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บทคัดยอ 

งานวิจยันี้มีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษเช็ดหนาของผูบริโภคสตรีในเขต

กรุงเทพมหานคร และความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษ

เช็ดหนา จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 51 ปขึ้นไป สถานภาพโสด ระดับ

การศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และมีรายไดตอเดือน 40,001 บาทขึน้

ไป มีการซื้อกระดาษเชด็หนาทกุเดือน มูลคาในการซื้อตอครั้ง 51-100 บาท เลือกซื้อในชองทางซุปเปอรมาร

เก็ต ยี่หอที่เลือกซื้อเปน Premium grade และมีลักษณะในการซื้อแบบเลือกซื้อกระดาษเช็ดหนายี่หอเดิม

เปนบางครั้ง เมื่อทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

กระดาษเช็ดหนา พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเลือกซื้อ; กระดาษเช็ดหนา; ผูบริโภคสตรี 

 

ABSTRACT 

 The objective of this independent study is to observe the buying behavior on facial 

tissue of lady consumer in Bangkok and analyze the correlation between the demographic 

factors and the buying behavior on facial tissue. The results indicate that most of the 

respondents are single with the age of 51 or above, have graduated from Bachelor’s 

degree or equivalent, work at their own business with the revenue of 40,001 per month or 

above. Facial tissues are bought once a month and with the values of 51-100 Baht. 

Supermarket is the main option for respondents to buy the Premium grade facial tissue. 

Behavior of buying the same brand of facial tissue for sometimes is also obtained. After 



performing analysis, it is observed that the correlation between the demographic factors 

and the buying behavior on facial tissue is significant with the level of 0.05. 

Keywords: Buying behavior; Facial tissue; Lady consumers 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากสภาพสังคมในปจจุบนัที่เปลี่ยนแปลงไป ผูบรโิภคสวนใหญพยายามสรรหาสินคาที่อํานวยความ

สะดวกเขามาใชในชีวิตประจาํวนั กระดาษทชิชูเปนหนึ่งในสนิคาอุปโภคบริโภคทีไ่ดเขามามบีทบาทใน

ชีวิตประจาํวนัเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีประโยชนในการใชงานหลากหลาย สามารถนาํมาทาํความสะอาดแทน

การใชผา ซึ่งอาจตองเสียเวลาในการซกัลางและไมมสีุขอนามัยที่ดี เดิมผูบริโภคสวนใหญมักใชกระดาษชาํระ

สําหรับใชในหองน้าํเพียงอยางเดียวกับการใชงานหลากหลายประเภท ซึ่งไมถูกตองตามวัตถุประสงคการใช

งานของแตละประเภทกระดาษทิชชู แตในปจจบุันผูบริโภคไดรับขาวสารและความรูเกี่ยวกับการใชงาน

กระดาษทิชชูใหเหมาะสมตามลกัษณะการใชงานเพิ่มมากขึ้น ทาํใหตลาดของกระดาษทิชชูประเภทอ่ืน ๆ มี

การขยายตัว หนึ่งในนั้นคือกระดาษเช็ดหนา ที่มีอัตราการเติบโตของตลาดเพิ่มขึ้นถึง 9.5% ในป 2551 และ

คาดวาจะขยายสดัสวนการใชงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ (ผูจัดการ. 2551) จากการสํารวจความคิดเห็นของผูใช

กระดาษเช็ดหนาในประเทศไทย พบวามีการใชกระดาษเชด็หนาเพื่อการแตงหนาเพิ่มสงูขึ้นมาก ทําให

ทิศทางของธุรกิจนาจะมุงเนนไปที่กลุมผูบริโภคสตรี ซึ่งมีความสนใจดานการแตงหนา ใหความสําคัญกับการ

อุปโภคบริโภคเพื่อความสวยความงาม และมีความพิถีพิถนัในการเลือกซื้อสินคามากกวาผูบริโภคที่เปนผูชาย

ในปจจุบนั ตลาดกระดาษทชิชู รวมถึงกระดาษเช็ดหนา มีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง จึงจําเปนที่ธุรกิจ

จะตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อนําไปออกแบบกลยทุธที่จะนํามาใชในการแขงขัน เพื่อเปนผูนําตลาดใน

ธุรกจิที่มีผูผลิตมากราย จากเหตุผลดังกลาว ผูวจิัยจึงเล็งเห็นความสําคัญและสนใจศึกษาวิจยัเรื่อง พฤติกรรม

การเลือกซื้อกระดาษเช็ดหนาของผูบริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนขอมูลและเปนแนวทางใน

การวางแผนการตลาดใหกับธุรกิจกระดาษเช็ดหนาใหมีความไดเปรียบในการแขงขันธุรกิจ 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรของผูบริโภคสตร ี

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษเช็ดหนาของผูบริโภคสตร ี

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษ

เช็ดหนาของผูบริโภคสตร ี

  



ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา (Research Content) การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ

กระดาษเช็ดหนาของผูบริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาเชิงสาํรวจ มีแบบสอบถาม

เปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจําแนกการศึกษาออก เปน 2 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 การศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางผูบริโภคสตรี ประกอบดวย อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได  

สวนที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษเช็ดหนาของกลุมตัวอยางผูบริโภคสตรี 

ประกอบดวย ความถี่ในการซื้อตอคร้ัง มูลคาในการซื้อตอคร้ัง ชองทางในการซื้อ ยี่หอที่เลือกซื้อ 

และลักษณะในการซื้อ 

2. ขอบเขตการศึกษาดานประชากร (Population) ไดแก ผูบริโภคที่เปนสตรีที่มปีระสบการณในการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑกระดาษเช็ดหนาที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 

4. กลุมตัวอยาง (Sampling) กลุมตัวอยางที่ใชในการคนควาอิสระในครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่เปนสตรทีี่มี

ประสบการณในการเลือกซื้อผลติภัณฑกระดาษเช็ดหนาที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

คํานวณขนาดตัวอยางกรณีไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง

โดยใชระดบัความเชื่อมั่น 95% และเผื่อคาความไมสมบูรณ 4%  

 

สมมติฐานการวิจัย  

ปจจัยดานประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษเช็ดหนาของ 

ผูบริโภคสตร ี

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั  

1. เพือ่แบงกลุมเปาหมายของลูกคาในธุรกิจกระดาษเช็ดหนา 

2. เพื่อเปนขอมูลใหแกธุรกิจกระดาษเช็ดหนาในดานพฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษเช็ดหนาของ

ลูกคา 

3. เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการตลาดใหกับธุรกิจกระดาษเช็ดหนาใหมีความไดเปรียบในการ

แขงขันธุรกิจ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2539) กลาววาลักษณะดานประชากรศาสตรเปนตัวแปรทีส่ําคัญตอ

การกําหนดตลาดเปาหมาย โดยสามารถเขาถึงไดงายและมีประสิทธิตอการกําหนดตลาดเปาหมาย รวมถึงมี

ความงายตอการวัดผลเมื่อเทียบกับตัวแปรอ่ืน ๆ ลักษณะดานประชากรศาสตรทีน่ิยมใชเปนเกณฑในการแบง

สวนตลาดประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา 



พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและ

บริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตาง ๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยา 

ตาง ๆ เหลานี้ (อดุลย จาตุรงคกุล, 2539) 

พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา การ

ซื้อ การใช การประเมิน การใชสอยผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขาได  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2539) นักการตลาดจาํเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เนื่องจากมีผลตอ 

กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจและมีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จถาสามารถตอบสนองความพึงพอใจ

ของผูบริโภคได (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

อนิรุทธ ผองแผว (2552) ไดทาํการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตัดสนิใจ

ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา อาชีพมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อ

ดานความถี่ในการซื้อสินคา สถานภาพและรายไดมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อดานจํานวนเงินที่ซื้อ

สินคาตอคร้ัง 

ปฐมาภรณ กิจวานิชเสถียร (2555) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อกระดาษเชด็หนาพรเีมี่ยมคลีเน็กซของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคที่มีอายุ 

ระดับการศึกษา และอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อทีแ่ตกตางกันในดานความถี่ในการซื้อ 

ผูบริโภคที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่

แตกตางกันในดานมลูคาในการซื้อ 

อรการ รักตะสิริ (2547) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษชาํระแบบมวนของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานสถานที่ซื้อ กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อกระดาษชําระจากซุปเปอร

มารเก็ต ซื้อกระดาษชําระทุกเดอืน และเลือกซื้อกระดาษชําระยี่หอเซลล็อกซมากที่สุด รองลงมาคือกระดาษ

ชําระยี่หอสกอตต เอ็กซตรา 

ภัทรา ชื่นชมลดา (2543) ไดทาํการศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการใชสินคาของผูบริโภคสตรีใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมผูบริโภคที่มีอาชีพเปนผูบริหาร และมีรายไดระหวาง 30,001-50,000 บาท 

และ 50,001-75,000 บาทมีการใชกระดาษเช็ดหนามากที่สดุ 

 

วิธดีําเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริโภคที่เปนสตรีที่มปีระสบการณในการเลือกซื้อผลิตภัณฑกระดาษ

เช็ดหนาที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

  



การเลือกกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริโภคที่เปนสตรีที่มปีระสบการณในการเลือกซื้อผลิตภณัฑ

กระดาษเช็ดหนาที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และเผื่อคาความไมสมบูรณ 4% โดยมีการสุมกลุมตัวอยาง ดงันี ้

 ขั้นที่ 1 การสุมกลุมตัวอยางโดยการกําหนดโควตา (Quota sampling) ของกลุมตัวอยางโดย

คํานวณจากสัดสวนจาํนวนประชากรหญิงในแตละเขตของกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต อางอิงจาก

ขอมูลประชากรปพ.ศ. 2558 (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2558) 

 ขั้นที่ 2 การสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience sampling) ขนาดกลุมตัวอยางตามที่

กําหนดไวในขัน้ที่ 1 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ คือแบบสอบถามซึ่งผูวจิัยจัดทาํขึ้นให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง

ตัวเลือกเดียว แบบสอบถามมีจาํนวน 5 ขอ ประกอบดวย อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสดุ อาชีพ และ

รายไดตอเดือน 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษเช็ดหนา โดยใหผูตอบแบบสอบถาม

เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว แบบสอบถามมีจํานวน 5 ขอ ประกอบดวย ความถี่ในการซื้อตอครั้ง มูลคาใน

การซื้อตอครั้ง ชองทางในการซือ้ ยี่หอที่เลือกซื้อ ลักษณะในการซื้อ 

 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

 ชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 

 

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย 

1. วิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางทีต่อบแบบสอบถามดวยคาความถี่ 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

2. วิเคราะหพฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษเช็ดหนาดวยของกลุมตวัอยางที่ตอบแบบสอบถาม

คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

  

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน 

 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษ

เช็ดหนาของผูบริโภคสตรี ดวยสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square test) 

  



ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาปจจยัดานประชากรศาสตร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 51 ปขึ้นไป 

สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือ ประกอบอาชีพธุรกิจ และมีรายไดตอเดือน 40,001 

บาทขึ้นไป 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษเช็ดหนา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการซื้อ

กระดาษเช็ดหนาทุกเดือน มูลคาในการซื้อตอคร้ัง 51-100 บาท เลือกซื้อในชองทางซุปเปอรมารเก็ต ยี่หอที่

เลือกซื้อเปน Premium grade และมีลักษณะในการซื้อแบบเลอืกซื้อกระดาษเช็ดหนายี่หอเดิมเปนบางครั้ง 

 จากการศึกษาวิเคราะหความสมัพันธระหวางปจจัยดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

กระดาษเช็ดหนา พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยดานปจจัยดานประชากรศาสตร กลุมตวัอยางสวนใหญมีอายุ 51 ปขึ้นไป ประกอบ

อาชีพธุรกิจสวนตัว และมีรายไดตอเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ซึ่งมีความสอดคลองกันในแงของอายุ อาชีพ 

และรายไดของผูบริโภคสตรี ผูบริโภคกลุมนี้เปนผูบริโภคที่มีกําลงัซื้อมากและมีฐานะทางสังคมทีสู่ง ทําให

ผูบริโภคมีความสนใจในผลิตภณัฑที่เกี่ยวของกับความสวยความงาม และมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อ

สินคาดงักลาวสูงกวาผูบริโภคกลุมอื่นๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของภัทรา ชื่นชมลดา (2543) 

กลาววา กลุมผูบริโภคที่ มีรายไดระหวาง 30,001-50,000 บาท และ 50,001-75,000 บาท และมีอาชีพเปน

ผูบริหารมีการใชกระดาษเช็ดหนามากทีสุ่ด 

 จากผลการวิจัยดานพฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษเช็ดหนาของผูบริโภคสตรี กลุมตัวอยางสวน

ใหญซื้อกระดาษเช็ดหนาทุกเดือน โดยเลือกซื้อจากชองทางซุปเปอรมารเก็ต อาจเนื่องมาจากปจจุบัน

ซุปเปอรมารเก็ตมีการขยายเขาไปสูพื้นที่ชุมชนของกรุงเทพมหานคร ทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงรานไดงาย 

รวมถึงเมื่อพิจารณารวมกับความถ่ีในการซื้อกระดาษเช็ดหนาแลว อาจเปนไปไดวาแมรานสะดวกซื้อจะมี

จํานวนสาขามาก แตหอบรรจุของรานสะดวกซื้อนั้นมักเปนขนาดพกพา ซึ่งอาจไมเพียงพอตอการใชงาน

ตลอดทั้งเดือน ทางดานยี่หอที่เลือกซื้อ ผูบริโภคมีการเลือกซื้อกระดาษเช็ดหนาแบบ Premium grade 

มากกวาประเภทอื่นๆ อาจเนื่องมาจากการรับรูในตราสินคาที่เปนที่รูจักและผูบริโภคมีความเชื่อถือใน

คุณภาพของสินคามากกวา ซึ่งมคีวามสอดคลองกับผลการศึกษาของอรการ รักตะสิริ (2547) ที่ทําการศึกษา

พฤติกรรมการซื้อกระดาษชาํระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลาววา กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อ

กระดาษชาํระทุกเดือน เลือกซื้อจากชองทางซุปเปอรมารเก็ต และเลือกซื้อกระดาษชําระยี่หอเซลล็อกซมาก

ที่สุด รองลงมาคือยี่หอสกอตต เอ็กซตรา โดยทั้งสองยี่หอเปนกระดาษชําระแบบ Premium grade 

 จากผลการวิจัยดานความสัมพันธระหวางปจจยัดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

กระดาษเช็ดหนาพบวามีความสมัพันธกันอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 อายุของผูบริโภคสงผลตอการวางแผนและจุดมุงหมายในการซือ้สินคา ซึ่งเก่ียวเนื่องถึงความถี่ใน

การซื้อตอครั้ง มูลคาในการซื้อตอคร้ัง และชองทางในการซื้อ ซึ่งอายุของผูบริโภคนัน้อาจมีผลตอการรับรูใน



สินคา สงผลใหยี่หอที่เลือกซื้อและลักษณะในการซื้อมีความแตกตางกันออกไป ผลการวิจัยมีความสอดคลอง

กับผลการศึกษาของปฐมาภรณ กิจวานิชเสถียร (2555) กลาววา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกนัมพีฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อที่แตกตางกนัทั้งในดานความถี่ในการซื้อและมูลคาในการซื้อ และยังสอดคลองกับศิริวรรณ 

เสรีรัตน (2539) กลาววาผลิตภณัฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน 

โดยนักการตลาดจะสามารถใชประโยชนจากอายุเปนตวัแบงสวนการตลาดได 

 สถานภาพของผูบริโภคสงผลตอรูปแบบการดาํรงชีวิต สงผลใหมีมูลคาในการซื้อตอคร้ังและชองทาง

ในการซื้อที่แตกตางกันออกไป ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของอนิรุทธ ผองแผว (2552) 

กลาววา สถานภาพของผูบรโิภคมีความสัมพันธกบัจํานวนเงนิที่ซื้อสินคาตอคร้ัง และปฐมาภรณ กิจวานชิ

เสถียร (2555) กลาววา ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกนัมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันในดาน

มูลคาในการซื้อ 

 ระดับการศึกษาสงูสุดของผูบริโภคสงผลตอรูปแบบการดาํรงชีวติและการรับรูในสนิคา อาจสงผลให

ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินคาที่แตกตางกันออกไป ซึง่สอดคลองกับผลการศึกษาของปฐมาภรณ กิจวานิช

เสถียร (2555) กลาววา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อทีแ่ตกตางกันใน

ดานมูลคาในการซื้อ และยงัสอดคลองกับพรทิพย วรกิจโภคาทร (2529) กลาววา การศึกษาเปนตัวแปรที่มี

ความสําคัญตอประสิทธิภาพของการสื่อสารของผูรับสาร ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ และศิริวรรณ 

เสรีรัตน (2539) กลาววา ระดบัการศึกษานับเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดสวนของตลาด ผูทีม่ีระดับ

การศึกษาสูง มีแนวโนมที่จะบริโภคสินคาที่มีคุณภาพดีกวาผูที่มรีะดับการศึกษาต่าํ 

 อาชีพของผูบริโภคสงผลตอรูปแบบการดาํรงชีวิตและการรับรูในสินคา อาจสงผลใหผูบริโภคมี

พฤติกรรมการซื้อสินคาที่แตกตางกันออกไป ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของปฐมาภรณ กิจวานิชเสถียร 

(2555) กลาววา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมพีฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกนัในดานมูลคาในการ

ซื้อ และยังสอดคลองกับพรทิพย วรกิจโภคาทร (2529) กลาววา ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถึง 

อาชีพ รายได เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังครอบครัว เปนปจจยัทีม่ีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล 

และศิริวรรณ เสรีรัตน (2539) กลาววา อาชีพนับเปนตัวแปรสาํคัญในการกําหนดสวนของตลาด 

 รายไดตอเดือนของผูบริโภคสงผลตอกําลังในการซื้อและรปูแบบในการดํารงชีวติ และยงัอาจสงผล

ตอการใหคุณคาในสินคา ทาํใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินคาที่แตกตางกันออกไป ผลการวิจัยมีความ

สอดคลองกับผลการศึกษาของอนิรุทธ ผองแผว (2552) กลาววา รายไดตอเดือนของผูบริโภคมีความสัมพันธ

กับจํานวนเงินที่ซื้อสินคาตอคร้ัง และปฐมาภรณ กิจวานชิเสถียร (2555) กลาววา ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือน

แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันในดานมูลคาในการซือ้ และยังสอดคลองกับพรทิพย วร

กิจโภคาทร (2529) กลาววา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิ

หลังครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล และศิริวรรณ เสรีรัตน (2539) 

กลาววา รายไดนับเปนตัวแปรสาํคัญในการกําหนดสวนของตลาด 

  



ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี ้

 จากการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษเช็ดหนาของผูบริโภคสตรีในเขต

กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. ผูประกอบการธุรกิจกระดาษเชด็หนาควรมุงเนนไปยงัลูกคาที่มอีายุ 51 ปขึ้นไป ประกอบอาชีพ

ธุรกิจสวนตัว และมีรายไดตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป เนื่องจากลูกคาในกลุมนี้มีจาํนวนมาก และมี

กําลังในการซื้อสนิคาทีสู่ง 

2. ผูประกอบการธุรกิจกระดาษเชด็หนาควรทําการตลาดในชองทางซุปเปอรมารเก็ต ซึ่งเปนชองทางที่

ลูกคาเลือกซื้อกระดาษเช็ดหนามากที่สุด และสําหรับผูประกอบการธุรกิจกระดาษเช็ดหนาที่มี

ศักยภาพในชองทางดังกลาวแลว อาจมุงเนนการทาํการตลาดไปยังชองทางอื่น ๆ ซึง่ยังมีลูกคาไม

มาก เพื่อขยายตลาดใหกวางยิง่ขึ้น โดยในปจจุบนักระดาษเช็ดหนายี่หอที่เปน Premium grade 

กําลังเปนผูนาํในตลาด ธุรกิจกระดาษเช็ดหนาทัง้ Medium grade และ House brand ควรเรงทํา

การตลาดเพื่อดึงดูดผูบริโภคใหมากขึ้น นอกจากนี้จากลักษณะในการซื้อแบบเลือกซื้อกระดาษ

เช็ดหนายี่หอเดิมเปนบางครั้ง สามารถสรุปไดวาผูบริโภคสวนใหญยังไมมีความภักดีในตราสนิคา 

โดยอาจมีการเปลี่ยนยี่หอซื้อเนื่องจากราคาที่ถูกกวา หรือความงายในการเขาถึงสนิคา 

ผูประกอบการธุรกิจกระดาษเชด็หนาควรมุงเนนการสรางความภักดีในตราสินคาใหมากขึ้น เพื่อให

ไดกลุมลูกคาประจําและเกิดการแนะนาํสนิคาตอไปยังผูบริโภครายอื่นๆ 

3. ผูประกอบการธุรกิจกระดาษเชด็หนาควรใหความสําคัญกับการวางแผนการตลาดที่เหมาะสมกบั

กลุมเปาหมาย กลุมลูกคาเปาหมายสามารถแบงไดตามปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย

อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสดุ อาชีพ และรายไดตอเดือน ซึ่งมีความเก่ียวของกับตอการ

วางแผนในการซื้อ รูปแบบการดํารงชีวิต การรับรูในสินคา และกําลังในการซื้อ โดยเกี่ยวเนื่องไปถึง

พฤติกรรมในการเลือกซื้อกระดาษเช็ดหนา ทั้งดานความถี่ในการซื้อตอคร้ัง มูลคาในการซื้อตอครั้ง 

ชองทางในการซื้อ ยี่หอที่เลือกซื้อ และลักษณะในการซื้อ 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางอื่น ๆ  เชน ผูบริโภคที่เปนบุรุษ หรือผูบริโภคที่อาศัยอยูนอกเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบวากลุมตัวอยางมีความแตกตางกันในดาน

ปจจัยดานประชากรศาสตรหรือพฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษเช็ดหนาหรือไม เพื่อใหไดขอบเขต

การวิจัยที่ครอบคลุมผูบรโิภคทั้งหมด 

2. ควรมีการศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพันธกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อ

กระดาษเช็ดหนา เพื่อใหผูประกอบการในธุรกิจกระดาษเช็ดหนาสามารถนําไปใชออกแบบ

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจดัจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาดที่เหมาะสม 



3. ควรมกีารศึกษาที่เจาะจงไปที่ตราสินคา เพื่อใหเห็นความแตกตางของตลาดโดยภาพรวมกับตลาด

ของตราสินคานั้น ๆ ซึง่จะเปนประโยชนใหกับผูประกอบการในดานกลุมลูกคาเปาหมายที่แทจรงิ 

และเพื่อขยายผลไปสูผูที่ยงัไมเปนลูกคาของตราสนิคานั้นได 
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