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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบของความส าคัญด้านส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
พฤติกรรมการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาระดับ
ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของสบู่ก้อนสมุนไพร และเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาดเพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อน
สมุนไพรจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ตัวอย่างโดยใช้วิธีค านวณขนาดตัวอย่างของ Krejcie and 

Morgan ก าหนดค่าความเชื่อม่ันที่ 95% และมีระดับความคลาดเคลื่อน   5% พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเน้นความสะดวกในการหาซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าโดยหาข้อมูล ประโยชน์ และ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อและใช้เองรับรู้สรรพคุณของสบู่ก้อนสมุนไพรจากเพื่อนและคนรู้จัก ให้
ความส าคัญกับด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้ศึกษาสามารถจ าแนกองค์ประกอบของของ
ความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาดในการศึกษาครั้งนี้ได้ทั้งหมด 6 องค์ประกอบได้แก่ 
คือ 1)การโฆษณา และมีตัวแทนจ าหน่าย 2)การส่งเสริมการขายและโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ 3)
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ 4ราคาชัดเจนคุ้มค่า และสถานที่จัดจ าหน่ายมีความสะดวก 5)บรรจุภัณฑ์ 
6)การซื้อออนไลน์ และมีมาตรฐานรองรับ ฉลากชัดเจน  
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Abstract 

 
The purpose of this research is to 1) study the behavior of the herbal soap 

customerin Bangkok 2) study the importance of the marketing mix of herbal soap and 3) 
create analyze of importance to buy the herbal soap. This study collected data from 200 
samples and using a sample size of Krejcie and Morgan set at 95% confidence level 
and Tolerance ± 5%.The results revealed that the samples have convenient to shop in 
mall, find the information and decided to buy from themselves, recognize the benefits of 
herbal soap from friends, acquaintances and focus on the marketing mix. The analysis 
of the factors from questions can be divided into 6 groups: 1) Advertising and 
Distribution Channel 2) Promotion and Online advertising 3) The product specification 4) 
Clear Value and Convenience 5) Packaging 6) E-commerce and Product Standard 
,Clear Label 
Keywords: marketing mix, herbal soap 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในสังคมปัจจุบันนี้กระแสความสนใจสมุนไพรกับภูมิปัญญาไทย เริ่มกลับมานิยมอีกครั้ง 
ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกยอมรับแล้วว่าสมุนไพรให้คุณประโยชน์ดีกว่าสารสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  
ท าให้เกิดความตื่นตัวในการน าพืชสมุนไพรมาใช้ ประกอบกับประเทศไทย อุดมไปด้วยพืช
สมุนไพรมากมายหลากหลายชนิด หาง่าย และราคาถูก การน าสมุนไพรมาใช้กับความงามนี้ 
เป็นการน ามาใช้ด้วยวิธีธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปทางเคมี ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง
และให้คุณค่ามากกว่าสารสังเคราะห์ อีกทั้งสร้างสีสัน และกลิ่นตามธรรมชาติเนื่องจากมีน้ ามัน
หอมระเหย ปลอดภัย หาง่าย และราคาถูกซึ่งจากคุณลักษณะดังกล่าว จึงมีการน าสมุนไพรมา
ประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะสินค้า อุปโภคบริโภคได้โดยง่ายด้วยต้นทุนต ่า 
และเป็นที่คุ้นเคยท าให้มีการตอบรับได้ ง่าย ทั้งนี้ สบู่ถือว่าเป็นเครื่องส าอางชนิดหนึ่ง ที่มีความ
จ าเป็นในการอาบน ้าท า ความสะอาดร่างกายเป็นประจ าทุกวันท าให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี กับ
สุขภาพผิวจนเป็นที่นิยมและต้องการของตลาด ท าให้สบู่สมุนไพรนั้นได้รับการยอมรับและน ามา
เพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้มากขึ้น 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงส่วนแบ่งตลาดสบู่ภายในประเทศไทย 2557 

ที่มา : Marketeer, 2557  
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ภาพที่ 1.2 แสดงสัดส่วนของส่วนแบ่งตลาดสบู่ 

ที่มา : Marketeer, 2557 

จากภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันส่วนแบ่งทางการตลาดของสบู่นั้นมีมากถึง 10,000 
ล้านบาทเลยทีเดียวแยกเป็นอัตราส่วนสบู่ก้อนและสบู่เหลว 50:50 และ จากภาพที่ 1.2 แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มสบู่สมุนไพรมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น มีมูลค่าตลาดถึง 1,600 ล้านบาท อัตราเติบโต
จากปีก่อนหน้าถึง 18% ในขณะสินค้าสบู่กลุ่มอื่นๆ มีอัตราการเติบโตที่ลดลง ได้แก่ สบู่ความ
สวยความงาม ลดลง 9% ,สบู่ฆ่าเชื้อหรือกลุ่มสุขภาพ ลดลง 13%, สบู่เด็ก ลดลง6%, สบู่ส าหรับ
ผู้ชาย ลดลง 5% ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มสบู่สมุนไพรจึงเป็นตลาดที่น่าจับตามอง ซึ่งจากกระแสการ
นิยมสมุนไพรนี่เองท าให้ตลาดสบู่สมุนไพรในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมา
จากมีผู้เล่นรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก และผู้บริโภค
โดยทั่วไปไม่ยึดติดกับตราสินค้ามากนัก ท าให้สามารถใช้ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยถ้า
ผู้ผลิตสามารถน าเสนอจุดขายที่แปลกใหม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ก็จะสามารถ
ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดได้ในระยะเวลาอันสั้น ผู้ผลิตจึงพยายามพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น มีความหลากหลายและให้ผลิตภัณฑ์มีความ
แตกต่างจากคู่แข่ง เช่น พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพิ่มตราผลิตภัณฑ์ เพิ่มส่วนประกอบต่าง ๆ 
ที่ท าให้เกิดจุดเด่นในตราสินค้า เช่น สี หัวน้ าหอม สารให้ความชุ่มชื้น (moisturizer) วิตามิน 
ต่าง ๆ สารเพิ่มฟอง สารระงับเชื้อ สารสะกัดจากธรรมชาติชนิดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกที่
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หลากหลายให้ผู้บริโภค อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้ผลิตจะพยายามสร้างความหลากหลายให้
ผลิตภัณฑ์ของตนแตกต่างจากคู่แข่ง การท าการตลาดก็เป็นอีกส่วนที่ส าคัญที่จะท าให้สินค้าเป็น
ที่ยอมรับและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ผู้ผลิตจึงจ าเป็นต้องศึกษา และท าการตลาดโดยใช้ทุกๆ 
ช่องทางให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านต่างๆ 
เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและศักยภาพของตลาด และเพิ่มโอกาสการในการลงทุนเพื่อให้ธุรกิจ
ด าเนินไปอย่างราบร่ืนภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงนี้ การลงทุนท าธุรกิจในกลุ่มสบู่ก้อนสมุนไพรนี้
ค่อนข้างเติบโตได้ง่าย และมีความม่ันคงในระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการท าการตลาดของแต่ละ
ผู้ผลิตที่จะท าให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้มากแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้
จะช่วยให้ทราบถึงระดับความส าคัญในด้านส่วนประสมทางการตลาดของสบู่ก้อนสมุนไพร โดย
น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางกลยุทธ์ ทางการผลิต และการตลาดให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
ตอบสนองความ ต้องการของตลาดได้ดีขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และผู้บริโภคได้
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของสบู่ก้อนสมุนไพร 
3. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาดเพื่อน ามาใช้ใน

การพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร 

ขอบเขตของการศึกษา 

ประชากรที่จะศึกษา  ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์ซื้อหรือใช้สบู่ก้อน
สมุนไพรมาก่อน 

ตัวแปรที่จะศึกษา  ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และการส่งเสริมทางการตลาด 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

ผู้บริโภค หมายถึง ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซื้อหรือใช้สบู่ก้อนสมุนไพร 

สบู่ก้อนสมุนไพร คือ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดช าระล้างร่างกายที่มีส่วนผสมของ
สมุนไพรประเภทต่างๆ ตามสรรพคุณของสมุนไพรชนิดนั้นๆ เช่น สบู่มะขามเพื่อผลัดเซลล์ผิว 
สบู่มะเขือเทศเพื่อผิวกระจ่างใส สบู่ตะไคร้หอมแก้อาการผดผื่นลดแบคทีเรีย ฯลฯ 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

การตัดสินใจซื้อ หมายถึง “ผ่านกระบวนการคิด พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์แล้ว ค่อย
ตัดสินใจเลือก ทางที่ดีที่สุด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการคิดก็ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
(search) การออกแบบ (design) และการเลือก (choice) เพื่อให้สามารถเลือกทางเลือกได้ดี
ที่สุด” 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิเคราะห์พิจารณา
เลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร เพื่อบริหารจัดการและควมคุมสร้างความแตกต่าง ความได้เปรียบ
เหนือคู่แข่งขัน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของบุคคลในเรื่องการ
ซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร ว่าจะซื้อหรือไม่ จะซื้อประเภทอะไร ซื้อเม่ือไหร่ ซื้อที่ไหน ซื้ออย่างไร ซื้อ
จากใคร ซื้อบ่อยแค่ไหน และซ้ือเท่าไหร่ เพื่อตอบสนองความต้องการและความถึงพอใจ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้บริโภค 

2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาด้านส่วนประสมทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม  
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาสบู่ก้อนสมุนไพรให้เหมาะกับผู้บริโภค 



 

 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบของความส าคัญด้านส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร” ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาประกอบการสนับสนุนการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังต่อไปนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดธุรกิจสบู่สมุนไพร 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกันกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

2.3 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 

2.4 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดธุรกิจสบู่สมุนไพร 

 ในปัจจุบัน เทรนด์ของผู้บริโภคได้หันมาสนใจเรื่องรักสุขภาพ และสมุนไพร มากขึ้น 
ส่งผลให้ตลาดสมุนไพรมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงเรื่องสบู่ด้วย ทิศทางตลาดสบู่ใน
ปัจจุบัน มีมูลค่ารวมประมาณ 1 หม่ืนล้านบาท แบ่งเป็นสบู่เหลว 5 พันล้านบาท และสบู่ก้อน 5 
พันล้านบาท โดยตลาดสบู่ก้อนแบ่งเป็นตลาด สบู่เพื่อความสวยงาม 43% สบู่ฆ่าเชื้อและสบู่เพื่อ
สุขภาพ 25% สบู่สมุนไพร 17% สบู่เด็ก 10% และสบู่ส าหรับผู้ชายอีก 5% โดยตลาดสบู่
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สมุนไพรมีอัตราการเติบโตมากที่สุดเม่ือเทียบกับสบู่กลุ่มอื่น ช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มการเติบโต
ที่ดีแม้เศรษฐกิจไม่ดีก็ตาม สังเกตได้จากลูกค้ามีการซื้อซ้ า และเทรนด์สุขภาพมาแรง ผู้บริโภค
ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเห็นความส าคัญของสมุนไพรมากขึ้น ส่งผลให้สบู่สมุนไพรเป็นที่
นิยม ท าให้ผู้ประกอบการท้ังรายใหม่ และรายเดิมหันมาจับในตลาดสบู่สมุนไพรมากขึ้น  

ด้านสบูส่มุนไพร ตรานกแก้ว ได้ออกสินค้าใหม่ในกลุ่มสบู่สมุนไพรมาท าตลาด ได้แก่สบู่
สมุนไพรมะรุม 3 สูตรได้แก่ สบู่สมุนไพรมะรุมผสมแบบูชาโคล กานพลู, สบู่สมุนไพรมะรุม ผสม
มังคุด ว่านหางจระเข้ และสบู่สมุนไพรมะรุมผสมขม้ิน ชะเอม จ าหน่ายในราคาก้อนละ 39 บาท 
โดยผ่านช่องทางร้านค้า และโมเดิร์นเทรดทั่วไป และยังเตรียมวางจ าหน่ายสบู่สมุนไพรใน
รูปแบบสบู่เหลวด้วย  ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องตาม
เทรนด์ของผู้บริโภค ส่วนแนวทางการท าตลาด บริษัทมุ่งเน้นสร้างความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า
เป็นจุดขายหลัก  โดยสินค้าได้รับความร่วมมือจาก สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ร่วม
พัฒนาสินค้าซึ่งยังท าตลาดทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาดครบวงจรด้วย
(สรรชัย เตียวประเสริฐกุล, 2557) 

ส่วนด้านดอกบัวคู่เทงบ 10 ล้านบาทจัดกิจกรรม สร้างฐานลูกค้าขึ้น มีการจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ ส่วนแนวทางการท าตลาดจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ให้มีความทันสมัยสวยงามควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของสินค้ารวมทั้งการใช้สมุนไพรที่
หลากหลายมีเป็นส่วนผสมเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับและรองรับการแข่งขันที่สูงขณะที่
แผนการตลาดจะเน้นการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ควบคู่กับการรักษากลุ่มเป้าหมายเดิมด้วยการ
ออกบูธงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังผลิตสบู่ขนาดทดลองแจกเป็นสินค้า
ตัวอย่าง พร้อมกับเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภค ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
สื่อวิทยุ และรายการโทรทัศน์  รวมถึงการใช้พรีเซนเตอร์เป็นตัวเชื่อมระหว่างผลิตภัณฑ์กับ
ผู้บริโภค เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคในตลาดต่างจังหวัดยังคงชื่นชอบดารานักแสดงท าให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย(บัณฑิต ลีเลิศพันธ์, 2558)  

2.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค   

ศิริวรรณเสรีรัตน์ (2541: 82) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อไว้ว่าขั้นตอนในการ
ตัดสินใจซื้อ (buying decision process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้บริโภคนักการ
ตลาดจะต้องให้ความส าคัญเนื่องจากมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อและส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการซื้อโดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังตารางนี้ 
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ภาพที่ 3 แสดงกระบวนการซื้อ5ขั้นตอนที่มา: ศิริวรรณเสรีรัตน์, (2541: 82) 
 
ความหมายของการตัดสินใจ   
 

ศิริวรรณเสรีรัตน์ (2541:82) ได้กล่าวถึง การตัดสินใจ คือกระบวนการซึ่งประกอบด้วย
หลัก 3 ประการคือการหาโอกาสที่จะตัดสินใจ การหาหนทางเลือกที่พอจะเป็นไปได้และการ
เลือกจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่การตัดสินใจกระบวนการในการกระท ากิจกรรมเพื่อให้เกิดการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกซึ่งมีอยู่หลายทางโดยเลือกทางเลือกที่เห็นว่าดีที่สุดภายหลังจากที่ได้
พิจารณาไตร่ตรองเรียบร้อยแล้วเป็นแนวทางไปปฏิบัติไปสู่เป้าหมายการตัดสินใจกระบวนการ
สรรหาทางเลือกหรือวิธีในการแก้ไขปัญหาตามระดับสติปัญญาลักษณะนิสัยอารมณ์และการ
เรียนรู้ทางสังคมของบุคคลเพื่อก าหนดเป็นพฤติกรรมซึ่งเชื่อว่าจะสามารถให้บรรลุถึงเป้าหมาย
ได้ 

จากการให้ความหมายของการตัดสินใจข้างต้นสรุปได้ว่าการตัดสินใจหมายถึงการเลือก
และไตร่ตรองถึงสิ่งที่มีอยู่และเป็นไปได้ตามระดับความรู้นิสัยและอารมณ์รวมถึงการเรียนรู้ทาง
สังคมของแต่ละบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติให้บรรลุสู่เป้าหมายลักษณะการตัดสินใจ 
แบ่งการตัดสินใจออกเป็น 4 ลักษณะคือ 

1. การตัดสินใจตามประเพณีผู้ตัดสินใจยึดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและความ
เชื่อต่างๆเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ 

2. การตัดสินใจตามใจเป็นผู้ตัดสินใจยึดตนเองหรืออารมณ์ของตนเองเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจ 

3. การตัดสินใจตามสถานการณ์ผู้ตัดสินใจไม่ได้เตรียมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาล่วงหน้าและจะ
ตัดสินแก้ปัญหาตามสถานการณ์ท่ีแปรผันไป 

4. การตัดสินใจโดยอาศัยเหตุและผลการตัดสินใจอย่างมีระบบนับตั้งแต่การวิเคราะห์
ปัญหาตั้งสมมติฐานการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และตีความข้อมูลโดยผู้ตัดสินใจจะยึดเหตุผลเป็น
เกณฑ์ในการตัดสินใจมากที่สุด 

การรับรู้
ปัญหา 

(Problem 
recognition) 

การค้นหา
ข้อมูล 

Information 
search 

การประเมินผล
ทางเลือก 

Evaluation of 
alternative 

การตัดสินใจ
ซื้อPurchase 

decision 

พฤติกรรม
ภายหลังการซ้ือ
Post purchase 

behavior 
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ลักษณะของการตัดสินใจสามารถแบ่งออกได้เป็นลักษณะใหญ่ 2 ประการคือ 
1. การตัดสินใจในลักษณะฉับพลันทันทีซึ่งเป็นการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่าง

เร่งด่วนโดยอาศัยองค์ความรู้ไหวพริบปฏิภาณระดับสติปัญญาตลอดจนการควบคุมระดับ
อารมณ์ของบุคคลในขณะนั้นซึ่งอาจจะขาดการพิจารณาทบทวนความคิดเนื่องจากมีข้อจ ากัด
ของเวลาเป็นเงื่อนไข 

2. การตัดสินใจในลักษณะไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างมีระบบ
ก่อนที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาโดยการแยกแยะสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริงแล้วจึงหาข้อมูลของ
ปัญหานั้นเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าข้อมูลของปัญหาที่ ได้มานั้นถูกต้องแม่นย าจึงต้องมีการ
ตรวจสอบหรือประเมินข้อมูลนั้นอีกครั้งก่อนที่จะท าการพิจารณาก าหนดทางเลือกและตัดสินใจ
เลือกทางเลือกปฏิบัติซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้จากบรรดาทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ จาก
แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะของการตัดสินใจในข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ลักษณะของการ
ตัดสินใจสามารถแบ่งออกได้เป็นลักษณะใหญ่ 2 ประการคือ 

1. การตัดสินใจด้วยตนเองการตัดสินใจตามใจของตนเองที่ยึดถืออารมณ์เหตุผลและ
สถานการณ์ส่วนตัวเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ 

การตัดสินใจด้วยปัจจัยอื่นตัดสินใจโดยไม่ใช้ความคิดหรือเหตุผลส่วนตัวตัดสินใจตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมวัฒนธรรมหรือการตัดสินใจโดยมีผู้อื่นเป็นแกนน าชี้น า หรือชักน า
หรือตัดสินใจตามแนวคิดของผู้อื่น 

2.3 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2546) ได้กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค

(Consumer Behavior)ว่าหมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท าการค้นหา การคิด การซื้อ การใช้ 
การประเมินผลในสินค้าและบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
เขา หรือเป็นขั้นตอนซึ่งเกี่ยวกับการคิด ประสบการณ์การซื้อสินค้าและบริการ การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing Consumer Behavior) ว่าเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคทั้งที่เป็น บุคคล กลุ่ม หรือองค์กร เพื่อให้ทราบถึง
ลักษณะความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อ การใช้ การเลือก-บริการ แนวคิดหรือประสบการณ์
ที่จะท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจ ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์ตลาด 
(Marketing strategy) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดย
ค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคเหมาะสม คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย 
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Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการ 
หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, 
Outlets และOperations เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งการ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการประยุกต์ใช้
7Os ของกลุ่มเป้าหมายและค าถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการวิเคราะห์ผู้บริโภค 
 
2.4 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  

ปิติวัฒน์สะสม (2553 อ้างอิง Kotler Philip (2003) ได้กล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดไว้ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งใดๆ ที่ต้องการน าเสนอต่อตลาดเพื่อสนองความจ าเป็นหรือความ
ต้องการ ผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยสินค้าที่เป็นรูปธรรม บริการ ประสบการณ์ เหตุการณ์บุคคล 
สถานท่ี ทรัพย์สิน องค์กร สารสนเทศ และความคิด 

ระดับผลิตภัณฑ์ (Product level) แต่ละระดับช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้นเรียกว่า 
ระดับชั้นคุณค่าลูกค้า (Customer value hierarchy) มีทั้งสิ้น 5 ระดับ คือ ประโยชน์หลัก
(CoreBenefit) ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน (Basic Product) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product)
ผลิตภัณฑ์เสริม (Augmented Product) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ (ThePotential Product) 

2) ราคา (Price) 

ราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่บริษัทจะสื่อไปยัง
ตลาดถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์และตราสินค้าได้อีกด้วย” วิธีในการก าหนดราคามี 6 ขั้นตอนดังนี้ 
เลือกวัตถุประสงค์การก าหนดราคา (Selectingthe pricing objective) ก าหนดอุปสงค์ 
(Determining demand) ประมาณการต้นทุน (Estimating cost) วิเคราะห์ต้นทุน ราคา และ
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง(Analyzingcompetitors’ cost, prices and offers) เลือกวิธีการก าหนด
ราคา (Selecting a pricingmethod) และเลือกราคาขั้นสุดท้าย (Selecting the final price) 

 

 

http://empoto.com/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-construction-process-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
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3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง กลุ่มขององค์กรอิสระที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ที่จะท าให้สินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภคอย่างเหมาะสม ช่องทางการจัดจ าหน่ายประกอบด้วย 
2 ส่วนคือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาดแนวคิดเรื่อง
ช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่ได้จ ากัดเฉพาะสินค้าซึ่งจับต้องได้เท่านั้น การขายบริการหรือการ
ขายความคิด ก็ประสบปัญหาเรื่องการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เช่น โรงเรียนพยายามสร้าง
ระบบกระจายการศึกษา หรือโรงพยาบาลสร้างระบบสุขภาพดีทั่วหน้า สถาบันเหล่านี้จะต้องจัด
ให้มีตัวแทน และสถานท่ีๆ จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ได้ทั่วถึง” 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ เครื่องมือส่งเสริมที่ส าคัญมีดังนี้ คือ การโฆษณา การใช้พนักงาน
ขายการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสาร และการตลาดทางตรง 
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ตารางที่ 1 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี 

ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวข้อง
กับตัวแปรที่จะ

ศึกษาในรายงานน้ี
ตัวแปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรจาก
ผลงานนี้ 

ฐานเศรษฐกิจ  
(2557) 

สบู่สมุนไพรตรา 
นกแก้ว 
 

ธุรกิจสบู่สมุนไพร ตลาดสบู่สมุนไพร และ 
เทรนด์ของตลาด สัดส่วนของสบู่
สมุนไพรแบ่งตามประเภท 

ประชาชาติธุรกิจ 
(2558) 

สบู่สมุนไพรตรา 
ดอกบัวคู่ 

ธุรกิจสบู่สมุนไพร กลยุทธ์ขยายตลาดเพื่อเพิ่ม
ยอดขาย และตรงใจผู้บริโภค 

ศิริวรรณเสรีรัตน์ 
(2541: 82) 
 

กระบวนการ
ตัดสินใจ 

พฤติกรรมผู้บริโภค
(Consumer 
Behavior) 

ได้ ทราบถึ งล าดับขั้ นตอนการ
ตัดสินใจซื้อซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม
การซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคที่ ต้ อ ง ให้
ความส าคัญ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ (2546) 

พฤติกรรม
ผู้บริโภค 

ทฤษฎีด้าน
พฤติกรรมการ
เลือกซื้อของ
ผู้บริโภค 

ลั ก ษณ ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  แ ล ะ
พฤติกรรมการซื้ อ  การใช้  การ
เ ลื อ ก -บ ริ ก า ร  แ น ว คิ ด ห รื อ
ประสบการณ์ที่จะท าให้ผู้บริโภคพึง
พอใจ 

ปิติวัฒน์สะสม 
(2553 อ้างอิง 
Kotler Philip 
(2003) 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 4P 
 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 4P 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
-ผลิตภัณฑ์ (Product) 
-ราคา (Price) 
-ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
-การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อ านาจ เต็งสุวรรณ์ (2556) ศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
ผิวหน้าที่ท าจากสมุนไพรของประชากรวัยเกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า การประมวลผลจากกลุ่มผู้บริโภคที่ได้ตอบแบบสอบถามแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าที่ท าจากสมุนไพรโดย
ภาพรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าที่ท าจาก
สมุนไพรมีดังนี้ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ในด้านรายได้ปัจจัยทางด้านส่วนประสมการตลาด
ในด้านผลิตภัณฑ์ราคาและช่องทางการจัดจ าหน่ายปัจจัยทางด้านพฤติกรรมได้แก่แหล่งในการ
ซื้อความถี่ในการซื้อและผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดผิวหน้าที่ท าจากสมุนไพร 

ยศสวดี อยู่สนิท (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
บ ารุงผิวหน้าโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการ
ค้นคว้าอิสระพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เพศหญิงมากกว่าเพศชายช่วงอายุ20-39 ปี
สถานภาพโสดระดับการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรายได้  10,000-20,000 
บาทความถี่ในการซื้อน้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้งและค่าใช้จ่ายต่อครั้งน้อยกว่า 500 บาทให้
ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองมาตราฐานจากองค์กรอาหารและยาราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพหาซื้อได้ที่ร้านค้าเพื่อสุขภาพร้านขายยาโรงพยาบาลและมีการส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดคือผลิตภัณฑ์ล้างหน้า/ท าความสะอาดผิวเหตุผลใน
การซื้อคือความปลอดภัยจากสารเคมีและเป็นผู้ตัดสินใจซื้อเองมากที่สุด 

 จงรัก ชินเกล้าก าจร (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ
รายได้ต่อเดือนและสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันโดยปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดส่วนใหญ่ยกเว้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขตกรุงเทพมหานครตรงข้ามกับปัจจัยอื่นๆที่ เกี่ยวข้องส่วน
ใหญ่ยกเว้นปัจจัยด้านภาพลักษณ์สินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สบู่
สมุนไพรชนิดก้อนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติณ  0.05 ทั้งนี้
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ปัจจัยด้านภาพลักษณ์สินค้ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางตลาดและปัจจัยอื่ นๆที่
เกี่ยวข้องมากที่สุดในขณะที่ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์น้อยที่สุด 

ปริตภา รุ่งเรืองกุล (2549) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอาง
สมุนไพรไทยของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผู้บริโภคมีอายุ16-23 ปีสถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
5,000 บาทส่วนใหญ่ใช้เครื่องส าอางสมุนไพรไทยยี่ห้ออื่นๆเช่นเบสเฮิร์บมาดามเฮงและ
นางพญาหน้าขาวเครืองส าอางสมุนไพรที่ซื้อคือผลิตภัณฑ์ส าหรับการอาบน้ าเช่น สบู่ครีมอาบ
น้ าเกลือขัดผิวผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางสมุนไพรไทยด้วยตัวเอง โดยจาก
ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่โดยซื้อเครื่องส าอางสมุนไพรไทยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มาจากธรรมชาติความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ให้ความส าคัญ
มากที่สุดคือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้านราคาให้ความส าคัญมากคือราคามีความเหมาะสม
กับคุณภาพสินค้าด้านการจัดจ าหน่ายให้ความส าคัญมากที่สุดคือสามารถหาซื้อสินค้าได้ง่ายด้าน
การส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญมากคือพนักงานให้ค าแนะน าวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง
ชัดเจนด้านวัฒนธรรม/สังคมวิทยาให้ความส าคัญมากคือการซื้เครื่องส าอางสมุนไพรไทยส่วน
ช่วยเหลือด้านจิตวิทยาให้ความส าคัญมากคือชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตสินค้าท าให้เกิดการซื้อ 

 สุรัตน์ ขอแนบกลาง(2549)ศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางยี่ห้อพลัสไวท์ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 21 - 
30 ปีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ต่อเดือน 
5,001 - 10,000 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายมีการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางยี่ห้อพลัสไวท์ในด้านส่วน
ประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับสูงซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้านราคาและด้านผลิตภัณฑ์ตามล าดับจาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ต่อเดือนของกลุ่มผู้ซื้อมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางยี่ห้อพลัสไวท ์
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ตารางที่ 2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย 

ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขต
การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจากงานวิจัยน้ีที่เกี่ยวข้อง
กับตัวแปรที่จะศึกษาในรายงาน 

อ านาจ
เต็ง
สุวรรณ์ 

การตัดสินใจ
เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาด
ผิวหน้าที่ท า
จากสมุนไพร
ของประชากร
วัย
เกษียณอายุ
ในเขต
กรุงเทพมหา
นคร 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของ
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาดผิวหน้าที่ท าจาก
สมุนไพรของประชากรวัเกษียณ
อายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า
ที่ท าจากสมุนไพรของประชาการ
วัยเกษียณอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
พฤติกรรมการซื้อที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท า 

ขอบเขตทางด้าน
ประชากร:
ประชากรวัย
เกษียณอายุใน
เขต
กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตทางด้าน
ตัวแปร:ปัจจัย
ส่วนประสมทาง
การตลาด4P,
พฤติกรรม
ผู้บริโภค 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลคือ 
แบบสอบถามสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์คือสถิติเชิง
พรรณนาโดยการแจกแจง
ความถี่ค่าร้อยละพร้อมการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและ
สถิติเชิงอนุมานโดยใช้ค่า t-
Test F-Test และ Multiple 
Regression Analysis 
(MRA) ค่าสถิติเหล่านี้ได้
จากการค านวณโดย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
For Windows 

- ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้ อผลิ ตภัณฑ์ท าความสะอาด
ผิวหน้าที่ท าจากสมุนไพร 
- โดยภาพรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาดผิวหน้าที่ท าจาก
สมุนไพรมีดังนี้ปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ในด้านรายได้
ปัจจัยทางด้านส่วนประสม
การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ราคา
และช่องทางการจัดจ าหน่ายปัจจัย
ทางด้านพฤติกรรมได้แก่แหล่งใน
การซื้อความถี่ในการซื้อและผู้มี
อิทธิพลต่อการซื้อมีผล 
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ตารางที่ 2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย(ต่อ) 

ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขต
การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจากงานวิจัยน้ีที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษาใน
รายงาน 

  ความสะอาดผิวหน้าที่ท าจาก
สมุนไพรของประชากรวัย
เกษียณอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 

  ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า
ที่ท าจากสมุนไพร 

ยศสวดี 
อยู่สนิท 

ปัจจัยที่มีผล
ต่อการ
ตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
บ ารุงผิวหน้า
โครงการหน่ึง
ต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์
ของผู้บริโภค
ในเขต 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
ผลต่อเลอืกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
บ ารุงผิวหน้าโครงการหน่ึงต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ ารุงผิวหน้า
โครงการหน่ึงต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ของผู้บริโภคในเขต 

ขอบเขตด้าน
ประชากร: 
ศึกษาจาก
ประชากรท่ีซื้อ
และใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรบ ารุง
ผิวหน้าของ
โครงการหน่ึง
ต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
เขต 

ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการส ารวจ
จ านวน 400 คนสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์คือร้อยละ
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐานสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐานความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของประชากรท้ังสองกลุ่ม
เป็นอิสระต่อกัน 

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้
ความส าคัญมากที่สุดในเรื่อง
ผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องมีการรับรอง 
มาตราฐานจากองค์กรอาหารและ
ยา (อย.), GMP  
ด้านราคาผู้บริโภคให้ความส าคัญ
มากในเรื่องราคาราคาเหมาะสม
กับคุณภาพและมี 
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ตารางที่ 2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย(ต่อ) 

ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขต
การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจากงานวิจัยน้ีที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษาใน
รายงาน 

 กรุงเทพมหา
นคร 

กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพร
บ ารุงผิวหน้าโครงการหน่ึง 
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตทางด้าน
ตัวแปร:ปัจจัย
ส่วนบุคคล,ปัจจัย
ด้านส่วนประสม
การตลาด 4P,
ปัจจัยทางด้าน
พฤติกรรม 

(Independent Sample t-
test) และทดสอบ
สมมติฐานความแปรปรวน
ทางเดียวของประชากร
มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป 
(One-way ANOVA: F-
test) หาผลความแตกต่าง
จะทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยวิธี 
Least Significant 
Difference (LSD) 

การติดราคาให้เห็นชัดเจน 
ด้านการจัดจ าหน่ายผู้บริโภคให้
ความส าคัญมากในเรื่องการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาดผู้บริโภคให้ความส าคัญ
มากในเรื่องการส่งเสริมการตลาด 
การส่งเสริมการขายการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หรือกิจกรรมทางการตลาด
โฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตและ
โฆษณาผ่านสื่อนิตยสาร
หนังสือพิมพ์แผ่นพับตามล าดับ 
พฤติกรรมการซื้อพบว่าผู้บริโภค
ให้ความส าคัญ 
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ตารางที่ 2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย(ต่อ) 

ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขต
การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจากงานวิจัยน้ีที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษาใน
รายงาน 

     มากที่สุดคือผลิตภัณฑ์ล้างหน้า/
ท าความสะอาดผิว ผลิตภัณฑ์
ป้องกันแสงแดดผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวหน้าส าหรับกลางวันและ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าส าหรับ
กลางคืนผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาสิว
ฝ้ากระผลิตภัณฑ์ลดเลือนร้ิวรอย
ยกกระชับผิวหน้า (ครีมหน้าเด้ง) 
และผู้บริโภคให้ความส าคัญน้อย
ที่สุดคือผลิตภัณฑ์พอกบ ารุง
ผิวหน้าเหตุผลในการเลือกซื้อ
ที่มากที่สุดคือปลอดภัยจาก
สารเคมีและผู้ที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซ้ือมากที่สุดคือตัวเอง 
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ตารางที่ 2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย(ต่อ) 

ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขต
การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจากงานวิจัยน้ีที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษาใน
รายงาน 

จงรัก
ชิน
เกล้า
ก าจร 

ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ
เลือกซื้
ผลิตภัณฑ์สบู่
สมุนไพรชนิด
ก้อนในเขต
กรุงเทพมหา
นคร 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้าน
ประชากร:  
ผู้บริโภคที่มีอายุ
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
และอาศัยอยู่ใน
เขต
กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตทางด้าน
ตัวแปร:ปัจจัยด้าน
ส่วนประสม
การตลาด 4P 

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
วิจัยในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างสถิติ
ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ค่าสถิติร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยใช้การ
ทดสอบกลุ่มตัวอย่างอิสระ
(Independent Sample 
Test) หรือค่า t การ
แปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis Of 

ความส าคัญมากที่สุดกับส่วน
ประสมการตลาดในด้านต่างๆ 
ด้านผลิตภัณฑ์กับปัจจัยด้าน
สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย 
ด้านราคากับปัจจัยด้านราคาไม่
เกินก าลังที่จะซื้อได้ 
ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่ายกับปัจจัย
ด้านการจัดวางสินค้าเป็น
หมวดหมู่ ด้านการส่งเสริม
การตลาดกับปัจจัยด้านพนักงาน
คอยแนะน าลูกค้า 
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ตารางที่ 2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย(ต่อ) 

ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขต
การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจากงานวิจัยน้ีที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษาใน
รายงาน 

    Variance: One-way 
ANOVA) หรือค่า F และ
การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis: 
MRA) ในการทดสอบ
สมมติฐาน 

 

ปริตภา
รุ่งเรือง
กุล 

ปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อ
เครื่องส าอาง
สมุนไพรไทย
ของผู้หญิงใน
เขตกรุงเทพ
มหา 

1.เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของ
ผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อเครื่องส าอางสมุนไพรไทย 
2.ปัจจัยทางด้านส่วนประสม
การตลาด 
3.ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม,สังคม
วิทยา,จิตวิทยา 

ขอบเขตด้าน
ประชากร: ผู้หญิง
ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ด้านตัวแปร:  
ปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้บริโภค
,ปัจจัยทางด้าน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้คือแบบสอบถามสถิติ
เชิงพรรณนาได้แก่
ค่าความถี่ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐานสถิตที่
ทดสอบสมมติฐานใช้ 

เครื่องส าอางสมุนไพรที่ซ้ือคือ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับการอาบน้ า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางสมุนไพรไทยด้วย
ตัวเองโดยจากห้างสรรพสินค้า
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่โดยซื้อ
เครื่องส าอางสมุนไพรไทยเพราะ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ 
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ตารางที่ 2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย(ต่อ) 

ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขต
การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจากงานวิจัยน้ีที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษาใน
รายงาน 

 นคร 4.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางสมุนไพรไทยของ
ผู้บริโภค 

วัฒนธรรม,สังคม
วิทยา,จิตวิทยา,
พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือและ
ระดับความส าคัญ
ของส่วนประสม
ทางการตลาด 

One Way ANOVA และ 
Pearson Product 
Moment Correlation 
Coefficient 

ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ให้ความส าคัญมาก
ที่สุดคือความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ด้านราคาให้
ความส าคัญมากคือราคา 
มีความเหมาะสมกับคุณภาพ
สินค้าด้านการจัดจ าหน่ายให้
ความส าคัญมากที่สุดคือสามารถ
หาซ้ือสินค้าได้ง่ายด้านการ
ส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญ
มากคือพนักงานให้ค าแนะน า
วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
ด้านวัฒนธรรมสังคมวิทยาให้
ความส าคัญมากคือการซ้ือ
เครื่องส าอางสมุนไพรไทยส่วน
ช่วยเหลือด้านจิตวิทยา 
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ตารางที่ 2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย(ต่อ) 

ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขต
การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจากงานวิจัยน้ีที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษาใน
รายงาน 

     ให้ความส าคัญมากคือชื่อเสียง
ของบริษัทผู้ผลิตสินค้าท า 
ให้เกิดการซื้อ 

สุรัตน์
ขอแนบ
กลาง 

การตัดสินใจ
ซื้อ
เครื่องส าอาง
ยี่ห้อพลัสไวท์
ของ
ประชาชน 
ในเขต
กรุงเทพมหา
นคร 

เพื่อศึกษาคุณลักษณะด้านปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ที่ตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางยี่ห้อพลัสไวท์ในระบบ
ขายตรงของบริษัทโปรดักส์พลัส
อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางยี่ห้อพลัสไวท์ในระบบ
ขายตรงของบริษัทโปรดักส์พลัส
อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 

ขอบเขตด้าน
ประชากร: 
กลุ่มลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร
ที่เคยซื้อ
เครื่องส าอาง 
ขอบเขตทางด้าน
ตัวแปร:ปัจจัย
ส่วนประสมทาง
การตลาดได้แก่
ผลิตภัณฑ์ราคา
ช่องทางการจัด 

ได้จากการค านวณหา
ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร
การค านวณของยามาเน่ 
(Yamane) ที่ระดับความ
เชื่อม่ันร้อยละ 95.00 และ
ความคลาดเคลื่อน.05 โดย
ใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (multi stage 
sampling) โดยผู้วิจัยเลือก
น ามาใช้เป็นแบบการสุ่ม
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายมีการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางยี่ห้อพลัสไวท์ในด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด 
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงซึ่ง
สามารถเรียงล าดับจากมากไป
น้อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาดด้าน
ราคาและด้านผลิตภัณฑ์
ตามล าดับและจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าเพศอายุระดับ
การศึกษาอาชีพและรายได้ต่อ
เดือนของ 
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ตารางที่ 2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย(ต่อ) 

ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขต
การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจากงานวิจัยน้ีที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษาใน
รายงาน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องส าอางยี่ห้อพลัสไวท์ใน
ระบบขายตรงของบริษัทโปรดักส์พ
ลัสอินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัดจ าแนก
ตามคุณลักษณะด้านประชากร 

จ าหน่าย การ
ส่งเสริมทาง
การตลาด 

คือแบบสอบถามสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ค่าความถี่ (frequency) 
ค่าสถิติร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี่ย 
(mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(standard deviation) และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้
ค่าสถิติ t - test และ One - 
way ANOVA 

กลุ่มผู้ซื้อมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ 
ซื้อเครื่องส าอางยี่ห้อพลัสไวท์ 
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กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจัยเพื่อ “การวิเคราะห์องค์ประกอบ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิด 

 
ส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้วย 

- ด้านผลิตภัณฑ์ 
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 
- ด้านการส่งเสริม

การตลาด 
 
 

ตัวแปรที่จะใช้ในวัดคอนเซปต์ (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

ระดับความส าคัญ
ของส่วนประสม
ทางการตลาด 

คอนเซปต์ที่สนใจศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 

องค์ประกอบที่ 2 

องค์ประกอบที่ 3 

... 



 
 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบของความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาด
เพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร” ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยระเบียบวิธี
การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามมี
ระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 5,686,252 
คน (แหล่งข้อมูล ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2556) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์ซื้อ 
หรือใช้สบู่ก้อนสมุนไพรมาก่อน จาก 6 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ 
กรุงเทพตะวันออก กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ รวมท้ังสิ้น 50 เขต ซึ่งแบ่งเขตได้ดังนี ้

กรุงเทพเหนือ 
 ได้แก่เขต จตุจักร, บางซ่ือ, ลาดพร้าว, หลักสี่, ดอนเมือง, สายไหม, บางเขน 
กรุงเทพกลาง  
ได้แก่เขต พระนคร, ดุสิต, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์, ดินแดง, ห้วยขวาง, ราชเทวี, วัง
ทองหลาง 
กรุงเทพใต ้ 
ได้แก่เขต ปทุมวัน, บางรัก, สาทร, บางคอแหลม, ยานนาวา, คลองเตย, วัฒนา, พระโขนง, สวน
หลวง, บางนา 
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กรุงเทพตะวันออก  
ได้แก่เขต บางกะปิ, สะพานสูง, บึงกุ่ม, คันนายาว, ลาดกระบัง, มีนบุรี, หนองจอก, คลองสามวา
, ประเวศ 
 

กรุงธนเหนือ  
ได้แก่เขต ธนบุรี, คลองสาน, จอมทอง, บางกอกใหญ่, บางกอกน้อย, บางพลัด, ตลิ่งชัน,  
ทวีวัฒนา 

กรุงธนใต้  
ได้แก่เขต ภาษีเจริญ, บางแค, หนองแขม, บางขุนเทียน, บางบอน, ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งคร ุ

 

โดยใช้วิธีค านวณขนาดตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) ก าหนดค่าความ

เชื่อม่ันท่ี 95% และมีระดับความคลาดเคลื่อน   5% ดังตารางนี้ 

ตารางที่ 3 ตารางการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง Krejcie and Morgan (1970) 

 
จากตารางการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 384 คน แต่

เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณ จึงจ าเป็นต้องลดกลุ่มตัวอย่างลงเหลือ 200 คน 
ดังนั้นค่าความคลาดเคลื่อนจึงอยู่ที่ 6.93% (อ้างอิงจาก Hair, Joseph F., Jr., William C. 
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Black, Barry J. Babin, and Rolph E. Anderson (2008), Multivariate Data Analysis: A 
Global Perspective, 7th eds. Pearson Education, Inc.) 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
ผู้ศึกษาท าการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการจับฉลากเขตจาก 6 พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กรุงเทพเหนือ 
กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพตะวันออก กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ มาอย่างละ 1 เขตเพื่อ
เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยเขตต่างๆดังนี้ 
กลุ่มกรุงเทพกลาง  ได้แก่ เขตห้วยขวาง 
กลุ่มกรุงเทพใต้      ได้แก่ เขตสาทร 
กลุ่มกรุงเทพเหนือ  ได้แก่ เขตจตุจักร 
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก  ได้แก่ เขตบางกะปิ 
กลุ่มกรุงธนเหนือ     ได้แก่ เขตคลองสาน 
กลุ่มกรุงธนใต้         ได้แก่ เขตบางแค 
 

ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) เพื่อให้ได้สัดส่วนท่ีเท่ากันของจ านวน
ตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูล ที่เลือกไว้ในขั้นที่ 1 จ านวนเขตละ 33 และ 34 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้นเท่ากับ 200 คน 

ตัวแปรในการศึกษา 

ตัวแปรที่จะท าการศึกษา “การวิเคราะห์องค์ประกอบของความส าคัญด้านส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร” ประกอบไปด้วยตัวแปรที่เป็น
ข้อมูลเชิงลักษณะและตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงลักษณะ 

ชื่อตัวแปรและ
ประเภทตัวแปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วัดค่าของตัวแปรนี้ 

 
ลักษณะของค าตอบ 

 
ตัวเลือก (ถ้ามี) 

 
ต้นแบบ

ของค าถาม 
เพศ (ลักษณะ
ส่วนบุคคล) 

เพศ........ เลือกได้หนึ่งตัวเลือก 1.ชาย 
2.หญิง 
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ตารางที่ 4 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงลักษณะ (ต่อ) 

ชื่อตัวแปรและ
ประเภทตัว

แปร 

ค าถามที่จะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื่อวัดค่าของตัว

แปรนี้ 

 
 

ลักษณะของค าตอบ 

 
ตัวเลือก (ถ้ามี) 

 
ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 
สถานภาพ
(ลักษณะส่วน
บุคคล) 

สถานภาพของ
คุณคือ 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

1.โสด 
2.สมรส 
3.หม้าย/หย่าร้าง 
4.แยกกันอยู่ 

 

อายุ (ลักษณะ
ส่วนบุคคล) 

 

คุณอายุเท่าไร เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

1.ต่ ากว่า 20 ปี 
2.20-29 ปี 
3.30-39 ปี 
4.40-49 ปี 
5.50-59 ปี 
6.60 ปีขึ้นไป 

 

รายได้
(ลักษณะส่วน
บุคคล) 

รายได้ต่อเดือน
ของคุณอยู่ท่ี
เท่าไร 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

1.ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท 
2.15,001-30,000 บาท 
3.30,001-45,000 บาท 
4.มากกว่า45,000 บาท
ขึ้นไป 

 

ระดับ
การศึกษา
(ลักษณะส่วน
บุคคล) 

ระดับการศึกษา
ขั้นสูงสุดของคุณ
คือ 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

1.ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2.ปริญญาตรี 
3.ปริญญาโท 
4.สูงกว่าปริญญาโท 

 

อาชีพ
(ลักษณะส่วน
บุคคล) 

อาชีพของคุณคือ เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

1. นักเรียน นักศึกษา 
2.พนักงาน
บริษัทเอกชน 
3.ข้าราชการ 
4.ธุรกิจส่วนตัว 
5.พ่อบ้าน แม่บ้าน 
6.รัฐวิสาหกิจ 
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ตารางที่ 4 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงลักษณะ (ต่อ) 

ชื่อตัวแปร
และ

ประเภทตัว
แปร 

ค าถามที่จะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื่อวัดค่าของตัว

แปรนี้ 

 
 

ลักษณะของค าตอบ 

 
ตัวเลือก (ถ้ามี) 

 
ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 
ด้าน
พฤติกรรม 
การซื้อ 

สบู่ก้อนสมุนไพร
ที่คุณใช้ประจ า
คือ 

เลือกได้หนึ่งตัวเลือก 1.สบู่นกแก้ว 
2.สบู่ดอกบัวคู ่
3.สบู่มาดามเฮง 
4.สบู่อภัยภูเบศ 
5.สบู่ไหมทอง 
6.อื่นๆ (โปรดระบุ).... 

 

ด้าน
พฤติกรรม
การซื้อ 

คุณเลือกซื้อสบู่
ก้อนสมุนไพร
จากแหล่งใด 

เลือกได้หนึ่งตัวเลือก 1.ร้านใกล้บ้าน/ที่ท างาน 
2.ห้างสรรพสินค้า 
3.ร้านขายสินค้าสุขภาพ 
4.ซื้อทางอินเตอร์เน็ต 
5.อื่นๆ (โปรดระบุ).... 

 

ด้าน
พฤติกรรม
การซื้อ 

คุณซื้อสบู่ก้อน
สมุนไพรบ่อยแค่
ไหน 

เลือกได้หนึ่งตัวเลือก 1.น้อยกว่า 1 เดือนต่อครั้ง 
2.ประมาณ 1-3 เดือนต่อ
ครั้ง 
3.ประมาณ 4-6 เดือนต่อ
ครั้ง 
4.,มากกว่า 6 เดือนต่อครั้ง 
5.อื่นๆ (โปรดระบุ).... 

 

ด้าน
พฤติกรรม
การซื้อ 

คุณซื้อสบู่ก้อน
สมุนไพรมาใช้
เพราะเหตุใด 

เลือกได้หนึ่งตัวเลือก 1.สรรพคุณที่ระบุไว้ 
2.ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง
บริษัทที่ผลิต/จ าหน่าย 
3.การรับรองคุณภาพจาก
สถาบันน่าเชื่อถือ 
4.พรีเซ็นเตอร์ในโฆษณา 
5.คนรู้จักแนะน าให้ใช้ 
6.อื่นๆ (โปรดระบุ).... 
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ตารางที่ 4 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงลักษณะ (ต่อ) 

ชื่อตัวแปร
และ

ประเภทตัว
แปร 

ค าถามที่จะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื่อวัดค่าของ
ตัวแปรนี้ 

 
 

ลักษณะของค าตอบ 

 
ตัวเลือก (ถ้ามี) 

 
ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 
ด้าน
พฤติกรรม
การซื้อ 
 

คุณซื้อสบู่ก้อน
สมุนไพรเพราะ
อะไร 

เลือกได้หนึ่งตัวเลือก 1.ใช้เอง 
2.เป็นของฝาก/ของขวัญ 
3.จ าหน่ายต่อ 
4.เก็บสะสม 
5.อื่นๆ (โปรดระบุ).... 

 

ด้าน
พฤติกรรม
การซื้อ 
 

บุคคลที่มีผลต่อ
การซื้อหรือใช้
สบู่ก้อน
สมุนไพร 

เลือกได้หนึ่งตัวเลือก 1.ตนเอง 
2.เพื่อน,คนรู้จัก 
3.ครอบครัว 
4.พนักงานขาย 
5.สื่อโฆษณา 

 

ด้าน
พฤติกรรม
การซื้อ 

คุณรับรู้ข้อมูล
เพื่อซื้อสบู่
สมุนไพรจากที่
ใด 

เลือกได้หนึ่งตัวเลือก 1.เพื่อน/คนรู้จัก 
2.พนักงานขายบูทแสดง
สินค้า 
3.โทรทัศน์/วิทยุ 
4.อินเตอร์เน็ต 
5.หนังสือพิมพ์/นิตยสาร 
6.ป้ายโฆษณา 
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ตารางที่ 5 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  

ชื่อตัวแปร
และ

ประเภทตัว
แปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวัดค่า

ของตัวแปรนี้ 

ลักษณะของ
ค าตอบ 

ตัวเลือก (ถ้ามี) ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 

ด้านส่วน
ประสมทาง
การตลาด 
ด้าน
ผลิตภัณฑ์
(Product) 
 

1.ค ว า ม นิ ย ม ข อ ง ตั ว
สมุนไพรที่อยู่ ในสบู่ก้อน
สมุนไพรมีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 
2.ตราสินค้าของสบู่ก้อน
สมุนไพรมีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 
3.ความหลากหลายของ
ส่วนสมุนไพรท่ีผสมในสบู่ 
ก้อนสมุนไพรมีความส าคัญ
ต่อคุณมากน้อยเพียงใด 
4.ผลที่ได้จากการใช้สบู่
ก้อนสมุนไพรมีความส าคัญ
ต่อ 
คุณมากน้อยเพียงใด 
5.บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมี
ความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 
6.บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมี
ความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 
7.มีฉลากแจ้งรายละเอียด
สินค้า และช่ือที่อยู่ผู้ผลิต 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 
(ระดับ
ความส าคัญ) 

มี 5 ระดับ 
1 ไม่ส าคัญอย่างยิ่ง 
2 ส าคัญน้อย 
3 ส าคัญปานกลาง 
4 ส าคัญมาก 
5 ส าคัญอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 5 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ชื่อตัวแปร
และประเภท
ตัวแปร 

ค าถามที่จะใส่ลงในแบบสอบถาม
เพื่อวัดค่าของตัวแปรนี้ 

ลักษณะของ
ค าตอบ 

ตัวเลือก (ถ้ามี) ต้นแบ
บของ
ค าถาม 

ด้านราคา
(Price) 

 

1.ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพมีความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 
2.ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบ
กับปริมาณมีความส าคัญต่อคุณ
มากน้อยเพียงใด 
3.มีการติดราคาของสินค้าอย่าง
ชัดเจนมีความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 
4.ความหลากหลายของราคามี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อย
เพียงใด 

มาตรวัด
แบบ 
Likert-Scale 
(ระดับ
ความส าคัญ) 

มี 5 ระดับ 
1 ไม่ส าคัญอย่างยิ่ง 
2 ส าคัญน้อย 
3 ส าคัญปานกลาง 
4 ส าคัญมาก 
5 ส าคัญอย่างยิ่ง 

 

ด้าน
ช่องทางจัด
จ าหน่าย 
(Place) 

1.สถานท่ีจัดจ าหน่ายสะดวกในการ
เดินทางมีความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 
2.มีการออกบูธจ าหน่ายสินค้าตาม
งานแสดงสินค้า หรืออีเวนท์ต่างๆ 
มีความส าคัญต่อคุณมากน้อย
เพียงใด 
3.สั่งซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ต, 
โซเซียลเน็ตเวิร์คต่างๆ มี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อย
เพียงใด 
4.มีตัวแทนจ าหน่ายตามเขตพื้นที่
ต่างๆ ทั่วประเทศมีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 

มาตรวัด
แบบ  
Likert-Scale 
(ระดับ
ความส าคัญ) 

มี 5 ระดับ 
1 ไม่ส าคัญอย่างยิ่ง 
2 ส าคัญน้อย 
3 ส าคัญปานกลาง 
4 ส าคัญมาก 
5 ส าคัญอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 5 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 
ชื่อตัวแปร
และประเภท
ตัวแปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวัดค่า

ของตัวแปรนี้ 

ลักษณะของ
ค าตอบ 

ตัวเลือก (ถ้ามี) ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 
ด้านส่งเสริม
การตลาด
(Promotion) 

 

1.มีการโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องใน
หนังสือพิมพ์มีความส าคัญ
ต่อคุณมากน้อยเพียงใด 
2.มีการโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องใน
นิตยสารมีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 
3.มีการโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องใน
แผ่นพับมีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 
4.มีการโฆษณาผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ตมีความส าคัญ
ต่อคุณมากน้อยเพียงใด 
5.มีการแจกสินค้าตัวอย่าง
ให้ลูกค้าทดลองใช้มี
ความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 
6.จัดสินค้าเป็นเซ็ตราคา
พิเศษตามเทศกาลต่างๆ 
7.มีพนักงานขายให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้ามี
ความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 

มาตรวัดแบบ  
Likert-Scale  
(ระดับ
ความส าคัญ) 

มี 5 ระดับ 
1 ไม่ส าคัญอย่างยิ่ง 
2 ส าคัญน้อย 
3 ส าคัญปานกลาง 
4 ส าคัญมาก 
5 ส าคัญอย่างยิ่ง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็น 
3 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยเป็นค าถามแบบปลายปิดจ านวน 6  ข้อ 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นค าถามแบบปลายปิดและเปิด
จ านวน 7  ข้อ 

ส่วนท่ี 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญในด้านส่วนประสมทางการตลาดเป็นแบบสอบถาม
มาตรวัดแบบไลเคิร์ต (Likert Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ส าคัญอย่างยิ่ง ส าคัญมาก ส าคัญ
ปานกลาง ส าคัญน้อย ไม่ส าคัญอย่างยิ่ง จ านวน 23 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถาม ลงตาม
พื้นที่ที่ได้ระบุไว้ และสอบถามก่อนว่าเคยมีประสบการณ์ใช้ หรือซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรมาก่อน
หรือไม่ เพื่อคัดเฉพาะผู้ที่เคยใช้หรือซื้อเท่านั้น เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์การท าวิจัยและขอรับ
แบบสอบถามคืนด้วยตัวเอง จ านวน 200 ชุด  

ตารางที่ 6 สรุปแผนการเก็บข้อมูล 

วันท่ีเก็บ

แบบสอบถาม 

เขตที่เก็บ

ข้อมูล 

สถานท่ี เวลาที่เก็บ

แบบสอบถาม 

จ านวน

แบบสอบถามที่เก็บ

ต่อวัน 

13 ธ.ค. 57 เขตห้วย
ขวาง 

ย่านออฟฟิศตึก
เมืองไทยภัทร,
รถไฟใต้ดินสถานี 
พระราม9, ห้วย
ขวาง 

9.00 –17.00 น. จ านวน 33 คน 
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ตารางที่ 6 สรุปแผนการเก็บข้อมูล (ต่อ) 
 

วันท่ีเก็บ
แบบสอบถาม 

เขตที่เก็บ
ข้อมูล 

สถานท่ี เวลาที่เก็บ
แบบสอบถาม 

จ านวน
แบบสอบถามที่เก็บ

ต่อวัน 
14 ธ.ค. 57 เขตจตุจักร สวนจุตจักรตลาด

อตก.และใกล้เคียง 
9.00 –17.00 น. จ านวน 33 คน 

15 ธ.ค. 57 เขตสาทร แหล่งออฟฟิศย่าน
สาทร 

9.00 –17.00 น. จ านวน 33 คน 

16 ธ.ค. 57 เขตบางกะปิ ตลาดแฮปปี้แลนด์
,ย่านรามค าแหง 

9.00 –17.00 น. จ านวน 33 คน 

17 ธ.ค. 57 เขตคลอง
สาน 

ย่านท่าน้ าคลอง
สาน,โรงพยาบาล
ตากสิน 

9.00 –17.00 น. จ านวน 34 คน 

18 ธ.ค. 57 เขตบางแค เดอะมอลล์บางแค 
และใกล้เคียง 

9.00 –17.00 น. จ านวน 34 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติ ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล และพฤติกรรมการซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรตัวอย่าง และพฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้การ
แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) น าเสนอข้อมูลด้วยตารางแสดงจ านวน และร้อยละ 
(Percentage) 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลในด้านส่วนประสมทางการตลาด 

วิเคราะห์ความส าคัญที่ใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร โดยใช้ทฤษฎีส่วน
ประสมทางการตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การ
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ส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยใช้มาตราวัดแบบประเมินค่าระดับความส าคัญแต่ละปัจจัย 
ตามแนวคิดของไลเคิร์ต (Likert Scale) โดยมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้  

5 = ส าคัญอย่างยิ่ง  

4 = ส าคัญมาก  

3 = ส าคัญปานกลาง  

2 = ส าคัญน้อย  

1 = ไม่ส าคัญอย่างยิ่ง 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) 

การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันในกลุ่มตัวแปร
ทั้งหมด และพยายามอธิบายความสัมพันธ์ที่พบโดยสมมติให้ตัวแปรเหล่านั้นมีองค์ประกอบ
พื้นฐานบางอย่างร่วมกัน (Factor Analysis) เป็นเทคนิคที่ไม่ก าหนดให้ต้องมีตัวแปรต้นหรือตัว
แปรตาม แต่เป็นเทคนิคที่น าตัวแปรทั้งหมดมาวิเคราะห์พร้อมๆกัน มี 4 ขั้นตอน คือ 

1. การก าหนดตัวแปรเชิงปริมาณที่ใช้ในการหาองค์ประกอบย่อย 

2. การก าหนดวิธีการแยก Factor โดยใช้วิธี Principal Components Analysis 

3. การเลือกจ านวน Factor โดยพิจารณาจาก 2 เกณฑ์ต่อไปนี้ 

- Latent Root Criterion Factor แต่ละตัวจะต้องอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ทั้งหมดได้มากกว่าความแปรปรวนของตัวแปรเดิม 1 ตัว ซึ่งมีค่ามากว่า 1 

- Cumulative Percentage of Variance Factor ทั้งหมดที่จะน ามาใช้ร่วมกันจะต้อง
อธิบายได้อย่างน้อย 60% ของความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด Scree Test 
Criterion Factor ที่ใช้จะต้องสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ใน
ปริมาณมากกว่าเมื่อเทียบกับ Factor ที่จะไม่น ามาใช้อย่างเห็นได้ชัด 

4. การตีความภายหลังจากการก าหนด Factor ที่ต้องการใช้ได้แล้ว ต้องสั่งหมุนแกนของ
สมการเส้นตรงหรือ Factor ด้วยวิธี Varimax เพื่อให้ได้สมการเส้นตรงหรือ Factor ขึ้นมาใหม่ที่
ท าให้ตัวแปรแต่ละตัวสัมพันธ์ (Loading) กับ Factor เพียงตัวเดียว (Loading ควรมีค่ามากกว่า 
0.50) 



 

 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบของความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาด
เพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร ”โดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 200 ชุดน ามาใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบของระดับความส าคัญ 
ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิตที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล และพฤติกรรมการซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความส าคัญในด้านส่วนประสมทางการตลาดเพื่อน ามาใช้
ในการพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบของความส าคัญในด้านส่วนประสม
ทางการตลาดเพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร เพื่อจัดกลุ่มองค์ประกอบ
ขึ้นมาใหม ่ด้วยวิธี Factor Analysis 
ส่วนที่ 4 ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กับ กลุ่ม 6 
Factor ด้วยวิธี One-way ANOVA 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล และพฤติกรรมการซ้ือของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

76 
124 

38.00 
62.00 

รวม 200 100.00 
จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 124 คน คิด

เป็นร้อยละ62.00 และเป็นเพศชายจ านวน76 คนคิดเป็นร้อยละ38.0
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ตารางที่ 8 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง 
แยกกันอยู่ 

114 
77 
6 
3 

57.00 
38.50 
3.00 
1.50 

รวม 200 100.00 

ตารางที ่8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสดมากที่สุดจ านวน 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57 รองลงมาคือสถานภาพสมรสจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 และน้อยที่สุดคือ 
แยกกันอยู่จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 

 
ตารางที่ 9 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 
20-29 ปี 
30-39 ปี 
40-49 ปี 
50-59 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

1 
60 
93 
40 
5 
1 

5.00 
30.50 
46.50 
20.00 
2.50 
0.50 

รวม 200 100.00 
จากตารางที่ 9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุดจ านวน 93

คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคืออายุระหว่าง 20 – 29 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.50 อายุ 40-49 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 อายุ 50-59 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.50 และน้อยท่ีสุดคืออายุ60 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
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ตารางที่ 10 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 
15,001-30,000 บาท 
30,001-45,000 บาท 
มากกว่า 45,000 บาท 

42 
111 
28 
19 

21.00 
55.50 
14.00 
9.50 

รวม 200 100.00 

จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 30,000 
บาท มากที่สุดจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมาคือมีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ
15,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 มีรายได้ระหว่าง 30,001 – 45,000 บาท 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 และน้อยสุดคือมีรายได้มากกว่า 45,000 บาทขึ้นไป 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 

 
ตารางที่ 11 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกว่าปริญญาโท 

37 
126 
36 
1 

18.50 
63.00 
18.00 
0.50 

รวม 200 100.00 

จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญาตรีมากที่สุด จ านวน 
126 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาคือปริญาตรี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 
ปริญญาโท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และน้อยสุดคือสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 1 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.50 
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ตารางที่ 12 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ข้าราชการ 
ธรุกิจส่วนตัว 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
รัฐวิสาหกิจ 

16 
133 
9 
28 
7 
7 

8.00 
66.50 
4.50 
14.00 
3.50 
3.50 

รวม 200 100.00 
จากตารางที่ 12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุดจ านวน 

133 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมาคือธรุกิจส่วนตัว จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ข้าราชการ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.50 และน้อยสุดมี 2 อาชีพเท่ากัน คือ พ่อบ้าน/แม่บ้าน และรัฐวสาหกิจ จ านวนอย่างละ 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.50 

 

ตารางที่ 13 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสบู่ก้อน
สมุนไพรที่ใช้ประจ า 

สบู่ก้อนสมุนไพรท่ีใช้ประจ า จ านวน ร้อยละ 
สบู่ตรานกแก้ว 
สบู่ตราดอกบัวคู่ 
สบู่มาดามเฮง 
สบู่อภัยภูเบศ  
สบู่ไหมทอง 
อื่นๆ 

54 
23 
55 
18 
18 
32 

27.00 
11.50 
27.50 
9.00 
9.00 
16.00 

รวม 200 100.00 
จากตารางที่ 13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้สบู่มาดามเฮงมากที่สุดจ านวน 55 คน คิด

เป็นร้อยละ 27.50 รองลงมาคือสบู่ตรานกแก้วจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 อื่นๆ ได้แก่ 
สบู่งานสินค้า OTOP ,จากกลุ่มแม่บ้าน ,สบู่ในสวนจตุจักร (ไม่ระบุตรา)จ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.00 และน้อยสุดมี 2 ยี่ห้อเท่ากัน คือ สบู่อภัยภูเบศ และสบู่ไหมทอง จ านวนอย่างละ 
18 คนคิดเป็นร้อยละ 9.00 
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ตารางที่ 14 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งที่เลือก
ซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร 

แหล่งที่เลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร จ านวน ร้อยละ 
ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน/ท่ีท างาน 
ห้างสรรพสินค้า 
ร้านขายสินค้าสุขภาพ 
ทางอินเตอร์เน็ต  
อื่นๆ 

48 
116 
21 
9 
6 

24.00 
58.00 
10.50 
4.50 
3.00 

รวม 200 100.00 
จากตารางที่ 14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซื้อจากห้างสรรพสินค้ามากที่สุดจ านวน 116 

คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาคือร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน/ที่ท างาน จ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.00  ร้านขายสินค้าสุขภาพ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ทางอินเตอร์เน็ต 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และน้อยสุดคืออื่นๆ คือ ฝากซื้อ, ได้รับเป็นของขวัญ, ไม่ได้
ซื้อเอง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 

 

ตารางที่ 15 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถี่ในการ
ซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร 

ความถี่ในการซ้ือสบู่ก้อนสมุนไพร จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 เดือนต่อครั้ง 
ประมาณ 1-3 เดือนต่อครั้ง 
ประมาณ 4-6 เดือนต่อครั้ง 
มากกว่า 6 เดือนต่อครั้ง 
อื่นๆ 

53 
110 
30 
6 
1 

26.50 
55.00 
15.00 
3.00 
0.50 

รวม 200 100.00 
จากตารางที่ 15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซื้อประมาณ 1-3 เดือนต่อครั้งมากที่สุด

จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือน้อยกว่า 1 เดือนต่อครั้ง จ านวน 53 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.50  ประมาณ 4-6 เดือนต่อครั้ง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 มากกว่า 6 
เดือนต่อครั้ง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และน้อยสุดคืออื่นๆ  ระบุ ไม่ได้ซื้อเอง จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
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ตารางที่ 16 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลในการ
ซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร 

เหตุผลในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร จ านวน ร้อยละ 
สรรพคุณที่ระบุไว้ 
ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ผลิต/
จ าหน่าย 
การรับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ
น่าเชื่อถือพรีเซ็นเตอร์ในโฆษณา 
คนรู้จักแนะน าให้ใช้ 
อื่นๆ 

98 
27 
20 
5 
48 
2 

49.00 
13.50 
10.00 
2.50 
24.00 
1.00 

รวม 200 100.00 
จากตารางที่ 16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีเหตุผลในการซื้อตามสรรพคุณที่ระบุไว้

มากที่สุดจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือคนรู้จักแนะน าให้ใช้ จ านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.00 ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ผลิต/จ าหน่าย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.50 การรับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ10.00 น่าเชื่อถือพรี
เซ็นเตอร์ในโฆษณา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และน้อยสุด คือ อื่นๆ ระบุ ทดลองใช้
และ ได้รับแจกฟรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00  

 

ตารางที่ 17 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจุดประสงค์ใน
การซ้ือสบู่ก้อนสมุนไพร 
จุดประสงค์ในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร จ านวน ร้อยละ 
ใช้เอง 
เป็นของฝาก/ของขวัญ 
จ าหน่ายต่อ 
เก็บสะสม 
อื่นๆ 

171 
21 
7 
0 
1 

85.50 
10.50 
3.50 
0.00 
0.50 

รวม 200 100.00 
จากตารางที่ 17 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีจุดประสงค์ในการซื้อเพื่อใช้เองมากที่สุด 

จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 85.50 รองลงมาคือเป็นของฝาก/ของขวัญ จ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.50  จ าหน่ายต่อ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50  และน้อยสุดคืออื่นๆ คือเป็น
ตัวอย่าง จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.50 
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ตารางที่ 18 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลที่มีผล
ต่อการซ้ือสบู่ก้อนสมุนไพร 

บุคคลที่มีผลต่อการซื้อสบู่ก้อน
สมุนไพร 

จ านวน ร้อยละ 

ตนเอง 
เพื่อน/คนรู้จัก 
ครอบครัว 
พนักงานขาย 
สื่อโฆษณา 

86 
38 
57 
5 
14 

43.00 
19.00 
28.50 
2.50 
7.00 

รวม 200 100.00 
จากตารางที่ 18 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามบุคคลที่มีผลต่อการซื้อด้วย

ตนเองมากที่สุด จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ ครอบครัว จ านวน 57 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.50  เพื่อน/คนรู้จัก จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00  สื่อโฆษณา จ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และน้อยสุดคือ พนักงานขาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

 

ตารางที่ 19 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรับรู้ข้อมูล
เพื่อซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร 
การรับรู้ข้อมูลเพื่อซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร จ านวน ร้อยละ 
เพื่อน/คนรู้จัก 
พนักงานขายบูธแสดงสินค้า 
โทรทัศน์/วิทยุ 
อินเตอร์เน็ต 
หนังสือพิมพ์/นิตยสาร 
ป้ายโฆษณา 

85 
21 
44 
33 
7 
10 

42.50 
10.50 
22.00 
16.50 
3.50 
5.00 

รวม 200 100.00 
จากตารางที่ 19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการรับรู้ข้อมูลเพื่อซื้อจากเพื่อน/

คนรู้จักมากที่สุด จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาคือโทรทัศน์/วิทยุ จ านวน 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 อินเตอร์เน็ต จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 พนักงานขายบูธ
แสดงสินค้า จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ป้ายโฆษณา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.00 และน้อยสุด คือ หนังสือพิมพ์/นิตยสาร จ านวน 7 คน คิดเปน็ร้อยละ 3.50 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความส าคัญในด้านส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร 

 
ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  

 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความนิยมของตัวสมุนไพรที่อยู่ในสบู่ก้อน 
ตราสินค้าของสบู่ก้อนสมุนไพร 
ความหลากหลายของส่วนสมุนไพรท่ีผสมในสบู่ก้อนสมุนไพร 
ผลที่ได้จากการใช้สบู่ก้อนสมุนไพร 
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 
บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย 
มีฉลากแจ้งรายละเอียดสินค้า และช่ือที่อยู่ผู้ผลิตชัดเจน 
มีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย., GMP, ฉลากเขียว ฯลฯ 

3.52 
3.45 
3.60 
3.93 
3.31 
3.28 
3.79 
3.94 

.770 

.819 

.827 

.818 

.870 

.789 

.872 

.891 
จากตารางที่ 20 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์ อันดับแรกคือ มีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย., GMP, ฉลากเขียว ฯลฯ 
(ค่าเฉลี่ย 3.94) รองลงมาคือ ผลที่ได้จากการใช้สบู่ก้อนสมุนไพร (ค่าเฉลี่ย 3.93), มีฉลากแจ้ง
รายละเอียดสินค้า และชื่อที่อยู่ผู้ผลิตชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.79), ความหลากหลายของส่วน
สมุนไพรที่ผสมในสบู่ก้อนสมุนไพร (ค่าเฉลี่ย 3.60), ความนิยมของตัวสมุนไพรที่อยู่ในสบู่ก้อน 
(ค่าเฉลี่ย 3.52), ตราสินค้าของสบู่ก้อนสมุนไพร (ค่าเฉลี่ย 3.45), บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 
(ค่าเฉลี่ย 3.31) และอันดับสุดท้าย คือ บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 3.28) 

 
ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
ส่วนประสมการตลาดด้านราคา  

ปัจจัยด้านราคา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 
ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณ 
มีการติดราคาของสินค้าอย่างชัดเจน 
ความหลากหลายของราคา 

3.88 
3.90 
3.86 
3.66 

.756 

.786 

.917 

.953 
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 จากตารางที่ 21 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด
ด้านราคา อันดับแรกคือ ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณ (ค่าเฉลี่ย 3.90) รองลงมา
คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.88), มีการติดราคาของสินค้าอย่างชัดเจน 
(ค่าเฉลี่ย 3.86) และอันดับสุดท้าย คือ ความหลากหลายของราคา (ค่าเฉลี่ย 3.66) 

 
ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สถานท่ีจัดจ าหน่ายสะดวกในการเดินทาง 
มีการออกบูธจ าหน่ายสินค้าตามงานแสดงสินค้าหรืออีเวนท์ 
สั่งซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ต, โซเซียลเน็ตเวิร์ค 
มีตัวแทนจ าหน่ายตามเขตพื้นท่ีต่างๆ ทั่วประเทศ 

4.07 
3.09 
3.15 
3.26 

.802 
1.28 
1.049 
1.044 

จากตารางที่ 22 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อันดับแรกคือ สถานที่จัดจ าหน่ายสะดวกในการเดินทาง(ค่าเฉลี่ย 
4.07) รองลงมาคือ มีตัวแทนจ าหน่ายตามเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ (ค่าเฉลี่ย 3.26), สั่งซื้อได้
ทางอินเตอร์เน็ต, โซเซียลเน็ตเวิร์ค (ค่าเฉลี่ย 3.15) และอันดับสุดท้าย คือ มีการออกบูธ
จ าหน่ายสินค้าตามงานแสดงสินค้าหรืออีเวนท์ (ค่าเฉลี่ย 3.09) 

 
ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด  

ปัจจัยด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในหนังสือพิมพ์ 
การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในนิตยสาร 
การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในแผ่นพับ 
การโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต 
การแจกสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้ 
จัดสินค้าเป็นเซ็ตราคาพิเศษตามเทศกาลต่างๆ 
มีพนักงานขายให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้า 

3.18 
3.12 
2.95 
3.29 
3.81 
3.53 
3.62 

1.083 
1.032 
1.033 
.959 
.928 
1.046 
1.005 
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จากตารางที่ 23 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด
ด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด อันดับแรกคือ การแจกสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้ 
(ค่าเฉลี่ย 3.81) รองลงมาคือ มีพนักงานขายให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้า (ค่าเฉลี่ย 3.62), จัด
สินค้าเป็นเซ็ตราคาพิเศษตามเทศกาลต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.53), การโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต 
(ค่าเฉลี่ย 3.29), การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในหนังสือพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย 3.18), การ
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในนิตยสาร (ค่าเฉลี่ย 3.12) และอันดับสุดท้าย คือ การ
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในแผ่นพับ (ค่าเฉลี่ย 2.95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความส าคัญด้านส่วนประสมทาง

การตลาดเพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร เพื่อจัดกลุ่มปัจจัยการ
ประเมินขึ้นมาใหม ่ด้วยวิธี Factor Analysis 

 

การคัดเลือกค าถามที่จะใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประเมินส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละ
ค าถามเพื่อคัดเลือกค าถามที่เหมาะจะใช้ในการวิเคราะห์  

 

ตารางที่ 24 ค าถาม 5 ข้อที่มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมากที่สุด (เรียงตามล าดับ)  

ค าถาม
ข้อที่ 

ค าถามที่เขียนใน
แบบสอบถาม 

ค่าต่ าสุดที่
คน

เลือกตอบ 
ค่าสูงสุดที่คน
เลือกตอบ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

30 

 มีการโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องใน
หนังสือพิมพ์มีความส าคัญ
ต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

 1  5  3.18  1.083 

28 

 สั่งซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ต, 
โซเซียลเน็ตเวิร์คต่างๆ มี
ความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 

 1  5  3.15  1.049 

35 

 จัดสินค้าเป็นเซ็ตราคา
พิเศษตามเทศกาลต่างๆ 
มีความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 

 1  5  3.53  1.046 

29 

มีตัวแทนจ าหน่ายตามเขต
พื้นท่ีต่างๆ ทั่วประเทศมี
ความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 

1 5 3.27  1.044 

32 

 มีการโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องใน
แผ่นพับมีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 

1 5 2.95 1.033 
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ตารางที่ 25 ค าถาม 5 ข้อที่มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด (เรียงตามล าดับ)  

ค าถาม
ข้อที่ 

ค าถามที่เขียนใน
แบบสอบถาม 

ค่าต่ าสุดที่
คน

เลือกตอบ 
ค่าสูงสุดที่คน
เลือกตอบ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

22 

ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพมีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 

 2  5  3.88  .756 

14 

ความนิยมของตัวสมุนไพร
ที่อยู่ในสบู่ก้อนสมุนไพรมี
ความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 

 1  5  3.53 .770 

23 

 ราคามีความเหมาะสม
เมื่อเทียบกับปริมาณมี
ความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 

 2  5  3.90  .786 

19 

 บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมี
ความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 

 1  5  3.28  .789 

17 

 ผลที่ได้จากการใช้สบู่
ก้อนสมุนไพรมี
ความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 

2  5  3.93  .818 

 

 

 

 

 

 

 



48 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบของความส าคัญในด้านส่วน
ประสมทางการตลาดเพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร  เพื่อจัดกลุ่ม
องค์ประกอบขึ้นมาใหม่ ด้วยวิธี Factor Analysis 

ตารางที่ 26 แสดงค่าความแปรปรวน (Variance) 

องค์ประกอบ
ที ่

ความแปรปรวนของคอนเซปต์
หลักทีส่ามารถอธิบายได้ 
(Eigenvalues) 

ร้อยละของความ
แปรปรวนท้ังหมดที่ 
สามารถอธิบายได้ 

ความสามารถใน
การอธิบายสะสม 

1 5.663 24.620 24.620 
2 3.149 13.692 38.311 
3 1.776 7.721 46.033 
4 1.444 6.278 52.310 
5 1.252 5.442 57.752 
6 1.165 5.067 62.819 
7 1.030 4.478 67.297 
8 0.939 4.082 71.379 
9 0.771 3.351 74.730 
10 0.728 3.167 77.879 
 

จากตารางที่ 26 จ านวนองค์ประกอบย่อย (Factor) ที่เหมาะสมเม่ือ 
1. จากค่า Latent Root Criterion (Eigenvalue > 1) จะได้จ านวนองค์ประกอบย่อย (Factor) 
เท่ากับ 7 
2. จากค่า Cumulative Percentage of variance (>60%) จะได้จ านวนองค์ประกอบย่อย 
(Factor) เท่ากับ 6 
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ภาพที ่5 แสดง Scree Plot 

จากตารางที่ 26 จะแสดงค่าความแปรปรวน (Variance) ที่ใช้ในการแยก Factor Analysis ด้วย
เกณฑ์ Latent Root Criterion (Eigenvalue > 1) จะได้จ านวนองค์ประกอบย่อย เท่ากับ 7 
Factorที่มีค่ารวม 1.030 และเม่ือพิจารณาด้วยเกณฑ์ Cumulative Percentage of Variance 
โดย Factor ทั้งหมดที่น ามาใช้ร่วมกันจะต้องอธิบายได้อย่างน้อย 60% ของความแปรปรวนของ
ตัวแปรทั้งหมด จะได้จ านวนองค์ประกอบย่อย เท่ากับ 6 Factor ที่มีค่า Cumulative เท่ากับ 
62.819% โดยพิจารณาร่วมกับScree Plot จากแผนภูมิที่ 1 สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรทั้งหมดจะได้จ านวนองค์ประกอบย่อยเท่ากับ 6 Factor ดังนั้นผู้วิจัยจึงพิจารณาว่าควรมี 
6 Factor ได้แก่ 1. การโฆษณา และการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะการออกบูธจ าหน่ายสินค้า
ตามงานแสดงสินค้า 2.การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์  3.คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 4.ราคาคุ้มค่า และสถานที่จัดจ าหน่ายมีความสะดวก 5.บรรจุภัณฑ์ 6.การซื้อสินค้า
ออนไลน์ และสินค้ามีมาตรฐานรองรับ 
 
 

 



50 

ตารางที่ 27 แสดงข้อค าถามที่น าออกจากการท า Factor Rotation  

รอบที่ท าการวิเคราะห์ 
Factor Rotation 

ข้อค าถามที่ได้รับการอธิบายจาก 
Factor ได้ไม่ดีพอ 

ขนาดของความแปรปรวนที่
ได้รับการอธิบาย(Extraction) 

1 มีการออกบูธจ าหน่ายสินค้าตามงาน
แสดงสินค้า หรืออีเวนท์ต่างๆ มี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

0.468 

2 ความหลากหลายของราคามี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

0.491 

จากตารางที่ 27 แสดงข้อค าถามที่น าออกจากการท าการวิเคราะห์ Factor Rotation เนื่องจาก
องค์ประกอบย่อยที่ได้ไม่สามารถอธิบายความแปรปรวนของค าถามได้ดีพอ (<0.5) รอบที่ 1 คือ 
มีการออกบูธจ าหน่ายสินค้าตามงานแสดงสินค้า หรืออีเวนท์ต่างๆ มีความส าคัญต่อคุณมากน้อย
เพียงใด (Extraction=0.468)  และรอบที่ 2 ค าถามที่ตัดออก คือ ความหลากหลายของราคามี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด (Extraction=0.491) 

 และเนื่องจากค าถามที่ท าการวิเคราะห์ Factor Rotation ไม่ปรากฏค่า Loading สูง และ
ไม่แสดงค่า Factor มากกว่า 2 ตัว จึงไม่ท าการแสดงตารางข้อค าถามที่น าออกจากการท า 
Factor Rotation ในกรณีนี้ (สามารถดรูายละเอียดตารางค่าที่วิเคราะห์ได้ใน ภาคผนวก ข) 

ตารางที่ 28 แสดงค่าการหมุนแกนของ Factor ด้วยวิธี Varimax 

ล าดับของ 
Factor 

ร้อยละของความ
แปรปรวนท้ังหมดที่
สามารถอธิบายได้ 

ข้อค าถามทั้งหมดที่ประกอบขึ้น
เป็น Factor 

ขนาดของloadingของ
แต่ละข้อค าถามที่
ประกอบมาเป็น Factor 

1 13.768 
 

มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องในแผ่นพับมีความส าคัญ
ต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

0.839 

มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องในหนังสือพิมพ์มี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อย
เพียงใด 

0.838 

การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องในนิตยสารมีความส าคัญ
ต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

0.830 
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ตารางที่ 28 แสดงค่าการหมุนแกนของ Factor ด้วยวิธี Varimax (ต่อ) 

ล าดับของ 
Factor 

ร้อยละของความ
แปรปรวนท้ังหมดที่
สามารถอธิบายได้ 

ข้อค าถามทั้งหมดที่ประกอบขึ้น
เป็น Factor 

ขนาดของloadingของ
แต่ละข้อค าถามที่

ประกอบมาเป็น Factor 
1 13.768 

 
มีตัวแทนจ าหน่ายตามเขตพื้นท่ี
ต่างๆ ทั่วประเทศมีความส าคัญ
ต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

0.505 

 
 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 

13.768 

มีพนักงานขายให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับสินค้ามีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 

0.809 

จัดสินค้าเป็นเซ็ตราคาพิเศษตาม
เทศกาลต่างๆ มีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 

0.804 

มีการแจกสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้า
ทดลองใช้มีความส าคัญต่อคุณ
มากน้อยเพียงใด 

0.718 

มีการโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต
มีความส าคัญต่อคุณมากน้อย
เพียงใด 

0.540 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 

12.791 

ความหลากหลายของส่วน
สมุนไพรท่ีผสมในสบู่ก้อน
สมุนไพรมีความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 

0.753 

ผลที่ได้จากการใช้สบู่ก้อน
สมุนไพรมีความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 

0.749 

ความนิยมของตัวสมุนไพรที่อยู่ใน
สบู่ก้อนสมุนไพรมีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 

0.710 

ตราสินค้าของสบู่ก้อนสมุนไพรมี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อย
เพียงใด 

0.658 
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ตารางที่ 28 แสดงค่าการหมุนแกนของ Factor ด้วยวิธี Varimax (ต่อ) 

ล าดับของ 
Factor 

ร้อยละของความ
แปรปรวนท้ังหมดที่
สามารถอธิบายได้ 

ข้อค าถามทั้งหมดที่ประกอบขึ้น
เป็น Factor 

ขนาดของloadingของ
แต่ละข้อค าถามที่
ประกอบมาเป็น Factor 

 
 
 
 
4 
 

 
 
 
 

10.580 

ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
มีความส าคัญต่อคุณมากน้อย
เพียงใด 

0.819 

ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบ
กับปริมาณมีความส าคัญต่อคุณ
มากน้อยเพียงใด 

0.797 

มีการติดราคาของสินค้าอย่าง
ชัดเจนมีความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 

0.650 

สถานท่ีจัดจ าหน่ายสะดวกในการ
เดินทางมีความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 

0.512 

 
5 

 
8.240 

บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมีความส าคัญ
ต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

0.854 

บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อย
เพียงใด 

0.822 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

6.663 

มีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย., 
GMP, ฉลากเขียว เป็นต้น มี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อย
เพียงใด 

0.620 

สั่งซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ต, โซเซียล
เน็ตเวิร์คต่างๆ มีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 

0.598 

มีฉลากแจ้งรายละเอียดสินค้า และ
ชื่อที่อยู่ผู้ผลิตชัดเจนมีความส าคัญ
ต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

0.539 
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จากตารางที่ 28 เป็นการหมุนแกนด้วยวิธี Varimax เพื่อให้ปัจจัยขึ้นมาใหม่ที่ท าให้ตัว
แปรแต่ละตัวสัมพันธ์ (Loading) กับ ปัจจัย เพียงตัวเดียว เม่ือได้ตัวแปรที่มีในแต่ละ ปัจจัย และ
ท าการตั้งชื่อปัจจัยให้สอดคล้องกับตัวแปรในแต่ละปัจจัย 
 
ตารางที่ 29 ตั้งชื่อปัจจัยให้สอดคล้องกับตัวแปรในแต่ละปัจจัย 

 ชื่อ ตัวแปร (ค าถาม) ตรงกับส่วนประสม
ทางการตลาดด้าน 

ปัจจัย 
1 

การโฆษณา 
และมี
ตัวแทน
จ าหน่าย 

19.มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องใน
แผ่นพับ 
17. มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ในหนังสือพิมพ์ 
18.มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องใน
นิตยสาร 
16. มีตัวแทนจ าหน่ายตามเขตพื้นท่ีต่างๆ ทั่ว
ประเทศ 

ด้านส่งเสริม
การตลาด 
ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

ปัจจัย 
2 

การส่งเสริม
การขายและ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

23. มีพนักงานขายให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้า 
22. จัดสินค้าเป็นเซ็ตราคาพิเศษตามเทศกาล
ต่างๆ 
21. มีการแจกสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้ 
20. มีการโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต 

ด้านส่งเสริม
การตลาด 
 

ปัจจัย 
3 

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

3. ความหลากหลายของส่วนสมุนไพรท่ีผสมใน
สบู่ก้อนสมุนไพร 
4. ผลที่ได้จากการใช้สบู่ก้อนสมุนไพร 
1. ความนิยมของตัวสมุนไพรท่ีอยู่ในสบู่ก้อน
สมุนไพร 
2. ตราสินค้าของสบู่ก้อนสมุนไพร 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัย 
4 

ราคาชัดเจน
คุ้มค่า และ
สถานท่ีจัด
จ าหน่ายมี
ความสะดวก 

9. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 
10. ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณ 
11. มีการติดราคาของสินค้าอย่างชัดเจน 
13. สถานท่ีจัดจ าหน่ายสะดวกในการเดินทาง 

ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 
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ตารางที่ 29 ตั้งชื่อปัจจัยให้สอดคล้องกับตัวแปรในแต่ละปัจจัย (ต่อ) 

 ชื่อ ตัวแปร (ค าถาม) ตรงกับส่วนประสม
ทางการตลาดด้าน 

ปัจจัย 
5 

บรรจุภัณฑ์ 19. บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย 
18. บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัย 
6 

การซื้อ
ออนไลน์ 
และมี
มาตรฐาน
รองรับ 
ฉลาก
ชัดเจน 

8. มีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย., GMP, ฉลาก
เขียว เป็นต้น 
15.สั่งซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ต, โซเซียลเน็ตเวิร์ค
ต่างๆ 
7. มีฉลากแจ้งรายละเอียดสินค้า และชื่อที่อยู่
ผู้ผลิตชัดเจน 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 
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ส่วนที่  4 ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม กับ กลุ่ม 6 ปัจจัย ด้วยวิธี One-way ANOVA 
 
ตารางที่ 30 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม กับกลุ่ม 6 
Factor 

ปัจจัย แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

การโฆษณา และมี
ตัวแทนจ าหน่าย 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 3.402 5 .680 .675 .643 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 195.598 194 1.008 
การส่งเสริมการขาย
และโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 6.592 5 1.318 1.329 .253 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 192.408 194 .992 

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 12.291 5 2.458 2.554 .029 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 186.709 194 .962 
ราคาชัดเจนคุ้มค่า 
และสถานที่จัด
จ าหน่ายมีความ
สะดวก 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 8.593 5 1.719 
1.751 .125 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 190.407 194 .981 

บรรจุภัณฑ์ 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 12.467 5 2.493 2.593 .027 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 186.533 194 .962 
การซื้อออนไลน์ 
และมีมาตรฐาน
รองรับ ฉลากชัดเจน 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 8.060 5 1.612 1.638 .152 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 190.94 194 .984 

จากตารางที่ 30 พบว่าอายุที่มีความแตกต่างกันให้ความส าคัญในด้านคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ (Factor 3) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 
0.029) 

อายุที่มีความแตกต่างกันให้ความส าคัญในด้านบรรจุภัณฑ์(Factor 5) ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 0.027) 
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ภาพที ่6 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างอายขุองผู้ตอบแบบสอบถาม กับกลุ่ม 6 Factor 
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ตารางที่ 31 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม กับ 
กลุ่ม 6 Factor 

ปัจจัย แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

การโฆษณา และมี
ตัวแทนจ าหน่าย 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 8.189 3 2.730 
2.804 .041 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 190.811 196 .974 

การส่งเสริมการขาย
และโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 14.741 3 4.914 5.227 .002 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 184.259 196 .940 

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 4.131 3 1.377 1.385 .249 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 194.869 196 .994 
ราคาชัดเจนคุ้มค่า 
และสถานที่จัด
จ าหน่ายมีความ
สะดวก 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 3.803 3 1.268 1.273 .285 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 195.197 196 .996 

บรรจุภัณฑ์ 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม .812 3 .271 .268 .849 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 198.188 196 1.011 
การซื้อออนไลน์ 
และมีมาตรฐาน
รองรับ ฉลากชัดเจน 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม .722 3 .241 .238 .870 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 198.278 196 1.012 

 
จากตารางที่ 31 พบว่าระดับการศึกษาที่มีความแตกต่างกันให้ความส าคัญในด้านการ

โฆษณา และมีตัวแทนจ าหน่าย (Factor 1) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 (sig = 0.041) 

ระดับการศึกษาที่มีความแตกต่างกันให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริมการขายและ
โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (Factor 2) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 (sig = 0.002) 
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ภาพที่ 7 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม กับกลุ่ม 6 
Factor 
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ตารางที่ 32 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ กับกลุ่ม 6 Factor 

 

ปัจจัย แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

การโฆษณา และมี
ตัวแทนจ าหน่าย 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 5.572 5 1.114 1.118 .352 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 193.428 194 .997 

การส่งเสริมการขาย
และโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 14.291 5 2.858 3.002 .012 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 184.709 194 .952 

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 10.600 5 2.120 2.183 .058 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 188.400 194 .971 

ราคาชัดเจนคุ้มค่า 
และสถานที่จัด
จ าหน่ายมีความ
สะดวก 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 4.330 5 .866 
.863 .507 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 194.670 194 1.003 

บรรจุภัณฑ์ 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 6.243 5 1.249 1.257 .284 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 192.757 194 .994 
การซื้อออนไลน์ 
และมีมาตรฐาน
รองรับ ฉลากชัดเจน 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 8.101 5 1.620 1.647 .149 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 190.899 194 .984 

 
จากตารางที่ 32 พบว่าอาชีพที่มีความแตกต่างกันให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริมการ

ขายและโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (Factor 2) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 (sig = 0.012) 
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ภาพที ่8 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ กับกลุ่ม 6 Factor 
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ตารางที่ 33 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างสบู่ก้อนสมุนไพรที่ใช้ประจ า กับกลุ่ม 6 Factor 

 
ปัจจัย แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

การโฆษณา และมี
ตัวแทนจ าหน่าย 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 6.148 5 1.230 1.237 .293 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 192.852 194 .994 

การส่งเสริมการขาย
และโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 17.823 5 3.565 3.817 .003 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 181.177 194 .934 

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 2.807 5 .561 ..555 .734 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 196.193 194 1.011 
ราคาชัดเจนคุ้มค่า 
และสถานที่จัด
จ าหน่ายมีความ
สะดวก 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 11.905 5 2.381 2.469 .034 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 187.095 194 .964 

บรรจุภัณฑ์ 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม .493 5 .099 .096 .993 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 198.507 194 1.023 
การซื้อออนไลน์ 
และมีมาตรฐาน
รองรับ ฉลากชัดเจน 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 10.320 5 2.064 2.122 .064 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 188.68 194 .973 

 
จากตารางที่ 33 พบว่าสบู่สมุนไพรที่ใช้ประจ าที่มีความแตกต่างกันให้ความส าคัญใน

ด้านการส่งเสริมการขายและโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (Factor 2) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 0.003) 

สบู่สมุนไพรที่ใช้ประจ าที่มีความแตกต่างกันให้ความส าคัญในด้านราคาชัดเจนคุ้มค่า 
และสถานที่จัดจ าหน่ายมีความสะดวก (Factor 4) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 0.034) 
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ภาพที ่9 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างสบู่ก้อนสมุนไพรที่ใช้ประจ า กับกลุ่ม 6 Factor 
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ตารางที่ 34 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร กับกลุ่ม 6 
Factor 

 
ปัจจัย แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

การโฆษณา และมี
ตัวแทนจ าหน่าย 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 1.400 4 .350 .345 .847 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 197.600 195 1.013 

การส่งเสริมการขาย
และโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 6.370 4 1.592 1.612 .173 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 192.630 195 .988 

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 4.241 4 1.060 1.062 .377 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 194.759 195 .999 
ราคาชัดเจนคุ้มค่า 
และสถานที่จัด
จ าหน่ายมีความ
สะดวก 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 9.658 4 2.414 2.487 .045 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 189.342 195 .971 

บรรจุภัณฑ์ 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 4.465 4 1.116 1.119 .349 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 194.535 195 .998 
การซื้อออนไลน์ 
และมีมาตรฐาน
รองรับ ฉลากชัดเจน 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 7.909 4 1.977 2.018 .093 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 191.091 195 .980 

 
จากตารางที่ 34 พบว่าสถานท่ีในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรท่ีแตกต่างกันให้ความส าคัญใน

ด้านราคาชัดเจนคุ้มค่า และสถานที่จัดจ าหน่ายมีความสะดวก(Factor 4) ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 0.045) 
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ภาพที ่10  แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างสถานท่ีในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร กับกลุ่ม 6 Factor 
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ตารางที่ 35 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรมาใช้กับ 

กลุ่ม 6 Factor 

 
ปัจจัย แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

การโฆษณา และมี
ตัวแทนจ าหน่าย 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 9.261 5 1.852 1.894 .097 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 189.739 194 .978 

การส่งเสริมการขาย
และโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 11.043 5 2.209 2.280 .048 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 187.957 194 .969 

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 16.054 5 3.211 3.405 .006 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 182.946 194 .943 
ราคาชัดเจนคุ้มค่า 
และสถานที่จัด
จ าหน่ายมีความ
สะดวก 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 4.555 5 .911 .909 .476 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 194.445 194 1.002 

บรรจุภัณฑ์ 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 3.728 5 .746 .741 .594 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 195.272 194 1.007 
การซื้อออนไลน์ 
และมีมาตรฐาน
รองรับ ฉลากชัดเจน 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 6.905 5 1.381 1.395 .228 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 192.095 194 .990 

 
จากตารางที่ 35 พบว่าเหตุผลในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรมาใช้ที่แตกต่างกันให้

ความส าคัญในด้านการส่งเสริมการขายและโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (Factor 2) ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 0.048) 

เหตุผลในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรมาใช้ที่แตกต่างกันให้ความส าคัญในด้านคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์(Factor 3) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 
0.006) 
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ภาพที่ 11  แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรมาใช้ กับกลุ่ม 6 
Factor 
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ตารางที่ 36 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร กับ 
กลุ่ม 6 Factor 

 
ปัจจัย แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

การโฆษณา และมี
ตัวแทนจ าหน่าย 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 7.158 4 1.789 1.819 .127 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 191.842 195 .984 

การส่งเสริมการขาย
และโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 8.659 4 2.165 2.218 .068 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 190.341 195 .976 

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 9.534 4 2.383 2.453 .047 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 189.466 195 .972 
ราคาชัดเจนคุ้มค่า 
และสถานที่จัด
จ าหน่ายมีความ
สะดวก 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 2.664 4 .666 .662 .619 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 196.336 195 1.007 

บรรจุภัณฑ์ 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 5.594 4 1.398 1.410 .232 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 193.406 195 .992 
การซื้อออนไลน์ 
และมีมาตรฐาน
รองรับ ฉลากชัดเจน 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 4.586 4 1.146 1.150 .334 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 194.414 195 .997 

 
จากตารางที่ 36 พบว่าบุคคลที่มีผลต่อการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรที่มีความแตกต่างกันให้

ความส าคัญในด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Factor 3) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 0.047) 
 

 



68 

 

ภาพที่ 12  แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร กับกลุ่ม 6 
Factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

ตารางที่ 37 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรกับ 
กลุ่ม 6 Factor 

 
ปัจจัย แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

การโฆษณา และมี
ตัวแทนจ าหน่าย 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 5.742 5 1.148 1.153 .334 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 193.258 194 .996 

การส่งเสริมการขาย
และโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 4.649 5 .930 .928 .464 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 194.351 194 1.002 

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 2.589 5 .518 .511 .767 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 196.411 194 1.012 
ราคาชัดเจนคุ้มค่า 
และสถานที่จัด
จ าหน่ายมีความ
สะดวก 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 6.339 5 1.268 1.277 .276 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 192.661 194 .993 

บรรจุภัณฑ์ 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 9.221 5 1.844 1.885 .099 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 189.779 194 .978 
การซื้อออนไลน์ 
และมีมาตรฐาน
รองรับ ฉลากชัดเจน 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 11.140 5 2.228 2.301 .046 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 187.860 194 .968 

 
จากตารางที่ 37 พบว่าการรับรู้ข้อมูลในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรที่มีความแตกต่างกันให้

ความส าคัญในด้านการซื้อออนไลน์ และมีมาตรฐานรองรับ ฉลากชัดเจน (Factor 6) ที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 0.046) 
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ภาพที่ 13 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรกับ กลุ่ม 6 
Factor 
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ตารางที่ 38 สรุปการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล กับ Factor ที่สกัด

ได้โดยใช้สถิติ Anova 

ข้อค าถามที่
พบ

ความสัมพันธ์
อย่างมี
นัยส าคัญ 

 Factor 
1 

Factor 
2 

Factor 
3 

Factor 
4 

Factor 
5 

Factor 
6 

 
 
 
 
 

อายุ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย
รวมเม่ือ
เป็น

ตัวเลือก 

  -20-29 ปี 
-50-59 ปี 

 -ต่ ากว่า 
20 ปี     
-50-59 ปี 

 

ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย
รวมเม่ือ
เป็น

ตัวเลือก 

  -ต่ ากว่า 
20 ปี     
-30-39 ปี 
-60 ปีขึ้น
ไป 

 -40-49 ปี 
-60 ปีขึ้น
ไป 

 

 
 
 
 

ระดับ
การศึกษา 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย
รวมเม่ือ
เป็น

ตัวเลือก 

-ปริญญา
ตร ี

-ปริญญา
โท 
 

    

ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย
รวมเม่ือ
เป็น

ตัวเลือก 

-ต่ ากว่า
ปริญญา
ตร ี
-ปริญญา
โท 
-สูงกว่า
ปริญญา
โท 

-ต่ ากว่า
ปริญญา
ตร ี
-ปริญญา
ตร ี
-สูงกว่า
ปริญญา
โท 
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ตารางที่ 38 สรุปการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล กับ Factor ที่สกัด

ได้โดยใช้สถิติ Anova (ต่อ) 

ข้อค าถามที่
พบ

ความสัมพันธ์
อย่างมี
นัยส าคัญ 

 Factor 
1 

Factor 
2 

Factor 
3 

Factor 
4 

Factor 
5 

Factor 
6 

 
 
 
 

อาชีพ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย
รวมเม่ือ
เป็น

ตัวเลือก 

-นักเรียน/
นักศึกษา 
-ข้าราชการ 
-ธรุกิจส่วนตัว 

     

ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย
รวมเม่ือ
เป็น

ตัวเลือก 

-พนักงาน
บริษัทเอกชน 
-รัฐวิสาหกิจ 

     

 
 
 
 

สบู่ก้อน
สมุนไพรท่ีคุณ
ใช้ประจ า 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย
รวมเม่ือ
เป็น

ตัวเลือก 

 -สบู่ตรา
ดอกบัวคู่ 
-สบู่มา
ดามเฮง 
-สบู่ไหม
ทอง 

 -สบู่ตรา
นกแก้ว 
-สบู่มา
ดามเฮง 
 

  

ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย
รวมเม่ือ
เป็น

ตัวเลือก 

 -สบู่ตรา
นกแก้ว 
-สบู่อภัย
ภูเบศ 
 

 -สบู่ตรา
ดอกบัวคู่ 
-สบู่อภัย
ภูเบศ 
-สบู่ไหม
ทอง 
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ตารางที่ 38 สรุปการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล กับ Factor ที่สกัด

ได้โดยใช้สถิติ Anova (ต่อ) 

ข้อค าถามที่
พบ
ความสัมพั
นธ์อย่างมี
นัยส าคัญ 

 Factor 
1 

Factor 
2 

Factor 
3 

Factor 
4 

Factor 
5 

Factor 
6 

เลือกซื้อสบู่
ก้อน

สมุนไพร
จากแหล่ง

ใด 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย
รวมเม่ือ
เป็น

ตัวเลือก 

   -ร้านใกล้
บ้าน/ที่
ท างาน 
-
ห้างสรรพสิน
ค้า 

  

ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย
รวมเม่ือ
เป็น

ตัวเลือก 

   -ร้านขาย
สินค้า
สุขภาพ 
-ทาง
อินเตอร์เน็ต 

  

เหตุผลใน
การซื้อสบู่
ก้อน

สมุนไพรมา
ใช้ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย
รวมเม่ือ
เป็น

ตัวเลือก 

 -การรับรอง
คุณภาพ
จากสถาบัน
น่าเชื่อถือ 
-พรีเซ็น
เตอร์ใน
โฆษณา 
-คนรู้จัก
แนะน าให้
ใช้ 

-สรรพคุณ
ที่ระบุไว้ 
-การ
รับรอง
คุณภาพ
จาก
สถาบัน
น่าเชื่อถือ 

   

ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย
รวมเม่ือ
เป็น 

 -สรรพคุณที่
ระบุไว้ 
-ความ
น่าเชื่อถือ 

-ความ
น่าเชื่อถือ
ของบริษัท
ที่ผลิต/ 
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ตารางที่ 38 สรุปการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล กับ Factor ที่สกัด

ได้โดยใช้สถิติ Anova (ต่อ) 

ข้อค าถามที่
พบ
ความสัมพั
นธ์อย่างมี
นัยส าคัญ 

 Factor 
1 

Factor 
2 

Factor 
3 

Factor 
4 

Factor 
5 

Factor 
6 

 ตัวเลือก  ข อ ง
บ ริ ษั ท
ที่ผลิต/
จ าหน่า
ย 

จ าหน่าย 
-คนรู้จัก
แนะน าให้
ใช้ 

   

 
 
บุคคลที่มี
ผลต่อการ
ซื้อสบู่ก้อน
สมุนไพร 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยรวม
เมื่อเป็น
ตัวเลือก 

  -สื่อโฆษณา 
 

   

ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยรวม
เมื่อเป็น
ตัวเลือก 

  -เพื่อน/คน
รู้จัก 
-ครอบครัว 
-พนักงาน
ขาย 

   

 
 
 
รับรู้ข้อมูล
เพื่อซื้อ
สมุนไพร 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยรวม
เมื่อเป็น
ตัวเลือก 

     -พนักงาน
ขายบูธแสดง
สินค้า 
-โทรทศัน์/วิทยุ 
-ป้ายโฆษณา 

ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยรวม
เมื่อเป็น
ตัวเลือก 

     -เพื่อน/คนรู้จัก 
-อินเตอร์เน็ต 
-หนังสือพิมพ์/
นิตยสาร 

 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบของความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาด
เพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร” โดยวิธีการเก็บข้อมูลจากประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์ซื้อหรือใช้สบู่ก้อนสมุนไพรมาก่อนจ านวน 200 คน น ามา
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังน้ี 

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน สถานภาพโสด 
มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001-30,000 บาท การศึกษาระดับปริญญา
ตร ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

พฤติกรรมการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้สบู่ก้อนสมุนไพรตรานกแก้วเป็นประจ าโดยซ้ือจาก
ห้างสรรพสินค้า มีความถี่ในการซ้ือประมาณ 1-3 เดือนต่อครั้ง โดยซ้ือตามสรรพคุณที่ระบุไว้ 
และมีจุดประสงค์เพื่อน ามาใช้เอง บุคคลที่มีผลต่อการซื้อคือตัวเอง และได้รับรู้ข้อมูลของสบู่ก้อน
สมุนไพรจากเพื่อนหรือคนรู้จัก 

ส่วนที่ 2 ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของสบู่ก้อนสมุนไพร 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส าคัญ อันดับแรกคือ มีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย., 
GMP, ฉลากเขียว ฯลฯ รองลงมาคือ ผลที่ได้จากการใช้สบู่ก้อนสมุนไพร และมีฉลากแจ้ง
รายละเอียดสินค้า, ชื่อที่อยู่ผู้ผลิตชัดเจน 

ปัจจัยด้านราคา ให้ความส าคัญ อันดับแรกคือ ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับ
ปริมาณ รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ และมีการติดราคาของสินค้าอย่าง
ชัดเจน 
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ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ให้ความส าคัญ อันดับแรกคือ สถานที่จัดจ าหน่าย
สะดวกในการเดินทาง รองลงมาคือ มีตัวแทนจ าหน่ายตามเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และ 
สั่งซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ต, โซเซียลเน็ตเวิร์ค 

ปัจจัยด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคัญ อันดับแรกคือ การแจกสินค้า
ตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้ รองลงมาคือ มีพนักงานขายให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้า และจัด
สินค้าเป็นเซ็ตราคาพิเศษตามเทศกาลต่างๆ 

ส่วนที่ 3 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของระดับความส าคัญด้านส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร  เพื่อจัดกลุ่ม Factor 
ขึ้นมาใหม ่ด้วยวิธี Factor Analysis 
Factor 1 ชื่อ “การโฆษณา และมีตัวแทนจ าหน่าย” 

Factor 2 ชื่อ “การส่งเสริมการขายและโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์” 

Factor 3 ชื่อ “คุณสมบัติผลิตภัณฑ์” 

Factor 4 ชื่อ “ราคาชัดเจนคุ้มค่า และสถานที่จัดจ าหน่ายมีความสะดวก” 

Factor 5 ชื่อ “บรรจุภัณฑ์” 

Factor 6 ชื่อ “การซื้อออนไลน์ และมีมาตรฐานรองรับ ฉลากชัดเจน” 

ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กับ กลุ่ม6 
Factor ด้วยวิธี One-way ANOVA 

ด้านอาย ุพบว่าอายุท่ีมีความแตกต่างกันให้ความส าคัญในด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Factor 3) 
และด้านบรรจุภัณฑ์(Factor 5) ที่แตกต่างกัน 
ด้านระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษาที่มีความแตกต่างกันให้ความส าคัญในด้านการ
โฆษณา และมีตัวแทนจ าหน่าย (Factor 1) และด้านการส่งเสริมการขายและโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ (Factor 2) ที่แตกต่างกัน  
ด้านอาชีพ พบว่าอาชีพที่มีความแตกต่างกันให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริมการขายและ
โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (Factor 2) ที่แตกต่างกัน 
ด้านสบู่ก้อนสมุนไพรที่ใช้ประจ า พบว่าสบู่สมุนไพรที่ใช้ประจ าที่มีความแตกต่างกันให้
ความส าคัญในด้านการส่งเสริมการขายและโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (Factor 2) และด้านราคา
ชัดเจนคุ้มค่า และสถานที่จัดจ าหน่ายมีความสะดวก (Factor 4) ที่แตกต่างกัน 
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ด้านสถานที่ในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร พบว่าสถานที่ในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรที่แตกต่าง
กันให้ความส าคัญในด้านราคาชัดเจนคุ้มค่า และสถานที่จัดจ าหน่ายมีความสะดวก(Factor 4) ที่
แตกต่างกัน 
ด้านเหตุผลในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร พบว่าเหตุผลในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรมาใช้ที่
แตกต่างกันให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริมการขายและโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (Factor 2) 
และด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Factor 3) ที่แตกต่างกัน 
ด้านบุคคลที่มีผลต่อการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร พบว่าบุคคลที่มีผลต่อการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร
ที่มีความแตกต่างกันให้ความส าคัญในด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Factor 3) ที่แตกต่างกัน 
ด้านการรับรู้ข้อมูลในการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร  พบว่าการรับรู้ข้อมูลในการซื้อสบู่ก้อน
สมุนไพรที่มีความแตกต่างกันให้ความส าคัญในด้านการซื้อออนไลน์ และมีมาตรฐานรองรับ 
ฉลากชัดเจน (Factor 6) ที่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล 

เพื่อศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบของระดับความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาด
เพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร ผู้ท าการศึกษามีประเด็นที่สามารถน ามา
อภิปรายได้ ดังนี ้

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ส่วนใหญ่ใช้สบู่ก้อนสมุนไพรตรานกแก้วเป็นประจ า โดย
ซื้อจากห้างสรรพสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อ านาจ เต็งสุวรรณ์ (2556) ศึกษา
เรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าที่ท าจากสมุนไพรของประชากรวัย
เกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าแหล่งในการซื้อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 
และ ปริตภา รุ่งเรืองกุล  (2549) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอาง
สมุนไพรไทยของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อจาก
ห้างสรรพสินค้า และมีความถี่ในการซื้อประมาณ 1-3 เดือนต่อครั้ง โดยซื้อตามสรรพคุณที่ระบุ
ไว้ มีจุดประสงค์เพื่อน ามาใช้เอง บุคคลที่มีผลต่อการซื้อคือ ตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ อ านาจ เต็งสุวรรณ์ (2556) ศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
ผิวหน้าที่ท าจากสมุนไพรของประชากรวัยเกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ผลต่อ
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การตัดสินใจเลือกซื้อคือตนเอง และ ยศสวดี อยู่สนิท (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ ารุงผิวหน้าโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือตัวเอง และได้รับรู้ข้อมูล
ของสบู่ก้อนสมุนไพรจากเพื่อนหรือคนรู้จัก โดยน าค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรม
ผู้บริโภคเหมาะสม คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who?, What?, Why?, Who?, When?, 
Where? และ How? (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ:2546) แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันห้างสรรพสินค้า 
ได้เป็นสถานที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์รวมทุก
อย่างไว้ในที่เดียวกันเพื่อท ากิจกรรมได้หลายๆอย่าง เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง 
รับรู้ข้อมูลจากคนรู้จัก และเชื่อในการตัดสินใจของตนเองมากที่สุด  

2. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของสบู่ก้อนสมุนไพร 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อด้านผลิตภัณฑ์อันดับแรกคือ
การมีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย., GMP, ฉลากเขียว ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยมากสุด ซึ่งสอดคล้องกับ 
อ านาจ เต็งสุวรรณ์ (2556) ศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าที่
ท าจากสมุนไพรของประชากรวัยเกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องสินค้ามีคุณภาพได้
มาตรฐาน และยศสวดี อยู่สนิท (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรบ ารุงผิวหน้าโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในเรื่องผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องมีการรับรองมาตราฐาน แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้
ความส าคัญกับเรื่องคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยและการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
น าเสนอต่อตลาดเพื่อสนองความจ าเป็นหรือความต้องการ ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าที่เป็น
รูปธรรม บริการ ประสบการณ์ เหตุการณ์บุคคล สถานที่ ทรัพย์สิน องค์กร สารสนเทศ และ
ความคิด ปิติวัฒน์ สะสม (2553 อ้างอิง Kotler Philip (2003)   

ด้านราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่บริษัทจะสื่อไปยัง
ตลาดถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์และตราสินค้าได้อีกด้วย ปิติวัฒน์ สะสม (2553 อ้างอิง Kotler 
Philip (2003) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อด้านราคา อันดับแรกคือ ราคามีความ
เหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณ มีค่าเฉลี่ยมากสุด แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้
ความส าคัญกับเรื่องความเหมาะสมของของปริมาณซึ่งถ้าเทียบกับราคาต้องมีความคุ้มค่า ไม่ถูก
หรือ ไม่แพงเกินไป  

ด้านการจัดจ าหน่าย หมายถึง “กลุ่มขององค์กรอิสระที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการที่จะ
ท าให้สินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภคอย่างเหมาะสม ช่องทางการจัดจ าหน่ายประกอบด้วย 2 
ส่วนคือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด ปิติวัฒน์ สะสม 
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(2553 อ้างอิง Kotler Philip (2003) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย อันดับแรกคือ สถานท่ีจัดจ าหน่ายสะดวกในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรม
การของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เน้นเความสะดวกสบายซึ่งอาจอยู่ใกล้บ้าน หรือที่
ท างาน และรวมถึงมีที่จอดรถเพิ่มความสะดวก  

ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ เครื่องมือส่งเสริมที่ส าคัญมีดังนี้ คือ การโฆษณา การใช้พนักงาน
ขายการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสาร และการตลาดทางตรง ปิติวัฒน์ 
สะสม (2553 อ้างอิง Kotler Philip (2003) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านช่อง
ทางการส่งเสริมการตลาด อันดับแรกคือ การแจกสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้ สอดคล้องกับ 
สุรัตน ์ขอแนบกลาง(2549) ศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางยี่ห้อพลัสไวท์ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการตัดสินใจซื้อด้านส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมที่อยู่ใน
ระดับสูงสุดคือด้านการส่งเสริมการตลาด 

 
3. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาดเพื่อน ามาใช้ใน

การพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด เพื่อจัดกลุ่มปัจจัยความส าคัญ  ขึ้นมา

ใหม ่ด้วยวิธี Factor Analysis พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มค าถามที่มีปัจจัยร่วมกันได้ 6 Factor ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี  

Factor 1 “การโฆษณา และมีตัวแทนจ าหน่าย” ซึ่งใน Factor นี้ประกอบด้วย การโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในแผ่นพับการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในนิตยสาร มีการ
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในหนังสือพิมพ์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการออกบูธจ าหน่ายสินค้าตามงานแสดง
สินค้า หรืออีเวนท์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย  

Factor 2 “การส่งเสริมการขายและโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์” ในFactorนี้ประกอบด้วย มี
พนักงานขายให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้า การจัดสินค้าเป็นเซ็ตราคาพิเศษตามเทศกาลต่างๆ 
การแจกสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้ ซึ่งสอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งจะเน้นทางด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนการโฆษณาผ่าน
สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง 
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ขณะที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย รวมถึงสามารถประเมิน
ประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างชัดเจน 

Factor 3 “คุณสมบัติผลิตภัณฑ์” ในFactorนี้ประกอบด้วย ผลที่ได้จากการใช้สบู่ก้อน
สมุนไพร ความหลากหลายของส่วนสมุนไพรที่ผสมในสบู่ก้อนสมุนไพร ความนิยมของตัว
สมุนไพรที่อยู่ในสบู่ก้อนสมุนไพร ตราสินค้าของสบู่ก้อนสมุนไพร มีฉลากแจ้งรายละเอียดสินค้า 
และช่ือที่อยู่ผู้ผลิตชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  

Factor 4 “ราคาชัดเจนคุ้มค่า และสถานที่จัดจ าหน่ายมีความสะดวก” ในFactorนี้
ประกอบด้วย ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 
การติดราคาของสินค้าอย่างชัดเจน ความหลากหลายของราคา ซึ่งสอดคล้องกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา (Price) และสถานที่จัดจ าหน่ายสะดวกในการเดินทาง สอดคล้องด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Place)  

Factor 5 “บรรจุภัณฑ์” ในFactorนี้ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย บรรจุภัณฑ์ที่
สวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  

Factor 6 “การซื้อออนไลน์ และมีมาตรฐานรองรับ ฉลากชัดเจน” ในFactorนี้ประกอบด้วย 
สั่งซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ต, โซเซียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และมีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย., GMP, ฉลากเขียว 
เป็นต้น สอดคล้องด้านผลิตภัณฑ์ (Product) การรับรองมาตรฐาน  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งนี้  

พบว่าพฤติกรรมการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเน้นความ
สะดวกในการหาซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า และซื้อไม่บ่อย โดยหาข้อมูล ประโยชน์ และรับรู้
สรรพคุณของสบู่ก้อนสมุนไพรจากเพื่อนและคนรู้จัก แต่จะเป็นคนตัดสินใจในการเลือกซื้อเอง 
และน ามาใช้เองเป็นส่วนมาก ดังนั้นผู้ผลิตจึงควรให้ความส าคัญด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
สินค้าในห้างสรรพสินค้า และ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด เพื่อให้เป็นการประชาสัมพันธ์
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ในลักษณะ บอกต่อ หรือปากต่อปาก จะท าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ดี รวมถึงการให้ข้อมูล หรือ
คุณสมบัติต่างๆที่มีประโยชน์ในสบู่สมุนไพรไปกับตัวสินค้าเอง  

 ด้าน 6 Factor 

Factor 1 “การโฆษณา และมีตัวแทนจ าหน่าย” โฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม
การขาย การโฆษณาจะช่วยให้การติดต่อระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้หลากหลาย การตัดสินใจเลือกรูปแบบของการโฆษณา
แบบใดหรือใช้สื่อชนิดใดขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า และนอกจากนี้การส่งเสริมการขายวิธีการ
ต่างๆ ก็จะช่วยในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ดีขึ้นด้วย ซึ่งจะท า
ให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

Factor 2 “การส่งเสริมการขายและโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์” การจัดโปรโมชั่น หรือการ
ส่งเสริมการขายคือการจูงใจโดยเสนอคุณค่าพิเศษแก่ผู้บริโภคเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์
ในทันที นอกเหนือจากกิจกรรมที่ท าอยู่เป็นประจ า เพื่อกระตุ้นยอดขาย และเป็นการแนะน า
สินค้าสูผู่้บริโภค ทั้งน้ียังส่งผลถึงความพึงพอใจที่ดีในการเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
พื้นฐานหรือสนองความต้องการของผู้บริโภคจะท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามาก
ยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้การจัดโปรโมชั่นที่ดีจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความต้องการซื้อได้ รวมถึงปัจจุบันผู้บริโภคมีหลายลักษณะและแตกต่างจากอดีต แนว
ทางการโฆษณาท่ีดีและน่าจะเหมาะสมในยุคนี้อาจเป็นการใช้สื่อออนไลน์ เช่น อย่างการโฆษณา
ทางอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ซึ่งการโฆษณาผ่านสื่ออย่างครอบคลุมจะท าให้
ผู้บริโภคเข้าถึง และจดจ าแบรนด์สินค้าได้ดีกว่าการเล่นผ่านสื่อกระแสหลัก เช่น วิทยุ หรือ
โทรทัศน์ แต่เพียงอย่างเดียว  

Factor 3 “คุณสมบัติผลิตภัณฑ์” ช่วยให้ทราบรายละเอียด และคุณสมบัติของสินค้า ท า
ให้สามารถเก็บรักษาสินค้าได้อย่างถูกต้อง เลือกสินค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการได้ 
นอกจากนี้ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องจากตัวสินค้าก็สามารถร้องเรียนให้มีการ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามชื่อ และท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฉลากด้วย ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อม่ันให้แก่
ผู้บริโภค และหากสินค้ามีคุณภาพดีและคุณสมบัติดีสามารถตอบสนองความต้องของผู้บริโภคได้ 
ตัวผลิตภัณฑ์จะได้รับการบอกต่อแบบปากต่อปากไปสู่กลุ่มผู้บริโภครายอื่นๆ ซึ่งเป็นวิธีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ดี และไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ผลิตจึงควรมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดี
โดยสร้างจุดแข็งให้เหนือกว่าบริษัทคู่แข่งและพร้อมกันน้ันก็ลดจุดอ่อนไปพร้อมๆ กัน 
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Factor 4 “ราคาชัดเจนคุ้มค่า และสถานที่จัดจ าหน่ายมีความสะดวก” ซึ่งการระบุราคา และแจ้ง
ปริมาณอย่างชัดเจน ท าให้สามารถเปรียบเทียบคุณภาพกับราคา รวมถึงเปรียบเทียบกับ
ปริมาณซึ่งช่วยให้ประหยัด และช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่าไม่ระบุไว้ และการเลือกช่องทางที่
เหมาะสมก็จะท าให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น 

Factor 5 “บรรจุภัณฑ์” สินค้าดี บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย สวยงาม สะดุดตาน่าสนใจ น าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้า ขนาด รูปแบบ และวัสดุที่เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ท าให้สะดวกในการใช้ และ
ออกแบบให้สามารถหยิบจับใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้สะดวก มีปลอดภัย ไม่มีน้ าหนักมากเกินไป 
ก็เป็นส่วนท่ีท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือได้ และยังช่วยให้เกิดความจดจ าแบรนด์ รวมถึงช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

Factor 6 “การซื้อออนไลน์ และมีมาตรฐานรองรับ ฉลากชัดเจน” การซื้อทางอินเตอร์เน็ต
ท าให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวก ไม่เสียเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้จากหลายหลายเว็บ รวมถึงมีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือก แต่ก็มี
ข้อเสียคือ ไม่สามารถสัมผัส หรือทดสอบผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง และการไม่สามารถทดสอบได้
นี่เอง อาจจะท าให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามคุณภาพอย่างที่คิดไว้ก็เป็นได้ ดังนั้น
หากผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน ก็จะยิ่งสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค เป็นที่ยอมรับ ท าให้
ตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อสินค้าออนไลน์ และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในโลกธุรกิจ 

ซึ่งจากการศึกษาด้าน พฤติกรรม ความต้องการของผู้บริโภค และส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านต่างๆ รวมถึงองค์ประกอบที่ได้ท าการวิเคราะห์ ท าให้ทราบถึงลักษณะ ต้องการ
ด้านต่างๆของผู้บริโภค และศักยภาพของตลาด สามารถน ามาปรับใช้ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
ที่ดีขึ้น สร้างความหลากหลาย และแตกต่างจากคู่แข่ง เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ช่วยรักษาฐาน
ลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

 

ผู้ที่สนใจศึกษาควรก าหนดขอบเขตการศึกษาที่กว้างมากขึ้น โดยท าการศึกษาปัจจัยอื่นๆ 
เพิ่มเติม เช่น ด้านทัศนคติ แรงจูงใจ รวมทั้งท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อื่นใน
ปริมณฑลและเมืองใหญ่อื่นๆ หรือจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ที่กว้างและ
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ครอบคลุมทุกส่วนมากขึ้น และเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย
ซึ่งผลที่ได้สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางกลยุทธ์ทางการผลิตและการตลาด เพื่อ
เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น 



 

 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

กรมการค้าภายใน.2555.รอบรู้เรื่องสบู่ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดคู่กาย.อินเตอร์เน็ต: 
http://www.dit.go.th/contentdetail.asp?ID=98&catid=102&typeid=11  

จงรัก ชินเกล้าก าจร.2554.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิด
ก้อนในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการ

บริหารธุรกิจ.ปีท่ี1,เล่มที่1:56. 

ปิติวัฒน ์สะสม.2553.ส่วนประสมทางการตลาด 4P.Kotler Philip2003:16. 

ปริตภา รุ่งเรืองกุล.2549.ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางสมุนไพรไทยของ
ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร.ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ .2545.เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน
เครื่องส าอางที่ใช้ท าความสะอาด.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:27-30. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์.2541.กระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจ:82. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ.2546.ทฤษฎีด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภค. 

ยศสวดี อยู่สนิท.2554.ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ ารุงผิวหน้าโครงการ            
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตวิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

 

 

 

http://www.dit.go.th/contentdetail.asp?ID=98&catid=102&typeid=11


85 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 

สรรชัย เตียวประเสริฐกุล.20 กรกฏาคม 2557.สบู่นกแก้วออกสูตรใหม่เพิ่มยอด.หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ.ฉบับที่2,967. 

สุรัตน์ ขอแนบกลาง.2549.การตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางยี่ห้อพลัสไวท์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร.หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา. 

ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.2556.สถิติจ านวนประชากร
และบ้านในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายแขวงและเขต ณ เดือน ธันวาคม 2556. 

อ านาจ เต็งสุวรรณ์.2556.การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าที่ท าจาก
สมุนไพรของประชากรวัยเกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารการเงิน การ

ลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ.ปีที ่3,ฉบับที4่:541. 

ภาษาต่างประเทศ 

Marketeer.23กรกฎาคม2557.แสดงส่วนแบ่งตลาดสบู่ภายในประเทศไทย2557.
อินเตอร์เน็ต: http://marketeer.co.th/2014/07/soap-market-2/  
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เรื่อง : “การวิเคราะห์องค์ประกอบของความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาดเพื่อน ามาใช้ใน
การพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร” 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดเลือกค าตอบเพียง 1 ตัวเลือก 

1. เพศ...........     

1.ชาย      2.หญิง 
 

2. สถานภาพของคุณคือ 

1. โสด       2. สมรส 
3. หม้าย/หย่าร้าง        4. แยกกันอยู่ 

 
3. คุณอายุเท่าไร          

1. ต่ ากว่า 20 ปี     2. 20-29 ปี         
3. 30-39 ปี  4. 40-49 ปี   
5. 50-59 ปี  6. 60 ปีขึ้นไป 

 
4. รายได้ต่อเดือนของคุณอยู่ท่ีเท่าไร 

1. ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 2. 15,001-30,000 บาท 
3. 30,001-45,000 บาท   4. มากกว่า 45,000 บาท 

 
5. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของคุณคือ 

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโท            4. สูงกว่าปริญญาโท 
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6. อาชีพของคุณคือ 
1. นักเรียน/นักศึกษา  2. พนักงานบริษัทเอกชน 
3. ข้าราชการ           4. ธรุกิจส่วนตัว   
5. พ่อบ้าน/แม่บ้าน  6. รัฐวิสาหกิจ 

7. สบู่ก้อนสมุนไพรท่ีคุณใช้ประจ าคือ 

1. สบู่ตรานกแก้ว  2. สบู่ตราดอกบัวคู่ 
3. สบู่มาดามเฮง  4. สบู่อภัยภูเบศ   
5. สบู่ไหมทอง   6. อื่นๆ(โปรดระบุ).................... 

 
8. คุณเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรจากแหล่งใด 

1. ร้านใกล้บ้าน/ท่ีท างาน  2. ห้างสรรพสินค้า  
3. ร้านขายสินค้าสุขภาพ  4. ทางอินเตอร์เน็ต   
5. อื่นๆ(โปรดระบุ).................... 

 
9. คุณซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรถี่แค่ไหน 

1. น้อยกว่า 1 เดือนต่อครั้ง 2. ประมาณ 1-3 เดือนต่อครั้ง 
3. ประมาณ 4-6 เดือนต่อครั้ง 4. มากกว่า 6 เดือนต่อครั้ง  
5. อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

 
10. คุณซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรมาใช้เหตุใด 

1. สรรพคุณที่ระบุไว้   2. ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ผลิต/จ าหน่าย 
3. การรับรองคุณภาพจากสถาบันน่าเชื่อถือ 4. พรีเซ็นเตอร์ในโฆษณา  
5. คนรู้จักแนะน าให้ใช้    6. อื่นๆ(โปรดระบุ).................... 

 
11. คุณซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรเพราะอะไร 

   1. ใช้เอง   2. เป็นของฝาก/ของขวัญ 
3. จ าหน่ายต่อ  4. เก็บสะสม  
5. อื่นๆ(โปรดระบุ)....................  
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12. บุคคลที่มีผลต่อการซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร 

1. ตนเอง   2. เพื่อน/คนรู้จัก 
3. ครอบครัว   4. พนักงานขาย 
5. สื่อโฆษณา  
  

13. คุณรับรู้ข้อมูลเพื่อซื้อสมุนไพรจากที่ใด 

1. เพื่อน/คนรู้จัก   2. พนักงานขายบูธแสดงสินค้า 
3. โทรทัศน์/วิทยุ  4. อินเตอร์เน็ต 
5. หนังสือพิมพ์/นิตยสาร  6. ป้ายโฆษณา 
 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือหรือใช้สบู่ก้อนสมุนไพรในด้านส่วนประสมทางการตลาด 

โปรดท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่องว่างที่เห็นว่าตรงกับระดับความส าคัญของคุณมากที่สุด 
ส่วนประสมทางการตลาด ระดับการให้ความส าคัญ 

 
 ส าคญั

อย่างยิ่ง 
ส าคญั
มาก 

ส าคญั
ปาน
กลาง 

ส าคญั
น้อย 

ไม่
ส าคัญ 
อยางย่ิง 

 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)      

1. ความนิยมของตัวสมุนไพรท่ีอยู่ในสบู่ก้อนสมุนไพรมี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

     

2. ตราสินค้าของสบู่ก้อนสมุนไพรมีความส าคัญต่อคุณ
มากน้อยเพียงใด 

     

3. ความหลากหลายของส่วนสมุนไพรท่ีผสมในสบู่ก้อน
สมุนไพรมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

     

4. ผลที่ได้จากการใช้สบู่ก้อนสมุนไพรมีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 

     

5. บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีความส าคัญต่อคุณมากน้อย
เพียงใด 
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 ส าคญั
อย่าง
ยิ่ง 

ส าคญั
มาก 

ส าคญั
ปาน
กลาง 

ส าคญั
น้อย 

ไม่
ส าคัญ 
อยางย่ิง 

6. บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมีความส าคัญต่อคุณมากน้อย
เพียงใด 

     

7. มีฉลากแจ้งรายละเอียดสินค้า และช่ือที่อยู่ผู้ผลิต
ชัดเจนมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

     

8. มีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย., GMP, ฉลากเขียว 
เป็นต้น มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

     

 ด้านราคา (Price)      

9. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพมีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 

     

10. ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณมี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

     

11. มีการติดราคาของสินค้าอย่างชัดเจนมีความส าคัญ
ต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

     

12.ความหลากหลายของราคามีความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 

     

 ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place)      

13. สถานท่ีจัดจ าหน่ายสะดวกในการเดินทางมี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

     

14. มีการออกบูธจ าหน่ายสินค้าตามงานแสดงสินค้า 
หรืออีเวนท์ต่างๆ มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

     

15.สั่งซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ต, โซเซียลเน็ตเวิร์คต่างๆ มี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

     

16. มีตัวแทนจ าหน่ายตามเขตพื้นท่ีต่างๆ ทั่วประเทศมี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 
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 ส าคญั
อย่าง
ยิ่ง 

ส าคญั
มาก 

ส าคญั
ปาน
กลาง 

ส าคญั
น้อย 

ไม่
ส าคัญ 
อยางย่ิง 

 ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)      

17. มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องใน
หนังสือพิมพ์มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

     

18.มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในนิตยสาร
มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

     

19.มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในแผ่นพับมี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

     

20. มีการโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตมีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 

     

21. มีการแจกสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้มี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

     

22. จัดสินค้าเป็นเซ็ตราคาพิเศษตามเทศกาลต่างๆ มี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

     

23. มีพนักงานขายให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้ามี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

     

ค าแนะน าเพิ่มเติม : 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วน 



 

 

ภาคผนวก ข 

ค าถามที่น าออกจากการท า Factor Rotation เนื่องจากองค์ประกอบย่อยที่ได้ไม่สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของค าถามได้ดีพอ (<0.5) รอบที ่1 

Communalities 

  Initial Extraction 

ความนิยมของตวัสมุนไพรทีอ่ยู่ในสบู่ก้อนสมุนไพรมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.605 

ตราสินค้าของสบู่ก้อนสมุนไพรมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.537 

ความหลากหลายของส่วนสมุนไพรทีผ่สมในสบู่ก้อนสมุนไพรมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.553 

ผลที่ได้จากการใช้สบู่ก้อนสมุนไพรมคีวามส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.613 

บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.718 

บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.799 

มีฉลากแจ้งรายละเอียดสินค้า และชื่อที่อยู่ผู้ผลติชัดเจนมีความส าคัญตอ่คณุมากน้อยเพียงใด 1 0.682 

มีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย., GMP, ฉลากเขียว เป็นต้น มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.672 

ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.659 

ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.615 

มีการติดราคาของสินค้าอย่างชัดเจนมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.523 

ความหลากหลายของราคามีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.503 

สถานที่จัดจ าหน่ายสะดวกในการเดินทางมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.54 

มีการออกบูธจ าหน่ายสินค้าตามงานแสดงสินค้า หรืออีเวนท์ต่างๆ มีความส าคัญต่อคุณมากน้อย
เพียงใด 

1 0.468 

สั่งซื้อได้ทางอินเตอร์เนต็, โซเซียลเนต็เวิร์คต่างๆ มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.685 

มีตัวแทนจ าหน่ายตามเขตพืน้ที่ต่างๆ ท่ัวประเทศมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.522 

มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในหนังสอืพิมพ์มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.699 

การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนือ่งในนิตยสารมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.715 

มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในแผ่นพับมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.785 

มีการโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เนต็มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.576 

มีการแจกสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพยีงใด 1 0.592 

จัดสินค้าเป็นเซ็ตราคาพิเศษตามเทศกาลต่างๆ มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1 0.673 

มีพนักงานขายให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสนิค้ามีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพยีงใด 1 0.714 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ค าถามที่น าออกจากการท า Factor Rotation เนื่องจากองค์ประกอบย่อยที่ได้ไม่สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของค าถามได้ดีพอ (<0.5) รอบที ่2 

Communalities 

  Initial Extraction 

ความนิยมของตวัสมุนไพรทีอ่ยู่ในสบูก่้อนสมุนไพรมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .605 

ตราสินค้าของสบู่ก้อนสมุนไพรมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .539 

ความหลากหลายของส่วนสมุนไพรทีผ่สมในสบู่ก้อนสมุนไพรมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .553 

ผลที่ได้จากการใช้สบู่ก้อนสมุนไพรมคีวามส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .607 

บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .734 

บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .804 

มีฉลากแจ้งรายละเอียดสินค้า และชื่อที่อยู่ผู้ผลติชัดเจนมีความส าคัญตอ่คณุมากน้อยเพียงใด 1.000 .683 

มีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย., GMP, ฉลากเขียว เป็นต้น มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .689 

ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .660 

ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .618 

มีการติดราคาของสินค้าอย่างชัดเจนมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .521 

ความหลากหลายของราคามีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .491 

สถานที่จัดจ าหน่ายสะดวกในการเดินทางมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .539 

สั่งซื้อได้ทางอินเตอร์เนต็, โซเซียลเนต็เวิร์คต่างๆ มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .666 

มีตัวแทนจ าหน่ายตามเขตพืน้ที่ต่างๆ ทั่วประเทศมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .521 

มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในหนังสอืพิมพ์มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .738 

การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนือ่งในนิตยสารมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .741 

มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในแผ่นพับมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .781 

มีการโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เนต็มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .593 

มีการแจกสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพยีงใด 1.000 .584 

จัดสินค้าเป็นเซ็ตราคาพิเศษตามเทศกาลต่างๆ มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .676 

มีพนักงานขายให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสนิค้ามีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพยีงใด 1.000 .716 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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แสดงค่าในการท า Factor Rotation รอบที่ 3 ไม่พบค่าท่ีองค์ประกอบย่อยที่ได้ไม่สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของค าถามได้ดีพอ (<0.5) 

Communalities 

  Initial Extraction 

ความนิยมของตวัสมุนไพรทีอ่ยู่ในสบูก่้อนสมุนไพรมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .605 

ตราสินค้าของสบู่ก้อนสมุนไพรมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .535 

ความหลากหลายของส่วนสมุนไพรทีผ่สมในสบู่ก้อนสมุนไพรมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .603 

ผลที่ได้จากการใช้สบู่ก้อนสมุนไพรมคีวามส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .626 

บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .744 

บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .795 

มีฉลากแจ้งรายละเอียดสินค้า และชื่อที่อยู่ผู้ผลติชัดเจนมีความส าคัญตอ่คณุมากน้อยเพียงใด 1.000 .700 

มีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย., GMP, ฉลากเขียว เป็นต้น มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .683 

ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .730 

ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .668 

มีการติดราคาของสินค้าอย่างชัดเจนมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .507 

สถานที่จัดจ าหน่ายสะดวกในการเดินทางมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .541 

สั่งซื้อได้ทางอินเตอร์เนต็, โซเซียลเนต็เวิร์คต่างๆ มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .655 

มีตัวแทนจ าหน่ายตามเขตพืน้ที่ต่างๆ ทั่วประเทศมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .532 

มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในหนังสอืพิมพ์มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .741 

การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนือ่งในนิตยสารมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .722 

มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในแผ่นพับมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .775 

มีการโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เนต็มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .585 

มีการแจกสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพยีงใด 1.000 .562 

จัดสินค้าเป็นเซ็ตราคาพิเศษตามเทศกาลต่างๆ มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 1.000 .697 

มีพนักงานขายให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสนิค้ามีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพยีงใด 1.000 .733 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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แสดงค่าการหมุนแกนของ Factor ด้วยวิธี Varimax 

Rotated Component Matrix
a
 

  

Component 

1 2 3 4 5 6 

มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในแผ่นพับมี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

.839           

มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในหนังสือพิมพ์มี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

.838           

การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในนิตยสารมี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

.830           

มีตัวแทนจ าหน่ายตามเขตพื้นท่ีต่างๆ ทั่วประเทศมี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

.505           

มีพนักงานขายให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้ามีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 

  .809         

จัดสินค้าเป็นเซ็ตราคาพิเศษตามเทศกาลต่างๆ มี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

  .804         

มีการแจกสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้มีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 

  .718         

มีการโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตมีความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 

  .540         

ความหลากหลายของส่วนสมุนไพรท่ีผสมในสบู่ก้อนสมุนไพร
มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

    .753       

ผลท่ีได้จากการใช้สบู่ก้อนสมุนไพรมีความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 

    .749       

ความนิยมของตัวสมุนไพรที่อยู่ในสบู่ก้อนสมุนไพรมี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

    .710       

ตราสินค้าของสบู่ก้อนสมุนไพรมีความส าคัญต่อคุณมากน้อย
เพียงใด 

    .658       

ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพมีความส าคัญต่อคุณมาก
น้อยเพียงใด 

      .819     

ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณมคีวามส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 

      .797     

มีการติดราคาของสินค้าอย่างชัดเจนมีความส าคัญต่อคุณ
มากน้อยเพียงใด 

      .650     

สถานที่จัดจ าหน่ายสะดวกในการเดินทางมีความส าคัญต่อ
คุณมากน้อยเพียงใด 

      .512     

บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด         .854   

บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด         .822   

มีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย., GMP, ฉลากเขียว เป็นต้น 
มีความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

          .620 

สั่งซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ต, โซเซียลเน็ตเวิร์คต่างๆ มี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

          .598 

มีฉลากแจ้งรายละเอียดสินค้า และช่ือที่อยู่ผู้ผลิตชัดเจนมี
ความส าคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด 

          .539 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์ประกอบย่อยด้วย ANOVA 
 

ANOVA 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

การโฆษณา 
และมีตัวแทน
จ าหน่าย 

Between 
Groups 

3.402 5 .680 .675 .643 

Within 
Groups 

195.598 194 1.008     

Total 199.000 199       

การส่งเสรมิ
การขายและ
โฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน ์

Between 
Groups 

6.592 5 1.318 1.329 .253 

Within 
Groups 

192.408 194 .992     

Total 199.000 199       

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

Between 
Groups 

12.291 5 2.458 2.554 .029 

Within 
Groups 

186.709 194 .962     

Total 199.000 199       

ราคาชัดเจน
คุ้มค่า และ
สถานที่จัด
จ าหน่ายมีความ
สะดวก 

Between 
Groups 

8.593 5 1.719 1.751 .125 

Within 
Groups 

190.407 194 .981     

Total 199.000 199       

บรรจุภัณฑ์ Between 
Groups 

12.467 5 2.493 2.593 .027 

Within 
Groups 

186.533 194 .962     

Total 199.000 199       

การซื้อ
ออนไลน์ และ
มีมาตรฐาน
รองรับ ฉลาก
ชัดเจน 

Between 
Groups 

8.060 5 1.612 1.638 .152 

Within 
Groups 

190.940 194 .984     

Total 199.000 199       
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ANOVA 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

การโฆษณา 
และมีตัวแทน
จ าหน่าย 

Between 
Groups 

8.189 3 2.730 2.804 .041 

Within 
Groups 

190.811 196 .974     

Total 199.000 199       

การส่งเสรมิ
การขายและ
โฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน ์

Between 
Groups 

14.741 3 4.914 5.227 .002 

Within 
Groups 

184.259 196 .940     

Total 199.000 199       

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

Between 
Groups 

4.131 3 1.377 1.385 .249 

Within 
Groups 

194.869 196 .994     

Total 199.000 199       

ราคาชัดเจน
คุ้มค่า และ
สถานที่จัด
จ าหน่ายมีความ
สะดวก 

Between 
Groups 

3.803 3 1.268 1.273 .285 

Within 
Groups 

195.197 196 .996     

Total 199.000 199       

บรรจุภัณฑ์ Between 
Groups 

.812 3 .271 .268 .849 

Within 
Groups 

198.188 196 1.011     

Total 199.000 199       

การซื้อ
ออนไลน์ และ
มีมาตรฐาน
รองรับ ฉลาก
ชัดเจน 

Between 
Groups 

.722 3 .241 .238 .870 

Within 
Groups 

198.278 196 1.012     

Total 199.000 199       
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ANOVA 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

การโฆษณา 
และมีตัวแทน
จ าหน่าย 

Between 
Groups 

5.572 5 1.114 1.118 .352 

Within 
Groups 

193.428 194 .997     

Total 199.000 199       

การส่งเสรมิ
การขายและ
โฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน ์

Between 
Groups 

14.291 5 2.858 3.002 .012 

Within 
Groups 

184.709 194 .952     

Total 199.000 199       

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

Between 
Groups 

10.600 5 2.120 2.183 .058 

Within 
Groups 

188.400 194 .971     

Total 199.000 199       

ราคาชัดเจน
คุ้มค่า และ
สถานที่จัด
จ าหน่ายมีความ
สะดวก 

Between 
Groups 

4.330 5 .866 .863 .507 

Within 
Groups 

194.670 194 1.003     

Total 199.000 199       

บรรจุภัณฑ์ Between 
Groups 

6.243 5 1.249 1.257 .284 

Within 
Groups 

192.757 194 .994     

Total 199.000 199       

การซื้อ
ออนไลน์ และ
มีมาตรฐาน
รองรับ ฉลาก
ชัดเจน 

Between 
Groups 

8.101 5 1.620 1.647 .149 

Within 
Groups 

190.899 194 .984     

Total 199.000 199       

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

ANOVA 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

การโฆษณา 
และมีตัวแทน
จ าหน่าย 

Between 
Groups 

6.148 5 1.230 1.237 .293 

Within 
Groups 

192.852 194 .994     

Total 199.000 199       

การส่งเสรมิ
การขายและ
โฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน ์

Between 
Groups 

17.823 5 3.565 3.817 .003 

Within 
Groups 

181.177 194 .934     

Total 199.000 199       

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

Between 
Groups 

2.807 5 .561 .555 .734 

Within 
Groups 

196.193 194 1.011     

Total 199.000 199       

ราคาชัดเจน
คุ้มค่า และ
สถานที่จัด
จ าหน่ายมีความ
สะดวก 

Between 
Groups 

11.905 5 2.381 2.469 .034 

Within 
Groups 

187.095 194 .964     

Total 199.000 199       

บรรจุภัณฑ์ Between 
Groups 

.493 5 .099 .096 .993 

Within 
Groups 

198.507 194 1.023     

Total 199.000 199       

การซื้อ
ออนไลน์ และ
มีมาตรฐาน
รองรับ ฉลาก
ชัดเจน 

Between 
Groups 

10.320 5 2.064 2.122 .064 

Within 
Groups 

188.680 194 .973     

Total 199.000 199       
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ANOVA 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

การโฆษณา 
และมีตัวแทน
จ าหน่าย 

Between 
Groups 

1.400 4 .350 .345 .847 

Within 
Groups 

197.600 195 1.013     

Total 199.000 199       

การส่งเสรมิ
การขายและ
โฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน ์

Between 
Groups 

6.370 4 1.592 1.612 .173 

Within 
Groups 

192.630 195 .988     

Total 199.000 199       

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

Between 
Groups 

4.241 4 1.060 1.062 .377 

Within 
Groups 

194.759 195 .999     

Total 199.000 199       

ราคาชัดเจน
คุ้มค่า และ
สถานที่จัด
จ าหน่ายมีความ
สะดวก 

Between 
Groups 

9.658 4 2.414 2.487 .045 

Within 
Groups 

189.342 195 .971     

Total 199.000 199       

บรรจุภัณฑ์ Between 
Groups 

4.465 4 1.116 1.119 .349 

Within 
Groups 

194.535 195 .998     

Total 199.000 199       

การซื้อ
ออนไลน์ และ
มีมาตรฐาน
รองรับ ฉลาก
ชัดเจน 

Between 
Groups 

7.909 4 1.977 2.018 .093 

Within 
Groups 

191.091 195 .980     

Total 199.000 199       
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ANOVA 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

การโฆษณา 
และมีตัวแทน
จ าหน่าย 

Between 
Groups 

9.261 5 1.852 1.894 .097 

Within 
Groups 

189.739 194 .978     

Total 199.000 199       

การส่งเสรมิ
การขายและ
โฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน ์

Between 
Groups 

11.043 5 2.209 2.280 .048 

Within 
Groups 

187.957 194 .969     

Total 199.000 199       

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

Between 
Groups 

16.054 5 3.211 3.405 .006 

Within 
Groups 

182.946 194 .943     

Total 199.000 199       

ราคาชัดเจน
คุ้มค่า และ
สถานที่จัด
จ าหน่ายมีความ
สะดวก 

Between 
Groups 

4.555 5 .911 .909 .476 

Within 
Groups 

194.445 194 1.002     

Total 199.000 199       

บรรจุภัณฑ์ Between 
Groups 

3.728 5 .746 .741 .594 

Within 
Groups 

195.272 194 1.007     

Total 199.000 199       

การซื้อ
ออนไลน์ และ
มีมาตรฐาน
รองรับ ฉลาก
ชัดเจน 

Between 
Groups 

6.905 5 1.381 1.395 .228 

Within 
Groups 

192.095 194 .990     

Total 199.000 199       
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ANOVA 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

การโฆษณา 
และมีตัวแทน
จ าหน่าย 

Between 
Groups 

7.158 4 1.789 1.819 .127 

Within 
Groups 

191.842 195 .984     

Total 199.000 199       

การส่งเสรมิ
การขายและ
โฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน ์

Between 
Groups 

8.659 4 2.165 2.218 .068 

Within 
Groups 

190.341 195 .976     

Total 199.000 199       

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

Between 
Groups 

9.534 4 2.383 2.453 .047 

Within 
Groups 

189.466 195 .972     

Total 199.000 199       

ราคาชัดเจน
คุ้มค่า และ
สถานที่จัด
จ าหน่ายมีความ
สะดวก 

Between 
Groups 

2.664 4 .666 .662 .619 

Within 
Groups 

196.336 195 1.007     

Total 199.000 199       

บรรจุภัณฑ์ Between 
Groups 

5.594 4 1.398 1.410 .232 

Within 
Groups 

193.406 195 .992     

Total 199.000 199       

การซื้อ
ออนไลน์ และ
มีมาตรฐาน
รองรับ ฉลาก
ชัดเจน 

Between 
Groups 

4.586 4 1.146 1.150 .334 

Within 
Groups 

194.414 195 .997     

Total 199.000 199       
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ANOVA 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

การโฆษณา 
และมีตัวแทน
จ าหน่าย 

Between 
Groups 

5.742 5 1.148 1.153 .334 

Within 
Groups 

193.258 194 .996     

Total 199.000 199       

การส่งเสรมิ
การขายและ
โฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน ์

Between 
Groups 

4.649 5 .930 .928 .464 

Within 
Groups 

194.351 194 1.002     

Total 199.000 199       

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ 

Between 
Groups 

2.589 5 .518 .511 .767 

Within 
Groups 

196.411 194 1.012     

Total 199.000 199       

ราคาชัดเจน
คุ้มค่า และ
สถานที่จัด
จ าหน่ายมีความ
สะดวก 

Between 
Groups 

6.339 5 1.268 1.277 .276 

Within 
Groups 

192.661 194 .993     

Total 199.000 199       

บรรจุภัณฑ์ Between 
Groups 

9.221 5 1.844 1.885 .099 

Within 
Groups 

189.779 194 .978     

Total 199.000 199       

การซื้อ
ออนไลน์ และ
มีมาตรฐาน
รองรับ ฉลาก
ชัดเจน 

Between 
Groups 

11.140 5 2.228 2.301 .046 

Within 
Groups 

187.860 194 .968     

Total 199.000 199       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวัติผู้ศึกษา 
 

 นางสาวปพร ลิ่วลักษณ์ เกิดเม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2523 ส าเร็จการศึกษาปริญญา
บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปีการศึกษา 2545 และศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ปัจจุบันท างานที่ บริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 

 

 



 

 

 


