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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาคุณค่าตราสนิค้า และความพึงพอใจที่มีความสมัพนัธ์ต่อ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื  
ผูบ้รโิภคทีใ่ชก้ระดาษเชด็หน้า“คลเีน็กซ”์ ซึง่กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนที่มปีจัจยัเดยีว และการ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูสถติทิางสงัคมศาสตร์ 

ผลการวจิยั พบว่า  
1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 20-29 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบั

การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมอีาชพีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000-14,999 บาท มจี านวน
สมาชกิในครอบครวัน้อยกว่า หรอืเท่ากบั 2 คน หรอื 3-4 คน  

2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้าต่อผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดหน้า 
”คลเีน็กซ”์ ในดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้โดยรวม ดา้นคุณภาพทีร่บัรูโ้ดยรวม ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้โดยรวม 
ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้โดยรวม และสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆของตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ี 

3. ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อผลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อกระดาษเช็ดหน้า 
 “คลเีน็กซ”์ พบว่า มมีูลค่าเฉลีย่ต่อครัง้ทีซ่ือ้กระดาษเชด็หน้า 79.96 บาทต่อครัง้ ซือ้กระดาษเชด็หน้าเฉลีย่ 4.49 
ครัง้/เดอืน ส่วนใหญ่ซื้อกระดาษเชด็หน้าทีร่า้นสะดวกซือ้ และซื้อกระดาษเชด็หน้าแบบซองขนาด 60 แผ่น ถ้า
ผลติภณัฑ์กระดาษเชด็หน้า "คลเีน็กซ์" มกีารปรบัราคาขึน้ ท่านจะยงัซื้ออยู่ในระดบัปานกลาง และถ้ากระดาษ
เชด็หน้ายีห่อ้อื่นมกีารจดัโปรโมชัน่ ท่านจะยงัซือ้อยู่ในระดบัปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ซงึประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 

และจ านวนสมาชกิในครอบครวัแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อผลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน๊กซ”์ แตกต่างกนั 
อย่างมรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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2. คุณค่าตราสนิค้า ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสนิค้า คุณภาพทีร่บัรู ้ความสมัพนัธก์บัตราสนิค้าความ
ภกัดต่ีอตราสนิค้า และสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆของตราสนิคา้โดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภค
กระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ์” ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมี
ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01    

3. ความพงึพอใจต่อผลติภณัฑ์กระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ์” มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคกระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
อย่างมรีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 

ค าส าคญั: คุณค่าตราสนิคา้ ความพงึพอใจ พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค กระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ 
 

Abstract 
 

This research aims to study Brand equity and satisfaction relating to consumer behavior of 
“Kleenex” facial tissue in Bangkok. Samples size in this research is 400 consumers using “Kleenex” 
facial tissue and resided in Bangkok metropolis. Questionnaires is the tool for data collection. Statistic 
values for data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way analysis of 
variance, and analysis of the Pearson’s correlation coefficient. Data is processed by program of the 
statistical package for the social science (SPSS for Windows). 

Research results are as follows: 
 1. Most respondents are female aging between 20 and 29 years old, being single, below 

a Bachelor’s degree, students, earning average monthly income between 10,000 – 14,999   Baht, and 
number of family members below 2 persons or 3 – 4 persons. 

 2. Respondents have opinions of Brand equity toward “Kleenex” facial tissue in category 
of overall brand awareness, overall perceived on quality, overall brand association, overall brand loyalty 
and other proprietary brand assets is at the good levels 

 3. Respondents have opinions toward satisfaction of “Kleenex” facial tissue is at the 
good level 

 4. Respondents have opinions towards consumer behavior of “Kleenex” facial tissue as 
follows: average buying value of facial tissues is 79.96 Baht. Per time, respectively; average buying 
frequency of facial tissue is 4.49 times per month, respectively; most consumers buy facial tissue at 
convenience shop; and they buy facial tissue in 60-pad-pack. Most consumers have buying behavior at 
the moderate levels in case of price of “Kleenex” facial tissue is increased and they have buying 
behavior on purchasing “Kleenex” facial tissue at the moderate levels in case of other facial tissue brand 
is on promoting campaign. 

Results of hypotheses testing are as follows: 
1. Consumers with different gender, age, marital status, education level, career and 

number of family members have satisfaction toward “Kleenex” facial tissue differently with statistical 
significance of 0.05 levels. 
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2. Brand equity in category of brand awareness, perceived on quality, brand association, 
brand loyalty and other proprietary brand assets are positively related to consumer behavior on “Kleenex” 
facial tissue at the low levels with statistical significance of 0.01 levels. 

3. Satisfaction of “Kleenex” facial tissue is positively related to consumer behavior on 
“Kleenex” facial tissue at the low levels with statistical significance of 0.01 levels. 

Keywords: Brand equity, satisfaction, consumer behavior, “Kleenex” facial tissue 
 

บทน า 
 ปจัจุบนั ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ยงัคงใชก้ระดาษช าระทีใ่ชก้นัในหอ้งน ้าเป็นกระดาษอเนกประสงค ์ จงึส่งผล
ใหก้ระดาษช าระมมีลูค่าตลาด 2,880 ลา้นบาท คดิเป็น 75% ของการใชก้ระดาษทชิชู่ทัง้หมดในประเทศไทย และ
เป็นอตัราการใชข้องคนเมอืงและหวัเมอืงใหญ่ถงึ 93% ขณะทีต่ลาดเตบิโตเพิม่ขึน้ 9.5% ส่วนกระดาษเชด็หน้ามี
มูลค่าตลาด 691 ลา้นบาท มอีตัราการใชใ้นเมอืง 42% คดิเป็นอตัราการเตบิโต 10% ในช่วง 3 - 4 ปีทีผ่่านมา  
แบ่งเป็นกระดาษเชด็หน้าพมิพ์ลายหรอืกระดาษเชด็หน้าในกลุ่มพรเีมี่ยมสดัส่วน 25% หรอืมูลค่า 172 ล้าน
บาท  กลุ่มพรเีมีย่มสขีาว 47% หรอืราว 324 ลา้นบาท สว่นกระดาษเชด็หน้าไม่พมิพล์ายหรอืกลุ่มมาตรฐานล่าสุด 
สดัส่วน 28% มูลค่า 193 ลา้นบาท ซึง่ทัง้สองตลาดมอีตัราการเตบิโตใกลเ้คียงกนั อย่างไรกต็าม จากขอ้มูลแบ่ง
ตามประเภทการใชง้าน คาดว่า ตลาดกระดาษเชด็หน้าจะขยายสดัส่วนเพิม่จาก 18% เป็น 25% ภายใน 3 - 4 ปี 
ขา้งหน้านี้ ขณะทีอ่ตัราการใชโ้ดยเฉลีย่เพิม่จาก 42% เป็นเกนิกว่า 50% ส่วนกระดาษช าระในหอ้งน ้าสดัส่วนจะ
ลดลง (ผูจ้ดัการ. 2551) 
 ปจัจุบนั บรษิทั คมิเบอรล์ีย่ ์– คล๊าค นัน้เป็นผูน้ าตลาดกระดาษทชิชู่โดยรวม ครองสว่นแบ่ง 43%  ส่วน
อนัดบั 2 เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์ส าหรบักลุ่มกระดาษเชด็หน้า คมิเบอรล์ีย่ ์- คล๊าค มสี่วนแบ่ง 56.3% แบ่งเป็น คลเีน็กซ ์
มสีว่นแบ่ง 44% ขณะทีคู่่แข่งเบอรล์ี ่ยุคเกอร ์22.5% อื่นๆ 17.5% อาท ิรเิวอรโ์ปร ์1.7% วงัขนาย 1% และนิบอง
เทอบอล 1% (ผูจ้ดัการ. 2551) 
 จากสาเหตุดังกล่าว ท าให้ผู้วิจ ัยท าการศึกษา ส ารวจคุณค่าตราสินค้า และความพึงพอใจที่มี
ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภคกระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก มูลค่า
โดยรวมของตลาดมมีลูค่ามหาศาล ท าใหม้คีู่แขง่ขนัรายใหม่ๆตอ้งการทีจ่ะเขา้มาในตลาดเป็นจ านวนมาก อกีทัง้ยงั
มสีนิคา้ทีจ่า้งผลติและน ามาตดิตราสนิคา้ของตนเอง ซึง่เป็นตราสนิคา้ของทางหา้งรา้นต่างๆ และสนิคา้เหล่านัน้ยงั
มรีาคาถกูกว่าในทอ้งตลาด จากการวจิยัในครัง้นี้ยงัสามารถน าการวจิยัไปพฒันา และปรบัปรุงผลติภณัฑก์ระดาษ
เชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ รวมถงึตราสนิคา้อื่นๆดว้ย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคใหไ้ดต้รงความต้องการ
มากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถจะก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัต่อไปอกีดว้ย 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคผลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ์” ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวั 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพทีร่บัรู ้ความสมัพนัธ์
กบัตราสนิคา้ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆของตราสนิคา้กบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกระดาษ
เชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจต่อผลติภัณฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ กบัพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคผลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย  
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก ่ 

 ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวั 

 คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพทีร่บัรู ้ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ ความ
ภกัดต่ีอตราสนิคา้ และสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ของตราสนิคา้  

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ 
 ความพงึพอใจต่อผลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ 
 พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานในการวิจยั 
1. ผูบ้รโิภคทีม่ขีอ้มูลส่วนบุคคล ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา 

อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวั แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อผลติภณัฑ์กระดาษ
เชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ แตกต่างกนั 

2. คุณค่าตราสนิค้า ได้แก่ การรู้จกัตราสนิค้า คุณภาพที่รบัรู้ ความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า ความ
ภกัดต่ีอตราสนิคา้ และสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกระดาษ
เชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ความพงึพอใจต่อผลติภัณฑ์กระดาษเช็ดหน้า “คลีเน็กซ์” มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคกระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุค่าของตราสินค้า (Aaker. D.A. 1991) ไดอ้ธบิายว่า คุณค่าของตรา
สนิคา้นัน้มอีงคป์ระกอบ 5 อย่างดว้ยกนัดงัต่อไปนี้  
 1. การรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ (Brand Awareness) 

เป็นจุดเริม่ต้นทีจ่ะท าใหเ้กดิพฤติกรรมการซือ้ เพราะการทีต่ราสนิคา้ใดๆสามารถเขา้มาอยู่ในใจ
ผูบ้รโิภคไดใ้นขณะทีก่ าลงัถอืสนิคา้ประเภทนัน้ๆอยู่ กย็่อมแสดงว่าตราสนิคา้นัน้มคีวามมัน่คงอยู่ในใจของผูบ้ริโภค
ว่ามคีุณภาพดแีละเชื่อถอืได ้ดงันัน้จงึมกัถูกเลอืกซือ้หรอืใชม้ากกว่าตราสนิคา้ทีไ่ม่เป็นทีรู่จ้กั และโดยส่วนมากแลว้
ตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัคุน้เคยกม็กัจะไดร้บัการสนันิฐานจากผูบ้รโิภคว่า มคีุณภาพและเชื่อถอืได ้โดยทัว่ไปผูบ้รโิภค
จะเริม่ตน้จากการไม่รูจ้กัตราสนิคา้ จนกระทัง่ผูข้ายท าการสื่อสารออกไปยงัผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคจงึเริม่รูจ้กั และเมื่อ
ไดย้นิชื่อเสยีงบ่อยๆกจ็ะจ าได ้และจ าไดเ้ป็นชื่อแรกในทีส่ดุ 

2. คุณภาพทีถู่กรบัรู ้(Perceived Quality) 
 ความรูส้กึของผูบ้รโิภคทีร่บัรูถ้งึคุณภาพโดยรวมหรอืคุณภาพทีเ่หนือกว่าตราสนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
โดยมกีารค านึงถงึวตัถุประสงคก์ารใชง้านหรอืคุณสมบตัขิองสนิคา้นัน้ๆจดัว่าเป็นองคป์ระกอบอย่างหนึ่งของคณุคา่
ตราสนิค้า เพราะเป็นสิง่ที่ท าให้ผู้บริโภคได้รบัทราบถึงความแตกต่างและต าแหน่งของสนิค้านัน้ รวมทัง้ท าให้
ผูบ้รโิภคมเีหตุผลทีจ่ะซือ้สนิคา้นัน้ดว้ย ความเขา้ใจถงึคุณภาพไม่จ าเป็นตอ้งเกดิขึน้บนพืน้ฐานความรูเ้กีย่วกบัตรา
สนิคา้โดยตรง อาจเป็นเพยีงแค่ความเขา้ใจต่อคุณสมบตัขิองสนิค้าอนัเกดิจากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารหรอืความรูส้กึ
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ทีม่ต่ีอตราสนิค้า ซึ่งมอีทิธพิลโดยตรงต่อความภกัดต่ีอตราสนิค้า ดงันัน้ ความเขา้ใจถึงคุณภาพจงึแตกต่างจาก
ความพงึพอใจ 

3. ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ (Brand Associations) 
การสร้างความสมัพนัธ์กับตราสินค้าท าให้ผู้บริโภคเข้าใจในผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด

ประโยชน์ ดงันี้ (กติต ิสริพิลัลภ และศุภวรรณ จริะอร. 2541) 
 ความโดดเด่นของสนิคา้ (Differentiation) เป็นประโยชน์เมื่อสนิคา้มคีวามโดดเด่นดา้นใด

ดา้นหนึ่ง แต่ถา้ผูบ้รโิภคไม่รบัรูไ้ม่เขา้ใจ ความโดดเด่นจะไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ ดงันัน้ การเชื่อมโยงความโดดเด่น
กบัสนิคา้ท าใหก้ลายเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบ 

 เป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้บรโิภคซื้อ (Reason to Buy) สิง่ที่นักการตลาดใช้เชื่อมโยงกบั
ผลติภณัฑส์ว่นใหญ่มกัจะเป็นคุณสมบตัทิีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค 

 ท าใหเ้กดิทศันคตหิรอืความรูส้กึทีด่ ี(Positive Attitude / Feeling) การระบุบางอย่างทีด่ขีอง
ผลติภณัฑท์ าใหผู้บ้รโิภครบัทราบ จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑแ์ละจะเป็นผลท าใหซ้ือ้สนิคา้นัน้ 

4. ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) 
เป็นสิ่งที่แสดงถึงความยึดมัน่ที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้าจัดเป็น

องคป์ระกอบของคุณค่าของตราสนิคา้ (Brand Loyalty) ที่มคีวามส าคญัเพราะจะสะท้อนให้เหน็ว่าผูบ้รโิภคจะ
เปลีย่นไปใชส้นิคา้อื่นหรอืไม่ รวมทัง้ยงัเป็นองคป์ระกอบหลกัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเกดิการซือ้ซ ้า ซึง่เป็นสิง่สะทอ้นให้
เห็นถึงศกัยภาพทางการตลาดของตราสนิค้านัน้ เช่น ผู้บริโภคจดจ าลกัษณะและมัน่ใจในคุณภาพผลิตภัณฑ ์                
“คลเีน็กซ”์ กจ็ะซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ เป็นตน้ 

5. สนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆของตราสนิคา้ (Other Proprietary Brand Assets) 
นอกจากปจัจยั 4 ประการขา้งตน้ ยงัเกดิจาก 
 เครื่องหมายการคา้ (Trademarks) โดยเครื่องหมายการคา้จะช่วยรกัษา Brand Equity 

โดยการป้องกนัความสบัสนของผูบ้รโิภคหากมคีู่แขง่ทีใ่ชช้ื่อ ตราสนิคา้ สญัลกัษณ์ หรอืมบีรรจุภณัฑ ์คลา้ยคลงึกนั
ดว้ย 

 สทิธบิตัร (Patent) ช่วยป้องกนัคู่แขง่ทางการคา้โดยตรง 
 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution Channel) ตราสนิคา้มผีลประกอบการทีด่อีาจมี

อ านาจในการต่อรอง หรอืควบคุมช่องทางการจดัจ าหน่ายไดด้ ี
 ลขิสทิธิ ์(Copywriters) 

สรุป การสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ใหเ้กดิขึน้ในจติใจของผูบ้รโิภคนัน้จะท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่าสนิคา้มคีวาม
แตกต่างจากสนิคา้อื่นก่อน จากนัน้เชื่อมโยงตราสนิคา้เขา้กบัความทรงจ าของผูบ้รโิภคท าใหเ้กดิเป็นพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้ในทีส่ดุ 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ (Kotler. 2000: 34) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพงึพอใจ 
(Satisfaction) คอื ความรูส้กึของลูกคา้ทีย่นิดหีรอืผดิหวงั เป็นผลมาจากการทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบคุณสมบตัใินการใช้
สนิคา้ทีล่กูคา้รบัรูก้บัความคาดหวงัทีล่กูคา้คาดไว ้ซึง่ค านิยามของความพงึพอใจขา้งตน้ขึน้อยู่ระหว่างคุณสมบตัใิน
การใช้งานของสนิค้าหรือบริการ โดยลูกค้ายินดีเมื่อสนิค้าหรือบริการมีคุณสมบตัิที่สูงกว่ าหรือเทียบเท่ากบัที่
คาดหวงัไว ้และผดิหวงัเมื่อสนิคา้หรอืบรกิารมคีุณสมบตัิทีต่ ่ากว่าที่คาดหวงัไว ้หลายบรษิทัฯมุ่งหมายที่จะสร้าง
ความพงึพอใจสงูสดุ เน่ืองจาก ลกูคา้ทีพ่งึพอใจในผลติภณัฑข์องบรษิทัฯอาจจะเปลีย่นไปเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์ื่นที่
ใหค้วามพงึพอใจทีส่งูกว่าไดง้่าย ดงันัน้ สนิคา้หรอืบรกิารทีส่รา้งความพงึพอใจทีส่งูจงึมคีวามเสีย่งทีลู่กคา้จะหนัไป
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ใชส้นิค้าหรอืบรกิารอื่นได้น้อยลง นอกจากนี้ ความพงึพอใจเป็นการสร้างพนัธะทางอารมณ์ที่เกดิกบัตราสนิค้า 
(Brand) นอกเหนือจากความชอบด้วยเหตุผล ซึ่งผลของมนัได้พฒันาเป็นความภักดีของลูกค้า (Customer 
Service) อย่างไรกต็าม หากบรษิัทฯทีส่รา้งความคาดหวงัที่ต ่าให้กบัลูกคา้กจ็ะไม่สามารถดงึดูดจ านวนลูกคา้ที่
เพยีงพอกบัเป้าหมายทีต่อ้งการได ้หลายบรษิทัฯทีป่ระสบความส าเรจ็ในปจัจุบนัจงึเพิม่ความคาดหวงัของลูกคา้ใน
ขณะทีม่กีารปรบัใหคุ้ณภาพของสนิค้าหรอืบริการให้สอดคล้องไปในเวลาเดยีวกนั โดยมุ่งความพงึพอใจทัง้หมด
ของลกูคา้ (Total Customer Satisfaction: TCS) 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา

ให้ได้ซึ่งสนิคา้และบรกิาร ซึ่งหมายถึงการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีส่ามารถสรา้งความพงึพอใจในการซื้อ
ให้แก่ผู้ซื้อมากที่สุด สาเหตุที่ผู้บริโภคซื้อสนิค้าแล้วบรกิารอาจเป็นเพราะมสีิง่จูงใจบางประการที่สอดคล้องกบั
ทศันคตขิองผูบ้รโิภค (อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2546: 31-41) 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้และการใชส้นิคา้ บรกิาร 
(ผลติภณัฑ)์ โดยผ่านการแลกเปลีย่นทีบุ่คคลต้องมกีารตดัสนิใจทัง้ก่อน และหลงัการกระท าโดยบุคคลทีจ่ดัว่าเป็น
ผูบ้รโิภคในทีน่ี้ คอื บุคคลผูม้สีทิธใินการไดม้าและใชไ้ป ซึง่สนิคา้และบรกิารทีไ่ดเ้สนอขาย โดยสถาบนัการตลาด 
(ศุภร เสรรีตัน์. 2540: 6) 

ดงันัน้ จากความหมายของพฤตกิรรมบรโิภคขา้งตน้ อาจสรุปไดว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ 
บุคคลที่ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ โดยการตัดสินใจอาจมาจากความต้องการและการจูงใจ  
ความรูส้กึ ความเคยชนิ การกระตุน้ การรบัรูไ้ด ้การสมัผสั หรอืมาจากบุคลกิภาพและแนวความคดิสว่นตวั หรอืมา
จากอทิธผิลจากปจัจยัสิง่แวดลอ้มภายนอกทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม เป็นตน้ จงึส่งผลต่อพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชก้ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนได้ ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใชส้ตูรไม่ทราบจ านวนประชากรในการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดความเชื่อมัน่ที่ 95% 
ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิม่จ านวนตวัอย่างอกี 15 คน โดยมวีธิกีารสุ่ม
ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยท าการจบัฉลากได้ทัง้หมด 6 เขต จากทัง้หมด 50 เขต 
หลงัจากนัน้ท าการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ในแต่ละเขตทีไ่ดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดย
เกบ็ขนาดตวัอย่างจากแต่ละเขต เขตละ 67 คน และใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) 
หลงัจากการสุม่ตวัอย่างแบบโควตา เน่ืองจากสะดวกต่อการเกบ็ขอ้มลู 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม ซึง่เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากการศกึษา
คน้ควา้เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ และความพงึพอใจทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกระดาษเชด็หน้า 
“คลเีน็กซ์” ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน และวดัค่าความเชื่อมัน่ด้วยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา             
(α - Coefficient) โดยวธิคี านวณของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545: 
449) ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ชนิดปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ ลกัษณะค าถามมคี าตอบใหเ้ลอืกตอบ 2 ทาง โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนาม
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บญัญตั ิอายุ ลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั สถานภาพ 
ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือกตอบ โดยใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทนามบญัญัติ ระดบัการศึกษา 
ลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรยีงล าดบั อาชีพ ลกัษณะค าถามมี
หลายค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิรายได้เฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะค าถามมี
หลายค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรยีงล าดบั จ านวนสมาชิกในครอบครวั ลกัษณะ
ค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั 
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิค้า ได้แก่ การรู้จกัตราสนิค้า คุณภาพที่รบัรู ้
ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆของตราสนิคา้ ซึง่เป็นแบบสอบถาม
ชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามแบบ Likert Scale  โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 
 ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์กระดาษเช็ดหน้า “คลีเน็กซ์” ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามเป็นแบบความหมายทีต่รงกนัขา้ม โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 
 ส่วนท่ี 4  พฤตกิรรมของผู้บรโิภคทีม่ต่ีอกระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ซึง่เป็นแบบสอบถามชนิด
ปลายปิด ได้แก่ 

1. มูลค่าเฉล่ียต่อครัง้ท่ีซ้ือ โดยใชก้ารวดัขอ้มลูประเภทอตัราสว่น 
2. ความถ่ีในการซ้ือ โดยใชก้ารวดัขอ้มลูประเภทอตัราสว่น 
3. สถานท่ีซ้ือกระดาษเชด็หน้า ค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู

ประเภทนามบญัญตั ิ
4. ลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซ้ือ ลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบให้เลอืกตอบ โดยใช้ระดบั

การวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ
5. ถ้าผลิตภณัฑ์กระดาษเช็ดหน้า “คลีเน็กซ์” มีการปรบัราคาขึ้นท่านยงัคงจะซ้ืออยู่

หรอืไม ่ลกัษณะค าถามเป็นแบบความหมายทีต่รงกนัขา้ม โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 
6. ถ้าผลิตภณัฑ์กระดาษเชด็หน้าย่ีห้ออ่ืนมีการจดัโปรโมชัน่ท่านจะซ้ือหรือไม่ ลกัษณะ

ค าถามเป็นแบบความหมายทีต่รงกนัขา้ม โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 
 
ผลการวิจยั 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 20-29 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีมอีาชพีนกัเรยีน/นักศกึษา มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000-14,999 บาท มจี านวนสมาชกิในครอบครวั
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 2 คน หรอื 3-4คน  

2. ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิค้าต่อผลติภณัฑ์กระดาษเชด็หน้า ”คลเีน็กซ”์ ในดา้น
การรูจ้กัตราสนิคา้โดยรวม ดา้นคุณภาพทีร่บัรูโ้ดยรวม ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้โดยรวม ดา้นความภกัดีต่อ
ตราสนิคา้โดยรวม และสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆของตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ี

3. ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อผลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก 

4. ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ีต่อกระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ พบว่า มี
มลูค่าเฉลีย่ต่อครัง้ทีซ่ือ้กระดาษเชด็หน้า 79.96 บาท/ครัง้ ซือ้กระดาษเชด็หน้าเฉลีย่ 4.49 ครัง้/เดอืน ส่วนใหญ่ซือ้
กระดาษเชด็หน้าทีร่า้นสะดวกซือ้ และซือ้กระดาษเชด็หน้าแบบซองขนาด 60 แผ่น ถ้าผลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้า 
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"คลีเน็กซ์" มีการปรบัราคาขึ้น ท่านจะยงัซื้ออยู่ในระดบัปานกลาง และถ้ากระดาษเช็ดหน้ายี่ห้ออื่นมีการจดั
โปรโมชัน่ ท่านจะยงัซือ้อยู่ในระดบัปานกลาง 

5. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ซงึประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และจ านวน
สมาชกิในครอบครวัแตกต่างกนั มคีวามพึงพอใจต่อผลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน๊กซ”์ แตกต่างกนั อย่างมี
ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

6. คุณค่าตราสนิค้า ได้แก่ การรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพที่รบัรู ้ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ความภกัดต่ีอตรา
สนิค้า และสนิทรพัย์ประเภทอื่นๆของตราสินค้าโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของผู้บริโภคกระดาษ
เช็ดหน้า “คลีเน็กซ์” ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า อย่างมีระดับ
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 

7. ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดหน้า ”คลีเน็กซ์” มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค
กระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมี
ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 

 
สรปุและอภิปรายผล 

จากผลการวจิยั “คุณค่าตราสนิค้า และความพงึพอใจที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมของผูบ้รโิภค
กระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในเขตกรุงเทพมหานคร” มปีระเดน็ส าคญัทีน่ ามาอภปิราย ดงันี้ 

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ขีอ้มลูสว่นบุคคล ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวัแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อผลติภณัฑ์กระดาษเชด็หน้า 
“คลเีน็กซ”์ แตกต่างกนั 

1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์กระดาษเชด็หน้า 
“คลเีน็กซ”์ แตกต่างกนั โดยเพศชายมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจฯมากกว่าเพศหญงิ เนื่องจากเพศชายและเพศหญิง
นัน้มคีวามคาดหวงัต่อการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั ส่วนใหญ่การซือ้สนิค้าของเพศชายนัน้ อาจจะไม่ค านึงถึง
เรื่องราคาเป็นหลกั ซึง่ต่างจากเพศหญงิทีม่กีารเลอืกซือ้ผลติภณัฑต่์างๆจากราคาค่อนขา้งสงู ซึง่จะส่งผลต่อความ
คาดหวงัในตวัผลติภณัฑ ์เช่น ถ้าผลติภณัฑท์ี่มรีาคาสูงความคาดหวงัในตวัผลติภณัฑก์จ็ะสงูตามไปดว้ย ดงันัน้ 
เมื่อสิง่ทีไ่ดร้บัจากการซือ้ผลติภณัฑต์ ่ากว่าทีค่าดหวงัไวจ้ะเกดิความรูส้ ึกไม่พอใจในผลติภณัฑน์ัน้ๆ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัประชากรศาสตรแ์ละประชาวรรณา (2541: 119-120) กล่าวว่า ผูห้ญงิกบัผูช้ายมคีวามแตกต่างกนัทางความคดิ 
ค่านิยม และทศันคตริวมถงึความพงึพอใจ และพฤตกิรรมความต้องการตลอดจนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร
ต่างๆ 

1.2 ผูต้อบแบบสอบถามที่มอีายุทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อผลติภณัฑ์กระดาษเชด็หน้า 
“คลเีน็กซ”์ แตกต่างกนั โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ชี่วงอายุ 30 ปีขึน้ไปนัน้มคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจฯมากกว่าช่วงอายุ 
20–29 ปี เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่ชี่วงอายุ 30 ปีขึน้ไปนัน้ ถอืเป็นช่วงของคนในวยัท างาน มวีุฒภิาวะทางอารมณ์สงู 
ดงันัน้การตดัสนิใจในดา้นต่างๆจงึเกดิจากการนึกคดิและไตร่ตรองอย่างรอบครอบแลว้ ท าใหก้ารตดัสนิใจในเรื่อง
ของความพงึพอใจฯนัน้ เกดิจากการเปรยีบเทยีบจากประสบการณ์ที่ได้รบัจากการใช้ผลติภณัฑ์เป็นหลกั ซึ่งจะ
สอดคล้องกบัแนวความคดิของ Oliver. (1980: 460-469) กล่าวไว้ว่า ความพงึพอใจของผู้บรโิภคเกดิจาก
ประสบการณ์การซือ้ การใช้สนิค้า และบรกิารนัน้ๆ นอกจากนี้ ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภิกา จนัทนสมติ 
(2554: 166) ซึง่ศกึษาเรื่องปจัจยัดา้นตราสนิคา้ ความพงึพอใจ และความภกัดทีีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
ตราสนิคา้ MNG ของผูบ้รโิภคย่านสุขุมวทิ พบว่า ผู้บรโิภคทีม่ชี่วงอายุ 33 ปีขึน้ไปมคีวามพงึพอใจกบัการซื้อ
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ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ MNG คุม้ค่ากบัค่าใชจ้่าย พงึพอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสนิคา้อื่นๆ และการรบัรูต้ราสนิคา้เมื่อ
เทยีบกบัความคาดหวงัมมีากกว่าช่วงอายุ 13-22 ปี และ 23-32 ปี 

1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพที่แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระดาษ
เชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ แตกต่างกนั โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจฯมากกว่าสถานภาพโสด เนื่องจาก ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั/หม้าย/ 
หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่นัน้ จะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด ดงันัน้ จงึมคีวามคาดหวงัจาก
การซื้อสนิค้าที่เหมาะสมมากกว่าตามไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัประชากรศาสตรแ์ละประชาวรรณา (2541: 195) 
กล่าวว่า สถานภาพการสมรสเป็นคุณลกัษณะทางประชากรทีส่ าคญัทีเ่กีย่วกบัเรื่องทางเศรษฐกจิ สงัคม กฎหมาย 
และนอกจากนี้ ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ จติตนิันท ์เดชะคุปต์ (2539: 9) กล่าวว่า ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค
เป็นภาวะการณ์ทีแ่สดงถงึความรูส้กึในทางบวกทีเ่กดิจากการประเมนิเปรยีบเทยีบประสบการณ์การใชผ้ลติภณัฑท์ี่
ตรงกบัสิง่ทีล่กูคา้คาดหวงั หรอืดเีกนิกว่าความคาดหวงัของผูบ้รโิภค  

1.4 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อผลติภณัฑก์ระดาษ
เชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ แตกต่างกนั โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจ
ฯมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ สูงกว่าปริญญาตรี เนื่องจากกระดาษเช็ดหน้าเป็น
ผลติภณัฑ์ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ทกัษะ และความรู้ในการตดัสนิใจซื้อ ดงันัน้ จงึอาจจะท าให้ผู้ที่มกีารศกึษาต ่ากว่า
ระดบัปรญิญาตรมีคีวามพึ่งพอใจมากที่สุด นอกจากนี้ ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐติกร สงิหขวา. (2549). 
กล่าวว่า ผูข้บัรถแทก็ซีท่ีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อการใชแ้ก๊สแอลพจีแีตกต่างกนั โดยผู้
ขบัรถแทก็ซีท่ีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าม.ต้น มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนักบัผูข้บัรถแทก็ซีท่ีม่รีะดบั
การศกึษาปรญิญาหรอืเทยีบเท่า และผูข้บัรถแทก็ซีท่ีม่ ีระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีผูข้บัรถแทก็ซีท่ีม่รีะดบั
การศึกษาม.ปลายหรอืเทียบเท่ามีความพงึพอใจแตกต่างกบัผู้ขบัรถแทก็ซี่ที่มรีะดบัการศกึษาปริญญาตรหีรือ
เทยีบเท่า และผูข้บัรถแทก็ซีท่ีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีผูข้บัรถแทก็ซีท่ีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่ากม็คีวามพงึพอใจแตกต่างกบัผูข้บัรถแทก็ซีท่ีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี 

1.5 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อผลติภณัฑก์ระดาษเช็ดหน้า 
“คลเีน็กซ”์ แตกต่างกนั โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน/ธุรกจิส่วนตวั/ขา้ราชการ/พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ/พ่อบ้าน/แม่บา้น มคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจฯมากกว่าอาชพีนักเรยีน/นักศกึษา เนื่องจาก ผูบ้รโิภคที่มี
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/ธุรกจิสว่นตวั/ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ/พ่อบา้น/แม่บา้น มกี าลงัทรพัยท์ีจ่ะซือ้
มากกว่านกัเรยีน/นกัศกึษา ซึง่อาจจะสง่ผลต่อความพงึพอใจในผลติภณัฑ ์“คลเีน็กซ”์ นอกจากนี้ ยงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ มณฑกาญจน์ วจิติรสกลธ์. (2552). ทศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจ และแนวโน้มพฤตกิรรม
การบรโิภคนมเปรีย้วของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อ
การบรโิภคนมเปรีย้วแตกต่างกนั แสดงว่าผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีต่างกนั  มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมทีจ่ะบรโิภค
นมเปรีย้วหากมคีวามพงึพอใจต่อผลติภณัฑ ์สอดกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 125 -130) 
กล่าวว่า อาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและน าไปสู่ความต้องการสนิค้า และบรกิารที่แตกต่างกนั 
เช่นเดยีวกบังานวจิยัของชุตมิา เพง็ปรชีา. (2549). ศกึษาเรื่อง “ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการบรโิภคโยเกริ์ต              
ยี่ห้อเมจิในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ต               
ยี่ห้อเมจิในอนาคตแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ                  
วิษฐ์ เอียงประเสริฐ. (2546). ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อนมเปรี้ยวโยเกิร์ตพร้อมดื่มในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่ต่างกันมีทัศนคติต่อนมเปรี้ยวโยเกิร์ตพร้ อมดื่มในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัในดา้นผลติภณัฑแ์ละโดยรวม อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
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1.6 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
กระดาษเชด็หน้า "คลเีน็กซ"์ แตกต่างกนั โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่จี านวนสมาชกิในครอบครวัน้อยกว่าหรอืเท่ากบั             
2 คน หรอื 3-4 คน มคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจฯมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่จี านวนสมาชกิในครอบครวัมากกว่า 5 คนขึน้ไป 
เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่จี านวนสมาชกิในครอบครวัน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 2 คน หรอื 3- 4 คนนัน้ เป็นครอบครวัขนาด
เลก็ ครอบครวัสมยัใหม่สว่นใหญ่จะอยู่ในสงัคมเมอืง ซึง่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหวัสงู ราคาจงึไม่ไดเ้ป็นสิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุใน
การเลอืกซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภค และนอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เบญจลกัษณ์ มุสกิะชะนะ. (2553). 
ศกึษาเรื่อง “พฤตกิรรมการเลอืกซือ้เบเกอรีข่องผูบ้รโิภคในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี” พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 26- 35ปี สถานภาพสมรส การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีลูกจ้างทัว่ไป/พนักงาน
บรษิทั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-15,000 บาท และจ านวนสมาชกิในครอบครวั 3-4 คน 
 2 คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพทีร่บัรู ้ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ ความภกัดี
ต่อตราสนิคา้ และสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกระดาษเชด็หน้า 
“คลเีน็กซ”์ 

2.1 คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพทีร่บัรู ้ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ ความ
ภกัดต่ีอตราสนิคา้ และสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผู้บรโิภคกระดาษ
เชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในขอ้มูลค่าเฉลีย่ต่อครัง้ทีซ่ือ้กระดาษเชด็หน้า อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า เนื่องจากผู้บรโิภคมคีวามคุ้นเคยกบัตราสนิค้า “คลเีน็กซ์” และ
สามารถจดจ าตราสญัลกัษณ์ของผลติภณัฑไ์ดใ้นทนัที ซึง่อาจเกดิจากการพบเหน็ทางสื่อต่างๆ เช่น สื่อโฆษณา
ทางโทรทศัน์, ป้ายโฆษณากลางแจง้ และใบปลวิโปรโมทต่างๆ เป็นต้น ท าใหก้ารตดัสนิใจหรอืเลอืกซือ้กระดาษ
เชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ของผูบ้รโิภคจงึมกัจะเลอืกซือ้ตราสนิคา้ทีม่คีวามคุน้เคยก่อนเสมอ และนอกจากนี้ผูบ้รโิภคยงั
สามารถรบัรูไ้ด้ถึงคุณภาพของผลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ์” เนื้อกระดาษ ผวิสมัผสั ความเหนียว                
นุ่ม และเหมาะกบัผวิพรรณบรเิวณใบหน้า และบรเิวณอื่นๆ ซึง่จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจทีจ่ะซือ้สนิคา้ และ
ซื้อซ ้าในโอกาสต่อไป โดยส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภค ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นนทกา                 
วบิลูยเ์ดชาโชค. (2554: 124) ศกึษาเรื่อง “ทศันคตดิา้นตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยาอมบรรเทาอาการ
เจ็บคอยี่ห้อสเตร็ปซิลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติด้านตราสินค้าด้าน
ความคุ้นเคยกบัตราสนิค้าโดยรวมอยู่ในระดบัดี และมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภคในด้าน
ระยะเวลาทีเ่คยบรโิภค นอกจากนี้ ยงัสอดคล้องกบัค ากล่าวของเอเคอร ์(Aaker. 1998) กล่าวว่า การเตมิเตม็ให้
ลกูคา้มคีวามคุน้เคย ท าใหต้ราสนิคา้นัน้มคีวามเขม้แขง็ทีส่ง่มอบใหล้กูคา้ตระหนกัถงึ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งความ
รบัผดิชอบ แก่นแทข้องตราสนิคา้ และกลายเป็นเหตุผลทีส่ าคญัในการตดัสนิใจซือ้ในแต่ละครัง้ 
 2.2 คุณค่าตราสนิค้า ได้แก่ ความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า และสนิทรพัย์ประเภทอื่นๆของตรา
สนิค้า มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมของผู้บรโิภคกระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ์” ในขอ้ความถี่โดยเฉลีย่ในการซื้อ
กระดาษเชด็หน้าต่อเดอืน อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 และ 0.01 ตามล าดบั โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปใน
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า เนื่องจาก ผูบ้รโิภคสามารถรบัรูไ้ดถ้ึงมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัเมื่อกล่าวถงึตราสนิค้า 
“คลเีน็กซ”์ ไดใ้นทนัท ีและไม่ลงัเลใจทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ เพราะมคีวามน่าเชื่อถอืจากตราสนิคา้อยู่เป็นทุนเดมิอยู่แลว้  
อกีทัง้ “คลเีน็กซ”์ ยงัเป็นตราสนิคา้ระดบัโลกทีม่คีวามน่าเชื่อถอื ซึง่จะสง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคไดอ้กี
ดว้ย และนอกจากนัน้ผูบ้รโิภคยงัมทีศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้ของกระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ดงันัน้ เมื่อคู่แขง่นัน้ใช้
ชื่อของผลติภณัฑ์ ตราสนิค้า สญัลกัษณ์ บรรจุภณัฑ ์รวมถงึลขิสทิธิท์ีค่ลา้ยคลงึกนั จงึไม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้ของผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริกิุล เลากยักุล. (2547) กล่าวว่า ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้(Brand 
Associations) คือ ความรู้ และความรู้สกึที่ผู้บริโภคมีให้กบัตราสนิค้า ทัง้ความรู้ (Knowledge) และความรู้สกึ
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(Feelings) เกดิขึน้มาจากประสบการณ์ของผูบ้รโิภคที่มาจากการใช้ผลติภณัฑข์องตราสนิคา้นัน้ๆ  โดยความรู้
เกีย่วกบัตราสนิคา้นัน้ สว่นใหญ่จะอยู่ในรปูของรายละเอยีดต่างๆ อาจมาจากโฆษณา หรอืจากบทสมัภาษณ์ทางสือ่
ต่างๆ รวมถึงจากเวป็ไซด์ที่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลมากมาย ซึ่งแต่ละตราสนิค้านัน้จะมวีิธกีารให้ความรู้กนั
หลากหลาย 
 2.3 คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพทีร่บัรู ้ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ ความ
ภกัดต่ีอตราสนิค้า และสนิทรพัย์ประเภทอื่นๆของตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของผู้บรโิภคกระดาษ
เชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในขอ้ถา้ผลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ มกีารปรบัราคาขึน้ ท่านยงัคงจะซือ้อยู่ อย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต ่ า เนื่องจาก ผู้บริโภคมี
ความคุ้นเคยกบัตราสนิคา้ “คลเีน็กซ์” และสามารถจดจ าตราสญัลกัษณ์ของผลติภณัฑไ์ดใ้นทนัท ีซึง่อาจเกดิจาก
การพบเหน็ทางสื่อต่างๆ เช่น สื่อโฆษณาทางโทรทศัน์, ป้ายโฆษณากลางแจง้ และใบปลวิโปรโมทต่างๆ เป็นต้น 
ท าให้การตัดสินใจหรือเลือกซื้อกระดาษเช็ดหน้า “คลีเน็กซ์” ของผู้บริโภคจึงมักจะเลือกซื้อตราสินค้าที่มี
ความคุ้นเคยก่อนเสมอ และนอกจากนี้ผู้บริโภคยงัสามารถรบัรู้ได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดหน้า  
“คลเีน็กซ”์ เน้ือกระดาษ ผวิสมัผสั ความเหนียว นุ่ม และเหมาะกบัผวิพรรณบรเิวณใบหน้า และบรเิวณอื่นๆ ซึง่จะ
ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจทีจ่ะซื้อสนิคา้และซือ้ซ ้าในโอกาสต่อไป ส่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นนทกา วบิูลยเ์ดชาโชค. (2554: 124) ศกึษาเรื่อง “ทศันคติดา้นตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ยาอมบรรเทาอาการเจบ็คอยีห่อ้สเตรป็ซลิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้รโิภค
มทีศันคตดิา้นตราสนิคา้ดา้นความคุน้เคยกบัตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีและมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้ของผู้บริโภคในดา้นระยะเวลาทีเ่คยบรโิภค นอกจากนี้ ยงัสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของเอเคอร ์(Aaker. 1998) 
กล่าวว่า การเตมิเตม็ใหลู้กค้ามคีวามคุน้เคย ท าให้ตราสนิคา้นัน้มคีวามเขม้แขง็ที่ส่งมอบใหลู้กค้าตระหนักถงึ ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งความรบัผิดชอบ แก่นแท้ของตราสนิค้า และกลายเป็นเหตุผลที่ส าคญัในการตัดสนิใจซื้อ            
ในแต่ละครัง้ 

2.4 คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพทีร่บัรู ้ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ ความ
ภกัดต่ีอตราสนิคา้  และสนทรพัยป์ระเภทอื่นๆของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกระดาษ
เชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในขอ้ถ้าผลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้ายี่หอ้อื่นมกีารจดัโปรโมชัน่ ท่านจะซื้อกระดาษเชด็หน้า 
“คลเีน็กซ”์ อยู่ อย่างมรีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า เน่ืองจาก
ผูบ้รโิภคมคีวามคุน้เคยกบัตราสนิคา้ “คลเีน็กซ”์ และสามารถจดจ าตราสญัลกัษณ์ของผลติภณัฑไ์ดใ้นทนัที ซึง่อาจ
เกดิจากการพบเหน็ทางสื่อต่างๆ เช่น สื่อโฆษณาทางโทรทศัน์, ป้ายโฆษณากลางแจง้ และใบปลวิโปรโมทต่างๆ 
เป็นต้น ท าใหก้ารตดัสนิใจหรอืเลอืกซือ้กระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ของผูบ้รโิภคจงึมกัจะเลอืกซือ้ตราสนิคา้ทีม่ี
ความคุ้นเคยก่อนเสมอ และนอกจากนัน้ผู้บรโิภคยงัสามารถรบัรู้ได้ถึงคุณภาพของผลติภัณฑ์กระดาษเชด็หน้า  
“คลเีน็กซ”์ เน้ือกระดาษ ผวิสมัผสั ความเหนียว นุ่ม และเหมาะกบัผวิพรรณบรเิวณใบหน้า และบรเิวณอื่นๆ ซึง่จะ
ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจทีจ่ะซื้อสนิคา้และซือ้ซ ้าในโอกาสต่อไป ส่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นนทกา วบิูลยเ์ดชาโชค. (2554: 124) ศกึษาเรื่อง “ทศันคติดา้นตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ยาอมบรรเทาอาการเจบ็คอยีห่อ้สเตรป็ซลิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้รโิภค
มทีศันคตดิา้นตราสนิคา้ดา้นความคุน้เคยกบัตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีและมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ
ซือ้ของผู้บรโิภคในดา้นระยะเวลาทีเ่คยบรโิภค นอกจากนี้  ยงัสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของเอเคอร ์(Aaker. 1998) 
กล่าวว่า การเตมิเตม็ใหลู้กค้ามคีวามคุน้เคย ท าให้ตราสนิคา้นัน้มคีวามเขม้แขง็ที่ส่งมอบใหลู้กค้าตระหนักถงึ ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึง่ความรบัผดิชอบ แก่นแทข้องตราสนิคา้ และกลายเป็นเหตุผลทีส่ าคญัในการตดัสนิใจซือ้ในแต่
ละครัง้ 
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 3. ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดหน้า “คลีเน็กซ์” มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคกระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์  
 3.1 ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดหน้า “คลีเน็กซ์” โดยรวม มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในขอ้มูลค่าเฉลีย่ต่อครัง้ทีซ่ือ้กระดาษเชด็หน้า อย่างมรีะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า เนื่องจาก ผูบ้รโิภคนัน้เกดิความพงึ
พอใจในตวัผลติภัณฑ์กระดาษเช็ดหน้า “คลเีน็กซ์” และด้านราคา ซึ่งเกดิจากประสบการณ์ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์
กระดาษเช็ดหน้า “คลีเน็กซ์” ท าให้มีผลต่อพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดหน้า “คลีเน็กซ์” ของ
ผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ Oliver. (1980: 460-469) กล่าวว่า ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคเกดิ              
จากประสบการณ์การซื้อและการใช้สนิค้า และบริการนัน้ๆ นอกจากนี้ ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ จนัทิมา              
ลิ้มพอพฒันกุล. (2550). ศึกษาเรื่อง “ทศันคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการในศูนย์อาหารที่
ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า พฤตกิรรมมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของ
ผูบ้รโิภคทีม่าเลอืกใชบ้รกิารในศนูยอ์าหารทีศ่นูยก์ารคา้เทสโก ้โลตสั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 3.2 ความพึงพอใจที่มีต่อความคาดหวังในผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดหน้า “คลีเน็กซ์”  มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคกระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในขอ้ความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อกระดาษ
เชด็หน้าต่อเดือน อย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
เนื่องจากผูบ้รโิภคนัน้เกดิความพงึพอใจในตวัผลติภณัฑ์กระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ และด้านราคา ซึ่งเกดิจาก
ประสบการณ์ทีเ่คยใชผ้ลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ท าใหม้ผีลต่อพฤตกิรรมในการซือ้ผลติภณัฑก์ระดาษ
เชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ของผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ Oliver. (1980: 460- 469) กล่าวว่า ความพงึ
พอใจของผู้บริโภคเกดิจากประสบการณ์การซื้อ และการใช้สนิค้าและบรกิารนัน้ๆ นอกจากนี้ ยงัสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ จนัทมิา ลิม้พอพฒันกุล. (2550). ศกึษาเรื่อง “ทศันคตแิละความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิาร
ในศูนยอ์าหารทีศู่นย์การค้าเทสโก้ โลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า พฤติกรรมมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึ
พอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคทีม่าเลอืกใชบ้รกิารในศูนยอ์าหารทีศู่นย์การคา้เทสโก้ โลตสั อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 
0.05 
 3.3 ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดหน้า “คลีเน็กซ์” โดยรวม มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในขอ้ถ้าผลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ มกีารปรบั
ราคาขึน้ท่านยงัคงจะซือ้อยู่ อย่างมรีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ปานกลาง เน่ืองจากผูบ้รโิภคนัน้เกดิความพงึพอใจในตวัผลติภัณฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ และดา้นราคา ซึง่
เกดิจากประสบการณ์ทีเ่คยใชผ้ลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ท าใหม้ผีลต่อพฤตกิรรมในการซือ้ผลติภณัฑ์
กระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ์” ของผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ Oliver. (1980: 460-469) กล่าวว่า 
ความพึงพอใจของผู้บริโภคเกิดจากประสบการณ์การซื้อและการใช้สินค้าและบริการนัน้ๆ  นอกจากนี้  ยัง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนัทมิา ลิม้พอพฒันกุล. (2550). ศกึษาเรื่อง “ทศันคตแิละความพงึพอใจของผูบ้รโิภค
ทีม่าใชบ้รกิารในศนูยอ์าหารทีศ่นูยก์ารคา้เทสโก ้โลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า พฤตกิรรมมคีวามสมัพนัธ์
กบัความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคที่มาเลือกใช้บริการในศูนย์อาหารที่ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 3.4 ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดหน้า “คลีเน็กซ์” โดยรวม มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในขอ้ถา้ผลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้ายีห่อ้อื่นมกีารจดัโปรโมชัน่
ท่านจะซือ้กระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ อยู่ อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่า เน่ืองจากผูบ้รโิภคนัน้เกดิความพงึพอใจในตวัผลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ และดา้น
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ราคา ซึง่เกดิจากประสบการณ์ทีเ่คยใชผ้ลติภัณฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ท าใหม้ผีลต่อพฤตกิรรมในการซื้อ
ผลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ของผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ Oliver. (1980: 460-469) 
กล่าวว่า ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคเกดิจากประสบการณ์การซือ้และการใชส้นิคา้และบรกิารนัน้ๆ นอกจากนี้ ยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนัทมิา ลิม้พอพฒันกุล. (2550). ศกึษาเรื่อง “ทศันคตแิละความพงึพอใจของผูบ้รโิภค
ทีม่าใชบ้รกิารในศนูยอ์าหารทีศ่นูยก์ารคา้เทสโก ้โลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า พฤตกิรรมมคีวามสมัพนัธ์
กบัความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคที่มาเลือกใช้บริการในศูนย์อาหารที่ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. บรษิทัฯควรท าการตลาดเพิม่เตมิ โดยมุ่งเน้นไปยงักลุ่มเป้าหมายทีม่อีายุตัง้แต่ 20-29 ปี เนื่องจาก เป็น
กลุ่มที่มกี าลงัซื้อผลติภัณฑ์กระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ์” และจากผลการวจิยัท าให้เหน็ได้ว่า กลยุทธ์ที่ใช้อยู่ใน
ปจัจุบนัยงัไม่สามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดอ้ย่างทัว่ถงึ ทุกช่วงอายุ ทุกเพศ และทุกกลุ่มไดอ้ย่างเตม็ที่ โดยสบืเนื่อง
จากผลการวจิยัทีไ่ด ้ดงันี้ ช่วงอายุ 30 ปีขึน้ไป มคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจต่อผลติภัณฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ 
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดหน้า “คลีเน็กซ์” ในด้านความคุ้มค่าต่อราคา และความพึงพอใจต่อ
ผลติภณัฑก์ระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ ในดา้นความคาดหวงัในผลติภณัฑ์ ลว้นแลว้แต่มคีวามพงึพอใจทีม่ากกว่า
ช่วงอายุ 20-29 ปีทัง้สิน้ 
 2. บริษัทฯควรรกัษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประกอบกบัการวิจยั และพฒันาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และสามารถอยู่ในต าแหน่งที่สามารถครองใจ
ผูบ้รโิภคไดต้ลอดไป พรอ้มกบัการออกผลติภณัฑร์ูปแบบใหม่ๆอยู่เป็นระยะๆ โดยสบืเนื่องจากผลการวจิยัทีไ่ด ้
ดงันี้ คุณภาพทีร่บัรูโ้ดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผู้บรโิภคกระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ โดยรวม และมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
 3. บรษิทัฯตอ้งมกีารตอกย ่าตราสนิคา้ของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กั และจดจ าไดอ้ยู่ตลอดเวลา 
โดยผ่านทางสื่อชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสงัคมออนไลน์ สื่อโทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์ หรือวิทยุ เป็นต้น ให้เป็น
ความรูจ้กั คุน้เคย และจดจ า โดยสบืเนื่องจากผลการวจิยัทีไ่ด ้ดงันี้ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ โดยรวม และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ต ่า 
 4. บรษิทัฯอาจตอ้งจดัรายการสง่เสรมิการขายใหบ้่อยขึน้ เพื่อดงึลกูคา้ของคู่แขง่ใหม้าลองผลติภณัฑข์องเรา
บา้งเป็นระยะๆ เน่ืองจาก จากผลการวจิยั พบว่า เมื่อคู่แข่งขนัมกีารจดัรายการส่งเสรมิการขายมผีูบ้รโิภคจ านวน
ไม่น้อยที่ปนัใจไปซื้อตราสนิค้าอื่นๆ โดยสบืเนื่องจากผลการวจิยัที่ได้ ดงันี้ จากค าถามขอ้ที่ถามว่า ผลติภณัฑ์
กระดาษเชด็หน้ายีห่อ้อื่นมกีารจดัโปรโมชัน่ ท่านจะซือ้กระดาษเชด็หน้า "คลเีน็กซ"์ หรอืไม่ ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคที่
ตอบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมการซือ้อยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่สามารถแปลความหมายไดว้่า อาจจะซือ้ผลติภณัฑ์
กระดาษเชด็หน้า “คลเีน็กซ”์ หรอืผลติภณัฑข์องตราสนิคา้อื่นๆกไ็ด ้
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