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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

BUYING DECISION MAKING FACTORS  

IN BAR HERBAL SOAP IN BANGKOK AREA 

จงรัก ชินเกลา้กาํจร 1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึง

เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปและอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 400 ราย ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 

20-30 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน พนกังานธนาคาร มีรายได้ต่อเดือน

ระหว่าง 10,001-20,000 บาท สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  และมี

สถานภาพการสมรสเป็นโสด โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกับส่วนประสม

การตลาดด้านต่างๆ (4Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่

สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสินคา้ท่ีมีให้เลือก

หลากหลายในดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคาไม่เกินกาํลงัท่ีจะซ้ือไดใ้นดา้นราคา  

ปัจจยัดา้นการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ในด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย และปัจจยั

ดา้นพนกังานคอยแนะนาํลูกคา้ในดา้นการส่งเสริมการตลาด และให้ความสําคญั

มากท่ีสุดกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความประทบัใจ

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ในประโยชน์ของสินค้าในด้านภาพลักษณ์สินค้า ปัจจัยด้านความสนใจใน

ผลิตภณัฑ์อ่ืนเพิ่มเติมจากยี่ห้อสบู่สมุนไพรท่ีเลือกใช้ในดา้นความภกัดีต่อสินคา้ 

และปัจจยัด้านความไวว้างใจในประโยชน์ด้านสุขภาพท่ีจะได้รับจากการใช้

สมุนไพรชนิดกอ้นในดา้นความไวว้างใจ  นอกจากน้ียงัให้ความสําคญัมากท่ีสุด

กับปัจจัยด้านความพึงพอใจในการใช้สบู่สมุนไพรในภาพรวม สําหรับการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้น 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ 

รายไดต่้อเดือน และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ ยกเวน้ การส่งเสริมการตลาดไม่มี

ความสัมพนัธ์ กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขต

กรุงเทพมหานคร ตรงขา้มกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ ยกเวน้ ปัจจยัดา้น

ภาพลกัษณ์สินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพร

ชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 0.05 

ทั้งน้ีปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางตลาด

และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด ในขณะท่ีปัจจยัด้านราคามีความสัมพนัธ์

นอ้ยท่ีสุด   

 

คําสําคัญ: สบู่สมุนไพร,ส่วนประสมทางการตลาด,ภาพลกัษณ์สินคา้,ความภกัดี

ต่อสินคา้ความวางใจ 

ABSTRACT 

  

The objective of this study is to study factors that influence purchasing 

decision of four hundred consumers who are twenty years old or more and live 

in Bangkok in buying herbal soap through utilization of questionnaire for 

collecting data.  Outcome indicates most respondents are female; have age 

range between 20-30 years; are working as a private firm employee or banker; 
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earn between 10,001-20,000 baht per month; graduated in bachelor’s degree; 

and are single.  They comment that variety of products, being under purchasing 

power, classified display, and introducing staff are the most important factors 

of marketing mix (4Ps).  Impression on value of the product for brand image 

interest on other product lines for brand loyalty, and trust in health benefits are 

the important other relating factors. Moreover, overall satisfaction on the soap 

becomes the most important factor for the buying decision.   

Result of hypothesis testing indicates career and monthly income 

marital status influence decision in buying herbal soap while most of marketing 

mix excepting promotion has not had a relationship with decision in buying the 

product.  On the contrary, most of other relating factors excepting brand image 

has a relationship with the buying decision at significance level of 0.05. Brand 

image has the most relationship with marketing mix and other relating factors 

but price has the least.  

KEY WORDS:  HERBAL SOAP, MARKETING MIX, BRAND IMAGE, 

BRAND LOYALTY, TRUST 

1.บทนํา 

ในปัจจุบนักระแสการหนัมาเอาใจใส่และรักษาสุขภาพกนัมากข้ึน โดย

ผูบ้ริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากธรรมชาติมากข้ึน เน่ืองจากเล็งเห็น

ความสาํคญัของภยัจากสารเคมี ซ่ึงในปัจจุบนัมีการพฒันาทางดา้นรูปลกัษณ์และ

คุณภาพ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้เป็นท่ียอมรับกนัมากข้ึน  อีกทั้ง

รัฐบาลยงัให้การสนับสนุนในด้านงานวิจยัและเงินทุน ทาํให้มีผูป้ระกอบการ

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ธรรมชาติรายใหม่มากข้ึนโดยเฉพาะการนาํสมุนไพรมาสกดั

เป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ซ่ึงประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งสมุนไพรท่ีสําคญัแห่งหน่ึง

ของโลก ท่ีสามารถนาํเอามาใช้บริโภคในชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์สบู่

กอ้น และเอามาใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภณัฑต์่างๆ โดยเฉพาะสินคา้

อุปโภคบริโภคไดโ้ดยง่ายดว้ยตน้ทุนตํ่า และเป็นท่ีคุน้เคยทาํให้มีการตอบรับได้
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ง่าย   ทั้งน้ี สบู่ถือว่าเป็นเคร่ืองสําอางชนิดหน่ึง ท่ีมีความจาํเป็นในการอาบนํ้ าทาํ

ความสะอาดร่างกายเป็นประจาํทุกวนั และให้ความชุ่มช่ืนท่ีไดจ้ากกลีเซอรีนเป็น

ผลพลอยได้ โดยสบู่มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงสบู่สมุนไพรท่ีผลิตจาก

ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีส่วนผสมของไขมนัสัตว์ สารเคมี และสาร

สังเคราะห์ แต่ใช้ส่วนผสมของผกั ผลไม ้และสมุนไพรไทย ท่ีคดัสรรคุณภาพ

มาแลว้อยา่งดีเท่านั้น ความเขม้ขน้ของสมุนไพรท่ีใช ้ทาํให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดี

กับสุขภาพผิวจนเป็นท่ีนิยมและต้องการของตลาด   ผลการศึกษาในคร้ังน้ี

สามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ และผูท่ี้สนใจดาํเนิน

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อน ในการวางกลยุทธ์

ทางการผลิต และการตลาดให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดไดดี้ข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ    

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

            เพื่อทาํให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

      เพื่อใชข้อ้มูลพื้นฐานในการวางกลยุทธ์ทางการผลิตและการตลาดให้ตรง

กบัความตอ้งการของตลาดไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพฒันาผลิตภณัฑ์กาํหนดราคาปรับ

สถานท่ีจัดจําหน่ายและส่งเสริมการตลาดให้มีประสิทธิภาพและได้เปรียบ

ทางการแข่งขนัมากข้ึน  
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สมมติฐานของการวจัิย 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน

ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั อิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

      ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี

จดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

      ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อ  

สินคา้ และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่

สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.กรอบแนวความคิด 

 

ตัวแปรอสิระ                                                       ตัวแปรตาม 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อาชีพ 

4. รายไดต่้อเดือน 

5. ระดบัการศึกษา 

6. สถานภาพการสมรส 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(4Ps) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ 

สบู่สมุนไพรชนิดกอ้น 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

1. ภาพลกัษณ์สินคา้ 

2. ความภกัดีต่อสินคา้     

3. ความไวว้างใจ 



62 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขต

กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

Kotler, Philip (2003) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็น

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้ดาํเนินงานในตลาดเป้าหมายให้บรรลุวตัถุประสงค ์

โดยจาํแนกเคร่ืองมือออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ (4Ps) ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ ์

(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริม

การตลาด (Promotion)  

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร (2549) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand image) 

แสดงถึงสินคา้หรือบริการท่ีทาํใหเ้กิดความแตกต่างภายในจิตใจของผูบ้ริโภค ซ่ึง

ถ่ายทอดถึง คุณลกัษณะ คุณประโยชน์ ความเช่ือและคุณค่าของสินคา้นั้นๆ  

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ  (2547) ความภกัดีของลูกคา้ (Customer loyalty) 

หมายถึง ความเก่ียวขอ้งหรือความผกูพนัต่อตราสินคา้ ร้านคา้ ผูผ้ลิต การบริการ

หรืออ่ืนๆ ท่ีอยู่บนพื้นฐานของทัศนคติท่ีชอบพอหรือการสนองตอบด้วย

พฤติกรรมอย่างการร่วมกิจกรรมทางการตลาดกบัตราสินคา้ และการซ้ือสินคา้

ซํ้ าๆ   

ศิริรัตน์ ศิริวรรณและธาดา บุญเกิด (2552) ความไวว้างใจ เป็นส่ิงท่ีทรง

พลงั และสร้างผลกระทบอยา่งมากมายในเชิงพฤติกรรมและผลการปฏิบติังาน 

โดยเป็นรากฐานของความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

Kotler, Philip (2000) ในแบบจําลองพฤติกรรมของผู ้บริโภค 

กระบวนการการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อมี 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การรับรู้ความ

ตอ้งการ (ปัญหา) ซ่ึงหมายถึงการท่ีผูซ้ื้อทราบความจาํเป็นและความตอ้งการใน

ตวัสินคา้ การคน้หาขอ้มูล ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการแล้วจึงคน้หา

ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  การประเมินผลทางเลือก ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภค

พิจารณาข้อมูลต่างๆ โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ การตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ี

ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์จากการประเมินทางเลือก โดยปฏิเสธสินคา้ท่ี
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ไม่มีความพอใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ซ่ึงเป็นขั้นตอนหลังซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ไปแลว้เกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ หากผลิตภณัฑ์มีคุณสมบติั

ตามท่ีคาดหวงัจะเกิดความพอใจและมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือซํ้ า 

3.วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

มุ่งเนน้การสาํรวจเชิงพรรณนา (Descriptive Research)   

ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง เ ป้ า ห ม า ย เ ป็ น ก ลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภ ค  ท่ี อ า ศัย อ ยู่ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป โดยไม่จาํกดัเพศ อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรส แต่มีประสบการณ์การ

ใชผ้ลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้นมาก่อน ซ่ึงมีจาํนวนท่ีไม่แน่นอน จึงใชสู้ตร n 

= [P(1-P) (Z)2]/e2 ณ ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05) ได ้384.16 เพิ่ม

ตวัอยา่งอีก 16 ราย เป็น 400 ราย เพื่อมัน่ใจไดว้่าขนาดของกลุ่มตวัอยา่งมีความ

เหมาะสมอยา่งแทจ้ริง โดยเลือกทาํการศึกษาตามความสะดวกกบักลุ่มตวัอยา่งใน

พื้นท่ีศูนยก์ลางธุรกิจของ 3 เขต ไดแ้ก่ เขตสาทร จาํนวน 170 ราย เขตปทุมวนั 

จาํนวน 126 ราย และเขตบางรัก จาํนวน 104 ราย  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชก้ารทดสอบ

กลุ่มตวัอยา่งอิสระ (Independent Sample Test) หรือ ค่า t  การวเิคราะห์ค่าความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis Of Variance: One-way ANOVA) หรือ 

ค่า F  และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: 

MRA) ในการทดสอบสมมติฐาน  

4.สรุปผลการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 281 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.25 

มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จาํนวน 227 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.75 มีอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน พนกังานธนาคาร จาํนวน 258 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.50 มีรายได้

ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท จาํนวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.00 
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สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 304 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.00 และมี

สถานภาพการสมรสเป็นโสด จาํนวน 301 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.25 

กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัส่วนประสมการตลาดในดา้น

ต่างๆ ดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัดา้นสินคา้มีให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 7.29) 

ดา้นราคากบัปัจจยัดา้นราคาไม่เกินกาํลงัท่ีจะซ้ือได ้ (ค่าเฉล่ีย 7.57) ดา้นสถานท่ี

จดัจาํหน่ายกบัปัจจยัดา้นการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 7.15) และดา้น

การส่งเสริมการตลาดกบัปัจจยัดา้นพนกังานคอยแนะนาํลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 6.59) 

กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้น

ต่างๆ ดงัน้ี 

ด้านภาพลกัษณ์สินคา้กับปัจจยัด้านความประทบัใจในประโยชน์ของ

สินค้า (ค่าเฉล่ีย 7.26) ด้านความภกัดีต่อสินค้ากับปัจจยัด้านความสนใจใน

ผลิตภณัฑ์อ่ืนเพิ่มเติมจากยี่ห้อสบู่สมุนไพรท่ีเลือกใช้ (ค่าเฉล่ีย 6.80) และดา้น

ความไวว้างใจกบัปัจจยัดา้นความไวว้างใจในประโยชน์ด้านสุขภาพท่ีจะไดรั้บ

จากการใชส้มุนไพรชนิดกอ้น (ค่าเฉล่ีย 6.77) 

กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการ

ใช้สบู่สมุนไพรในภาพรวม (ค่าเฉล่ีย 6.94) สําหรับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้น 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ในด้านเพศ  

ด้านอายุ  และด้านระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  

ปัจจัยประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพ ด้านรายได้ต่อเดือน และด้าน

สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ ณ 0.05  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้าน

สถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่

สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความภกัดีต่อสินคา้และดา้นความไวว้างใจ มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ี

ใช ้

ค่านยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีได ้

ผลการ

ทดสอบ 
ปั

จจ
ยัป

ระ
ชา

กร
ศา

ส
ตร์

 

เพศ ค่า t 0.0630 X 

อาย ุ

ค่า F 

0.0760 X 

อาชีพ 0.0140   

รายไดต่้อเดือน 0.0300   

ระดบัการศึกษา 0.3960 X 

สถานภาพการสมรส 0.0040   

ปั
จจ

ยัส่
วน

ป
ระ

ส
มท

าง

กา
รต

ลา
ด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 

MRA 

0.3523 X 

ดา้นราคา 0.1802 X 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 0.7099 X 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.0024   

ปั
จจ

ยัอื่
น

ๆ 
ที่

เกี่
ยว

ขอ้
ง 

ภาพลกัษณ์สินคา้ 0.3577 X 

ความภกัดีต่อสินคา้     0.0000   

ความไวว้างใจ 0.0000   

 

  แทน การยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 X   แทน การปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

 



67 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

5.อภิปรายผล 

ผลสรุปจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ในดา้น

อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ 0.05 โดยมีความสอดคลอ้งกบัผลงาน

ของฉัตรชัย ฉัตรเจริญมงคล (2546) ท่ีทาํการศึกษาการส่ือสารทางการตลาด 

(IMC) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสบู่เหลวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาชีพ ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสบู่

เหลวของผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการส่งเสริมการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 0.05 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ

ผลงานของฉัตรชัย ฉัตรเจริญมงคล (2546) ท่ีพบว่าการส่งเสริมการขาย มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือสบู่ เหลวด้านจํานวนขวดท่ีซ้ือต่อคร้ัง 

นอกจากน้ีการใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนคร้ังท่ีซ้ือ

ต่อเดือนและจาํนวนขวดท่ีซ้ือต่อคร้ังอีกดว้ย  

ข้อจํากดัในระหว่างงานวจัิย 

ขอ้จาํกดัท่ีพบในระหวา่งทาํการศึกษา ประกอบดว้ย การจดัสรรเวลาท่ีใช้

ทาํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคสนามใหเ้สร็จสมบูรณ์ภายในช่วงเวลา

ท่ีกาํหนดไว ้และความยุ่งยากในการสุ่มตวัอยา่งให้ไดคุ้ณลกัษณะตามท่ีตอ้งการ 

โดยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปและมีประสบการณ์การใช้ผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพร

ชนิดก้อนมาก่อน รวมทั้ งการได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

เท่าท่ีควร 

6.ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ

สมรสท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ หากผูบ้ริโภคมีหนา้ท่ีการงานท่ีดี

หรือมีรายไดท่ี้สูงยอ่มตดัสินใจซ้ือสินคา้ต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพร



68 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

ชนิดกอ้นไดง่้ายกวา่ เช่นเดียวกนักบัผูบ้ริโภคท่ีสมรสแลว้อาจตดัสินใจซ้ือและใช้

ผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนเพื่อครอบครัวได้ง่ายและมากกว่า ในขณะท่ี

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา และสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ี

แตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพร

ชนิดกอ้น อาจมีสาเหตุมาจากความรู้ความเขา้ใจในคุณสมบติัและประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรอยูแ่ลว้ จึงทาํให้ผูบ้ริโภคทัว่ไปตดัสินใจ

เลือกใช้ได้ทนัที โดยไม่คาํนึงถึงตราสินคา้ ราคา หรือสถานท่ีจาํหน่าย แต่การ

ส่งเสริมการตลาดกลบัมีความสําคญัในการส่ือสารและส่งมอบขอ้มูลข่าวสาร ท่ี

จะมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพร  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ผู ้ท่ีสนใจศึกษาควรกําหนดขอบเขตการศึกษาท่ีกว้างมากข้ึน โดย

ทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม รวมทั้งทาํการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู ้

จาํหน่ายผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้น  และกบักลุ่มตวัอยา่งทั้งผูบ้ริโภค และผู ้

จาํหน่ายในพื้นท่ีอ่ืนในปริมณฑลและเมืองใหญ่อ่ืนและ/หรือจงัหวดัต่างๆ เพื่อให้

ได้ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ท่ีกวา้งขวางและครอบคลุมทุกส่วนมากข้ึน ซ่ึงสามารถ

นาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางกลยุทธ์ทางการผลิตและการตลาด ให้ไดต้รง

กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึนท่ีช่วยรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐาน

ลูกคา้ใหม่ในอนาคตได ้ 

7.บรรณานุกรม 

ก่องกานดา ชยามฤต. สมุนไพรไทย ตอนท่ี 4. กรุงเทพมหานคร: ชุติมาการพิมพ์
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