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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอาง

สมุนไพรสําหรับผิวหนาของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบรพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯโดยมีกลุม
ตัวอยางเพศหญิงมีอายุอยูในชวง 20-60 ป จํานวน 291 ตัวอยางและเครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามซึ่ง
แบงออกเปน 3 ตอนไดแก ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อ และความคิดเห็นในการเลือกซื้อเครื่องสําอางสมุนไพร วิเคราะหขอมูลโดยการหา คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชคาสถิติทดสอบไคสแควร ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมในการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องสําอางสมุนไพรสําหรับผิวหนาของประชาชน  ดานผลิตภัณฑพบวาผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับปานกลางและปจจัยยอยที่ใหความสําคัญระดับมากคือการไดรับรองผลิตภัณฑ 
เชนจากอย.ดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลางและปจจัยยอยที่ให
ความสําคัญในระดับมาก คือ ราคาอยูในระดับที่สามารถซื้อได  ดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบ



 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 13 (1): 2556                            152              

แบบสอบใหความสําคัญในระดับปานกลาง และปจจัยที่ใหความสําคัญในระดับมาก คือ มีสินคาตัวอยาง
ใหทดลองใช ดานการจัดจําหนายพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ ปานกลางและปจจัย
ยอยที่ใหความสําคัญคือหาซื้องาย มีวางจําหนายทั่วไป จากการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองสําอางสมุนไพรสําหรับผิวหนาของประชาชนพบวาระดับ
การศึกษาและการไดรับสื่อหรือคนรูจัก แนะนํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องสําอางสมุนไพรสําหรับผิวหนากับทุกๆ ดาน  
 

คําสําคัญ: เครื่องสําอางสมุนไพรสําหรับผิวหนา/ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ 
 

Abstract 
The objectives of this study were to 1) investigate the general background of the consumer 

concerning the facial herbal cosmetic buying behavior, 2) find out factors affecting facial herbal 
cosmetic buying behavior and 3) explore the consumer opinion in facial herbal cosmetic buying. 
291 subjects aged between 20 and 60 years have been selected for this study which using the 
questionnaire for data collection. The frequency count, percentage, mean, standard deviation and 
Chi-square testing were used as the statistical analysis by statistical package program. The result of 
the study concerned the products found that the participants focused on the product at moderate 
level where as certified products in particular by the Food and Drug Administration was the most 
important factor affected the buying decision.  In term of the price, it has been shown in this study 
that the price suit for the product quality was greatly important aspect. The participants also had fair 
opinion in marketing promotion. But the trial product was the most important aspect for the 
promotion. Furthermore, the available product was the most important factor for channel of 
distribution that has effect on buying decision of people in this area. The analysis of factors related 
to buying decision behavior revealed that education, media advertising and recommendations were 
correlated with herbal cosmetics buying behavior in all aspects. 

 

Keywords: Facial herbal cosmetic/ Buying decision behavior 
 

บทนํา 
จ า กบทบ าทที่ เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น ข อ ง

เครื่องสําอาง โดยเฉพาะในปจจุบันผูบริโภค
ใหความใสใจในเรื่องการดูแลหนาตาของ

ตนเองมากขึ้น ทําใหยอดจําหนายเครื่องสําอาง
ประเภทบํารุงผิวขยายตัวอยางรวมเร็ว และ
สามารถครองตลาดไดมากขึ้น(สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2546) โดย
ผูบริโภคจะนิยมใชผลิตภัณฑเพื่อบํารุงผิวพรรณ 
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มากที่สุดคือใบหนา และนอกจากเครื่องสําอาง
จะใหประโยชนตอใบหนามากมาย แตก็ยังคงมี
ผลขางเคียงตอผูที่ใชเครื่องสําอางบางคนดวย 
โดยผลขางเคียงนั้นก็เกิดจากสวนผสมที่เปน
สารเคมีในการทําเครื่องสําอางทําใหเกิดอาการ
แพ ระคายเคืองตอผิว ดวยเหตุผลนี้จึงทําให
ผูผลิตเครื่องสําอางจึงหันมาใชสมุนไพรหรือ
สารสกัดจากสมุนไพรเปนสวนประกอบในการ
ผลิตเครื่องสําอางกันมากขึ้น เพราะสมุนไพร
หรือสารสกัดสมุนไพรเปนสวนประกอบที่มี
ผลขางเคียงนอยกวาสารเคมี และในแงของ
ประสิทธิภาพนั้นมักจะขึ้นอยูกับองคประกอบ
ในตํารับ  ซึ่ งสามารถทําใหสารสําคัญของ
สมุนไพรซึมเขาผิวหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, 2554) 

ปจจุบันถึงแมวาภาวะเศรษฐกิจใน
ปจจุบันยังซบเซาแตพฤติกรรมการบริโภคยังคง
มีการใชจายเกี่ยวกับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาไม
ตางไปจากเดิมมากนักและมีแนวโนมการ
ขยายตัวของตลาดเพิ่มขึ้นเรื่องๆ ดูไดจากสถิติ ป 
2554 ตลาดมีการขยายตัวจากป 2553 ประมาณ
รอยละ 4-5 และคาดวาป 2555 จะมีการขยายตัว
ของตลาดเพิ่มมากขึ้นกวานี้ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย
, 2554)เพียงแตจะมีการวางแผนการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑบํ ารุ งผิ วหน ากอนทุกครั้ ง  และ
บางสวนหันมาใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาที่มี
ราคาถูกลง (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2554)  

ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบรพ.สต.เฉลิม
พระเกียรตินวมินทราชินี 60 พรรษา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก  มีประชาชนอาศัยอยูมาก  
และเปนเขตพื้นที่ เศรษฐกิจประจําจังหวัด
นครนายก ประชากรสวนใหญอยูในวัยทํางาน

ซึ่งถือวาเปนกลุมลูกคาของผลิตภัณฑประเภท
เครื่ องสํ าอางสํ าหรับผิวหน าประกอบกับ
ปจจุบันเริ่มมีผลิตภัณฑดูแลผิวหนาที่ผลิตจาก
สารสกัดสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น (ศูนยวิจัยกสิกร
ไทย, 2554)ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อ เครื่ อ งสํ าอาง
สมุนไพรสําหรับใบหนาของประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบรพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯเพื่อ
ผูประกอบการธุรกิจเครื่องสําอางสมุนไพรนํา
ขอมูลไปใชในการวางแผนการบริหารจัดการ
รวมถึ งการกํ าหนดกลยุทธทางการตลาด
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคไดอยางสูงสุด 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางสมุนไพร
สําหรับใบหนาของประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรตินวมินท
ราชินี 60 พรรษา อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรที่ผูวิจัยศึกษาในครั้งนี้คือ
ประชากรเพศหญิงมีอายุอยูในชวง  20-60 ป             
จํานวน  1,198คน  ที่อาศัยอยูในในเขตพื้นที่
รับผิดชอบรพ .สต .เฉลิมพระเกียรตินวมินท
ราชินี 60 พรรษาอําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
      1) ตัวแปรอิสระ  ไดแก  ลักษณะ
ประชากรศาสตร   ประกอบดวยอายุระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได และการไดรับสื่อหรือ  
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คนรูจัก เชน เพื่อน ญาติ แนะนํา 
     2) ตัวแปรตามไดแกพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อตามหลักทฤษฎีสวนประสม
การตลาด (Marketing Mix หรือ 4’Ps) 
ประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) 
การสงเสริมการตลาด (Promotion) การจัด
จําหนาย (Place หรือ Distribution) 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการศึกษา 
 เปนการศึกษาแบบการวจิัยเชิงสํารวจ 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
     คือแบบสอบถามที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลการวิจัยซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน 
คือ 
    2.1ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 
     2.2 การศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องสําอางสมุนไพรสําหรับผิวหนาของ
ประชาชนตามหลักทฤษฎีส วนประสม
การตลาด 
     2.3 วิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอาง
สมุนไพรสําหรับผิวหนาของประชาชน 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
     3.1 ทําหนังสือขอความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถาม 
     3.2 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเองนําแบบสอบถามแจกใหกับประชาชน 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบรพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ
นวมินทราชินี 60 พรรษา ตําบลสาริกา อําเภอ

เมือง จังหวัดนครนายก จํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 291 คนโดยเลือกจากผูมีประสบการณ
ในการใช เครื่องสําอางสมุนไพรสําหรับ
ผิวหนา 
     3.3 ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่
ไดรับคืนมาภายในกําหนด 3 เดือน 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
    4.1 สถิติเชิงพรรณนา พฤติกรรม
การตัดสินใจซึ่งขอมูลทั่วไปในรูปของการหา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     4.2 ใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi  
Square) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวาง
ลักษณะประชากรศาสตรไดแก อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได  กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อตามหลัก  ทฤษฎีสวนประสมการตลาด 
(Marketing Mix หรือ 4’ Ps)โดยใชความเชื่อม่ัน
ในการทดสอบทางสถิ ติที่ ระดับนัยสํ าคัญ 
เทากับ 0.05 เปนเกณฑในการยอมรับสมมติฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะประชากรศาสตร สรุปได
วาจากผูตอบแบบสอบถาม 291 คน สวนใหญ
อยูในชวงอายุ 40-60 ป ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
ร า ย ไ ด เ พี ย ง พ อ ใ น ก า ร ใ ช จ า ย เ ค ย ใ ช
เ ค รื่ อ งสํ า อ า งสมุนไพรสํ าห รับ ผิวหน า
เครื่องสําอางที่นิยมใชคือ สบูลางหนา  และ
สวนใหญไม เคยได รับการแนะนํ าให ใช
เครื่องสําอางสมุนไพรสําหรับผิวหนา  
 2. ระดับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง-
สําอางสมุนไพรสําหรับผิวหนาของประชาชน ให
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ความสําคัญในการตัดสินใจภาพรวมในระดับ
ปานกลาง (  = 3.19) เมื่อพิจารณาตามหลักการ
ตลาด 4P พบวา ดานยอยท่ีใหความสําคัญในการ
ตัดสินใจมากที่สุดลํ าดับ  คือด านผลิตภัณฑ 
( =3.37) รองลงมาคือดานราคา (  = 3.28) การ
สงเสริมการตลาด ( =3.10) ระดับการตัดสินใจ
ปานกลาง โดยใหความสําคัญในการตัดสินใจ
เลือกซื้อนอยท่ีสุด คือดานการจัดจําหนาย ( = 
3.04) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ภาพรวมคาเฉลี่ยระดับการระดับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางสมุนไพรสําหรับ
ผิวหนาของประชาชนตามหลักการตลาด 

ปจจัยการตลาด 

การตัดสินใจ 

 S.D. 
ระดับการ

ตัดสินใจ 

ผลิตภัณฑ 
 

ราคา 
 

ก า ร ส ง เ ส ริ ม
การตลาด 
การจัดจําหนาย 
 

ภาพรวม 

3.37 

3.28 

3.10 

3.04 

3.19 

1.04 

0.99 

1.03 

0.99 

0.026 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 3. วิเคราะหความสัมพันธของพฤติกรรม
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางสมุนไพรสําหรับ
ผิวหนาของประชาชน  จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ความเชื่อมั่นรอยละ95 ไดแก ระดับการศึกษา
พบวามีความสัมพันธกับปจจัยตลาดทุกดานโดยผู
ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีระดับการ

ตัดสินใจสูงสุด  และการไดรับสื่อหรือ คนรูจัก 
เชน  เพื่อน  ญาติ  แนะนํา  พบวามีมีระดับการ
ตัดสินใจมากกวาผูท่ีไมไดรับขอมูลขาวสาร  
 

สรุปผล 
 1. จากการศึกษาวิจัยพบวาพฤติกรรมใน
การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางสมุนไพร
สําหรับผิวหนาของประชาชน อธิปรายผลตาม
แนวคิด พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อตามหลัก
ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix 
หรือ  4 ’Ps) ของมัณฑนาไชย เลิ ศ  ( 2537)ได
กลาวถึง   ประกอบดวย   ผลิตภัณฑ (Product) 
ราคา (Price) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution)  
กลาวคือ 
 ดานผลิตภัณฑจากการศึกษาพบว า 
ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญกับปจจัย
ดานนี้อยูในระดับปานกลางและปจจัยยอยท่ีให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก คือ การได
รับรองผลิตภัณฑ เชนจาก อย. หรือมีผลการวิจัย
รองรับความปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑ  และ
คุณภาพที่ไดมาตรฐานของผลิตภัณฑ เนื่องจาก
ประชาชนทุกคนตองการความมั่นใจและความ
นาเชื่อถือในผลิตภัณฑท่ีตนเองเลือกใชเพื่อความ
ปลอดภั ยต อ ร า งกาย  ซึ่ งสอดคล อ งกับผล
การศึกษาของ ไพฑูรย ตั้งยืนยง (2549) ไดศึกษา
ความพึงพอใจของลูกคาตอผลิตภัณฑสมุนไพร
ของโรงพยาบาลเจาพยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีน 
ท่ีพบวาลูกคามีความพึงพอใจอันดับในดาน
ผลิตภัณฑในเรื่องผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียงเปนที่
นาเชื่อถือ 
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 ดานราคาจากการศึกษา พบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยดานนี้ใน
ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง แ ล ะ ป จ จั ย ย อ ย ที่ ใ ห
ความสําคัญในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก 
ราคาอยูในระดับที่สามารถซื้อได  ราคาของ
ผลิตภัณฑไมแพงและมีคุณภาพ  และสามารถ
ตอรองราคาได หรือมีการลดราคาผลิตภัณฑ 
เชนโปรโมชั่นแนะนําสินคา เปนตน เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันที่ไมคอยจะดีเทาไร 
ทําใหการใชจายของประชนลดลงเมื่อจะซื้อ
ของใชบางอยางตองซื้อในระดับที่สามารถซื้อ
ได ราคาไมแพงมากแตมีคุณภาพใชไดหรือ
บางอยางมีการลดแลกแจกแถมบาง   ซ่ึ ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของวิบูลย อสัมภิน
พงศ (2543) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ที่มีในราน ผูประกอบการให
ความสํ าคัญ เรื่ อ ง  ราคาที่ เหมาะสมตอง
ใกลเคียงกับผลิตภัณฑคูแขง 
 ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด จ า
การศึกษาพบว า ผู ตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญปจจัยดานนี้ในระดับปานกลาง 
และปจจัยที่ใหความสําคัญในระดับมาก 3 
อันดับแรก ไดแก มีสินคาตัวอยางใหทดลอง
ใช   การประชาสัมพันธสินคาอยางชัดเจน 
และมารยาทและการบริการของพนักงานขาย 
เนื่องจากประชาชนผูที่เลือกซื้อตองการความ
แนใจในสินคาที่จะซื้อวาเหมาะกับตนเอง
หรือไมถามีสินคาตัวอยางเพื่อใหลูกคาทดลอง
ใช  มีการประชาสัมพันธที่ดี  ประกอบกับ

พนักงานขายมีมารยาทดี ก็จะเปนสิ่งที่โนมนาว
ใจผูซ้ือไดเปนอยางดี 
 ดานการจัดจําหนายจากการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ปจจัยดานนี้ในระดับปานกลาง  และปจจัยยอย
ที่ใหความสําคัญในระดับมาก 3 อันดับแรก 
ไดแกหาซื้องาย มีวางจําหนายทั่วไป  รานที่
จําหนายตั้งอยูใกลกับแหลงชุมชนที่ทํางาน
หรือที่บานไปมาได  และมีวางจําหนายใน
รานคาทั่วไป รานเสริมสวย รานสะดวกซื้อ 
เนื่องจากในยุคสมัยปจจุบันเปนยุคสมัยที่
ตองการความสะดวกสบาย  ดังนั้นสินคาที่มี
คุณภาพและหาซื้องาย เขาถึงประชานชนได
ง าย  ยอมเปนที่ ได รับความนิยมของกลุม
ประชาชน  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
ของณัฐพาณี เติมสิริพจน (2547) ที่ศึกษาเรื่อง
ป จจั ยส วนผสมการตลาดที่ มี ผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแชมพูผสมสมุนไพร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา
ผูบริโภคใหความสําคัญดานชองทางการจัด
จําหนายในเรื่อง หาซื้องายสินคามีจําหนาย
สม่ําเสมอ 
 2. จากการวิเคราะหปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซ้ือเครื่องสําอางสมุนไพรสําหรับผิวหนาของ
ประชาชนอธิปรายผลตามแนวคิด พฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้อตามหลักทฤษฎีสวน
ประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4’ Ps) 
ของมัณฑนาไชยเลิศ  (2537)  ไดกล าวถึง
ประกอบดวย  ผลิตภัณฑ (Product) ราคา
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(Price) การสงเสริมการตลาด(Promotion)การ
จัดจําหนาย(Place หรือ Distribution)  กลาวคือ 
  1)  พ บ ว า ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องสําอางสมุนไพรสําหรับผิวหนากับทุกๆ
ดาน ซ่ึงมีประชาชนที่อยูในระดับการศึกษา
ปริญญาขึ้นไปใหความสัมพันธกับทุกดานมาก
ที่ สุด  เนื่ องจากผู ที่ มี วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปถือวาเปนผูที่มีความรูมาก
พอสมควร  เ วลา เลื อกซื้ อ เครื่ อ งสํ าอ าง
สมุนไพรสําหรับผิวหนาเพื่อใชกับตนเองยอม
ใหความสําคัญในทุกๆดานมากที่สุด   โดย
สอดคลองกับผลการศึกษาของกอบแกว
มะหะหมัด (2553) ไดศึกษาพฤติกรรมและ
ป จจั ย ในการตั ดสินใจซื้ อ เครื่ อ งสํ าอาง
สมุ นไพรที่ เ ป นสิ นค าหนึ่ ง ตํ าบล  หนึ่ ง
ผลิตภัณฑของผูบริโภค พบวาผูบริโภคที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไปให
ความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางสมุนไพรที่เปนสินคาหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑมากที่สุด  
 2) พบวาการไดรับสื่อหรือ คน
รูจัก เชน เพื่อน ญาติ แนะนํามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอาง
สมุ น ไพรสํ าห รั บ ผิ วหน า กั บทุ กๆด า น 
เนื่องจากการไดรับสื่อไมวาจะเปนสื่อดานใดก็
ต าม เป นก ารแนะนํ าสินค า ให ทร าบถึ ง
ประโยชนและโทษของสินคานั้นๆ ทําใหผูที่
ได รับสื่อคลอยตามสื่อและทําให เกิดการ
ตัดสินใจเลือกซื้อไดโดยสอดคลองกับผล
การศึกษาของพิทักษ   ยมจินดา  (2546) ได

ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใช
ผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อควบคุมน้ําหนักตรา
เฮอรบาไลฟในอําเภอเมือง ที่พบวาดวยการ
การตลาดผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในเรื่องความเพียงพอของการโฆษณาสื่อตางๆ 
มากที่สุด 
 

ขอเสนอแนะ  
 1. ดานผลิตภัณฑ จากผลการศึกษา
พบวา ประชาชนผูใชผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
สมุ น ไพรสํ าห รับ ผิ วหน า ส วน ใหญ ให
ความสําคัญกับคุณภาพที่ไดมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑและความปลอดภัยจากการใช
ผลิตภัณฑ ดังนั้นผูประกอบธุรกิจควรจะคํานึง
คุณภาพและความปลอดภั ยจ ากการใช
ผลิตภัณฑเปนสําคัญ 
 2. ดานราคา จากผลการศึกษาพบวา 
ประชาชนผู ใ ช ผ ลิตภัณฑ เ ครื่ อ งสํ า อ า ง
สมุนไพรสําหรับผิวหนาสวนใหญ มีรายไดอยู
ในระดับปานกลางจึงใหความสําคัญในเรื่อง
ของราคาของผลิตภัณฑที่ราคาไมสูงมาก 
ดังนั้นผูประกอบธุรกิจจึงควรจะตองรักษา
มาตรฐานคุณภาพสินคาไวเปนสิ่งสําคัญกวา
การลดตนทุนวัตถุดิบในการผลิตเพื่อลดราคา
สินคาใหถูกลงตามความตองการของผูบริโภค 
 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย จาก
ผลการศึกษาพบวาประชาชนผูใชผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางสมุนไพรสําหรับผิวหนาสวน
ใหญ ตองการความสะดวกในการหาซื้อสินคา 
โดยมีวางจําหนายทั่วไปหรือรานที่จําหนาย
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ต้ังอยู ใกลกับที่ทํ างานหรือที่บ านไปมาได
สะดวก ซึ่งผูประกอบธุรกิจควรวางแผนดาน
ชองทางการจัดจําหนายใหเหมาะสมกับกลุม
ลู กค า  เพื่ อคว ามสะดวกในการ เลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ 
 4. ดานการสงเสริมการตลาด จากผล
การศึกษาพบว าประชาชนผู ใชผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางสมุนไพรสําหรับผิวหนาสวนใหญ 
ใหความสําคัญกับเรื่องมารยาทและการบริการ
ของพนักงานขายรวมถึงการใหขอมูลสินคาแก
ผูบริโภคที่ครบถวนถูกตอง ดังนั้นผูประกอบ
ธุรกิจควรมีการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ขายใหมีคุณภาพ รวมทั้งใหความสําคัญการให
สวนลด และการโฆษณา และควรจัดโปรแกรม
สงเสริมการตลาดเปนระยะๆ 
 5. จากผลการศึกษาพบวาประชาชน
ผูใชเครื่องสําอางสมุนไพรสําหรับผิวหนาสวน
ใหญที่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นให
ความสําคัญในการเลือกซื้อทุกๆดานมากที่สุด  
จึงทําใหทราบวาระดับการศึกษามีผลตอการ
เลือกซื้อเครื่องสําอาง  ดังนั้นผูผลิตเครื่องสําอาง
ควรมีการคํานึงถึงกลุมเปาหมายที่ตองการขาย 
ห รือ มี ก า รตรวจสอบตล าดก อนผลิ ต ว า
กลุมเปาหมายมีระดับการศึกษาอยูในระดับใด
มากที่สุด 
 6. จากผลการศึกษาพบวาประชาชน
ผูใช เครื่องสําอางสมุนไพรสําหรับผิวหนา 
พบวาการไดรับสื่อหรือ คนรูจัก เชน เพื่อน ญาติ 
แนะนํา มีผลตอความสัมพันธกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อในทุกๆดาน ดังนั้นผูประกอบจึงควรมี
การโฆษณาแนะนําผลิตภัณฑของตนใหมี

ความนาเชื่อถือ เพื่อโนมนาวจิตใจของผูซ้ือ  
เพราะจากการศึกษาสื่อมีผลตอการเลือกซื้อ
ของประชาชน 
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