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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาขอมูลเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอเด็กหญิงกอนวัยรุนในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุง
ผิวหนา โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดวย 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานท่ี หรือชองทางจัดจําหนาย และปจจัยดาน
สงเสริมการตลาด เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูผลิตในการวางกลยุทธทางการตลาดใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภคใหมากท่ีสุด 
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
จากผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนเด็กหญิงกอนวัยรุนท่ีตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุง

ผิวหนาดวยตนเอง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 14 ป รอยละ 30.80 กําลังศึกษาอยูใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 40.50 อาชีพหลักของผูปกครอง คือเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 
รอยละ 35.40 ไดรับคาใชจายจากผูปกครอง 1,001 – 2,000 บาทตอเดือน รอยละ 33.30 

 

  สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา  
  ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ ใชผลิตภัณฑเพื่อผิวขาวกระจางใส (ไวทเทนนิ่ง) 
รอยละ 61.50 และย่ีหอท่ีใชกันมากท่ีสุด คือ จอหนสันแอนด จอหนสัน รอยละ 42.60 โดยซ้ือ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาเดือนละคร้ัง  รอยละ 43.30 คาใชจายในการซ้ือในแตละคร้ัง 101 – 300 บาท 
รอยละ 40.50 สถานท่ีในการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา คือ บ๊ิกซี /โลตัส / คารฟูร รอยละ 53.60  ผูท่ี
มีอิทธิพลหลักตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา คือ ตนเอง รอยละ 74.60 โดยไปซ้ือกับ
ผูปกครอง รอยละ 83.30 และไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาจากโทรทัศน รอย
ละ 81.80 
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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของ
เด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหมในภาพรวม พบวามีอิทธิพลอยูในระดับมาก โดยท่ีปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย และปจจัยดานราคา สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลระดับปานกลาง 

 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของแตละปจจัยยอยพบวา 
1.   ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาปจจัยดานผลิตภัณฑมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.83 โดยปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
อันดับแรก คือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑในเร่ืองของผลิตภัณฑมีคุณภาพ มาตรฐาน (4.30) 

2.   ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.53 โดยปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจอันดับแรก คือ 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (4.08) 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาปจจยัดานชอง
ทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.68 โดยปจจยัท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจอันดับแรก คือ สามารถหาซ้ือไดงาย (3.95) 

4. ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเหน็วาปจจัยดานสงเสริม
การตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.50 โดยปจจัยดานท่ีมี
อิทธิพลในระดับมาก คือ การขายโดยพนักงานขาย (3.77) สวนปจจัยดานท่ีมีอิทธิพลในระดับปาน
กลาง ไดแก การประชาสัมพันธ (3.49) การสงเสริมการขาย (3.46) การตลาดทางตรง (3.45) และการ
โฆษณา (3.39) ตามลําดับ และพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจอันดับแรก คือ การขายโดย
พนักงานขาย ในเร่ืองของพนักงานขายมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี (3.91) 

 

สวนท่ี 4 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา และขอมูลปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุน 
จําแนกตามระดับชั้นท่ีกําลังศึกษา 

 

ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุนใน
อําเภอเมืองเชียงใหม เม่ือจําแนกตามระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
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1. ประเภทของผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาท่ีใชอยู 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยูในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 สวนใหญ

ใชผลิตภัณฑใหความชุมช้ืนแกผิวหนา (พวกมอยสเจอไรเซอร) คิดเปนจํานวนรอยละ 64.96 และ 
59.13 ตามลําดับ สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สวนใหญใช
ผลิตภัณฑเพื่อผิวขาวกระจางใส (พวกไวทเทนน่ิง) คิดเปนจํานวนรอยละ 65.82 

2. ยี่หอของผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาท่ีใชอยู 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2 และ 3 สวน

ใหญใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนายี่หอจอหนสันแอนดจอหนสัน คิดเปนรอยละ 53.85 44.35 และ 32.91
ตามลําดับ 

3. ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2 และ 3 สวน

ใหญซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาเดือนละคร้ัง คิดเปนรอยละ 43.59 42.61 และ 43.67 ตามลําดับ 
4. คาใชจายในการซ้ือผลิตภณัฑบํารุงผิวหนาในแตละคร้ัง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2 และ 3 สวน
ใหญมีคาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาในแตละคร้ังเทากับ 101 – 300 บาท โดยคิดเปนรอย
ละ 37.61 49.57 และ 36.08 ตามลําดับ 

5. สถานท่ีในการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 สวนมาก

ซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาจากบ๊ิกซี /โลตัส / คารฟูร เปนจํานวนรอยละ 58.97 และ 56.52 ตามลําดับ 
สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สวนมากซ้ือผลิตภัณฑบํารุง
ผิวหนาจากเซ็นทรัล /โรบินสัน เปนจํานวนรอยละ 48.73 

6. ผูท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2 และ 3 สวน

ใหญไดรับอิทธิพลจากตนเองเปนหลักในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาโดยคิดเปนรอยละ 
76.07 70.43 และ 76.58 ตามลําดับ 

7. วิธีการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2 และ 3 สวน

ใหญซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนากับผูปกครอง โดยคิดเปนรอยละ 79.49 88.70 และ 82.28 ตามลําดับ 
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8. แหลงขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2 และ 3 สวน

ใหญไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาจากโทรทัศน คิดเปนรอยละ 85.47 79.13 
และ 81.01 ตามลําดับ 

 

ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของ
เด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหม เม่ือจําแนกตามระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา สามารถสรุปผลได
ดังนี้ 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2 และ 3 สวน

ใหญเห็นวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอันดับแรก คือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพ มาตรฐาน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.28 4.32 และ 4.30 ตามลําดับ 

2. ปจจัยดานราคา  
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2 และ 3 สวน

ใหญเห็นวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอันดับแรก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.13 4.09 และ 4.04 ตามลําดับ 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยูในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สวนใหญเหน็วา

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอันดับแรก คือ สินคาไมขาดตลาด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 3 สวนใหญเห็นวาปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจอันดับแรก คือ สามารถหาซ้ือไดงาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.93 และ 3.96 ตามลําดับ 

4. ปจจัยดานสงเสริมการตลาด  
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยูในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 3 สวนใหญ

เห็นวาปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอันดับแรก คือ โฆษณาทางโทรทัศน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 
และ 3.89 ตามลําดับ สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยูในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 สวน
ใหญเหน็วาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอันดับแรก คือ พนักงานขายมีอัธยาศัยไมตรีท่ีด ี มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.97 
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สวนท่ี 5 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา และขอมูลปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุน 
จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับจากผูปกครองตอเดือน 

 

ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุนใน
อําเภอเมืองเชียงใหม เม่ือจําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับจากผูปกครองตอเดือน สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

1. ประเภทของผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาท่ีใชอยู 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับคาใชจายตอเดือนจากผูปกครองไมเกิน 1,000  บาท 

และ 2,001 – 3,000 บาท รวมท้ัง 3,001 – 4,000 บาท สวนมากใชผลิตภัณฑใหความชุมช้ืนแกผิวหนา 
(พวกมอยสเจอไรเซอร) คิดเปน รอยละ 70.00 65.63 และ 67.27 ตามลําดับ สวนผูท่ีไดรับคาใชจาย
ตอเดือนจากผูปกครอง 1,001- 2,000 บาท และ มากกวา 4,000 บาท สวนมากใชผลิตภัณฑเพื่อผิวขาว
กระจางใส (พวกไวทเทนนิ่ง) คิดเปน รอยละ 63.85 และ 66.67 ตามลําดับ 

2. ยี่หอของผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาท่ีใชอยู 
ผูตอบแบบสอบถามที่ไดรับคาใชจายตอเดือนจากผูปกครองไมเกิน 3,000 บาท 

สวนมากใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนายี่หอจอหนสันแอนดจอหนสัน คิดเปนรอยละ 51.67 42.31 และ 
46.88 ในผูท่ีมีรายไดตอเดือนไมเกิน 1,000 บาท รวมท้ัง1,001 – 2,000 บาท และ2,001 – 3,000 บาท
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับคาใชจายตอเดอืนจากผูปกครองมากกวา 3,000 บาทข้ึน
ไป สวนมากใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนายี่หอพอนดส ซ่ึงคิดเปนรอยละ 41.82 และ 48.15 ในผูท่ีมี
รายไดตอเดือน 3,001 – 4,000 บาท และมากกวา 4,000 บาท ตามลําดับ 

3. ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับคาใชจายตอเดอืนจากผูปกครองไมเกิน 1,000 บาท 

1,001 – 2,000 บาท 2,001 – 3,000 บาท 3,001 – 4,000 บาท และมากกวา 4,000 บาท สวนมากมี
ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาเดือนละคร้ัง โดย คิดเปนรอยละ 26.67 46.92 48.44 41.82
และ 46.91 ตามลําดับ 

4. คาใชจายในการซ้ือผลิตภณัฑบํารุงผิวหนาในแตละคร้ัง 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับคาใชจายตอเดือนจากผูปกครองไมเกิน 1,000 บาท 

1,001 – 2,000 บาท 2,001 – 3,000 บาท 3,001 – 4,000 บาท และมากกวา 4,000 บาท สวนมากมี
คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาในแตละคร้ัง เทากับ 101 – 300 บาท โดย คิดเปนรอยละ 
43.33 46.92 46.88 25.45 และ 33.33 ตามลําดับ 
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5. สถานท่ีในการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับคาใชจายรายเดือนจากผูปกครองไมเกิน 1,000 บาท 

1,001 – 2,000 บาท 2,001 – 3,000 บาท และมากกวา 4,000 นิยมซ้ือท่ีบ๊ิกซี /โลตัส / คารฟูร คิดเปน
รอยละ 51.67 50.00 56.25 และ 56.79 ตามลําดับ สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับคาใชจายรายเดือน
จากผูปกครอง 3.001 – 4,000 บาท สวนมาก ซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาจากเซ็นทรัล /โรบินสัน คิด
เปนรอยละ 65.45 

6. ผูท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับคาใชจายตอเดือนจากผูปกครองไมเกิน 1,000 บาท 

1,001 – 2,000 บาท 2,001 – 3,000 บาท 3,001 – 4,000 บาท และมากกวา 4,000 บาท สวนมากไดรับ
อิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนามาจากตนเองเปนหลัก คิดเปนรอยละ 76.67 70.77 
75.00 83.64 และ 72.84 ตามลําดับ 

7. วิธีการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับคาใชจายตอเดือนจากผูปกครองไมเกิน 1,000 บาท 

1,001 – 2,000 บาท 2,001 – 3,000 บาท 3,001 – 4,000 บาท และมากกวา 4,000 บาท สวนมากซ้ือ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนากับผูปกครอง คิดเปนรอยละ 76.67 89.23 78.13 78.18 และ 86.42 ตามลําดับ 

8. แหลงขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑบํารุงผิว 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับคาใชจายตอเดือนจากผูปกครองไมเกิน 1,000 บาท 

1,001 – 2,000 บาท 2,001 – 3,000 บาท 3,001 – 4,000 บาท และมากกวา 4,000 บาท สวนมากไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑบํารุงผิวจากโทรทัศน คิดเปนรอยละ 83.33 83.08 79.69 83.64 และ 
79.01 ตามลําดับ 

 
ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของ

เด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหม เม่ือจําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับจากผูปกครองตอเดือน
สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับคาใชจายรายเดือนจากผูปกครองไมเกิน 1,000 บาท 

รวมท้ัง 1,001 – 2,000 บาท 2,001 – 3,000 บาท 3,001 – 4,000 บาท และมากกวา 4,000 บาท สวน
ใหญเห็นวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอันดับแรก คือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพ มาตรฐาน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.23 4.34 4.30 4.42 และ 4.22 ตามลําดับ 
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2. ปจจัยดานราคา  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอันดับแรก 

คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 4.08 4.11 4.04 และ 3.99 ในผูตอบ
แบบสอบถามท่ีไดรับคาใชจายรายเดือนจากผูปกครองไมเกิน 1,000 บาท รวมท้ัง 1,001 – 2,000 บาท 
2,001 – 3,000 บาท 3,001 – 4,000 บาท และมากกวา 4,000 บาท ตามลําดับ 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  
ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับคาใชจายรายเดือนจากผูปกครอง ไมเกนิ 4,000 บาท 

สวนใหญเห็นวาปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอันดบัแรก คือ สามารถหาซ้ือไดงาย ซ่ึงมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.07 3.88 3.84 และ 4.09 ในผูท่ีไดรับคาใชจายรายเดือนจากผูปกครองไมเกิน 1,000 บาท 
รวมท้ัง 1,001 – 2,000 บาท 2,001 – 3,000 บาท และ 3,001 – 4,000 บาท สวนผูตอบแบบสอบถามท่ี
ไดรับคาใชจายรายเดือนจากผูปกครองมากกวา 4,000 บาทข้ึนไป สวนใหญเห็นวาปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจอันดับแรก คือ สินคาไมขาดตลาด ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 

4. ปจจัยดานสงเสริมการตลาด  
ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับคาใชจายรายเดือนจากผูปกครอง ไมเกนิ 1,000 บาท 

1,001 - 2,000 บาท และ 3,001 – 4,000 บาท สวนใหญเหน็วาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอันดับ
แรก คือ พนักงานขายมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 3.95 3.84 และ 4.15 สวนผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีไดรับคาใชจายรายเดือนจากผูปกครอง 2,001 – 3,000 บาท สวนใหญเห็นวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจอันดับแรก คือ โฆษณาทางโทรทัศน ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 3.94 นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีไดรับคาใชจายรายเดือนจากผูปกครองมากกวา 4,000 บาท สวนใหญเห็นวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจอันดับแรก คือพนักงานขายมีการแนะนําผลิตภัณฑ ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 3.93 

 
 

สวนท่ี 6 ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะตางๆเก่ียวกับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเสนอแนะใหผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาควรมีคุณสมบัติ

ในการชวยใหผิวหนาขาวเนียน สวยสดใส รอยละ 36.41 โดยของแถมท่ีอยากได คือ เคร่ืองสําอาง
ประเภทครีมบํารุงผิวหนา รอยละ 46.41 และแนะนําใหการโฆษณาควรเปนไปตามความจริง และมี
คุณภาพตามโฆษณา รอยละ 4.36 
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อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

บํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหม สามารถอภิปรายผลตามทฤษฎีสวน
ประสมตลาด แนวคิด และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
ของเด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหมในภาพรวม พบวามีอิทธิพลอยูในระดับมาก โดยท่ี
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย และปจจัยดานราคา สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลระดับปานกลาง ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของเกวลี ปะตุละ (2546) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ
เคร่ืองสําอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายมีความสําคัญในระดับมาก และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญในระดับ
ปานกลาง แตไมสอดคลองกับการศึกษาของเกวลี ปะตุละ (2546) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีพบวาปจจัยดานราคามีความสําคัญใน
ระดับปานกลาง 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของ

เด็กหญิงกอนวัยรุนมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพ มาตรฐาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเกวลี 
ปะตุละ (2546) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีพบวาใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑมากท่ีสุด และการศึกษาของ
พรประภา ซ่ือสมศักดิ์ (2544) ท่ีทําการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑท่ีทําใหผิวหนาขาวของสตรี ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซ่ึงพบวาปจจัยสวนประสม
การตลาดที่ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑในระดับมากที่ สุด  คือ  ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
เชนเดียวกัน 

2. ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานราคา ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอน

วัยรุนมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของณัฐพล ยะจอม (2549) 
ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางของผูชาย ในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม การศึกษาของพรประภา ซ่ือสมศักดิ์ (2544) ท่ีทําการศึกษาปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีทําใหผิวหนาขาวของสตรี ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย และการศึกษาของเกวลี ปะตุละ (2546) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ
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เคร่ืองสําอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความสําคัญกับราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ ปริมาณ และคุณคาท่ีไดรับ 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุง

ผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุนมากท่ีสุด คือ สามารถหาซ้ือไดงาย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของณัฐ
พล ยะจอม (2549) ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางของ
ผูชาย  ในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  และการศึกษาของพรประภา  ซ่ือสมศักดิ์  (2544) ท่ี
ทําการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีทําใหผิวหนาขาวของ
สตรี ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับ
เคร่ืองสําอางมีจําหนายท่ัวไป 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา

ของเด็กหญิงกอนวัยรุนมากท่ีสุด คือ พนักงานขายมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ
เกวลี ปะตุละ (2546) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับพนักงานขายท่ีมี
อัธยาศัยไมตรีท่ีดี สุภาพ และยิ้มแยมแจมใส 
 
ขอคนพบ 

จากการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหม มีขอคนพบดังนี้ 

1. ปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือในระดับมาก ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของ
เกวลี ปะตุละ  (2546) ในเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีพบวาปจจัยดานราคามีความสําคัญในระดับปานกลาง อาจมีสาเหตุ
เนื่องมาจากเด็กหญิงกอนวัยรุนไดรับคาใชจายรายเดือนท่ีจํากัดกวานักศึกษามหาวิทยาลัย เปนเหตุให
ราคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับท่ีสูงกวา 

2. ผูตอบแบบสอบถามไปซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนากับผูปกครองมากที่สุดถึงรอยละ 
83.30 และถึงแมเด็กหญิงกอนวัยรุนจะเปนผูเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาดวยตนเอง แตผูปกครอง
ก็เปนผูท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือมากเปนอันดับสอง คิดเปนรอยละ 65.40 ดังนั้นผลิตภัณฑบํารุง
ผิวหนา นอกจากจะตองตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายแลว ยังตองคํานึงถึงผูปกครอง ซ่ึงมี
อิทธิพลตอการเลือกซ้ืออีกดวย 
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3. ผูตอบแบบสอบถามไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาจากส่ือ
โทรทัศน มากท่ีสุดถึงรอยละ 81.80 และปจจัยสวนประสมการตลาดดานการโฆษณาท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนามากท่ีสุดก็คือโฆษณาทางโทรทัศน ดังนั้นเพื่อให
ผูบริโภคกลุมเปาหมายซ่ึงเปนเด็กหญิงกอนวัยรุนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
จึงควรใชโทรทัศนเปนส่ือในการโฆษณา 

4. ประเภทของผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาท่ีผูตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 ใชมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑใหความชุมช้ืนแกผิวหนา (พวกมอยส
เจอไรเซอร) คิดเปนรอยละ 64.96 และ 59.13 แตสําหรับ ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 นิยมใช คือผลิตภัณฑเพื่อผิวขาวกระจางใส (พวกไวทเทนนิ่ง) คิดเปนรอยละ 65.82 ดังนั้น
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับเด็กหญิงกอนวัยรุนควรจะมีคุณสมบัติท้ังสองอยางควบคูกันไป 
เพื่อใหครอบคลุมกลุมเปาหมายท้ังหมด 

5. ยี่หอของผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับคาใชจายจาก
ผูปกครองตอเดือนไมเกิน 3,000 บาท ใชมากท่ีสุด คือ จอหนสัน แอนด จอหนสัน สวนผูท่ีไดรับ
คาใชจายจากผูปกครองตอเดือนต้ังแต 3,000 บาทข้ึนไป ใชมากท่ีสุด คือ พอนดส  แสดงใหเห็นวา
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูท่ีมีรายไดมากข้ึน เปนยี่หอท่ีจับกลุมเปาหมายท่ีเปนสาวมากข้ึน 

6. สถานท่ีในการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยู
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 ไปซ้ือกันมากท่ีสุด คือ บ๊ิกซี /โลตัส / คารฟูร คิดเปนรอยละ 
58.97 และ 56.52 แตสําหรับ ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 นิยมไปซ้ือท่ี เซ็นทรัล /
โรบินสัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.73 อาจเปนผลเนื่องมาจากกลุมท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 นิยมไปซ้ือกับผูปกครอง จึงไปจับจายใชสอยท่ีหางสรรพสินคาท่ีนิยมไปกัน
เปนครอบครัว เชน บ๊ิกซี  โลตัส และคารฟูร สวนกลุมท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ถึงแมจะนิยมไปซ้ือกับผูปกครองมากท่ีสุด แตจํานวนมากถึงรอยละ 51.27 ก็ไปซ้ือผลิตภัณฑบํารุง
ผิวหนาดวยตนเอง 

7. จากการทดสอบทางสถิติในเร่ืองพฤติกรรมดวย χ2 พบวาเด็กหญิงกอนวัยรุนท่ี
กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันท่ีแตกตางกัน ใชยี่หอผลิตภัณฑ คาใชจายในการซ้ือแตละคร้ัง และไดรับ
ขอมูลขาวสารจากแหลงท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนเด็กหญิงกอนวัยรุนท่ีไดรับ
คาใชจายจากผูปกครองท่ีแตกตางกัน มีวิธีการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาท่ีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

8. เม่ือทดสอบทางสถิติในเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาดวย One-way ANOVA พบวา เด็กหญิงกอนวัยรุนท่ีกําลังศึกษาอยูใน
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ระดับช้ันท่ีแตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุง
ผิวหนาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในเร่ืองของกล่ินผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑใหม มี
ผลิตภัณฑใหมออกมา ราคาถูกกวาย่ีหออ่ืน ผูนําเสนอสินคาในโฆษณาเปนวัยรุนท่ัวไป และเนื้อหา
การนําเสนอโฆษณา สวนเด็กหญิงกอนวัยรุนท่ีไดรับคาใชจายจากผูปกครองท่ีแตกตางกัน มีปจจัย
สวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในเร่ืองของบรรจุภัณฑเหมะกับ
วัยรุน มีผลิตภัณฑใหมออกมาเสมอ สถานท่ีจําหนายตกแตงสวยงาม ทันสมัย  มีเคานเตอรจําหนาย
แยกจากย่ีหออ่ืน ผูนําเสนอสินคาในโฆษณาเปนวัยรุนท่ัวไป และมีพนักงานขายมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ซ่ึงสามารถสรุปขอคนพบตางๆ ดังแสดงในตารางท่ี 46 
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ตารางที่ 46 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัการซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาที่ผูตอบแบบสอบถามตอบมากที่สุดในภาพรวม จําแนกตามระดบัชั้นที่กําลังศึกษา 
และรายไดที่ไดรับจากผูปกครองตอเดือน 

ระดับชั้นที่กําลังศึกษา รายไดที่ไดรับจากผูปกครองตอเดือน 
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
การซื้อผลิตภัณฑบํารุง

ผิวหนา 

ภาพรวม 
(n = 390) 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1 

(n = 117) 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 2 

(n = 115) 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 3 

(n = 117) 

ไมเกิน 
1,000 บาท 
(n = 60) 

1,001- 
2,000 บาท 
(n = 130) 

2,001- 
3,000 บาท 
(n = 64) 

3,001- 
4, 000 บาท 

(n = 55) 

มากกวา 
4,000 บาท 
(n = 81) 

ผูที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกซื้อ* 

ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง 

ประเภทผลิตภัณฑ
บํารุงผิวหนา* 

ไวทเทนนิ่ง มอยสเจอไร
เซอร 

มอยสเจอไร
เซอร 

ไวทเทนนิ่ง มอยสเจอไร
เซอร 

ไวทเทนนิ่ง มอยสเจอไร
เซอร 

มอยสเจอไร
เซอร 

ไวทเทนนิ่ง 

ยี่หอผลิตภัณฑบํารุง
ผิวหนา* 

จอหนสัน
แอนด 

จอหนสัน 

จอหนสัน
แอนด 

จอหนสัน 

จอหนสัน
แอนด 

จอหนสัน 

จอหนสัน
แอนด

จอหนสัน 

จอหนสัน
แอนด 

จอหนสัน 

จอหนสัน
แอนด 

จอหนสัน 

จอหนสัน
แอนด 

จอหนสัน 

พอนดส พอนดส 

ความถี่ในการซื้อ เดือนละครั้ง เดือนละครั้ง เดือนละครั้ง เดือนละครั้ง เดือนละครั้ง เดือนละครั้ง เดือนละครั้ง เดือนละครั้ง เดือนละครั้ง 
สถานที่ในการซื้อ* บิ๊กซี /โลตัส / 

คารฟูร 
บิ๊กซี /โลตัส / 

คารฟูร 
บิ๊กซี /โลตัส / 

คารฟูร 
เซ็นทรัล / 
โรบินสัน 

บิ๊กซี /โลตัส / 
คารฟูร 

บิ๊กซี /โลตัส / 
คารฟูร 

บิ๊กซี /โลตัส / 
คารฟูร 

เซ็นทรัล / 
โรบินสัน 

บิ๊กซี /โลตัส / 
คารฟูร 

ไดรับขอมูลขาวสาร* โทรทัศน โทรทัศน โทรทัศน โทรทัศน โทรทัศน โทรทัศน โทรทัศน โทรทัศน โทรทัศน 
วิธีการซื้อผลิตภัณฑ

บํารุงผิวหนา* 
ซื้อกับ

ผูปกครอง 
ซื้อกับ

ผูปกครอง 
ซื้อกับ

ผูปกครอง 
ซื้อกับ

ผูปกครอง 
ซื้อกับ

ผูปกครอง 
ซื้อกับ

ผูปกครอง 
ซื้อกับ

ผูปกครอง 
ซื้อกับ

ผูปกครอง 
ซื้อกับ

ผูปกครอง 
คาใชจายในการซื้อ 

แตละครั้ง 
101 – 300 
บาท 

101 – 300 
บาท 

101 – 300 
บาท 

101 – 300 
บาท 

101 – 300 
บาท 

101 – 300 
บาท 

101 – 300 
บาท 

101 – 300 
บาท 

101 – 300 
บาท 

หมายเหตุ * หมายถึง คําถามที่ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ (n = 390)

83 



 
 
  

84 

ขอเสนอแนะ 
ในการนําผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาใหมเขามาวางจําหนายในทองตลาด ควรมี

คุณสมบัติสําคัญในการใหความชุมช้ืนแกผิวหนา และชวยใหผิวหนาขาวกระจางใส โดยผลิตภัณฑท่ี
นําออกมาวางจําหนายถือเปนการรองรับความตองการของผูบริโภค โดยกลุมเปาหมายหลักคือกลุม
เด็กหญิงที่มีอายุระหวาง 11 - 14 ป ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีกําลังจะพัฒนาจากวัยเด็ก
ไปสูวัยรุน และเร่ิมท่ีจะมีการยอมรับการเปล่ียนแปลง และปฏิเสธในส่ิงท่ีทําใหตนเองเปนเด็ก 

การมีรายละเอียดวิธีการใชและสวนผสมบนฉลาก เปนสวนชวยในการตัดสินใจซ้ือ 
ผูบริโภคกลุมดังกลาวเปนวัยท่ีเพิ่งเร่ิมใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา มักมีประสบการณในการใช
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนานอย ประกอบกับปจจุบันมีผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาหลากหลายยี่หอใน
ทองตลาดใหเลือกซ้ือ ดังนั้นขอความท่ีอยูบนฉลากของผลิตภัณฑจึงเปนสวนสําคัญท่ีชวยให
ผูบริโภคกลุมดังกลาว รับทราบขอมูลเพื่อตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ท่ีสําคัญ ผลิตภัณฑควรมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑใหมๆออกมาอยางสม่ําเสมอ และตองไดรับการรับรองจากองคการ
อาหารและยา (อย.) เพื่อยืนยันถึงคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑดวย 

ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาท่ีออกวางจําหนายควรมีขนาดบรรจุใหเลือกหลากหลาย เพื่อ
เปนตัวเลือกสําหรับผูบริโภคกลุมเปาหมาย โดยต้ังราคาอยูในชวง 100 – 300 บาท เนื่องจากคาใชจาย
ท่ีผูบริโภคกลุมเปาหมายไดรับจากผูปกครองในแตละเดือนมีอยูอยางจํากัด ดังนั้นบรรจุภัณฑท่ีมี
ขนาดเล็กลง ราคายอมเยาลง จึงชวยใหการตัดสินใจซ้ืองายยิ่งข้ึนดวย 

ชองทางการจัดจําหนาย ควรครอบคลุม โดยแบงออกเปน 2 ชองทาง ไดแก ชองทาง
รานคาท่ัวไป และชองทางโมเดิรนเทรด เชน หางสรรพสินคา ซูเปอรเซ็นเตอร รานคาสะดวกซ้ือ 
และรานคาเฉพาะอยาง (Boots และ Watson) เพื่อใหสามารถหาซ้ือไดงาย กระจายท่ัวถึง
กลุมเปาหมายอยางแทจริง โดยตองใหความสําคัญกับการท่ีสินคาไมขาดตลาดดวย 

การสงเสริมการตลาด ควรมีการแจกผลิตภัณฑตัวอยางใหผูบริโภคไดทดลองใช 
พรอมท้ังใหความรู และใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ตามสถานท่ีตางๆ เพื่อเปนการสรางใหผูบริโภค
ไดรูจักและสัมผัสคุณภาพของผลิตภัณฑ พรอมท้ังกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซ้ือไดเปนอยางดี สวน
ในเร่ืองของการโฆษณา แนะนําใหมีการโฆษณาผานส่ือโทรทัศนเพื่อสรางการรับรูของผูบริโภค
ท่ัวไปในประเทศ และใหเปนท่ีรูจักในกลุมลูกคาเปาหมาย โดยใหความสําคัญกับเนื้อหาการนําเสนอ
โฆษณามากกวาผูนําเสนอสินคาในโฆษณา  เนื่องจากไมวาผูนําเสนอสินคาในโฆษณาจะเปนวัยรุน
ท่ัวไป หรือดาราท่ีเปนท่ีช่ืนชอบ ก็มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุมเปาหมายในระดับเดียวกัน 

นอกจากนี้ การสาธิต หรือใหทดลองใชผลิตภัณฑ ณ จุดขายโดยผานทางชอง
ทางการขายท่ีมีอยูครอบคลุม และสามารถเขาถึงผูบริโภคไดโดยตรง ก็จะยิ่งทําใหกลุมเปาหมาย
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ตัดสินใจซ้ือไดงายข้ึน โดยพนักงานขายตองมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี และทําการแนะนําผลิตภัณฑ 
เนื่องมาจากเด็กหญิงกอนวัยรุน เปนวัยท่ีเพิ่งเร่ิมใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนายังไมมีความรูและ
ประสบการณในการใช จึงตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีจะซ้ือ วาผลิตภัณฑใดมีความ
เหมาะสมกับผิวหนา และมีคุณสมบัติอยางไร และเครื่องสําอางในปจจุบันมีหลากหลายประเภทให
เลือกใช ดังนั้นถามีพนักงานขายคอยแนะนําและสาธิตวิธีใช ณ จุดขาย  จะทําใหเกิดการเสนอขาย
แบบเผชิญหนาโดยตรง ซ่ึงเปนการติดตอส่ือสารแบบ 2 ทาง กระตุนใหลูกคาเกิดความตองการซื้อ
สินคา ซ่ึงวิธีการนี้เปนวิธีจูงใจท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะท่ีนําผลิตภัณฑ
เขาสูตลาด 

 
 


