92.3 บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑคือ ตนเอง รอยละ 76.9 สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑคือ รานขายเคร่ืองสําอางโดยเฉพาะ      
รอยละ 53.8 คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑตอคร้ังคือ 1,001 - 3,000 บาท รอยละ 53.8 

 
สวนท่ี 3 สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา

ของผูหญิงในอําเภอเมืองเชียงใหม ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด 

ดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.89) ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
3 อันดับแรกคือ มีความปลอดภัยในการใช ไมเกิดอาการแพ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 
4.74) รองลงมาคือ ระบุวันหมดอายุท่ีชัดเจน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.51) และ   
ทาแลวไมเหนียวเหนอะหนะ ซึมซาบเร็ว มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.40)  

ดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ  
ลดร้ิวรอยบนใบหนาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.00) ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ
แรกคือ ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.47) รองลงมาคือ 
ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับขนาดบรรจุภัณฑ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.25) และมีปาย
แสดงราคาผลิตภัณฑท่ีชัดเจน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.05)  

ดานการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามใหปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.69) ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
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3 อันดับแรกคือ ความสะดวกในการหาซ้ือ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.20) รองลงมาคือ 
เคร่ืองสําอางมีจําหนายท่ัวไปในหางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ตหรือไฮเปอรมารเก็ต ฯลฯ มีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.98) สถานท่ีท่ีจําหนายใกลบานและสถานที่ท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถอยาง
เพียงพอ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.79 เทากัน)  

ดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามใหปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.63) ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 อันดับแรกคือ การบริการและการใหความรูของพนักงานขาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 4.01) รองลงมาคือ มีการแนะนําและสาธิตวิธีการใช มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 
3.90) และบุคลิกภาพและความนาเช่ือถือของพนักงานขาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.81)  
 

สวนท่ี 4 ปญหาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาของผูหญิงในอําเภอ
เมืองเชียงใหม  

จากการศึกษาพบวา ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาคือ ผูผลิตโฆษณาสินคาเกินความเปนจริง รองลงมาคือ ราคาสินคา
แพงเกินไป สินคาท่ีนํามาลดราคาเปนสินคาท่ีไมไดคุณภาพหรือใกลหมดอายุ ผูผลิตไมผลิตสินคา
เดิมท่ีลูกคาช่ืนชอบ (เชน เปล่ียนสวนผสมใหม ยกเลิกการผลิตผลิตภัณฑรุนเดิม) และผูผลิตทําการ
สงเสริมการขายไมตรงตามความตองการ  

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ืองสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอย
บนใบหนาของผูหญิงในอําเภอเมืองเชียงใหม สามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยใชแนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูบริโภค สวนประสมการตลาด และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ไดดังนี้ 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค  
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 25 - 34 ป ซ่ึงสอดคลองกับ

การศึกษาของ พัชรี หยกเล็ก (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของสตรีในอําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 19-35 ป จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพ
ลูกจางหรือพนักงานบริษัทเอกชน สอดคลองกับการศึกษาของ พัชรี หยกเล็ก (2548) ท่ีพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ             
พรประภา ซ่ือสมศักดิ์ (2544) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
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ซ้ือผลิตภัณฑ ท่ีทําใหผิวหนาขาวของสตรีในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ท่ีพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และไมสอดคลองกับ
การศึกษาของนิลุบล นิมลรัตน (2541) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอความตองการซ้ือสินคาประเภท
เคร่ืองสําอางในหางสรรพสินคาในจังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพ
เปนนักศึกษา และจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-25,000 
บาท ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ พัชรี หยกเล็ก (2548) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามมีรายได
ตอเดือน 5,001-10,000 บาท และไมสอดคลองกับการศึกษาของ พรประภา ซ่ือสมศักดิ์ (2544) ท่ี
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท และไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ นิลุบล นิมลรัตน (2541) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน      
ตํ่ากวา 8,000 บาท 

การศึกษาในสวนพฤติกรรมการซ้ือและการใชผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาของ
ผูบริโภค โดยใชคําถาม 6Ws และ 1H เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
(7Os) พบวากลุมตัวอยาง (Occupants) คือ ผูหญิงอายุ 25-69 ป ท่ีซ้ือและใชผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบน
ใบหนา มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ (Objects) คือ 
ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา โดยพบวาผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใชคือ ผลิตภัณฑครีม
บํารุงผิวหนาตอนกลางวัน รองลงมาคือ ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาตอนกลางคืน และผลิตภัณฑทํา
ความสะอาดผิวหนา ตามลําดับ ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ พรประภา ซ่ือสมศักดิ์ 
(2544) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามนิยมใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาตอนกลางวัน รองลงมาคือ 
ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนา และ ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาตอนกลางคืน ตามลําดับ  

จากการศึกษาพบวา ตราสินคาของผลิตภัณฑลดร้ิวรอยท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือ 
OLAY ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลจาก ผูจัดการรายวัน (2549) ซ่ึงรายงานวา ในป พ.ศ. 2549 OLAY        
เปนผูนําตลาดและมีสวนแบงทางการตลาดมากท่ีสุดรอยละ 15 และสอดคลองกับการศึกษาของ  
พัชรี หยกเล็ก (2548) ท่ีพบวาตราสินคาท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือ OLAY แตไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ นิลุบล นิมลรัตน (2541) ท่ีพบวาเคร่ืองสําอางท่ีผูบริโภคนิยมมากท่ีสุดคือ PIAS และ
ไมสอดคลองกับการศึกษาของพรประภา ซ่ือสมศักดิ์ (2544) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
นิยมตราสินคา NIVEA แตจากการศึกษาในคร้ังนี้ไมไดศึกษาเคร่ืองสําอางโดยท่ัวไป เปนการศึกษา
ถึงการใชผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา ซ่ึงพบวาผลิตภัณฑของ NIVEA ไดรับความนิยมเปน
อันดับท่ี 3 และ PIAS ไดรับความนิยมเปนอันดับท่ี 7 

จากการศึกษาพบวา ความนิยมในการซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาแบบครบชุด 
พบวาผูตอบแบบสอบถามไมนิยมซ้ือผลิตภัณฑแบบครบชุด เหตุผลคือ ผลิตภัณฑบางชนิด           



 

 

89 

ไมจําเปนตองใช ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พรประภา ซ่ือสมศักดิ์ (2544) ท่ีพบวาสตรีสวน
ใหญไมนิยมซ้ือผลิตภัณฑแบบครบชุด เนื่องจาก ราคาสูง และจากการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีนิยมซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาแบบครบชุด เพราะเช่ือวาจะชวยเสริม
ประสิทธิภาพการลดร้ิวรอย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พรประภา ซ่ือสมศักดิ์ (2544) ท่ีพบวา 
เหตุผลท่ีนิยมซ้ือแบบครบชุดคือ เช่ือวาจะชวยเสริมประสิทธิภาพของการดูแลผิวหนา 

บทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) จากการศึกษาพบวา บุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาคือ ตนเอง รองลงมาคือ เพื่อน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ พรประภา ซ่ือสมศักดิ์ (2544) ท่ีพบวาบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑมาก
ท่ีสุดคือ เพื่อน รองลงมาคือ ตนเอง สําหรับแหลงขอมูลนั้น จากการศึกษาพบวา สวนใหญรับรู
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาจากโทรทัศน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พัชรี 
หยกเล็ก (2548) ท่ีพบวาสวนใหญทราบขอมูลเคร่ืองสําอางจากส่ือโฆษณาทางโทรทัศน  

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจะซ้ือผลิตภัณฑ 
ลดร้ิวรอยบนใบหนาเม่ือผลิตภัณฑท่ีใชอยูใกลจะหมด หรือหมด โดยจะเลือกซ้ือยี่หอเดิม เนื่องจาก
เช่ือม่ันในคุณภาพของตราสินคาเดิม แสดงใหเห็นถึงความภักดีในตราสินคาสูง (Brand Loyalty)  
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นิลุบล นิมลรัตน (2541) ท่ีพบวาผูบริโภคไมมีการเปล่ียนแปลงไป
ใชผลิตภัณฑยี่หออ่ืน  

ชองทางหรือแหลงท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ (Outlets) จากการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือ เคานเตอรเคร่ืองสําอางในหางสรรพสินคา (ไมรวมรานภายนอก
ท่ีขายบริเวณพื้นท่ีใหเชาของหางฯ) รองลงมาคือ รานขายเคร่ืองสําอางโดยเฉพาะ ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ พัชรี หยกเล็ก (2548) ที่พบวาสถานท่ีท่ีนิยมซ้ือครีมบํารุงผิวหนามากท่ีสุดคือ 
หางสรรพสินคา และสอดคลองกับการศึกษาของ พรประภา ซ่ือสมศักดิ์ (2544) ท่ีพบวาแหลงท่ีกลุม
ตัวอยางนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือ หางสรรพสินคา  

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) จากการศึกษาพบวา ปริมาณหรือขนาดของ
ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาท่ีซ้ือแตละคร้ังคือ 30 - 60 มิลลิลิตร มีคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 
เปนจํานวนเงินตํ่ากวา 1,000 บาท และความถ่ีในการซ้ือคือ 2 เดือนตอคร้ัง ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ พัชรี หยกเล็ก (2548) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการซ้ือสินคา 2 เดือน
ตอคร้ัง 
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ทฤษฎีสวนประสมการตลาด 
สามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายกับทฤษฎีสวนประสมการตลาด ไดดังนี้ 
ดานผลิตภัณฑ  
จากการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ         

ลดร้ิวรอยบนใบหนาในเร่ือง มีความปลอดภัยในการใช ไมเกิดอาการแพ อยูในระดับมากท่ีสุด     
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พรประภา ซ่ือสมศักดิ์ (2544) ท่ีพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลใน
ระดับมากท่ีสุด ไดแก ความปลอดภัยในการใชหรือไมเกิดการแพ  

ดานราคา   
จากการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอย 

บนใบหนาในเร่ือง ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณคาที่ไดรับ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับขนาดบรรจุภัณฑ 
และมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑท่ีชัดเจน อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พรประภา    
ซ่ือสมศักดิ์ (2544) ท่ีพบวาปจจัยดานราคาท่ีมีผลในระดับมาก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ี
ไดรับจากผลิตภัณฑ และราคาตํ่าเม่ือเทียบกับขนาดบรรจุ และสอดคลองกับการศึกษาของ พัชรี 
หยกเหล็ก (2548) ท่ีพบวาปจจัยดานราคาท่ีมีผลในระดับมาก ไดแก มีปายแสดงราคาผลิตภัณฑ
ชัดเจน 

ดานการจัดจําหนาย 
จากการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 

ลดร้ิวรอยบนใบหนาในเร่ือง ความสะดวกในการหาซ้ือ และเคร่ืองสําอางมีจําหนายท่ัวไปใน
หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต หรือไฮเปอรมารเก็ต ฯลฯ อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ พรประภา ซ่ือสมศักดิ์ (2544) ท่ีพบวาปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลในระดับมาก 
ไดแก ผลิตภัณฑมีจําหนายท่ัวไปในหางสรรพสินคาและศูนยการคาสมัยใหม และสอดคลองกับ
การศึกษาของ พัชรี หยกเหล็ก (2548) ท่ีพบวาปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลในระดับมาก ไดแก 
ผลิตภัณฑมีจําหนายท่ัวไป  

ดานการสงเสริมการตลาด   
จากการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาในเร่ือง การบริการและการใหความรูของพนักงานขาย และมีการ
แนะนําและสาธิตวิธีการใช อยูในระดับมาก ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ พรประภา             
ซ่ือสมศักดิ์ (2544) ท่ีพบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลในระดับมาก  ไดแก การ
รับประกันคุณภาพของสินคาหากไมพอใจยินดีคืนเงิน และไมสอดคลองกับการศึกษาของ พัชรี 
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หยกเหล็ก (2548) ท่ีพบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลในระดับมากไดแก การสงเสริมการ
ขาย  

 
5.3 ขอคนพบ 

จากการศึกษาสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอย       
บนใบหนาของผูหญิงในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาไดคนพบประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

1. จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา มีอายุ    
25 - 34 ป มากท่ีสุด และเหตุผลท่ีใชเพื่อปองกันการเกิดร้ิวรอยบนใบหนา แสดงวาพฤติกรรม
ผูบริโภคเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะกลุมผูบริโภคที่มีอายุนอยเร่ิมหันมาใชผลิตภัณฑดังกลาวเพื่อ
ปองกันร้ิวรอยท่ีจะเกิดข้ึน แตกตางจากในอดีตท่ีกลุมลูกคาหลักของผลิตภัณฑลดร้ิวรอยจะตองเปน
กลุมผูบริโภคท่ีมีอายุมากเทานั้น  

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาตอนกลางวัน (Day 
Cream) และผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาตอนกลางคืน (Night Cream) ในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน    
ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามอายุ 25 - 34 ป สวนใหญใชผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาตอนกลางวัน (Day 
Cream) ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกวา 35 ปใชผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาตอน
กลางคืน (Night Cream) 

3. สวนผสมของผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคํานึงถึง
มากท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือคือ วิตามินอี 

4. เม่ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาท่ีใชอยูใกลหมดหรือหมด ผูตอบแบบสอบถามกวา
รอยละ 81.3 เลือกซ้ือยี่หอเดิม เพราะเช่ือม่ันในคุณภาพของตราสินคาเดิมถึงรอยละ 75.1 ซ่ึงเปนการ
ตอกย้ําวาผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา นั้นมีแบรนดรอยัลต้ีท่ีสูงมาก  

5. ปริมาณหรือขนาดของผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาท่ีผูตอบแบบสอบถามซ้ือแตละ
คร้ังคือ 30 – 60 มิลลิลิตร และสวนใหญจะซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา 2 เดือนตอคร้ัง      
มากท่ีสุด 

6. ผูตอบแบบสอบถามรับทราบขอมูลจากโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาคือ นิตยสาร/
วารสาร ซ่ึงผูผลิต/ผูประกอบการควรใชวิธีสรางสรรคงานโฆษณาท่ีสามารถส่ือเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด  แตแหลงขอมูลของผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาท่ีผูตอบ
แบบสอบถามไดรับทราบขอมูลนอยคือ วิทยุ หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต และแผนพับ ใบปลิว     
จากหางสรรพสินคา ดังนั้น ไมจําเปนตองทุมงบประมาณสําหรับการทําโฆษณาดานนี้  
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7. ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอายุ มีคาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑตอคร้ังตํ่ากวา 1,000 
บาท ยกเวนกลุมอายุ 35 – 46 ป มีคาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑตอคร้ัง 1,001 – 3,000 บาท  

8. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท และ 10,001 – 25,000 บาท 
มีคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑตอคร้ัง ตํ่ากวา 1,000 บาท ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได
ตอเดือน 25,001 – 40,000 บาท และ 40,001 บาทข้ึนไป มีคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑตอคร้ัง 
1,001 – 3,000 บาท ซ่ึงคาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภคมีความสัมพันธไปในทางเดียวกับ
ระดับรายได 

9. ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางหรือพนักงาน
บริษัทเอกชน และเจาของธุรกิจหรือคาขาย สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑท่ีเคานเตอรเคร่ืองสําอางใน
หางสรรพสินคา (ไมรวมรานภายนอกท่ีขายบริเวณพื้นท่ีใหเชาของหางฯ) ในขณะท่ีแมบาน และ
อาชีพอ่ืนๆ ไดแก นักศึกษา และลูกจางช่ัวคราวในหนวยงานของรัฐบาล ซ้ือท่ีรานขายเคร่ืองสําอาง
โดยเฉพาะ 

10. บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาของผูตอบ
แบบสอบถามทุกอาชีพยกเวนแมบานคือ ตนเอง รองลงมาคือ เพื่อน สวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของแมบานคือ ตนเอง รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว 

11. ผูตอบแบบสอบถามอาชีพแมบาน และลูกจางหรือพนักงานบริษัทเอกชน มีคาใชจาย
ในการซ้ือผลิตภัณฑตอคร้ัง ตํ่ากวา 1,000 บาท ในขณะท่ีขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ          
มีคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑตอคร้ัง 1,001 – 3,000 บาท และต่ํากวา 1,000 บาท ในสัดสวนท่ี
ใกลเคียงกัน  

12. ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด
คือ มีความปลอดภัยในการใชไมเกิดการแพ รองลงมาคือ ระบุวันหมดอายุท่ีชัดเจน และราคาท่ี
เหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ ตามลําดับ และนอกจากน้ียังพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑเปนสวนประสม
การตลาดท่ีสําคัญในการตัดสินใจซ้ือ เม่ือพิจารณาจากลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 10 ลําดับแรกของปจจัย
ยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
กับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑมากถึง 7 ปจจัย ดังนี้ มีความปลอดภัยในการใช ไมเกิดการแพ ระบุวัน
หมดอายุท่ีชัดเจน ทาแลวไมเหนียวเหนอะหนะ ซึมซาบเร็ว มีประสิทธิภาพในการลดร้ิวรอยได เชน 
มีสวนผสมของวิตามินอี คอลลาเจน AHA ฯลฯ วิธีการใชไมยุงยาก มีสถาบันท่ีมีช่ือเสียงรับรอง
คุณภาพสินคา และตราสินคามีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก 
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5.4 ขอเสนอแนะ  
จากผลการศึกษาเร่ืองสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ           

ลดร้ิวรอยบนใบหนาของผูหญิงในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูผลิต/ผูประกอบการควรใหความสนใจตอ
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาและแกไขปญหาตามสวนประสม
การตลาดในแตละดาน มีรายละเอียดตอไปนี้  

ดานผลิตภัณฑ  
จากการศึกษาพบวา ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา   

ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีความปลอดภัยในการใช ไมเกิดการแพ รองลงมาคือ ระบุวัน
หมดอายุท่ีชัดเจน และทาแลวไมเหนียวเหนอะหนะ ดังนั้นผูผลิต/ผูประกอบการควรใหความสําคัญ
กับปจจัยดานความปลอดภัยในการใช ไมเกิดการแพ โดยใหมีการรับรองจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและ
นาเช่ือถือ เชน บุคคลผูประกอบอาชีพทางสายการแพทย แพทยผิวหนัง เพื่อใหผูบริโภคมีความ
เช่ือม่ันในตัวผลิตภัณฑ 

ปจจัยยอยดานระบุวันหมดอายุท่ีชัดเจน ผูผลิต/ผูประกอบการควรกําหนดใหมีบนบรรจุ
ภัณฑและตรวจสอบวันหมดอายุของผลิตภัณฑอยูเสมอกอนจัดจําหนายเพื่อใหผูบริโภคม่ันใจใน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสินคา ท้ังนี้อาจมีการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑโดย ออกแบบ
บรรจุภัณฑและรูปแบบตัวหนังสือท่ีระบุวันหมดอายุท่ีชัดเจนและมีความนาเช่ือถือ 

ปจจัยยอยดานทาแลวไมเหนียวเหนอะหนะ ซึมซาบเร็ว ผูผลิต/ผูประกอบการควรสราง
ความแตกตางของผลิตภัณฑ เชน ปรับปรุงสวนผสมของผลิตภัณฑเพิ่มเติมโดยคํานึงถึงการทาแลว
ไมเหนียวเหนอะหนะ ซึบซาบเร็ว เพราะเปนการตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาที่สงผลให
ลูกคารูสึกพอใจและตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 

เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญมีเหตุผลในการซ้ือผลิตภัณฑเพื่อปองกันการเกิดร้ิวรอย    
บนใบหนา และคํานึงถึงสวนผสมวิตามินอีของผลิตภัณฑ ดังนั้นควรปรับปรุงสวนผสมวิตามินอี
เพิ่มมากข้ึนเพื่อรักษาฐานลูกคา/ผูบริโภคเดิมและขยายฐานผูบริโภครายใหม  

สวนใหญผูบริโภคจะซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา 30 – 60 มิลลิลิตรตอคร้ัง และ
ระยะเวลาในการซ้ือคือ 2 เดือนตอคร้ัง ดังนั้นควรมีการกระตุนการซ้ือผลิตภัณฑใหบอยข้ึน        
โดยออกผลิตภัณฑขนาด 30 มิลลิลิตรหรือนอยกวา เพื่อเปนการกระตุนใหผูบริโภคซ้ือบอยข้ึน 

ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑโดยใชนวัตกรรมใหม เพื่อรักษาฐานลูกคาเกา ซ่ึงนอกจากจะมี
คุณสมบัติชวยปองกันการเกิดร้ิวรอยบนใบหนา และปองกันผิวหนาหมองคลํ้าจากการสัมผัส
แสงแดดแลว ควรมีการปรับปรุงผลิตภัณฑเพื่อใหเหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม ซ่ึงจากการศึกษา
พบวา กลุมอายุ 35-46 ป มีเหตุผลท่ีใชผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา เพื่อตองการลดร้ิวรอยบน
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ใบหนา (รักษา) และผิวหนามีปญหากระหรือฝา ดังนั้นควรพัฒนาผลิตภัณฑท่ีสามารถชวยลด       
ร้ิวรอย และรักษาผิวหนาท่ีมีปญหากระหรือฝาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีกลุมอายุ 25 - 34 ป 
ตองการใชผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา เพื่อตองการใหใบหนาดูออนเยาว และผิวหนาขาวเนียน
ใส ควรมีสูตรเพ่ือเพิ่มความขาวเนียนใส สําหรับลูกคากลุมนี้โดยเฉพาะ 

ดานราคา 
จากการศึกษาพบวา ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา 

ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมเม่ือ
เทียบกับขนาดบรรจุภัณฑ และมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑท่ีชัดเจน ดังนั้นผูผลิต/ผูประกอบการควร
ต้ังราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพ โดยไมจําเปนตองต้ังราคาตํ่ากวาคูแขงขัน  

การกําหนดราคาควรเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  ซ่ึงจากการศึกษาพบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามเกือบทุกชวงอายุ ราคาท่ีซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาสวนใหญคือ ตํ่ากวา 1,000 
บาท สวนอายุ 35 - 46 ป ราคาท่ีซ้ือสวนใหญคือ 1,001 – 3,000 บาท กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนไมเกิน 
10,000 บาท และ 10,001 – 25,000 บาท ราคาท่ีซ้ือสวนใหญคือ ตํ่ากวา 1,000 บาท สวนรายไดตอ
เดือน 25,001 – 40,000 บาท และ 40,001 บาท ข้ึนไป ราคาท่ีซื้อสวนใหญคือ 1,001 – 3,000 บาท 
กลุมอาชีพลูกจางหรือพนักงานบริษัทเอกชน และแมบาน ราคาท่ีซ้ือสวนใหญคือ ตํ่ากวา 1,000 บาท 
สวนอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพเจาของธุรกิจหรือคาขาย ราคาท่ีซ้ือสวน
ใหญคือ 1,001 – 3,000 บาท 

ปจจัยยอยดานราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับขนาดบรรจุภัณฑ ผูผลิต/ผูประกอบการควรตั้ง
ราคาหลากหลายตามปริมาณและบรรจุภัณฑ โดยออกผลิตภัณฑใหมีขนาดท่ีหลากหลาย เชน     
เพิ่มขนาดผลิตภัณฑท่ีมีปริมาณ 10 มิลลิลิตร และต้ังราคาถูกลง เพื่อใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคา
งายข้ึน และการออกผลิตภัณฑท่ีหลากหลายขนาด ทําใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบราคา
ผลิตภัณฑแตละขนาดได  

ปจจัยยอยดานมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑท่ีชัดเจน ผูผลิต/ผูประกอบการควรระบุราคา
บนผลิตภัณฑใหชัดเจน หรือแสดงราคาผลิตภัณฑใหผูบริโภครับทราบ ท้ังนี้การต้ังราคาควรต้ัง
ราคาใหเปนมาตรฐานเดียวกันไมควรมีการเปล่ียนแปลงราคาบอย 

นอกจากนี้จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญใชผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาตอน
กลางวัน (Day Cream) และผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาตอนกลางคืน (Night Cream) ในสัดสวนท่ี
ใกลเคียงกัน ดังนั้นควรใชกลยุทธการตลาดโดย จับคูสินคาท่ีใชประโยชนรวมกัน เชน ผลิตภัณฑ
ครีมบํารุงผิวหนาตอนกลางวัน (Day Cream) และผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาตอนกลางคืน (Night 
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Cream) นํามาจับคูแลวปรับบรรจุภัณฑใหม และต้ังราคาถูกกวาเม่ือซ้ือแยกช้ินกัน เพื่อกระตุนให
เกิดความรูสึกคุมคา และประหยัด 

ดานการจัดจําหนาย  
จากการศึกษาพบวา ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา 

ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความสะดวกในการหาซ้ือ รองลงมาคือ เคร่ืองสําอางมีจําหนายใน
หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ตหรือไฮเปอรมารเก็ต ฯลฯ และสถานท่ีท่ีจําหนายใกลบานและ
สถานท่ีท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถอยางเพียงพอ ดังนั้นผูผลิต/ผูประกอบการควรกระจายสินคาใหท่ัวถึง
ตรงตามกลุมเปาหมาย และสรางความแตกตางดานการจัดจําหนาย เชน สามารถส่ังซ้ือทางโทรศัพท 
ไปรษณีย โทรสาร และอินเทอรเน็ตได เปนตน 

ปจจัยยอยดานเคร่ืองสําอางมีจําหนายในหางสรรพสินคา ซูเปอรมาเก็ตหรือไฮเปอรมาร
เก็ต ฯลฯ เปนชองทางการจัดจําหนายท่ีนาสนใจในการวางจําหนายเพื่อสอดคลองกับการใชชีวิต
สมัยใหมท่ีเรงรีบและตองการความสะดวกในการซื้อหา ผูผลิต/ผูประกอบการควรพิจารณาความ
แตกตางของการจัดจําหนายแตละตราสินคา เชน OLAY ควรวางจําหนายท่ัวไปในหางสรรพสินคา 
ซูเปอรมารเก็ตหรือไฮเปอรมาเก็ต ฯลฯ เนื่องจากตราสินคา OLAY มีฐานลูกคาท่ีใชหลากหลาย  

ปจจัยยอยดานสถานท่ีท่ีจําหนายใกลบานและสถานท่ีท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถอยางเพียงพอ 
ผูผลิต/ผูประกอบการควรเลือกทําเลสถานท่ีท่ีจําหนายใกลบานหรือยานชุมชน และมีท่ีจอดรถอยาง
เพียงพอ  

ดานการสงเสริมการตลาด 
จากการศึกษาพบวา ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาท่ี

มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การบริการและการใหความรูของพนักงานขาย รองลงมาคือ มีการ
แนะนําและสาธิตวิธีการใช และบุคลิกภาพและความนาเช่ือถือของพนักงานขาย ดังนั้นผูผลิต/
ผูประกอบการควรอบรมพนักงานขายเพื่อใหเขาใจผลิตภัณฑและหัวใจของการบริการ เชน 
พนักงานสามารถแนะนําผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาใหลูกคาอยางเหมาะสมกับสภาพผิวของ
ลูกคา  

ปจจัยยอยดานมีการแนะนําและสาธิตวิธีการใช ผูผลิต/ผูประกอบการควรมีการแนะนํา
และสาธิตวิธีการใช ณ จุดขาย หรือออกบูธตรวจเช็คสภาพผิวหนา พรอมใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสภาพผิว มีการแนะนํา สาธิตวิธีการใชสินคา ซ่ึงผูผลิต/ผูประกอบการควรอบรมพนักงาน
ใหมีความรูดานการใชสินคาเปนอยางดี เพื่อสรางความม่ันใจใหกับลูกคาในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาตามคําแนะนําของพนักงานขาย  
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ปจจัยยอยดานบุคลิกภาพและความนาเช่ือถือของพนักงานขาย ผูผลิต/ผูประกอบการควร
อบรมเกี่ยวกับบุคลิกภาพท้ังทางดานการสื่อสารกับลูกคาและการแตงกายของพนักงานขาย         
เพื่อสรางความนาเช่ือถือตอลูกคาและนําไปสูการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ   

นอกจากนี้ปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามพบเปนอันดับแรกคือ ผูผลิตโฆษณาสินคาเกิน
ความเปนจริง ดังนั้นผูผลิต/ผูประกอบการควรโฆษณาสินคาใหมีความนาเช่ือถือ ไมโฆษณาคุณภาพ
ของสินคาเกินจริง การที่จะเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายท่ีศึกษาในคร้ังนี้ ตองใหความสําคัญตอส่ือดาน
โทรทัศน (ตามตารางท่ี 21) ซ่ึงควรใชบุคคลที่สามารถสรางความนาเช่ือถือเปนส่ือในการโฆษณา 
เชน บุคคลผูประกอบอาชีพทางสายการแพทย แพทยผิวหนัง เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันในตัวสินคา 

 
ขอจํากัดในการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้พบวา ขอมูลพื้นฐานดานอายุ รายไดตอเดือน และอาชีพบางอาชีพ      
มีจํานวนนอย และมีการกระจายตัวไมดีพอ เชน ชวงอายุ 58 – 69 ป กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 
40,000 บาท และอาชีพแมบาน มีจํานวนนอย ในขณะท่ีกลุมท่ีมีอายุ 25 - 34 ป มีจํานวนมาก และ
จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางอายุ 25 - 34 ป มีถึงรอยละ 45.5 ท่ีใชผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบน
ใบหนา ทําใหการนําขอมูลไปใชอาจไมเปนตัวแทนท่ีดีพอในการอธิบายถึงพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาของผูหญิงในอําเภอเมืองเชียงใหม ในภาพรวม 

 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

ในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีอายุไมเกิน 35 ป เชน กลุมวัยรุน 
อายุไมเกิน 20 ป กลุมคนเร่ิมตนทํางาน อายุ 20-30 ป และกลุมคนทํางาน อายุ 31-34 ป เปนตน    
เพื่อเขาใจความตองการของลูกคา และปรับกลยุทธการตลาดใหเขาถึงผูบริโภคกลุมตางๆ ไดมากข้ึน 


