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ความต้องการซ้ือสบูก้่อนแบรนดแ์สนเสน่หใ์นเขต กรงุเทพมหานคร  
The need to buy a Sansanay brand of soap in Bangkok. 

  
นางสาวอรุณรตัน์ แสงจนัทร ์

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยครัง้นี้ เป็นการศึกษา ความต้องการซื้อสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ห์ ในเขต 
กรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค์ 1. เพื่อศกึษาความต้องการและพฤตกิรรมของตลาดสบู่ก้อน 
แบรนด์แสนเสน่ห์ในเขตกรุงเทพมหานคร  2. เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 
ของตลาดสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่หใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศกึษาการด าเนินธุรกจิของ
ตลาดสบู่กอ้นแบรนดแ์สนเสน่หใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  
 เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื ซึง่มกีลุ่มตวัอยา่งรวม 200 คน สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างและตวัแปรทีน่ ามาศกึษา ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าความถี ่
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรบัการทดสอบสมมตฐิานใช้สถติทิดสอบไคสแควร์
(chi-square) เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างความต้องการซื้อสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ห์ ในเขต 
กรุงเทพมหานคร และหาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ห์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่สองกลุ่มดว้ยค่าท ี(t-test)และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่มากกวา่สองกลุ่มขึน้ไป 
ดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) หรอื F-test ทัง้นี้หากพบความ
แตกต่างจะท าการทดสอบต่อโดยใช้สถิติ Multiple-comparison test ด้วยใช้วิธีหาค่า LSD  
เพือ่ทดสอบวา่มกีลุ่มใดบา้งทีม่คีวามแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. พฤตกิรรมการเลอืกใชส้บู่ก้อนส่วนใหญ่ยงัเป็นที่นิยม และยงันิยมเลอืกซื้อสบู่ก้อน 
โดยจะเลอืกจากส่วนผสมทีน่ ามาใช ้– สรรพคุณของผลติภณัฑ ์เพราะจะมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
มากทีส่ดุ 
 2. ระดบัการตดัสนิใจของกลุ่มตวัอย่างในการซื้อสบู่ก้อนในปัจจุบนัโดยรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจซื้อ เพราะต้องการรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม 
คาดหวงัใหส้ามารถใชไ้ดท้ัง้ผวิหน้า + ผวิกาย อ่อนโยนเหมาะกบัทุกสภาพผวิ มขีนาด 50 กรมั 
ส่วนผสมที่ชื่นชอบมากที่สุด ขมิ้น + มะขามเปียก ส าหรบัใครมปัีญหาผวิหมองคล ้าผวิไม่ขาว
เท่าทีอ่ยากเป็น จะช่วยเผยผวิใหม่ของคุณใหดู้สดใสเรยีบเนียน กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ 
ซึ่งส่วนผสมทีต่้องการเป็นสารสกดัจากธรรม ตามกระแสผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิปัจจยัทีจ่ะท าให้
หนัมาสนใจสบู่แบรนดแ์สนเสน่หซ์ึง่การรบัรองความปลอดภยัของผลติภณัฑท์ีท่ าใหน่้าเชื่อถอืใน
ประโยชน์ของผลติภณัฑ ์
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 3. การทดสอบสมมตฐิานทีห่าความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรกบัพฤตกิรรม
การเลือกซื้อสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ห์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้สบู่ก่อนแบรนดแ์สนเสน่หม์นียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
 นอกจากนี้ ยงัพบอกีว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ปัีจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ 
อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อที่เหมือนกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้เพศชายและเพศหญงิ 
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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. Multiple-
comparison 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 



4 
 

 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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บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
  

สบู่ เป็นสิง่จ าเป็นทีใ่ชใ้นการท าความสะอาดรา่งกาย เช่น การอาบน ้า การลา้งมอื สบู่จะ
ช่วยละลายไขมนั ท าให้การช าระล้างสะอาดมากขึน้ สบู่ (soap) คอื สารเคมทีี่เกดิจากการท า
ปฏกิริยิากนัระหว่างโซเดยีมไฮดรอกไซด์(ด่าง,โซดาไฟ, (NaOH,) และน ้ามนัทีม่าจากสตัวห์รอื
พชื มสีว่นผสมระหว่างกรด(ไขมนั)กบัเบส(ด่าง) ในอตัราสว่นทีท่ าใหส้ามารถท าความสะอาดได้
ด ีและไม่เป็นอนัตรายต่อผวิ คอืมคี่า pH อยู่ระหว่าง 8-10 ใช้ช าระล้างร่างกายควบคู่กบัการ
อาบน ้า ท ามาจากไขมนัสตัวผ์สมกบัน ้าหอม โซดาไฟ และวตัถุดบิอื่นๆ 

สบู่กอ้น คอืสว่นผสมระหวา่งกรด (ไขมนั) กบัเบส (ด่าง) ในอตัราสว่นทีม่คีวามพอดซีึง่จะ
สามารถท าใหท้ าความสะอาดไดด้ ีและไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อผวิ คอืตอ้งมคีา่ pH อยูร่ะหวา่ง 8-
10 (ในเอกสารจดแจง้ของ อย.ใหผู้ผ้ลติสบู่กอ้นระบุวา่มคีา่ ph ไม่เกนิ 11) กรดหรอืกรดไขมนั 
เชน่ ไขมนัสตัว ์น ้ามนัพชื เบส เชน่โซดาไฟ โดยทัว่ไปอตัราสว่นผสมทีเ่หมาะสมคอืเมือ่ผสมกนั
แลว้ควรจะเหลอืกรดไขมนัอยูป่ระมาณ 5% ซึง่หากไมม่เีครือ่งมอืเพือ่วดัค่า pH ใหเ้กบ็รกัษาสบู่
เอาไวอ้ย่างน้อย 15-30 วนั เพือ่ลดคา่ pH ใหล้ดลงอยูใ่นอตัราทีเ่หมาะสม สบู่นัน่ไดม้าจากน ้ามนั
พชืหรอืสตัวแ์ละไขมนัท าปฎกิรยิากบัอลัคาไลน์ (ด่างสงู) เชน่ โซดาไฟ หรอืโพแทสเซยีมไฮดร
อกไซดใ์นสารละลายในน ้า  
โดยไขมนัและน ้ามนัเป็นสว่นประกอบของไตรกลเีซอไรด ์ กล่าวคอื โมเลกุลของกรดไขมนัสาม
โมเลกุลตดิกบัโมเลกุลของกลเีซอรอลหนึ่งโมเลกุลสารประกอบอลัคาไลน์ (ด่างสงู) ทีม่กัถูก
เรยีกวา่ ไล (lye) ชกัน าใหเ้กดิกระบวนการการเปลีย่นเป็นสบู่ (saponification) ในปฏกิริยิานี้ 
ไขมนัไตรกลเีซอไรดจ์ะสลายดว้ยน ้า (hydrolyze) กลายเป็นกรดไขมนัอสิระ และกรดไขมนัอสิระ
จะรวมกบัอลัคาไลจนเกดิเป็นสบู่หรอืสว่นผสมของเกลอืสบู่ไขมนัหรอือลัคาไลทีเ่กนิมาจกลาย
เป็นน ้าและกลเีซอรอลอสิระ(กลเีซอรนี) ผลพลอยไดค้อืกลเีซอรนีสามารถคงอยูใ่นรปูผลติภณัฑ์
สบู่ท าหน้าทีเ่ป็นสารทีท่ าใหค้วามชุม่ชืน้หรอืถูกแยกออกเพือ่น าไปใชป้ระโยชน์อยา่งอื่น 

https://sites.google.com/site/thasbucakhwanhangcrkhe/bth-thi-2 
คุณสมบตัขิองสบู่ทีไ่ดจ้ากกรดไขมนัต่างชนิดกนั มดีงันี้ 
1. น ้ามนัมะพรา้ว สบู่ทีผ่ลติไดม้เีนื้อแขง็ กรอบ แตกงา่ย สขีาวขน้ มฟีองจ านวนมาก ให้

ฟองทีค่งทนพอควร เมือ่น าไปใชแ้ลว้ก่อใหเ้กดิผวิแหง้ 
2. น ้ามนัปาลม์ ใหส้บู่ทีแ่ขง็เลก็น้อย มฟีองน้อย ฟองคงทนอยู่นาน มคีุณสมบตัิช่วยใน

การชะลา้งไดด้ ีแต่ท าใหเ้กดิผวิแหง้ 
3. น ้ามนัร าขา้ว ใหว้ติามนิอมีาก ท าใหส้บู่มคีวามชุ่มชืน้ บ ารุงผวิ สามารถลดความแหง้

ของผวิ 
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4. น ้ามนัถัว่เหลอืง เป็นน ้ามนัที่เขา้ได้ดกีบัน ้ามนัอื่น ใหค้วามชุ่มชื้น รกัษาผวิได้ด ีแต่
อายุการเกบ็ไวไ้ดใ้นระยะเวลาไม่นาน มกีลิน่เหมน็หนืงา่ย 

5. น ้ามนังา เป็นน ้ามนัทีใ่หว้ติามนิอ ีและใหค้วามชุม่ชืน้ รกัษาผวิ แต่มกีลิน่เฉพาะตวั 
6. น ้ามนัมะกอก ท าใหไ้ดส้บู่ทีแ่ขง็พอสมควร ใชไ้ด้นาน มฟีองเป็นครมีนุ่มนวลมาก ให้

ความชุม่ชืน้ ไมก่่อใหใ้หผ้วิแหง้ 
7. น ้ามนัละหุง่ ชว่ยท าใหส้บู่มฟีองขนาดเลก็จ านวนมาก ท าใหส้บู่เป็นเนื้อเดยีวกนัด ีสบู่

ไม่แตก ท าใหส้บู่มคีวามนุ่มเนียน และชว่ยใหผ้วินุ่ม 
8. น ้ามนัเมลด็ทานตะวนั ท าใหส้บู่มคีวามนุ่มขึน้ แต่ก่อใหเ้กดิฟองน้อย 
9. ไขมนัววั จะท าใหไ้ดส้บู่ทีม่เีนื้อแขง็มสีขีาวระยะเวลาอายุการใชง้านทีน่านแต่มฟีอง

น้อย ทนนาน แต่มคีวามนุ่มนวล 
10.ไขมนัหม ูจะท าใหไ้ดส้บู่ทีม่ลีกัษณะเนื้อแขง็ ระยะเวลาอายกุารใชง้านนาน ฟองน้อย 

แต่มคีวามทนนาน 
11. ขีผ้ึง้ จะท าใหไ้ดไ้ดส้บู่เนื้อแขง็ ระยะเวลาอายุการใชง้านนาน ฟองน้อย แต่มคีวาม

ทนนาน 
12. ไขมนัแพะ จะท าใหไ้ดไ้ดส้บู่เนื้อนุ่ม มคีวามชุม่ชืน้แก่ผวิ ท าใหผ้วิมคีวามนุ่มเนียน 

สบู่ คอื ของใชท้ีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนั ทุกวนัเราอาบน ้าตอ้งใชส้บู่เพือ่การขจดัสิง่
สกปรกออกจากรา่งกาย ซึง่คนสว่นมากมกัจะเลอืกสบู่ทีส่ามารถท าความสะอาดไดด้มีากๆ จน
ไม่ค านึงถงึผลเสยีทีจ่ะเกดิกบัผวิในภายหลงั ปัจจุบนัสบู่มมีากมายหลายชนิดใหเ้ราเลอืกใช ้ตาม
ความเหมาะสมและความชอบของแต่ละบุคคล แต่เรารูจ้กัสบู่เหล่านัน้ดเีพยีงไร และจะมสีกักีค่น
ทีใ่สใ่จในรายละเอยีดวา่สบูแ่ต่ละกอ้นมสีว่นประกอบส าคญัอะไรบา้งสบู่ทีด่จีะตอ้งมสีว่นประกอบ
ส าคญัทีจ่ าเป็นและมปีระโยชน์ต่อผวิ ซึง่นอกจากจะท าใหส้บู่ทีไ่ดท้ าความสะอาดผวิไดด้แีลว้ ยงั
สามารถบ ารุงผวิไดอ้กีดว้ย ทัง้นี้ สบู่เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งใชเ้ป็นประจ าทกุวนั หากเราคดัสรรสบู่ทีด่มีี
คุณภาพ จะท าใหเ้รามสีขุภาพผวิของทีด่อียูคู่ก่บัเราไปตลอดนานเทา่นาน 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่สบู่เป็นสิง่จ าเป็นในการด าเนินชวีติในแตล่ะวนั อกีทัง้
ผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการสบู่ทีห่ลากหลาย ทัง้รปูแบบ (สบู่กอ้น สบู่เหลว) การใชง้าน ส ีกลิน่ และ
อรรถประโยชน์อื่น ๆ แมต้ลาดสบู่จะมผีูผ้ลติมากรายและมกีารแขง่ขนัสงู แต่กม็ผีูผ้ลติรายใหม่
เขา้มาในตลาดเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ เพราะสบู่เป็นสนิคา้ทีส่ามารถใชท้ดแทนกนัไดแ้ละม ีตน้ทุนในการ
ผลติต ่า เพยีงแต่ผูผ้ลติตอ้งสรา้งความแตกต่างใหก้บัผลติภณัฑข์องตนใหแ้ตกต่างจากคูแ่ขง่ แต่
ไม่เพยีงการสรา้งความแตกต่างเพยีงอย่างเดยีวทีผู่ผ้ลติตอ้งค านึงถงึ ผูผ้ลติตอ้งสรา้งผลติภณัฑ์
ทีต่รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคดว้ย ซึง่ตอ้งศกึษาจากพฤตกิรรมการบรโิภคของผูบ้รโิภค 
อกีทัง้ทศันคตทิีม่ตี่อผลติภณัฑส์บู่ทีม่ใีนตลาด  
ซึง่จะท าใหผู้ผ้ลติเหน็ขอ้ดขีอ้เสยีของผลติภณัฑแ์ละความตอ้งการของผูบ้รโิภค เพือ่น ามา
วางแผนพฒันาและปรบัปรุงผลติภณัฑส์บูใ่หต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 



7 
 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเหน็ความส าคญัและมคีวามสนใจที่จะศกึษาความต้องการในการซื้อสบู่
กอ้นแบรนดแ์สนเสน่หใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัสว่นประสมทางการตลาด เพือ่น าผล
ทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปปรบัปรุงแผนธุรกจิการจดัจ าหน่ายสบู่สมุนไพรแบรนดแ์สนเสน่หต์่อไป 
 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 
 1. เพื่อศกึษาความต้องการและพฤตกิรรมของตลาดสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ห์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพือ่ศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี ของตลาดสบู่กอ้นแบรนดแ์สนเสน่หใ์น
เขตกรุงเทพมหานคร 
 3 .  เพื่ อศึกษาการด า เนินธุ รกิจของตลาดสบู่ ก้อนแบรนด์แสนเส น่ห์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

 
1.3 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 

ความต้องการ หมายถงึ รปูแบบทางจติวทิยาหรอืความรูส้กึ ทีน่ าไปสูจุ่ดมุง่หมาย หรอื
เหตุผล การกระท าของพฤตกิรรมในที่ นี้หมายถงึความต้องการในการใช้สบู่ก้อนแบรนด์แสน
เสน่หเ์ทา่นัน้ 

พฤติกรรม หมายถงึ การกระท าต่าง ๆ ของมนุษยท์ีแ่สดงออกของจติใจทัง้ภายในและ
ภายนอก เป็นการกระท าเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล ซึ่งบุคคลสังเกตและใช้
เครือ่งมอืทดสอบได ้

สบู่ หมายถึง สบู่สมุนไพรแบรนด์แสนเสน่ห์ ซึ่ง เ ป็นสิ่งจ าเป็นที่บริโภคใช้ใน
ชวีติประจ าวนัทุกวนั เพือ่การขจดัสิง่สกปรกออกจากร่างกาย  
  

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 
 การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาความตอ้งการในการซือ้สบู่กอ้นแบรนดแ์สนเสน่ห ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัสว่นประสมทางการตลาด ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตการศกึษาดงันี้ 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศกึษาครัง้นี้จะศกึษาถงึความต้องการในการซื้อสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ห์ โดยใช้
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด  
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 2. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชาชนทัว่ไปทีใ่ชส้บู่แบรนดแ์สนเสน่ห ์จ านวน 200 คน 
 3. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
 ศกึษาเฉพาะพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เทา่นัน้ 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา 
 ผูว้จิยัเริม่ท าการศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มลูในชว่งเดอืนมนีาคม – มถิุนายน 2562 
 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 1. ท าใหท้ราบถงึความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาดสบู่กอ้นแบรนดแ์สนเสน่หใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. ท าให้ทราบถึงยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี ของตลาดสบู่ก้อนแบรนด์แสน
เสน่หใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ท าให้ทราบถึงการด าเนินธุรกิจของตลาดสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ห์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 4. เพือ่เป็นแนวทางในการน าไปปฏบิตัเิพือ่การประกอบธุรกจิสบู่กอ้นแบรนดแ์สนเสน่ห์ 
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างตรงประเดน็ 
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วิธีการด าเนินการศึกษา 
 

การศึกษา เรื่ อง  ความต้องการในการซื้อสบู่ ก้อนแบรนด์แสนเสน่ห์  ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงันี้  
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  4. การวเิคราะหข์อ้มลู 
  5. การเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิทีท่ าการวจิยั 
 
 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชาชนทัว่ไปที่อยู่ในเขตพื้นที่จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 200 คน  
 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

แบบสอบถามความต้องการและการด าเนินงานธุรกจิสบู่ก้อนในเขต กรุงเทพมหานคร  

โดยผูว้จิยัไดท้ าการคดิคน้และตัง้แบบสอบถามขึน้มาเอง ซึง่จะถูกน ามาวเิคราะหก์บัการตดัสนิใจ

ซือ้สบู่กอ้นในเขต กรุงเทพมหานคร 

 2.1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ เพื่อท าให้ทราบลกัษณะทัว่ไปของประชากร คอื 

เพศ อายุ อาชพี รายได ้การศกึษา และสถานะ ซึ่งจะถูกน ามาวเิคราะหก์บัการตดัสนิใจซื้อสบู่

กอ้น 

 2.2 ขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้สบู่กอ้นโดยใชปั้จจยัสว่นประสมทางการตลาด เพือ่ให้

ทราบถงึความตอ้งการในการเลอืกซือ้สบู่กอ้นโดยแทจ้รงิ โดยเป็นค าถามทีม่กีารระบุตวัเลอืกให้

กลุ่มตวัอย่างในการเลอืกหรอืใหร้ะบุค าตอบทีต่รงกบัความตอ้งการเอง ใชปั้จจยัสว่นประสมทาง

การตลาด 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในการศกึษาครัง้นี้ ผูท้ าการศกึษาเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามทีส่รา้งขึน้ตามขัน้ตอน
มาตรฐานของสรา้งขึน้เครือ่งมอืดงักล่าวโดยมขีัน้ตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 

 3.1 ด าเนินการส่งแบบสอบถามแก่ผูต้อบแบบสอบถามโดยชี้แจงวตัถุประสงค์
ของการศกึษา รายละเอยีดในการตอบแบบสอบถามแก่ผูต้อบแบบสอบถาม 

 3.2 ด าเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้น
ของแบบสอบถาม 

 3.3 วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยวธิทีางสถติ ิระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตัง้แต่
วนัที ่1 มถิุนายน – 30 มถิุนายน 2562 

 

4. การวิเคราะหข้์อมูล 

 หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูล และตรวจสอบแบบสอบถามแล้ว ผู้ท าการศึกษาท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล โดยเครื่องคอมพวิเตอร์ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS for 
window ท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิคอื สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) ทีใ่ชไ้ด้
แก่ ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใน
การอธบิายขอ้มูลประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได ้อาชพี
ปัจจุบนั และความต้องการในการซื้อสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่หใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
 

5. การเกบ็ข้อมลูเก่ียวกบัธรุกิจท่ีท าการวิจยั 

การเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิ มรีายละเอยีดในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีม่าและสถานทีก่าร
เกบ็รวบรวมขอ้มลู วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

  5.1 ทีม่าและสถานทีก่ารเกบ็ขอ้มลู  
 เนื่องจากผูว้จิยัมคีวามตอ้งการทราบรายละเอยีดการด าเนินธุรกจิตัง้แต่การเริม่
ธุรกจิจนไปถงึการจดัจ าหน่ายสบู่กอ้น โดยไดเ้ลอืกใชว้ธิกีารการสมัภาษณ์ และการอ่านบทความ
จากเวบ็ไซต ์จากแหล่งขอ้มลูจ านวน 3 แหล่ง ดงัต่อไปนี้ 
   5 .1.1 นางสาวสกาวเดือน แสงสว่าง อดีตผู้จ ัดจ าหน่ายสบู่ก้อน 
โดยมปีระสบการณ์ดา้นการขายสบู่กอ้นเป็นเวลา 3 ปี โดยเป็นการจา้งผลติสบู่จากโรงงานผูผ้ลติ 
และจดัจ าหน่ายในแพก็เกจ ยีห่อ้ของตวัเอง โดยสนิคา้ทีท่ าการจดัจ าหน่ายนัน้ไดร้บั อย .รบัรอง 
ซึง่ท าผูบ้รโิภคมัน่ใจไดว้า่ไดร้บัสนิคา้ทีม่คีุณภาพ 

ผูว้จิยัเหน็ว่าเป็นผูป้ระกอบการมวีสิยัทศัน์ ในการพฒันาผลติภณัฑข์องตนเอง  
มแีนวทางในการจดัจ าหน่ายและจดัท าบรรจุภณัฑท์ีน่่าสนใจ อกีทัง้เป็นผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทีผู่ว้จิยันัน้ใหค้วามสนใจ 
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 5.1.2 จากเอกสาร สิง่พมิพ ์สือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์กีย่วการด าเนินกจิการ
ธุรกจิต่างๆ 
 5.1.3 คน้ควา้ขอ้มลูวดิโีอเพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวคดิการบรหิารธุรกจิ จาก
การรบัชมเวบ็ไซต ์www.youtube.com  

 5.2 วธิกีารเกบ็ขอ้มลู  
               จากการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนัน้มีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ การ
สมัภาษณ์ การอ่านบทความจากเวบ็ไซต์และการคน้ควา้ขอ้มลูวดิโีอเพิม่เตมิ โดยเนื้อหาในการ
เกบ็ขอ้มูลจะเกี่ยวขอ้งกบัเนื้อหาการจดัการและพฤตกิรรมองค์การ การจดัการการตลาด การ
จดัการการเงนิ การจดัการด าเนินงาน และการจดัการเชงิกลยุทธ ์ซึง่มรีายละเอยีดแต่ละรปูแบบ 
ดงันี้ 
                       5.2.1 วธิกีารสมัภาษณ์ใชก้บั นางสาวสกาวเดอืน แสงสว่าง ซึ่งจะเป็น
การสอบถามเกีย่วกบัการลงทุน การบรหิารสนิคา้คงคลงั การวางแผนกระบวนการผลติ ชอ่งทาง
ในการจัดจ าหน่าย ผลกระทบต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ จนกระทัง่
สภาพแวดลอ้มแนวโน้มความน่าจะเป็นของตลาดในปัจจุบนัและอนาคต 
   5.2.2 วธิกีารอ่านบทความจากเวบ็ไซตท์ี ่ใชก้บัการบรหิารการคา้ และ
การลงทุนดา้นธุรกจิต่างๆ 
   5.2.3 วธิกีารคน้ควา้วดิโีอเพิม่เตมิจากเวบ็ไซต ์
  5.3 การวเิคราะหข์อ้มลู  
                    จากขอ้มูลทีไ่ด้จากการเกบ็ขอ้มูลด้วยการสมัภาษณ์ และการอ่านบทความ จะ
ท าใหไ้ดเ้นื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิสบู่กอ้นได ้โดยจะท าการ
วเิคราะห์แยกส่วนที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการจดัการและพฤตกิรรมองค์การ การจดัการการตลาด 
การจดัการการเงนิ การจดัการด าเนินงาน การจดัการเชงิกลยุทธ์ และน าไปประกอบกบัการ
วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็ตวัอย่างความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพื่อใหเ้กดิการบูรณาการให้
สอดคลอ้งกนั 
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สรปุผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาวจิยัเรื่อง “ความต้องการในการเลอืกซื้อสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ห์” โดยมี
เป้าหมายของการวจิยั คอื ศกึษาความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในการเลอืกซื้อสบู่กอ้นในเขต 
กรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด และศกึษารายละเอยีดในการด าเนิน
ธุรกจิสบู่กอ้น โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้   
  1. เพือ่ศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด   
  2. เพือ่ศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี   
  3. เพือ่ศกึษาการด าเนินธุรกจิ   
  4. เพือ่ศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิกลยทุธ ์เป็นระยะเวลา 5 ปี   
  โดยการศึกษาเริม่จากการทบทวนวรรณกรรมที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการการจดัการใน
อุตสาหกรรมที่ต้องการและการด าเนินงานธุรกิจสบู่ก้อน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจดัการกละ
พฤตกิรรมองค์การในอุตสาหกรรม ด้านการจดัการการตลาดในอุตสาหกรรม ด้านการจดัการ
การเงนิในอุตสาหกรรม ด้านการจดัการการด าเนินงานในอุตสาหกรรม และด้านการจดัการ
เชงิกลยทุธใ์นอุตสาหกรรม   
  ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ไดเ้กบ็ตวัอย่างความตอ้งการของผูบ้รโิภคงานทัว่ไปผ่านช่องทาง
ออนไลน์ จ านวน 200 คน โดยแบบสอบถามจะม ี2 ส่วน คอื ส่วนที ่1  ขอ้มูลประชากรศาสตร ์
และส่วนที่ 2 ขอ้มูลการตดัสนิใจซื้อสบู่ก้อนในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ผูว้จิยัท าการเกบ็ตวัอย่างดว้ยวธิกีารแจกเอกสารออนไลน์ ซึ่งใชเ้วลาในการเกบ็
ขอ้มูล 2 สปัดาห์ จากนัน้ได้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเรจ็รูปเพื่อหา
ความต้องการของผู้บรโิภคโดยวธิกีารแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   
  นอกจากการเก็บตวัอย่างความต้องการของผู้บริโภคแล้วผู้วจิยัได้ท าการเก็บข้อมูล
เกีย่วกบัธุรกจิทีท่ าวจิยัจากแหล่งขอ้มลูจ านวน 3 แหล่ง ดงันี้  
  1. นางสาวสกาวเดอืน แสงสว่าง อดตีผูจ้ดัจ าหน่ายสบู่กอ้น โดยมปีระสบการณ์ดา้นการ
ขายสบู่กอ้นเป็นเวลา 3 ปี โดยเป็นการจา้งผลติสบู่จากโรงงานผูผ้ลติ และจดัจ าหน่ายในแพก็เกจ 
ยีห่อ้ของตวัเอง 

2. จากการรบัชม www.youtube.com “การวางแผนการผลติและการจดัการการผลติ” 
โดย Thailand Cyber University , “ Lean & Kaizen กบัการเพิม่ผลติภาพงาน” โดย Khon kaen 
 University 
  3. จากเอกสาร “การบรหิารการผลติ” จาเวบ็ไซต์http://memberproduction.tripod.com,
ระบบการผลติ และการจดัท าสายการผลติใหส้มดุล” จากเวบ็ไซต ์ http://elearning.bu.ac.th 

http://memberproduction.tripod.com/
http://elearning.bu.ac.th/
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1. สรปุผลการศึกษา   
  จากการศึกษาศึกษาวิจัย “ความต้องการในการเลือกซื้อสบู่ก้อน ในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยสรุปผลดงันี้   

  1.1 สรปุผลศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด   

   1.1.1 ขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้สบู่กอ้นในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยั
สว่นประสมทางการตลาดดา้นสนิคา้ (Product) ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่นิยมใชผ้ลติภณัฑส์บู่กอ้นมาก
ที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 89 โดยส่วนใหญ่มองว่าส่วนผสมทีน่ ามาใช้-สรรพคุณของผลติภณัฑ ์เป็น
ปัจจยัทีส่ าคญัทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 39.5 สว่นใหญ่มองวา่รปูแบบของผลติภณัฑท์ีม่คีวามสวยงาม
มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสบู่ คดิเป็นร้อยละ 83.5 ผู้บรโิภคมคีวามคาดหวงัว่าสบู่สามารถ
ใชไ้ดท้ัง้ผวิหน้า+ผวิกาย อ่อนโยนเหมาะกบัทุกสภาพผวิมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 44.5 และมอง
ว่าสบู่ ขนาด 50 กรมั / 4.5*5.5 ซม. และหนา 2 ซม. เป็นขนาดทีต่อ้งการมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ย
ละ 59 สว่นผสมของและคุณสมบตัทิีผู่บ้รโิภคชอบมากทีสุ่ดคอื ขมิน้+มะขามเปียก แกปั้ญหาผวิ
หมองคล ้าไม่ขาวเนียนและช่วยท าให้ผิวดูสดใสเรียบเนียน กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ  
คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 สว่นผสมเพิม่เตมิทีผู่บ้รโิภคตอ้งการมากทีส่ดุคอื สารสกดัจากธรรมชาต ิคดิ
เป็นรอ้ยละ 28.5 และปัจจยัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคหนัมาสนใจแบรนดแ์สนเสน่หม์ากทีสุ่ดคอืการรบัรอง
ความปลอดภยัของผลติภณัฑท์ี่มคีวามน่าเชื่อถอืในประโยชน์ของผลติภณัฑ์มากที่สุด คดิเป็น
รอ้ยละ 36.5 
 1.1.2 ขอ้มลูการตดัสนิใจซื้อสบู่กอ้นในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจัยสว่น
ประสมทางการตลาดดา้นราคา (Price) ผูบ้รโิภคมองว่าการตดิราคาสนิคา้มผีลต่อการใชใ้นการ
เปรยีบเทยีบราคามากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 50 เกณฑด์า้นราคาทีผู่บ้รโิภคใชใ้นการเลอืกซื้อสบู่
มากทีสุ่ด คอืสบู่ทีม่รีาคาระดบักลาง เพราะใชท้ าความสะอาดไม่เน้นสรรพคุณมาก คดิเป็นร้อย
ละ 58.5 และผูบ้รโิภคเลอืกซือ้สบู่ทมีรีาคา 69 บาท มากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 60 
  1.1.3 ขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้สบู่กอ้นในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยั
ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ (Place) ผู้บรโิภคมกัตดัสนิใจซื้อสบู่ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 64.5 โดยลกัษณะของเวบ็ไซตท์ีผู่บ้รโิภคนัน้ชอบมากทีสุ่ด คอื
มหีน้าเวบ็ไซตท์ีส่วยงาม รูปแบบทีเ่ก๋ และทนัสมยั เพิม่ความน่าสนใจและตดิตามสนิคา้ คดิเป็น
รอ้ยละ 42.5 ผูบ้รโิภคมองว่าการทีม่รีวีวิผ่านหน้าเวบ็ไซต์หรอืหน้า Blog มคีวามน่าเชื่อถอื แต่
ยงัคงมัน่ใจวา่ไม่มอีะไรทีด่กีบัทุกคน คดิเป็นรอ้ยละ 52.0 และช่องทางสือ่ออนไลน์เป็นชอ่งทางที่
ผูบ้รโิภคสนใจตดิตาม เพือ่รบัขา่วสารโฆษณาผลติภณัฑม์ากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 65.5 
  1.1.4 ขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้สบู่กอ้นในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยั
ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสรมิการตลาด (Promotion) โดยผู้บรโิภคชอบการลดราคา 
การจดัโปรโมชัน่ช่วงเทศกาลมากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 52.0 และผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มองว่าการ
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ใชพ้รเีซนเตอร ์หรอื Beauty blogger ทีม่ชีื่อเสยีง มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อมากทีสุ่ด เพราะถา้มี
คนตดิตามและชืน่ชอบพรเีซนเตอร ์หรอื Beauty Blogger ทีส่วยหรอืหล่อ จ านวนมากๆ คดิเป็น
รอ้ยละ 41.5  

  1.2 สรปุผลศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย ๕ ปี  
   จาการส ารวจแนวโน้มความนิยมทีม่ากขึน้ของการรกัษาความงาม การดแูลสขุภาพ
ของผวิพนัธข์องผูห้ญงิทีม่ากขึน้ สง่ผลใหต้ลาดสบู่ความงาม สบู่สมุนไพร ต่าง ๆ มยีอดขายเพิม่
มากขึน้และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่มากขึน้ต่อไปเรือ่ย ๆ แมร้าคาต่อกอ้นจะคอ่นขา้งสงู (ราคา 40-50 
บาทต่อกอ้น) แต่กย็อมจ่ายเพื่อความสวยงาม ระยะหลงัจงึมแีบรนดใ์หญ่ลงมาแขง่ขนัรบัโอกาส
การเติบโตในตลาดนี้มากขึ้นตลาดสบู่ 14 ,032 ล้านบาท ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เมื่อ “สบู่
สมุนไพร” เตบิโตแรงดว้ยตวัเลข 2 หลกั ดงึตลาดสบู่กอ้น 9,120 ลา้นบาททีซ่มึเซาใหก้ระเตื้อง
กลบัมามกีารเตบิโตที ่1.9% ในปัจจุบนั (ขอ้มลู ณ 30 ม.ิย. 60)   
 สบู่ เป็นสนิคา้อุปโภคทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใชช้วีติประจ าวนั จดัอยู่ในกลุ่มสนิคา้
สิน้เปลอืง ปฏเิสธไม่ไดเ้ลยว่าไม่มใีครใชส้บู่อาบน ้า ตัง้แต่เดก็เลก็ จนถงึผูส้งูวยั ลว้นแลว้แต่ตอ้ง
ช าระลา้งร่างกายใหส้ะอาดทิง้สิน้ ส่วนแบ่งทางการตลาดของสบู่นัน้ มมีากถงึ 10,000 ลา้นบาท
เลยทเีดยีว การลงทุนท าธุรกจิ ในกลุ่มสนิคา้นี้ ค่อนขา้งเตบิโตไดง้่าย และมคีวามมัน่คงในระยะ
ยาว 
 ทัง้นี้สบู่เพื่อความสวยงามในตลาด มสี่วนแบ่งการตลาดของตลาดสบู่รวม ถงึ40% 
คดิเป็น 4000 ลา้นบาท ต่อปี ทางบรษิทัจงึหวงัจะแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด 1.5% ของตลาด
รวม ภายในระยะ 5 ปีแรก ซึง่จะท าใหเ้กดิผลประกอบการประมาณ 600 ลา้นบาทต่อปี 

 1.3 สรปุผลศึกษาการด าเนินงานของธรุกิจ   
       การด าเนินงานของธุรกจิสบู่กอ้นนัน้กล่าวโดยสรุปคอื สว่นของการด าเนินงานของ
ธุรกจิสบู่กอ้นในเขต กรุงเทพมหานคร โดยช่วงเริม่ตน้นัน้จะท าการเสาะหาโรงงานผูร้บัจา้งผลติ
สบู่เพือ่ท าการเปรยีบเทยีบราคา คุณภาพ มาตรฐาน โดยจะเลอืกโรงงานทีม่องวา่ไดม้าตรฐาน มี
การควบคุมคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละมคีวามคุม้ค่าทีสุ่ด โดยสามารถสง่คุณค่าทีแ่ทจ้รงิภายใต้
ชือ่แบรนดแ์สนเสน่หไ์ปยงัลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี 

   หลงัจากนัน้จะท าการจดัหาและจดัตัง้ออฟฟิตเพื่อท าการจดทะเบยีนบรษิทัไวร้องรบั
การเตบิโตภายในอนาคตอนัสัน้ของบรษิทั โดยช่วงแรกอาจเป็นเพยีงการเชา่สถานทีไ่ปก่อนเพื่อ
ลดตน้ทุนในชว่งเริม่กจิการใหต้ ่าทีส่ดุ หลงัจากนัน้จะท าการจดัการวางแผนทางการตลาด เพือ่ให้
ขา่วสาร การโฆษณาแบรนดแ์สนเสน่หไ์ปถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอย่างแทจ้รงิ ซึง่กลุ่มเป้าหมาย
ในช่วงปีแรกนัน้ จะยงัไม่ท าการเจาะจงไปในกลุ่มทีแ่คบมากนัก จะเจาะไปทีก่ลุ่มวยัรุ่นทัว่ไปทีม่ี
ความสนใจในผลติภณัฑส์บู่เสรมิความงามนี้ โดยจะท าการมุ่งเน้นใหส้นิคา้ไปถงึมอืผูบ้รโิภคได้
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อย่างรวดเรว็และประหยดัทีสุ่ด ช่วงเริม่ตน้นัน้จะยงัเป็นชว่งของการทดลองตลาด การเกบ็ขอ้มลู
ผลตอบรบั และน ามาวเิคราะหเ์พือ่หาผลติภณัฑท์ีต่รงกบัความตอ้งการของลกูคา้และเป็นสิง่สิง่ที่
ลกูคา้ตอ้งการมากทีส่ดุ 

1.4 สรปุผลศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ ์เป็นระยะเวลา 5 ปี 
 ระยะเวลาปีแรกในการด าเนินธุรกจิจะใชก้ารจดัการเชงิยุทธ์จะต้องใช้กลยุทธ์ใน
การแข่งขนั ไดแ้ก่ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) นัน้เป็นกลยุทธท์ีน่ ามาใช้
กบัธุรกจิสบู ่กอ้นไดเ้ป็นอย่างด ีเป็นกลยุทธท์ีมุ่ ่งเน้นใหผู้บ้รโิภครูส้กึถงึคุณค่าและความ
แตกต่างทีไ่ม่มใีนผูป้ระกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั สรา้งความภกัดใีนตราสนิคา้ให้
เกดิขึน้และท าใหส้ามารถตัง้ราคาไดค้่อนขา้งสงูกว่า เนื่องจากไม่สามารถหาสนิคา้และบรกิาร
แบบนี้ไดจ้ากทีอ่ื่น ซึง่ความแตกต่างทีว่่าจะตอ้งแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจงึจะท าใหลู้กคา้เกดิ
ความประทบัใจและเลอืกใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ ๆทีคุ่ณสมบตัขิองสนิคา้ ซึง่สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 

1) Standard Benefit คุณสมบตัทิีส่นิคา้ประเภทนัน้จะตอ้งม ีไม่มไีม่ได ้เช่น สบู่ตอ้งท า
ความสะอาดผายไดจ้รงิ ขอ้นี้จงึไม่อาจน ามาเป็นจุดทีท่ าใหเ้กดิความแตกต่างได ้
เพราะเป็นสิง่ทีเ่ป็นคุณค่าแทข้องสนิคา้และบรกิารนัน้ 

2) Extra Benefit เป็นคุณสมบตัพิเิศษทีใ่นตลาดไม่ม ีแต่เราม ีขอ้นี้ถอืเป็นความแตกต่าง
อย่างมนีัยส าคญั ตวัอย่างเช่น ผูใ้ชส้บู่มผีวิพรรณทีก่ระจ่างใสขึน้จรงิในระยะเวลาตามที่
โฆษณา 

3) Fringe Benefit เป็นความแตกต่างจากสนิคา้อื่น แต่ไม่ค่อยมนียัส าคญั จุดนี้เป็นจุดที่
คนชอบเล่นกนัมากเพราะดหูวอืหวา เรยีกความสนใจไดม้าก แต่จะไม่สามารถเป็นจุด
ขายทีค่งทนถาวรได้ อาจจะเป็นการเปลีย่นแปลงบรรจุภณัฑต์ามเทศกาลทีส่ าคญัๆ มี
ของถมหรอืโปรโมชัน่ตามฤดูกาลนัน้ๆ 

2. อภิปรายผล  
  ผู้วจิยัจะท าการวจิารณ์ผลของการศกึษาวจิยัเรื่อง “ความต้องการและการด าเนินงาน
ธุรกจิสบู่กอ้นในเขต กรุงเทพมหานคร” โดยมรีายละเอยีดดา้นต่าง ๆ ดงันี้  
 
   2.1 ด้านความต้องการและพฤติกรรมของตลาด    
         2.1.1 ผลการตดัสนิใจซื้อสบู่ก้อนในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นสนิคา้ (Product) ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะท าการตดัสนิใจซื้อสบู่กอ้น
ด้วยปัจจยัด้านส่วนผสมที่น ามาใช้ สรรพคุณของผลติภณัฑ์มากที่สุด ผู้วจิยัเหน็สอดคล้องว่า 
ปัจจุบนัผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัความสวยความงามมากขึน้ เน้นดา้นสขุภาพมากขึน้ จงึท าให้
มคีวามสนใจถงึสรรพคุณของผลติภณัฑท์ีม่ากขึน้ไปดว้ย   
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     ผูบ้รโิภคมองวา่รปูแบบของผลติภณัฑส์บู่กอ้นทีม่คีวามสวยงามมผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้สบู่กอ้น ผูว้จิยัเหน็ดว้ยวา่ผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑท์ีม่คีวามสวยงาม จะมคีวาม
ดงึดดูผูบ้รโิภค มากกวา่ผลติภณัฑท์ีด่ธูรรมดา   
    ผูบ้รโิภคคาดหวงัว่าผลติภณัฑส์บู่ก้อน สามารถใชไ้ดท้ัง้ผวิหน้า + ผวิ
กาย อ่อนโยนเหมาะกบัทุกสภาพผวิมากที่สุด ผูบ้รโิภคเหน็ด้วยว่าผลติภณัฑ์ทีม่สีูตรอ่อนโยน
นัน้จะสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวยั แล้วยิ่งสามารถใช้ได้ทัง้ผิวหน้าและผิวกาย จะท าให้
ผูบ้รโิภคไม่ตอ้งแบ่งแยกสบู่ลา้งตวัและสบู่ลา้งหน้า 
  ผูบ้รโิภคพอใจกบัขนาดสบู่ก่อน น ้าหนัก 50 กรมั/ขนาด 4.5*5.5 ซม. 
หน้า 2 ซม มากทีสุ่ด ผูว้จิยัมองเหน็สอดคลอ้งว่า ขนาดกลางๆทีไ่ม่เลก็และใหญ่จนเกนิไปอาจ
สง่ผลใหคุ้ณคา่ของตวัผลติภณัฑม์ากขึน้ดว้ย ซึง่อาจจะท าใหไ้ม่ดแูพงและดอ้ยราคาเกนิไป 
  ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่เป็น ขมิ้น+มะขามเปียก ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกบัคนทีม่ผีวิหมองคล ้า ช่วยท าใหผ้วิสดใสเรยีบเนียน กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาต ิ
ผูว้จิยัมองเหน็ดว้ยว่า จากลกัษณะทีป่ระเทศไทยนัน้ค่อนขา้งมอีากาศทีร่อ้น แดดแรง จงึท าให้
คนสว่นใหญ่มผีวิหมองคล ้าแมไ้ม่ไดเ้จอแสงแดดมากกต็อม หากมสีบู่ทีส่ามารถท าให้ผวิกระจ่าง
ใสไดก้จ็ะท าใหผู้บ้รโิภคสนใจมากขึน้ 
   ส่วนผสมเพิ่มเติมที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด คือสารสกัดจาก
ธรรมชาติ ผู้วจิยัมองเห็นด้วยว่าเป็นเทรนด์เรื่องสุขภาพและความปลอดภยัที่ผู้บรโิภคก าลงั
แสวงหา และมองวา่ผลติภณัฑธ์รรมชาตจิะไม่ท ารา้ยผวิพรรณและสขุภาพอย่างเชน่สารเคม ี
   การรบัรองความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ที่ท าใหม้คีวามน่าเชื่อถอื จะ
ท าให้ผู้บรโิภคหนัมาสนใจแบรนด์แสนเสน่ห์มากที่สุด ผู้วจิยัเหน็สอดคล้องว่า มาตรฐาน การ
รบัรองคุณภาพและความปลอดภยั เป็นสิง่แรกทีผู่บ้รโิภคค านึงถงึเป็นอนัดบัแรก 
   2.1.2 ผลการตดัสนิใจซือ้สบู่กอ้นในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยั
สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา (Price)   
      ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อสบู่ก้อนที่มีราคาระดบักลางมากที่สุด
เพราะใชท้ าความสะอาดไม่เน้นสรรพคุณมากนกั ผูว้จิยัมองเหน็ว่ากเ็ป็นสิง่ทีส่อดคลอ้งกบัลกูคา้
ที่ไม่ได้มีความสนใจด้านความงามหรือผิวพรรณ แต่จะไม่สอดคล้องกับผู้บริโภคที่มีความ
ตอ้งการดแูลผวิพรรณเป็นอย่างมาก 
   ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เหน็วา่สบู่กอ้นราคา 69 บาท นัน้มผีลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อผลติภณัฑส์บู่ก้อนมากทีสุ่ด ผูว้จิยัเหน็ดว้ยว่า เป็นราคาขนาดกลางทีส่ามารถจบัตอ้งได ้ซึ่ง
ไม่ถูกและไมแ่พงจนเกนิไป    

   2.1.3 ผลการตดัสนิใจซือ้สบู่กอ้นในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยั
สว่นประสมทางการตลาดดา้นสถานที ่(Place) 
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   ผูบ้รโิภคชอบซื้อสบู่กอ้นผ่านทางช่องทางออนไลน์มากทีสุ่ด ผูว้จิยัเหน็
สอดคล้องว่า ผู้บรโิภคจะได้รบัข่าวสารการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์
มากทีส่ดุ จงึสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุเชน่เดยีวกนั 
   ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ชื่นชอบเวบ็ไซต์ทีม่คีวามสวยงาม มรีูปแบบทีเ่ก๋และ
ทนัสมยัมากทีสุ่ด ผูว้จิยัเหน็ดว้ยว่า รูปแบบความสวยงามของเวบ็ไซต์ มผีลต่อความน่าเชื่อถอื
ในการน าเสนอในการขายสนิคา้แก่ผูบ้รโิภค   
    ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เชือ่ถอืกบัทีม่กีารรวีวิหรอืบอกต่อผ่านทาง Blog หรอื
หน้าเวบ็ส่วนตวั แต่ยงัคงมัน่ใจว่าไม่มอีะไรทีด่กีบัทุกคน โดยผูว้จิยัเหน็ว่าการน ้าหนักจากการ
เสนอขายผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างเดีย๋วอาจไม่พอ ควรจะมกีารรวีวิจากลูกคา้ ผู้ใช้จรงิ 
เพือ่ยนืยนัถงึคุณค่าทีล่กูคา้ไดร้บัดว้ย  
    ผู้บรโิภคมองว่าช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่น่าสนใจที่สุดในการ
ติดตาม เพื่อรบัข่าวสารโฆษณาผลติภณัฑ์ ผู้วจิยัเห็นสอดคล้องว่า ช่องทางออนไลน์นัน้เป็น
ชอ่งทางทีส่ะดวกทีส่ดุ สามารถเปิดดเูพือ่รบัขา่วสารในทุก ๆ ทีทุ่กเวลา 
 2.1.4 ผลการตดัสนิใจซือ้สบู่กอ้นในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยั
สว่นประสมทางการตลาดดา้นสง่เสรมิการตลาด (Promotion)   
 ผูบ้รโิภคชอบการลดราคาสนิคา้และการจดัโปรโมชัน่ชว่งเทศกาลส าคญั
มากที่สุด ซึ่งผู้วิจยัมองว่า การลดราคาเป็นการส่งเสริมการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ
มากกว่าการแถม เนื่องจากการแถมอาจจะไม่ไดเ้ป็นสนิคา้ทีต่รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ จงึ
อาจท าใหล้กูคา้มองคุณค่าทีม่ตีอ้ของแถมนัน้ไม่มากนกั  
 ผูบ้รโิภคมองวา่การใชพ้รเีซนเตอรห์รอื Beauty Blogger ทีม่ชีือ่เสยีงใน
การโฆษณาผลติภณัฑ ์มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค เพราะจะมคีนตดิตามและชืน่ชอบพ
รเีซนเตอร์หรอื Beauty Blogger จ านวนมากๆ ผู้วจิยัเหน็ด้วยว่าหากใช้ผู้มชีื่อเสยีงมาท าการ

โฆษณาผลติภณัฑอ์ย่างน้อยจะไดก้ลุ่มฐานลูกคา้ทีเ่ป็นกลุ่มคนทีต่ดิตามพรเีซนเตอรเ์หล่านัน้3. 
ข้อเสนอแนะ    
               ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจยั  
               จากการศึกษาวิจยัเรื่อง “ความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจสบู่ก้อนในเขต 
กรุงเทพมหานคร” ท าใหท้ราบถงึความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในการเลอืกซือ้สบู่กอ้นในเขต 
กรุงเทพมหานครและรายละเอียดของการด าเนินงานธุรกิจสบู่ก้อนในเขต กรุงเทพมหานคร 
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้   
                   1) ดา้นการจดัการคุณภาพในอุตสาหกรรม การผลติทีด่ ีข ัน้ตอนการผลติทีด่ยีอ่ม
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลติภณัฑ ์เมื่อสนิคา้มคีุณภาพดนีัน้กจ็ะท าใหส้นิคา้นัน้มี
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คุณค่า เมื่อคุณค่านัน้ตกไปอยู่ในมอืของผูบ้รโิภคกจ็ะเกดิผลกระทบในด้านบวกของบรษิทั ซึ่ง
บรษิทัควรมองถงึคุณภาพของผลติภณัฑน์ัน้เป็นอนัดบัแรกและไมเ่อาเปรยีบผูบ้รโิภค  
  2) ดา้นการวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธ ์ควรเลือกใชก้ลยุทธท์ีม่คีวามชดัเจน
จริงๆ ไม่ควรใช้หลายๆกลยุทธ์มาผสมผสานกันมาก เนื่องจากอาจท าให้กลยุทธ์ที่ใช้นัน้มี
ลกัษณะครึง่ๆกลางๆ สง่ผลใหไ้ม่ไดร้บัผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่า    
  3) ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ควรทีจ่ะมกีารเขา้ไปสอบถามกบัผูใ้ชจ้รงิโดยตรง 
เพื่อน ามาวเิคราะหถ์งึคุณค่าทีแ่ทจ้รงิทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ เพื่อน าไปสู่การออกโปรโมชัน่หรอืการ
สง่เสรมิการตลาดอื่นๆทีม่ปีระสทิธภิาพและแม่นย า 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 การศึกษาอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ส่วนหนึ่งมาจากความกรุณาจาก รอง
ศาสตราจารย์สุวณีา ตัง่โพธสิุวรรณ อาจารย์ที่ปรกึษาซึ่งกรุณาให้ค าปรกึษา แนะน า ให้
ขอ้คดิเหน็ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูศ้กึษาวจิยั และคณาจารย์
ทุกๆ ท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้และจรยิธรรมอนัดงีามตลอดมา ผูศ้กึษาวจิยั
ขอกราบขอบพระคุณดว้ยความซาบซึง้ในความเมตตาอยา่งสงู  

 ขอขอบคุณประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีไ่ดก้รุณาใหค้วามร่วมมอืเป็นอยา่งดี
เกี่ยวกบัขอ้มูลความต้องการในการซื้อสบู่ก้อนแบรนด์แสนเสน่ห์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ทีไ่ดก้รุณาร่วมมอืตอบแบบสอบถาม และรวบรวมขอ้มูลจนครบถว้นสมบูรณ์ ผูศ้กึษาวจิยั
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

สุดท้ายนี้คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษานี้ ผู้ศึกษาวิจัยขอมอบให้แก่บิดา 
มารดาทีเ่คารพอย่างสงูและครอบครวัทีใ่หก้ าลงัใจ และสนับสนุนการศกึษาดว้ยดตีลอดมา 
ตลอดจนเพื่อนร่วมรุ่นและผูม้คีุณูปการทุกท่านทีท่ าใหผ้ลงานการศกึษาครัง้นี้ ส าเรจ็ลงได้
ดว้ยด ี 

 

 

 
                                                               นางสาว อรุณรตัน์ แสงจนัทร ์
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