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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครัง้น้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการรบัรู้การสื่อสารทางการตลาด  ทศันคติเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ที่มีต่อ

พฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ไดแ้ก่  คา่รอ้ยละ  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  การวเิคราะหค์วามแตกต่าง

โดยใชค้่าท ี การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว  และการทดสอบความสมัพนัธ์โดยใช้ค่าสถิตสิมัประสทิธส์หสมัพนัธ์

อย่างง่ายของเพยีรส์นั 
ผลการวจิยั  พบว่า 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีช่วงอายุ 33-41 ปี  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพ

พนกังานบรษิทัเอกชน  และมรีายได ้15,001 – 25,000 บาท 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เมื่อ

พจิารณารายดา้น  พบวา่ ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ การสือ่สารทางอเิลก็ทรอนิกส ์การจดักจิกรรมพเิศษ และการโฆษณา อยู่

ในระดบัปานกลาง ดา้นการสง่เสรมิการขาย  และดา้นการขายโดยพนกังานขาย  มรีะดบัการรบัรูอ้ยูใ่นระดบัมาก   
 3. ผู้บรโิภคมทีศันคติด้านผลติภณัฑ์ผ้าอ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้าน  

พบว่า  ดา้นความคาดหวงัในผลติภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สว่นดา้นประโยชน์หลกั  และดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ อยู่ใน

ระดบัปานกลาง 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน  พบวา่ 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ ีเพศ  อายุ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้

ผา้ออ้มสาํเรจ็รปูกนูน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั  ในดา้นจํานวนเงนิในการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูป

กูนน์ต่อครัง้  อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์โดยเฉลี่ยต่อเดอืน  

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  และด้านการบอกต่อ/ซื้อซํ้าผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์ไปยงับุคคลอื่น  อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 2. การรบัรู้การสื่อสารการตลาด  ด้านการประชาสมัพนัธ์  และการขายโดยพนักงานขาย  มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านจํานวนเงนิในการซื้อผ้าอ้อมเด็ก

สาํเรจ็รปูกนูน์ต่อครัง้  โดยดา้นการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า  และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ส่วนดา้น

                                                
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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การขายโดยพนักงานขาย  มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า  และเป็นไปในทศิทางตรงขา้ม อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั 

0.01   

 3. การรบัรู้การสื่อสารการตลาด  ด้านการประชาสมัพนัธ์  ด้านการส่งเสรมิการขาย  และดา้นการสื่อสารทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สําเรจ็รูปกูนน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้าน

ความถีใ่นการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์โดยเฉลีย่ต่อเดอืน  โดยดา้นการประชาสมัพนัธ ์ และดา้นการส่งเสรมิการขาย มี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า  และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ส่วนดา้นการสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส ์มคีวามสมัพนัธก์นัใน

ระดบัตํ่า  และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั  
 4. การรับรู้การสื่อสารการตลาด  ด้านการโฆษณา  ด้านการประชาสัมพันธ์  และด้านการสื่อสารทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นการ

บอกต่อ/ซือ้ซํ้าผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ไปยงับุคคลอื่น  โดยทุกด้านมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า  และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   
 5. ทศันคตเิกีย่วกบัผลติภณัฑ์ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์  ด้านความคาดหวงัในผลติภณัฑ ์ มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านจํานวนเงนิในการซื้อผ้าอ้อมเด็ก

สาํเรจ็รปูกนูน์ต่อครัง้  มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า  และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   
 6. ทศันคตผิลติภณัฑผ์า้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นความถีใ่นการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์โดยเฉลีย่ต่อ

เดอืน  มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า  และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   
 7. ทศันคตผิลติภณัฑผ์า้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นประโยชน์หลกั  รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ และความคาดหวงัใน

ผลติภณัฑ ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นการ

บอกต่อ/ซือ้ซํ้าผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ไปยงับุคคลอื่น  มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า  และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  

คาํสาํคญั: การรบัรูก้ารสือ่สารทางการตลาด  ทศันคตเิกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ พฤตกิรรมการซือ้ 

 

ABSTRACT 

 
This research was aimed to study the marketing communication perception and product attitude 

affecting consumer’s buying behavior toward GOO.N diapers in Bangkok metropolis. In this research, the 

questionnaire was employed as a tool for data collection, and the statistics adopted for data analysis included 

percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way Analysis of Variance for differential analysis and 

Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

The research findings were as followed: 

1. Most consumers were female, aged between 33 - 41 years, obtained bachelor degree, and worked 

as corporate employees with monthly income of Baht 15,001 - 25,000. 
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 2. Most consumers had overall perception of marketing communication at the moderate level. 

Considering in each category, including public relations, electronic communication (Internet), events, and 

advertisement the communication perception was at moderate level. Regarding sales promotion and personal 

selling, the communication perception was at high level. 

 3. Most consumer’s had attitude overall toward GOO.N diapers product at high level. Considering in 

each category, expected product was at high level. Regarding core product, formal of tangible product were at 

moderate level. 

The result of hypotheses testing can be concluded as followed: 

1. Consumers with different gender, age, education level, career, and average monthly income 

influence their buying behavior toward GOO.N diapers in Bangkok metropolis differently in category of estimated 

amount spending per time at the statistically significant levels of 0.05, average buying frequency on GOO.N 

diapers per month at the statistically significant level of 0.01, and passing words/rebuying GOO.N diapers at the 

statistically significant levels of 0.05. 

2. The marketing communication perception in category of public relations had positively low related to 

consumers’ buying behavior toward GOO.N diapers in Bangkok metropolis in category of estimated amount 

spending per time and personal selling had negatively low related to consumers’ buying behavior toward GOO.N 

diapers in Bangkok metropolis in category of estimated amount spending per time at the statistically significant 

levels of 0.01.  

3. The marketing communication perception in category of public relations and sales promotion had 

positively low related to consumers’ buying behavior toward GOO.N diapers in Bangkok metropolis in category of 

average buying frequency on GOO.N diapers per month at the statistically significant levels of 0.01. Regarding 

communication (Internet) had positively low related to consumers’ buying behavior toward GOO.N diapers in 

Bangkok metropolis in category of average buying frequency on GOO.N diapers per month at the statistically 

significant levels of 0.05. 

4. The marketing communication perception in category of advertisement public relations and 

communication (Internet) had positively low related to consumers’ buying behavior toward GOO.N diapers in 

Bangkok metropolis in category of passing words/rebuying GOO.N diapers at the statistically significant levels of 

0.01. 

5. Product attitude toward GOO.N diapers in expected product had positively low related to consumers’ 

buying behavior in Bangkok metropolis in category of estimated amount spending per time at the statistically 

significant levels of 0.01.   

6. Product attitude toward GOO.N diapers in formal of tangible product had positively low related to 

consumers’ buying behavior in Bangkok metropolis in category of average buying frequency on GOO.N diapers 

per month at the statistically significant levels of 0.01. 
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7. Product attitude toward GOO.N diapers in core product, formal of tangible product, and expected 

product had positively low related to consumers’ buying behavior in Bangkok metropolis in category of passing 

words/rebuying GOO.N diapers at the statistically significant levels of 0.01. 

 

Keywords: Marketing communication, Perception and product attitude, Consumer’s buying behavior 

 

บทนํา 
 วงจรในการใชผ้า้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูป  จะมวีงจรในการใชแ้ค่ 3 ปี เท่านัน้  โดยประมาณเมื่อเดก็ถงึ 3 ขวบแลว้กจ็ะ

เลกิใชไ้ป  แต่อุตสาหกรรมผา้ออ้มสาํเรจ็รูปสาํหรบัเดก็ในประเทศไทยมกีารขยายตวัมากขึน้อย่างต่อเน่ือง เฉลีย่รอ้ยละ 10  

ต่อปี  และมีการเติบโตขึน้ทุกกลุ่มลูกค้า  มีโอกาสขยายตัวได้อีกมหาศาล สงัเกตได้จากสนิค้าจํานวนมากที่แตกสาย

ผลติภณัฑ์เขา้มาเจาะกลุ่มเดก็โดยเฉพาะ  ส่งผลใหก้ารแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง เพราะผู้เล่นในตลาดไม่ว่าจะเป็นอนัดบั 1 

อนัดบั 2 หรอื อนัดบั 3 ต่างออกมาเปิดตวัสนิคา้ใหมเ่ขา้ทาํตลาดอยา่งต่อเน่ือง บางรายใชพ้รเีซน็เตอรช์ื่อดงัในการโฆษณา

สนิค้า เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จกัและสื่อสารสนิค้าให้เขา้ถึงกลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมาย โดยต้องการแย่งชงิส่วนแบ่งทาง

การตลาด 

 สาํหรบัผ้าอ้อมเดก็กูนน์เป็นการร่วมทุนของบรษิัทบรษิัท สหพฒันพบิูล จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้จดัจําหน่าย

สนิค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในประเทศไทย และบริษัท ไดโอ เปเปอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั หน่ึงในบรษิัทผู้ผลติสนิค้า

กระดาษครบวงจร  ชัน้นําของประเทศญี่ปุ่น โดยจดัตัง้บรษิทั “เอลแิอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั ขึน้เพื่อ

ขยายธรุกจิผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูไปในตลาดอาเซีย่นทีม่กีารเตบิโตอยา่ง ต่อเน่ือง โดยยงัมอีตัราการใชผ้า้ออ้มเดก็ทีย่งัตํ่า แต่

เป็นตลาดทีม่อีนาคต ซึง่คาดว่ากําลงัการซือ้จะเติบโตสูงขึน้ตามเศรษฐกจิที่ดขี ึน้ และอกีทัง้ประเทศไทยตัง้อยู่ในตําแหน่ง

เกอืบเป็นศนูยก์ลางของอาเซยีน จงึไดต้ดัสนิใจสรา้งโรงงานทีป่ระเทศไทย เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการส่งสนิคา้พรอ้ม

ทัง้ขยายการทําตลาดให้ใกล้ชดิกบัภูมภิาค โดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออกไปยงัประเทศใกล้เคยีง เช่น เวยีดนาม 

มาเลเซยี อนิโดนีเซยี เป็นต้น จากการตัง้บรษิทัร่วมทุน เพื่อผลติและจําหน่ายผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปทีป่ระเทศไทยในครัง้น้ี 

ทางบรษิทั ไดโอ เปเปอร ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั มุง่หวงัในการเตบิโตกา้วหน้า และการสรา้งตาํแหน่งทางการคา้ทีม่ ัน่คง 

ในธรุกจิน้ีอยา่งต่อเน่ือง (บรษิทั สหพฒันพบิลู จาํกดั (มหาชน), 2555) 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาปจัจยัด้านประชากรศาสตร์  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  และรายไดเ้ฉลี่ย          

ต่อเดอืน ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาการรบัรู้การสื่อสารทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสําเรจ็รูปกูนน์        

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาทศันคตดิา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

• ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

• การรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาด ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์  การส่งเสรมิการขาย  

การขายโดยพนกังานขาย การจดักจิกรรมพเิศษ และการใชเ้ครอืขา่ยสือ่สารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

• ทศันคตเิกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย ประโยชน์หลกั รูปลกัษณะของผลติภณัฑ ์และความคาดหวงั

ในผลติภณัฑ ์

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ยเพศ  อายุ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  และรายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มสาํเรจ็รปูกนูน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2. การรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดของผา้อ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์  มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผ้าอ้อมเดก็

สาํเรจ็รปูกนูน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์  มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็ก         

สาํเรจ็รปูกนูน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการรบัรู ้  
 อา้งองิจาก  ศริวิรรณ  เสรรีตัน์และคณะ(2550:16)  ซึง่กล่าวถงึกระบวนการรบัรูว้า่เป็นขัน้ตอนทีเ่ริม่ตน้ดว้ยผูร้บั

ขา่วสารไดร้บัรูส้ ิง่กระตุน้จากประสาทสมัผสั  จากการไดเ้หน็  ไดย้นิ  ไดก้ลิน่  ไดล้ิม้รส  และไดส้มัผสั  โดยอาศยัสมัผสัทัง้

หา้  ไดแ้ก่  ตา  ห ู จมกู  ปาก  และผวิหนัง  ซึง่การรบัรูจ้ากสิง่เหล่าน้ีทําใหเ้กดิการเปิดรบั (Exposure)  แลว้นําไปสู่ความ

ตัง้ใจ (Attention)  และการตคีวาม (Interpretation)  ซึง่ทาํใหเ้กดิการรบัรูใ้นทีส่ดุ  รวมถงึศกึษางานวจิยัของณัฐกานต์ พนิิจ

เวชการ (2550)  ทีไ่ดท้าํการวจิยัเรือ่ง  การรบัรู ้ ทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้นมพร่องมนัเนยยีห่อ้โฟรโ์มสต์ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร และงานวจิยัของญาตมิา พราหมณ์ช ู(2555)  ทาํการวจิยัเรื่อง  การรบัรูก้ารสื่อสารการตลาด  และ

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คฟูจสิขึองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ซึง่มกีารวจิยัเกีย่วกบัการรบัรู้  ดงันัน้ผูว้จิยัจงึนําแนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัการรบัรู้  รวมถงึงานวจิยัทีก่ล่าวมาขา้งต้น  

นํามาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดแบบสอบถามเกีย่วกบัการรบัรูใ้นงานวจิยัฉบบัน้ี 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัด้านการส่ือสารทางการตลาด   
 อา้งองิจากเสร ีวงษ์มณฑา (2540: 28) ซึง่ไดใ้หค้วามหมายของการสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 

Communication) หมายถงึ กระบวนการของการพฒันาแผนงานการสือ่สารทางการตลาดทีต่อ้งใชก้ารจงูใจหลายรปูแบบกบั

กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง  โดยมเีครื่องมอืทางการสื่อสาร 21 เครื่องมอื ซึ่งผู้วิจยัมีความสนใจที่จะศกึษาเครื่องมือ

ดงัต่อไปน้ีคอื  1. การโฆษณา (Advertising)  2.การขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) 3.การประชาสมัพนัธ ์
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(Public Relation) 4.การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) 5.การตลาดโดยการจดัเหตุการณ์พเิศษ (Event Marketing) 

6.การใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  โดยนํามาใชใ้นการกาํหนดแบบสอบถามเกีย่วกบัการสือ่สารทางการตลาด 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัทศันคติ   
 อา้งองิจากเสร ี วงษ์มณฑา (2542: 106) ซึง่กล่าวว่าทศันคตเิป็นความรูส้กึนึกคดิของบุคคลทีม่ต่ีอบุคคล  สิง่ของ  

หรอืความคดิ  ทศันคตเิป็นสิง่ทีช่กันําบุคคลใหเ้ปลีย่นแปลงพฤตกิรรมได ้ ซึง่นกัการตลาดจําเป็นต้องใชเ้ครื่องมอืการตลาด

เพือ่กาํหนดทศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑ ์ หรอืชกันําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทศันคตใินทางบวกต่อผลติภณัฑ ์ ซึง่จะมผีลในการ

ชกันําพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์  
 อา้งองิจากศริวิรรณ  เสรรีตัน์  และคณะ (2541: 300)  ไดก้ล่าวถงึระดบัของผลติภณัฑม์ ี5 ระดบั เป็นคุณสมบตัิ

ของผลติภณัฑ ์ ในแต่ละระดบัจะสรา้งคุณค่าแก่ลกูคา้ เรยีกว่า เป็นลาํดบัขัน้ตอนของคุณค่าสาํหรบัลกูคา้ (Customer Value 

Hierarchy) ประกอบดว้ย 1.ผลติภณัฑห์ลกั (Core product)  หมายถงึ  ผลประโยชน์ทีส่าํคญัของผลติภณัฑท์ีผู่ผ้ลติเสนอ

ขายกบัผูบ้รโิภคโดยตรง  2.รูปลกัษณะของผลติภณัฑ ์ หรอืผลติภณัฑส์่วนทีม่ตีวัตน  (Formal of tangible product)  

หมายถงึ  ลกัษณะทางกายภาพที่มผีูบ้รโิภคสมัผสัหรอืรบัรูไ้ด ้ เป็นส่วนทีท่ําใหผ้ลติภณัฑห์ลกัทาํหน้าทีไ่ดส้มบรูณ์  หรอื

เชญิชวนใหใ้ชม้ากขึน้ ประกอบดว้ย ระดบัคุณภาพ  รปูร่างลกัษณะ  รูปแบบ  การบรรจุภณัฑ ์ ชื่อตราสนิคา้  ลกัษณะทาง

กายภาพอืน่ๆ  3.ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั (Expected product)  เป็นกลุ่มของคณุสมบตัแิละเงือ่นไขทีผู่ซ้ือ้คาดหวงัจะไดร้บัและ

ใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซือ้สนิคา้  การเสนอผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัจะคาํนึงถงึความพงึพอใจของลกูคา้หลกั  4.ผลติภณัฑค์วบ 

( Augmented product)  หมายถงึ  ผลประโยชน์ทีผู่ซ้ือ้ไดร้บัเพิม่เตมินอกเหนือจากผลติภณัฑห์ลกัและผลติภณัฑท์ีม่ ี 5.

ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์(Potential product)  หมายถงึ  คุณสมบตัขิองผลติภณัฑใ์หม่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืพฒันา

ไปเพื่อสนองความต้องการของลูกคา้ในอนาคต  ซึง่ผูว้จิยัศกึษาในสว่นของ  ผลติภณัฑห์ลกั  รปูลกัษณะของผลติภณัฑ ์

(บรรจภุณัฑแ์ละตราสนิคา้)  และผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั   

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค   
อา้งองิจากศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546: 192)  กล่าวว่า  พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior)  หมายถึง  

พฤติกรรมที่ผู้บริโภคทําการค้นหา  การคิด  การซื้อ  การใช้  การประเมินผลในสินค้าและบริการ  ซึ่งการวิเคราะห์

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค  เพื่อทราบถงึลกัษณะความ

ต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บรโิภค  คําตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด

สามารถจดักลยุทธก์ารตลาด (Marketing Strategies) ทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม  

คําถามทีใ่ช้เพื่อคน้หาลกัษณะของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  คอื  6Ws และ 1H  ซึ่งประกอบด้วย Who?, What?, When?, 

Where? และ How? เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ  หรอื  7Os  ซึง่ประกอบด้วย  Occupants, Objects, Objective, 

Organizations, Occasions, Outlets และ Operations 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี  คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ื้อหรอืเคยซื้อผา้อ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์ในเขตกรุงเทพมหานคร         

ซึง่ผูว้จิยัไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 
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 การเลอืกกลุ่มตวัอย่างสาํหรบังานวจิยัน้ี  คอื  ผู้บรโิภคที่ซือ้หรอืเคยซื้อผา้อ้อมเดก็กูนน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

เน่ืองจากไมท่ราบประชากรทีแ่น่นอน จงึไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสตูรการคาํนวณตวัอยา่งแบบไมท่ราบจาํนวน

ประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วานิชยป์ญัชา, 2545, น. 26) โดยใหค้่าความผดิพลาดไม่เกนิ 5% ดว้ยความเชื่อมัน่ 95% ซึง่มี

วธิกีารหาคา่จาํนวณกลุ่มตวัอยา่งจากสตูร n = Z2 / 4E2 ไดข้นาดตวัอย่างจาํนวณ 285 คน และความคลาดเคลื่อนทีย่อมให้

เกิด 5% หรือ 0.05   ดงันัน้จะได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้น้ีเท่ากบั 385 คน  และสํารองเผื่อการสูญเสยีของ  

แบบสอบถามไว ้15 ตวัอย่าง  ดงันัน้  รวมเป็นขนาดของกลุ่มตวัอย่างสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีเท่ากบั 400 ตวัอย่าง 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ขัน้ตอนที ่1  วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธิจีบัฉลากเพื่อเลอืกกลุ่มตวัอย่าง  

จากการแบง่เขตการปกครองของกรุงเทพมหานครออกเป็น 6 กลุ่มการปกครองตามระบบการบรหิารและการปกครองของ

กรุงเทพมหานคร 

 ขัน้ตอนที่ 2 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลอืกกลุ่มเป้าหมายและสถานที่ตาม

หา้งสรรพสนิคา้ 

 ขัน้ตอนที ่3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบกําหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะเกบ็

ขอ้มลูในแต่ละเขตพืน้ที ่ของเขตทีสุ่ม่จบัฉลากไดใ้นขัน้ตอนที ่1 จาํนวน 6 เขต รวมทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 

 ขัน้ตอนที ่4 วธิกีารสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็เฉพาะผู้ทีใ่ห้ความ

ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้น้ี 

 

 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์  เป็นแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  ประกอบดว้ยแบบสอบถามทีม่คีาํถาม

แบบใหเ้ลอืกตอบ  จาํนวน 5 ขอ้ 

 สว่นที ่2  เป็นคาํถามเกีย่วกบัการรบัรูป้จัจยัดา้นการสือ่สารการตลาดทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปู

กูนน์  ลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ยคําถามแบบ Rating Scale ทัง้หมดจํานวน 19  ขอ้  ซึง่มหีลายคําตอบใหเ้ลอืก 

(Multiple Choice Questions)  โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

 ส่วนที่ 3 เป็นคําถามเกีย่วกบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สําเรจ็รูปกูนน์ ลกัษณะ

แบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามแบบ Rating Scale ทัง้หมดจาํนวน 14 ขอ้  ซึง่มหีลายคําตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice 

Questions)  โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

 ส่วนที ่4 เป็นคําถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กสําเรจ็รูปกูนน์  ลกัษณะคําถามเป็นแบบ

ปลายเปิดและปลายปิด  จาํนวน 7 ขอ้  ไดแ้ก่  คาํถามเกีย่วกบัความถีใ่นการซือ้ผา้ออ้มเดก็กนูน์  จาํนวนเงนิทีใ่ชจ้า่ยในการ

ซื้อผ้าอ้อมเด็กกูนน์แต่ละครัง้  วตัถุประสงค์การใช้ผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์  เหตุผลสําคญัในการเลอืกซื้อผ้าอ้อมเด็ก

สาํเรจ็รปูกนูน์  เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์  บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ

ซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  และการบอกต่อ/ซือ้ซํา้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ 
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สรปุผลการศึกษาวิจยั 
 ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหล์กัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 เพศ  พบว่า  ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่  คอื  เพศหญงิ  จาํนวน 351 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 87.75  

และเพศชาย  จาํนวน 49 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 12.25  ตามลาํดบั 

 อายุ  พบว่า  ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 33-41 ปี  จํานวน 150 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 37.50  

และรองลงมาคอืผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุ24-32 ปี  จาํนวน 149 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 37.25  ส่วนผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 42 ปีขึน้ไป และ  

15 – 23 ปี  จาํนวน 78 คน  และ  23 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 19.50  และ  5.75  ตามลาํดบั 

 ระดบัการศกึษา  พบวา่  ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี จาํนวน 259 

คน  คดิเป็นร้อยละ 64.75  รองลงมาคอืผู้บรโิภคที่มกีารศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ี จํานวน 86 คน  คดิเป็นร้อยละ 21.50   

และผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี จาํนวน 55 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 13.75  ตามลาํดบั 

 อาชพี  พบว่า  ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  จํานวน  266 คน  คดิ

เป็นรอ้ยละ 66.50  รองลงมาคอืผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพอ่บา้น/แมบ่า้น  จาํนวน 61 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 และผูบ้รโิภคทีม่ี

อาชพีประกอบกจิการสว่นตวั  อาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ  จาํนวน 43 คน และ 30 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 10.25  และ 7.50  

ตามลาํดบั 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน  พบว่า  ผู้บรโิภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน  15,001 – 

25,000 บาท  จาํนวน 125 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 31.25  รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  25,001 – 35,000 บาท  จาํนวน 97 

คน  คดิเป็นรอ้ยละ 24.25  และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเทา่กบั 15,000 บาท  มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  35,001 – 

45,000 บาท  และมรีายไดเ้ฉลีย่  45,001 บาทขึน้ไป  จาํนวน 73 คน  จํานวน 58 คน  และจํานวน 47 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 

18.25  รอ้ยละ 14.50 และรอ้ยละ 11.75  ตามลาํดบั 

 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหก์ารรบัรูก้ารส่ือสารทางการตลาด 
 ดา้นการโฆษณา  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูป้จัจยัด้านการสื่อสารการตลาด  ด้านการโฆษณา

โดยรวม  อยู่ในระดบัปานกลาง  เมื่อพจิารณารายขอ้  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรู้ด้านการโฆษณาทาง

โทรทศัน์และการโฆษณาในหนงัสอืพมิพ/์นิตยสาร  อยู่ในระดบัปานกลาง  และผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูด้า้นการ

โฆษณาทางวทิยุ  อยู่ในระดบัน้อย  ตามลาํดบั 
 ด้านการประชาสมัพนัธ์  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรู้ปจัจยัด้านการสื่อสารการตลาด  ด้านการ

ประชาสมัพนัธโ์ดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  เมือ่พจิารณารายขอ้  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูข้อ้มูลของ

ผลติภณัฑ ์เช่น แนะนําผลติภณัฑใ์หม่ การรบัรูก้ารเผยแพร่ขา่วสารกจิกรรม  การรบัรูก้ารสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ผี่านบุคคลที่

มชีื่อเสยีง  อยู่ในระดบัปานกลาง  ตามลาํดบั 
 ดา้นการส่งเสรมิการขาย  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรู้ปจัจยัดา้นการสื่อสารการตลาด  ดา้นการ

ส่งเสรมิการขายโดยรวม  อยู่ในระดบัมาก  เมื่อพจิารณารายขอ้  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูด้้านการจดั

รายการส่งเสรมิการขาย เช่น การลดราคา การใหข้องแถม  ดา้นการแจกตวัอย่างสนิค้าทดลองใช ้ อยู่ในระดบัมาก  และ

ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูด้า้นการจดักจิกรรมพเิศษ / จดัแสดงสนิคา้  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ตามลาํดบั 
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 ดา้นการขายโดยพนกังานขาย  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูป้จัจยัดา้นการสื่อสารการตลาด  ดา้น

การขายโดยพนกังานขายโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณารายขอ้  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูด้า้น

พนักงานมีมนุษย์สมัพนัธ์ที่ดีต่อลูกค้า  พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว  พนักงานมีส่วนช่วยในการตัดสนิใจซื้อ  และ

พนกังานใหค้วามรูแ้ละแนะนําไดเ้ป็นอยา่งด ี อยูใ่นระดบัมาก  ตามลาํดบั 
 ดา้นการจดักจิกรรมพเิศษ  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูป้จัจยัดา้นการสื่อสารการตลาด  ดา้นการ

จดักจิกรรมพเิศษโดยรวม  อยู่ในระดบัปานกลาง  เมื่อพจิารณารายขอ้  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรู้ดา้น

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน  และการแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน  อยู่ในระดับปานกลาง  

ตามลาํดบั 
 ดา้นการสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูป้จัจยั  ดา้นการสื่อสารการตลาด

ดา้นการใชก้ารสือ่สารทางอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  เมือ่พจิารณารายขอ้  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม

มรีะดบัการรบัรูด้า้นเน้ือหาและขา่วสารต่างๆมปีระโยชน์ เช่น เป็นขอ้มลูความรูใ้หก้บัคุณแม่  ดา้นความสะดวกในการคน้หา

ขอ้มูล  ด้านความทนัสมยัของขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เช่น มกีารอพัเดทขอ้มูลตลอดเวลา  และด้านเวบ็ไซต์มคีวามสวยงาม

น่าสนใจ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ตามลาํดบั 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหปั์จจยัด้านผลิตภณัฑ ์
 ดา้นประโยชน์หลกั  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อระดบัความสาํคญัด้านประโยชน์หลกัโดยรวม  

อยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณารายขอ้  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัต่อเรือ่งความลํ้าสมยัของเทคโนโลย ี

เช่น สามารถซมึซบัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  และคุณภาพและประสทิธภิาพในการใชง้าน  อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  และผูต้อบ

แบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัต่อเรือ่งสนิคา้มคีวามหลากหลายครอบคลุมความตอ้งการ  อยูใ่นระดบัมาก  ตามลาํดบั 
 ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับความสําคัญด้านรูปลักษณ์

ผลิตภัณฑ์โดยรวม  อยู่ในระดบัมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ความสะดวกในการใช้บรรจุภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ได้

มาตรฐาน  ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์  ข้อมูลฉลาก  ความเชื่อมัน่ในตราสินค้า  ความทนัสมัยของบรรจุภัณฑ ์ 

ภาพพจน์ของตราสนิคา้  และความสามารถในการจดจาํตราสนิคา้  อยูใ่นระดบัมาก  ตามลาํดบั 
 ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดบัความสําคญัด้านความ

คาดหวงัในผลติภณัฑโ์ดยรวม  อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  เมือ่พจิารณารายขอ้  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญั

ต่อเรื่องความเชื่อมัน่ภายหลงัการใช ้ ความคุม้ค่าภายหลงัการใช ้ และคุณสมบตัขิองผลติภณัฑภ์ายหลงัการใช ้ อยู่ในระดบั

มากทีส่ดุ  ตามลาํดบั 
 ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการซ้ือผา้อ้อมเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 ความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์ต่อเดือน  พบว่า  ผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

พฤตกิรรมในดา้นความถี่ในการซือ้ผา้อ้อมเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์โดยเฉลีย่ 1.66 ครัง้ต่อเดอืน  มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั  

.824  โดยมคีวามถี่ในการซือ้ผา้ออ้มเดก็กนูน์น้อยทีส่ดุ 0 ครัง้ต่อเดอืน  และมคีวามถี่ในการซือ้ผา้อ้อมเดก็สาํเรจ็รูปกนูน์

มากทีส่ดุ 4 ต่อเดอืน 
 จํานวนเงนิโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเดก็กูนน์ต่อครัง้  พบว่า  ผู้บรโิภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มพีฤติกรรมในด้านจํานวนเงินในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์โดยเฉลี่ย 819.59  บาทต่อครัง้  มีค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทา่กบั  588.866   โดยมจีํานวนเงนิทีน้่อยทีสุ่ดในการซือ้ผา้ออ้มเดก็กูนน์  200 บาทต่อครัง้  และมจีํานวนเงนิที่

มากทีส่ดุในการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  4,000  บาทต่อครัง้ 



10 

 

 วตัถุประสงค์ในการในการซื้อผ้าออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์  พบว่า  ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้

เพื่อการซมึซบั ไม่รัว่ซมึ  จาํนวน  220  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 55.00  รองลงมาซือ้เพือ่ความปลอดภยั/ไม่แพ ้ ความนุ่มสบาย  

ความกระชบักน้ลกูน้อย  บรรจภุณัฑไ์ดม้าตรฐาน  และมหีลายขนาดใหเ้ลอืก  จาํนวน  100  คน  39  คน  24  คน  10  คน  

และ  7  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  25.00  รอ้ยละ  9.75  รอ้ยละ  6.00  รอ้ยละ  2.50  และรอ้ยละ  1.75  ตามลาํดบั 
 เหตุผลสําคญัที่เลอืกซื้อผ้าอ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์  พบว่า  ผู้บรโิภคที่เป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซื้อ

เพราะคุณภาพของผลติภณัฑ์  จํานวน  293  คน  คดิเป็นร้อยละ  73.25  รองลงมาเลอืกซื้อเพราะราคาของผลติภณัฑ ์ 

ความหลากหลายของผลติภณัฑ์  และชื่อเสยีงของผลติภณัฑ์  จํานวน  82  คน  14  คน  และ  11  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  

20.50   รอ้ยละ  3.50  และรอ้ยละ  2.70  ตามลาํดบั 
 การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์  พบว่า  ผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่ตดัสนิใจซือ้เพราะการสือ่สารการตลาดประเภทการสง่เสรมิการขาย เชน่ ลด แลก แจก แถม  จาํนวน  

206  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  51.50  รองลงมาซือ้เพราะการสือ่สารการตลาดประเภทการโฆษณา เชน่ โทรทศัน์ วทิย ุนิตยสาร  

การใชพ้นักงานขาย  การประชาสมัพนัธแ์ละการใหข้่าวสาร   อนิเตอรเ์น็ท (Internet)  และการจดักจิกรรมพเิศษ/จดัแสดง

สนิคา้  จาํนวน  78  คน  37  คน  28  คน  26  คน  และ  25  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  19.50   รอ้ยละ  9.25  รอ้ยละ  7.00   

รอ้ยละ  6.50  และรอ้ยละ  6.25  ตามลาํดบั 

 บคุคลใดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์  พบว่า  ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ตดัสนิใจซือ้ดว้ยตนเอง  จาํนวน  279  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  69.75  รองลงมาตดัสนิใจซือ้เพราะครอบครวั  ผูเ้ชีย่วชาญ 

เช่น แพทย ์ เพื่อน  และพนกังานขาย  จํานวน  48  คน  25  คน  24  คน  และ  24  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  12.00  รอ้ยละ  

6.25  รอ้ยละ  6.00  และรอ้ยละ  6.00  ตามลาํดบั 

 การบอกต่อ/ซือ้ซํ้า  ผลการวเิคราะหพ์บว่าผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมกีารบอกต่อและซือ้ซํ้า  

ในระดบัมาก  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81  และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั .836 

 

 ส่วนท่ี 5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 1  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นประชากรศาสตร ์

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑผ์า้ออ้มเดก็

สาํเรจ็รปูกนูน์ 

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

เพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

จาํนวนเงนิโดยประมาณต่อครัง้      

ความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน      

การบอกต่อ/ซือ้ซํ้าไปยงับุคคลอื่น      

หมายเหตุ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 2  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นการรบัรูก้ารสือ่สารทางการตลาด 

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์

ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ 

การสือ่สารทางการตลาด 

การ

โฆษณา 
การประชา 
สมัพนัธ ์

การสง่เสรมิ 
การขาย 

การขายโดย

พนกังานขาย 

การจดั

กจิกรรม

พเิศษ 

การสือ่สารทาง 
อเิลก็ทรอนิกส ์

จาํนวนเงนิโดยประมาณต่อครัง้       

ความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน       

การบอกต่อ/ซือ้ซํ้าไปยงับุคคลอื่น       

หมายเหตุ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 

ตาราง 3  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นทศันคตเิกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑผ์า้ออ้มเดก็

สาํเรจ็รปูกนูน์ 

ทศันคตเิกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

ประโยชน์หลกั รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ ความคาดหวงัในผลติภณัฑ ์

จาํนวนเงนิโดยประมาณต่อครัง้    

ความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน    

การบอกต่อ/ซือ้ซํ้าไปยงับุคคลอื่น    

หมายเหตุ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัเรื่อง  การรบัรู้การสื่อสารทางการตลาด  ทศันคติเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อ

ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

 ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด  400 คน  สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  มชีว่งอายุ 33-41 ปี  มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี 

อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  และมรีายได ้15,001 – 25,000 บาท     

  1.1 เพศทีแ่ตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซื้อผ้าอ้อมสาํเรจ็รูปกูนน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ใน

ดา้นการบอกต่อ/ซือ้ซํ้าผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ไปยงับุคคลอื่นไม่แตกต่างกนั  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05  เน่ืองจาก

ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูสามารถไดท้ัง้เพศชายและเพศหญงิ  ทาํใหพ้ฤตกิรรมการบอกต่อและการซือ้ซํา้ไมแ่ตกต่างกนั   

  อย่างไรก็ตามเพศที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมสําเร็จรูปกูนน์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครใน  ดา้นจาํนวนเงนิโดยประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ต่อครัง้  และในดา้นความถีใ่นการ

ซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ต่อเดอืนแตกต่างกนั  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดย

พบวา่  เพศชายมค่ีาเฉลีย่จาํนวนเงนิโดยประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ต่อครัง้มากกวา่เพศหญงิ   
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  1.2 อายทุีแ่ตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มสาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นจาํนวนเงนิโดยประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้

ผา้อ้อมเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ต่อครัง้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างม ีนัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

โดยผูบ้รโิภคกลุ่มอายุ 15 – 23 ปี  มพีฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นจาํนวนเงนิโดยประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้

ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ต่อครัง้  น้อยกว่า  ผูบ้รโิภคกลุ่มอายุ 24 – 32 ปี  33 – 41 ปี  42 ปีขึน้ไป   

  อายทุีแ่ตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มสาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นความถีใ่นการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์

ต่อเดอืนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างม ีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01  โดยผู้บรโิภคกลุม่อายุ         

15 – 23 ปี  มพีฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเดก็สําเร็จรูปกูนน์  ด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเดก็สําเร็จรูปกูนน์ต่อเดอืน  

มากกว่า  ผูบ้รโิภคกลุ่มอายุ 33 – 41 ปี  และ  42 ปีขึน้ไป   

  และอายทุีแ่ตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มสาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นการบอกต่อ/ซือ้ซํา้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปู

กนูน์ไปยงับุคคลอื่นของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างม ีนัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  โดยผูบ้รโิภค

กลุ่มอายุ 33 – 41 ปี  มพีฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์  ดา้นการบอกต่อ/ซือ้ซํ้าผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ไปยงั

บุคคลอื่น  น้อยกว่า  ผูบ้รโิภคกลุ่มอายุ 42 ปีขึน้ไป     

  1.3 ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มสาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นการบอกต่อ/ซือ้ซํ้าผา้ออ้ม

เดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ไปยงับุคคลอื่นของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มสาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นจาํนวนเงนิโดยประมาณทีใ่ชใ้น

การซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ต่อครัง้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างม ีนัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 โดยผู้บรโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตรี  มพีฤตกิรรมการซื้อผา้อ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์  ดา้นจํานวนเงนิ

โดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์ต่อครัง้  น้อยกว่า  ผู้บรโิภคที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  และ

ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัสงูกวา่ปรญิญาตร ี ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  และระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้ผา้อ้อมสาํเรจ็รูปกูนน์  ดา้นความถี่ในการซือ้ผา้ออ้ม

เด็กสําเร็จรูปกูนน์ต่อเดือนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05           

โดยผู้บรโิภคที่มกีารศกึษาระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ี มพีฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นความถี่ในการซือ้

ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ต่อเดอืน  มากกว่า  ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี และผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัสูง

กว่าปรญิญาตร ี ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  1.4 อาชีพที่แตกต่างกนั  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมสําเร็จรูปกูนน์  ด้านการบอกต่อ/ซื้อซํ้าผ้าอ้อมเด็ก

สาํเรจ็รูปกูนน์ไปยงับุคคลอื่นของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05  

ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  อาชพีทีแ่ตกต่างกนั  มพีฤติกรรมการซือ้ผา้อ้อมสาํเรจ็รูปกูนน์  ดา้นจํานวนเงนิโดยประมาณทีใ่ช้ในการซื้อ

ผา้อ้อมเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ต่อครัง้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างม ีนัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01  

โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพ่อบา้น/แม่บา้น  มพีฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์  ดา้นจํานวนเงนิโดยประมาณทีใ่ชใ้น

การซื้อผา้อ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์ต่อครัง้  น้อยกว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน  และอาชพีประกอบกจิการ

สว่นตวั  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
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  และอาชีพที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมสําเร็จรูปกูนน์  ด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็ก

สําเร็จรูปกูนน์ต่อเดือนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างม ีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  โดย

ผู้บรโิภคที่มีอาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ  มพีฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสําเรจ็รูปกูนน์  ความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็ก

สาํเรจ็รปูกนูน์ต่อเดอืน  มากกวา่  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  1.5 รายไดท้ีแ่ตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มสาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นจาํนวนเงนิโดยประมาณทีใ่ชใ้นการ

ซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ต่อครัง้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งม ีนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

โดยผู้บริโภคที่มีกลุ่มรายได้  45,001 บาทขึ้นไป  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์  ด้านจํานวนเงิน

โดยประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ต่อครัง้  มากกวา่  ผูบ้รโิภคทีม่กีลุ่มรายไดน้้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 

บาท  และผูบ้รโิภคทีม่กีลุ่มรายได ้25,001-35,000 บาท  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  รายไดท้ีแ่ตกต่างกนั  มพีฤติกรรมการซื้อผา้อ้อมสาํเรจ็รูปกูนน์  ดา้นความถี่ในการซื้อผา้อ้อมเดก็สาํเรจ็รูป

กูนน์ต่อเดอืนของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  โดยผูบ้รโิภคทีม่ ี

กลุ่มรายได ้ 25,001-35,000 บาท  มพีฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นความถีใ่นการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปู

กนูน์ต่อเดอืน  น้อยกว่า  ผูบ้รโิภคทีม่กีลุ่มรายไดน้้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท  และผูบ้รโิภคทีม่กีลุ่มรายได ้ 15,001-

25,000 บาท  และรายได้ที่แตกต่างกนั  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมสําเร็จรูปกูนน์  ด้านการบอกต่อ/ซื้อซํ้าผ้าอ้อมเด็ก

สําเร็จรูปกูนน์ไปยงับุคคลอื่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างม ีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05           

โดยผู้บริโภคที่มีกลุ่มรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์                 

ดา้นการบอกต่อ/ซือ้ซํ้าผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ไปยงับุคคลอื่น  มากกว่า  ผูบ้รโิภคทีม่กีลุม่รายได ้ 15,001-25,000 บาท  

25,001-35,000 บาท  และ 35,001-45,000 บาท  และผูบ้รโิภคทีม่กีลุม่รายได ้ 35,001-45,000 บาท  มพีฤตกิรรมการซือ้

ผา้อ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์  ด้านการบอกต่อ/ซื้อซํ้าผ้าอ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์ไปยงับุคคลอื่น  น้อยกว่า  ผู้บรโิภคที่มกีลุ่ม

รายได ้45,001 บาทขึน้ไป   
 2. การรบัรูก้ารสือ่สารการตลาดของผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ 
  ดา้นการโฆษณา 
  การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์  ด้านการโฆษณา  ไม่มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซื้อผ้าออ้มเดก็สําเรจ็รูปกูนน์  ด้านจํานวนเงนิโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ต่อครัง้  

และด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์ต่อเดอืน  อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05  เน่ืองจากที่ผ่านมา  

การโฆษณาของผา้ออ้มเดก็กนูน์เน้นไปทีก่ารสรา้งการรบัรู ้ และคณุสมบตัพิเิศษของสนิคา้มากกวา่การกระตุน้ทางดา้นการ 
  และการรับรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์  ด้านการโฆษณา  มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์  ดา้นบอกต่อ/ซือ้ซํ้าผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ไปยงับุคคลอื่น  อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้น้ีเน่ืองจากการโฆษณามอีทิธพิลต่อผูบ้รโิภค  สามารถ

ตอกยํา้ตราสนิคา้และจงูใจใหผู้บ้รโิภคมกีารบอกต่อถงึคณุสมบตัขิองสนิคา้    
  การประชาสมัพนัธ ์
  การรบัรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์  ด้านการประชาสมัพนัธ์  มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซื้อผ้าออ้มเดก็สําเรจ็รูปกูนน์  ด้านจํานวนเงนิโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ต่อครัง้  

ด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์ต่อเดือน  และด้านการบอกต่อ/ซื้อซํ้าผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์ไปยัง           

บุคคลอื่น  ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  เน่ืองจากการประชาสมัพนัธ์เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและ
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ภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอผลติภณัฑแ์ละบรษิทัมากขึน้  ผูบ้รโิภคกจ็ะเกดิความเขา้ใจเกีย่วกบัผลติภณัฑข์องบรษิทั  และสรา้งความ

น้าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้  ทาํใหผู้บ้รโิภครูส้กึเชื่อถอืและมัน่ใจในคุณภาพของผลติภณัฑ ์ ส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้   
  การสง่เสรมิการขาย 
  การรบัรูก้ารสือ่สารการตลาดของผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์  ดา้นการส่งเสรมิการขาย  ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซื้อผ้าออ้มเดก็สําเรจ็รูปกูนน์  ด้านจํานวนเงนิโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ต่อครัง้  

และด้านการบอกต่อ/ซื้อซํ้าผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์ไปยังบุคคลอื่น  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ เน่ืองจาก  เน่ืองจากการส่งเสรมิการขายทีผ่ลติภณัฑผ์า้ออ้มเดก็กูนน์ใชน้ัน้  เป็นเพยีงการ

กระตุ้นการขายในระยะสัน้  และไม่สามารถเขา้ถงึการรบัรูข้องผูบ้รโิภค  ซึง่ส่วนใหญ่ใชก้ารแจกสนิคา้ตวัอย่าง  ของแถม  

และการลดราคาสนิคา้  ซึง่ต้องอาศยัเครื่องมอืทางการสื่อสารการตลาดอื่นๆเขา้ช่วยอกี  เพื่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้และ

เพือ่ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืการสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  และการรบัรูก้ารสือ่สารการตลาดของผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นการสง่เสรมิการขาย  มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นความถี่ในการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ต่อเดอืน  อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  เน่ืองจากการส่งเสรมิการ

ขายเป็นเครื่องมอืทีก่ระตุ้นความสนใจ  ทดลองใช ้ หรอืการตดัสนิใจทีเ่รยีกว่า  การกระตุ้นผูบ้รโิภค  หรอืการส่งเสรมิการ

ขายทีมุ่ง่สูผู่บ้รโิภค (Consumer promotion) ทีเ่ป็นผูบ้รโิภคคนสดุทา้ย  ซึง่ซือ้สนิคา้ไปเพือ่ใชส้ว่นตวัหรอืใชใ้นครวัเรอืน (ศิ

รวิรรณ เสรรีตัน์.2539: 95) กม็แีนวโน้มทีผู่บ้รโิภคจะซือ้สนิคา้ครัง้ต่อไปมากขึน้ดว้ย   

  การขายโดยพนกังานขาย 
  การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์  ด้านการขายโดยพนักงานขาย  ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นความถี่ในการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ต่อเดอืน  และ

ดา้นการบอกต่อ/ซือ้ซํา้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ไปยงับุคคลอื่น  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  เน่ืองจากการขาย

โดยพนักงานขายนัน้เหมาะสําหรบัผลติภณัฑท์ีม่ลีกัษณะซบัซ้อน  จงึต้องใช้ขอ้มูลความรูก่้อนการตดัสนิใจซือ้  ซึง่ในการ

ตดัสนิใจซือ้นัน้  เพื่อใหเ้หมาะกบัการใชง้าน  ผู้บรโิภคจงึจําเป็นต้องทราบขอ้มูลของผลติภณัฑ ์ เพราะผลติภณัฑ์ผา้ออ้ม

เดก็สาํเรจ็รปูกนูน์มคุีณสมบตัพิเิศษซึง่ตอ้งอาศยัพนกังานขายในการช่วยอธบิายและแนะนําผลติภณัฑ ์ โดยไม่เน้นเกีย่วกบั

ความถีท่ีล่กูคา้จะมพีฤตกิรรมการซือ้  
  และการรับรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์  ด้านการขายโดยพนักงานขาย                  

มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์  ด้านจํานวนเงินโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็ก

สาํเรจ็รปูกนูน์ต่อครัง้  ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางตรงขา้ม  อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
  การจดักจิกรรมพเิศษ  
  การรบัรูก้ารสือ่สารการตลาดของผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นการจดักจิกรรมพเิศษ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซื้อผ้าออ้มเดก็สําเรจ็รูปกูนน์  ด้านจํานวนเงนิโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ต่อครัง้  

ดา้นความถี่ในการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ต่อเดอืน  และดา้นการบอกต่อ/ซื้อซํ้าผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ไปยงับุคคล

อื่น  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ เน่ืองจากการจดักจิกรรมพเิศษ (Event)  

ของผ้าออ้มเดก็สําเรจ็รูปกูนน์  มวีตัถุประสงคเ์พื่อการแจง้ข่าวสาร  การประชาสมัพนัธ ์ และการสรา้งการรบัรู ้ เกี่ยวกบั



15 

 

ผลติภณัฑแ์ละบรษิทัเป็นหลกั  เพราะผา้ออ้มเดก็สําเรจ็รูปกูนน์เป็นผลติภณัฑ์ใหม่ทีเ่ริม่เขา้สู่ตลาดในระยะแรก  จงึเน้นที่

การสรา้งการรบัรูม้ากกวา่การทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ของ  

  การใชก้ารสือ่สารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 

  การรบัรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์  ด้านการใช้การสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์  ด้านจํานวนเงินโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็ก

สาํเรจ็รปูกนูน์ต่อครัง้  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้    

  การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์  ด้านการใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส ์         

มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์  ด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์ต่อเดอืน  

และด้านการบอกต่อ/ซื้อซํ้าผ้าอ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์ไปยงับุคคลอื่น  อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01  ในระดบัตํ่า 

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  เน่ืองจากผ้าอ้อมเดก็กูนน์ใช้การสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Internet) ในการแจ้งเน้ือหา  

ขอ้มลูผลติภณัฑ ์ และขา่วสารต่างๆ  เพือ่เป็นประโยชน์ในการคน้หาขอ้มลูของผูบ้รโิภค  ซือ้ทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ของ

ผูบ้รโิภคในดา้นความถีใ่นการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ต่อเดอืนมากขึน้  

 3. ปจัจยัผลติภณัฑผ์า้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ 

  ดา้นประโยชน์หลกั 
  ปจัจยัผลติภณัฑผ์า้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ ดา้นประโยชน์หลกั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้ม

เดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นจาํนวนเงนิโดยประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ต่อครัง้  และดา้นความถี่ในการซือ้

ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ต่อเดอืน  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ เน่ืองจาก

ประโยชน์หลกัของผลติภณัฑเ์ป็นผลประโยชน์สาํคญัของผลติภณัฑต์อ้งสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค  เมื่อ

ความต้องการของผูบ้รโิภคถูกตอบสนอง  กย็่อมต้องเกดิพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค  แต่ดว้ยอุตสาหกรรมของผา้ออ้ม

เดก็สาํเรจ็รปูในปจัจุบนั  ประโยชน์หลกัของผลติภณัฑแ์ต่ละตราสนิคา้ต่างกเ็น้นไปทีป่ระสทิธภิาพการซมึซบัไม่แตกต่างกนั  

ดงันัน้ทาํใหห้นัไปแขง่ขนักนัในดา้นราคา     
  และปจัจยัผลติภณัฑ์ผ้าอ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์  ด้านประโยชน์หลกั  มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

ผ้าอ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์  ด้านการบอกต่อ/ซื้อซํ้าผ้าอ้อมเดก็สําเรจ็รูปกูนน์ไปยงับุคคลอื่น  อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.01  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  เน่ืองจาก  ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูป

กูนน์จะมปีระโยชน์พื้นฐานในเรื่องของประสทิธภิาพการซมึซบัแลว้  การวจิยัและพฒันาสนิคา้ใหเ้น้ือผา้ออ้มมผีวิสมัผสัที่

อ่อนโยน  ถนอมผวิ  และลดการระคายเคอืงต่อผวิของทารก  เพื่อตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจใหก้บั

ผูบ้รโิภค   
  ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์
  ปจัจยัผลติภณัฑผ์า้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

ผา้อ้อมเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์  ด้านจํานวนเงนิโดยประมาณทีใ่ชใ้นการซื้อผ้าอ้อมเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ต่อครัง้  อย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ เน่ืองจากรปูลกัษณ์ผลติภณัฑเ์ป็นการเชญิชวนใหผ้ลติภณัฑม์ี

ความน่าสนใจ  และทาํใหผู้บ้รโิภครูส้กึอยากบรโิภคมากขึน้  ทัง้รปูร่างลกัษณะ  รปูแบบ  บรรจุภณัฑ ์ โดยจะทาํใหผู้บ้รโิภค

เกิดความพึงพอใจและตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นเท่านัน้  แต่ไม่ได้ส่งผลต่อจํานวนเงนิที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็ก

สาํเรจ็รูปกูนน์ต่อครัง้  ดงันัน้เมื่อบรษิทัใชก้ลยุทธเ์กีย่วกบัปจัจยัผลติภณัฑด์า้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ จงึไม่มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นจาํนวนเงนิโดยประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ต่อครัง้  
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  ปจัจยัผลติภณัฑผ์า้อ้อมเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์  ดา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อ

ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นความถีใ่นการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์ต่อเดอืน  และดา้นการบอกต่อ/ซือ้ซํ้าผา้ออ้มเดก็

สาํเรจ็รปูกนูน์ไปยงับุคคลอื่น  อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ในระดบัตํ่า และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เน่ืองจากในการซื้อผลิตภัณฑ์  ผู้บริโภคมีการคํานึงถึงถึงรูปลักษณะผลิตภัณฑ์นัน้ด้วย  

รปูลกัษณ์ผลติภณัฑเ์ป็นการเสรมิใหผ้ลติภณัฑม์คีวามสมบรูณ์มากขึน้  หรอืเชญิชวนใหผ้ลติภณัฑน่์าสนใจและอยากบรโิภค

มากขึน้  ซึง่จะประกอบไปดว้ย  คุณภาพ  รูปร่างลกัษณะ  รูปแบบ  บรรจุภณัฑ ์ ตราสนิคา้  เป็นต้น  สามารถส่งเสรมิให้

ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์อ่ยมากขึน้  และเกดิการบอกต่อ/ซือ้ซํ้าไปยงับุคคลอื่นมากขึน้ดว้ย   
  ดา้นความคาดหวงัในผลติภณัฑ ์
  ปจัจยัผลติภณัฑผ์า้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นความคาดหวงัในผลติภณัฑ ์ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นความถีใ่นการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ต่อเดอืน  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 เน่ืองจากในการนําเสนอผลติภณัฑท์ี่คาดหวงั  บรษิทัจะต้องคํานึงถึงการสรา้งความพงึพอใจของผู้บรโิภคเป็นหลกั  

เพราะความพงึพอใจจะสมัพนัธก์บัความคาดหวงัของผูบ้รโิภคทีไ่ดซ้ื้อและไดใ้ชผ้ลติภณัฑน์ัน้ๆ  โดยผ้าออ้มเดก็สาํเรจ็รูป

กนูน์ไดเ้สนอผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัและสรา้งคุณค่าทีเ่หนือกวา่คูแ่ขง่ขนั  เชน่  การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑด์ว้ยเทคโนโลยทีี่

ทนัสมยั  การใชว้ตัถุดบิที่มคีุณภาพ  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ  และคุณภาพของผลติภณัฑ์ที่

คุม้ค่า  เป็นต้น  เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความภกัดแีละกลบัมาซือ้สนิค้าใหม่  ดงันัน้ถงึแม้ว่าผู้บรโิภคจะรูส้กึพงึพอใจ  กไ็ม่มี

ความสมัพนัธก์บัระยะเวลาในการใชง้านของผลติภณัฑห์รอืความถีใ่นการซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์     
  ปจัจยัผลติภณัฑผ์้าออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์  ด้านความคาดหวงัในผลติภณัฑ์  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซื้อผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปกูนน์  ด้านจํานวนเงนิโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสําเรจ็รูปกูนน์ต่อครัง้  อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางตรงขา้ม  เน่ืองจากการ

เสนอผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัของผ้าออ้มเดก็กูนน์เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในผลติภณัฑผ์่านกลยุทธต่์างๆ  ทัง้การ

สรา้งความแตกต่าง  การสรา้งคุณค่าทีเ่หนือกว่าคู่แขง่  และถงึแมผู้บ้รโิภคจะรูส้กึพงึพอใจ  ยนิด ี หรอืผดิหวงัต่อผลติภณัฑ์

ที่คาดหวงั  ก็จะส่งผลต่อจํานวนเงินที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กกูนน์ในทิศทางตรงข้าม  กล่าวคือ  ถ้าผู้บรโิภคมคีวาม

คาดหวงัในผลติภณัฑต์ํ่า  จะทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจาํนวนเงนิเพิม่มากขึน้  ในกรณีทีผ่ลติภณัฑส์ามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค  จนเกิดความพึงพอใจในสนิค้า  แต่ถ้าผู้บริโภคมีความคาดหวงัในผลิตภัณฑ์สูง จะทําให้

พฤตกิรรมการซือ้ดา้นจาํนวนเงนิลดลง  เมือ่ผลติภณัฑไ์มส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค  และทาํใหผู้บ้รโิภค

ผดิหวงัในสนิคา้   
  ปจัจยัผลติภณัฑผ์้าออ้มเดก็สาํเรจ็รูปกูนน์  ด้านความคาดหวงัในผลติภณัฑ์  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์  ดา้นการบอกต่อ/ซือ้ซํ้าผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์ไปยงับุคคลอื่น  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01  ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  เน่ืองจากผู้บรโิภคมคีวาม

คาดหวงัในการซือ้ผลติภณัฑท์ีน่อกเหนือจากประโยชน์หลกัของผลติภณัฑท์ีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค

ได ้ โดยการเสนอขายจะต้องคํานึงถึงความพงึพอใจของผูบ้รโิภคเป็นหลกั  เมื่อผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในผลติภณัฑ ์ 

การซือ้กจ็ะเกดิขึน้  ทาํใหเ้กดิการบอกต่อ/ซือ้ซํ้าของผลติภณัฑส์งูขึน้ไปดว้ย   
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1. บริษัทควรกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก  เพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพ  โดยผูบ้รโิภคทีเ่พศ  อายุ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั  จะมพีฤตกิรรม

การซือ้ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์แตกต่างกนั  ซึง่กลุ่มเป้าหมายหลกั  ควรเป็นเพศหญงิ  อายุ 23 ปีขึน้ไป  การศกึษาระดบั

ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่าปรญิญาตร ี และมรีายได ้25,000 บาทขึน้ไป  เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่พีฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้ม

เดก็สาํเรจ็รปู  ดา้นจาํนวนเงนิทีซ่ือ้มากทีส่ดุ 

 2. นกัการตลาด  ควรปรบัปรุงและพฒันากลยทุธด์า้นการตลาดดา้นการสือ่สารการตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้   

  2.1 ด้านการประชาสมัพนัธ์  เป็นเครื่องมอืติดต่อสื่อสารที่มผีลกระทบต่อตราสนิค้าและองค์กร ช่วยสร้าง

ทศันคติ ความน่าเชื่อถือ และภาพลกัษณ์ที่ด ี บรษิัทควรมกีารประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ือง  ทัง้ในด้านขอ้มูลผลติภณัฑ ์ 

การเผยแพร่ขา่วสาร  และการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ี ซึง่บรษิทัอาจจะใชส้ือ่มวลชนหรอืไม่ใชก้ไ็ด ้ เช่น  การออกข่าว  การให้

สมัภาษณ์  การแสดงสนิค้า  การจดัสมัมนา  เป็นต้น  ซึ่งนักการตลาดควรใช้การประชาสมัพนัธ์ทัง้การนําเสนอขอ้มูล

ผลติภัณฑ์  การเผยแพร่ข่าวสาร  และการใช้บุคคลที่มชีื่อเสยีง  เพื่อให้ผู้บรโิภคเกิดการรบัรู้และเกิดพฤติกรรมการซื้อ

ผา้ออ้มเดก็สาํเรจ็รปูกนูน์มากขึน้ 

  2.2 ด้านการสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส์  ปจัจุบนัสื่อทางด้านไอทีเป็นสื่อที่มาแรงมากและมแีนวโน้มว่าสื่อ

ประเภทน้ี กําลงัเจรบิเตบิโตมากขึน้ทุกวนัๆ โดยคนไทยส่วนใหญ่มกัใช ้Internet มากขึน้ไม่ว่าจะเป็นบรษิทั นักการตลาด 

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ รวมถึงธุรกจิการบริการต่างๆ กม็ีการนําสื่อประเภทน้ีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการทําตลาด  

ดงันัน้บรษิทัควรทํากลยุทธท์างการตลาดบนสื่ออนิเตอรเ์น็ตเพื่อเป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจในการดําเนินธุรกจิเพราะเป็นการ

ดงึดูดลูกค้าได้หลายกลุ่มนอกจากลูกคา้ในประเทศแล้ว  การใชส้ื่อออนไลน์น้ียงัเป็นประโยชน์ในการดงึดูดกลุ่มลูกคา้จาก

ต่างประเทศใหเ้ขา้มาสนใจธุรกจิของเรา  แลว้ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของเราและหากลูกคา้เกดิความประทบัใจกจ็ะนําสนิคา้ของ

เราไปบอกต่อกบัลกูคา้รายอืน่ๆ แลว้กลบัมาซือ้ซํา้อกี 

  2.3 ด้านการโฆษณา  เป็นเครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดที่สามารถเขา้ถึงผู้บรโิภคได้อย่างกว้างขวาง  

เพือ่สรา้งการรบัรูไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็  จะทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ดา้นการบอกต่อและซือ้ซํา้  บรษิทัควรเพิม่การโฆษณาเพื่อ

สร้างการรบัรู้ของผู้บริโภคให้เพิ่มมากขึน้  โดยอาจจะใช้บุคคลที่มชีื่อเสยีงมาเป็นพรเีซ็นเตอร์  การนําเสนอโฆษณาที่

น่าสนใจ  เป็นตน้  ควรเน้นไปทีก่ารโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์และสือ่สิง่พมิพ ์

  2.4 ดา้นการสง่เสรมิการขาย  เป็นการจูงใจทีเ่สนอคุณค่าพเิศษ หรอืการจูงใจผลติภณัฑแ์ก่ผูบ้รโิภค  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่การสรา้งยอดขายในทนัท ี บรษิทัควรเพิม่ในสว่นของการจดักจิกรรมพเิศษหรอืการสง่เสรมิการขายใหเ้พิม่

มากขึน้  มคีวามน่าสนใจมากขึน้  เน่ืองจากผูบ้รโิภคมรีะดบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง  ซึง่อาจจะใชก้ารแจกคูปอง ของ

แถม การชงิโชค การแลกซือ้  เป็นตน้  เพือ่กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการซือ้ทีบ่อ่ยมากยิง่ขึน้ 

  2.5 ดา้นการขายโดยพนกังานขาย  เป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ผูซ้ือ้กบัพนักงานขาย ซึง่จะ

ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจต่อความตอ้งการของลกูคา้และตอบสนองได ้ นอกจากน้ี ยงัเป็นชอ่งทางในการสรา้งภาพลกัษณ์ใหแ้ก่

ผลิตภัณฑ์ ตราสนิค้า และองค์กรได้  บริษัทควรมีการฝึกอบรมพนักงานขายให้มีความรู้เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์  มีมนุษย

สมัพนัธท์ีด่ใีนการบรกิาร  อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูบ้รโิภค  ใหบ้รกิารอยา่งรวดเรว็  แนะนําโปรโมชัน่  อธบิายคุณสมบตั ิ 

ราคา  วธิกีารใช ้ ตลอดจนรายละเอยีดของผลติภณัฑไ์ด ้ เพื่อทาํใหผู้บ้รโิภคประทบัใจ  และมัน่ใจในคุณภาพของผลติภณัฑ ์
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  2.6 ด้านการจดักจิกรรมพเิศษ  เป็นเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดที่เป็นออกแบบการจดักจิกรรม โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บรโิภคเกดิกบัตราสนิค้า (Brand association) โดยการจดักจิกรรม

สามารถกําหนดผูร่้วมกจิกรรมได ้จงึเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายตรงตามความต้องการ และยงัเป็นการเปิดโอกาสใหส้าธารณชน

รบัรู้ตราสนิค้า  บรษิัทกค็วรมกีารใช้การจดักจิกรรมพเิศษ  เพื่อสร้างการรบัรู้  และสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ ีถึงแม้ว่าการจดั

กจิกรรมพิเศษจะไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  แต่นักการตลาดก็ควรใช้การจดักิจกรรมพิเศษ  

เพือ่ใหก้ารสือ่สารทางการตลาดของผลติภณัฑค์รบวงจร  และมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
 3. ผู้ผลติและนักการตลาดสามารถนําขอ้มูลจากงานวิจยัมาออกแบบผลิตภณัฑ์ผ้าอ้อมเดก็กูนน์  และวางแผน

การตลาดให้ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภคแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม  บรษิัทควรใช้กลยุทธก์ารสร้างความ

แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์เป็นหลัก  บริษัทจึงควรศึกษาและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพใหม้ากขึน้  ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายหลกัอยา่งแทจ้รงิ 
 4. ผูผ้ลติควรใหค้วามสาํคญัดา้นความคาดหวงัในผลติภณัฑ ์ ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัความคุม้ค่าภายหลงัการ

ใช ้ ความเชื่อมัน่ภายหลงัการใช ้ และคุณสมบตัขิองผลติภณัฑภ์ายหลงัการใช ้ โดยการเสนอขายจะต้องคํานึงถงึความพงึ

พอใจของผูบ้รโิภคเป็นหลกั  ดว้ยการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑด์ว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั  การใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพ  เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ในดา้นต่างๆ  คุณภาพของผลติภณัฑท์ี่คุม้ค่า  เป็นต้น  ในส่วนของดา้นประโยชน์หลกั  

และรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ บรษิทัจงึควรพฒันากลยุทธด์า้นประโยชน์หลกัตามความต้องการของผูบ้รโิภคใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากทีส่ดุ  อกีทัง้ความลํา้สมยัของเทคโนโลย ี ดา้นความสามารถใชง้านและครอบคลุมความตอ้งการ 
 5. บริษัทควรมีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม  และรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่

เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ในตลาดทีม่กีารแขง่ขนัอยา่งรุนแรง  เน่ืองจากปจัจุบนั  การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมผา้ออ้มเดก็

มคีวามรุนแรง  อกีทัง้ยงัมคีูแ่ขง่จากสนิคา้นําเขา้จากต่างประเทศ 
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	ส่วนที่ 1  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์  เป็นแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีคำถามแบบให้เลือกตอบ  จำนวน 5 ข้อ
	ส่วนที่ 2  เป็นคำถามเกี่ยวกับการรับรู้ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ลักษณะแบบสอบถามประกอบด้วยคำถามแบบ Rating Scale ทั้งหมดจำนวน 19  ข้อ  ซึ่งมีหลายคำตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions)  โดยใช้ระดับกา...
	ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ ลักษณะแบบสอบถามประกอบด้วยคำถามแบบ Rating Scale ทั้งหมดจำนวน 14 ข้อ  ซึ่งมีหลายคำตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions)  โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอั...
	ส่วนที่ 4 เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ลักษณะคำถามเป็นแบบปลายเปิดและปลายปิด  จำนวน 7 ข้อ  ได้แก่  คำถามเกี่ยวกับความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กกูนน์  จำนวนเงินที่ใช้จ่ายในการซื้อผ้าอ้อมเด็กกูนน์แต่ละครั้ง  วัตถุประ...
	สรุปผลการศึกษาวิจัย
	ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
	เพศ  พบว่า  ผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  คือ  เพศหญิง  จำนวน 351 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.75  และเพศชาย  จำนวน 49 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.25  ตามลำดับ
	อายุ  พบว่า  ผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 33-41 ปี  จำนวน 150 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.50  และรองลงมาคือผู้บริโภคที่มีอายุ 24-32 ปี  จำนวน 149 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.25  ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุ 42 ปีขึ้นไป และ  15 – 23 ปี  จำนวน 78 คน  และ  2...
	ระดับการศึกษา  พบว่า  ผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จำนวน 259 คน  คิดเป็นร้อยละ 64.75  รองลงมาคือผู้บริโภคที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี  จำนวน 86 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.50   และผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี...
	อาชีพ  พบว่า  ผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  จำนวน  266 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.50  รองลงมาคือผู้บริโภคที่มีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน  จำนวน 61 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.25 และผู้บริโภคที่มีอาชีพประกอบกิจการส่วนตัว  อาชีพข้าราชก...
	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พบว่า  ผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  15,001 – 25,000 บาท  จำนวน 125 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.25  รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  25,001 – 35,000 บาท  จำนวน 97 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.25  และมีรายได้เฉลี่...
	ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้การสื่อสารทางการตลาด
	ด้านการโฆษณา  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด  ด้านการโฆษณาโดยรวม  อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์และการโฆษณาในหนังสือพิมพ์/นิตยสาร  อยู่ในระดับปา...
	ด้านการประชาสัมพันธ์  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด  ด้านการประชาสัมพันธ์โดยรวม  อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ เช่น แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ การรับรู้การ...
	ด้านการส่งเสริมการขาย  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด  ด้านการส่งเสริมการขายโดยรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ด้านการจัดรายการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา การให้ของแถ...
	ด้านการขายโดยพนักงานขาย  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด  ด้านการขายโดยพนักงานขายโดยรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ด้านพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า  พนักงานให้...
	ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด  ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษโดยรวม  อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ด้านความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน  และการแจ้งข่าวแล...
	ด้านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ปัจจัย  ด้านการสื่อสารการตลาดด้านการใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม  อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ด้านเนื้อหาและข่าวสารต่างๆม...
	ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
	ด้านประโยชน์หลัก  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับความสำคัญด้านประโยชน์หลักโดยรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญต่อเรื่องความล้ำสมัยของเทคโนโลยี เช่น สามารถซึมซับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และคุณภา...
	ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับความสำคัญด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ความสะดวกในการใช้บรรจุภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน  ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์  ข้อมูลฉลาก  ความเชื่อมั่...
	ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับความสำคัญด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์โดยรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญต่อเรื่องความเชื่อมั่นภายหลังการใช้  ความคุ้มค่าภายหลัง...
	ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
	ความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อเดือน  พบว่า  ผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์โดยเฉลี่ย 1.66 ครั้งต่อเดือน  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  .824  โดยมีความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด...
	จำนวนเงินโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กกูนน์ต่อครั้ง  พบว่า  ผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในด้านจำนวนเงินในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์โดยเฉลี่ย 819.59  บาทต่อครั้ง  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  588.866   โดยมีจำนวนเงินท...
	วัตถุประสงค์ในการในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  พบว่า  ผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อเพื่อการซึมซับ ไม่รั่วซึม  จำนวน  220  คน  คิดเป็นร้อยละ 55.00  รองลงมาซื้อเพื่อความปลอดภัย/ไม่แพ้  ความนุ่มสบาย  ความกระชับก้นลูกน้อย  บรรจุภัณฑ์ไ...
	เหตุผลสำคัญที่เลือกซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  พบว่า  ผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ์  จำนวน  293  คน  คิดเป็นร้อยละ  73.25  รองลงมาเลือกซื้อเพราะราคาของผลิตภัณฑ์  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  และชื่อเสียงของผล...
	การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  พบว่า  ผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเพราะการสื่อสารการตลาดประเภทการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม  จำนวน  206  คน  คิดเป็นร้อยละ  51.50  รองลงมาซื้อเพราะกา...
	บุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  พบว่า  ผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง  จำนวน  279  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.75  รองลงมาตัดสินใจซื้อเพราะครอบครัว  ผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์  เพื่อน  และพนักงานขา...
	การบอกต่อ/ซื้อซ้ำ  ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีการบอกต่อและซื้อซ้ำ  ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .836
	ส่วนที่ 5  ผลการทดสอบสมมติฐาน
	ตาราง 1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
	หมายเหตุ (สอดคล้องกับสมมติฐาน (ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
	ตาราง 2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านการรับรู้การสื่อสารทางการตลาด
	หมายเหตุ (สอดคล้องกับสมมติฐาน (ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
	ตาราง 3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
	หมายเหตุ (สอดคล้องกับสมมติฐาน (ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
	อภิปรายผลการวิจัย
	จากผลการวิจัยเรื่อง  การรับรู้การสื่อสารทางการตลาด  ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
	1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
	ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  400 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีช่วงอายุ 33-41 ปี  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  และมีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท
	1.1 เพศที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปกูนน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านการบอกต่อ/ซื้อซ้ำผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ไปยังบุคคลอื่นไม่แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  เนื่องจากผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปสามารถได้ทั้งเพศชายแ...
	1.2 อายุที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปกูนน์  ด้านจำนวนเงินโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อครั้งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคกลุ่มอายุ 15 – 23 ปี  มีพฤ...
	อายุที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปกูนน์  ด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อเดือนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยผู้บริโภคกลุ่มอายุ         15 – 23 ปี  มีพฤติกรรมการซื้...
	และอายุที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปกูนน์  ด้านการบอกต่อ/ซื้อซ้ำผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ไปยังบุคคลอื่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผู้บริโภคกลุ่มอายุ 33 – 41 ปี  มีพฤติกรรมการซ...
	1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปกูนน์  ด้านการบอกต่อ/ซื้อซ้ำผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ไปยังบุคคลอื่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
	ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปกูนน์  ด้านจำนวนเงินโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อครั้งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับต่ำ...
	และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปกูนน์  ด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อเดือนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05           โดยผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่า...
	1.4 อาชีพที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปกูนน์  ด้านการบอกต่อ/ซื้อซ้ำผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ไปยังบุคคลอื่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
	อาชีพที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปกูนน์  ด้านจำนวนเงินโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อครั้งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน  ม...
	และอาชีพที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปกูนน์  ด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อเดือนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มีพฤติกรร...
	1.5 รายได้ที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปกูนน์  ด้านจำนวนเงินโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อครั้งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยผู้บริโภคที่มีกลุ่มรายได้  45,00...
	รายได้ที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปกูนน์  ด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อเดือนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยผู้บริโภคที่มีกลุ่มรายได้  25,001-35,000 บาท  มีพฤติ...
	2. การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์
	ด้านการโฆษณา
	การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านการโฆษณา  ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านจำนวนเงินโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อครั้ง  และด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกู...
	และการรับรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านการโฆษณา  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านบอกต่อ/ซื้อซ้ำผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ไปยังบุคคลอื่น  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในระดับต่ำ และเป็นไปใ...
	การประชาสัมพันธ์
	การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านการประชาสัมพันธ์  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านจำนวนเงินโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อครั้ง  ด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป...
	การส่งเสริมการขาย
	การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านการส่งเสริมการขาย  ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านจำนวนเงินโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อครั้ง  และด้านการบอกต่อ/ซื้อซ้ำผ้าอ้อมเด็กส...
	และการรับรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านการส่งเสริมการขาย  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อเดือน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งสอดคล้องกับ...
	การขายโดยพนักงานขาย
	การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านการขายโดยพนักงานขาย  ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อเดือน  และด้านการบอกต่อ/ซื้อซ้ำผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ไป...
	และการรับรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านการขายโดยพนักงานขาย                  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านจำนวนเงินโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อครั้ง  ในระดับต่ำ และเป็น...
	การจัดกิจกรรมพิเศษ
	การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านจำนวนเงินโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อครั้ง  ด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็...
	การใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
	การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านการใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านจำนวนเงินโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อครั้ง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิ...
	การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านการใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์          มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อเดือน  และด้านการบอกต่อ/ซื้อซ้ำผ้าอ้อมเ...
	3. ปัจจัยผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์
	ด้านประโยชน์หลัก
	ปัจจัยผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ ด้านประโยชน์หลัก ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านจำนวนเงินโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อครั้ง  และด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อเดือน ...
	และปัจจัยผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านประโยชน์หลัก  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านการบอกต่อ/ซื้อซ้ำผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ไปยังบุคคลอื่น  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต...
	ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
	ปัจจัยผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านจำนวนเงินโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อครั้ง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม่สอดค...
	ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์
	ปัจจัยผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์  ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อเดือน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากในการนำเสนอผลิตภ...
	ปัจจัยผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์  ด้านจำนวนเงินโดยประมาณที่ใช้ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ต่อครั้ง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อ...
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	1. บริษัทควรกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก  เพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยผู้บริโภคที่เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน  จะมีพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์แตกต่างกัน  ซึ่งกล...
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	2.2 ด้านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์  ปัจจุบันสื่อทางด้านไอทีเป็นสื่อที่มาแรงมากและมีแนวโน้มว่าสื่อประเภทนี้ กำลังเจริบเติบโตมากขึ้นทุกวันๆ โดยคนไทยส่วนใหญ่มักใช้ Internet มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบริษัท นักการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงธุรกิจการบริก...
	2.3 ด้านการโฆษณา  เป็นเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง  เพื่อสร้างการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว  จะทำให้เกิดพฤติกรรมการซื้อด้านการบอกต่อและซื้อซ้ำ  บริษัทควรเพิ่มการโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคให้เพิ่มมากขึ...
	2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย  เป็นการจูงใจที่เสนอคุณค่าพิเศษ หรือการจูงใจผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างยอดขายในทันที  บริษัทควรเพิ่มในส่วนของการจัดกิจกรรมพิเศษหรือการส่งเสริมการขายให้เพิ่มมากขึ้น  มีความน่าสนใจมากขึ้น  เนื่องจากผ...
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	3. ผู้ผลิตและนักการตลาดสามารถนำข้อมูลจากงานวิจัยมาออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กกูนน์  และวางแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม  บริษัทควรใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์เป็นหลัก  บริษัทจึงควรศึกษาและพัฒนาก...
	4. ผู้ผลิตควรให้ความสำคัญด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์  ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าภายหลังการใช้  ความเชื่อมั่นภายหลังการใช้  และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ภายหลังการใช้  โดยการเสนอขายจะต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก  ด้วยการวิจัยและพัฒนา...
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