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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณค่าตราสนิค้าและปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์ที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มชนิดเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้คือ ผู้ที่ซื้อ / เคยซื้อผลิตภัณฑ์น ้ายาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดาวน์นี่ ที่อาศยัในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าทีใ่ชท้ดสอบความแตกต่างใชก้ารทดสอบสถติิ
ค่าทแีละการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และค่าทีใ่ชท้ดสอบความสมัพนัธ ์ใชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
อย่างง่ายของเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 30-39 ปี ระดบั
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพรบัจ้าง/พนักงานเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า                       
40,000 บาทขึน้ไป ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มชนิดเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ 
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพตราสนิคา้ทีร่บัรู ้ดา้นความ
จงรกัภกัดกีบัตราสนิคา้ มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีและดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ มรีะดบัความคดิเหน็
อยู่ในระดับดีมาก ในด้านปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้นพิเศษดาวน์น่ี โดยรวมอยู่ในระดับดี                   
เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ดา้นความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์มรีะดบัความคดิเหน็  
อยู่ในระดบัด ีและดา้นศกัยภาพของผลติภณัฑ ์มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ขนาดที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้นพิเศษดาวน์นี่ เป็นประจ า คือ ถุง ขนาดเล็ก                        
(20-580 มล.) สทีีซ่ือ้เป็นประจ า คอื สแีดง (แพชชัน่) ปจัจยัทีส่ าคญัทีส่ าคญัทีส่ดุทีท่ าใหเ้ลอืกซือ้ คอื มกีลิน่หอมตดิ
ทนนาน และระดบัความหอมของน ้ายาทีแ่ตกต่างจากสตูรมาตรฐานและคู่แขง่ขนั และผูท้ีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมซือ้
ผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มมากทีส่ดุ นอกเหนือไปจากตวัเองและสมาชกิในครอบครวั คอื เพื่อนและคนรูจ้กั   
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ค าส าคญั: คุณค่าตราสนิคา้ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มสตูรเขม้ขน้พเิศษ  ดาวน์น่ี 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this research was to study the brand value and the product factors related to 
consumer purchasing behavior of Downy Concentrate Fabric Softener in Bangkok. The sample consisted 
of 400 people of Downy users in Bangkok by using a questionnaire as a tool to collect data. The statistical 
and the analytical tools used to test hypotheses included percentage, mean, standard deviation, 
independent t-test, One-way ANOVA analysis of variance and Pearson correlation.  The results of the 
research were as follows:  The majority of respondents were single, female, aged between 30-39 years of 
age with a Bachelor’s degree or higher, working as employee in a private company with an average income 
above 40,000 baht a month.  Consumers had opinions regarding the brand value of Downy Concentrate 
Fabric Softener at a good level overall. In terms of each categories, the results were as follows: brand 
awareness, brand perception, brand loyalty were at a good level, while brand relationship was at a very 
good level.  Consumers had opinions towards the product factors of Downy Concentrate Fabric Softener 
at a good level overall. In terms of each categories, the results were as follows: The factors of product 
appearance and expectations towards products were at a good level, while the product potential was at a 
very good level.  Most consumers frequently purchased small pouch size (20-580 ML.) and in red (passion) 
color. The main reason for purchasing decisions are long-lasting scent and different scents level compared 
to the regular one and their competitors. The influencers apart from herself and member of family members 
included friends and acquaintances. 
 
Keyword: Brand Value, Product Factors, Downy Concentrate Fabric Softener 
 
บทน า 

ในปจัจุบนัผูบ้รโิภคนิยมซกัผา้ดว้ยผงซกัฟอกแลว้ยงัต้องใชน้ ้ายาปรบัผา้นุ่มเขา้มาเป็นตวัช่วยในการดูแล
ผา้นัน้ กเ็พื่อแกป้ญัหาเสน้ใยผา้บดิเบีย้วผดิส่วน พนักนัยุ่งเหยงิ ผา้แขง็ และสากมอื ซึง่น ้ายาปรบัผา้นุ่มนัน้ถอืว่า
เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ในทางเศรษฐกิจนัน้ หมายถึง สินค้าที่อุปสงค์สูงเกินกว่าอัตราส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น             
ซึง่ตรงกนัขา้มกบั “สนิคา้จ าเป็น” (necessity goods) ทีอุ่ปสงคเ์พิม่ขึน้ในอตัราสว่นทีต่ ่ากว่า ซึง่สวนทางกบัรายได้
ทีเ่พิม่ขึน้ แต่ยงัมผีูบ้รโิภคจ านวนไม่น้อยทีน่ิยมใช้น ้ายาปรบัผ้านุ่มในการดูแลผา้ ทัง้ๆ ทีเ่ป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือยและ              
มรีาคาค่อนขา้งแพงโดยเฉพาะกลุ่มน ้ายาปรบัผา้นุ่มสูตรเขม้ขน้พเิศษ เพยีงแค่เพื่อใหเ้สือ้ผา้นุ่ม มกีลิน่หอมและ
ช่วยแกป้ญัหาขา้งตน้นอกเหนือไปจากการใชเ้พยีงผงซกัฟอกอย่างเดยีว  
 ประกอบกับปจัจุบันมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์น ้ ายาปรับผ้า นุ่มมีมูลค่า10,503 ล้านบาท มีอัตรา                 
การเจรญิเตบิโต 7% แบ่งเป็นตลาดผลติภณัฑน์ ้ายาปรบัผา้นุ่มสตูรเขม้ขน้พเิศษ มมีูลค่า 6,571 ลา้นบาท มอีตัรา
การเจริญเติบโต 13% และตลาดผลิตภัณฑ์น ้ ายาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดา มีมูลค่า  3,928 ล้านบาท มีอัตรา                   
การเจรญิเตบิโต -1% จากขอ้มูลดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าตลาดผลติภณัฑน์ ้ายาปรบัผา้นุ่มสูตรเขม้ขน้พเิศษ มอีตัรา  
การเจริญเติบโตมากกว่าตลาดผลิตภัณฑ์น ้ายาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดา ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตถึง 13% 
(Nielsen 2017) บริษัท P & G จึงได้เล็งเห็นโอกาสดังกล่าว ในฐานะการครองต าแหน่งผู้น าทางการตลาด                      
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ในต่างประเทศมานาน จึงได้เข้ามาเปิดตัวสนิค้าครัง้แรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ ดาวน์นี่ น ้ายาปรบัผ้านุ่ม                
สตูรเขม้ขน้พเิศษ โดยเน้นใหก้ลิน่หอมสดชื่น ยาวนาน ปฏวิตักิารใชน้ ้ายาปรบัผา้นุ่ม  
 ท าไมผู้บริโภคจึงยอมจ่ายเงินให้กบัสนิค้าที่มแีพงกว่า จะเห็นว่าไม่ใช่สูตรส าเร็จว่า สนิค้า “ราคาถูก”                
แล้วจะสามารถขายได้ ขายด ีเสมอไป ราคาเป็นเพยีงปจัจยัหน่ึงในการตดัสนิใจซื้อเท่านัน้ การที่สนิค้ามีราคา     
“ถูกหรอืแพง” ในความรู้สกึและความคาดหวงัของผู้บรโิภคแต่ละคนนัน้ไม่เหมอืนกนั ราคาสนิค้าชนิดเดียวกนั               
แต่อยู่ในสถานที่ต่างกนั ขายในราคาที่ต่างกนั ขึ้นอยู่กบัความคาดหวงัในใจของผู้บริโภค ในสายตาผู้บริโภค                
บางกลุ่ม การทีส่นิคา้มรีาคาสงู ยิง่มองว่าเป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพ มจีุดเด่นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ หรอืน าเสนอนวตักรรม  
ทีส่รา้งใหข้ึน้เพื่อเกดิความแตกต่างจากคู่แขง่ขนัในตลาด ซึง่มผีูบ้รโิภคจ านวนไม่น้อยทีย่อมซือ้สนิคา้ทีม่รีาคาแพง 
เพื่อตอบสนองความพงึพอใจของทัง้ตวัเองและทางสงัคม ซึ่งสิง่ที่ได้ตามมาคอื คุณภาพและความคงทน เมื่อได้
สมัผสักบัสนิคา้ทีม่รีาคาแพง แต่มคีุณภาพด ีผูบ้รโิภคจะเกดิความภาคภูมใิจและมคีวามสุขทางใจ ซึง่เป็นความสขุ
ทางใจเฉพาะผูท้ีใ่ชเ้ท่านัน้ 
 ปจัจุบันสถานการณ์ทางการตลาดมีการแข่งขนัที่รุนแรงมากขึ้น ท าให้ตราสินค้าหรือเรียกสัน้ๆ ว่า                 
“แบรนด์” (Brand) มีความส าคญัมากขึ้นตามไปด้วย เพราะตราสนิค้าที่สามารถสร้างความจดจ าและครองใจ
ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างต่อเนื่องกนัตลอดเวลาย่อมไดเ้ปรยีบตราสนิคา้อื่นๆ ในสนิคา้เดยีวกนัและย่อมสง่ผลถงึการเตบิโต
ของยอดขายสนิค้า การสร้างตราสนิค้าจงึความส าคญั (รู้เท่าทนัตราสนิค้า: บุญอยู่ ขอพรประเสรฐิ) และส่งผล               
ต่อความอยู่รอดของธุรกจิดว้ย ท าใหผู้ผ้ลติจงึจ าเป็นตอ้งสรา้ง “สญัลกัษณ์” อย่างใดอย่างหนึ่งขึน้ เพื่อสรา้งมาเป็น
ตวัแทนของสนิคา้ทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เพื่อท าใหส้นิคา้นัน้มคีวามแตกต่างและโดดเด่นจากสนิค้าอื่นๆ 
(Kotler. 1991) 

ในปจัจุบนั ดาวน์น่ี เป็นผู้น าตลาด ม ีMarket share สูงถึง 52% และมอีตัราการเตบิโตห่างจากแบรนด์
อนัดบั 2 อย่างมาก (Nielsen. 2017) ดาวน์นี่ ถอืว่าเป็นแบรนดท์ีท่าง P & G ไดท้ าการคดิคน้และน าเสนอสนิคา้ทีม่ี
นวตักรรม เพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใช้น ้ายาปรบัผ้านุ่ม ไม่ใช่เพียงเพื่อความนุ่มของเนื้อผ้าเพียง                  
อย่างเดียว แต่ต้องการได้ความหอมสดชื่นที่ยาวนานยิ่งขึ้น โดยใช้ปริมาณเพีย ง 1/5 ของปริมาณที่เคยใช้                 
ผ่านเทคโนโลยไีมโครแคปซลูเฉพาะของดาวน์นี่เท่านัน้ 
 จากประเดน็ขา้งตน้ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาคุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลกบัพฤตกิรรม
การซื้อผลติภณัฑ์น ้ายาปรบัผ้านุ่มสูตรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นขอ้มูล
เบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการที่สนใจวิธีการตราสินค้า และพัฒนาสินค้าที่ประสบความส าเร็จอย่างสูงของ
ผลติภณัฑน์ ้ายาปรบัผา้นุ่มสตูรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์ ้ายาปรบัผ้านุ่มสูตรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสนิค้ากบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์น ้ายาปรบัผ้านุ่ม              
สตูรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นผลติภณัฑก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์ ้ายาปรบัผา้นุ่ม
สตูรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจยั 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและ              

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มสตูรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
           2. คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรูต้ราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธ์
กบัตราสนิค้า และด้านความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ปรบัผ้านุ่ม            
สตูรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
           3. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์และศกัยภาพ
ของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ปรบัผ้านุ่มสูตรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ของผู้บรโิภค            
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550: 57) ลักษณะ                
ดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้
เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ซึ่งลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญัที่ช่วยก าหนด    
ตลาดเป้าหมาย  
 แนวคิดเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้า เสร ีวงษ์มณฑา (2540: 43) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า คุณค่าตราสนิคา้ 
(Brand Equity) หมายถงึการทีต่ราสนิคา้ของบรษิทัมคีวามหมายเชงิบวกในสายตาของลูกคา้ซึง่เป็นผูซ้ือ้ (Bovee; 
et al. 1995: 2) นักการตลาดจะต้องพยายามสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้กล่าวคอื การทีค่น 
มีความรู้เกี่ยวกบัตราสินค้ามีผลในการสร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้า และมีผลก่อให้เกิดถึงพฤติกรรม                
ของตราสนิคา้นัน้ คุณค่าตราสนิคา้จะเกดิขึน้ กต่็อเมื่อ ผูบ้รโิภคคุย้เคยกบัตราสนิคา้มคีวามรูส้กึทีด่ต่ี อตราสนิค้า
อย่างมัน่คง จดจ าตราสนิคา้นัน้ไดด้ว้ยคุณลกัษณะทีไ่ม่ซ ้ากบัตราสนิคา้นัน้ 

แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ มนีา เชาวลติ (2542: 121) ผลติภณัฑ ์หมายถงึ สิง่ใดกต็ามทีส่ามารถสรา้ง
ความพงึพอใจกบัผูบ้รโิภค ผลติภณัฑม์ทีัง้ ลกัษณะทีจ่บัตอ้งได ้และจบัตอ้งไม่ได ้ผลติภณัฑอ์าจเป็นสนิคา้ บรกิาร 
ความคดิ บุคคล องคก์ร หรอืสถานทีเ่พยีงอย่างหนึ่งอย่างใด หรอืหลายอย่างรวมกนั 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค เอน็เจอร ์แบควลิ และมเินียด  (Engel, Blackwell; & 
Miniard. 1990: 3) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การกระท าต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั
การจดัหาให้ได้มา การบรโิภคและการจบัจ่ายใชส้อยซึ่งสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้กระบวนการตดัสนิใจที่เกดิขึน้            
ทัง้ก่อนและหลงักระท าดงักล่าวดว้ย 
   
วิธีด าเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือผู้ที่ซื้อ / เคยซื้อผลิตภัณฑ์น ้ายาปรบัผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดาวน์นี่               
ทีอ่าศยัในเขตรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ขนาดตัวอย่างด้วยการก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2544: 27-28) ที่ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้                
ในการวิจัย  ประมาณ 385 คน โดยผู้วิจ ัยขอเก็บเพิ่มอีก 15 คน ดังนั ้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี้                   
เท่ากบั 400 คน 
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 วิธีการสุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling ) โดยการเจาะจงเลอืก

เขตประชากรสงูทีส่ดุ 6 อนัดบัแรก จากเขตการเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 50 เขต  
ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า ( Quota Sampling ) โดยเลอืกเกบ็ตวัอย่างในเขตทีเ่ลอืก

จากขัน้ที่ 1 จาก 6 เขตๆละเท่าๆกัน ประมาณ 65 – 67 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 400 คน โดยเลือก
หา้งสรรพสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงและขนาดใหญ่ทีส่ดุในเขตนัน้ๆ จนครบ 400 ตวัอย่างตามตอ้งการ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยการใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพื่ออธบิายถงึลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด สถานภาพ
สมรส อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และสถิติค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์อย่างง่าย              
ของเพยีรส์นั 

 
ผลการวิจยั 
              การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณาลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 70.50 อายุ 30-39 ปี คดิเป็นร้อยละ 67.00               
มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 49.00 สถานภาพโสด คดิเป็นร้อยละ 60.00 อาชพีรบัจ้าง / 
พนกังานเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 66.00 รายไดม้ากกว่า 40,001 บาทขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 66.80 

การวิเคราะหข์้อมูลด้านความคิดเหน็เก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้า 
ความคิดเหน็เก่ียวกบัคุณค่าตราสินค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ปรบัผ้านุ่ม 

สตูรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมคี่าเฉลีย่ 3.15  
 ด้านการรูจ้กัตราสินค้า ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.23 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ท่านรู้จ ักคุ้นเคยกับตราสินค้า “ดาวน์นี่ ” มากกว่าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้นพิเศษยี่ห้ออื่น                       
อยู่ระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.25 และเมื่อพูดถงึผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มชนิดเขม้ขน้พเิศษ คุณจะนึกถงึ
ตราสนิคา้“ดาวน์นี่” เป็นอนัดบัแรก อยู่ระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 ตามล าดบั 
 ด้านคุณภาพท่ีรบัรู้ตราสินค้า ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.17 เมื่อพจิารณา 
เป็นรายขอ้พบว่า ตราสนิคา้“ดาวน์นี่” ใหค้วามรูส้กึถงึความหอมทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั อยู่ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 รองลงมาได้แก่ ตราสนิค้า“ดาวน์นี่” เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลติภณัฑ์ปรบัผ้านุ่มชนิด
เขม้ขน้พเิศษที่ช่วยดูแลถนอมเสน้ใยผ้า อยู่ระดบัเหน็ด้วย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.99 และ ตราสนิค้า“ดาวน์นี่”  
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภณัฑ์ปรบัผ้านุ่มชนิดเขม้ขน้พเิศษที่ช่วยให้ผ้านุ่มฟู อยู่ระดบัเหน็ด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.98 ตามล าดบั 
 ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสินค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38               
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านรู้สกึว่ากลิน่ของตราสนิค้าผลติภัณฑ์ปรบัผ้านุ่มชนิดเขม้ขน้พิเศษ “ดาวน์นี่ ” 
หอมยาวนานกว่าผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มชนิดเขม้ขน้พเิศษยีห่อ้อื่น อยู่ในระดบัอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40 
และท่านเชื่อมัน่ในคุณภาพของตราสนิค้าผลติภณัฑป์รบัผ้านุ่มชนิดเขม้ขน้พเิศษ “ดาวน์นี่” อยู่ในระดบัอย่างยิง่   
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.36 ตามล าดบั 



6 
 

 ด้านความจงรกัภกัดีกบัตราสินค้า ในภาพรวมอยู่ระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.80 เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ท่านยนิดทีีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าให้ผูอ้ื่นซื้อผลติภณัฑป์รบัผ้านุ่มชนิดเขม้ขน้พเิศษ ตราสนิค้า
“ดาวน์นี่” อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.92 และทุกครัง้ทีซ่ือ้ผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มชนิดเขม้ขน้พเิศษ 
ท่านเจาะจงทีจ่ะซือ้สนิคา้ตรา “ดาวน์นี่” เท่านัน้ อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.68 ตามล าดบั   

การวิเคราะหข์้อมูลด้านความคิดเหน็เก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ที่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อของผลิตภณัฑ์             

ปรบัผา้นุ่มสตูรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมคี่าเฉลีย่ 3.16  
 ด้านรปูลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ในภาพรวมอยู่ระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า สีและความข้นเหลวของน ้ายาของ “ดาวน์นี่ ” น่าใช้ ไม่เหลว ไม่จับตัวเป็นก้อน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั                 
3.24 อยู่ในระดับเห็นด้วย บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้นพิเศษ “ดาวน์นี่” สวยงาม น่าใช้                  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.18 อยู่ในระดบัเห็นด้วย และสแีละลวดลายของ “ดาวน์นี่” สื่อถึงความเป็นผลิตภัณฑ์               
ปรบัผา้นุ่มชนิดเขม้ขน้พเิศษอย่างชดัเจน อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.16 ตามล าดบั 
 ด้านความคาดหวงัท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คุณภาพของผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มชนิดเขม้ขน้พเิศษ“ดาวน์นี่”ไม่เปลีย่นแปลงถงึแมจ้ะ
เกบ็ไวเ้ป็นเวลานาน อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.03 และผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มชนิดเขม้ขน้พเิศษ
“ดาวน์นี่”มกีลิน่หอมตดิผา้ยาวนานมากกว่า 20 วนั อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.96 ตามล าดบั 
 ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30                 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า หลงัจากใช้ผลติภณัฑ์ปรบัผ้านุ่มชนิดเขม้ขน้พเิศษ“ดาวน์นี่”แล้วเสื้อผ้าสามารถ              
เกบ็กกักลิน่ มกีลิน่ตดิทนนานได้ดกีว่าสตูรมาตรฐาน อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.36 และ
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้นพิเศษ“ดาวน์นี่ ” ไม่ท าให้เกิดการแพ้และระคายเคือง อยู่ในระดับเห็นด้วย                    
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 ตามล าดบั 

การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ ีเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั 

มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑป์รบัผ้านุ่มชนิดเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

คุณค่าตราสินค้า ด้านความสมัพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความสมัพนัธ์                
กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑป์รบัผ้านุ่มสูตรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ ด้านความถี่ในการซื้อต่อเดอืน (ครัง้/เดอืน) 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มสตูรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ ดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ 
(ชิน้/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

คุณค่าตราสนิค้า ด้านคุณภาพที่รบัรู้ตราสนิค้า ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า และด้านความภกัดต่ีอ 
ตราสนิค้า มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปรบัผ้านุ่มสูตรเข้มขน้พิเศษดาวน์นี่ ด้านค่าใช้จ่าย                  
ในการซือ้ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดาวน์นี่ ด้านความถี่                    
ในการซือ้ต่อเดอืน (ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
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ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มสตูรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ ดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ (ชิน้/ครัง้) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์            
ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดาวน์นี่ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ทีร่ะดบั 0.05   
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม สูตรเข้มข้นพิเศษ ดาวน์นี่                 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั โดยพบว่าผูบ้รโิภคเพศชายมพีฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถี่   
ต่อเดือนและด้านจ านวนชิ้นต่อครัง้ในการซื้อผลิตภัณฑ์ปรบัผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดาวน์นี่มากกว่าผู้บริโภค               
เพศหญงิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แต่ผูบ้รโิภคเพศชาย มพีฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้  
ในการซือ้ผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มสตูรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่น้อยกว่าผูบ้รโิภคเพศหญงิ เน่ืองจาก เพศชายเป็นเพศทีม่ี
ลกัษณะอุปนิสยัง่ายๆ ไม่พถิพีถินัในการเลอืกซือ้ เน้นความสะดวกสบาย เลอืกซือ้เพื่อเพยีงการใชต่้อครัง้เท่านัน้ 
ซึ่งแตกต่างจากเพศหญิงซึ่งเป็นเพศที่ค่อนขา้งใส่ใจในรายละเอยีด และมคีวามพถิพีถิัน ชอบจบัจ่ายใชส้อยและ             
มกัเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพและเหน็ผลชดัเจนมากกว่า ผลติภณัฑอ์ื่น และคุม้ค่ากบัเงนิทีจ่่ายไป รวมถงึหาก
สนิคา้นัน้ๆช่วยส่งเสรมิใหต้วัเองดูด ีเป็นคนทีใ่ส่ใจการเลอืกใชผ้ลติภณัฑด์ีๆ  ใหก้บัตวัเองหรอืครอบครวักจ็ะเป็น   
สิง่ทีย่นิดจีะเลอืกซือ้เป็นอย่างยิง่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งของ ชุมพชิา ฉนัทาธกิาร (2559) ศกึษาเรื่อง 
“คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑผ์า้ออ้มเดก็ส าเรจ็รูป“ มามีโ่พโค” 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กส าเร็จรูป “มามี่โพโค” ด้านปริมาณการซื้อต่อครัง้ (แพ็ค) แตกต่างกัน โดยเพศหญิง              
มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑม์ากกว่าเพศชาย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของ ณัญช์คนัส ปานเสมศรี (2551) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่น าเข้า                     
จากต่างประเทศของวัยรุ่นในสยามสแควร์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน                       
มพีฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่น าเขา้จากต่างประเทศของวยัรุ่นในสยามสแควร์ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดาวน์นี่                 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยพบว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 30-39 ปี และ อายุ 40-49 ปี                      
มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถีต่่อเดอืน และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มสตูรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่
ต่อครัง้ มากกว่าผู้บรโิภคที่มอีายุ 50 ปีขึน้ไป อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากผู้บรโิภคทีม่อีายุ  
30-39 ปี และ อายุ 40-49 ปี เป็นช่วงอายุที่มีความมัน่คงในหน้าที่การงาน และมีรายได้สูงเพียงพอ ต้องการ                  
การยอมรบัจากสงัคม มกีจิกรรมเขา้สงัคมมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 50 ปีขึน้ไป และผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 30-39 ปี และ 
อายุ 40-49 ปี พร้อมที่จะเลือกซื้อผลิตภณัฑ์ผลิตภัณฑ์ปรบัผ้านุ่ม สูตรเข้มข้นพิเศษที่มรีาคาค่อนขา้งสูง แต่มี
ประสทิธิภาพของกลิ่นที่หอม ยาวนาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งของ ทชล เศวตประสาธน์ ( 2558) 
ศึกษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสนิค้า H&M ของผู้บรโิภค              
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่กล่าวว่า อายุที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมพบว่า ด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร               
ในภาพรวม ดา้นจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ 
และด้านราคา มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดโีดยรวมต่อตราสนิค้า H&M แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยั 
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ของ กญัญาพนัธ ์บรูณารมย ์(2545) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้แป้งเยน็ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อแป้งเย็น               
ในขนาดทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปรบัผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ             
ดาวน์นี่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและ 
ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อ ด้านจ านวนชิ้นและด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลติภณัฑ์               
ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดาวน์นี่ต่อครัง้ มากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและ ระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี จะมีความรู้ ความสามารถมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี รวมถึงระดบั
การศกึษาทีส่งูจะสง่ผลต่อหน้าทีก่ารงาน และการที่มรีายไดท้ีส่งูกว่า ท าใหม้กี าลงัซือ้สงูตามไปดว้ย ท าใหผู้บ้รโิภค
ที่มีระดบัการศกึษาสูงกว่าซึ่งคือผู้บริโภคที่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตรแีละระดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรี              
โดยจะมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มสตูรเขม้ขน้พเิศษว่า ผลติภณัฑ์ใดมปีระสทิธภิาพในการดแูล
เสน้ใยผา้ เขา้ใจประโยชน์ของไมโครแคปซูลเทคโนโลยทีีช่่วยใหเ้สือ้ผา้หอมยาวนานมากกว่า 20 วนั เมื่อเทยีบกบั
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตร ีมจี านวนครัง้ต่อเดอืนไม่บ่อย แต่มคี่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้มากขึน้ 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัที่เกี่ยวข้องของ จนัจริา อรวงศ์ไพศาล (2558) ศกึษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารที่ร้านไดโซ ซงัเงยีว ของผู้บรโิภคในเขตบางนา ” ที่กล่าวว่า 
ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ และ 
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อเดือน แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ เมษยา สดส ี(2546) ศกึษาเรื่อง 
ปจัจยัที่มทีศันคตแิละพฤติกรรมการซื้อหตัถกรรมของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติในตลาดจตุจกัร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
หตัถกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดาวน์นี่                 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั โดยพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ 
และ อาชีพอิสระ มีพฤติกรรมการซื้อ ด้านความถี่ในการซื้อต่อเดือนและด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์                  
ปรบัผ้านุ่มสูตรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ต่อครัง้ มากกว่าผู้บรโิภคที่มอีาชพีนักเรยีน / นิสติ / นักศกึษา อาชพีธุรกจิ
ส่วนตวั / เจ้าของกจิการ และอาชพีรบัจ้าง / พนักงานเอกชน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ และ อาชพีอสิระ เป็นอาชพีทีต่้องการยอมรบัจากทางสงัคม 
การดูแลเสือ้ผ้าเครื่องแต่งกายให้ดูดอียู่เสมอเป็นตวัช่วยในการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทางสงัคมไดท้างหนึ่ง หากได้
รับค าชมเชยในการดูแลเสื้อผ้าการแต่งกาย จะเกิดความภาคภูมิใจที่ดูแลภาพลักษณ์ตัวเองจนมีคนชื่นชม 
เพราะฉะนัน้อาชพีขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ และ อาชพีอสิระจงึใหค้วามส าคญักบัการดูแลเสือ้ผา้มากว่า
อาชพีอื่นๆ ท าใหม้คีวามถีใ่นการซือ้และค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้มากกว่าอาชพีอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้งของ เบญจลกัษณ์ ดไีพศาลกุล (2555) ศกึษาเรื่อง “คุณค่าตราสนิค้าที่มผีลต่อพฤตกิรรมและแนวโน้ม 
การซื้อสนิค้า”เพดดกิรี” ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร” ที่กล่าวว่า อาชพีที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมในการซือ้             
เพดดกิรใีห้สุนัขในด้านความถี่ในการซื้อต่อ 3 เดอืน แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ มณฑกาญจน์ 
วิจิตรสกลธ์ (2552) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจ และแนวโ น้มพฤติกรรมการบริโภค                 
นมเปรี้ยวของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั                
ม ีพฤตกิรรมการบรโิภคนมเปรีย้วแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้น              
พิเศษดาวน์นี่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั โดยพบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท และ มากกว่า 40,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซื้อดา้นความถี่
ในการซือ้ต่อเดอืนน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 20,000 บาท แต่ดา้นค่าใชจ้่าย 
ในการซื้อผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มสตูรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ต่อครัง้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่า
หรอืเทยีบเท่า 20,000 บาท อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า จงึมหีน้าทีก่ารงานทีม่คีวามมัน่คง ท าใหม้กี าลงัซือ้สงูเพยีงพอต่อการซือ้ผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มสตูรเขม้ขน้
พเิศษในขนาดทีใ่หญ่กว่าตามไปดว้ย ซึง่ขนาดทีใ่หญ่ส่งผลต่อความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืนทีล่ดลง โดยผูบ้รโิภคจะใช้
ผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มสตูรเขม้ขน้พเิศษเพื่อเป็นตวัช่วยในการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทางสงัคมในเรื่องการดูแลเสือ้ผา้
เครื่องแต่งกายให้มีกลิ่นหอมยาวนานมากกว่า 20 วัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ พัชรพล                   
ศริสิุขปีระดษิฐ ์(2558) ศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 
1,500 ซซีขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ทีก่ล่าวว่า รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นจ านวน
เงินดาวน์แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวิจยั ของ พทัธนันท์ เจริญบรรจง (2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม               
การตดัสนิใจซือ้ผงซกัฟอกยีห่อ้บรสีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภค
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                          
ทีร่ะดบั 0.05 

คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความสมัพนัธ์กบัตราสนิคา้ และดา้นความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดาวน์นี่ ด้านความถี่ในการซื้อต่อเดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นในด้าน
ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้และภกัดต่ีอตราสนิคา้มากขึน้ จะท าใหด้า้นความถี่ในการซือ้ต่อเดอืนเพิม่ขึน้ เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคเชื่อมัน่ในคุณภาพว่า กลิน่หอมยาวนานกว่าผลติภณัฑอ์ื่น เกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ โดยทุกครัง้ทีซ่ือ้ 
จะเจาะจงซื้อสินค้าตรา“ดาวน์นี่”มากขึ้น จึงสามารถซื้อในจ านวนที่เพิ่มขึ้น ท าให้ซื้อบ่อย ความถี่จึงเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากตราสนิค้ามอีทิธพิลต่อความถี่ในการซื้อต่อเดอืนของผู้บรโิภค เพราะตราสนิค้าจะช่วยเพิม่ความมัน่ใจ              
ในการตัดสนิใจซื้อสนิค้า การซื้อสนิค้าจากตราสนิค้าที่รู้จกัจะช่วยลดความเสี่ยงในการซื้อลง ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัย ของ วิมล ลิ้มสุวรรณศิลป์ (2554) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าและการรับรู้เกี่ยวความคุ้มค่าที่มี
ความสมัพนัธ์พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางต่างประเทศของผู้บริโภคหญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
คุณค่าตราสนิคา้กบัความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ และความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการซือ้
เครื่องส าอางต่างประเทศของผู้บรโิภคหญงิไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อ อย่างมนีัยส าคญั  
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

คุณค่าตราสนิค้าด้านการรู้จกัตราสนิค้า ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า และด้านความจงรกัภกัดต่ีอ              
ตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑป์รบัผ้านุ่ม สูตรเขม้ขน้พเิศษ ดาวน์นี่ ด้านจ านวนชิน้              
ในการซื้อต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า ผู้บรโิภค             
มคีวามคดิเหน็ในด้านรู้จกัตราสนิค้า ความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า และภกัดต่ีอตราสนิค้ามมีากขึ้น จะท าให้ด้าน
จ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้เพิม่ขึน้จากการซือ้จ านวนทีเ่พิม่ขึน้จากปกตทิีเ่คยซือ้ หากมโีปรโมชัน่ (ลด/แลก/แจก/
แถม) จะเกดิพฤตกิรรมการซือ้ไดง้่ายขึน้ เนื่องจากตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ของผูบ้รโิภค 
ตราสนิค้าจะช่วยเพิม่ความมัน่ใจในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ดงันัน้การซื้อสนิคา้ตราสนิค้าที่คุณภาพผลติภณัฑท์ีด่ี              
จะช่วยเพิม่ความพงึพอใจในคุณภาพมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ วมิล ลิ้มสุวรรณศลิป์ (2554) ศกึษา
เรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และการรบัรู้เกีย่วความคุม้ค่าทีม่คีวามสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการซื้อเครื่องส าอางต่างประเทศ
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ของผู้บรโิภคหญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสนิค้ากบัการรู้จกัตราสนิค้า ความสมัพนัธ์กบั             
ตราสนิค้า และความจงรกัภักดีต่อตราสนิค้า มีความสมัพนัธ์พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางต่างประเทศของ
ผูบ้รโิภคหญงิไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

คุณค่าตราสนิคา้ดา้นคุณภาพทีร่บัรูต้ราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ และดา้นความจงรกัภกัดี
ต่อตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่ม สตูรเขม้ขน้พเิศษ ดาวน์นี่ ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการซื้อต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า ผู้บรโิภค             
มคีวามคดิเหน็ในดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ และภกัดต่ีอตราสนิคา้มากขึน้ จะท าใหด้า้นค่าใชจ้่ายในการซื้อ  
ต่อครัง้เพิม่ขึน้ และถ้าหากผู้บรโิภครบัรู้ในคุณภาพของตราสนิค้ามากขึน้ จะท าให้มคี่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้
ลดลง เนื่องจากผูบ้รโิภคเกดิความเชื่อมัน่ว่าช่วยใหผ้า้นุ่มฟู ช่วยดูแลถนอมเสน้ใยผา้ โดยใชน้ ้ายาเพยีง 1/5 ของ
ปรมิาณของผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มสตูรมาตรฐาน กจ็ะช่วยใหผ้า้นุ่มฟูไดแ้ลว้ ตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อค่าใชจ้่ายในการ
ซื้อต่อครัง้ของผู้บริโภค เพราะตราสนิค้าที่ผู้บริโภคมัน่ใจในคุณภาพจะช่วยให้ผู้บริโภครู้สกึประหยดัค่าใช้จ่าย             
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั ของ วิมล ลิ้มสุวรรณศิลป์(2554) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าและการรับรู้                
เกีย่วความคุม้ค่าทีม่คีวามสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการ ซือ้เครื่องส าอางต่างประเทศของผูบ้รโิภคหญงิไทยในเขตกรุงเทพ
มหานคร พบว่า คุณค่าตราสนิคา้กบัคุณภาพทีร่บัรู้ตราสนิค้าความสมัพนัธก์บัตราสนิค้า และความภกัดี  ต่อตรา
สนิค้า มคีวามสมัพนัธพ์ฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางต่างประเทศของผูบ้รโิภคหญงิไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของ
ผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่ม สตูรเขม้ขน้พเิศษ ดาวน์นี่ ดา้นความถีใ่นการ
ซื้อต่อเดอืนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่าผู้บรโิภคมคีวาม
คดิเหน็ในดา้นความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์และศกัยภาพของผลติภณัฑม์ากขึน้ จะท าใหด้า้นความถีใ่นการซือ้
ต่อเดอืนเพิม่ขึน้ เมื่อผู้บรโิภคเกดิความเชื่อมัน่ในตราสนิค้าประกอบกบัผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่ม สูตรเขม้ขน้พเิศษ 
ดาวน์นี่ สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคได ้ส่งผลใหม้คีวามถี่ในการซือ้ต่อเดอืนเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ศลิป์ศรุต บุญศริ ิ(2555) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อลาเนจของผู้บริโภคหญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจัยด้าน                 
ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อลาเนจของผู้บริโภคหญิงไทยในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม สูตรเข้มข้นพิเศษ ดาวน์นี่ ด้านจ านวนชิ้นในการซื้อต่อครัง้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในดา้นรปูลกัษณ์
ผลิตภัณฑ์ และศกัยภาพของผลิตภัณฑ์มากขึน้ จะท าให้ด้านจ านวนชิ้นในการซื้อต่อครัง้เพิ่มขึน้ เมื่อผู้บรโิภค              
เกิดความเชื่อมัน่ในตราสนิค้าประกอบกบัผลิตภณัฑ์ปรบัผ้านุ่ม สูตรเข้มขน้พเิศษ ดาวน์นี่ สามารถตอบสนอง     
ความต้องการของผูบ้รโิภคได้ ส่งผลให้จ านวนชิน้ในการซื้อต่อครัง้เพิม่ขึน้ตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั 
ของ ศิลป์ศรุต บุญศิริ (2555) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑย์ีห่อ้ลาเนจของผูบ้รโิภคหญงิไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด             
มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ยี่ห้อลาเนจของผู้บรโิภคหญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนชิ้น             
ในการซือ้ต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์             
ปรบัผ้านุ่ม สูตรเข้มข้นพิเศษ ดาวน์นี่ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05                
จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในดา้นศกัยภาพของผลติภณัฑม์ากขึน้ จะท าให้
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้เพิม่ขึน้ เนื่องจากผู้บรโิภคมัน่ใจว่าไม่ท าใหเ้กดิการแพ้และระคายเคอืง จงึท าให้
ผู้บริโภคยงัคงซื้ออยู่ ท าให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้เพิม่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยั ของ ศิลป์ศรุต บุญศริิ 
(2555) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อลาเนจ                 
ของผู้บริโภคหญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อพฤติกรรม              
การซือ้ผลติภณัฑย์ีห่อ้ลาเนจของผูบ้รโิภคหญงิไทยในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั 

1. ผู้วิจยัเสนอว่า บริษัทผู้ผลติผลิตภณัฑ์ปรบัผ้านุ่มสูตรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่ ควรด าเนินกลยุทธ์ด้าน           
การโฆษณา โดยเน้นการสื่อสารใหเ้ขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคผูห้ญงิเป็นหลกั รวมถงึการออกแบบผลติภณัฑใ์หส้วยงาม 
โดดเด่น ให้ถูกใจผู้บรโิภคเพศหญงิ และเพื่อให้ผู้บรโิภคเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ปรบัผ้านุ่มสูตรเขม้ขน้พเิศษดาวน์นี่               
ณ จุดขาย ได้ง่ายขึ้น  ขยายฐานผู้บริโภคให้กว้างมากขึ้น ควรการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ที่สามารถใช้ผลติภณัฑ์                
ไดท้ัง้ครอบครวั ครอบคลุมทัง้วยัเดก็และผูใ้หญ่ เสรมิดว้ยการท าโปรโมชัน่ (ลด/แลก/แจก/แถม) ในช่วงทีอ่อกสนิคา้
ใหม่ ซึง่เป็นเครื่องมอืทางการตลาดอกีตวัหนึ่งทีช่่วยกระตุ้นการซือ้ของผูบ้รโิภคในช่วงสัน้ๆ รวมถงึสามารถจูงใจ 
ให้ผู้บรโิภคทัง้รายเก่าและรายใหม่ซื้อได้ รวมถึงควรด าเนินกลยุทธ์ด้านการโฆษณาโดยเน้นการสื่อสารจุดขาย              
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อใหเ้กดิการรูจ้กัและจดจ าตราสนิคา้ไดต้ลอดเวลาของผูบ้รโิภค โดยการ
แจกตวัอย่างสนิคา้เพื่อใหเ้กดิการทดลองใชแ้จกบรเิวณย่านออฟฟิซส านักงานต่างๆ เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างครอบคลุม เพราะการวิจัยครัง้น้ีพบว่า ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม                      
คือ โปรโมชัน่ (ลด/แลก/แจก/แถม) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อ นอกเหนือไปจากตัวเองและสมาชกิ                 
ในครอบครวั คือ เพื่อนและคนรู้จกั และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกบัอุปนิสยั                 
ทีเ่พศหญงิทีค่่อนขา้งใส่ใจในรายละเอยีด รอบคอบ สนใจในเรื่องความสวยงาม เลอืกสรรแต่สิง่ทีด่ทีีสุ่ดเพื่อตวัเอง
และใสใ่จคนรอบขา้งอกีดว้ย 

2. ผูว้จิยัเสนอว่า บรษิทัผูผ้ลติผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่ม สตูรเขม้ขน้พเิศษ ดาวน์นี่ควรใหค้วามส าคญัในเรื่อง 
ด้านรู้จกัตราสนิค้าให้เกดิการจดจ ามากขึน้ โดยสื่อสารให้เหน็ถึงประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ว่าช่วยให้ผ้านุ่มฟู 
สามารถดูแลถนอมเส้นใยผ้า นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือทางการตลาดให้เกิดความเชื่อมัน่ในคุณภาพ                  
หอมยาวนานกว่าผลติภณัฑอ์ื่นๆ ควรตอกย ้าตราสนิคา้ใหอ้ยู่ต าแหน่งในใจของผูบ้รโิภค เพื่อใหเ้กดิรูจ้กัตราสนิคา้ 
และจดจ าไดอ้ยู่ตลอดเวลา เพื่อใหเ้กดิความจงรกัภกัดกีบัตราสนิค้ามากขึน้ ส าหรบัผูบ้รโิภครายเก่านัน้  กเ็พื่อให้
เกิดความจงรกัภักดีกบัตราสนิค้าซึ่งจะน าไปสู่การเจาะจงซื้อตราสนิค้านี้ทุกครัง้ รวมถึงยินดีที่จะบอกต่อหรอื
แนะน าให้ผู้บริโภครายใหม่ได้อีกด้วย เช่น การมีพัฒนาผลิตภัณฑ์สีหรือกลิ่นใหม่ทุกๆ  ปี โดยท ารุ่นพิเศษ                        
(รุ่นจ านวนจ ากดั) เพื่อดงึดดูความสนใจจากผูบ้รโิภคใหเ้กดิการซือ้อย่างต่อเน่ือง มใีชส้ือ่การโฆษณาทางการตลาด
ผ่านช่องทางออฟไลน์ และ ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ เวปไซด์ เฟสบุ๊ค ไลน์                  
ออฟฟิซเชยีล หรอืผ่านอนิฟลเูอนเซอรต่์างๆ เพื่อสือ่สารใหเ้กดิการจดจ าตราสนิคา้ตลอดเวลา เพราะการวจิยัครัง้นี้
พบว่า ด้านรู้จกัตราสนิค้า ด้านคุณภาพตราสนิค้าทีร่บัรู้ และด้านความจงรกัภกัดกีบัตราสนิคา้ ผู้บรโิภคมรีะดบั
ความคดิเหน็เกี่ยวคุณค่าตราสนิค้าระดบัด ีซึ่งแตกต่างจากด้านความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า ซึ่งผู้บรโิภคมรีะดบั
ความคดิเหน็เกีย่วคุณค่าตราสนิคา้ระดบัดมีาก 
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3. ผูว้จิยัเสนอว่า บรษิทัผูผ้ลติผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่ม สตูรเขม้ขน้พเิศษ ดาวน์นี่ควรใหค้วามส าคญัในเรื่อง 
การเกบ็กกักลิน่  โดยมกีลิน่ตดิทนนานไดด้กีว่าสตูรมาตรฐาน และไม่ท าใหเ้กดิการแพแ้ละระคายเคอืง เพราะปจัจยั
ดา้นผลติภณัฑเ์ป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลกบัผูบ้รโิภคเลอืกซื้อผลติภณัฑป์รบัผา้นุ่มสตูรเขม้ขน้พเิศษดาวน์น่ีมากที่สุด  
ดงันัน้จึงควรมีการพฒันานวตักรรมไมโครแคปซูลของบรรจุภัณฑ์ทุก 4 - 5 ปี เพื่อตอกย ้าจุดแขง็ในเรื่องของ
ประสิทธิภาพของน ้าหอมที่มีกลิ่นหอมยาวนานมากกว่า 20 วัน  สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในฐานะผู้น า
ผลิตภัณฑ์ปรบัผ้านุ่ม สูตรเข้มขน้พิเศษอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพฒันาบรรจุภณัฑ์ของผลิตภัณฑ์ปรบัผ้านุ่มให้มี
ลวดลาย สสีนัสวยงาม น่าใช ้  ควบคุมคุณภาพสแีละความขน้เหลวของน ้ายา การเกบ็กกักลิน่  มกีลิน่ตดิทนนาน
ได้ดีกว่าสูตรมาตรฐาน และไม่ท าให้เกิดการแพ้และระคายเคืองควบคู่ไปด้วย เพราะการวิจัยครัง้นี้พบว่า                  
ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ ดา้นความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วคุณค่าตราสนิคา้
ระดบัดี ซึ่งแตกต่างจากด้านศกัยภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นเกี่ยวคุณค่าตราสินค้า               
ระดบัดมีาก   
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก 
อาจารย ์ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริม่ตน้จบ
เสรจ็สมบูรณ์ในการให้ค าปรกึษา ค าแนะน าที่มคีุณค่า ช่วยเหลอืและแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์              
ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน และอาจารย์ ดร.เศรษฐวสัภุ์             
พรมสิทธิ ์ที่ให้ความอนุเคราะห์เ ป็นผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม และ                            
เป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ ์ซึง่ได้สละเวลาอนัมคี่าในการใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แกไ้ข
ขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยัครัง้นี้ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ประสทิธิ ์ประสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ที่ดี                
แก่ผูว้จิยั อกีทัง้ยงัใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ญาติพี่น้อง ของผู้วจิยัที่ได้ใหก้ารสนับสนุน ส่งเสรมิ พร้อมทัง้  
เป็นก าลงัใจใหต้ลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ  น้องๆ ทีช่่วยเหลอืกนัเสมอมารวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน
ที่สละเวลาให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้มสี่วนช่วยเหลือทุกท่านที่มไิด้เอ่ยถึงมา               
ณ ทีน่ี้ 
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