
 

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสบูเ่หลวยี่ห้อ บไีนซ ์

ของผูบ้ริโภคในดิสเคาน์สโตรใ์นเขตกรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING CONSUMER BEHAVIOR IN PURCHASING 

BENICE SHOWER CREAM IN DISCOUNT SOTRES IN BANGKOK 

METROPOLITAN AREA 
 

ไพศาล วรานุคุปต0์

1
 

 

บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาลกัษณะสว่นบคุคลทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ บไีนซ ์

ของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปจัจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวยี่ห้อ บีไนซ์ ของผู้บริโภคในดิสเคาน์สโตร์เขตกรุงเทพมหานคร และยังศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณค่าตราสนิคา้กบัพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ บไีนซ ์ของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรเ์ขต

กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่มีการซื้อสบู่เหลวยี่ห้อ บีไนซ์ ในดิสเคาน์สโตร์เขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่กลุ่มตวัอย่างมจีํานวน 385 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์โดยใช้ค่าที การ

วเิคราะหก์ารแปรปรวนทางเดยีว การทดสอบรายคูด่ว้ยวธิคีวามแตกต่างรายคู ่รวมถงึการวเิคราะหด์ว้ยสหสมัพนัธ์

ของเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มอีายุ 36 - 45 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี

พนกังานบรษิทัเอกชน มสีถานภาพโสด มรีายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท 

 2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดของสบู่เหลวยี่ห้อบีไนซ ์

ประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้นราคา ปจัจยัดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และปจัจยัดา้นการสง่เสรมิ

การตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัด ี

 3. ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคณุคา่ตราสนิคา้ต่อสบูเ่หลวบไีนซ ์ประกอบดว้ย การรูจ้กั

ตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพสนิคา้ ความผกูพนัต่อตราสนิคา้ และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู 

 จากการทดสอบสมมตุฐิานพบวา่ 

 1. ผูบ้รโิภคที่มเีพศ อาชพี รายไดต่้อเดอืนเฉลีย่แตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์

ในดสิเคาน์สโตร ์ในขอ้การซือ้สบูเ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ ใชใ้นทกุๆครัง้ทีม่กีารซือ้สบูเ่หลวแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

                                                           
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 2. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืนเฉลีย่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการ

ซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์ในขอ้การกลบัมาซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ์” อกีครัง้อย่างแน่นอนแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั 

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 3. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ รายได้ต่อเดอืนเฉลีย่แตกต่างกนัมผีลต่อ

พฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวบีไนซ์ ในดิสเคาน์สโตร์ในข้อการบอกต่อกบับุคคลใกล้ชิดเพื่อให้ซื้อสบู่แหลวยี่ห้อ         

“บไีนซ”์ อย่างแน่นอนแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 4. ปจัจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวม ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์ในดา้นการ

ซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ ใชใ้นทุกๆครัง้ทีม่กีารซือ้สบู่เหลว, การกลบัมาซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ อกีครัง้อย่าง

แน่นอน และการบอกต่อกบับุคคลใกลช้ดิเพื่อใหซ้ือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ อย่างแน่นอน ของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์

สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 5. คุณค่าตราสนิคา้โดยรวม ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพตราสนิค้า ความผูกพนัต่อตรา

สนิคา้ และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์ในดา้น

การซือ้สบูเ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ ใชใ้นทกุๆครัง้ทีม่กีารซือ้สบูเ่หลว, การกลบัมาซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ อกีครัง้อย่าง

แน่นอน และการบอกต่อกบับุคคลใกลช้ดิเพื่อใหซ้ือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ อย่างแน่นอน ของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์

สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรมการซือ้ สบู่เหลว คุณค่าตราสนิคา้ 

 

Abstract 

 

 The research was aimed at studying factors influencing consumer behavior in purchasing benice 

shower cream in discount store in Bangkok metropolitan area classified by gender, age, education level, 

occupation, marital status and average monthly income. And study the relationship between marketing 

mix factors including product, price, distribution channel and marketing promotion and consumer behavior 

in purchasing benice shower cream in discount store in Bangkok metropolitan area. It also investigated 

the relationship between brand equity including brand awarenss, perceived quality, brand associations, 

brand loyalty and consumer behavior in purchasing benice shower cream in discount store in Bangkok 

metropolitan area. 

 The sample groups in this study are 385 consumers who have bought benice shower cream in 

discount store in Bangkok metropolitan area. The instrument used for collecting data is questionnaire. 

The statistics used for analyzing data are percentage, mean, standard deviation, independent sample t-

test and one-way analysis of variance, pair differences analyzed by using least Significant difference or 

Dunnett’s T3. Relationship is analyzed by applying Pearson product moment correlation coefficient. Data 

is processed by SPSS for Window Version 17. 

 The results of this research were shown as follows: 

 1. Most of respondents have age between 36-45 years old, holding bachelor degree, being 

private company employee, single and have average monthly income between 20,001-30,000 baht.  
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 2. Most of respondents have opinions toward overall marketing mix factor in term of product, 

price, distribution channel and marketing promotion at good levels. 

 3. Most of respondents have opinions on brand equity in term of brand awareness, perceived 

quality, brand associations and brand loyalty at high levels. 

 The hypotheses testing are found as follows: 

 1. The difference in gender, occupation, average monthly income influences consumer 

purchasing behavior in term of always choose benice shower cream at statistical significance of 0.01 

level. 

 2. The difference in gender, age, education lever, occupation, average monthly income 

influences consumer purchasing behavior in term of purchasing benice shower cream again at statistical 

significance of 0.01 level. 

 3. The difference in gender, age, education lever, occupation, marital status, average monthly 

income influences consumer purchasing behavior in term of communicate with their connection people in 

purchasing benice shower cream at  statistical significance of 0.01 level. 

 4. The marketing mix factors in term of product, price, distribution channel and marketing 

promotion are positively related to consumer behavior in term of always choose benice shower cream in 

their purchasing, purchasing benice shower cream again, communicate with their connecting people in 

purchasing benice shower cream in discount store in Bangkok metropolitan area at statistical significant 

of 0.01 level. 

 5. The brand equity in term of brand awareness, perceived quality, brand associations and 

brand loyalty has positively related to consumer behavior in term of always choose benice shower cream 

in their purchasing, purchasing benice shower cream again, communicate with their connecting people in 

purchasing benice shower cream in discount store in Bangkok metropolitan area at statistical significant 

of 0.01 level. 

 

Keywords: Behavior in Purchasing, Shower Cream , Brand Equity 

 

บทนํา 

เป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไปวา่การทาํความสะอาดร่างกายดว้ยผลติภณัฑท์าํความสะอาดผวิกายเป็นสิง่จาํเป็น

ในชวีติประจําวนั เพราะปญัหามลพษิในอากาศ ฝุ่นละอองจากท่อไอเสยีรถยนต์ เชื้อแบคทเีรีย เหงื่อไคล หรือ

แม้กระทัง่สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว สบู่ถูตวั (soaps) เป็นผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดผวิกายประเภทหน่ึง มี

คุณสมบตัใิชข้จดัสิง่สกปรกออกจากผวิหนงั ปจัจุบนั ประเทศไทย มผีูผ้ลติสบู่รายใหญ่ 4 ราย จากผูผ้ลติทัง้สิน้ 70 

ราย ผลติสบู่ทัง้ที่เป็นสบู่กอ้นและสบู่เหลวออกจําหน่ายในทอ้งตลาดมากกว่า 100 ตรา มกีําลงัการผลติประมาณ 

60,000 ตนั/ปี มลูค่าการจาํหน่ายประมาณ 5,600 ลา้นบาท     

              สบูจ่ดัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคโดยทัว่ไปไมย่ดึตดิกบัตราสนิคา้มากนกั เน่ืองจาก สามารถใชท้ดแทนกนัได้

อย่างสมบูรณ์ การทีส่นิคา้สบู่มผีูผ้ลติมากรายประกอบกบั ต้นทุนการผลติไม่สงูมาก จงึเป็นช่องทางใหผู้ผ้ลติราย

ใหม่สามารถเขา้สูต่ลาดไดง้า่ย และมกีารแขง่ขนัในตลาดคอ่นขา้งรุนแรง โดยถา้ผูป้ระกอบการสามารถนําเสนอจุด

ขายทีแ่ปลกใหม่ตรงกบัความต้องการของผูบ้รโิภค กจ็ะสามารถครอบครองส่วนแบ่งการตลาดไดใ้นระยะเวลาอนั
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สัน้ ผู้ผลิตจึงพยายามพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิม่คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น มีความ

หลากหลายและให้ผลติภณัฑ์มคีวามแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น พฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ ์เพิม่ตราผลติภณัฑ์ เพิม่

สว่นประกอบต่าง ๆ ทีท่ําใหเ้กดิจุดเด่นในตราสนิคา้ เช่น ส ีหวัน้ําหอม สารใหค้วามชุ่มชืน้ (moisturizer) วติามนิ 

ต่าง ๆ สารเพิม่ฟอง สารระงบัเชือ้ สารสะกดัจากธรรมชาติชนิดต่าง ๆ นอกจากนัน้บางตราจะเพิม่เมนทอลเพื่อ

เพิม่ทางเลอืกทีห่ลากหลายใหผู้บ้รโิภค 

 ในสภาพรวมตลาดสบู่ในเมอืงไทยมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง และเติบโตอย่างต่อเน่ืองด้วยระดบัมูลค่า

การตลาดรวมเกอืบ 5,600 ลา้นบาทจากขอ้มูลทางการตลาดปี 2553 โดยทีม่ลีกัสเ์ป็นผูนํ้าตลาดมสี่วนแบ่ง 30 %

และ ผลติภณัฑ ์BeNice (บไีนซ)์ ในส่วนของครมีอาบน้ํากระชบัผวิ ซึ่งมยีอดจําหน่ายเป็นอนัดบัที่ 3 ประมาณ 

15% ใน Beauty Segment นัน้ชีใ้หเ้หน็ว่าบไีนซเ์ป็นแบรนดท์ีม่คีวามแขง็แกร่งและเป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภคใน

ฐานะผลติภัณฑ์ครมีอาบน้ํากระชบัผิวคุณภาพสูงและอื่นๆ 58% (http://www.mahidol.ac.th) ตลาดสบู่เหลวมี

มูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาท หรือว่า 36 % ของตลาดสบู่รวม โดยคาดว่าตลาดสบู่เหลวจะมีอตัราการเติบโตที่

ประมาณปีละ 10 % ในขณะทีส่บู่กอ้นซึง่ปจัจุบนัมมีลูค่า 3,800 ลา้นบาทนัน้ มกีารเตบิโตเพยีงปีละ 3% หรอืบางปี

ก็ไม่เติบโต ทําให้คาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ตลาดสบู่เหลวจะมีส่วนแบ่งตลาดเท่ากับตลาดสบู่ก้อน

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสว่นของ ครมีอาบน้ํา ซึง่มสี่วนแบ่งมากกว่า 70 % ในตลาดสบู่เหลวดงันัน้ตลาดสบู่เหลวใน

ประเทศจงึน่าจะมแีนวโน้มเตบิโตไดอ้กีมากประกอบกบัและปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์เช่น เพศ อาชพี อายุ 

การศกึษา สถานภาพ และรายได ้ซึง่น่าจะเป็นตวัแปรสาํคญัในการส่งผลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และแนวโน้ม

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคของคนรุ่นใหมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ เชน่ จากไลฟ์สไตลท์ีเ่ร่งรบีในชวีติประจาํวนั

จงึทําใหไ้ดร้บัการตอบรบัทีด่จีากกลุ่มผูบ้รโิภครุน่ใหม่ในสงัคมเมอืงนอกจากน้ี ผูบ้รโิภคยงัใหค้วามสาํคญักบัการ

เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสารสกดัจากธรรมชาติส่งผลให้ บริษัทไบโอ แมนูแฟคเจอริง่ จํากดั และ 

บรษิทั ไบโอคอนซูเมอร ์จํากดั ผูผ้ลติและผูจ้ดัจําหน่ายผลติภณัฑ ์ครมีอาบน้ํา บไีนซ ์(Be Nice)ออกครมีอาบน้ํา

ทัง้หมด 7สตูร เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 ในสภาพการแขง่ขนัทีส่งูขึน้และตลาดสบูเ่หลวยงัเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองในทกุปี ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษา 

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ บไีนซ์ ของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงานด้านการตลาด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคต่อไป อนัจะนําไปสูค่วามเป็นผูนํ้าทางดา้นการตลาดของสบูเ่หลวในอนาคต 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาลกัษณะสว่นบุคคล ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ รายไดต่้อ

เดอืนเฉลีย่ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สบูเ่หลวยีห่อ้ บไีนซ ์ของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ปจัจยัดา้น

ผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้นราคา ปจัจยัดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด กบัพฤตกิรรมการ

ซือ้สบูเ่หลวยีห่อ้ บไีนซ ์ของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรเ์ขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้กัตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพ

ตราสนิค้า ความผูกพนัต่อตราสนิค้า ความภักดีต่อตราสนิค้า กบัพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวยี่ห้อ บีไนซ์ ของ

ผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรเ์ขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1.1 ลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 

1.2 ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

1.2.1 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์

1.2.2 ปจัจยัดา้นราคา 

1.2.3 ปจัจยัดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

1.2.4 ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด  

1.3 คุณค่าตราสนิคา้ 

            1.2.1 การรูจ้กัตราสนิคา้ 

            1.2.1 การรบัรูคุ้ณภาพตราสนิคา้ 

            1.2.1 ความผกูพนัต่อตราสนิคา้ 

            1.2.1 ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

2.1 ดา้นพฤตกิรรม 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยัดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ยเพศอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ และ

รายไดต่้อเดอืนเฉลีย่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์ในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

 2. ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ปจัจยัด้านราคา ปจัจยัด้านช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์ของ

ผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพตราสนิคา้ ความผูกพนัต่อตราสนิคา้ และ

ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์ของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2539: 312-315) ได้กล่าวถึง

ลกัษณะผู้ร ับสารที่วิเคราะห์ ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไป โดยมีความ

แตกต่างทางประชากรศาสตร ์จะมอีทิธพิลต่อการสือ่สาร ลกัษณะประชากรศาสตรน้ี์ คอื 

 1. เพศ (Sex) มงีานวจิยัทีพ่สิูจน์ว่า คุณลกัษณะบางอย่างของเพศชาย และเพศหญิงทีต่่างกนัส่งผลให้

การสือ่สารของชาย หญงิต่างกนั เชน่ การวจิยัเกีย่วกบัการชมภาพยนตรข์องเดก็วยัรุ่น พบว่าเดก็วยัรุ่นชายสนใจ

ภาพยนตร์สงคราม และจารกรรมมากที่สุด ส่วนเด็กวยัรุ่นหญิงสนใจภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มากที่สุด แต่ก็มี

งานวจิยัหลายชิน้ทีแ่สดงวา่ ชายและหญงิมกีารสือ่สาร และรบัสือ่ไมต่่างกนั 

 2. อาย ุ(Age) การจะสอนผูท้ีอ่ายตุ่างกนัใหเ้ชือ่ฟงั หรอืเปลีย่นทศันคต ิและเปลีย่นพฤตกิรรมนัน้ มคีวาม

ง่ายต่างกนั ยิง่มอีายุมากกว่าทีจ่ะสอนใหเ้ชื่อฟงั ใหเ้ปลีย่นทศันคต ิและเปลีย่นพฤตกิรรมกย็ากยิง่ขึน้ การวจิยัโดย 
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ซ.ี เมเบลิ (C. Maple) และไอ. แอล เจนิส และดเีรฟ์ (I.L Janis and D.Rife) ไดท้ําการวจิยั และใหผ้ลสรุปว่า การ

ชกัจงูจติใจ หรอืโน้มน้าวจติใจของคน จะยากขึน้ตามอายุของคนทีเ่พิม่ขึน้ อายุยงัมคีวามสมัพนัธข์องข่าวสาร และ

สื่ออกีดว้ย เช่น ภาษาทีใ่ชใ้นวยัต่างกนั กย็งัมคีวามต่างกนั โดยจะพบว่า ภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุ่ม

สาวมากกวา่ผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 

 3. การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่าํคญัมากทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของการสื่อสารของ

ผูร้บัสาร ดงังานวจิยัหลายชิน้ทีช่ ีว้า่ การศกึษาของผูร้บัสารนัน้ทาํใหผู้ร้บัสารมพีฤตกิรรมการสือ่สารต่างกนัไป เช่น 

บุคคลทีม่กีารศกึษาสงู จะสนใจขา่วสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ และมกัเปิดรบัสือ่สิง่พมิพม์าก 

 4. ฐานะทางสงัคม และเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชพี รายได ้เชือ้ชาต ิ

ตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อทศันคติ และพฤติกรรมของบุคคล โดยมรีายงานหลาย

เรื่องไดพ้สิจูน์แลว้ว่า ฐานะทางสงัคม และเศรษฐกจินัน้ มอีทิธพิลต่อทศันคต ิและพฤตกิรรมของคน 

 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด คอตเลอร์, ฟิลลิป 

(2546: 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมอืทางการตลาดทีส่ามารถ

ควบคุมได ้ซึง่กจิการผสมผสานเครื่องมอืเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย สว่นประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกสิง่ทุกอย่างทีก่จิการใชเ้พื่อใหม้อีทิธพิลโน้มน้าวความ

ต้องการผลติภณัฑข์องกจิการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดงัทีรู่จ้กักนัว่าคอื “4 Ps” อนั

ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการสง่เสรมิการขาย (Promotion) 

 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัคุณค่าตราสินค้า โมเดลการสร้างคุณค่าตราของ Aaker (Aaker 

model) มองวา่คุณค่าตราสนิคา้เปรยีบเสมอืนสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ชือ่มโยงสูต่ราสนิคา้ ซึง่เพิม่คุณค่า / ลดคุณค่า

ผลติภณัฑ ์ตราสนิคา้ทีม่ต่ีอบรษิทั และ (หรอื) ที่มต่ีอลูกค้า ซึ่งรายการสนิทรพัยข์องตราตามโมเดลของ Aaker             

มดีงัน้ี 

 1.การรู้จกัตราสนิค้า (Brand awareness) เป็นความสามารถของลูกค้าที่จะระบุว่าตราสนิค้ามคีวาม

แตกต่าง ซึง่จะเกดิจากการจดจาํ และระลกึไดใ้นการทาํงานของตราสนิคา้ (Kotler; & Keller. 2006: 268) 

 2.การรบัรูใ้นคุณภาพ (Perceived quality) เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลเลอืกสรร (Selects) จดั

ระเบยีบ (Organizes) และตคีวาม (Interprets) เกีย่วกบัสิง่กระตุ้น (Stimulus) โดยอาศยัประสาทสมัผสัทัง้หา้ เพื่อ

สรา้งภาพทีม่คีวามหมายออกมา (Kerin, Hartley; & Rudelius. 2004: 106) 

 3.ความผูกพนักบัตราสินค้า (Brand associations) เป็นความคิด ความรู้สกึ การรบัรู้ ภาพพจน์ 

ประสบการณ์ ความเชื่อ ทศันคต ิฯลฯ ทีส่มัพนัธก์บัตราสนิคา้ (Kotler; & Keller. 2006: 178)  

 4.ความภกัดใีนตราสนิคา้ (Brand loyalty) หมายถงึ ความพงึพอใจทีส่มํ่าเสมอ และ (หรอื) การซือ้ตรา

สนิคา้เดมิในผลติภณัฑข์องบรษิทัใดบรษิทัหน่ึง (Shiffman; & Kanuk. 2007: 220) 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค กระบวนการการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

กระบวนการตดัสนิใจซือ้เป็นเรือ่งซบัซอ้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลายประเดน็ ไดแ้ก่ 

1. การรบัรูถ้งึปญัหา (Problem Recognition) เป็นขัน้ตอนแรกซึง่เกดิขึน้เมื่อมกีารรบัรูถ้งึความแตกต่าง

ระหวา่งสภาพทีด่ขี ึน้และสภาพทีเ่ป็นอยูข่องบคุคล นกัการตลาดจงึตอ้งสรา้งใหผู้บ้รโิภคทราบถงึความจําเป็น และ

ความตอ้งการของเขาหรอืชีใ้หเ้หน็วา่ผลติภณัฑส์ามารถแกป้ญัหาอยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้

2. การคน้หาขอ้มลู (Internal Search) เมือ่ผูบ้รโิภคระลกึวา่ปญัหาทีเ่กดิขึน้จากขัน้ที1่ เขาจะคน้หาขอ้มูล

ทีจ่าํเป็นเพือ่แกป้ญัหานัน้ ซึง่แหล่งขอ้มลูทีส่าํคญัมาจาก 2 แหล่งคอื 
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  2.1 แหล่งขอ้มลูภายใน (Internal Search) ซึง่จะเกีย่วกบัการเหน็และการระลกึไดข้องผูบ้รโิภค

จากความเชื่อ ทศันคตแิละประสบการณ์ทีผ่่านมา ถ้าการคน้หาขอ้มูลภายในไม่เพยีงพอ ผูบ้รโิภคจะคน้หาขอ้มูล

จากภายนอกต่อไป 

 2.2 แหล่งขอ้มูลภายนอก (External Search) ส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากสิง่เรา้ภายนอก เช่น 

การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย พนกังานขาย สือ่มวลชนและอืน่ๆ 

3. การประเมนิผลทางเลอืก (Alternative Evaluation) ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการคน้หาในชัน้ที ่2 จะถูกนํามา

พจิารณาทางเลอืกทีม่ศีกัยภาพ โดยพจิารณาถงึกลุ่มของคุณสมบตัทิีใ่ชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาตรายีห่อ้สนิคา้ 

หรือถือว่าเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลตรายี่ห้อสนิค้า(Evaluation) คุณสมบตัิผลติภัณฑ์ (Criterias) ต่างๆ 

ประกอบดว้ย คุณสมบตัทิีส่าํคญัทีส่ดุของผลติภณัฑ ์ตน้ทุนความชอบ ภาพลกัษณ์ ความภูมใิจ และอื่นๆ 

4. การตดัสนิใจซือ้ (Purchasing Decision) หลงัจากประเมนิผลทางเลอืกต่างๆแลว้ในขัน้น้ีผูบ้รโิภคจะซือ้

หรอืตดัสนิใจซือ้ การตดัสนิใจซือ้น้ีเป็นการตอบสนอง (Response) ต่อสิง่กระตุ้น (Stimulus) คุณสมบตัติรายีห่อ้

สนิคา้ต่างๆ การตดัสนิใจซือ้จะเกีย่วขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการกาํหนดทศันคตขิองผูบ้รโิภคความตัง้ใจซือ้

ทีม่ต่ีอตราสนิคา้หน่ึงจะสมบรูณ์เมือ่ไดไ้ปซือ้จรงิ การสง่เสรมิการตลาดในรปูแบบต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ 

5. การประเมนิผลภายหลงัการซือ้ (Postpurchase Evaluation) กระบวนการตดัสนิใจซือ้ไม่ไดส้ิน้สุดลง

เมือ่ผูซ้ือ้ไดซ้ือ้สนิคา้ ขอ้มลูจากการใชส้นิคา้จะป้อนกลบัเพือ่การซือ้ซํา้ในอนาคต ถา้ผลลพัธจ์ากการใชส้นิคา้เป็นที่

พอใจ กจ็ะซือ้ซํ้า แต่ถา้ไม่พอใจกจ็ะไม่ซือ้ซํ้าอกีในอนาคต 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชว้จิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้และใชส้บู่เหลวยีห่อ้ บไีนซ ์

ในดิสเคาน์สโตร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แก่ เทสโก้ โลตัส และ บิ๊กซี ที่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร               

ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้และใชส้บู่เหลวยีห่อ้บไีนซ ์

เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใช้การกําหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยการใช้สูตรการคํานวณหากลุ่ม

ตวัอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา.2546:26-27 ) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่ม

ตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีคอื ผู้บรโิภคทีเ่คยซือ้และใชส้บู่เหลวบไีนซ ์ในดสิเคาร์

สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 385 คน โดยใชว้ธิเีลอืกสุม่ตวัอยา่งดงัน้ี 

 ขัน้ที ่1 ใชว้ธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวธิกีารจบัสลากเพื่อเลอืกสุ่มตวัอย่าง 

โดยแบง่เขตการปกครองของกรุงเทพมหานครออกเป็น 6 กลุ่มการปกครองตามระบบการบรหิารและการปกครอง

ของกรุงเทพมหานคร (สาํนกัผงัเมอืงกรุงเทพมหานคร.2551.online) ใชว้ธิสีุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling (SRS)) ดว้ยวธิจีบัฉลากเพือ่สุ่ม 

 ขัน้ที ่2 ใชว้ธิกีาํหนดโควตา้ (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนตวัอย่างจากแต่ละเขตตามขัน้ตอนที ่

1 เขตละเท่า ๆ กนั   

 ขัน้ที ่3 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงกาํหนดดสิเคาน์สโตร์

ในแต่ละเขตที่ผู้บริโภคนิยมมาใช้บริการและมีกลุ่มตวัอย่างอยู่หนาแน่น ได้แก่ เทสโก้ โลตสั และ บิ๊กซี ดงันัน้ 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละเขตการปกครองทีถ่กูเลอืก  

 ขัน้ที ่4 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามกบั

ผูบ้รโิภคทีเ่คยซื้อและใชส้บู่เหลวบไีนซ ์กบักลุ่มตวัอย่างในห้างดสิเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้

จาํนวนกลุ่มตวัอย่างครบตามจาํนวน 385 คน 
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ผลการวิจยั 

 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ช้อปป้ิงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอสรุปผล อภิปรายผลและ

ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล  

 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จํานวน 254 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.97 และเพศชาย 

จาํนวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.03 

 อาย ุ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาย ุ36 - 45 ปี จาํนวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.78  รองลงมาคอื

อายมุากกวา่ 45 ปี จาํนวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.65  อายุ 26 – 35 ปี จํานวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.08 

และอายนุ้อยกวา่หรอืเทา่กบั 25 ปี จาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.49 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจาํนวน 192 คน คดิเป็น รอ้ย

ละ 49.87 รองลงมาคอืตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.31 และการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร.ี

จาํนวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.82 ตามลาํดบั 

 อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.70 รองลงมาคอืนักเรยีน/นักศกึษา จํานวน 64 คน คดิเป็นร้อยละ 16.62 รฐัวสิาหกจิ จาํนวน 40 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 10.39 ธรุกจิสว่นตวั จาํนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.79 และแม่บา้น จํานวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.49 

ตามลาํดบั  

 สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จํานวน 264 คน คดิเป็นร้อยละ 66.00 

รองลงมามสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั จํานวน 95 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.75 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/

แยกกนั จาํนวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.25 ตามลาํดบั 

 รายไดต่้อเดอืนเฉลี่ย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน  

137 คน คดิเป็นร้อยละ 35.58 รองลงมารายได้ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท เท่ากบั 30,001 บาทขึน้ไป 

จาํนวน  92 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 23.90 และรายไดต่้อเดอืนตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท จาํนวน 64 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 16.62 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหก์ารวิเคราะหปั์จจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือสบู่เหลว

ยีห้่อ “บีไนซ์”ความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดของสบู่เหลวยีห่อ้บไีนซ ์โดยภาพรวม อยู่มรีะดบั

เหน็ด้วย เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ด้วยทุกด้าน ด้านที่มคีวามคดิเหน็มากที่สุด 

ไดแ้ก่ ความคดิเหน็ดา้นผลติภณัฑ ์รองลงมาไดแ้ก่ ความคดิเหน็ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ความคดิเหน็ดา้น

การสง่เสรมิการตลาด และความคดิเหน็ดา้นราคา ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหค์ณุค่าตราสินค้าต่อสบู่เหลวยี่ห้อ “บีไนซ์”คุณค่าตราสนิคา้ต่อสบู่เหลวบไีนซ์

โดยรวม อยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า คุณค่าตราสนิคา้อยู่ในระดบัดทีุกดา้น ดา้นทีม่คีะแนนมากทสีุด 

ไดแ้ก่ การรบัรูคุ้ณภาพตราสนิคา้ ของสบูเ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์  รองลงมาไดแ้ก่ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ของสบู่เหลว

ยีห่อ้ “บไีนซ”์ การรูจ้กัตราสนิคา้ ของสบูเ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ และดา้นทีม่คีะแนนน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสนิคา้ 

ของสบูเ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือสบู่เหลวยี่ห้อ “บีไนซ์”พฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวยี่ห้อ          

“บไีนซ”์  พบว่า ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยอย่างยิง่กบัการกลบัมาซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ อกีครัง้อย่างแน่นอน มคีะแนน

เฉลี่ย 4.28 ผู้บริโภคเห็นด้วยกบัการบอกต่อกบับุคคลใกล้ชดิเพื่อให้ซื้อสบู่แหลวยี่ห้อ “บีไนซ์” อย่างแน่นอน           

มคีะแนนเฉลี่ย 4.05 และผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยกบัการซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ์” ใชใ้นทุกๆครัง้ทีม่กีารซือ้สบู่เหลว            
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มคีะแนนเฉลีย่ 3.95 ตามลาํดบัความถีใ่นการซือ้สบูเ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ โดยเฉลีย่ สว่นใหญ่ซือ้มากกว่า 2 เดอืนต่อ

ครัง้ จาํนวน 177 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.97 รองลงมาซือ้ 2 เดอืนต่อครัง้ จาํนวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.62 ซือ้ 

1 เดอืนต่อครัง้ จาํนวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.06 และซือ้ 2 สปัดาหต่์อครัง้ จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.34 

วตัถุประสงคท์ีส่าํคญัทีส่ดุในการซือ้สบูเ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ สว่นใหญ่ซือ้เพื่อใชเ้ป็นการส่วนตวั จํานวน 251 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 65.19 รองลงมาซือ้เพื่อใช้ในครวัเรอืน จํานวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.51 และซื้อเพื่อทดลองใช ้

จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.30 

  

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการทดลสอบสมมุตฐิานงานวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ บไีนซ ์

ของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผลดงัน้ี 

 1. ผู้บริโภคที่มีปจัจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ระดบัรายได ้          

ต่อเดือน และสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสบู่ เหลวยี่ห้อ บีไนซ์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั   

    1.1 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์ในดสิเคาน์สโตร ์ในขอ้

การซือ้สบูเ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ ใชใ้นทกุๆครัง้ทีม่กีารซือ้สบู่เหลว ในขอ้การกลบัมาซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ อกีครัง้

อย่างแน่นอน และในขอ้การบอกต่อกบับุคคลใกล้ชดิเพื่อให้ซื้อสบู่แหลวยี่ห้อ “บีไนซ์” อย่างแน่นอน  ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยเพศชายมพีฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวบี

ไนซ ์ในดสิเคาน์สโตรส์งูกว่าเพศหญงิ ทัง้น้ีเน่ืองจากเพศชายเป็นเพศทีไ่ม่ใหค้วามสาํคญักบัการเลอืกซือ้สบู่เหลว

มากกว่าเพศหญงิ ทําใหพ้ฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลว บไีนซเ์พศชายสูงกว่าเพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบัซึง่สอดคลอ้ง

กบั พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2539: 312 - 315) ไดก้ล่าวถงึมงีานวจิยัทีพ่สิจูน์ว่า คุณลกัษณะบางอย่างของเพศชาย 

และเพศหญงิทีต่่างกนัสง่ผลใหก้ารสือ่สารของชาย หญงิต่างกนั ทีแ่สดงว่า ชายและหญงิมกีารสื่อสาร และรบัสื่อไม่

ต่างกนั และสอดคล้องกบัชชัฎา มูลละออง (2547) ส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ

ตดัสนิใจซือ้แชมพสูระผมยีห่อ้ซนัซลิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศต่างกนัมผีลต่อการใชแ้ชมพทูี่

มสีว่นผสมของสารอาหารจนีเสง็และโยเกริต์แตกต่างกนั 

 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สบูเ่หลวบไีนซ ์ในดสิเคาน์สโตร ์ในขอ้การกลบัมาซือ้

สบูเ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ อกีครัง้อยา่งแน่นอน และในขอ้การบอกต่อกบับคุคลใกลช้ดิเพื่อใหซ้ือ้สบู่แหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ 

อยา่งแน่นอนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้โดยกลุ่มอายุ 26 - 35 ปี เป็นกลุ่มทีพ่ฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์ในดสิเคาน์สโตรต์ํ่ากว่ากลุ่มอื่น ทัง้น้ี

เน่ืองจาก ผู้บรโิภคกลุ่มดงักล่าวเป็นกลุม่ทีอ่ยู่ในช่วงต้นของวยัทํางาน มกัมรีูปแบบการดําเนินชวีติแตกต่างจาก

กลุ่มอืน่ๆ คอื ไมซ่ือ้สนิคา้ในดสิเคาน์สโตร ์แต่ซือ้สนิคา้ในชอ่งทางอืน่ เชน่ ซุปเปอรม์าเกต็ในหา้งสรรพสนิคา้ หรอื

ร้านสะดวกซื้อในคอมมูนิตี้มอลล์ ซึ่งสอดคลัองกับชัชฎา มูลละออง (2547) ส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้แชมพูสระผมยีห่อ้ซนัซลิของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชแ้ชมพทูีม่สีว่นผสมของโยเกริต์แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั

ฉัตรชยั ฉัตรเจรญิมงคล (2546) ไดว้จิยัเรื่องการสื่อสารทางการตลาด(IMC)ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลว

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่อาย ุมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สบูเ่หลวทัง้สิน้ 

 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวบไีนซ ์ในดสิเคาน์สโตร์ ในขอ้

การกลบัมาซือ้สบูเ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ อกีครัง้อย่างแน่นอน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิรีะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
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ซื้อสบู่เหลวบีไนซ์ ในดสิเคาน์สโตร์ ในขอ้การบอกต่อกบับุคคลใกล้ชดิเพื่อให้ซื้อสบู่แหลวยี่ห้อ “บไีนซ์” อย่าง

แน่นอนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .01 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

โดยผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตร ีจะมพีฤตกิรรมการซือ้สบูเ่หลวบไีนซ ์ในดสิเคาน์สโตร ์สงูกว่ากลุ่มอื่น 

ทัง้น้ีเน่ืองจาก ผูบ้รโิภคกลุ่มดงักล่าวเป็นกลุ่มทีม่คีวามรูน้้อยจงึอาศยัความเคยชนิในการซือ้สนิคา้ จงึมพีฤตกิรรม

การซื้อสุงกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งสอดคล้องกบัฉัตรชยั ฉัตรเจริญมงคล (2546) ได้วิจยัเรื่องการสื่อสารทางการตลาด

(IMC)ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศกึษา อาชีพ 

รายไดต่้อเดอืนและสถานภาพสมรส มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อสบู่เหลวทัง้สิน้ และสอดคลอ้งกบัชชัฎา มูลละออง 

(2547) ส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อแชมพูสระผมยีห่้อซนัซลิของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อจํานวนแชมพู

แตกต่าง 

 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์ในดสิเคาน์สโตร ์ในขอ้การซือ้สบู่

เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ ใชใ้นทุกๆครัง้ทีม่กีารซือ้สบู่เหลว ในขอ้การกลบัมาซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ อกีครัง้อย่าง

แน่นอน และในข้อการบอกต่อกับบุคคลใกล้ชิดเพื่อให้ซื้อสบู่แหลวยี่ห้อ “บีไนซ์” อย่างแน่นอน ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทรีะดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยกลุม่

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธรุกจิสว่นตวั และพนกังานบรษิทัเอกชน มพีฤตกิรรมการซือ้สบูเ่หลวบไีนซใ์นดสิเคานสโตรม์าก

ทีส่ดุ ทัง้น้ีเน่ืองจาก ผูบ้รโิภคกลุ่มดงักล่าวเป็นกลุ่มทีต่้องพบเจอกบัลูกคา้ คู่คา้ เพื่อนร่วมงานมากกว่ากลุ่มอื่น ทํา

ใหเ้กดิการพดูคุยกบัและเป็นการตลาดแบบปากต่อปากทําใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซท์ีส่งูกว่ากลุ่มอื่น 

ซึง่สอดคลอ้งกบั กญัญาพนัธ ์บรูณารมย ์(2545) ไดท้าํการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้แป้งเยน็

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ อาชพี มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แป้งเยน็ และสอดคลอ้งกบั

ฉัตรชยั ฉัตรเจรญิมงคล (2546) ไดว้จิยัเรื่องการสื่อสารทางการตลาด(IMC)ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลว

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า อาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สบูเ่หลวบไีนซ ์ในดสิเคาน์สโตร ์ในขอ้การซือ้

สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ ใช้ในทุกๆครัง้ทีม่กีารซือ้สบู่เหลว และในขอ้การกลบัมาซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ อกีครัง้

อยา่งแน่นอน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้และผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สบูเ่หลวบไีนซ ์ในดสิเคาน์สโตร ์ในขอ้การบอก

ต่อกบับุคคลใกลช้ดิเพื่อใหซ้ือ้สบู่แหลวยีห่อ้ “บไีนซ์” อย่างแน่นอนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด มพีฤตกิรรมการซือ้

สบูเ่หลวบไีนซส์งูกวา่ผูบ้รโิภคกลุ่มอืน่ ทัง้น้ีเน่ืองจากการโฆษณาของสบูย่ีห่อ้บไีนซ ์มนัใชพ้รเีซน็เตอรว์ยัรุ่นหรอืวยั

ทาํงานซึง่อาจกล่าวไดว้า่เป็นการเจาะตลาดกลุ่มผูบ้รโิภคทีโ่สดจงึทาํใหผู้บ้รโิภคสถานภาพโสดมพีฤตกิรรมการซือ้

มากที่สุด ซึง่สอดคล้องกบัฉัตรชยั ฉัตรเจรญิมงคล (2546) ได้วจิยัเรื่องการสื่อสารทางการตลาด(IMC)ทีม่ผีลต่อ

พฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สถานภาพสมรส มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสบู่

เหลว และสอดคล้องกบัชชัฎา มูลละออง (2547) ส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ตดัสนิใจซือ้แชมพสูระผมยีห่อ้ซนัซลิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่าง

กนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชแ้ชมพทูีม่สีว่นผสมของชาขาวแตกต่างกนั 

 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนเฉลีย่แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์ในดสิเคาน์สโตร ์ใน

ขอ้การซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ ใชใ้นทุกๆครัง้ทีม่กีารซือ้สบู่เหลว ในขอ้การกลบัมาซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ อกี

ครัง้อย่างแน่นอน และและในขอ้การบอกต่อกบับคุคลใกลช้ดิเพือ่ใหซ้ือ้สบูแ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ อย่างแน่นอน ในเขต
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กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภค

ทีม่รีายไดต่้อเดอืนเฉลีย่ 30,0001 บาทขึน้ไป และ 20,001 – 30,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวมากทีสุ่ด 

ทัง้น้ีเน่ืองจากผูม้รีายไดส้งู จะมรีายจา่ยทีส่งูตามไปดว้ยการซือ้สนิคา้ในดสิเคานสโตรจ์ะไดส้นิคา้ทีถู่กกว่าซือ้ทีอ่ื่น

ถงึทําให้มพีฤติกรรมการซือ้สูงกว่ากลุม่อื่น ซึ่งสอดคล้องกบักญัญาพนัธ์ บูรณารมย์ (2545) ได้ทําการวจิยัเรื่อง

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้แป้งเยน็ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าระดบัรายได้

ต่อเดอืนมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แป้งเยน็ 

 2. ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และ

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์ในขอ้การซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ 

ใชใ้นทกุๆครัง้ทีม่กีารซือ้สบูเ่หลว ของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.1 ปจัจยัสว่นประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์ของ

ผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้น้ีเน่ืองจากผลติภณัฑส์บู่

เหลวบไีนซ ์มมีสีารบํารุงผวิ ทําให้ผวินุ่ม ชุ่มชื่น มปีรมิาณฟองพอเหมาะ และฟองครมีละเอยีดอ่อน . ใช้แลว้ให้

ความรูส้กึสดชื่น ผ่อนคลาย รูปทรงบรรจุภณัฑเ์หมาะสมกบัผลติภณัฑ ์รูปแบบของผลติภณัฑม์คีวามสะดวก ง่าย

ต่อการใช ้จงึทาํใหผู้บ้รโิภคซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์ของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้ง

กบักญัญา สงิหเสนี (2548) ไดว้จิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑร์ะงบักลิ่นกาย

ยี่ห้อนีเวียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑร์ะงบักลิน่กายยีห่อ้นีเวยีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.2 ปจัจยัส่วนประสมการตลาดด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวบีไนซ์ ของ

ผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้น้ีเน่ืองจากผลติภณัฑส์บู่

เหลวบไีนซม์คีวามเหมาะสมกบัคุณภาพราคา มหีลายระดบัราคาใหเ้ลอืก มรีาคาถกูกวา่สบูเ่หลว ยีห่อ้อืน่ ผูบ้รโิภค

จงึมพีฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์ของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบักญัญา

พนัธ์ บูรณารมย์ (2545) ได้ทําการวจิยัเรื่องปจัจยัที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อแป้งเยน็ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปจัจยัด้านราคาโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อแป้งเย็นของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.3 ปจัจยัส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสบู่

เหลวบีไนซ์ ของผู้บริโภคในดสิเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้น้ี

เน่ืองจากผลติภณัฑส์บูเ่หลวบไีนซม์วีางจาํหน่ายครอบคลุมหลายพืน้ที ่หาซือ้ง่าย มสีนิคา้เพยีงพอทุกครัง้ทีไ่ปซือ้ 

การจดัเรยีงสนิค้าเป็นที่สะดุดตา ง่ายต่อการซื้อสนิค้า ผู้บรโิภคจงึมพีฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวบไีนซ์ในดสิเคาน์

สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัชชัฎา มลูละออง (2547) สว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้แชมพสูระผมยีห่อ้ซนัซลิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นช่อง

ทางการจดัจําหน่ายการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อแชมพูสระผมยีห่้อซนัซิ

ลของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.4 ปจัจยัส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสบู่

เหลวบีไนซ์ ของผู้บริโภคในดสิเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้น้ี

เน่ืองจากผลติภณัฑส์บูเ่หลวบไีนซ ์มกีารโฆษณาสนิคา้ผา่นสือ่โทรทศัน์เป็นประจาํ มกีารโฆษณาสนิคา้ผา่นสือ่วทิยุ

เป็นประจํา มกีารโฆษณาทางสื่อสิง่พมิพ์เป็นประจํา  มกีารแจกสนิค้าตวัอย่างใหท้ดลองใชบ้่อยๆ มกีารแจกของ

แถมคู่กบัสนิคา้บ่อยๆ มสีว่นลดราคาสนิคา้อยู่เป็นประจาํ ผูบ้รโิภคจงึมพีฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซใ์นดสิเคาน์

สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบักญัญาพนัธ์ บูรณารมย ์(2545) ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัด้านการ
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สง่เสรมิการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้แป้งเยน็ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

สอดคล้องกบัชชัฎา มูลละออง (2547) ส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ

แชมพูสระผมยี่ห้อซันซิลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้แชมพสูระผมยีห่อ้ซนัซลิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพตราสนิคา้ ความผูกพนัต่อตราสนิคา้ และ

ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์ของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร 

     3.1 คุณค่าตราสนิค้า ไดแ้ก่ การรู้จกัตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวบไีนซ ์

ในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้รโิภครูจ้กัตราสนิคา้

สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ เป็นอย่างด ีสามารถระบุความแตกต่างตราสนิคา้สบู่เหลวยีห่อ้“บไีนซ”์เมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ตราสนิคา้ยีห่อ้อืน่ สามารถจดจาํตราสนิคา้สบูเ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ ได ้จงึสง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบั

อาทติย ์กอเกดิพาณิชย ์(2550). พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ปิโตรนาสดา้นความรูจ้กัตราสนิคา้ กบัพฤตกิรรมการซือ้

ของผูใ้ชบ้รกิารน้ํามนัปิโตรนาสในเขตกรุงเทพมหานคร 

      3.2 คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรบัรูค้ณุภาพตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบูเ่หลวบี

ไนซ ์ในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้รโิภคสามารถ

รับรู้ได้ถึง ประโยชน์ของสบู่เหลวยี่ห้อ “บีไนซ์” ต่อสุขภาพผิวของท่านอย่างชัดเจน สามารถรับรู้ได้ถึง 

ความสามารถในการทําความสะอาดของสบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ สามารถรบัรูไ้ดถ้งึ กลิน่ทีห่อมสดชื่นของสบู่เหลว

ยีห่อ้ “บไีนซ”์ จงึสง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัอาทติย ์กอเกดิพาณิชย ์(2550). คุณค่าตราสนิคา้และ 

พบวา่ คณุค่าตราสนิคา้ปิโตรนาสดา้นการรบัรูค้ณุภาพสนิคา้ กบัพฤตกิรรมการซือ้ของผูใ้ชบ้รกิารน้ํามนัปิโตรนาส

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    3.3 คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ความผูกพนัต่อตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบี

ไนซ ์ในขอ้การซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ ใชใ้นทุกๆครัง้ทีม่กีารซือ้สบู่เหลว และในขอ้การกลบัมาซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ 

“บไีนซ”์ อกีครัง้อย่างแน่นอน ในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้น้ี

เน่ืองจากผูบ้รโิภคมีค่วามตัง้ใจจะซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ ทกุครัง้ทีท่า่นจะซือ้สบูเ่หลว รูส้กึผกูพนักบัสบูเ่หลวยีห่อ้ 

“บไีนซ”์ มากกว่าสบู่เหลวยีห่อ้อื่นๆ มองหาสบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ ก่อนยีห่อ้อื่น จงึส่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ ซึง่

สอดคลอ้งกบัอาทติย ์กอเกดิพาณิชย ์(2550). พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ปิโตรนาสดา้นความผูกพบักบัตราสนิคา้ กบั

พฤตกิรรมการซือ้ของผูใ้ชบ้รกิารน้ํามนัปิโตรนาสในเขตกรุงเทพมหานคร 

    3.4 คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ความภกัดต่ีอตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวบี

ไนซ ์ในขอ้การซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ ใชใ้นทุกๆครัง้ทีม่กีารซือ้สบู่เหลว และในขอ้การกลบัมาซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ 

“บไีนซ”์ อกีครัง้อย่างแน่นอน ในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้น้ี

เน่ืองจากผูบ้รโิภคไม่ซือ้สบู่เหลวยีห่อ้อื่นนอกจากสบู่เหลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ ใชส้บู่เหลวยีห่อ้บไีนทใ์นทุกๆครัง้ทีท่่าน

อาบน้ํา สบูเ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ มกีารเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุงสตูรใหม่ ยงัคงใชส้บูเ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์  เหมอืนเดมิ 

จงึสง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัอาทติย ์กอเกดิพาณิชย ์(2550). พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ปิโตรนาส

ดา้นความภกัดต่ีอกบัตราสนิคา้ กบัพฤตกิรรมการซือ้ของผูใ้ชบ้รกิารน้ํามนัปิโตรนาสในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 



13 
 
 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 1. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัเมื่อใชแ้ลว้ชําระลา้งไดส้ะอาดและลา้งออกง่าย รวมถงึการวสัดุที่

ใชท้าํบรรจุภณัฑเ์หมาะสมกบัผลติภณัฑ ์ดงันัน้สบู่เหลวบไีนซค์วรรกัษาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพื่อรกัษาและเพิม่

สว่นแบง่ทางการตลาดใหม้ากขึน้ 

 2. ผู้ประกอบการควรให้ความสาํคญักบัการจดัส่งสนิคา้ไปยงัดสิเคานสโตรใ์หม้ปีรมิาณเพยีงพอ ดงันัน้

ผู้ประกอบการ สบู่เหลวบไีนซ์ควรให้ความสําคญักบัช่องทางการจดัส่งสนิค้าอย่างต่อเน่ือง เช่น มวีางจําหน่าย

ครอบคลุมหลายพืน้ที,่ หาซือ้ง่าย, มสีนิคา้เพยีงพอทุกครัง้ทีไ่ปซือ้, การจดัเรยีงสนิคา้เป็นทีส่ะดุดตา และง่ายต่อ

การซือ้สนิคา้ เพือ่รกัษาและเพิม่สว่นแบง่ทางการตลาดใหม้ากขึน้ 

 3. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัการแจกสนิคา้ตวัอยา่งใหท้ดลองใชบ้อ่ยๆ และการโฆษณาทางสือ่

สิง่พมิพเ์ป็นประจาํ ทางบรษิทัผูผ้ลติควรวางแผนการตลาดเพือ่ดงึกลุ่มลกูคา้มาเป็นลกูคา้ของบรษิทัใหม้ากขึน้ เพือ่

รกัษาและเพิม่สว่นแบง่ทางการตลาดใหม้ากขึน้ 

 4. ผูป้ระกอบการควรทาํการวางแผนการตลาดกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นเพศชาย อายุระหว่าง มากกว่า 36 ปี

ขึน้ไป อาชพีธุรกจิส่วนตวัและพนักงานบรษิทัเอกชน การศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรแีละปรญิญาตร ีสถานภาพโสด 

รายไดต่้อเดอืน 20,000 บาทขึน้ไป เพราะเป็นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมาการซื้อสบู่เหลวบไีนซ์ ในดสิเคานสโตรใ์นเขต

กรุงเทพมหานครมากที่สุด ดงันัน้ในการพฒันาแผนการตลาดสามารถนําขอ้มูลดงักล่าวมากําหนดกลุ่มเป้าหมาย 

วางแผนนโยบายและกลยุทธท์างการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง และควร

คาํนึงถงึปจัจยัดา้นผลติภณัฑอ์นัประกอบดว้ย มสีารบาํรุงผวิ ทาํใหผ้วินุ่ม ชุ่มชื่น, มปีรมิาณฟองพอเหมาะและฟอง

ครมีละเอยีดอ่อน, ใชแ้ลว้ใหค้วามรูส้กึสดชื่น ผ่อนคลาย, ไม่ก่อใหเ้กดิอาการแพแ้ละระคายเคอืง, ไม่ทาํใหผ้วิแหง้

ลอกเป็นขุย, มคีวามหลากหลายของสตูรทีเ่ป็นส่วนผสม, บรรจุภณัฑม์ป้ีายฉลากบอกสรรพคุณชดัเจน, สสีนัของ

บรรจุภณัฑม์คีวามสวยงาม และรปูทรงบรรจุภณัฑเ์หมาะสมกบัผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 

 5. ผูป้ระกอบการควรวางแผนกลยุทธส่วนประสมการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่ายและดา้นการสง่เสรมิการตลาด เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซ ์ของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ตวัอย่างกลยุทธเ์ช่น มกีาร

โฆษณาสนิค้าผ่านสื่อโทรทศัน์เป็นประจํา, มกีารโฆษณาสนิค้าผ่านสื่อวทิยุเป็นประจํา, มกีารโฆษณาทางสื่อ

สิง่พมิพ์เป็นประจํา, มกีารแจกสนิค้าตวัอย่างให้ทดลองใชบ้่อยๆ, มกีารแจกของแถมคู่กบัสนิค้าบ่อยๆ หรอืมี

สว่นลดราคาสนิคา้อยูเ่ป็นประจาํ เป็นตน้ 

 6. ผูป้ระกอบการควรสรา้งการรูจ้กัตราสนิคา้ และการรบัรูคุ้ณภาพตราสนิคา้ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า 

คณุคา่ตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสนิคา้ และการรบัรูค้ณุภาพตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สบู่

เหลวบีไนซ์ ของผู้บริโภคในดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น การสร้างให้ผู้บริโภคมีการรบัรู้ได้ถึง 

ประโยชน์ของสบูเ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ ต่อสุขภาพผวิของท่านอย่างชดัเจน, การพยายามใหผู้บ้รโิภคไดเ้พิม่การรบัรู้

ไดถ้งึ ความสามารถในการทาํความสะอาดของสบูเ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ และ การพยายามใหผู้บ้รโิภค ไดม้กีารรบัรูไ้ด้

ถงึ กลิน่ทีห่อมสดชืน่ของสบูเ่หลวยีห่อ้ “บไีนซ”์ เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรศกึษา การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวบไีนซก์บัสบู่เหลวยีห่อ้อื่น ของผูบ้รโิภคในดสิ

เคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาพฒันาส่วนประสมการตลาดและคุณค่าตรา

สนิคา้ต่อไป 
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 2. ควรศกึษา ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สบูเ่หลวยีห่อ้ บไีนซ ์ของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรใ์น

เขตจงัหวดัอืน่ เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในแต่ละพืน้ทีต่่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รบัความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ ่งจาก

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาอนัมีค่า นับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสร็จ

สมบูรณ์ โดยมีการให้คําปรกึษาและคําแนะนํา ตลอดจนช่วยกรุณาแก้ไขตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็น

ประโยชน์ในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีเป็นอยา่งมาก ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาศน้ีดว้ย 

 ขอขอบพระคุณ รศ.สุพาดา สริกุิตตา และ อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีติองักูร ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็น            

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามและยงัเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้

ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพือ่พฒันาและปรบัปรุงแกไ้ข อนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานวจิยัชิน้น้ีเป็นอยา่งมาก 

 ขอกราบขอบคุณคณาจารยใ์นภาพควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้และมอบประสบการทีด่แีก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 

 ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าพวชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผูม้ี

สว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัในครัง้น้ี 

 ขอขอบคุณผูเ้กีย่วขอ้งทุกๆท่าน ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและอาํนวยความสะดวก สนบัสนุนและใหก้าํลงัใจแก่

ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สิน้อย่างสมบรูณ์และลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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