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บทคดัย่อ 

การศกึษาวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาการเปรยีบเทยีบทศันคตดิา้นผลติภณัฑส์บู่กอ้นและสบู่เหลว
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้และใชส้บู่กอ้น
และสบู่เหลวในกรุงเทพมหานคร จ านวน 384 ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิดสอบไค -สแควร ์
(Chi-square Test) และสถติิทดสอบท ีวธิกีารเปรยีบเทยีบแบบจบัคู่ (Paired T-test) ผลการทดสอบสมมตฐิาน
พบว่า 1) พฤติกรรมการซื้อสบู่ด้านสูตรที่เลือกใช้มีความสมัพนัธ์กบัเพศ 2) พฤติกรรมการซื้อสบู่ด้านยี่ห้อที่
เลอืกใช้มคีวามสมัพนัธ์กบัเพศ 3) พฤติกรรมการซื้อสบู่ด้านแหล่งที่ซื้อมคีวามสมัพนัธ์กบัเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษา อาชพี  และทศันคติดา้นผลติภณัฑข์องสบู่กอ้น 4) พฤตกิรรมการซือ้สบู่ดา้นจ านวนทีซ่ือ้มี
ความสมัพันธ์กับอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ของสบู่ก้อน 5) 
พฤตกิรรมการซือ้สบู่ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในแต่ละครัง้มคีวามสมัพนัธก์บัสถานภาพสมรส รายไดต่้อเดอืน และ
ทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องสบู่กอ้น และ 6) ทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องสบู่กอ้นและสบู่เหลวแตกต่างกนัในทุกดา้น 

ค าส าคญั: พฤตกิรรมการซือ้สบู่ การเปรยีบเทยีบทศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์สบู่กอ้นและสบู่เหลว  
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1 สาขาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

Abstract 

The purposes of this research were to 1) compare attitudes toward bar soap and liquid soap, 
2) explore relationship between attitude and buying behavior of consumers in Bangkok metropolis. The 
samples were 384 buyers of bar soap and liquid soap. Questionnaires were used as the research tool to 
collect data. The data were analyzed by the methods of frequency, percentage, means, standard 
deviation, Chi-square test and Paired T-test. The results of hypotheses test are as follows: 1) Purchasing 
behavior in the aspect of formula had relationship with gender. 2) Purchasing behavior in the aspect of 
brand had relationship with gender. 3) Purchasing behavior in the aspect of place had relationship with 
gender, age, marital status, education, occupation and products attitudes of bar soap. 4) Purchasing 
behavior in the aspect of average amount of purchase had relationship with age, marital status, 
education, occupation and products attitudes of bar soap. 5) Purchasing behavior in the aspect of 
average spending had relationship with marital status, monthly income and products attitudes of bar 
soap. and 6) Products attitudes toward bar soap and liquid soap are different with in all aspects. 

Key words: Purchasing behavior, Comparison of products attitudes, Bar soap and liquid soap 

บทน า 

เนื่องจากสบู่เป็นสิง่จ าเป็นในการด าเนินชวีติในแต่ละวนั อกีทัง้ผูบ้รโิภคมคีวามต้องการสบู่ทีห่ลากหลาย 
ทัง้รปูแบบ(สบู่กอ้น สบู่เหลว) การใชง้าน ส ีกลิน่ และอรรถประโยชน์อื่นๆ แมต้ลาดสบู่จะมผีูผ้ลติมากรายและมกีาร
แข่งขนัสงู แต่กม็ผีู้ผลติรายใหม่เขา้มาในตลาดเพิม่ขึน้เรื่อยๆ เพราะสบู่เป็นสนิคา้ทีส่ามารถใช้ทดแทนกนัไดแ้ละมี
ต้นทุนในการผลติต ่า เพยีงแต่ผู้ผลติต้องสร้างความแตกต่างให้กบัผลติภณัฑ์ของตนให้แตกต่างจากคู่แข่ง แต่ไม่
เพยีงการสรา้งความแตกต่างเพยีงอย่างเดยีวทีผู่ผ้ลติตอ้งค านึงถงึ ผูผ้ลติตอ้งสรา้งผลติภณัฑท์ีต่รงกบัความต้องการ
ของผู้บรโิภคด้วย ซึ่งต้องศกึษาจากพฤติกรรมการบรโิภคของผู้บรโิภค อกีทัง้ทศันคติที่มต่ีอผลติภณัฑ์สบู่ที่มใีน
ตลาด ซึง่จะท าใหผู้ผ้ลติเหน็ขอ้ดขีอ้เสยีของผลติภณัฑแ์ละความตอ้งการของผูบ้รโิภค เพื่อน ามาวางแผนพฒันาและ
ปรบัปรุงผลติภณัฑ์สบู่ใหต้อบสนองความต้องการของผู้บรโิภคต่อไป ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเหน็ความส าคญัและมคีวาม
สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการบริโภคสบู่ ซึ่งน ามาสู่การศึกษาวิจัยเรื่องการ
เปรียบเทียบทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนและสบู่ เหลวที่มีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อสบู่ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค โดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 
2. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตดิา้นผลติภณัฑ์ทีม่ต่ีอสบู่กอ้นและสบู่เหลวของผูบ้รโิภค 
3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตดิา้นผลติภณัฑท์ีม่ต่ีอสบู่ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
1.1 เพศ 
1.2  อาย ุ
1.3  สถานภาพสมรส 
1.4  ระดบัการศกึษา 
1.5  อาชพี 
1.6  รายไดต่้อเดอืน 
1.7  ทศันคตดิา้นผลติภณัฑท์ีม่ต่ีอสบู่กอ้นและสบู่เหลวของผูบ้รโิภค ในดา้น 

 1.7.1 ดา้นความเชื่อ 

 1.7.2 ดา้นความชอบ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค 
 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. เพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค 
2. อายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค 
3. สถานภาพสมรสมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค 
4. ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค 
5. อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค 
6. รายไดต่้อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค 
7. ทศันคตดิา้นผลติภณัฑท์ีม่ต่ีอสบู่กอ้นมคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตดิา้นผลติภณัฑท์ีม่ต่ีอสบู่เหลว 
8. ทศันคตดิา้นผลติภณัฑท์ีม่ต่ีอสบู่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ของคอตเลอรแ์ละคลีเลอร์ [2] ไดก้ล่าวว่า จุดเริม่ต้น

ส าหรบัความเขา้ใจถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื โมเดลปฏกิริยิาตอบสนองต่อสิง่กระตุ้น (stimulus-response model) 

จากโมเดลนี้จะเห็นว่าสิ่งกระตุ้นทางการตลาดและสภาพแวดล้อมนี้น าไปสู่การตระหนักรู้ของผู้บริโภค และ

กระบวนการทางจิตวิทยากบัลกัษณะของผู้บริโภคจะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจและการตัดสินใจซื้อของ

ผูบ้รโิภค 
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ซึ่งคอตเลอร์และคีลเลอร์ [2] ได้กล่าวว่า การตดัสนิใจซื้อ (Purchase Decision) ผู้บรโิภคอาจท าการ
ตดัสนิใจย่อย 5 ประเภท คอื ตราผลติภณัฑ ์ผูข้าย จ านวนหรอืปรมิาณทีซ่ือ้ ระยะเวลาในการซือ้ และวธิกีารช าระ
เงนิ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ ของชฟิฟ์แมนและคานุกค ์[3] ไดก้ล่าวว่า ทศันคต ิ คอื ความโน้ม
เอยีงทีจ่ะเรยีนรู ้เพื่อใหม้พีฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะทีพ่งึพอใจหรอืไม่พงึพอใจในสิง่ทีไ่ดร้บั โดยทีท่ศันคติ
ประกอบด้วย 3 องคป์ระกอบ คอื องค์ประกอบทางดา้นความเชื่อ (Cognitive) ความชอบ (Affective) และความ
ตัง้ใจทีจ่ะตอบสนอง (Conative)  

ความเชื่อ (Cognitive) เป็นความรู้และการรบัรู้ที่ได้รบัจากประสบการณ์ตรง โดยผสมผสานรวมกบั
ทศันคตแิละขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากแหล่งต่างๆ 

ความชอบ (Affective) อารมณ์หรอืความชอบทีม่ต่ีอผลติภณัฑห์รอืตราผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค 
ความตัง้ใจที่จะตอบสนอง (Conative) เป็นแนวโน้มของแต่ละบุคคลที่จะกระท าหรือปฎิบตัิบางสิง่

บางอย่างโดยพจิารณาจากทศันคต ิดงันัน้การแปลความหมายองคป์ระกอบทางดา้นความตัง้ใจทีจ่ะตอบสนองอาจ
รวมกบัพฤตกิรรมทีแ่ทจ้รงิของบุคคล  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ของชฟิฟ์แมนและคานุกค ์[3] ไดก้ล่าวว่า 
อายุ (Age) ความต้องการและความสนใจในสนิคา้และบรกิารจะเปลีย่นแปลงไปตามอายุของผูบ้รโิภค

เสมอ  
เพศ (Sex) สามารถจ าแนกผูบ้รโิภคในสนิคา้และบรกิารบางประเภทได ้ สนิคา้และบรกิารบางประเภทมี

ความเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิโดยธรรรมชาตขิองมนั  
สถานภาพสมรส (Marital status) ครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนหน่วยในการบรโิภค  
รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, education, and occupation) รายได้เป็นตวัที่บ่งบอกถึง

ความสามารถทีจ่ะซือ้สนิคา้ ซึง่การศกึษา อาชพี และรายไดม้คีวามสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิในความสมัพนัธข์อง
เหตุและผล คอื การมอีาชพีในระดบัสงูย่อมแสดงถงึการมรีายไดส้งูและโดยทัว่ไปย่อมทีจ่ะมกีารศกึษาในระดบัสงู
ดว้ยเช่นกนั ในขณะทีถ่า้ผูใ้ดมกีารศกึษาน้อยแลว้การทีจ่ะไดท้ างานในระดบัสงูย่อมเป็นไปไดย้าก  
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้  คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อและใช้ทัง้สบู่ก้อนและสบู่ เหลวใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ในการเลอืก
เขตทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูโดยวธิจีบัฉลากขึน้มา 6 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ซึง่เขตทีไ่ดร้บัการเลอืก คอื เขต
หว้ยขวาง เขตวฒันา เขตจตุจกัร เขตบางกะปิ เขตบางพลดั และเขตบางแค จากนัน้ใชว้ธิกี าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบ
โควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนตวัอย่างในแต่ละเขตพืน้ที่ ที่สุ่มได้จ านวน 6 เขต จะได้จ านวน
ตวัอย่างประมาณเขตละ 64 คน และใชว้ธิเีลอืกตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenient Sampling) โดยจะ
แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตามห้างสรรพสินค้า สถาบนัการศึกษา และตลาดนัด จนครบจ านวน 384 
ตวัอย่าง  

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยันี้ คอื แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ซึง่แบ่งออกเป็น 3 สว่นดงันี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ในลกัษณะค าถามปลายปิด (Close-ended Question) 

สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบทศันคตดิา้นผลติภณัฑท์ีม่ต่ีอสบู่กอ้นและสบู่เหลวในดา้น
ความเชื่อและด้านความชอบ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วน (Likert Scale) มจี านวน 11 ขอ้ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ดา้น 

1. ดา้นความเชื่อ 
1.1 ดา้นคุณภาพ มจี านวน 5 ขอ้ 
 

2. ดา้นความชอบ 
2.1 ดา้นคุณภาพ มจี านวน 3 ขอ้ 
2.2 ดา้นการออกแบบ มจี านวน 3 ขอ้ 

 โดยไดว้ดัค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยวธิสีมัประสทิธิอ์ลัฟา (  - Coefficient) ของครอนบคั 
(Cronbach) พบว่า 

ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคั (Cronbachs’ alpha Coefficiency) ของทศันคตทิีม่ต่ีอสบู่กอ้นตาม
ความเชื่อของผูบ้รโิภค ดา้นคุณภาพ เท่ากบั 0.805 

ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคั (Cronbachs’ alpha Coefficiency) ของทศันคตทิีม่ต่ีอสบู่กอ้นตาม
ความชอบของผูบ้รโิภค ดา้นคุณภาพ เท่ากบั 0.760 

ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคั (Cronbachs’ alpha Coefficiency) ของทศันคตทิีม่ต่ีอสบู่กอ้นตาม
ความชอบของผูบ้รโิภค ดา้นการออกแบบ เท่ากบั 0.805 

ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคั (Cronbachs’ alpha Coefficiency) ของทศันคตทิีม่ต่ีอสบู่เหลวตาม
ความเชื่อของผูบ้รโิภค ดา้นคุณภาพ เท่ากบั 0.887 

ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคั (Cronbachs’ alpha Coefficiency) ของทศันคตทิีม่ต่ีอสบู่เหลวตาม
ความชอบของผูบ้รโิภค ดา้นคุณภาพ เท่ากบั 0.736 

ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคั (Cronbachs’ alpha Coefficiency) ของทศันคตทิีม่ต่ีอสบู่เหลวตาม
ความชอบของผูบ้รโิภค ดา้นการออกแบบ เท่ากบั 0.853 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ สตูรทีเ่ลอืกใช ้ ยี่หอ้ทีเ่ลอืกใช ้
แหล่งที่ซื้อ จ านวนที่ซื้อ ความถี่ที่ซื้อในระยะเวลา 3 เดือน และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ในลกัษณะค าถามมหีลาย
ค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Question) 

การวเิคราะหข์อ้มลู  
1. การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) ใชใ้นการอธบิายลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร ์และพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค โดยน ามาแจกแจงความถี ่(Frequency) และน ามาเสนอใน
รปูของรอ้ยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสบู่ก้อนและสบู่เหลว โดยการหา
ค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) ใชเ้พื่อทดสอบสมมตฐิานในแต่ละ
ขอ้ โดยใชส้ถติิ Chi-square (  ) ส าหรบัทดสอบความสมัพนัธข์องขอ้มูล เมื่อขอ้มูลมลีกัษณะเป็นความถี่ชนิด
นามบญัญตั ิ(Nominal scale) หรอืชนิดอนัดบับญัญตัิ (Ordinal scale) และใชส้ถติ ิPaired T-test ส าหรบัทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มในกรณีเปรยีบเทยีบแบบจบัคู่ 

 

ผลการศึกษาวิจยั 
ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 21-30 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษา

อยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดต่้อเดอืนไม่เกนิ 15,000 บาท มทีศันคตดิา้น
ผลติภณัฑโ์ดยรวมต่อสบู่อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่ทีศันคติอยู่ในระดบัมาก 
ได้แก่ ความชอบด้านคุณภาพ ส่วนด้านที่มีทศันคติอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ความเชื่อด้านคุณภาพและ
ความชอบดา้นการออกแบบ และผูบ้รโิภคทีต่อบแบบถามส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมเลอืกใชส้บู่สตูรปกป้อง ยีห่อ้ลกัส ์
โดยเลอืกซือ้จากดสิเคาน์สโตร ์เช่น บิก๊ซี, โลตลั, แมค็โคร ซือ้สบู่ครัง้ละ 2-4 ชิน้ ในระยะเวลา 3 เดอืนจะซือ้สบู่           
2-4 ครัง้ และมคี่าใชจ้่ายในการซือ้สบู่แต่ละครัง้ตัง้แต่ 101 บาทขึน้ไป 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
1. พฤตกิรรมการซือ้สบู่ดา้นสตูรทีเ่ลอืกใชม้คีวามสมัพนัธก์บัเพศ 
2. พฤตกิรรมการซือ้สบู่ดา้นยีห่อ้ทีเ่ลอืกใชม้คีวามสมัพนัธก์บัเพศ 
3. พฤตกิรรมการซือ้สบู่ดา้นแหล่งทีซ่ือ้มคีวามสมัพนัธก์บัเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 

อาชพี  และทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องสบู่กอ้น  
4. พฤติกรรมการซื้อสบู่ด้านจ านวนที่ซื้อมคีวามสมัพนัธ์กบัอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

อาชพี และทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องสบู่กอ้น  
5. พฤตกิรรมการซือ้สบู่ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในแต่ละครัง้มคีวามสมัพนัธก์บัสถานภาพสมรส รายได้

ต่อเดอืน และทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องสบู่กอ้น 
6. ทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องสบู่กอ้นและสบู่เหลวแตกต่างกนัในทุกดา้น 
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อภิปรายผล 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค 

1.1 เพศกบัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค 
ผลการวเิคราะห์ พบว่า เพศมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสบู่ของผู้บรโิภคดา้นสูตรที่

เลอืกใช ้ยีห่อ้ทีเ่ลอืกใช ้และแหล่งทีซ่ือ้ โดยทีเ่พศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภคดา้นสตูรที่
เลอืกใช้ในระดบัปานกลาง และเพศมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสบู่ของผู้บรโิภคด้านยีห่้อที่เลอืกใช้และ
แหล่งที่ซื้อในระดบัต ่า กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกนัจะมีพฤติกรรมการเลือกสูตรและยี่ห้อสบู่ต่างกนั อัน
เน่ืองจากผูบ้รโิภคเพศชายและเพศหญงิมลีกัษณะผวิพรรณทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ท าใหม้กีารเลอืกสตูรและยีห่อ้ของสบู่
ทีเ่หมาะกบัลกัษณะผวิพรรณทีต่่างกนั อกีทัง้เพศหญงิจะให้ความส าคญัในเรื่องของความสวยความงามมากกว่า
เพศชาย จงึท าให้เพศหญิงส่วนใหญ่จะเลอืกใช้สูตรเพื่อผวิขาวและความงาม ในขณะที่เพศชายจะเลอืกใช้สูตร
ปกป้อง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วนัวสิาข ์บวัแก้ว (2549: บทคดัย่อ) [9] ได้ท าการศกึษาเรื่องปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวยีห่้อลกัสส์ปาของผู้บรโิภคในดสิเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ลกัสส์ปาแตกต่างกนัในดา้นของกลิน่ทีซ่ือ้เป็นประจ า
และสิง่ทีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ลกัสส์ปา 

1.2 อายุกบัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค 
ผลการวเิคราะห ์พบว่า อายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภคดา้นแหล่งที่

ซือ้และจ านวนสบู่ทีซ่ือ้ โดยทีอ่ายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้ริโภคดา้นแหล่งทีซ่ือ้และจ านวน
สบู่ที่ซื้อในระดับต ่า และอายุมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสบู่ของผู้บริโภคด้านจ านวนสบู่ที่ซื้อในทิศ
ทางบวก  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ  ชฟิฟ์แมน และ      คานุกค ์[3] ทีก่ล่าวว่า ความต้องการและความ
สนใจในสนิคา้และบรกิารจะเปลีย่นแปลงไปดา้นอายุของผูบ้รโิภค และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลณีา คุณจกัร 
(2552: บทคดัย่อ) [6] ไดท้ าการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ โชกุบุซโึมโนกาตาร ิ
ของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวโชกุบุสซึ
โมโนตาการิ ในดสิเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และงานวจิยัของ  วนัวสิาข ์บวัแก้ว (2549: 
บทคดัย่อ) [9] กพ็บว่าผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อสบู่เหลวยี่ห้อลกัสส์ปาแตกต่างกนัในด้าน
ขนาดบรรจุทีซ่ือ้เป็นประจ า 

1.3  สถานภาพสมรสกบัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค 
 ผลการวเิคราะห ์พบว่า สถานภาพสมรสมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค
ด้านแหล่งที่ซื้อ จ านวนที่ซื้อ และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในแต่ละครัง้ โดยที่สถานภาพสมรสมีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อสบู่ของผู้บรโิภคด้านแหล่งที่ซื้อ จ านวนที่ซือ้ และค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยในแต่ละครัง้ในระดบัต ่า 
กล่าวคอื ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการซือ้และใชส้บู่ต่างกนั ซึง่อาจขึน้อยู่กบัจ านวนหน่วย
บรโิภคภายในครวัเรอืนดว้ย ดงัแนวความคดิของ ชฟิฟ์แมน และคานุกค ์[3] ทีก่ล่าวว่า ครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์
กบัจ านวนหน่วยในการบรโิภค อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลณีา คุณจกัร (2552: บทคดัย่อ) [6] ซึง่พบว่า 
สถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวโชกุบุสซโึมโนตาการ ิในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อารยี ์ชาญสุขสุรโชต ิ(2548: บทคดัย่อ) [11] ไดท้ าการศกึษาเรื่อง
ทศันคติและพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสบู่สมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มี
สถานภาพแตกต่างกนัมปีรมิาณการซือ้สบู่สมุนไพรต่อเดอืนแตกต่างกนั 
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 1.4  ระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค 
 ผลการวเิคราะห ์พบว่า ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค
ดา้นแหล่งที่ซื้อและจ านวนที่ซือ้ โดยทีร่ะดับการศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อสบู่ของผู้บรโิภคด้าน
แหล่งที่ซือ้และจ านวนทีซ่ือ้ในระดบัต ่า และระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้สบู่ของผู้บรโิภค
ด้านจ านวนที่ซื้อโดยเฉลี่ยในแต่ละครัง้ในทิศทางลบ  กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกันจะมี
พฤตกิรรมการซือ้สบู่ดา้นแหล่งทีซ่ือ้และจ านวนทีซ่ือ้ต่างกนั โดยทีผู่บ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญา
ตรี ส่วนใหญ่จะซื้อสบู่ที่ดิสเคาน์สโตร์ เช่น บิ๊กชี, โลตัล, แมค็โคร ซื้อจ านวนน้อยกว่า 2 ชิ้นต่อครัง้ ในขณะที่
ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ีส่วนใหญ่จะซื้อสบู่ที่ซูเปอรม์ารเ์กต็ในหา้งสรรพสนิค้า 
เช่น ทอ็ป, ฟู้ดแลนด์ ซือ้จ านวน  2-4 ชิน้ต่อครัง้ และผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ี
ส่วนใหญ่จะซื้อสบู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสนิค้า เช่น ท็อป, ฟู้ดแลนด์ ซื้อจ านวน 2-4 ชิ้นต่อครัง้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยวนั นิรงัสรรค ์(2546: บทคดัย่อ) [8] ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้สบู่ผสมสมุนไพรของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการใชส้บู่ผสมสมุนไพร และ
ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อารยี ์ชาญสุขสุรโชต ิ(2548: บทคดัย่อ) [11] ซึง่พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา
แตกต่างกนัมปีรมิาณการซือ้สบู่สมุนไพรต่อเดอืนแตกต่างกนั 

1.5 อาชพีกบัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค 
ผลการวเิคราะห ์พบว่า อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภคดา้นแหล่ง

ทีซ่ือ้และจ านวนทีซ่ือ้ โดยทีอ่าชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภคดา้นแหล่งทีซ่ือ้และจ านวนที่
ซือ้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดาลดั ฐติภิาณุเวช (2549: บทคดัย่อ) [7] ไดท้ าการศกึษาเรื่องปจัจยัที่
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สบู่เหลวโชกุบุสซโึมโนตาการ ิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อสบู่เหลวโชกุบุสซโึมโนกาตารใินด้านระยะเวลาการซือ้ต่อครัง้  
ปรมิาณการซือ้ต่อครัง้ จ านวนเงนิการซือ้ต่อครัง้ บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ฉัตรชยั ฉัตรเจรญิมงคล (2546: บทคดัย่อ) [5] ได้ท าการศกึษาเรื่องการสื่อสารทางการตลาด 
(IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีที่แตกต่างกนัมี
พฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวดา้นจ านวนขวดทีซ่ือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั 

1.6 รายไดต่้อเดอืนกบัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค 
ผลการวเิคราะห ์พบว่า รายได้ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผู้บรโิภค

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในแต่ละครัง้ โดยทีร่ายไดต่้อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภคดา้น
จ านวนทีซ่ือ้โดยเฉลีย่ในแต่ละครัง้ในระดบัต ่า ในทศิทางบวก กล่าวคอื ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัจะมี
ค่าใชจ้่ายในการซือ้สบู่โดยเฉลีย่ในแต่ละครัง้แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนไม่เกนิ 15,000 บาท ส่วน
ใหญ่จะมคี่าใช้จ่ายในการซื้อสบู่ต่อครัง้ประมาณ 51-100 บาท ในขณะที่ผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-
25,000 บาท และผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ัง้แต่ 25,001 บาทขึน้ไป สว่นใหญ่จะมคี่าใชจ้่ายในการซือ้สบู่ตัง้แต่ 101 บาท
ขึน้ไปต่อครัง้ นัน่คอืการทีผู่บ้รโิภคมรีายไดส้งูขึน้จะมคี่าใชจ้่ายสงูขึน้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อารยี ์ชาญ
สขุสรุโชต ิ(2548: บทคดัย่อ) [11] ซึง่พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมมีูลค่าการซือ้สบู่สมุนไพรต่อ
เดอืน และปรมิาณการซื้อสบู่สมุนไพรต่อเดอืนแตกต่างกนั และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ดาลดั ฐติภิาณุเวช 
(2549: บทคดัย่อ) [7] ซึง่พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวโชกุบุสซโึมโนกาตาริ 
ในดา้นระยะเวลาการซือ้ต่อครัง้ ปรมิาณการซือ้ต่อครัง้ จ านวนเงนิการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั 
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2. ทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องสบู่กอ้นและสบู่เหลวของผูบ้รโิภค 
ผลการวเิคราะห ์พบว่า ผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมของสบู่กอ้นและสบู่เหลวแตกต่าง 

และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องสบู่กอ้นและสบู่เหลวแตกต่างกนัในทุก
ด้าน โดยที่ผู้บรโิภคมีทศันคติด้านผลิตภัณฑ์ของสบู่เหลวสูงกว่าสบู่ก้อน ในขณะที่สบู่ก้อนและสบู่เหลวต่างมี
วตัถุประสงคเ์ดยีวกนั คอื เพื่อช าระลา้งสิง่สกปรกจากร่างกายเหมอืนกนั แต่สบู่กอ้นและสบู่เหลวมรีูปลกัษณ์ ขอ้ด ี
และขอ้เสยีแตกต่างกนัอกีทัง้ผูผ้ลติสบู่ยงัพยายามเพิม่สว่นประกอบต่างๆ เพื่อสรา้งความแตกต่างใหผ้ลติภณัฑต์น
ต่างจากคู่แข่ง ผู้ผลติจงึพยายามพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ เพื่อเพิม่คุณภาพผลติภณัฑใ์ห้ได้มาตรฐานสูงขึน้ มี
ความหลากหลาย เพื่อใหผ้ลติภณัฑม์คีวามแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น พฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ ์เพิม่ตราผลติภณัฑ ์
เพิม่ส่วนประกอบต่างๆ ที่ท าให้เกิดจุดเด่นในตราสนิค้า เช่น ส ีหวัน ้าหอม สารให้ความชุ่มชื้น (moisturizer) 
วติามนิต่างๆ สารเพิม่ฟอง สารระงบัเชือ้สารสกดัจากธรรมชาตชินิดต่างๆ นอกจากนัน้บางตราจะเพิม่เมนทอลเพื่อ
เพิม่ทางเลอืกทีห่ลากหลายให้ผูบ้รโิภค (กรมการคา้ภายใน. 2555: ออนไลน์) [4] จากการที่ผู้ผลติพยายามเพิม่
คุณสมบัติและความแตกต่างให้กับสบู่นี้  ท าให้สบู่มีความหลากหลาย และส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่
หลากหลาย กล่าวคอื ผูบ้รโิภคทีม่ทีศันคตต่ิอสบู่แตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการซือ้และใชส้บู่แตกต่างกนั  

3. ทศันคตดิา้นผลติภณัฑท์ีม่ต่ีอสบู่กบัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ 
 ผลการวเิคราะหข์องทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องสบู่กอ้นกบัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภค พบว่า 
ทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องสบู่กอ้นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภคดา้นแหล่งทีซ่ือ้ จ านวนที่
ซือ้ และค่าใชจ้่ายในการซือ้ในแต่ละครัง้ โดยทีท่ศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องสบู่กอ้นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้สบู่ของผูบ้รโิภคดา้นแหล่งทีซ่ือ้ จ านวนทีซ่ือ้ และค่าใชจ้่ายในการซือ้ในแต่ละครัง้ในระดบัต ่า และทศันคตดิา้น
ผลติภณัฑ์ของสบู่ก้อนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสบู่ของผู้บรโิภคด้านจ านวนที่ซื้อในทศิทางบวก แต่
ทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องสบู่กอ้นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ใน
แต่ละครัง้ในทศิทางลบ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ คอตเลอร์ [1] กล่าวว่า ทศันคต ิ(Attitudes) หมายถึง 
การประเมนิความพงึพอใจหรอืไม่พึงพอใจของบุคคล ความรู้สกึ ด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏบิตัิที่มผีลต่อ
ความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่ง และศริวิรรณ เสรรีตัน์ [10] ยงักล่าวว่า ทศันคตขิองผูบ้รโิภคกบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จะ
มคีวามสมัพนัธก์นั อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยวนั นิรงัสรรค ์(2546: บทคดัย่อ) [8] ซึง่พบว่า ทศันคติ
ของผูบ้รโิภคในการใชส้บู่ผสมสมุนไพรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการใชส้บู่ผสมสมุนไพรทุกๆ 
ขอ้ของพฤตกิรรม 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากการศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตดิา้นผลติภณัฑส์บู่กอ้นและสบู่เหลวทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สบู่ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้แนะแนะดงันี้  

1. ทศันคตทิีม่ต่ีอสบู่กอ้นและสบู่เหลว 
 จากผลการวจิยัพบว่า ผู้บริโภคมีทศันคติต่อสบู่ก้อนและสบู่เหลวแตกต่างกนั โดยที่ผู้บริโภคมี

ทศันคตต่ิอสบู่เหลวดกีว่าสบู่กอ้นในทุกดา้นในระดบัมาก แต่เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นจะพบว่า 
ผูบ้รโิภคมทีศันคตคิวามเชื่อด้านคุณภาพทีม่ต่ีอสบู่เหลวสงูกว่าสบู่กอ้นในระดบัมากในขอ้สามารถ

บ ารุงผวิ ไม่ท าใหร้ะคายเคอืงผวิ ไม่ท าใหผ้วิแหง้ตงึ และสามารถปกป้องเชือ้แบคทเีรยี แต่ผูบ้รโิภคมทีศันคตคิวาม
เชื่อดา้นคุณภาพทีม่ต่ีอสบู่เหลวและสบู่กอ้นในระดบัมากในขอ้สามารถท าความสะอาดร่างกาย นัน่คอื ผูบ้รโิภคเหน็
ว่าสบู่ก้อนและสบู่เหลวสามารถใช้ท าความสะอาดร่างกายได้ไม่แตกต่างกนั แต่ความเชื่อด้านคุณภาพข้ออื่นๆ 
ผู้บริโภคเห็นว่าสบู่เหลวดีกว่าสบู่ก้อน ดงันัน้ผู้ผลิตสบู่ก้อนอาจจะเพิ่มสารที่ช่วยบ ารุงผิว ไม่ก่อให้เกิดการ           
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ระคายเคอืง  ไม่ท าใหผ้วิแหง้ตงึ และสามารถปกป้องเชือ้แบคทเีรยี ซึง่อาจท าใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตคิวามเชื่อดา้น
คุณภาพดขีึน้ 

 ผูบ้รโิภคมทีศันคตคิวามชอบด้านคุณภาพทีม่ต่ีอสบู่เหลวสงูกว่าสบู่ก้อนในระดบัมากในขอ้ความคงทน
ของกลิน่และปรมิาณฟองมาก แต่ผูบ้รโิภคมทีศันคตคิวามชอบดา้นคุณภาพทีม่ต่ีอสบู่กอ้นสงูกว่าสบู่เหลวในระดบั
มากในขอ้ความง่ายต่อการลา้งออก นัน่คอื ผูบ้รโิภคเหน็ว่าสบู่กอ้นง่ายต่อการลา้งออกมากกว่ากว่าสบู่เหลว แต่สบู่
เหลวใหค้วามคงทนของกลิน่และปรมิาณฟองมากกว่าสบู่กอ้น ดงันัน้ผู้ผลติสบู่เหลวควรพฒันาผลติภณัฑ์ให้ลา้ง
ออกไดง้่ายขึน้ สว่นผูผ้ลติสบู่กอ้นควรเน้นเรื่องความคงทนของกลิน่และปรมิาณฟองใหม้ากขึน้ 

ผู้บริโภคมีทศันคติความชอบด้านการออกแบบที่มีต่อสบู่เหลวสูงกว่ าสบู่ก้อนในระดบัมากที่สุดในข้อ
สะดวกในการใช้งาน และมทีศันคตคิวามชอบดา้นการออกแบบทีม่ต่ีอสบู่เหลวสงูกว่าสบู่ก้อนในระดบัมากในขอ้
สะดวกในการพกพาและสสีนัของสบู่น่าใช ้นัน่คอื ผูบ้รโิภคเหน็ว่าสบู่เหลวดกีว่าสบู่กอ้นในดา้นการออกแบบ ดงันัน้
ผูผ้ลติสบู่กอ้นอาจพฒันาบรรจุภณัฑใ์หส้ะดวกในการพกพามากยิง่ขึน้ หรอือาจพฒันาผลติภณัฑใ์หม้สีสีนัน่าใชม้าก
ยิง่ขึน้ 

2. พฤตกิรรมการซือ้สบู่ 
พฤตกิรรมการซือ้สบู่ของผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะเลอืกใชส้บู่สตูรปกป้อง สตูรเพื่อความชุ่มชื่น และสตูร

เพื่อผวิขาวและความงาม ตามล าดบั ดงันัน้ผูผ้ลติควรพฒันาสตูรผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความต้องการของผูบ้รโิภค 
สว่นยีห่อ้ของสบู่ผูบ้รโิภคไม่ค่อยจะยดึตดิกบัยีห่อ้ใดยีห่อ้หนึ่ง ดงันัน้ผูผ้ลติสบู่รายใหม่ทีเ่ขา้มาในตลาดกม็โีอกาสที่
จะเจรญิเติบโตในธุรกจินี้ และผูว้จิยัแนะน าให้ผูผ้ลติจดัท าแผนกลยุทธ์โดยเน้นการขายตามห้างสรรพสนิค้าและ         
ดสิเคาน์สโตร ์ซึง่ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายควรจดัโปรโมชัน่เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคซือ้สบู่บ่อยยิง่ขึน้  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. การศกึษาในครัง้ต่อไปควรมกีารขยายขอบเขตการศกึษากลุ่มตวัอย่างเพิม่เติม นอกเหนือจากกลุ่ม
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และน าผลการศกึษาทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษาทีไ่ดจ้ากงานวจิยันี้ 

2. การศกึษาในครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตดิา้นผลติภณัฑท์ีม่ต่ีอสบู่กอ้นและสบู่เหลว
โดยระบุยีห่อ้ เพื่อการเขา้ถงึทศันคตขิองผูบ้รโิภคไดด้ยีิง่ขึน้ 

3. เนื่องจากงานวิจยันี้ได้มุ่งศกึษาเพยีงทศันคติในด้านผลติภัณฑ์ ดงันัน้การศึกษาในครัง้ต่อไปควร
พจิารณาตวัแปรสว่นประสมทางการตลาดอื่นๆ เพิม่เตมิ เช่น ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด 

4. การศกึษาในครัง้ต่อไปควรพจิารณาตวัแปรที่มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้ตวัอื่นๆ เช่น ความพงึพอใจ
และการจงูใจ 

5. การศกึษาในครัง้ต่อไปควรพจิารณาถงึความต้องการและขอ้เสนอแนะของผูบ้รโิภคเพิม่เตมิ  เพื่อการ
เขา้ถงึทศันคตขิองผูบ้รโิภคไดด้ยีิง่ขึน้ 
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