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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา  1) เพ่ือศึกษาทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตาม

ประชากร  3) เพ่ือศึกษาปจจัยดานมูลคาตราสินคาและปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดของท่ีมีผลตอ

ทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคท่ีใชผาอนามัยในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชวิธีสุม

ตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) จํานวน 400 คนโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลสถิติท่ีใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนาไดแกคาความถี่คารอยละคาเฉลี่ยและคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA) และใชสถิติ

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกัน ทําใหมีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟไมตางกัน ผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมี ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน ทําใหมีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟท่ีแตกตางกัน 

ปจจัยมูลคาตราสินคา และปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีผลตอทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ ในดานความ

เชื่อม่ันตอตราสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยมูลคาตราสินคา ไดแก ดานความภักดีในตรา

สินคา ดานการรับรูตราสินคา ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัดจําหนาย 

และปจจัยมูลคาตราสินคา และปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีผลตอทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ ดาน

ความพึงพอใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยมูลคาตราสินคา ไดแก ดานคุณภาพท่ีสามารถรับรู

ได ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย 

คําสําคัญ : มูลคาของตราสินคา; ผาอนามัย; ทัศนคต ิ
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study. 1) Bangkok consumer’s Sofy brand of 

sanitary napkin attitude. 2) The demographic factor which affected attitude of Sofy brand 

of sanitary napkin. 3) Brand equity factor and Marketing mix factor which affected attitude 

of Sofy brand of sanitary napkin of Bangkok consumer’s.  

The research methodology was the questionnaire for collecting data from 400 of 

Bangkok consumer’s end-users of Sofy brand of sanitary napkin by convenience sampling. 

The data were collected using descriptive analysis so as frequency, percentage and 

standard deviation, while the statistics using for hypothesis testing were One-way Analysis 

of Variable and Multiple Regression Analysis.  

The outcome of testing this also provides finding the following hypothesis. The 

demographic factor so as sax, age, status, occupation and income was difference non-

affected also that education was the direct  affected on attitude of Sofy brand of sanitary 

napkin. Brand equity factors so as Brand Loyalty and Brand Awareness and Marketing mix 

factors so as product and place was the direct affected on Brand trust of attitude of Sofy 

brand of sanitary napkin of Bangkok consumer’s. Brand equity factors so as Perceive 

Quality and Marketing mix factors so as place and promotion was the direct affected on 

satisfaction of attitude of Sofy brand of sanitary napkin of Bangkok consumer’s. 

Key word : Brand Equity; Sanitary Napkins; Attitude 

 

บทนํา 

ปจจุบันธุรกิจผาอนามัยในประเทศไทยน้ันมีการแขงขันอยางรุนแรงซ่ึงมีการเติบโตอัตราเฉลี่ยปละ 

3-5% คิดเปนมูลคา 140 ลานชิ้นตอเดือน ซ่ึงแบงเปน ผาอนามัยสําหรับกลางวัน 66.3% และผาอนามัย

สําหรับกลางคืน 33.7% ซ่ึงตราสินคาโซฟมีสวนแบงการตลาดมากท่ีสุด ท่ี 50% รองลงมาอันดับสองและ

สามคือ ลอรีเอะ 37%, โมเดส 10% และอ่ืน ๆ 3% แตละบริษัทมีการสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกัน มีการ

จัดโปรโมชั่นทางการตลาดผานชองทางออนไลนและออฟไลน เพ่ือดึงดูดความสนใจและกําลังซ้ือของผูบริโภค

ผาอนามัยในชองทางการขายผานทางโมเดิรนเทรดพบวา มีวางจําหนายมากกวา 10 แบรนด เชน โซฟ ลอรี

เอะ โมเดส แครฟรี เอลิส วิสเปอร มิโดริ ซานิตา บิวตี้คอมฟอรท O.B.Pro Comfort เปนตน โดยแตละตรา

สินคาตางนําเสนอนวัตกรรมใหม ๆ เนนความบางเบาและนุมสบาย รวมถึงปองกันการซึมเปอน มีท้ังแบบมี

ปกและไมมีปก สูตรเย็น หรือสูตรปองกันแบคทีเรีย ใชท้ังแบบกลางวันและกลางคืน  

ผูผลิตผาอนามัยโซฟ บริษัท ยูนิชารม (ประเทศไทย) ไดมีเปดตัวสินคาใหมออกสูตลาด ในรูปแบบ

ผาอนามัยสูตรเย็น ชื่อวา โซฟ คูลลิ่งเฟรช ไดรับความสนใจจากผูบริโภคเปนอยางมากสําหรับกลยุทธ

การตลาดผาอนามัยโซฟน้ันเนนกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขายในชองทางออนไลนและ

ออฟไลนหรือจัดกิจกรรมงานอีเวนตตาง ๆ เพ่ือสรางการรับรูในตราสินคาของกลุมลูกคาเปาหมาย และยัง



 
 

มุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมใหม เชน โซฟถนอมผิว และโซฟขอบปกปอง ออกมานําเสนอให

ผูบริโภคอยางตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคแตละกลุม ซึ่งผาอนามัย (Sanitary 

napkin) คือ แผนสําลีสําหรับผูหญิงใชซึมซับประจําเดือนแลวท้ิง ผาอนามัยมีหลายแบบแบบแผน แบบสอด

ทางชองคลอด และแบบกางเกงสวมใส สวนใหญผูบริโภคนิยมใชผาอนามัยแบบแผนหนานุมหรือ Maxi pad 

ซ่ึงเปนท่ีนิยมใชกันอยางกวางขวางเปนแผนทําดวยวัสดุท่ีมีคุณลักษณะซึมซับไดดี หุมดวยผาสําลี แบง

ออกเปน 2 ประเภท ไดแก ชนิดบางเบา (Ultra thin) ซ่ึงเปนท่ีนิยมของวัยรุน ชนิดหนานุม (Maxi) ซึมซับได

มากกวา ลักษณะการใชงานแบงออกเปน 3 แบบ คือ แบบปกติ (Regular) ซึมซับการไหลของไดปานกลาง  

แบบพิเศษ (Super) ซึมซับการไหลของประจําเดือนท่ีมามากกวาปกติ และมีปญหาทําใหเปรอะเปอนท่ี

ดานหนาและดานหลังของกางเกงใน  แบบตอนกลางคืน (Overnight) สําหรับซึมซับประจําเดือนท่ีออกมา

ขณะนอนหลับ สําหรับ Maxi ท้ัง 3 แบบ มีการเพ่ิมรูปลักษณะใหมีปก เพ่ือการปองกันไดสูงสุด เปนการเพ่ิม

กาวเพ่ือยึดแผนผาอนามัยใหติดแนนกับกางเกงในคุณลักษณะอ่ืนๆคือดับกลิ่น  

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง มูลคาตราสินคาของผาอนามัยโซฟในทัศนคติของผูบริโภค

เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกับมูลคาตราสินคา สวนผสมทางการตลาด และลักษณะประชากรท่ีมี

ผลตอทัศคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือศึกษาทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามประชากร 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยดานมูลคาตราสินคาและปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดของท่ีมีผลตอทัศนคติ 

เก่ียวกับผาอนามัยโซฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตองการวิจัย 

1.ขอบเขตดานเน้ือหา การกําหนดตัวแปรท่ีใชในการวิจัยน้ีแบงออกเปนตัวแปรอิสระ 3 กลุม ไดแก 

ปจจัยประชากร ปจจัยมูลคาตราสินคา และปจจัยสวนผสมทางการตลาด สําหรับตัวแปรตาม คือทัศนคติ

เก่ียวกับผาอนามัยโซฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยประชากร มีตัวแปรอิสระแตละดาน ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ปจจัยมูลคาตราสินคา มีตัวแปรอิสระแตละดานไดแก 

ดานความภัคดีในตราสินคา ดานการรับรูตราสินคา ดานความเชื่อมโยงหรือความผูกพันกับตราสินคา และ

ดานคุณภาพท่ีสามารถรับรูได ปจจัยสวนผสมทางการตลาด  มีตัวแปรอิสระแตละดาน ไดแก ดานชองทาง

การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขาย ดานผลิตภัณฑ และดานราคาสินคา ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติ

เก่ียวกับผาอนามัยโซฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีตัวแปรตามแตละไดแก ดานความเชื่อม่ันใน

ตราสินคา ดานความพึงพอใจ 

2. ดานประชากร กลุมประชากรการวิจัยมูลคาตราสินคาของผาอนามัยโซฟในทัศนคติของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร คือผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไมทราบจํานวนผูท่ีใชผาอนามันโซฟท่ี

ชัดเจน จึงใชคาความนาเชื่อถือท่ี 95% ซ่ึงจะตองมีกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 



 
 

3. ดานเวลา การวิจัยน้ีศึกษามูลคาตราสินคาของผาอนามัยโซฟในทัศนคติของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ตั้งแต เดือนเมษายน 2562 – กรกฎาคม 2562 

 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยประชากร  โดยแบงออกเปน 6 ดาน คือ ดานเพศ   ดานอายุ   

ดานสถานภาพสมรส    ดานอาชีพ  ดานระดับการศึกษา  และดานรายได ปจจัยมูลคาตราสินคาโดยแบง

ออกเปน 4 ดาน คือ ดานความภักดีในตราสินคา ดานการรับรูตราสินคา ดานความเชื่อมโยงหรือความผูกพัน

กับตราสินคา และดานคุณภาพท่ีสามารถรับรูได ปจจัยสวนผสมทางการตลาดโดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานผลิตภัณฑ และดานราคา 

2. ตัวแปรตาม ทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดย 

แบงออกเปน 2 ดาน คือ ดานความเชื่อม่ันในตราสินคา และดานความพึงพอใจ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.เพ่ือทราบถึงมูลคาตราสินคาของผาอนามัยโซฟในทัศนคติของผูบริโภคในเขกรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสินคาและดึงดูดผูบริโภคโดยเพ่ิมมูลคาสินคาใหตรงกับความ

ตองการและสรางทัศนคติทิศทางบวกของผูบริโภค 

3.เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสวนผสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด

จําหนาย และการสงเสริมการขาย เพ่ือเปนเปนผูผลิตผาอนามัยท่ีสวนแบงทางการตลาดมากท่ีสุด  

 

บททวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดแยกประเด็นไดดังน้ี 

1. มูลคาตราสินคา 

มูลคาของตราสินคา (Brand Equity) คือ ราคาของตราสินคา (Value of the brand) ซ่ึงมูลคา

ของตราสินคาน้ีในมุมมองขององคกรสามารถระบุหรือกําหนดมูลคาทางการเงินใหแกผูถือครองตราสินคา 

และเปนตัวชี้วัดการเติบโตของบริษัทได เน่ืองจากมูลคาตราสินคาน้ันมีมูลคาเชิงสินทรัพย (Brand asset 

value) หากมีการลงทุนในตราสินคา จะใหผลตอบแทนกลับคืนมา ซ่ึงมูลคาตราสินคาจะประกอบไปดวย 

ความภักดีตอตราสินคา คือ ความเชื่อม่ันและความยึดม่ันในตราสินคาของผูบริโภคท่ีกอใหเกิด

ทัศนคติในทิศทางบวกตอสินคาและทําใหมีความพึงพอใจในสินคาอยางสมํ่าเสมอ มีความแสวงหาสินคาน้ัน

และไดมีการแนะนําสินคาน้ันไปยังผูใชคนอ่ืนๆอีกดวย 

การรับรูตราสินคา คือ ความสามารถในการระบุถึงตราสินคาในสถานการณท่ีตางกันของผูบริโภค 

ซ่ึงการรับรูตราสินคาน้ันแบงออกเปน การระลึกถึงตราสินคา คือ ผูบริโภคสามารถระบุรายละเอียดหรือ

ขอมูลของสินคาสินคาน้ันไดทันทีโดยไมมีการกระตุนความทรงจํา หรือการจดจํารายละเอียดเก่ียวตราสินคา

ใดตราสินคาหน่ึงท่ีผูบริโภคจําเปนท่ีจะตองไดรับการกระตุน 



 
 

ความเชื่อมโยงกับตราสินคา คือ การเชื่อมโยงกับตราสินคากับผูบริโภค ซ่ึงการเชื่อมโยงตราสินคา

แบงออก ผูบริโภคสามรถจดจําและสามารถระลึกถึงขอมูลหรือรายละเอียดตราสินคาใดตราสินคาหน่ึง ซ่ึง

ตราสินคาน้ันมีสวนชวยกระตุนใหผูบริโภคเกิดนึกถึงได สงผลใหตราสินคาน้ันโดดเดนตางจากตราสินคาอ่ืน 

ภาพลักษณตราสินคา คือ ภาพท่ีเกิดขึ้นจากความคิดของผูบริโภค ความเชื่อของผูบริโภคท่ีมีตอตรา

สินคา กอใหเกิดทัศนคติในทิศทางบวก ซ่ึงภาพลักษณตราสินคาท่ีดีน้ันเกิดจากการสรางภาพลักษณจาก

กิจกรรมทางการตลาดการสื่อสารกับผูบริโภค ทําใหภาพลักษณของสินคาน้ันแตกตางจากสินคาอ่ืนๆท่ีอยูใน

กลุมเดียวกัน 

2.ทัศนคติ 

ทัศนคติ (Attitude) คือ คานิยม ความเชื่อ ความชอบหรือไมชอบสิ่งใดสิ่งหน่ึง และการคลอยตาม

จากสิ่งท่ีไดเรียนรูมากอน ในแตละบุคคลมีคานิยมสวนตัวซ่ึงคานิยมสวนตัวน้ีสงผลตอทัศนคติเปนปจจัยตอ

การกําหนดความสําคัญองมาตรฐานตอตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ เชน ผูบริโภคชื่นชอบการถายรูป แตไม

สามารถพกพากลองขนาดใหญออกไปทํากิจกรรมในแบบปกติได จึงตองการกลองท่ีถายรูปสวยมีขนาดเล็ก 

และสามารถใชงานอ่ืนครบและจบในคร้ังเดียว จึงพิจารณาการเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือท่ีถายรูปสวยและมี

ขนาดเล็กพกพาสะดวกและใชงานอ่ืนๆ เม่ือผูบริโภคพบวามีผลิตภัณฑท่ีมองหาตรงกับมาตรฐานก็จะมี

ทัศนคติท่ีดีตอผลิตภัณฑการสรางทัศนคติน้ันจําเปนท่ีจะตองมีความเชื่อ (Beliefs) ท่ีรับรูวาผลิตภัณฑหรือ

บริการน้ันมีคุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือประสิทธิภาพเปนอยางไร ซ่ึงขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล 

เน่ืองจากคานิยมเพียงอยางเดียวไมไดกอใหเกิดทัศนคติท่ีชอบหรือไมชอบในผลิตภัณฑน้ัน  (นิเวศน และ

คณะ 2552. หนา 55) ซ่ึงทัศคติประกอบดวยดังน้ี 

ความเชื่อม่ันในตราสินคา คือ  ความเชื่อถือในตราสินคา ความการไววางใจ ความคาดหวังของ

ผูบริโภคตอสินคา ซ่ึงความนาเชื่อถือในตราสินคาน้ันเกิดจากเชื่อมโยงระหวางผูบริโภคและสินคาเก่ียวการ

รับรูในตราสินคามากนอยเพียงใด หากผูบริโภคน้ันเกิดการรับรูเก่ียวกับตราสินคาในระดับนอยทําใหความ

นาเชื่อถือในตราสินคาน้ันอยูในระดับต่ําผูบริโภคจึงตองมีการแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจซ้ือสินคา 

การเขาไปอยูกลางใจผูบริโภค  คือ ความภักดีตอตราสินคาเกิดจากการท่ีตราสินคาน้ันสามารถ

เชื่อมโยงเขากับระบบความเชื่อม่ันของผูบริโภคไดและทําใหผูบริโภคเชื่อและพึงพอใจตราสินคาอยูในใจ 

ความชํานาญและศักยภาพ คือ เปนความเชี่ยวชาญสวนบุคคลท่ีมีความสามารถเชื่อมโยงกับ

ผลิตภัณฑไดโดยตรง ผูรองรับผลิตภัณฑมีหนาท่ีสําหรับสรางการรับรูคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพ่ือตอบสนองความตองการใหแกกลุมผูบริโภคในสิ่งท่ีผลิตภัณฑตองการสื่อ 

ความนาดึงดูด คือ ความเชื่อในการสรางภาพลักษณ การมีเอกลักษณเฉพาะท่ีมีความเชื่อมโยงขอมูล

เก่ียวกับสินคาระหวางผูบริโภคและสินคาท่ีความดึงดูดใจและความชื่นชอบ ซ่ึงขึ้นอยูกับการรับรูของผูบริโภค

แตละบุคคลท่ีมีการรับรูเก่ียวกับตราสินคามากหรือนอย หากการเชื่อมโยงระหวางผูบริโภคและสินคานอยทํา

ใหความนาดึงดูดใจของตราสินคาน้ันอยูในระดับต่ํา 

ความพึงพอใจ คือ  ความพอใจ ความชอบใจ หรือทัศนคติในเชิงบวกของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ 

กอใหเกิด แรงจูงใจ ทําใหบุคคลน้ันกระตือรือรน และมีความมุงม่ันท่ีจะทําสิ่งน้ันใหประสบผลสําเร็จ ซ่ึง



 
 

ระดับความพึงพอใจขึ้นอยูกับคุณภาพ ความความคาดหวังของผูบริโภคน้ันขึ้นอยูกับประสบการณความรูใน

อดีตของผูบริโภค  

3.สวนผสมทางการตลาด 

สวนผสมทางการตลาด คือ องคประกอบท่ีนักการตลาดสามารถควบคุมไดท่ีประกอบดวย 4P 

ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การกระจายสินคา (Place) การสื่อสารและการสงเสริมการขาย 

(Promotion) และปจจัยแรงผลักดันจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีไมสามรถควบคุมไดแก ดานสังคม 

เศรษฐศาสตร เทคโนโลยี การแขงขันและกฎหมาย 

ผลิตภัณฑ คือ ผลิตภัณฑท่ีเปนสินคาหรือการบริการท่ีผูขายตองการนําเสนอขายใหแกผูบริโภค เพ่ือ

ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภค ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ 

สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา หรือการบริการ รวมถึงชื่อเสียงภาพลักษณของผูขาย ผลิตภัณฑน้ันอาจจะเปน 

สินคาหรือบริการ บุคคล สถานท่ี ผลิตภัณฑท่ีมีการเสนอขายจะมีตัวตนหรือไมไมตัวตน  

ราคา คือ มูลคาจํานวนเงินท่ีเงิน ท่ีมีความจําเปนในการใชจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑมา ซ่ึงผลิตภัณฑ

สวนใหญจากแลกเปลี่ยนในรูปของเงิน จํานวนเงินท่ีจายอาจไมไดขึ้นอยูกับรายการ หรือการแจงราคา

ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑบางตัว ราคามีอิทธิพลตอการรับรูของผูบริโภคทางดานคุณภาพและมูลคา ซ่ึงผูบริโภค

จะยอมจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑน้ันเม่ือราคาสะทอนคุณคาของผลิตภัณฑ 

ชองทางการตลาด คือ กิจกรรมเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑ สินคาหรือบริการจาดองคการไปยังตลาด 

ซ่ึงกระจายสินคาไปยังกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงมีคนกลางหรือบริษัทขนสงท่ีทํากิจกรรมการ

เคลื่อนยายผลิตภัณฑไปยังผูบริโภค เชนการเสนอขาย ชองทางการจัดจําหนาย ปริมาณผลิตภัณฑท่ีจําหนาย 

และเปนสินคาประเภทใด 

การสงเสริมการขาย คือ เคร่ืองมือท่ีใชสื่อสารทางการตลาดเพ่ือสรางความตองการพึงพอใจตอตรา

สินคาหรือบริการ เพ่ือทําใหเกิดการจูงใจในการซ้ือสินคา และเปนการกระตุนการรับรู ซ่ึงมีอิทธิพลตอ

ความรูสึกและทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค หรือเพ่ือเปนการสรางการรับรูเก่ียวกับ

สินคาใหแกผูบริโภค การสรางการรับรูน้ันอาจจะใช การโฆษณาการประชาสัมพันธสินคาหรือบริการผานทาง

ชองทางตางๆ เชนสื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร ออนไลน หรือสื่อกระจายเสียง 

4.วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

บุษยพงษ มุสิไชย ศึกษาเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีผลตอการบริโภคขนมไทยของวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงท่ีมีอายุ 20-24 ป การศึกษาระดับปริญญา

ตรี ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา ท่ีมีรายไดอยูระหวาง 9,001 บาท เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอทัศนคติการ

บริโภคขนมไทยของวัยรุนเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 อายุท่ีแตกตางกันมีผล

ตอทัศนคติการบริโภคขนมไทยของวัยรุนเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ระดับ

การศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอทัศนคติการบริโภคขนมไทยของวัยรุนเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน ท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอทัศนคติการบริโภคขนมไทยของวัยรุนเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 รายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอทัศนคติการบริโภคขนมไทยของวัยรุนเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 



 
 

นงรัก บุญเสริฐ (2554) ศึกษาเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ

สินคาเฮาสแบรนดประเภทอุปโภค: กรณีศึกษา บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอรและเทศโกโลตัส ซุปเปอรเซนเตอร 

ในจังหวัดอุบลราชธานี  พบวาผูตอบแบบสอบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงท่ีมีอายุต่ํากวา 20-39 ป 

การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด นักเรียนนักศึกษา รายไดสวนใหญเฉลี่ยตอเดือนอยู

ระหวาง 10,000 บาท สวนใหญมีประสบการณในการซ้ือสินคาเฮาสแบรนด ประเภทสินคาอุปโภค ชนิด

สินคาท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือนและผลิตภัณฑเสริมความงาม ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคมี

ทัศนคติท่ีสอดคลองกับสวนผสมทางการตลาดเปนตัวกําหนดความตองการของสินคา ดานผลิตภัณฑพบวา

ผลิตภัณฑท่ีมีความหลาหลายประเภทกลุมผูบริโภคใหความสําคัญเปนอันดับแรก ดานราคากลุมผูบริโภคมี

ทัศคติเก่ียวกับราคาของสินคาเฮาสแบรนดวามีราคาคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพ ดานชองทางการจัด

จําหนายพบวากลุมผูบริโภคตองบการสถานท่ีในการจัดจําหนายท่ีมีความสะดวกดานการเดินทาง ดานการ

สงเสริมการตลาด พบวากลุมผูบริโภคมีทัศนคติท่ีดีตอเทสโกโลตัส และบิ๊กซีซ่ึงมีการโฆษราผานสื่ออยาง

สมํ่าเสมอ ดานพฤติกรรมการซ้ือสินคาเฮาสแบรนดพบวากลุมผูบริโภคมีการซ้ือสินคาในหน่ึงเดือนมากกวา 4 

คร้ัง และคาใชจายท่ีใชในการซ้ือสินคาในแตละคร้ัง 501-1,000 บาท กลุมผูบริโภคมีความพึงพอใจตอการซ้ือ

สินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาอุปโภคในระดับมาก  

 

วิธีดําเนินการวิจัย           

การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดานประชากรประกอบดวย 

6 ดาน ท่ีผูวิจัยทําการศึกษา คือ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเปน

การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และศึกษาปจจัยมูลคาตราสินคาและปจจัยสวนผสมทาง

การตลาด ท่ีมีผลตอทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนการศึกษาเชิง

กลุม (Quantitative Research) โดยใชวิธีการศึกษาแบบการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และใช

การวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการสรุปผล 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคท่ีใชผาอนามัยในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคท่ีใชผาอนามัยในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชวิธีสุม

ตัวอยางแบบสะดวก ( Convenience Sampling) เน่ืองจากวิจัยในคร้ังน้ีไมทราบจํานวนประชากรท่ีใช

ผาอนามัยท่ีแนนอนจึงกําหนดกลุมตัวอยาง  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใชการหาขนาดประชากรจากการคํานวณดวยสูตรขนาดตัวอยางไมทราบจํานวน

ประชากร (Cochran, 1963, p. 90) จากการคํานวณกลุมประชากรจะไดจํานวนกลุมประชากรเทากับ 385 

ตัวอยาง และเก็บขอมูลเพ่ิมสํารอง 15 ตัวอยาง รวมท้ังหมดเปนจํานวน 400 ตัวอยาง 

งานวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือท่ีใชในการทํางานวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมี

การแบงออกเปน 5 สวน มีดังตอไปน้ี 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

สวนที่ 1 ปจจัยดานประชากรของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามปลายปด ( Closed End) 

มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   มีคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) มีคําถาม

ท้ังหมดจํานวน 6 ขอ     



 
 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยมูลคาตราสินคาโดยแบงออกเปน 4 ดานไดแก ดานความภักดี

ในตราสินคา ดานการรับรูตราสินคา ดานความเชื่อมโยงหรือความผูกพันกับตราสินคา และดานคุณภาพท่ี

สามารถรับรูได มีคําถามรวมกันท้ังหมด 10 ขอ 

สวนที่  3  ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดโดยแบงออกเปน 4 ดานไดแก ดาน 

ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานผลิตภัณฑ และดานราคา มีคําถามรวมท้ังหมด 12 ขอ 

สวนที่ 4 ทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยแบงออกเปน 2 

ดาน ไดแก ดานความเชื่อม่ันในตราสินคา และดานความพึงพอใจ มีคําถามรวมกันท้ังหมด 6 ขอ 

สวนที่ 5 สิ่งท่ีผูบริโภคพิจารณาเก่ียวผาอนามัยโซฟท่ีมีมูลคาตราสินคาในทัศนคติของผูบริโภค  ซ่ึง

เปนคําถามปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1.วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

โดยใชสถิติคาความถี ่(Frequency) และคารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหตัวแปรท่ีมีการ

วัดเชิงกลุมลักษณะประชากร ซ่ึงประกอบดวย ดานเพศ ดานอาย ุดานสถานภาพสมรส ดานระดับการศึกษา 

ดานอาชีพ และดานรายได  

1.1 โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ 

วิเคราะหตัวแปรท่ีมีการวัดเชิงปริมาณตอความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยมูลคาตราสินคา ปจจัยท่ีเก่ียวกับ

สวนผสมทางการตลาดและทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  จําแนกตาม

รายได 

1.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statics) ในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

ใชสถิติการทดสอบแบบ t-test วิเคราะหสมมติฐานท่ี 1.ลักษณะทางประชากรผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครไดแก เพศ แตกตางกันทําใหมีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟท่ีแตกตางกัน 

ใชความแปรปรวนทางเดียวคาสถิติ One Way ANOVA วิเคราะห    สมมติฐานท่ี 1.ลักษณะทาง

ประชากรผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดแก อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ท่ีแตกตางกัน

ทําใหมีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟท่ีแตกตางกัน หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบรายคู 

โดยใชวิธี LSD ใชสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) สมมติฐานท่ี2.ปจจัยดานมูลคา

ตราสินคาและปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดของผาอนามัยโซฟท่ีมีผลตอทัศนคติของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองมูลคาตราสินคาของผาอนามัยโซฟในทัศนคติของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเปนกลุมตัวอยางเปนกลุมผูหญิงท่ีมีอายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพโสด

มีระดับการศึกษาท่ีระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน และมีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท  

1. ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใหความคิดเห็นปจจัยมูลคาตราสินคาโดยรวมในระดับเห็นดวย 



 
 

 โดยเรียงตามลําดับดังน้ี ดานความภักดีในตราสินคา ดานการรับรูตราสินคา  ดานความเชื่อมโยงหรือความ

ผูกพันกับตราสินคา และดานคุณภาพท่ีสามารถรับรูไดปจจัยสวนผสมทางการตลาด โดยภาพรวมระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับมากโดยเรียงตามลําดับดังน้ี ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดาน

ผลิตภัณฑ และดานราคา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ โดยภาพรวม

ระดับอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับดังน้ี ดานความเชื่อม่ันในตราสินคา และความพึงพอใจ  

2. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2.1 ผลการวิเคราะหผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตางกัน ทําใหมีทัศนคติเก่ียวกับ

ผาอนามัยโซฟโดยภาพรวมไมตางกัน  

2.2 ผลวิเคราะหผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี อายุ การศึกษา สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน ทําใหมีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟโดยภาพรวมตางกัน   

3.ผลการวิเคราะหปจจัยมูลคาตราสินคา และปจจัยสวนผสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอทัศนคติ

เก่ียวกับผาอนามัยโซฟ ปจจัยดานมูลคาตราสินคา ไดแก ดานความภักดีในตราสินคา ดานการรับรูตราสินคา 

ดานคุณภาพท่ีสามารถรับรูได ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด ไดแก ดานการสงเสริมการขาย และดาน

ชองทางการจัดจําหนาย สามารถสรุปไดดังน้ี 

3.1 ปจจัยมูลคาตราสินคา และปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีผลตอทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ 

ดานความเชื่อม่ันตอตราสินคา ดานความภักดีในตราสินคา ดานการรับรูตราสินคา ดานผลิตภัณฑ และดาน

ชองทางการจัดจําหนาย 

3.2 ปจจัยมูลคาตราสินคา และปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีผลตอทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ 

ดานความพึงพอใจ ดานคุณภาพท่ีสามารถรับรูได ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยมูลคาตราสินคาของผาอนามัยโซฟในทัศนคติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย

ทําการสรุปตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 

1. ผลการศึกษาทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเห็นดวย เก่ียวกับปจจัยมูลคาตราสินคา ดาน 

ความภักดีในตราสินคา ผูวิจัยพิจารณาวา ผูบริโภคมีความภักดีในตราสินคาถึงแมตราสินคาเดิมท่ีซ้ือจะถูก

ผลิตโดยบริษัทอ่ืน แตผูบริโภคยังยึดม่ันท่ีจะซ้ือสินคาน้ันเหมือนเดิม และผูบริโภคมีความพึงพอใจตอสินคาท่ี

ซ้ือ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ มีนา อองบางออ (2553) กลาวไววา ความภักดีในตราสินคา คือ ความพึง

พอใจท่ีสมํ่าเสมอท่ีมีการซ้ือตราสินคาเดิมในบริษัทใดบริษัทหน่ึง เม่ือลูกคาเกิดความภัคดีตอตราสินคาทําให

ผลิตภัณฑเพ่ิมสวนแบงการตลาดได ความภักดีตอตราสินคาน้ัน แสดงถึงความยืดม่ันในตราสินคาท่ีผูบริโภคมี

ตอตราสินคา  

1.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเห็นดวย เก่ียวกับปจจัยมูลคาตราสินคา ดาน

การรับรูตราสินคา ผูวิจัยพิจารณาวา เม่ือผูบริโภคมีความตองใชผาอนามัยจะนึกถึงตราสินคาโซฟกอนเสมอ 



 
 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ มีนา อองบางออ (2553) กลาวไววา ดานการรับรูตราสินคา คือ ความสามารถ

ในการระบุถึงตราสินคาในสถานการณแตกตางกันออกไป ซ่ึงการท่ีผูบริโภคจะรับรูถึงตราสินคาน้ันเกิดจาก

ความแข็งแกรงของตราสินคาท่ีสามารถทําใหขอมูลเขาไปอยูในความจําของผูบริโภคไดซ่ึงการตระหนักรูน้ี

สามารถแบงออกเปน การจดจําได และการสามารถระลึกถึงได  

1.3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นดวย เก่ียวกับปจจัยมูลคาตราสินคา ดานความ

เชื่อมโยงหรือความผูกพันกับตรา ผูวิจัยพิจารณาวา ผูบริโภคสามารถจดจําตราสัญลักษณของผาอนามัยโซฟ

ได เม่ือพบเห็นตราสินคาของผาอนามัยโซฟท่ีมีความโดดเดนทําใหจําไดโดยแคดูรายละเอียดเพียงคราวๆ  ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ ปุณยนุช รัตนสุดใส (2557) กลาววา  มูลคาตราสินคาดานการเชื่อมโยงตอตรา

สินคา คือ ความสัมพันธท่ีสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งตางๆ ตอตราสินคา ซ่ึงตราสินคาน้ันทําใหผูบริโภคเกิดการ

จดจําในตราสินคาและสรางทัศนคติไปในทิศทางบวกซ่ึงกอใหเกิดการเชื่อมโยงความรูสึกของผูบริโภคและ

ตราสินคา  

1.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับปจจัยมูลคาตราสินคา ดานคุณภาพ

ท่ีสามารถรับรูได ผูวิจัยพิจารณาวา ผูบริโภคมีการคํานึงถึงลักษณะการใชงานตางๆ ของผาอนามัยโซฟ เชน 

ความยาวของผาอนามัย วิธีการใชกลางวันหรือกลางคืน นัทธมน หมทอง (2555) กลาววา การรับรูคุณภาพ 

คือ ความรูสึกของผูบริโภคท่ีสามรถรับรูถึงคุณภาพโดยรวม หรือคุณภาพท่ีเหนือกวาตราสินคาหน่ึง ซ่ึงมีการ

คํานึงถึงวัตถุประสงคของการใชงานหรือคุณสมบัติของคุณคาสินคาน้ัน เปนองคประกอบอยางหน่ึงของมูลคา

ตราสินคาเพราะทําใหผูบริโภคทราบถึงความแตกตางและตําแหนงของสินคาน้ัน ทําใหผูบริโภคมีเหตุผลใน

การตัดสินใจในการซ้ือสินคามากขึ้น  

1.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นในระดับมาก เก่ียวกับปจจัยสวนผสมทาง

การตลาดผาอนามัยโซฟ ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูวิจัยพิจารณาวา การกระจายสินคาผาอนามัยโซฟน้ัน

ครอบคลุมทุกท่ี เชน ทุกรานคา ทุกหางสรรพสินคา ปริมาณสินคาผาอนามัยโซฟแตละแบบ เชนแบบกระชับ 

แบบสูตรเย็น ท่ีทานตองซ้ือน้ันมีเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค ซ่ึงสอดคลองยกับแนวคิดของรอยบุญ 

เลาหะวิไลย (2556) กลาววา ชองทางการตลาด  คือ สถานท่ี หรือ ทําเลท่ีตั้งท่ีครอบคลุม การขนสงความ

สะดวกสบายของการใหบริการ ซ่ึงองคการสามารถใหบริการผานรานคาเน่ืองจากมีการทําแบบน้ีมานาน เชน 

รานสะดวกซ้ือ หางสรรพสินคาเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการสินคาหรือบริการได การใหบริการสง

สินคาถึงบานหรือสถานท่ีลูกคาตองการใหสงสินคา หรือการใหผานตัวแทน  

1.6 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นในระดับมากเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทาง

การตลาด ดานการสงเสริมการขาย ผูวิจัยพิจารณาวา การโฆษณาผานทางชองทางตางๆทําใหผูบริโภคน้ัน

รับรูเก่ียวกับขอมูลขาวสารมากขึ้น และเม่ือผูบริโภคทราบวามีการจัดโปรโมชั่นสินคาผาอนามัยโซฟใน

ชวงเวลาน้ันทําใหผูบริโภคมีแรงจูงใจท่ีจะซ้ือสินคา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท  

(2550 หนา 69) กลาววา การสงเสริมการขาย  (Promotion) คือ การบรรยายถึงกิจกรรมในการสื่อสาร

หลายๆ ประเภทนํามาใชเพ่ือผูบริโภคเกิดการรับรูในผลิตภัณฑหรือขอเสนอของบริษัท และมีทัศนคติในทิศ

ทางบวก รวมถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค   

1.7 พบวาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใหความคิดเห็นในระดับมากเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทาง

การตลาดผาอนามัยโซฟ ดานผลิตภัณฑ ผูวิจัยพิจารณาวา สวนประกอบอ่ืนๆของสินคาผาอนามัยโซฟ เชน 



 
 

บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภค ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ ตลาด อัจจิมา เศรษฐบุตร และ สายสรรค วัฒนพานิช (2552 หนา 84) ผลิตภัณฑ 

(Product) คือ สิ่งใดๆ สิ่งท่ีเปนรูปราง การบริการ ลักษณะ การจัดจําหนาย องคกร หรือความคิด ท่ีสามารถ

นําเสนอขายใหกับตลาดเพ่ือเรียกรองความสนใจ ความเปนเจาของ หรือเพ่ือใชในการอุปโภคปริโภค ซ่ึง

สินคาเปนสิ่งท่ีมีรูปราง หรือบริการท่ีมีการเสนอขายใหกับตลาด  

1.8 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นในระดับมากเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทาง

การตลาดผาอนามัยโซฟ ดานราคา ผูวิจัยพิจารณาวาผูบริโภคน้ันมีความจําเปนท่ีจะตองซ้ือผาอนามัยโซฟ 

และราคาของผาอนามัยโซฟน้ันมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพของผูบริโภค ซ่ึงราคาสะทอนคุณคาของ

ผาอนามัยโซฟซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท (2550 หนา 62) กลาววา ราคา คือ สิ่งท่ี

ผูซ้ือตองจายเพ่ือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑหรือบริการ ซ่ึงการกําหนดราคาเปนปจจัยสําคัญ การกําหนดราคา

ผลิตภัณฑท่ีสูง หากผลิตภัณฑเปนท่ีตองการและเปนท่ียอมรับของผูบริโภค หรือเปนผลิตภัณฑใหมท่ีไมมี

สินคาใดสามารถมาทดแทนได  

1.9 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ ดานความเชื่อม่ันในตราสินคา 

ท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัยพิจารณาวาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเชื่อถือในตรา

สินคา มีความไววางใจ และมีความคาดหวังตอสินคาผาอนามัยโซฟ และความเชื่อถือในตราสินคาของ

ผูบริโภคน้ันขึ้นอยูกับการรับรูเก่ียวกับสินคาผาอนามัยโซฟ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เศรษฐวัสภุ พรมสิทธ์ิ 

(2555) กลาววา ความเชื่อม่ันในตราสินคา คือ ความเชื่อม่ัน (confidence) ผูบริโภคจะมีทัศนคติในเชิงบวก

ตอตราสินคาเม่ือเกิดความเชื่อม่ันในตราสินคาน้ัน เม่ือผูบริโภคตองการซ้ือสินคาถาหากผูบริโภคไมมีความ

เชื่อม่ันตราสินคาใดมากอนจะทําเกิดการแสวงหาขอมูลเพ่ือสรางความเชื่อม่ันกอนการตัดสินใจซ้ือและตรา

สินคาใดท่ีสรางความเชื่อม่ันใหผูบริโภคไดแลว คร้ังตอไปเม่ือผูบริโภคตองการซ้ือสินคาจะไมเสียเวลาในการ

แสวงหาขอมูล 

1.10 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ ดานความพึงพอใจ มีความ 

คิดเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัยพิจารณาวาการท่ีผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีประสบการณการเรียนรู

เก่ียวกับผาอนามัยโซฟ ทําใหผูบริโภคมีความคาดหวังในสินคามี มีทัศนคติในเชิงบวกตอสินคาผาอนามัยโซพี

และมีแรงจูงใจ กระตือรือรนท่ีอยากซ้ือสินคา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของวิเศษพรรณ เลาหวนิช (2553) 

กลาววา ความพึงพอใจ คือ เจตคติในทิศทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีมีบทบาทความรับผิดชอบ ซ่ึง

เปนพฤติกรรมความชอบ ความพอใจ และรูสึกสนุกตอสิ่งท่ีตนเองปฏิบัติ เพราะมีองคประกอบทางดาน

สิ่งแวดลอมและทางดานกายภาพเขามาเก่ียวของ ความหมายอ่ืนๆ  

2. ผลการศึกษาทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ 

อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได สามารถสรุปไดดังน้ี 

2.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตางกัน ทําใหมีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟโดย 

ภาพรวมไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยพิจารณาวาท้ังเพศชายและเพศหญิง ตางก็มีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟท่ี

คลายคลึงกันกัน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา  เน่ืองจากปจจุบันเพศชายและเพศหญิงมีความเทาเทียมกันและมี

รูปแบบในการดําเนินชีวิตหรือการทํางานท่ีเปลี่ยนไป เพศชายหรือเพศหญิงท่ีรูจักหรือลักษณะการทํางานท่ี

เก่ียวของกับผาอนามัยโซฟยอมการคิดวิเคราะหเก่ียวกับทัศนคติผาอนามัยท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ



 
 

สมติฐานท่ีตั้งไววาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตางกัน มีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟท่ี

แตกตางกัน และไมสอดคลองกับงานวิจัยธิติวรรณ อัศวธีระธรรม (2556) ศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรม

ผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคารวมในตราสินคาแฟชั่น พบวาปจจัยดานเพศมีผลตอทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอตรา

สินคารวม ซ่ึงเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของทัศคติท่ีสูงกวาเพศชาย  

2.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกตางกัน มีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟโดย

ภาพรวมไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยพิจารณาวาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมวาจะอยูในสถานภาพใดก็ตาม

ยอมมีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมติฐานท่ีตั้งไววาผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ท่ีแตกตางกันทําใหมีทัศนคติ

เก่ียวกับผาอนามัยโซฟท่ีแตกตางกัน และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ บุษยพงษ มุสิไชย ศึกษาเก่ียวกับ

ทัศนคติท่ีมีผลตอการบริโภคขนมไทยของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอ

ทัศนคติการบริโภคขนมไทยของวัยรุนเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

2.3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน ทําใหมีทัศนคติเก่ียวกับ

ผาอนามัยโซฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมติฐานท่ีตั้งไววา

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ท่ีแตกตางกันทําให

มีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟท่ีแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยธิติวรรณ อัศวธีระธรรม (2556) 

ศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคารวมในตราสินคาแฟชั่น พบวา ดานการศึกษามีผลตอ

ทัศคติของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคารวมท่ีแตกตางกัน โดยการศึกษาระดับปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยของทัศนคติท่ี

มีตอตราสินคารวมมากท่ีสุด มากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี 

2.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน ทําใหมีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัย 

โซฟโดยภาพรวมไมตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมติฐานท่ีตั้งไววาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดแก เพศ 

อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ท่ีแตกตางกันทําใหมีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟท่ีแตกตาง

กัน และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นงรัก บุญเสริฐ (2554) ศึกษาเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมของ

ผูบริโภคท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนดประเภทอุปโภค : กรณีศึกษา บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอรและ

เทศโกโลตัส ซุปเปอรเซนเตอร ในจังหวัดอุบลราชธานี  พบวา ปจจัยดานสถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอ

ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด 

2.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตางกัน ทําใหมีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ

โดยภาพรวมไมตางกันซ่ึงไมสอดคลองกับสมติฐานท่ีตั้งไววาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ท่ีแตกตางกันทําใหมีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟท่ีแตกตางกัน

และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ บุษยพงษ มุสิไชย ศึกษาเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีผลตอการบริโภคขนมไทยของ

วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาอาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอทัศนคติการบริโภคขนมไทยของวัยรุนเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน ท่ีระดัยนัยสําคัญ 0.05 

2.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแตกตางกัน ทําใหมีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ

โดยภาพรวมไมตางกัน ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน ทําใหมีทัศนคติเก่ียวกับ

ผาอนามัยโซฟโดยภาพรวมไมตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมติฐานท่ีตั้งไววาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ท่ีแตกตางกันทําใหมีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ



 
 

ท่ีแตกตางกัน และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ บุษยพงษ มุสิไชย ศึกษาเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีผลตอการบริโภค

ขนมไทยของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา รายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอทัศนคติการบริโภคขนมไทย

ของวัยรุนเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยดานมูลคาตราสินคาและปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอทัศนคติ 

เก่ียวกับผาอนามัยโซฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1 ปจจัยมูลคาตราสินคา ดานความภักดีในตราสินคา มีผลตอทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ ดาน

ความเชื่อม่ันตอตราสินคา  

3.2 ปจจัยมูลคาตราสินคา ดานการรับรูตราสินคา มีผลตอทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ ดานความ

เชื่อม่ันตอตราสินคา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พักตรสุดา พัฒนคุม (2560) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ความจงรักภัคดีในตราสินคาสก็อต (SCOTCH) พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานคุณคาตราสินคาท้ัง 3 

ดาน ไดแก ดานการรูจักตราสินคา ดานการเชื่อมโยง และดานคุณภาพท่ีรับรู อยูในระดับมาก และความ

คิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีในตราสินคา ดานทัศนคติ และดานพฤติกรรมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบ

สมมติฐาน สรุปวา ปจจัยดานคุณคาตราสินคาท้ังดานการรับรูตราสินคา ดานการเชื่อมโยงตราสินคา และ

ดานคุณภาพท่ีรับรู มีอิทธิพลกับความจงรักภักดีในตราสินคาท้ังในภาพรวม ดานทัศนคติ และดานพฤติกรรม 

3.3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ ดานความ

เชื่อม่ันตอตราสินคา 

3.4 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัย

โซฟ ดานความเชื่อม่ันตอตราสินคา ซ่ึงสอดคลองงานวิจัยของ ชิสากัญญ ศุภวงคธนากานต (2557) ศึกษา

การรับรูตราสินคาอิชิตันชาเขียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา มีคะแนนการรับรู

ดานการระลึกโดยรวมอยูในระดับมาก ดานการจดจํา ผูบริโภคสามารถจดจําตัวแทนโฆษณาโดยถูกตองมาก

ท่ีสุด (รอยละ 93.5) และจดจําสีบรรจุภัณฑไดถูกตองนอยสุด (รอยละ 46.2) และมีคะแนนการรับรูดานการ

จดจําโดยรวมอยูในระดับมาก ดานการชื่นชอบตราสินคา องคประกอบท่ีชิ่นชอบนอยท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ มี

คาเฉลี่ย 4.60 อยูในระดับชอบมาก และองคประกอบท่ีชิ่นชอบนอยท่ีสุด คือ บรรจุภัณฑและรูปราง มี

คาเฉลี่ย 3.81 อยูในระดับชอบโดยรวม  

3.5 ปจจัยมูลคาตราสินคา ดานคุณภาพท่ีสามารถรับรูได มีผลตอทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ 

ดานความพึงพอใจ  

3.6 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัย

โซฟ ดานความพึงพอใจ 

3.7 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการขาย มีผลตอทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ 

ดานความพึงพอใจ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นงรัก บุญเสริฐ (2554) ศึกษาเก่ียวกับทัศนคติและ

พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนดประเภทอุปโภค : กรณีศึกษา บิ๊กซี ซุปเปอร

เซ็นเตอรและเทศโกโลตัส ซุปเปอรเซนเตอร ในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคมี

ทัศนคติท่ีสอดคลองกับสวนผสมทางการตลาดเปนตัวกําหนดความตองการของสินคา ดานชองทางการจัด

จําหนายพบวากลุมผูบริโภคตองบการสถานท่ีในการจัดจําหนายท่ีมีความสะดวกดานการเดินทาง ดานการ



 
 

สงเสริมการตลาด พบวากลุมผูบริโภคมีทัศนคติท่ีดีตอเทสโกโลตัส และบิ๊กซีซ่ึงมีการโฆษณาผานสื่ออยาง

สมํ่าเสมอ  

 

ขอเสนอแนะการนําไปใช 

1.ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดแตกตางกัน ทําใหมี

ทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟโดยภาพรวมไมตางกัน ดังน้ันผูผลิตผาอนามัยโซฟ จึงไมควรเนนประเด็นความ

สนใจเก่ียวกับเร่ืองปจจัยเพศและสถานภาพอาชีพ และรายไดของผูบริโภค สวนผูบริโภคในระดับการศึกษา

ตางกันทําใหมีทัศคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟโดยรวมตางกัน ผูผลิตควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่งเน่ืองจาก

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน การศึกษา มีทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ ดาน

ความพึงพอใจแตกตางกัน  เพราะผูบริโภคเกิดการเรียนรูในสิ่งตาง ๆ ตามลักษณะการศึกษา จึงทําใหมีทัศ

คติแตกตางกัน  

ปจจัยมูลคาตราสินคา 

ปจจัยมูลคาตราสินคา ดานความภักดีในตราสินคา และดานการรับรูตราสินคา มีผลตอทัศนคติ

เก่ียวกับผาอนามัยโซฟ ดานความเชื่อม่ันตอตราสินคา สวนปจจัยมูลคาตราสินคา ดานคุณภาพท่ีสามารถรับรู

ไดน้ัน มีผลตอทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ ดานความพึงพอใจ ดังน้ันผูผลิตควรมุงเนนใหความสําคัญการ

สรางการรับรูในตราสินคาผาอนามัยโซฟ และความภักดีในตราสินคา ท่ีทําใหผูบริโภคน้ันมีทัศคติเก่ียวกับ

ผาอนามัยท่ีกอใหเกิดความเชื่อม่ันในตราสินคา และการทําใหผูบริโภครับรูถึงคุณภาพผาอนามัยโซฟผูบริโภค

จะเกิดทัศคติท่ีมีความพึงพอใจในสินคา 

ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอทัศนคติ

เก่ียวกับผาอนามัยโซฟ ดานความเชื่อม่ันตอตราสินคา สวนปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานชองทางการจัด

จําหนาย และดานการสงเสริมการขาย   มีผลตอทัศนคติเก่ียวกับผาอนามัยโซฟ ดานความพึงพอใจ ดังน้ัน

ผูผลิตควรมุงเนนใหความสําคัญ พัฒนาดานผลิตภัณฑ และชองทางการจัดจําหนาย ท่ีทําใหผูบริโภคเกิดทัศ

คติท่ีมีความเชื่อม่ันในตราสินคา และชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขายทําใหผูบริโภคเกิดทัศคติท่ี

มีความพึงพอใจในตราสินคา   

 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

ปจจุบันแตละบุคคลมีคานิยมสวนตัวซ่ึงคานิยมสวนตัวน้ีสงผลตอทัศนคติเปนปจจัยตอการกําหนด

ความสําคัญของมาตรฐานตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ เม่ือผูบริโภคพบวามีผลิตภัณฑท่ีมองหาตรงกับความ

ตองการ ก็จะมีทัศนคติท่ีดีตอผลิตภัณฑการสรางทัศนคติน้ันจําเปนท่ีจะตองมีความเชื่อ (Beliefs) ท่ีรับรูวา

ผลิตภัณฑหรือบริการน้ันมีคุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือประสิทธิภาพเปนอยางไร ซ่ึงขึ้นอยูกับประสบการณ

ของแตละบุคคลท่ีแตกตางกันออกไป ประเด็นท่ีนาสนใจในการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม

เก่ียวกับปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภความีตัวแปรใดบางท่ีสงผลตอทัศนคติของผูบริโภค เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจเหตุผลท่ีผูบริโภคมีความเชื่อม่ันในตราสินคาและความพึงพอใจ ซ่ึงจะเปนประโยชนแกนักการตลาด

ตอไป 
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