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การวจิยัครัง้น้ีมจุีดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรบัรูโ้ฆษณาตรงและโฆษณาแฝงและปจัจยัดา้นผลิตภณัฑ์ที่มี

ผลต่อการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้
น้ีคอื ผูบ้รโิภคทีไ่ม่เคยซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีค่าความเชื่อมัน่อยู่ที่ 0.76-0.90 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่               
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่าง            
โดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ  

ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 28-35 ปี สถานภาพโสด / 
อยู่คนเดยีว อาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน / ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกิจ / ลูกจา้ง และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 40,001 
บาทขึน้ไป โดยมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกับปจัจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ประโยชน์หลักของผลิตภณัฑน์ ้ายาซัก
ผา้ รูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงั และศักยภาพเกี่ยวกบัผลิตภณัฑอ์ยู่ในระดบัมาก ดา้นการรบัรู้
โฆษณาตรงของผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้อยู่ในระดบัมาก ดา้นการรบัรูโ้ฆษณาแฝงของผลิตภณัฑน์ ้ายาซกัผา้อยู่ใน
ระดบัมาก และดา้นการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้อยู่ในระดบัซื้อ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู ้บริโภคที่มี อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน             
แตกต่างกัน มีการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑน์ ้ายาซักผา้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ปจัจัย
ดา้นผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย รูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ ์และผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์
น ้ายาซักผา้ อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และมอีทิธพิลในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 17.4 การรบัรูโ้ฆษณา
ตรง ดา้นการโฆษณาตามป้ายกลางแจง้/บนรถประจ าทาง/สถานีรถไฟฟ้า/บนทางด่วน (Billboard) การลงโฆษณา
ผ่าน Facebook และการติดจอทวีีหรือป้ายโฆษณา ณ จุดขาย ที่มีผลต่อการตดัสนิใจซื้อผลิตภัณฑน์ ้ ายาซักผา้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 และมีอิทธิพลในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 18.9 การรับรู้โฆษณาแฝงดา้น  
การน าเสนอโดยเป็นป้ายโฆษณาแฝงในรูปแบบ โปสเตอร์ ป้ายรถเมล์ บิลบอร์ด ในฉากละครซิทคอม / ละคร
โทรทศัน์ / ภาพยนตร ์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้ อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ
มอีทิธพิลในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 17.6 
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ค าส าคญั: การรบัรูโ้ฆษณาตรง การรบัรูโ้ฆษณาแฝง ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑ ์การตดัสนิใจซื้อ ผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้ 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study direct advertising, product placement and the product 
factors which affected purchasing decisions on buying liquid detergent products in the Bangkok 
metropolitan area. A questionnaire was distributed to four hundred consumers who had never purchased 
liquid detergent products. The questionnaire was used as a data collection tool and the reliability of the 
test was 0.76-0.90.  The statistics used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, 
a t-test, a one-way analysis of variance for differential analysis and multiple regression analysis. 

The results of the research were as follows: Most of the respondents were female, aged between 
twenty eight and thirty five, single, lived alone, worked as private company employees, government officers 
and state enterprise employees with an average monthly income of over 40,001 baht. The majority of the 
opinions of the respondents revealed that the product factor was at a high level in the aspects of liquid 
detergent core product, formal product, expected product and potential product. Direct advertising and 
product placement were also at a high level and the buying decisions were at a purchased level.  

The results of the hypothesis testing were as follows: Consumers of different ages, marital status, 
occupations and average monthly income had different buying decision of liquid detergent with a statistical 
significance of 0.05. The product factor in terms of formal product and expected product influenced the 
buying decisions of liquid detergent with a statistical significance of 0.05 and influenced forecast was 
17.4%. Direct advertising in terms of outdoor billboards, bus advertising, banners at BTS station, tollway 
billboards, Facebook advertising in store advertising influenced buying decisions of liquid detergent with a 
statistical significance of 0.05 and an influenced forecast was 18.9%. Product placement in terms of tie -in 
posters for bus stops, billboards, in dramas and sitcoms on TV, movies influencing the buy ing decisions 
on liquid detergent with a statistical significance of 0.05 and the influenced forecast was 17.6%.  

 
Keywords: DIRECT ADVERTISING, PRODUCT PLACEMENT, PRODUCT FACTOR, DECISION, 
LIQUID DETERGENT 
 
บทน า 

ในปจัจุบนัน้ีตลาดผงซักฟอกมอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ทุกๆปี  เน่ืองดว้ยจ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ มกีาร
ขยายตวัของครอบครวัเดีย่ว โดยการแยกออกมาจากครอบครวัมาอยู่อาศัยดว้ยตนเอง ส่งผลใหต้ลาดยงัมศีักยภาพ
และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 4 -5 ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปีติดต่อกัน ยกตัวอย่างเช่น                   
ปี พ.ศ. 2558 มมูีลค่าตลาดรวม 18,800 ล้านบาท ซึ่งเตบิโตจากปี พ.ศ. 2557 คดิเป็นรอ้ยละ 5 และปี พ.ศ. 2557 
มมูีลค่าตลาดรวม 17,900 ล้านบาท ซึ่งเตบิโตจากปี พ.ศ. 2556 คดิเป็นรอ้ยละ 5 (สาวติร ี รนิวงษ์ , 2559) อย่างไร
ก็ตามเมื่อดูจากภาพรวมของตลาดผงซักฟอกปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมมูีลค่ากว่า 1.8 หมื่นล้านบาท แต่ในปี พ.ศ. 2559 
ภาพรวมของตลาดกลับไม่เตบิโตกลับตดิลบร้อยละ 1 โดยผงซักฟอกแบ่งเป็นชนิดผงร้อยละ 80 ภาพรวมลดลง 
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ร้อยละ 3 และชนิดน ้ าร้อยละ 20 เติบโตร้อยละ 8 ซึ่งเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจและก าลังซื้อที่ชะลอตัวลง      
ประกอบกับการแข่งขนัทีรุ่นแรง (หนังสอืพมิพฐ์านเศรษฐกิจ, 2559) 

ปจัจุบันผงซักฟอกชนิดน ้าหรือน ้ายาซักผ้าน้ีมีการแข่งขันที่สูงอย่างมาก ซึ่งสามารถดูได้จากความถี่            
ในการออกผลิตภัณฑน์ ้ายาซักผ้าเพิ่มขึ้นทัง้ยี่ห้อใหม่ และ การปรับขนาดบรรจุภัณฑข์องยี่ห้อเดมิ เช่น ดาวน์น่ี 
เป็นยีห่อ้ทีม่คีวามโดดเด่นและประสบความส าเรจ็ในตลาดน ้ายาปรบัผา้นุ่มมาอย่างต่อเน่ืองในช่วง 5 -6 ปีทีผ่่านมา 
และมฐีานลูกคา้ทีแ่ขง็แกร่ง จงึต่อยอดมารุกตลาดผงซักฟอก ดว้ยการออกมาทัง้ชนิดผงและชนิดน ้ า เมื่อปลายปี  
พ.ศ. 2559 เพื่อเพิม่ฐานลูกคา้ และเพิม่ส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งยีห่อ้อื่น อาท ิบรสี เปา แอทแทค ทีม่อียู่ในตลาด
ผงซักฟอกอยู่แล้ว จากการสนทนาแบบกลุ่มจ านวน 50 คน ท าใหเ้หน็ไดว้่าปจัจยัดา้นผลิตภณัฑนั์น้มคีวามส าคัญ
อย่างมาก ซึ่งในธุรกิจน ้ายาซักผา้ สามารถแบ่งระดบัของผลิตภณัฑ ์ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑห์ลักทีบ่่งบอก             
ถึงคุณสมบัติของน ้ ายาซักผ้าที่ต้องมีการท าความสะอาดคราบสกปรกไดห้มดจด ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ ์            
ถา้บรรจุภณัฑม์กีารออกแบบทีช่ัดเจนโดดเด่นก็เป็นสิง่หน่ึงทีด่ ึงดูดใจได ้ ดา้นผลิตภณัฑท์ีค่าดหวังทีน่อกจากขจัด
คราบไดด้แีล้วยงัตอ้งมกีลิ่นทีห่อม ล้างออกง่าย ไม่ทิง้คราบขาวบนเน้ือผา้ และสามารถลดกลิ่นอบัไดอ้กีดว้ย และ
ดา้นศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภณัฑ ์คอืตอ้งมกีารพฒันา และปรบัปรุงสูตรของผลิตภณัฑเ์พิม่ขึน้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู ้บริโภคมากยิ่งขึ้น จากสาเหตุ
ดังกล่าวการที่จะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขันในระยะยาวและมีความยัง่ยืนนัน้ การวิจัยพัฒนาผลิตภณัฑ์
อย่างต่อเ น่ืองของน ้ ายาซักผ้าเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิด                
ความพงึพอใจได ้

ทัง้น้ี  สื่อโฆษณาถือเป็นอีกหน่ึงปจัจัยที่ส าคัญและมีผลในการตัดสินใจซื้อสินค้า ดูได้จากนีลเส็น              
ประเทศไทย สรุปภาพรวมการใช้งบโฆษณาตลอดปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่ารวมทัง้หมดอยู่ที่ 101,445 ล้านบาท              
โดยสื่อดัง้เดมิอย่างทีวอีนาล็อก (Traditional Channel) ยังคงครองส่วนแบ่งน้ีได้มากที่สุด ตามมาด้วยทวีดีจิทิลั 
และหนังสอืพมิพ ์ และถา้เปรยีบเทยีบกับปี พ.ศ. 2559 สื่อโฆษณาทีเ่ตบิโตทีสุ่ดคอื สื่อ ณ จุดขาย รอ้ยละ 34.57 
ตามมาด้วย สื่อในโรงภาพยนตร ์ร้อยละ 25.01 และ สื่อนอกบา้น ร้อยละ 12.78 (Fayossy, 2561) จากขอ้มูลน้ี            
ท าให้เห็นได้ว่าโฆษณายังมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อผู ้บริโภค เพราะพฤติกรรมลูกค้ายังคงมีการรับรู้สื่อ
โฆษณาตามช่องทางต่างๆ ทัง้โฆษณาทางตรง และโฆษณาแฝงซึ่งมคีวามนิยมเป็นอย่างมาก จงึท าใหก้ารโฆษณา
เป็นเครื่องมอืหลักทีจ่ะท าให้ผูบ้รโิภคได้รูจ้กัและรบัรูถ้ึงคุณสมบัตสินิคา้มากยิง่ขึน้ และท าใหลู้กคา้เขา้ใจและรับรู้
คุณค่าของผลิตภณัฑ ์ท าใหส้ามารถตดัสนิใจซื้อสนิคา้ไดง่้ายขึน้ 

จากเหตุผลทีก่ล่าวมาข้างตน้ ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษา การรบัรูโ้ฆษณาตรงและโฆษณาแฝง
และปจัจัยด้านผลิตภัณฑท์ี่มีผลต่อการตดัสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์น ้ายาซักผ้า ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร              
ในดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นการรบัรูโ้ฆษณาตรงและโฆษณาแฝง โดยน าผลการศึกษาทีไ่ดไ้ปใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาและปรบัปรุงผลิตภณัฑใ์หด้ขีึน้ ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างแทจ้รงิ และท าการโฆษณาใหต้รงกบั
การรบัรูข้องผูบ้รโิภค เพื่อเป็นแนวทางส าหรบับรษิัทหรอืผูป้ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับน ้ายาซักผา้ ในการวางแผนเพื่อ
รกัษาลูกคา้เดมิ และเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่ เพื่อใหบ้รษิัทมสี่วนแบ่งทางการตลาดเพิม่มากขึน้  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน์ ้ายาซักผ้า ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลักษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายไดต้่อเดอืน  

2.  เพื่อศึกษาปจัจยัดา้นผลิตภณัฑ์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ ายาซักผา้ ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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3.  เพื่อศึกษาการรบัรูโ้ฆษณาตรงและโฆษณาแฝงทีม่ีผลต่อการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผ้าของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ลักษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้ในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกัน  

2. ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ประโยชน์หลักของผลิตภณัฑ ์รูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑ์
ที่คาดหวงั และศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑน์ ้ายาซักผ้า ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. การรับรู้โฆษณาตรง มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อผลิตภัณฑ์น ้ า ยาซักผ้า ของผู ้บริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

4. การรับรู้โฆษณาแฝง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น ้ า ยาซักผ้า ของผู ้บริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร ์ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2550 :5 7- 59 ) กล่าวว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เป็นสิ่งส าคญั             
ทีนิ่ยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 
 แนวคิดเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ Philip Kotler. (2012: 326)  กล่าวว่า ระดับของผลิตภัณฑ์ (Five 
Product Levels) ผูว้างแผนจ าเป็นตอ้งพจิารณาสนิคา้และบรกิาร ม ี5 ระดบัประกอบดว้ย 

1. ผลิตภัณฑ์หลัก (Core product) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่ผู ้ผลิตเสนอขาย              
กับผู ้บริโภค ซึ่งอาจเป็นเรื่องของประโยชน์ใช้สอย การแก้ปญัหาให้กับลูกค้า การขายความปลอดภัย              
ความสะดวกสบาย การประหยัด ตัวอย่าง เช่น ผลประโยชน์ที่ส าคัญของโรงแรม คือ เป็นที่เช่าพักอาศัย 
ผลประโยชน์ทีส่ าคญัของเครื่องปรบัอากาศ คอื ใหค้วามเยน็ 

2. รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ส่วนที่มีตัวตน ( Formal or tangible product) หมายถึง 
ลักษณะทางกายภาพที่ผู ้บริโภคสัมผัสหรือ รับรู้ได้ เป็นส่วนที่ท าให้ผลิตภัณฑ์หลักท าหน้าที่ไดส้มบูรณ์ หรือ              
เชิญชวนใหใ้ช้มากขึน้ 

3. ผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงั (Expected product) เป็นกลุ่มของคุณสมบตัแิละเงื่อนไขทีผู่ซ้ื้อคาดหวงัจะได้รับ
และใช้เป็นขอ้ตกลงจากการซื้อสนิคา้การเสนอผลิตภณัฑ ์ทีค่าดหวงัจะค านึงถงึความพงึพอใจของลูกคา้เป็นหลัก  

4. ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product) หมายถึงผลประโยชน์ที่ผู ้ซื้อได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือ                
จากผลิตภณัฑห์ลัก และผลิตภณัฑท์ีม่ตีวัตน 

5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Potential product) หมายถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรอืพฒันาไปเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต 
 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 116) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง 
กระบวนการทีแ่ต่ละบุคคลเลือกสรร จดัระเบยีบ และตคีวาม เกี่ยวกับสิง่กระตุน้ โดยอาศัยประสาทสมัผสัทัง้หา้ คอื 
การไดเ้หน็ การไดย้นิ การไดก้ลิ่น การลิ้มรส และการสมัผสั เพื่อสรา้งภาพทีม่คีวามหมายออกมา หรอือาจหมายถงึ
วิธีที่บุคคลมองสิง่ที่อยู่รอบๆตวั บุคคล 2 คน ซึ่งได้รับสิ่งกระตุ้นอย่างเดยีวกัน เงื่อนไขอย่างเดยีวกัน จะแสดง            
การรู้จัก การเลือก การจัดระเบียบ และการตีความหมายแตกต่างกัน การรับรู้เป็นกระบวนการของแต่ละบุคคล                
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ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับความตอ้งการ ค่านิยม  และความคาดหวงั อทิธพิลของแต่ละตวัแปรเหล่าน้ีจะส่งผลต่อพฤติกรรม
ของผูบ้รโิภคและมคีวามส าคญัต่อการตลาด 

แนวคิดเกี่ยวกบัการโฆษณาตรง องอาจ ปทะวานิช (2550: 34-36) กล่าวว่า การโฆษณา หมายถงึ 
การใหข้อ้มูลข่าวสารสนิคา้หรอืบรกิารใหผู้บ้รโิภคโดยทัว่ไปทราบ ซึ่งเป็นเครื่องมอืสื่อสารทางการตลาด เพื่อจูงใจ
หรอืโน้มน้าวใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย มพีฤตกิรรมคล้อยตามสิ่งที่ตอ้งการใหผู้บ้รโิภครบัทราบ และใหผู้บ้ริโภค              
มกีารตดัสนิใจซื้อหรอืใช้สนิคา้และบรกิาร 

แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณาแฝง สกนธ์ ภู่งามดี (2547) กล่าวว่า การโฆษณาแฝง หมายถึง การน า
สนิคา้สอดแทรกเขา้ไปอยู่ในรายการหรอืฉากในละคร โดยใหส้นิคา้ตัง้อยู่ในลักษณะที่ท าใหผู้ช้มสามารถมองเหน็ได ้
อาจน าเสนอด้วยการให้ตัวละครหยิบใช้หรือการเอ่ยถึงสรรพคุณของสินค้าเข้าไปอย่างแนบเนียนในบทละคร               
จนท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการจดจ าในตัวสินคา้ และค่อยๆซึมซับโฆษณาอย่างต่อเน่ืองจนท าใหเ้กิดความทรงจ ากับ
ผูบ้รโิภคและมผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออนัเกิดจากการจดจ าภาพสนิคา้ทีไ่ดร้บัชมจากโฆษณาแฝง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการตดัสินใจซ้ือ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) กล่าวว่า การตดัสนิใจ หมายถงึ 
กระบวนการในการเลือกกระท าสิง่ใดสิง่หน่ึงจากทางเลือกต่างๆ เพื่อใหไ้ดต้ามสิง่ทีต่อ้งการ รวมไปถงึการตดัสนิใจ
ซื้อของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจเลือกซื้อสนิคา้และบรกิาร ซึ่งผ่านกระบวนการตดัสนิใจซื้อ 5 ขัน้ตอน คอื การรบัรู้
ถงึความตอ้งการหรอืปญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิทางเลือก การตดัสนิใจซื้อ และพฤตกิรรมภายหลังการ
ซื้อ ซึ่งผูว้จิยัไดน้ ากระบวนการตดัสนิใจซื้อ 4 ขัน้ตอน คอื การรบัรูถ้งึความตอ้งการหรอืปญัหา การคน้หาขอ้มูล 
การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจซื้อ ในทางกลับกัน สินค้าที่ผู ้บริโภคซื้อเป็นกิจวตัร ผู ้บริโภคมักจะขา้ม
ขัน้ตอนหรือสลับขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรมประกอบการตัดสินใจ เช่น ไม่ท าการเปรียบเทียบราคา ไม่หา
ข่าวสารประกอบการตดัสนิใจซื้อ อกีทัง้ยงัมผีูบ้รโิภคบางกลุ่มทีข่า้มขัน้ตอนไปท าการซื้อเลย ทัง้น้ีในงานวจิยัผูว้จิยั
จะมุ่งเน้นการวิจัยที่ขัน้ตอนการตัดสินใจซื้อเพียงขัน้ตอนเดียว อันเน่ืองมาจากขัน้ตอนของการตัดสินใจซื้อ                 
ซึ่งเป็นขัน้ตอนที่ผู ้บริโภคมีการตอบสนอง หรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผู ้บริโภคมีความสนใจมากที่สุด และจบลงที่
ผูบ้รโิภคท าการตดัสนิใจซื้อสนิคา้หรอืผลิตภณัฑนั์น้ๆ 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น ้ายาซักผ้า เป็นสารซักฟอกและสารท าความสะอาดชนิดหน่ึง ซึ่งสาร
ซักฟอกท าหน้าทีช่่วยก าจดัคราบสกปรกในการซักล้าง มกัรวมเรยีกว่า Detergent ในส่วนทีส่ ิง่สกปรกเปรอะเป้ือน
เสือ้ผา้ คราบสกปรก จะถูกก าจดัออกดว้ยการซักล้าง ซึ่งตอ้งอาศัยน ้า สารซักฟอก แรงขยี ้หรอืการขดัถู แต่สวน
มากคราบสกปรกมักมีสารไขมันปนอยู่ จึงต้องอาศัยสารซักฟอกเข้าช่วย สารเคมีที่ใช้ในการซักล้าง ท าหน้าที่              
2 ส่วนคือ ส่วนที่ดึงดูดน ้ าได้ (Hydrophilic group) และส่วนที่ไม่ดูดน ้า แต่ชอบดึงดูดไขมัน (Hydrophobic หรือ 
oleophilic group) 

เมื่อผิวหน้าของผ้าหรือภาชนะที่มีสิง่สกปรกเปรอะเป้ือนมีไขมันติดอยู่จะมีแรงตึงผวิสูง น ้ าไม่สามารถ              
ซึ่งผ่านเข้าไป ท าให้เปียกไดแ้ละไม่สามารถก าจัดคราบสกปรกออกไดโ้ดยง่าย สารซักฟอกจะช่วยลดแรงตงึผวิ             
ทัง้ส่วนทีเ่ป็นน ้าและไขมนั โดยแทรกผ่านสิง่สกปรกเขา้ไปเพื่อการซักล้าง ขบวนการซักล้างจะเป็นไปอย่างรวดเรว็
หากมีการขยี้ เขย่า หรือขัดถูร่วมด้วยขบวนการน้ีเกิดขึ้นเพราะโมเลกุลของสารซักฟอก เช่น สบู่ ผงซักฟอก                  
ใช้ส่วนHydrophobic ดงึดูดคราบสกปรกทีเ่ป็นไขมนัขณะเดยีวกันก็ใช้ส่วนทีเ่ป็น Hydrophobic จบักับโมเลกุลน ้าที่
อยู่รอบๆ สิ่งสกปรก เพื่อดึงดูดสิ่งสกปรกให้หลุดออกจากเสื้อผ้าหรือภาชนะ แล้วแขวนลอยอยู่ในน ้ า โดยไม่
ยอ้นกลับไปตกคา้งทีผ่า้อกี (น ้ายาซักผา้ขาวโอเวอร.์ 2561) โดยส่วนประกอบในสารท าความสะอาด ม ี3 ส่วนหลกั 
ดงัน้ี 

1. Detergent แปลว่า ผงซักฟอก สารท าความสะอาด สารลดแรงตงึผวิ สารละลายสิง่สกปรก 
2. สารเพิม่ประสทิธภิาพ ช่วยให ้Detergent ท างานไดด้ขีึน้ 
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3. สารเตมิแต่ง ไดแ้ก่ สารฟอกขาว สารเพิม่หรอืลดฟอง สารเพิม่ความสดใส น ้าหอม สารก าจดัแบคทเีรยี 
สารขจดัคราบ สารกันเสยี เป็นตน้ 
 

วิธีด  าเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครัง้น้ี คือ ผู ้บริโภควัยท างานอายุระหว่าง                 
20-60 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์น ้ ายาซักผ้า ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร                   
ทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจัย เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน (Non-Population) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์น ้ายาซักผ้า ดังนั ้น ผู ้ว ิจัยก าหนดขนาดตวัอย่างจากสูตรค านวณแบบ                
ไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตร Taro Yamane (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2560:74) และได้ก าหนดค่าความ
เชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ค่าผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 5 จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเผื่อการ
สูญเสยีแบบสอบถามโดยส ารองไวเ้ท่ากับ 15 คน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัครัง้น้ีเท่ากับ 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอยา่ง  

ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือกจากกลุ่มพืน้ที่เขต
ตามนโยบายการพัฒนาเมืองในผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งพื้นที่เขตออกเป็น 6 กลุ่มพื้นที่ ได้แก่                
กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต ้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ กลุ่มกรุงธนใต้ 
รวมจ านวน 50 เขต (ทีม่า : กองสารสนเทศภูมศิาสตร ์ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 2551) โดยผูว้จิยั
ได้ท าการสุ่มตวัอย่างโดยท าการจับสลากการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใส่คนื ตามเขตที่อยู่ใน 6 กลุ่มพื้นที่ ได้จ านวน                
6 เขต ไดแ้ก่ เขตหว้ยขวาง เขตปทุมวนั เขตลาดพรา้ว เขตบางกะปิ เขตบางพลัด เขตภาษีเจรญิ 

ขัน้ตอนที่ 2 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่างจากขัน้ตอนที่ 1 
จากการสุ่มไดจ้ านวน 6 เขต โดยเก็บเขตละเท่าๆกัน ได้ประมาณ 66-67 คนต่อเขต รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด             
400 คน 

ขัน้ตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสุ่มตวัอย่างจากผูบ้รโิภค
ทีไ่ม่เคยซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้ ทีม่อีายุ 20-60 ปี จากหา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชุมชน อาคารส านักงาน ทีอ่ยู่ในเขต
ทัง้ 6 เขตทีไ่ดร้บัการสุ่มในขัน้ตอนที ่1 ดงัน้ี 

1. เขตหว้ยขวาง สถานทีไ่ดแ้ก่ อาคาร ซี.พ.ีทาวเวอร ์
2. เขตปทุมวนั สถานทีไ่ดแ้ก่ สวนลุมพนีิ 
3. เขตจตุจกัร สถานทีไ่ดแ้ก่ สวนวชิรเบญจทศั (สวนรถไฟ) 
4. เขตบางกะปิ สถานทีไ่ดแ้ก่ สนามกีฬาหวัหมาก 
5. เขตบางพลัด สถานทีไ่ดแ้ก่ ตลาดนัดป่ินเงนิป่ินทอง (หน้าเมเจอรป่ิ์นเกล้า) 
6. เขตภาษีเจรญิ สถานทีไ่ดแ้ก่ ตลาดพลู 

ขัน้ตอนที่ 4 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่าง              
ที่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์น ้ายาซักผา้ จากแหล่งชุมชน อาคารส านักงาน ตามเขตที่สุ่มได้ โดยขอความร่วมมอืจาก
ผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ตามเขตดงักล่าวตอบแบบสอบถาม จนครบจ านวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละเขตทีก่ าหนด 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่ม

ตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการแจกแจงจ านวนค่าความถี่ ( Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในด้าน
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ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน วเิคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในดา้นการรบัรูโ้ฆษณาตรงและโฆษณาแฝง และปจัจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อใช้ทดสอบสมมตฐิาน 
1. ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ในการทดสอบ t-test หากค่า

แปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่มใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย Equal Variances assumed และถา้ค่าแปรปรวนไม่เท่ากัน
ทุกกลุ่ม ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย Equal Variances not assumed และจะท าการทดสอบค่าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test เพื่อตอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ความแตกต่างกันของตวัแปร เพศ และสถานภาพ 
กับการตดัสนิใจซื้อ 

2. ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป กรณีค่าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มเท่ากัน ใช้สถติ ิOne-Way Analysis of Variance กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 
ใช้สถิติ Brown-Forsythe เพื่อตอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 ความแตกต่างกันของตัวแปร อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ย             
ต่อเดอืนกับการตดัสนิใจซื้อ 

3. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน              
ข้อที่ 2 ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย ผลิตภัณฑห์ลัก รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั และ
ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภณัฑ ์สมมตฐิานขอ้ที ่3 การรบัรูโ้ฆษณาตรง สมมตฐิานขอ้ที ่4 การรบัรูโ้ฆษณาแฝง ทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้ 
 
ผลการวิจยั 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 28 -35 ปี สถานภาพโสด / อยู่คนเดยีว 
อาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน / ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกิจ / ลูกจา้ง และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 40 ,001 บาทขึน้ไป 

2. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับปจัจยัดา้นผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกับปจัจัยดา้นผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์น ้ ายาซักผ้า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจัย                  
ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์น ้ ายาซักผ้าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด 3 ขอ้ ไดแ้ก่ เป็นน ้ายาซักผา้             
ที่ท าความสะอาดผา้ไดด้ี เป็นน ้ ายาซักผา้ที่ถนอมผ้า และไม่ท าใหผ้้าซีดจาง และเป็นน ้ ายาซักผา้ที่ล้างออกง่าย  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52  4.25 และ 4.33 ตามล าดบั  และผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก              
ในขอ้เป็นน ้ายาซักผา้ทีเ่หมาะส าหรบัซักมอื ซักเครื่องฝาบนและฝาหน้า มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 

ดา้นรูปลักษณ์ของผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกับปจัจยัดา้นรูปลกัษณ์
ของผลิตภัณฑ์น ้ ายาซักผ้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดับมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ลักษณะรูปลักษณ์ บรรจุภณัฑใ์ช้งานง่าย บรรจุ
ภัณฑ์น ้ ายาซักผ้ามีใหเ้ลือกหลายขนาด ลวดลายและสขีองบรรจุภัณฑ์สื่อถงึความเป็นน ้ายาซักผา้อย่างชัดเจน 
น ้ายาซักผา้มคีวามขน้เหลวก าลังด ี และสขีองน ้ายาซักผา้ดูน่าใช้ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 3.96 3.91 3.88 และ 
3.61 ตามล าดบั 
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ดา้นความคาดหวงัทีม่ตี่อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเหน็เกี่ยวกับปจัจยัด้าน
ความคาดหวงัทีม่ตี่อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เมื่อพจิารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 4 ข้อ ได้แก่ ไม่ท าให้ผา้มกีลิ่นอบัชื้น
หลังจากผา้แหง้ น ้ ายาซักผ้าสามารถขจัดคราบไดด้ีกว่าผงซักฟอกทัว่ไป น ้ ายาซักผ้าสามารถขจดัคราบสกปรก             
ฝงัแน่นได้ทุกชนิด เช่น ซอส เลือด ชา กาแฟ โคลน เป็นต้น มีกลิ่นหอมบนเน้ือผ้า และคุณภาพสินค้า                  
ไม่เปลี่ยนแปลง ถงึแมจ้ะเก็บไวน้าน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 4.47 4.44 4.39 และ 4.27 ตามล าดบั และผูต้อบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ในขอ้น ้ายาซักผา้มปีรมิาณฟองทีพ่อเหมาะ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 

ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑน์ ้ ายาซักผ้า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเกี่ยวกับปจัจัยดา้น
ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น ้ายาซักผา้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเป็น            
รายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ในขอ้ในน ้ายาซักผา้มสี่วนผสมของสารทีช่่วย
ท าให้ผ้าสีไม่ตก กับทุกชนิดผ้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก               
2 ขอ้ ไดแ้ก่ ในน ้ายาซักผา้มสี่วนผสมของสารทีท่ าใหผ้า้ไม่ยบั เมื่อซักผา้เสรจ็แล้วไม่ตอ้งรดีใหเ้รยีบ และออกแบบ
น ้ายาซักผา้ในรูปแบบลูกบอลขนาดเล็กซึง่ในลูกน้ีมทีัง้น ้ายาซักผา้ น ้ายาปรบันุ่ม และน ้ายาขจดัคราบฝงัแน่น โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และ 3.89 ตามล าดบั 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้โฆษณาตรงของผลิตภัณฑน์ ้ายาซักผา้ ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกับการรบัรูโ้ฆษณาตรงของผลิตภณัฑน์ ้ายา
ซักผ้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม               
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ในข้อการโฆษณาตรงผ่านทางโทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 6 ขอ้ ไดแ้ก่ การให ้ดารา/คนมชีื่อเสยีง เป็น Presenter การตดิจอทวีี
หรอืป้ายโฆษณา ณ จุดขาย การเป็น Sponsor ใหก้ับรายการต่างๆ การลงโฆษณาผ่าน Facebook การโฆษณา
ตามป้ายกลางแจง้/บนรถประจ าทาง/สถานีรถไฟฟ้า/บนทางด่วน (Billboard) และการลงโฆษณาผ่าน YouTube 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 3.80 3.66 3.64 3.59 และ 3.54 ตามล าดับ และผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเหน็            
อยู่ในระดบัปานกลาง ในขอ้การโฆษณาตรงผ่านทางวทิยุ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้โฆษณาแฝงของผลิตภัณฑ์น ้ายาซักผ้า ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกับการรบัรูโ้ฆษณาแฝงของผลิตภณัฑน์ ้ายา
ซักผ้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม               
มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ การใช้สนิคา้เป็นของประกอบฉากในละครซิทคอม / ละครโทรทศัน์ / 
ภาพยนตร ์ เช่น ในบา้น รา้นขายของช า รา้นอาหาร บรษิัททีท่ างาน และเป็นสนิคา้ทีนั่กแสดงในละครซิทคอม / 
ละครโทรทัศน์ / ภาพยนตร์ จับ หยิบ หรือพูดถึง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 รองลงมาคอื น าเสนอโดยเป็นป้าย
โฆษณาแฝงในรูปแบบ โปสเตอร ์ป้ายรถเมล์ บลิบอรด์ ในฉากละครซิทคอม / ละครโทรทศัน์ / ภาพยนตร ์ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.59 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น ้ ายาซักผ้า ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกับการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ ายาซักผ้า 
โดยรวมอยู่ในระดับซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมคีวาม
คดิเหน็อยู่ในระดบัซื้อทุกขอ้ ไดแ้ก่ ถา้ตดัสนิใจไดใ้หม่อกีครัง้ท่านจะเลือกซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้ทีท่่านเคยเลือก
ซื้ออีก หลังจาก             ที่ท่านพิจารณาแล้ว ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์น ้ ายาซักผ้า และเมื่อท่านพบปญัหาจาก
ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดผา้           ทีท่่านใช้อยู่ ท าใหท้่านวางแผนทีจ่ะซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้ โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.14 4.01 และ 4.00 ตามล าดบั 
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6. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ 
ส่วนผู้บริโภคที่มี อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์               
น ้ ายาซักผ้าในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน             
ทีต่ ัง้ไว ้
 7. ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ประโยชน์หลักของผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้ รูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ ์
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น ้ ายาซักผ้า ได้แก่              
ดา้นรูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ ์และดา้นความคาดหวงัทีม่ตี่อผลิตภณัฑ ์อย่างมนัียส าคญัทาสถติ ิ0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 8. การรับรู้โฆษณาตรง มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อผลิตภัณฑ์น ้ า ยาซักผ้า ของผู ้บริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทาสถติ ิ0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน 
 9. การรับรู้โฆษณาแฝง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น ้ า ยาซักผ้า ของผู ้บริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทาสถติ ิ0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น ้ ายาซักผ้าในเขตกรุงเทพมหานคร                     
ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากผลิตภัณฑน์ ้ายาซักผา้ เป็นผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้ท าความสะอาดเสื้อผ้า ซึ่งสามารถใช้งานได้             
ทุกเพศ จึงท าให้การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น ้ายาซักผ้าไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ เฉลิมภพ     
อัศวสัมฤทธิ ์(2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อผงซักฟอกของ Gen Y ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู ้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินเลือกซื้อผงซักฟอกที่ไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญชัย  ยุวสวัสดิ ์(2546) ได้ท าการศึกษาเรื่ อง ปจัจัยด้านคุณสมบัตขิองผลิตภณัฑ ์               
ที่มีผลต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจซื้อผงซักฟอกสูตรเข้มข้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผู ้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผงซักฟอกสูตรเข้มข้นที่                 
ไม่แตกต่างกัน 

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น ้ ายาซักผ้าในเขตกรุงเทพมหานคร                
แตกต่างกัน โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 44 ปีขึน้ไป มกีารตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้มากทีสุ่ด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภค
ทีม่อีายุมากขึน้เรื่อยๆ จะมวีุฒภิาวะและประสบการณ์ในการตัดสนิใจซื้อไดด้กีว่าผูท้ี่มอีายุน้อยกว่า และสามารถ
ตัดสินใจแทนผู้อื่นได้โดยไม่มีการลังเล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนันท์  เจริญสุขบรรจง (2550)               
ไดท้ าการศึกษาเรื่อง พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผงซักฟอกยี่หอ้บรสีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานพบว่า อายุทีแ่ตกต่างกันมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผงซักฟอกยีห่อ้บรสีของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวจิยัของ บุญชัย  ยุวสวสัดิ ์ (2546) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง 
ปจัจยัดา้นคุณสมบตัขิองผลิตภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผงซักฟอกสูตรเขม้ขน้ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู ้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการตัดสนิใจซื้อ
ผงซักฟอกสูตรเขม้ขน้ทีแ่ตกต่างกัน 

ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน์ ้ ายาซักผ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน โดยกลุ่มสถานภาพสมรสมกีารตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้มากกว่าสถานภาพโสด/อยู่คนเดียว 
เน่ืองจาก ผู ้ที่สมรสแล้วมกัมหีน้าที่คอยดูแลคนในครอบครัว จึงมีโอกาสเป็นผูต้ ัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑน์ ้ายาซักผา้
แทนคนในครอบครัว ซึ่งแตกต่างจากคนโสดหรืออยู่คนเดยีว ที่อาจใช้บริการร้านซักรีด ท าให้ไม่มีความจ าเป็น              
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ที่ต้องซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้มาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ ไพศาล  วรานุคุปต ์(2558) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวยี่ห้อ บีไนซ์ ของผู้บริโภค ในดิสเคาน์สโตร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกัน มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อ   
สบู่เหลวบไีนซ์ ในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น ้ ายาซักผ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพเจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั มกีารตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้มากทีส่ดุ 
เน่ืองจากลักษณะของเจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั มกัเป็นผูท้ีต่อ้งการความสะดวก เลือกของทีท่นัสมยั และเป็นผู้
ที่พร้อมลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ออกตามสื่อโฆษณาต่างๆ จากเดิมที่ใช้อยู่ เพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ
ผลิตภณัฑก่์อนทีจ่ะตดัสนิใจเลือกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ บุญชัย  ยุวสวสัดิ ์(2546) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง 
ปจัจยัดา้นคุณสมบตัขิองผลิตภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผงซักฟอกสูตรเขม้ขน้ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจซื้อ
ผงซักฟอกสูตรเข้มขน้ทีแ่ตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ไพศาล  วรานุคุปต ์ (2558) ไดท้ าการศึกษา
เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อสบู่เหลวยีห่อ้ บไีนซ์ ของผูบ้รโิภค ในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหา
นคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู ้บริโภคที่มอีาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ                 สบู่
เหลวบไีนซ์ ในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น ้ ายาซักผ้าในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน มากกว่า 40 ,001 บาทขึน้ไป มกีารตดัสนิใจซือ้
ผลิตภัณฑ์น ้ายาซักผ้ามากที่สุด เน่ืองจาก ราคาของน ้ ายาซักผา้มีราคาที่สูงกว่าผลิตภัณฑซ์ักผ้าแบบอื่น ดังนัน้                
ผู ้ที่มีรายได้สูงกว่าจึงมีก าลังและการตัดสินใจในการซื้อได้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนันท์     
เจรญิสุขบรรจง (2550) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผงซักฟอกยีห่อ้บรสีของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม              
การตดัสนิใจซื้อผงซักฟอกยี่หอ้บรสีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บุญชัย  ยุวสวสัดิ ์ (2546) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัดา้นคุณสมบตัขิองผลิตภัณฑท์ี่มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซื้อผงซักฟอกสูตรเขม้ขน้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภค  
ทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกัน มพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจซื้อผงซักฟอกสูตรเขม้ขน้ทีแ่ตกต่างกัน  

ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ประกอบดว้ย ประโยชน์หลักของผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้ รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงั และศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภณัฑ ์มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้ ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นรูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ ์และ
ด้านความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ ์ที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์น ้ายาซักผ้า เน่ืองจาก ลักษณะรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน หลายขนาด มีลวดลายทีส่วยงาม บ่งบอกถึงคุณประโยชน์ต่างๆ และ 
เมื่อซื้อมาใช้งานก็ต้องมีการคาดหวงัว่าผลิตภัณฑน์ ้ายาซักผา้ตอ้งไม่ท าใหเ้สื้อผา้มีกลิ่นอับชื้น มีการขจัดคราบ                
ไดด้กีว่าผงซักฟอกทัว่ไป ขจดัคราบสกปรกฝงัแน่นไดทุ้กชนิด และมกีลิ่นหอมบนผา้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ 
ฤทยัรตัน์ เนียมสวสัดิ ์(2555) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัดา้นผลิตภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑน์ ้ายาซักผา้สูตรเข้มข้น บรีส เอกเซล ลิควิด ของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑม์ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑซ์ักผา้ชนิดน ้าสูตรเขม้ขน้ “บรสี เอกเซล 
ลิควดิ” และสอดคล้องกับงานวจิยัของ ศุภรสัมิ ์จวิะรงัสนีิ (2558) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และปจัจัย
ด้านผลิตภัณฑท์ี่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑส์เปรย์ระงับกลิ่นกาย เรโซนา ดราย สเปรย์ ของผู ้บรโิภค              
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เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ มอีทิธพิลต่อพฤติกรรม
การซื้อผลิตภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิ่นกาย เรโซนา ดราย สเปรย ์ของผูบ้รโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

การรับรู้โฆษณาตรง ประกอบด้วย การโฆษณาตรงผ่านทางโทรทัศน์ การโฆษณาตรงผ่านทางวทิยุ               
การโฆษณาตามป้ายกลางแจ้ง/บนรถประจ าทาง/สถานีรถไฟฟ้า/บนทางด่วน (Billboard) การลงโฆษณาผ่าน 
Facebook การลงโฆษณาผ่าน YouTube การเป็น Sponsor ให้กับรายการต่างๆ การให้ ดารา/คนมีชื่อเสียง                 
เป็น Presenter และการตดิจอทวีหีรอืป้ายโฆษณา ณ จุดขาย มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผ้าของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า การโฆษณาตามป้ายกลางแจง้/บนรถประจ าทาง/
สถานีรถไฟฟ้า/บนทางด่วน (Billboard) การลงโฆษณาผ่าน Facebook และการติด จอทีวีหรือป้ายโฆษณา ณ               
จุดขาย ที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์น ้ายาซักผา้ เน่ืองจาก ผู ้บริโภคจะมีการตัดซื้อผลิตภัณฑผ์ลิตภณัฑ์
น ้ ายาซักผ้า ณ จุดขาย โดยตัดสินใจจากสื่อโฆษณาบนจอทีวีหรือป้ายโฆษณา ณ จุดขายนั้นๆ นอกจากน้ีสื่อ
โฆษณาผ่าน Facebook ก็มีความส าคัญ เน่ืองจากผู้บริโภค ณ ปจัจุบันใช้สื่อ Social มากขึ้น อย่างไรก็ตาม                 
ไม่สามารถมองข้ามสื่อทีม่องเห็นไดจ้ากการเดนิทางในชีวิตประจ าวนัได้ เช่น การโฆษณาตามป้ายกลางแจง้/               
บนรถประจ าทาง/สถานีรถไฟฟ้า/บนทางด่วน (Billboard) เป็นการท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้
ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ อริสรา ไวยเจริญ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการโฆษณาสนิคา้
ประเภท FMCG บนสื่ออนิเทอรเ์น็ตทีม่ตี่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานพบว่า รูปแบบการโฆษณา มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหา
นคร และสอดคล้องกับงานวจิยัของ บุตร ีเงนิมณีรตัน์ (2553) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการ
สื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผ้าอนามัยยี่ห้อโซฟี ส าหรับกลางคืน ของผู ้บริโภคสตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปจัจยัดา้นการโฆษณาโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์ับพฤติกรรม
การซื้อผา้อนามยัโซฟี ส าหรบักลางคนืต่อครัง้ ของผูบ้รโิภคสตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร 

การรบัรูโ้ฆษณาแฝง ประกอบดว้ย การใช้สนิคา้เป็นของประกอบฉากในละครซิทคอม / ละครโทรทศัน์ / 
ภาพยนตร์ เช่น ในบ้าน ร้านขายของช า ร้านอาหาร บริษัทที่ท างาน การน าเสนอโดยเป็นป้ายโฆษณาแฝง                
ในรูปแบบ โปสเตอร์ ป้ายรถเมล์ บิลบอร์ด ในฉากละครซิทคอม / ละครโทรทัศน์ / ภาพยนตร์ และเป็นสนิคา้                
ทีนั่กแสดงในละครซิทคอม / ละครโทรทศัน์ / ภาพยนตร ์จบั หยบิ หรอืพูดถงึ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์
น ้ ายาซักผ้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การน าเสนอโดยเป็นป้าย
โฆษณาแฝงในรูปแบบ โปสเตอร ์ป้ายรถเมล์ บลิบอรด์ ในฉากละครซิทคอม / ละครโทรทศัน์ / ภาพยนตร ์ทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผ้า เน่ืองจาก ควรน าเสนอในรูปแบบ โปสเตอร ์ป้ายรถเมล์ บลิบอรด์ ในฉาก
ละครซิทคอม / ละครโทรทศัน์ / ภาพยนตร ์เน่ืองจากผูบ้รโิภคจะไม่รูส้กึถงึการโฆษณาขายสนิคา้ แต่มกีารรบัรูแ้ละ
จดจ า ซึ่งน าปสู่การตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผ้าที่ง่ายขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ บุศย หริญักาญจน์ 
(2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนคติและปจัจัยที่มีผลต่อความตัง้ใจจะซื้อของผู้บริโภค จากการรบั              
สื่อโฆษณาแฝงในภาพยนตร ์ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปจัจยัดา้นสื่อโฆษณาแฝงในภาพยนตรม์ผีลต่อความ
ตัง้ใจจะซื้อของผูบ้รโิภค และสอดคล้องกับงานวจิยัของ พรพรรณ ผลศรนีาค (2551) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง ทศันคต ิ
และอทิธพิลของโฆษณาแฝงในสื่อโทรทศัน์ทีม่ตี่อความภกัดใีนตราสนิคา้ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ทศันคติ
ทีม่ตี่อโฆษณาแฝงในสื่อโทรทศัน์ มอีทิธพิลต่อความภกัดใีนตราสนิคา้ 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

1. ผูป้ระกอบธุรกิจทีเ่กี่ยวกับน ้ายาซักผา้และนักการตลาด ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายทีช่ัดเจนมากยิง่ขึ้น 
โดยใหค้วามส าคญักับผูบ้รโิภคทัง้เพศหญิงและเพศชาย ทีม่อีายุมากกว่า 44 ปีขึน้ไป หรอืสถานภาพสมรส หรอื  
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ท าอาชีพเจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน มากกว่า 40,001 บาทขึน้ไป เน่ืองจากมกีาร
ตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซักผา้มากทีสุ่ด 

2. ผู ้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับน ้ ายาซักผ้าและนักการตลาด ควรให้ความส าคัญกับด้านรูปลักษณ์                    
ของผลิตภณัฑ ์ทัง้ในส่วนของการออกแบบบรรจุภณัฑท์ี่ใช้งานได้ง่าย โดยการท าเป็นจุกพลาสตกิ เพื่อใหส้ะดวก
ต่อการเก็บเมื่อเปิดใช้แล้วไม่หมด และเพิม่ขนาดบรรจุภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลาย เช่น ขนาด 30  ml., 400 ml., 
800 ml. หรอื 1,500 ml. 

3. ใหค้วามส าคญักับคุณสมบตัขิองผลิตภัณฑน์ ้ายาซักผา้ ทีต่อ้งไม่มกีลิ่นอบัชื้น และสามารถขจดัคราบ
ไดด้กีว่าผงซักฟอกทัว่ไป 

4. ผู ้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับน ้ ายาซักผ้าและนักการตลาด ควรให้ความส าคัญกับการโฆษณาทางตรง 
ดงัน้ี 

4.1) การตดิจอทวีหีรอืป้ายโฆษณา ณ จุดขาย เช่น ตดิจอทวีหีรอืป้ายโฆษณาหน้kชัน้วางสนิคา้ 
4.2) การโฆษณาผ่านทาง Facebook เช่น การมีเพจ Facebook เป็นของตวัเอง เพื่อโฆษณา

หรอืแจง้ข่าวสารโปรโมชัน่ 
4.3) การโฆษณาตามป้ายกลางแจง้/บนรถประจ าทาง/สถานีรถไฟฟ้า/บนทางด่วน (Billboard) 

5. ดา้นการรบัรูโ้ฆษณาแฝง ผูป้ระกอบธุรกิจทีเ่กี่ยวกับน ้ายาซักผา้และนักการตลาด ควรใหค้วามส าคญั
กับการน าเสนอโดยเป็นป้ายโฆษณาแฝงในรูปแบบ โปสเตอร ์ป้ายรถเมล์ บลิบอรด์ ในฉากละครซิทคอม / ละคร
โทรทัศน์ / ภาพยนตร์ เพื่อให้ผู ้บริโภคได้เห็นและติดตามไปกับละคร โดยเลือกลงโฆษณาในละครที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายของน ้ายาซักผา้อย่างชัดเจน เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่ามผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑน์ ้ายาซัก
ผา้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก                
อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ ์อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่านับตัง้แต่เริม่ตน้           
จนเสรจ็สมบูรณ์ในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าทีม่คีุณค่า ช่วยเหลือและแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์  
ในการท าสารนิพนธฉ์บบัน้ี และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รศ.สุพาดา สริกุิตตา และ อ.ดร.วรนิร าไพ รุ่งเรอืงจติต์ ทีใ่หค้วามอนุเคราะห์
เป็นผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์               
ทีใ่หข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยัครัง้น้ี  

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัย                  
ศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิ ัย 
อกีทัง้ยงัใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติทุกท่าน ตลอดจนผูม้สี่วนส าเรจ็ต่องานวจิยัน้ี
ทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศึกษาของผูว้จิยั 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ของผู ้วิจัยที่ไดใ้ห้การสนับสนุน ส่งเสริม พร้อมทัง้  
เป็นก าลังใจใหต้ลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ  น้องๆ ทีช่่วยเหลือกันเสมอมารวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน
ที่สละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือทุกท่านที่มไิด้เอ่ยถงึมา               
ณ ทีน้ี่ดว้ย 
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