ง
ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ

ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ บํ า รุ ง ผิ ว หน า ของเด็ ก หญิ ง ก อ นวั ย รุ น ใน
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาใชวิธีการ
เลือกตัวอยางแบบเจาะจงเฉพาะผูที่ใช และตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางดวยตนเอง จากโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม 15 โรงเรียน จําแนกเปนโรงเรียน
รัฐบาล 4 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน 11 โรงเรียน โดยในแตละโรงเรียนจะเลือกนักเรียนจํานวน
26 คน มาเปนกลุมตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 390 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และคนควา
ขอมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ เอกสาร ฐานขอมูลและเว็บไซดที่เกี่ยวของ วิเคราะหขอมูล โดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผูตอบแบบสอบถามเปนเด็กหญิงกอนวัยรุน (อายุ 11-14 ป) ที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํารุง
ผิวหนาดวยตนเอง พบวาสวนใหญมีอายุ 14 ป กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อาชีพ
หลักของผูปกครอง คือเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว ไดรับคาใชจายจากผูปกครอง 1,001 – 2,000
บาทตอเดือน
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ ใชผลิตภัณฑเพื่อผิวขาวกระจางใส (ไวทเทนนิ่ง) และยี่หอที่
ใชกันมากที่สุด คือ จอหนสันแอนด จอหนสัน โดยซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาเดือนละครั้ง คาใชจาย
ในการซื้อในแตละครั้ง 101 – 300 บาท สถานที่ในการซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา คือ บิ๊กซี /โลตัส /
คารฟูร ผูที่มีอิทธิพลหลักตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา คือ ตนเอง โดยไปซื้อกับผูปกครอง
และไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาจากโทรทัศน

จ
ในภาพรวม ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของ
เด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหมในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย ไดแก ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานราคา สวนปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด มีอิทธิพลในระดับปานกลาง
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ABSTRACT

The objective of this study was to study marketing mix factors affecting decision of
female tweens towards purchasing facial care products in Mueang Chiang Mai District. The data
was specifically collected from female tweens who made purchasing decision towards facial care
products themselves in 15 high schools, consisting of 4 government schools and 11 private
schools, all over Mueang Chiang Mai District. The total amount of samples in this study was 390,
26 students from each school. The data was collected by using questionnaire and research from
books, journals, printed matters, documents, databases and related web sites. The data was then
analyzed using statistical procedures including descriptive statistic, frequency, percentage, mean
and standard deviation.
The results of this study show that most of the respondents were 14 year-old female
tweens who were studying in Mathayom 3. The occupation of their parents was business owners
and the respondents got 1,001 – 2,000 baht/month allowance from their parents.
Most of the respondents used whitening products and the most preferred brand was
Johnson & Johnson. They bought facial care products once a month and spent 101 -300 baht for
each purchase. Most did their purchasing at Big C, Lotus and Carrefour with their parents but the
most influence was from themselves. They obtained information about the products from
television.

ช
As a whole, it is shown that the marketing mix factors which influenced the purchasing
decision at the high level were product, place and price, respectively, while marketing promotion
ranked at the medium level.

