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ความต้องการซื้อสบูก่ ้อนแบรนด์แสนเสน่ หใ์ นเขต กรุงเทพมหานคร
The need to buy a Sansanay brand of soap in Bangkok.
นางสาวอรุณรัตน์ แสงจันทร์

บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การศึก ษา ความต้ อ งการซื้อ สบู่ ก้อ นแบรนด์ แ สนเสน่ ห์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาดสบู่ก้อน
แบรนด์แสนเสน่ ห์ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี
ของตลาดสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ หใ์ นเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษาการดาเนินธุรกิจของ
ตลาดสบู่กอ้ นแบรนด์แสนเสน่หใ์ นเขตกรุงเทพมหานคร
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ ซึง่ มีกลุ่มตัวอย่างรวม 200 คน สถิตทิ ใ่ี ช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างและตัวแปรทีน่ ามาศึกษา ได้แ ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการทดสอบสมมติฐานใช้สถิตทิ ดสอบไคสแควร์
(chi-square) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ ห์ ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร และหาความแตกต่ า งของลัก ษณะทางประชากรกับ ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ ห์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ สองกลุ่มด้วยค่าที (t-test)และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ มากกว่าสองกลุ่มขึน้ ไป
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test ทัง้ นี้หากพบความ
แตกต่ า งจะท าการทดสอบต่ อ โดยใช้ส ถิติ Multiple-comparison test ด้ว ยใช้ว ิธีห าค่ า LSD
เพือ่ ทดสอบว่ามีกลุ่มใดบ้างทีม่ คี วามแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า
1. พฤติกรรมการเลือกใช้สบู่ก้อนส่วนใหญ่ยงั เป็ นที่นิยม และยังนิยมเลือกซื้อสบู่ก้อน
โดยจะเลือกจากส่วนผสมทีน่ ามาใช้ – สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ เพราะจะมีผลต่อการตัดสินใจซือ้
มากทีส่ ดุ
2. ระดับ การตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างในการซื้อสบู่ก้อนในปั จจุบนั โดยรูปแบบของ
ผลิต ภัณฑ์ มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อ เพราะต้องการรูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่มี ีความสวยงาม
คาดหวังให้สามารถใช้ได้ทงั ้ ผิวหน้า + ผิวกาย อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิว มีขนาด 50 กรัม
ส่วนผสมที่ช่นื ชอบมากที่สุด ขมิ้น + มะขามเปี ยก สาหรับใครมีปัญหาผิวหมองคล้าผิวไม่ขาว
เท่าทีอ่ ยากเป็ น จะช่วยเผยผิวใหม่ของคุณให้ดูส ดใสเรียบเนียน กระจ่างใสอย่างเป็ นธรรมชาติ
ซึ่งส่วนผสมทีต่ ้องการเป็ นสารสกัดจากธรรม ตามกระแสผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปั จจัยทีจ่ ะทาให้
หันมาสนใจสบู่แบรนด์แสนเสน่หซ์ ง่ึ การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทท่ี าให้น่าเชื่อถือใน
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
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3. การทดสอบสมมติฐานทีห่ าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรกับพฤติกรรม
การเลือ กซื้อ สบู่ ก้อ นแบรนด์แ สนเสน่ ห์ ได้แ ก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ น
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ สบู่ก่อนแบรนด์แสนเสน่หม์ นี ยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05
นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ปี ั จจัยด้านประชากร ได้แก่
อายุ อาชีพ และรายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ นที่แ ตกต่ า งกัน มีก ารตัด สิน ใจซื้อ ที่เ หมือ นกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ยกเว้นเพศชายและเพศหญิง
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Abstract
This research is a study. The need to buy a charming brand of soap in Bangkok.
Objective 1. To study the needs and behaviors of the charming brand soap market in
Bangkok. 2. To study the sales and the 5-year sales trend of the charming brand soap
market in Bangkok. 3. To study the business operations of Charming brand soap market
in Bangkok
Collect data using questionnaires as tools which has a total of 200 samples.
The statistics used to analyze general data of the sample group and the variables that
are studied are percentage, frequency, mean and standard deviation. For testing
hypotheses using chi-square test statistics To find the relationship between the need to
buy a charming brand of soap in Bangkok And finding differences in demographic
characteristics and factors that affect the decision to buy a charming brand of soap in
Bangkok By testing the difference of two mean values with t (t-test) and test the difference
of more than two groups of mean With one-way analysis of variance (One-way ANOVA)
or F-test However, if differences are found, the test will continue using statistics. Multiplecomparison test using LSD method to test which groups are different The research found
that
1. The behavior of choosing to use a lot of soap is still popular. And still prefer
to buy soap by choosing from the ingredients used - the properties of the product Because
it will affect the decision to buy as much as possible.
2. The level of decision of the sample group in the purchase of soap in the
present by the product model affecting the purchase decision because they want the
style of the product that is beautiful Expect to be able to use both facial skin + gentle
body skin suitable for all skin types. Size is 50 grams. The most favorite ingredient
Turmeric + Tamarind For anyone with dull skin problems, the skin is not as white as
you want to be. Will help reveal your new skin to look brighter, smoother Clear, natural
which the desired ingredient is extracted from Dharma According to the natural product
stream Factors that will turn the attention to the charming brand of soap.
Which guarantees the safety of the product that makes it reliable in the benefits of the
product.
3. The hypothesis testing to find the relationship between demographic factors
and buying behavior a charming brand, including sex, age, occupation and average
income per month. There is a relationship with the decision making behavior of buying
soap before the brand of charm, with significance at the level of 0.05
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In addition, it was found that the population in Bangkok with demographic factors
such as occupation and average income per month is different. Have the same buying
decision with statistical significance at the level of 0.05 except for male and female.
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บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สบู่ เป็ นสิง่ จาเป็ นทีใ่ ช้ในการทาความสะอาดร่างกาย เช่น การอาบน้ า การล้างมือ สบู่จะ
ช่วยละลายไขมัน ทาให้การชาระล้างสะอาดมากขึน้ สบู่ (soap) คือ สารเคมีท่เี กิดจากการทา
ปฏิกริ ยิ ากันระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์(ด่าง,โซดาไฟ, (NaOH,) และน้ ามันทีม่ าจากสัตว์หรือ
พืช มีสว่ นผสมระหว่างกรด(ไขมัน)กับเบส(ด่าง) ในอัตราส่วนทีท่ าให้สามารถทาความสะอาดได้
ดี และไม่เป็ นอันตรายต่อผิว คือมีค่า pH อยู่ระหว่าง 8-10 ใช้ชาระล้างร่ างกายควบคู่กบั การ
อาบน้า ทามาจากไขมันสัตว์ผสมกับน้าหอม โซดาไฟ และวัตถุดบิ อื่นๆ
สบู่กอ้ น คือส่วนผสมระหว่างกรด (ไขมัน) กับเบส (ด่าง) ในอัตราส่วนทีม่ คี วามพอดีซง่ึ จะ
สามารถทาให้ทาความสะอาดได้ดี และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิว คือต้องมีคา่ pH อยูร่ ะหว่าง 810 (ในเอกสารจดแจ้งของ อย.ให้ผผู้ ลิตสบู่กอ้ นระบุวา่ มีคา่ ph ไม่เกิน 11) กรดหรือกรดไขมัน
เช่น ไขมันสัตว์ น้ามันพืช เบส เช่นโซดาไฟ โดยทัวไปอั
่ ตราส่วนผสมทีเ่ หมาะสมคือเมือ่ ผสมกัน
แล้วควรจะเหลือกรดไขมันอยูป่ ระมาณ 5% ซึง่ หากไม่มเี ครือ่ งมือเพือ่ วัดค่า pH ให้เก็บรักษาสบู่
เอาไว้อย่างน้อย 15-30 วัน เพือ่ ลดค่า pH ให้ลดลงอยูใ่ นอัตราทีเ่ หมาะสม สบู่นนได้
ั ่ มาจากน้ามัน
พืชหรือสัตว์และไขมันทาปฎิกริยากับอัลคาไลน์ (ด่างสูง) เช่น โซดาไฟ หรือโพแทสเซียมไฮดร
อกไซด์ในสารละลายในน้า
โดยไขมันและน้ามันเป็ นส่วนประกอบของไตรกลีเซอไรด์ กล่าวคือ โมเลกุลของกรดไขมันสาม
โมเลกุลติดกับโมเลกุลของกลีเซอรอลหนึ่งโมเลกุลสารประกอบอัลคาไลน์ (ด่างสูง) ทีม่ กั ถูก
เรียกว่า ไล (lye) ชักนาให้เกิดกระบวนการการเปลีย่ นเป็ นสบู่ (saponification) ในปฏิกริ ยิ านี้
ไขมันไตรกลีเซอไรด์จะสลายด้วยน้า (hydrolyze) กลายเป็ นกรดไขมันอิสระ และกรดไขมันอิสระ
จะรวมกับอัลคาไลจนเกิดเป็ นสบู่หรือส่วนผสมของเกลือสบู่ไขมันหรืออัลคาไลทีเ่ กินมาจกลาย
เป็ นน้าและกลีเซอรอลอิสระ(กลีเซอรีน) ผลพลอยได้คอื กลีเซอรีนสามารถคงอยูใ่ นรูปผลิตภัณฑ์
สบู่ทาหน้าทีเ่ ป็ นสารทีท่ าให้ความชุม่ ชืน้ หรือถูกแยกออกเพือ่ นาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
https://sites.google.com/site/thasbucakhwanhangcrkhe/bth-thi-2
คุณสมบัตขิ องสบู่ทไ่ี ด้จากกรดไขมันต่างชนิดกัน มีดงั นี้
1. น้ามันมะพร้าว สบู่ทผ่ี ลิตได้มเี นื้อแข็ง กรอบ แตกง่าย สีขาวข้น มีฟองจานวนมาก ให้
ฟองทีค่ งทนพอควร เมือ่ นาไปใช้แล้วก่อให้เกิดผิวแห้ง
2. น้ ามันปาล์ม ให้สบู่ทแ่ี ข็งเล็กน้อย มีฟองน้อย ฟองคงทนอยู่นาน มีคุณสมบัติ ช่วยใน
การชะล้างได้ดี แต่ทาให้เกิดผิวแห้ง
3. น้ ามันราข้าว ให้วติ ามินอีมาก ทาให้สบู่มคี วามชุ่มชืน้ บารุงผิว สามารถลดความแห้ง
ของผิว
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4. น้ ามันถัวเหลื
่ อง เป็ นน้ ามันที่เข้าได้ดกี บั น้ ามันอื่น ให้ความชุ่มชื้น รักษาผิว ได้ดี แต่
อายุการเก็บไว้ได้ในระยะเวลาไม่นาน มีกลิน่ เหม็นหืนง่าย
5. น้ามันงา เป็ นน้ามันทีใ่ ห้วติ ามินอี และให้ความชุม่ ชืน้ รักษาผิว แต่มกี ลิน่ เฉพาะตัว
6. น้ ามันมะกอก ทาให้ได้สบู่ทแ่ี ข็งพอสมควร ใช้ได้นาน มีฟองเป็ นครีมนุ่มนวลมาก ให้
ความชุม่ ชืน้ ไม่ก่อให้ให้ผวิ แห้ง
7. น้ามันละหุง่ ช่วยทาให้สบู่มฟี องขนาดเล็กจานวนมาก ทาให้สบู่เป็ นเนื้อเดียวกันดี สบู่
ไม่แตก ทาให้สบู่มคี วามนุ่มเนียน และช่วยให้ผวิ นุ่ม
8. น้ามันเมล็ดทานตะวัน ทาให้สบู่มคี วามนุ่มขึน้ แต่ก่อให้เกิดฟองน้อย
9. ไขมันวัว จะทาให้ได้สบู่ทม่ี เี นื้อแข็งมีสขี าวระยะเวลาอายุการใช้งานทีน่ านแต่มฟี อง
น้อย ทนนาน แต่มคี วามนุ่มนวล
10.ไขมันหมู จะทาให้ได้สบู่ทม่ี ลี กั ษณะเนื้อแข็ง ระยะเวลาอายุการใช้งานนาน ฟองน้อย
แต่มคี วามทนนาน
11. ขีผ้ ง้ึ จะทาให้ได้ได้สบู่เนื้อแข็ง ระยะเวลาอายุการใช้งานนาน ฟองน้อย แต่ มคี วาม
ทนนาน
12. ไขมันแพะ จะทาให้ได้ได้สบู่เนื้อนุ่ม มีความชุม่ ชืน้ แก่ผวิ ทาให้ผวิ มีความนุ่มเนียน
สบู่ คือ ของใช้ทจ่ี าเป็ นในชีวติ ประจาวัน ทุกวันเราอาบน้าต้องใช้สบู่เพือ่ การขจัดสิง่
สกปรกออกจากร่างกาย ซึง่ คนส่วนมากมักจะเลือกสบู่ทส่ี ามารถทาความสะอาดได้ดมี ากๆ จน
ไม่คานึงถึงผลเสียทีจ่ ะเกิดกับผิวในภายหลัง ปั จจุบนั สบู่มมี ากมายหลายชนิดให้เราเลือกใช้ ตาม
ความเหมาะสมและความชอบของแต่ละบุคคล แต่เรารูจ้ กั สบู่เหล่านัน้ ดีเพียงไร และจะมีสกั กีค่ น
ทีใ่ ส่ใจในรายละเอียดว่าสบูแ่ ต่ละก้อนมีสว่ นประกอบสาคัญอะไรบ้างสบู่ทด่ี จี ะต้องมีสว่ นประกอบ
สาคัญทีจ่ าเป็ นและมีประโยชน์ต่อผิว ซึง่ นอกจากจะทาให้สบู่ทไ่ี ด้ทาความสะอาดผิวได้ดแี ล้ว ยัง
สามารถบารุงผิวได้อกี ด้วย ทัง้ นี้ สบู่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องใช้เป็ นประจาทุกวัน หากเราคัดสรรสบู่ทด่ี มี ี
คุณภาพ จะทาให้เรามีสขุ ภาพผิวของทีด่ อี ยูค่ กู่ บั เราไปตลอดนานเท่านาน
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ สบู่เป็ นสิง่ จาเป็ นในการดาเนินชีวติ ในแต่ละวัน อีกทัง้
ผูบ้ ริโภคมีความต้องการสบู่ทห่ี ลากหลาย ทัง้ รูปแบบ (สบู่กอ้ น สบู่เหลว) การใช้งาน สี กลิน่ และ
อรรถประโยชน์อ่นื ๆ แม้ตลาดสบู่จะมีผผู้ ลิตมากรายและมีการแข่งขันสูง แต่กม็ ผี ผู้ ลิตรายใหม่
เข้ามาในตลาดเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ เพราะสบู่เป็ นสินค้าทีส่ ามารถใช้ทดแทนกันได้และมี ต้นทุนในการ
ผลิตต่า เพียงแต่ผผู้ ลิตต้องสร้างความแตกต่างให้กบั ผลิตภัณฑ์ของตนให้แตกต่างจากคูแ่ ข่ง แต่
ไม่เพียงการสร้างความแตกต่างเพียงอย่างเดียวทีผ่ ผู้ ลิตต้องคานึงถึง ผูผ้ ลิตต้องสร้างผลิตภัณฑ์
ทีต่ รงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคด้วย ซึง่ ต้องศึกษาจากพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ ริโภค
อีกทัง้ ทัศนคติทม่ี ตี ่อผลิตภัณฑ์สบู่ทม่ี ใี นตลาด
ซึง่ จะทาให้ผผู้ ลิตเห็นข้อดีขอ้ เสียของผลิตภัณฑ์และความต้องการของผูบ้ ริโภค
เพือ่ นามา
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์สบูใ่ ห้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคต่อไป
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ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสาคัญและมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการในการซื้อสบู่
ก้อนแบรนด์แสนเสน่หใ์ นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เพือ่ นาผล
ทีไ่ ด้จากการวิจยั ไปปรับปรุงแผนธุรกิจการจัดจาหน่ายสบู่สมุนไพรแบรนด์แสนเส่นห์ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาดสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ ห์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี ของตลาดสบู่กอ้ นแบรนด์แสนเสน่หใ์ น
เขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของตลาดสบู่ ก้ อ นแบรนด์ แ สนเสน่ ห์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร

1.3 นิยามศัพท์เฉพาะ
ความต้องการ หมายถึง รูปแบบทางจิตวิทยาหรือความรูส้ กึ ทีน่ าไปสูจ่ ุดมุง่ หมาย หรือ
เหตุผล การกระทาของพฤติกรรมในที่ นี้หมายถึงความต้องการในการใช้สบู่ก้อนแบรนด์แสน
เสน่หเ์ ท่านัน้
พฤติ กรรม หมายถึง การกระทาต่าง ๆ ของมนุ ษย์ทแ่ี สดงออกของจิตใจทัง้ ภายในและ
ภายนอก เป็ น การกระท าเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของบุ ค คล ซึ่ง บุ ค คลสัง เกตและใช้
เครือ่ งมือทดสอบได้
สบู่ หมายถึ ง สบู่ ส มุ น ไพรแบรนด์ แ สนเสน่ ห์ ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นที่ บ ริ โ ภคใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันทุกวัน เพือ่ การขจัดสิง่ สกปรกออกจากร่างกาย

1.4 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาความต้องการในการซือ้ สบู่กอ้ นแบรนด์แสนเสน่ห์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผูว้ จิ ยั กาหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การศึกษาครัง้ นี้จะศึกษาถึงความต้องการในการซื้อสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ ห์ โดยใช้
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการจัด
จาหน่าย ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
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2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชาชนทัวไปที
่ ใ่ ช้สบู่แบรนด์แสนเสน่ห์ จานวน 200 คน
3. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
ศึกษาเฉพาะพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร เท่านัน้
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา
ผูว้ จิ ยั เริม่ ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562

1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทาให้ทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมของตลาดสบู่กอ้ นแบรนด์แสนเสน่หใ์ นเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ทาให้ทราบถึงยอดขายและแนวโน้ มยอดขาย 5 ปี ของตลาดสบู่ก้อนแบรนด์แสน
เสน่หใ์ นเขตกรุงเทพมหานคร
3. ท าให้ ท ราบถึ ง การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของตลาดสบู่ ก้ อ นแบรนด์ แ สนเสน่ ห์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
4. เพือ่ เป็ นแนวทางในการนาไปปฏิบตั เิ พือ่ การประกอบธุรกิจ สบู่กอ้ นแบรนด์แสนเสน่ ห์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น
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วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึ ก ษา เรื่ อ ง ความต้ อ งการในการซื้ อ สบู่ ก้ อ นแบรนด์ แ สนเสน่ ห์ ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาด เป็ น การวิจ ยั เชิง ส ารวจ (Survey
Research) ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. การเก็บข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจทีท่ าการวิจยั

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนทัวไปที
่
่อยู่ในเขตพื้นที่ จงั หวัดกรุงเทพมหานคร เป็ นจานวนกลุ่มตัว อย่า ง
ทัง้ หมด 200 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบบสอบถามความต้องการและการดาเนินงานธุรกิจสบู่ก้อนในเขต กรุงเทพมหานคร
โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการคิดค้นและตัง้ แบบสอบถามขึน้ มาเอง ซึง่ จะถูกนามาวิเคราะห์กบั การตัดสินใจ
ซือ้ สบู่กอ้ นในเขต กรุงเทพมหานคร
2.1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ เพื่อทาให้ทราบลักษณะทัวไปของประชากร
่
คือ
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และสถานะ ซึ่งจะถูกนามาวิเคราะห์กบั การตัดสินใจซื้อสบู่
ก้อน
2.2 ข้อมูลการตัดสินใจซือ้ สบู่กอ้ นโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เพือ่ ให้
ทราบถึงความต้องการในการเลือกซือ้ สบู่กอ้ นโดยแท้จริง โดยเป็ นคาถามทีม่ กี ารระบุตวั เลือกให้
กลุ่มตัวอย่างในการเลือกหรือให้ระบุคาตอบทีต่ รงกับความต้องการเอง ใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด

10

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูท้ าการศึกษาเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ตามขัน้ ตอน
มาตรฐานของสร้างขึน้ เครือ่ งมือดังกล่าวโดยมีขนั ้ ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
3.1 ดาเนินการส่งแบบสอบถามแก่ผตู้ อบแบบสอบถามโดยชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการศึกษา รายละเอียดในการตอบแบบสอบถามแก่ผตู้ อบแบบสอบถาม
3.2 ดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน
ของแบบสอบถาม
3.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธที างสถิติ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่
วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2562

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบแบบสอบถามแล้ว ผู้ทาการศึกษาทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลข้อมูล โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for
window ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ทีใ่ ช้ได้
แก่ ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใน
การอธิบายข้อมูลประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ
ปั จจุบนั และความต้องการในการซื้อสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ หใ์ นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด

5. การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ทาการวิจยั
การเก็บข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจ มีรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีม่ าและสถานทีก่ าร
เก็บรวบรวมข้อมูล วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 ทีม่ าและสถานทีก่ ารเก็บข้อมูล
เนื่องจากผูว้ จิ ยั มีความต้องการทราบรายละเอียดการดาเนินธุรกิจตัง้ แต่การเริม่
ธุรกิจจนไปถึงการจัดจาหน่ายสบู่กอ้ น โดยได้เลือกใช้วธิ กี ารการสัมภาษณ์ และการอ่านบทความ
จากเว็บไซต์ จากแหล่งข้อมูลจานวน 3 แหล่ง ดังต่อไปนี้
5.1.1 นางสาวสกาวเดื อ น แสงสว่ า ง อดี ต ผู้ จ ัด จ าหน่ า ยสบู่ ก้ อ น
โดยมีประสบการณ์ดา้ นการขายสบู่กอ้ นเป็ นเวลา 3 ปี โดยเป็ นการจ้างผลิตสบู่จากโรงงานผูผ้ ลิต
และจัดจาหน่ ายในแพ็กเกจ ยีห่ อ้ ของตัวเอง โดยสินค้าทีท่ าการจัดจาหน่ ายนัน้ ได้รบั อย.รับรอง
ซึง่ ทาผูบ้ ริโภคมันใจได้
่
วา่ ได้รบั สินค้าทีม่ คี ุณภาพ
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าเป็ นผูป้ ระกอบการมีวสิ ยั ทัศน์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง
มีแนวทางในการจัดจาหน่ายและจัดทาบรรจุภณ
ั ฑ์ทน่ี ่าสนใจ อีกทัง้ เป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
ทีผ่ วู้ จิ ยั นัน้ ให้ความสนใจ
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5.1.2 จากเอกสาร สิง่ พิมพ์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์เกีย่ วการดาเนินกิจการ
ธุรกิจต่างๆ
5.1.3 ค้นคว้าข้อมูลวิดโี อเพิม่ เติมเกีย่ วกับแนวคิดการบริหารธุรกิจ จาก
การรับชมเว็บไซต์ www.youtube.com
5.2 วิธกี ารเก็บข้อมูล
จากการเก็ บ ข้อ มู ล ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ธุ ร กิจ นั น้ มีด้ ว ยกัน 3 รู ป แบบ คือ การ
สัมภาษณ์ การอ่านบทความจากเว็บไซต์และการค้นคว้าข้อมูลวิดโี อเพิม่ เติม โดยเนื้อหาในการ
เก็บข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการจัดการและพฤติกรรมองค์การ การจัดการการตลาด การ
จัดการการเงิน การจัดการดาเนินงาน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึง่ มีรายละเอียดแต่ละรูปแบบ
ดังนี้
5.2.1 วิธกี ารสัมภาษณ์ใช้กบั นางสาวสกาวเดือน แสงสว่าง ซึ่งจะเป็ น
การสอบถามเกีย่ วกับการลงทุน การบริหารสินค้าคงคลัง การวางแผนกระบวนการผลิต ช่องทาง
ในการจัด จ าหน่ า ย ผลกระทบต่ า ง ๆที่เ กี่ ย วข้อ งกับ ลัก ษณะของผลิต ภัณ ฑ์ จนกระทัง่
สภาพแวดล้อมแนวโน้มความน่าจะเป็ นของตลาดในปั จจุบนั และอนาคต
5.2.2 วิธกี ารอ่านบทความจากเว็บไซต์ท่ี ใช้กบั การบริหารการค้า และ
การลงทุนด้านธุรกิจต่างๆ
5.2.3 วิธกี ารค้นคว้าวิดโี อเพิม่ เติมจากเว็บไซต์
5.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และการอ่านบทความ จะ
ทาให้ได้เนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการนาไปเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจสบู่กอ้ นได้ โดยจะทาการ
วิเคราะห์แยกส่วนที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับการจัดการและพฤติกรรมองค์การ การจัดการการตลาด
การจัดการการเงิน การจัดการดาเนินงาน การจัดการเชิงกลยุทธ์ และนาไปประกอบกับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการเก็บตัวอย่างความต้องการของผูบ้ ริโภคเพื่อให้เกิดการบูรณาการให้
สอดคล้องกัน
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่อง “ความต้องการในการเลือกซื้อสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ ห์ ” โดยมี
เป้ าหมายของการวิจยั คือ ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายในการเลือกซื้อสบู่กอ้ นในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และศึกษารายละเอียดในการดาเนิน
ธุรกิจสบู่กอ้ น โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพือ่ ศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด
2. เพือ่ ศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี
3. เพือ่ ศึกษาการดาเนินธุรกิจ
4. เพือ่ ศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
โดยการศึกษาเริม่ จากการทบทวนวรรณกรรมที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับการการจัดการใน
อุตสาหกรรมที่ต้องการและการดาเนินงานธุรกิจสบู่ ก้อน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการกละ
พฤติกรรมองค์การในอุตสาหกรรม ด้านการจัดการการตลาดในอุตสาหกรรม ด้านการจัดการ
การเงินในอุตสาหกรรม ด้านการจัดการการดาเนินงานในอุตสาหกรรม และด้านการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ได้เก็บตัวอย่างความต้อ งการของผูบ้ ริโภคงานทัวไปผ่
่ านช่องทาง
ออนไลน์ จานวน 200 คน โดยแบบสอบถามจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
และส่วนที่ 2 ข้อมูลการตัดสินใจซื้อสบู่ก้อนในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บตัวอย่างด้วยวิธกี ารแจกเอกสารออนไลน์ ซึ่งใช้เวลาในการเก็บ
ข้อมูล 2 สัปดาห์ จากนัน้ ได้นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อหา
ความต้องการของผู้บริโภคโดยวิธกี ารแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
นอกจากการเก็บตัวอย่างความต้องการของผู้บริโภคแล้วผู้ วจิ ยั ได้ทาการเก็บข้อมูล
เกีย่ วกับธุรกิจทีท่ าวิจยั จากแหล่งข้อมูลจานวน 3 แหล่ง ดังนี้
1. นางสาวสกาวเดือน แสงสว่าง อดีตผูจ้ ดั จาหน่ายสบู่กอ้ น โดยมีประสบการณ์ดา้ นการ
ขายสบู่กอ้ นเป็ นเวลา 3 ปี โดยเป็ นการจ้างผลิตสบู่จากโรงงานผูผ้ ลิต และจัดจาหน่ายในแพ็กเกจ
ยีห่ อ้ ของตัวเอง
2. จากการรับชม www.youtube.com “การวางแผนการผลิตและการจัดการการผลิต ”
โดย Thailand Cyber University , “ Lean & Kaizen กับการเพิม่ ผลิตภาพงาน” โดย Khon kaen
University
3. จากเอกสาร “การบริหารการผลิต” จาเว็บไซต์http://memberproduction.tripod.com,
ระบบการผลิต และการจัดทาสายการผลิตให้สมดุล” จากเว็บไซต์ http://elearning.bu.ac.th

13

1. สรุปผลการศึกษา
จากการศึก ษาศึก ษาวิจ ัย “ความต้ อ งการในการเลือ กซื้อ สบู่ ก้ อ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยสรุปผลดังนี้

1.1 สรุปผลศึกษาความต้องการและพฤติ กรรมของตลาด
1.1.1 ข้อมูลการตัดสินใจซือ้ สบู่กอ้ นในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า (Product) ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์สบู่กอ้ นมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 89 โดยส่วนใหญ่มองว่าส่วนผสมทีน่ ามาใช้-สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ เป็ น
ปั จจัยทีส่ าคัญทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 39.5 ส่วนใหญ่มองว่ารูปแบบของผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามสวยงาม
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสบู่ คิดเป็ นร้อยละ 83.5 ผู้บริโภคมีความคาดหวังว่าสบู่สามารถ
ใช้ได้ทงั ้ ผิวหน้า+ผิวกาย อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 44.5 และมอง
ว่าสบู่ ขนาด 50 กรัม / 4.5*5.5 ซม. และหนา 2 ซม. เป็ นขนาดทีต่ อ้ งการมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อย
ละ 59 ส่วนผสมของและคุณสมบัตทิ ผ่ี บู้ ริโภคชอบมากทีส่ ุดคือ ขมิน้ +มะขามเปี ยก แก้ปัญหาผิว
หมองคล้ า ไม่ ข าวเนี ย นและช่ว ยท าให้ผิว ดูส ดใสเรีย บเนี ย น กระจ่ า งใสอย่า งเป็ น ธรรมชาติ
คิดเป็ นร้อยละ 31.5 ส่วนผสมเพิม่ เติมทีผ่ บู้ ริโภคต้องการมากทีส่ ดุ คือ สารสกัดจากธรรมชาติ คิด
เป็ นร้อยละ 28.5 และปั จจัยทีท่ าให้ผบู้ ริโภคหันมาสนใจแบรนด์แสนเสน่หม์ ากทีส่ ุดคือการรับรอง
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ท่มี คี วามน่ าเชื่อถือในประโยชน์ของผลิตภัณฑ์มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 36.5
1.1.2 ข้อมูลการตัดสินใจซื้อสบู่กอ้ นในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) ผูบ้ ริโภคมองว่าการติดราคาสินค้ามีผลต่อการใช้ในการ
เปรียบเทียบราคามากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 50 เกณฑ์ดา้ นราคาทีผ่ บู้ ริโภคใช้ในการเลือกซื้อสบู่
มากทีส่ ุด คือสบู่ทม่ี รี าคาระดับกลาง เพราะใช้ทาความสะอาดไม่เน้นสรรพคุณมาก คิดเป็ นร้ อย
ละ 58.5 และผูบ้ ริโภคเลือกซือ้ สบู่ทมี รี าคา 69 บาท มากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 60
1.1.3 ข้อมูลการตัดสินใจซือ้ สบู่กอ้ นในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ (Place) ผู้บริโภคมักตัดสินใจซื้อสบู่ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 64.5 โดยลักษณะของเว็บไซต์ทผ่ี บู้ ริโภคนัน้ ชอบมากทีส่ ุด คือ
มีหน้าเว็บไซต์ทส่ี วยงาม รูปแบบทีเ่ ก๋ และทันสมัย เพิม่ ความน่ าสนใจและติดตามสินค้า คิดเป็ น
ร้อยละ 42.5 ผูบ้ ริโภคมองว่าการทีม่ รี วี วิ ผ่านหน้าเว็บไซต์หรือหน้า Blog มีความน่ าเชื่อถือ แต่
ยังคงมันใจว่
่ าไม่มอี ะไรทีด่ กี บั ทุกคน คิดเป็ นร้อยละ 52.0 และช่องทางสือ่ ออนไลน์เป็ นช่องทางที่
ผูบ้ ริโภคสนใจติดตาม เพือ่ รับข่าวสารโฆษณาผลิตภัณฑ์มากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 65.5
1.1.4 ข้อมูลการตัดสินใจซือ้ สบู่กอ้ นในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยผู้บริโภคชอบการลดราคา
การจัดโปรโมชันช่
่ วงเทศกาลมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 52.0 และผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มองว่าการ
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ใช้พรีเซนเตอร์ หรือ Beauty blogger ทีม่ ชี ่อื เสียง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากทีส่ ุด เพราะถ้ามี
คนติดตามและชืน่ ชอบพรีเซนเตอร์ หรือ Beauty Blogger ทีส่ วยหรือหล่อ จานวนมากๆ คิดเป็ น
ร้อยละ 41.5

1.2 สรุปผลศึกษายอดขายและแนวโน้ มยอดขาย ๕ ปี
จาการสารวจแนวโน้มความนิยมทีม่ ากขึน้ ของการรักษาความงาม การดูแลสุขภาพ
ของผิวพันธ์ของผูห้ ญิงทีม่ ากขึน้ ส่งผลให้ตลาดสบู่ความงาม สบู่สมุนไพร ต่าง ๆ มียอดขายเพิม่
มากขึน้ และมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ ต่อไปเรือ่ ย ๆ แม้ราคาต่อก้อนจะค่อนข้างสูง (ราคา 40-50
บาทต่อก้อน) แต่กย็ อมจ่ายเพื่อความสวยงาม ระยะหลังจึงมีแบรนด์ใหญ่ลงมาแข่งขันรับโอกาส
การเติบ โตในตลาดนี้ ม ากขึ้น ตลาดสบู่ 14,032 ล้า นบาท ในช่ว ง 1-2 ปี ท่ีผ่า นมา เมื่อ “สบู่
สมุนไพร” เติบโตแรงด้วยตัวเลข 2 หลัก ดึงตลาดสบู่กอ้ น 9,120 ล้านบาททีซ่ มึ เซาให้กระเตื้อง
กลับมามีการเติบโตที่ 1.9% ในปั จจุบนั (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 60)
สบู่ เป็ นสินค้าอุปโภคทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการใช้ชวี ติ ประจาวัน จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า
สิน้ เปลือง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่มใี ครใช้สบู่อาบน้ า ตัง้ แต่เด็กเล็ก จนถึงผูส้ งู วัย ล้วนแล้วแต่ตอ้ ง
ชาระล้างร่างกายให้สะอาดทิง้ สิน้ ส่วนแบ่งทางการตลาดของสบู่นนั ้ มีมากถึง 10,000 ล้านบาท
เลยทีเดียว การลงทุนทาธุรกิจ ในกลุ่มสินค้านี้ ค่อนข้างเติบโตได้ง่าย และมีความมันคงในระยะ
่
ยาว
ทัง้ นี้สบู่เพื่อความสวยงามในตลาด มีส่วนแบ่งการตลาดของตลาดสบู่รวม ถึง40%
คิดเป็ น 4000 ล้านบาท ต่อปี ทางบริษทั จึงหวังจะแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด 1.5% ของตลาด
รวม ภายในระยะ 5 ปี แรก ซึง่ จะทาให้เกิดผลประกอบการประมาณ 600 ล้านบาทต่อปี

1.3 สรุปผลศึกษาการดาเนิ นงานของธุรกิ จ
การดาเนินงานของธุรกิจสบู่กอ้ นนัน้ กล่าวโดยสรุปคือ ส่วนของการดาเนินงานของ
ธุรกิจสบู่กอ้ นในเขต กรุงเทพมหานคร โดยช่วงเริม่ ต้นนัน้ จะทาการเสาะหาโรงงานผูร้ บั จ้างผลิต
สบู่เพือ่ ทาการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ มาตรฐาน โดยจะเลือกโรงงานทีม่ องว่าได้มาตรฐาน มี
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมีความคุม้ ค่าทีส่ ุด โดยสามารถส่งคุณ ค่าทีแ่ ท้จริงภายใต้
ชือ่ แบรนด์แสนเสน่หไ์ ปยังลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
หลังจากนัน้ จะทาการจัดหาและจัดตัง้ ออฟฟิ ตเพื่อทาการจดทะเบียนบริษทั ไว้รองรับ
การเติบโตภายในอนาคตอันสัน้ ของบริษทั โดยช่วงแรกอาจเป็ นเพียงการเช่าสถานทีไ่ ปก่อนเพื่อ
ลดต้นทุนในช่วงเริม่ กิจการให้ต่าทีส่ ดุ หลังจากนัน้ จะทาการจัดการวางแผนทางการตลาด เพือ่ ให้
ข่าวสาร การโฆษณาแบรนด์แสนเสน่หไ์ ปถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายอย่างแท้จริง ซึง่ กลุ่มเป้ าหมาย
ในช่วงปี แรกนัน้ จะยังไม่ทาการเจาะจงไปในกลุ่มทีแ่ คบมากนัก จะเจาะไปทีก่ ลุ่มวัยรุ่นทัวไปที
่ ม่ ี
ความสนใจในผลิตภัณฑ์สบู่เสริมความงามนี้ โดยจะทาการมุ่งเน้นให้สนิ ค้าไปถึงมือผูบ้ ริโภคได้
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อย่างรวดเร็วและประหยัดทีส่ ุด ช่วงเริม่ ต้นนัน้ จะยังเป็ นช่วงของการทดลองตลาด การเก็บข้อมูล
ผลตอบรับ และนามาวิเคราะห์เพือ่ หาผลิตภัณฑ์ทต่ี รงกับความต้องการของลูกค้าและเป็ นสิง่ สิง่ ที่
ลูกค้าต้องการมากทีส่ ดุ

1.4 สรุปผลศึกษาการวางแผนการจัดการเชิ งกลยุทธ์ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
ระยะเวลาปี แรกในการดาเนินธุรกิจจะใช้การจัดการเชิงยุทธ์จะต้องใช้กลยุทธ์ใน
การแข่งขัน ได้แก่ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) นัน้ เป็ นกลยุทธ์ทนี่ ามาใช้
กับ ธุร กิจ สบู ่ก อ้ นได้เ ป็ น อย่า งดี เป็ น กลยุท ธ์ทีม่ ุ ่ง เน้น ให้ผู บ้ ริโ ภครู ส้ กึ ถึง คุณ ค่า และความ
แตกต่างทีไ่ ม่มใี นผูป้ ระกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน สร้างความภักดีในตราสินค้าให้
เกิดขึน้ และทาให้สามารถตัง้ ราคาได้ค่อนข้างสูงกว่า เนื่องจากไม่สามารถหาสินค้าและบริการ
แบบนี้ได้จากทีอ่ ่นื ซึง่ ความแตกต่างทีว่ ่าจะต้องแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจึงจะทาให้ลูกค้าเกิด
ความประทับ ใจและเลือ กใช้สนิ ค้าหรือ บริก ารนัน้ ๆทีค่ ุณ สมบัต ขิ องสิน ค้า ซึง่ สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1) Standard Benefit คุณสมบัตทิ สี่ นิ ค้าประเภทนัน้ จะต้องมี ไม่มไี ม่ได้ เช่น สบู่ตอ้ งทา
ความสะอาดผายได้จ ริง ข้อ นี้จ งึ ไม่อ าจน ามาเป็ น จุด ทีท่ าให้เ กิด ความแตกต่า งได้
เพราะเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นคุณค่าแท้ของสินค้าและบริการนัน้
2) Extra Benefit เป็ นคุณสมบัตพิ เิ ศษทีใ่ นตลาดไม่มี แต่เรามี ข้อนี้ถอื เป็ นความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญ ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ช้สบู่มผี วิ พรรณทีก่ ระจ่างใสขึน้ จริงในระยะเวลาตามที่
โฆษณา
3) Fringe Benefit เป็ นความแตกต่างจากสินค้าอื่น แต่ไม่ค่อยมีนยั สาคัญ จุดนี้เป็ นจุดที่
คนชอบเล่นกันมากเพราะดูหวือหวา เรียกความสนใจได้มาก แต่จะไม่สามารถเป็ นจุด
ขายทีค่ งทนถาวรได้ อาจจะเป็ นการเปลีย่ นแปลงบรรจุภณ
ั ฑ์ตามเทศกาลทีส่ าคัญๆ มี
ของถมหรือโปรโมชันตามฤดู
่
กาลนัน้ ๆ

2. อภิ ปรายผล
ผู้วจิ ยั จะทาการวิจารณ์ผลของการศึกษาวิจยั เรื่อง “ความต้องการและการดาเนินงาน
ธุรกิจสบู่กอ้ นในเขต กรุงเทพมหานคร” โดยมีรายละเอียดด้านต่าง ๆ ดังนี้

2.1 ด้านความต้องการและพฤติ กรรมของตลาด
2.1.1 ผลการตัดสินใจซื้อ สบู่ก้อนในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า (Product) ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่จะทาการตัดสินใจซื้อสบู่กอ้ น
ด้วยปั จจัยด้านส่วนผสมที่นามาใช้ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์มากที่สุด ผู้วจิ ยั เห็นสอดคล้องว่า
ปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญกับความสวยความงามมากขึน้ เน้นด้านสุขภาพมากขึน้ จึงทาให้
มีความสนใจถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ทม่ี ากขึน้ ไปด้วย
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ผูบ้ ริโภคมองว่ารูปแบบของผลิตภัณฑ์สบู่กอ้ นทีม่ คี วามสวยงามมีผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ สบู่กอ้ น ผูว้ จิ ยั เห็นด้วยว่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ทม่ี คี วามสวยงาม จะมีความ
ดึงดูดผูบ้ ริโภค มากกว่าผลิตภัณฑ์ทด่ี ธู รรมดา
ผูบ้ ริโภคคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน สามารถใช้ได้ทงั ้ ผิวหน้า + ผิว
กาย อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิว มากที่สุด ผูบ้ ริโภคเห็นด้วยว่าผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ูตรอ่อนโยน
นัน้ จะสามารถใช้ไ ด้ก ับ ทุ ก เพศทุ ก วัย แล้ว ยิ่ง สามารถใช้ไ ด้ท งั ้ ผิว หน้ า และผิว กาย จะท าให้
ผูบ้ ริโภคไม่ตอ้ งแบ่งแยกสบู่ลา้ งตัวและสบู่ลา้ งหน้า
ผูบ้ ริโภคพอใจกับขนาดสบู่ก่อน น้ าหนัก 50 กรัม/ขนาด 4.5*5.5 ซม.
หน้า 2 ซม มากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั มองเห็นสอดคล้องว่า ขนาดกลางๆทีไ่ ม่เล็กและใหญ่จนเกินไปอาจ
ส่งผลให้คุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์มากขึน้ ด้วย ซึง่ อาจจะทาให้ไม่ดแู พงและด้อยราคาเกินไป
ส่ ว นผสมของผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีเ ป็ น ขมิ้น +มะขามเปี ย ก ที่มีคุ ณ สมบัติ
เหมาะสมกับคนทีม่ ผี วิ หมองคล้า ช่วยทาให้ผวิ สดใสเรียบเนียน กระจ่างใสอย่างเป็ นธรรมชาติ
ผูว้ จิ ยั มองเห็นด้วยว่า จากลักษณะทีป่ ระเทศไทยนัน้ ค่อนข้างมีอากาศทีร่ อ้ น แดดแรง จึงทาให้
คนส่วนใหญ่มผี วิ หมองคล้าแม้ไม่ได้เจอแสงแดดมากก็ตอม หากมีสบู่ทส่ี ามารถทาให้ ผวิ กระจ่าง
ใสได้กจ็ ะทาให้ผบู้ ริโภคสนใจมากขึน้
ส่ ว นผสมเพิ่ม เติ ม ที่ ผู้ บ ริโ ภคต้ อ งการมากที่ สุ ด คือ สารสกัด จาก
ธรรมชาติ ผู้วจิ ยั มองเห็นด้วยว่าเป็ นเทรนด์เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยที่ผู้บริโภคกาลัง
แสวงหา และมองว่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจะไม่ทาร้ายผิวพรรณและสุขภาพอย่างเช่นสารเคมี
การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ท่ที าให้มคี วามน่ าเชื่อถือ จะ
ทาให้ผู้บริโภคหันมาสนใจแบรนด์แสนเสน่ ห์มากที่สุด ผู้วจิ ยั เห็นสอดคล้องว่า มาตรฐาน การ
รับรองคุณภาพและความปลอดภัย เป็ นสิง่ แรกทีผ่ บู้ ริโภคคานึงถึงเป็ นอันดับแรก
2.1.2 ผลการตัดสินใจซือ้ สบู่กอ้ นในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price)
ผู้บ ริโภคส่ว นใหญ่ ต ัดสินใจซื้อสบู่ก้อนที่มีราคาระดับกลางมากที่สุด
เพราะใช้ทาความสะอาดไม่เน้นสรรพคุณมากนัก ผูว้ จิ ยั มองเห็นว่าก็เป็ นสิง่ ทีส่ อดคล้องกับลูกค้า
ที่ไ ม่ ไ ด้มีค วามสนใจด้า นความงามหรือ ผิว พรรณ แต่ จ ะไม่ ส อดคล้อ งกับ ผู้บ ริโ ภคที่มีค วาม
ต้องการดูแลผิวพรรณเป็ นอย่างมาก
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าสบู่กอ้ นราคา 69 บาท นัน้ มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนมากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั เห็นด้วยว่ า เป็ นราคาขนาดกลางทีส่ ามารถจับ ต้องได้ ซึ่ง
ไม่ถูกและไม่แพงจนเกินไป
2.1.3 ผลการตัดสินใจซือ้ สบู่กอ้ นในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ (Place)
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ผูบ้ ริโภคชอบซื้อสบู่กอ้ นผ่านทางช่องทางออนไลน์มากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั เห็น
สอดคล้องว่า ผู้บริโภคจะได้รบั ข่าวสารการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์
มากทีส่ ดุ จึงส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ มากทีส่ ดุ เช่นเดียวกัน
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ช่นื ชอบเว็บไซต์ทม่ี คี วามสวยงาม มีรูปแบบทีเ่ ก๋และ
ทันสมัยมากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั เห็นด้วยว่า รูปแบบความสวยงามของเว็บไซต์ มีผลต่อความน่ าเชื่อถือ
ในการนาเสนอในการขายสินค้าแก่ผบู้ ริโภค
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เชือ่ ถือกับทีม่ กี ารรีววิ หรือบอกต่อผ่านทาง Blog หรือ
หน้าเว็บส่วนตัว แต่ยงั คงมันใจว่
่ าไม่มอี ะไรทีด่ กี บั ทุกคน โดยผูว้ จิ ยั เห็นว่าการน้ าหนักจากการ
เสนอขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ อย่างเดีย๋ วอาจไม่พอ ควรจะมีการรีววิ จากลูกค้า ผู้ใช้จริง
เพือ่ ยืนยันถึงคุณค่าทีล่ กู ค้าได้รบั ด้วย
ผู้บริโภคมองว่า ช่องทางออนไลน์ เป็ นช่องทางที่น่าสนใจที่สุดในการ
ติดตาม เพื่อรับข่าวสารโฆษณาผลิตภัณฑ์ ผู้วจิ ยั เห็นสอดคล้องว่า ช่องทางออนไลน์ นัน้ เป็ น
ช่องทางทีส่ ะดวกทีส่ ดุ สามารถเปิ ดดูเพือ่ รับข่าวสารในทุก ๆ ทีท่ ุกเวลา
2.1.4 ผลการตัดสินใจซือ้ สบู่กอ้ นในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ผูบ้ ริโภคชอบการลดราคาสินค้าและการจัดโปรโมชันช่
่ วงเทศกาลสาคัญ
มากที่สุด ซึ่ง ผู้ว ิจ ยั มองว่า การลดราคาเป็ นการส่ง เสริม การตลาดที่ผู้บริโ ภคให้ความสนใจ
มากกว่าการแถม เนื่องจากการแถมอาจจะไม่ได้เป็ นสินค้าทีต่ รงกับความต้องการของลูกค้า จึง
อาจทาให้ลกู ค้ามองคุณค่าทีม่ ตี อ้ ของแถมนัน้ ไม่มากนัก
ผูบ้ ริโภคมองว่าการใช้พรีเซนเตอร์หรือ Beauty Blogger ทีม่ ชี อ่ื เสียงใน
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค เพราะจะมีคนติดตามและชืน่ ชอบพ
รีเซนเตอร์หรือ Beauty Blogger จานวนมากๆ ผู้วจิ ยั เห็นด้วยว่าหากใช้ผู้มชี ่อื เสียงมาทาการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์อย่างน้อยจะได้กลุ่มฐานลูกค้าทีเ่ ป็ นกลุ่มคนทีต่ ดิ ตามพรีเซนเตอร์เหล่านัน้ 3.

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิ จยั
จากการศึก ษาวิจ ยั เรื่อ ง “ความต้อ งการและการด าเนิ น งานธุ ร กิจ สบู่ก้อ นในเขต
กรุงเทพมหานคร” ทาให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายในการเลือกซือ้ สบู่กอ้ นในเขต
กรุงเทพมหานครและรายละเอียดของการดาเนินงานธุรกิจ สบู่ก้อนในเขต กรุงเทพมหานคร
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1) ด้านการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม การผลิตทีด่ ี ขัน้ ตอนการผลิตทีด่ ยี อ่ ม
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เมื่อสินค้ามีคุณภาพดีนัน้ ก็จะทาให้สนิ ค้านัน้ มี
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คุณค่า เมื่อคุณค่านัน้ ตกไปอยู่ในมือของผูบ้ ริโภคก็จะเกิดผลกระทบในด้านบวกของบริษทั ซึ่ง
บริษทั ควรมองถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นนั ้ เป็ นอันดับแรกและไม่เอาเปรียบผูบ้ ริโภค
2) ด้านการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ควรเลือกใช้กลยุทธ์ทม่ี คี วามชัดเจน
จริง ๆ ไม่ ค วรใช้ห ลายๆกลยุท ธ์ม าผสมผสานกัน มาก เนื่ อ งจากอาจท าให้ก ลยุท ธ์ท่ีใ ช้นัน้ มี
ลักษณะครึง่ ๆกลางๆ ส่งผลให้ไม่ได้รบั ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่า
3) ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรทีจ่ ะมีการเข้าไปสอบถามกับผูใ้ ช้จริงโดยตรง
เพื่อนามาวิเคราะห์ถงึ คุณค่าทีแ่ ท้จริงทีผ่ บู้ ริโภคต้องการ เพื่อนาไปสู่การออกโปรโมชันหรื
่ อการ
ส่งเสริมการตลาดอื่นๆทีม่ ปี ระสิทธิภาพและแม่นยา
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การศึก ษาอิส ระฉบับ นี้ ส าเร็จ ลุ ล่ ว งได้ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากความกรุ ณ าจาก รอง
ศาสตราจารย์สุวณ
ี า ตังโพธิ
่ สุวรรณ อาจารย์ท่ปี รึกษาซึ่งกรุณาให้คาปรึกษา แนะนา ให้
ข้อคิดเห็น ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูศ้ กึ ษาวิจยั และคณาจารย์
ทุกๆ ท่าน ทีไ่ ด้ประสิทธิ ์ประสาทวิชาความรู้ และจริยธรรมอันดีงามตลอดมา ผูศ้ กึ ษาวิจยั
ขอกราบขอบพระคุณด้วยความซาบซึง้ ในความเมตตาอย่างสูง
ขอขอบคุณประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีไ่ ด้กรุณาให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
เกี่ยวกับข้อมูลความต้องการในการซื้อสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ ห์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ทีไ่ ด้กรุณาร่วมมือตอบแบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลจนครบถ้วนสมบูรณ์ ผูศ้ กึ ษาวิจยั
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
สุ ด ท้า ยนี้ คุ ณ ค่ า และประโยชน์ จ ากการศึก ษานี้ ผู้ศึก ษาวิจ ัย ขอมอบให้แ ก่ บิด า
มารดาทีเ่ คารพอย่างสูงและครอบครัวทีใ่ ห้กาลังใจ และสนับสนุ นการศึกษาด้วยดีตลอดมา
ตลอดจนเพื่อนร่วมรุ่นและผูม้ คี ุณูปการทุกท่านทีท่ าให้ผลงานการศึกษาครัง้ นี้ สาเร็จลงได้
ด้วยดี

นางสาว อรุณรัตน์ แสงจันทร์
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