
 
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ในการซ้ือนํ้ ายาลา้งจาน  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือนํ้ ายาลา้งจานของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ ายาลา้งจานในเขตกรุงเทพมหานคร  จาํนวน 200 ราย  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา  
ได้แก่ความถ่ี ร้อยละ  และค่าเฉล่ีย  สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ข้อค้นพบ และ
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 

สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.5  มีอาย ุ

30-39 ปี ร้อยละ 40.0  ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี ร้อยละ 57.0  สถานภาพทางครอบครัว
สมรส ร้อยละ 65.5  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  4-6 คน ร้อยละ 62.0 อาชีพรับจา้ง ร้อยละ 30.0  
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนคือ 10,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 63.5  

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํา้ยา

ล้างจาน 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน

ระดับมาก  และในปัจจัยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียระดับมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านราคา  
(ค่าเฉล่ีย 4.70)  และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.66)   ส่วนปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.10) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.52) ให้ความสําคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.66) ในปัจจยัยอ่ยพบว่าให้ความสาํคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดับมากท่ีสุด  3 ลาํดบัแรกคือ ลา้งไดส้ะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.80) รองลงมาคือ ช่ือเสียงของผูผ้ลิต 
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(ยีห่้อ)  และมีระบุถึงวนัท่ีผลิตและวนัหมดอาย ุเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.76) และช่ือหรือตรายีห่้อท่ีจาํง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.75) 

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.70) ในปัจจยัยอ่ยพบว่าให้ความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก
ท่ีสุด 3 ลาํดบัแรกคือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.73) รองลงมาคือ ราคาถูก  (ค่าเฉล่ีย  
4.72) และมีป้ายราคาติดไวช้ดัเจน และมีหลายราคาใหเ้ลือกแลว้แต่ขนาด เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.70)  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) ในปัจจยัยอ่ยพบว่าใหค้วามสาํคญัมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัมาก 3 ลาํดบัแรกคือหาซ้ือไดง่้าย สะดวก และมีวางจาํหน่ายร้านคา้ทัว่ไป เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
4.28) รองลงมาคือ มีวางจาํหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต  (ค่าเฉล่ีย 4.27) และมีวางจาํหน่ายตามร้าน
สะดวกซ้ือ Convenience Store (7-11, Family Mart) (ค่าเฉล่ีย 4.25)  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ในปัจจยัยอ่ยพบว่าใหค้วามสาํคญัมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัมาก 3 ลาํดบัแรกคือมีการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา มีของแถม (ค่าเฉล่ีย 3.69) 
รองลงมาคือมีโฆษณาในส่ือต่าง ๆ เช่นโทรทศัน์ วิทย ุส่ิงพิมพอ่ื์นๆ (ค่าเฉล่ีย 3.67) และมีพนกังาน
ขายแนะนาํสินคา้ และใหท้ดลองใช ้(ค่าเฉล่ีย 3.56) 
 

ตารางท่ี 33  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 10 ลาํดบัแรก 
ลาํดบั ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั ค่าเฉลีย่ ระดบัทีม่ีผล 

1 ลา้งไดส้ะอาด ผลิตภณัฑ ์ 4.80 มากท่ีสุด 

2 ช่ือเสียงของผูผ้ลิต (ยีห่อ้) ผลิตภณัฑ ์ 4.76 มากท่ีสุด 

3 มีระบุถึงวนัท่ีผลิตและวนัหมดอาย ุ ผลิตภณัฑ ์ 4.76 มากท่ีสุด 

4 ช่ือหรือตรายีห่อ้ท่ีจาํง่าย ผลิตภณัฑ ์ 4.75 มากท่ีสุด 

5 
มีขนาดบรรจุหลายขนาดใหเ้ลือก เช่น ชนิดเติม 
และขวด เป็นตน้ ผลิตภณัฑ ์ 4.74 มากท่ีสุด 

6 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคา 4.73 มากท่ีสุด 

7 ราคาถกู ราคา 4.72 มากท่ีสุด 

8 มีหลายราคาใหเ้ลือกแลว้แต่ขนาด ราคา 4.70 มากท่ีสุด 

9 มีป้ายราคาติดไวช้ดัเจน ราคา 4.70 มากท่ีสุด 

10 กล่ินของนํ้ายาลา้งจาน ผลิตภณัฑ ์ 4.68 มากท่ีสุด 
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เม่ือพิจารณาจากการสรุปปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความสาํคญัในลาํดบัตน้ๆ พบว่า 10 อนัดบั
แรกให้ความสําคญักบัปัจจยัย่อยในเร่ืองของ ปัจจยัผลิตภณัฑ์ และราคา โดยปัจจยัย่อยท่ีให้
ความสาํคญัสูงสุดเรียงลาํดบัไดแ้ก่  ลา้งไดส้ะอาด  ช่ือเสียงของผูผ้ลิต (ยีห่อ้) มีระบุถึงวนัท่ีผลิตและ
วนัหมดอาย ุช่ือหรือตรายีห่อ้ท่ีจาํง่าย มีขนาดบรรจุหลายขนาดใหเ้ลือก เช่น ชนิดเติม และขวด เป็น
ตน้   ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาถูก มีหลายราคาให้เลือกแลว้แต่ขนาด  ป้ายราคาติดไวช้ดัเจน  
และกล่ินของนํ้ายาลา้งจาน 
 

ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํา้ยา
ล้างจาน  จําแนกตามเพศ  อายุ  จํานวนสมาชิก และรายได้ต่อเดือน 
 3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีมี่ผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํา้ยาล้างจาน  
จําแนกตามเพศ   
 
ตารางท่ี 34  แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจาน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด เพศ 

ชาย (43 คน) หญิง (157 คน) 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ไม่กดัมือ                   (ค่าเฉล่ีย 4.93) ลา้งไดส้ะอาด         (ค่าเฉล่ีย 4.78) 

ปัจจยัดา้นราคา 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  
                                (ค่าเฉล่ีย 4.70) 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
                              (ค่าเฉล่ีย 4.74) 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
หาซ้ือไดง่้าย สะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.12) มีวางจาํหน่ายในซุปเปอร์มาร์เกต็ 

                               (ค่าเฉล่ีย 4.34) 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลด

ราคา มีของแถม        (ค่าเฉล่ีย 3.77) 
มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลด
ราคา มีของแถม และมีโฆษณาใน
ส่ือต่าง ๆ เช่นโทรทศัน์ วทิย ุ
ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ   (ค่าเฉล่ีย 3.67) 

 
พบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีเพศชายใหค้วามสาํคญัสูงสุด มีดงัน้ี  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่ ไม่

กดัมือ  ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ 
หาซ้ือไดง่้ายสะดวก  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา 
มีของแถม 
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ส่วนเพศหญิง ให้ความสําคญัสูงสุด มีดังน้ี  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ล้างได้สะอาด  
ปัจจยัดา้นราคา  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ มีวางจาํหน่าย
ในซุปเปอร์มาร์เก็ต  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา 
มีของแถม และมีโฆษณาในส่ือต่าง ๆ เช่นโทรทศัน์ วิทย ุส่ิงพิมพอ่ื์นๆ        
 

3.2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํา้ยาล้างจาน  
จําแนกตามอายุ   
ตารางท่ี 35  แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจาน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามอาย ุ
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

อายุ 
ตํา่กว่า 30 ปี (66 คน) 30-39 ปี (80 คน) 40 ปีขึน้ไป (54 คน) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

มีระบุถึงวนัท่ีผลิตและวนั
หมดอาย ุ   (ค่าเฉล่ีย 4.67) 

ช่ือเสียงของผูผ้ลิต (ยี่ห้อ) 
แ ล ะ มี ตั ว ย า ฆ่ า เ ช้ื อ
แ บ ค ที เ รี ย  เ ท่ า กั น   
(ค่าเฉล่ีย 4.95) 

ลา้งไดส้ะอาด  
               (ค่าเฉล่ีย 4.94) 

ปัจจยัดา้นราคา 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ
                  (ค่าเฉล่ีย 4.76) 

ราคาถกู     (ค่าเฉล่ีย 4.79) ร า ค า เ ห ม า ะ ส ม กั บ
คุณภาพ  (ค่าเฉล่ีย 4.70) 

ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

หาซ้ือไดง่้าย สะดวก มี
วางจาํหน่ายร้านคา้ทัว่ไป 
เท่ากนั       (ค่าเฉล่ีย 4.27) 

มีวางจําหน่ายตามร้าน
สะดวกซ้ือ          (ค่าเฉล่ีย 
4.24) 

มีพนกังานขายตรงนาํมา
เสนอขายท่ีบา้น 
               (ค่าเฉล่ีย 4.46) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
                  (ค่าเฉล่ีย 3.77) 

มีการส่งเสริมการขาย เช่น 
การลดราคา มีของแถม  
                 (ค่าเฉล่ีย 3.70) 

มีการส่งเสริมการขาย 
เช่น การลดราคา มีของ
แถม        (ค่าเฉล่ีย 3.70) 

 
พบว่าปัจจยัยอ่ยท่ีอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี  ให้ความสาํคญัสูงสุด มีดงัน้ี  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ไดแ้ก่ มีระบุถึงวนัท่ีผลิตและวนัหมดอาย ุ    ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ หาซ้ือไดง่้าย สะดวก มีวางจาํหน่ายร้านคา้ทัว่ไป ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม 

อายุ 30-39 ปี ให้ความสําคญัสูงสุด มีดงัน้ี  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของ
ผูผ้ลิต (ยี่ห้อ) มีตวัยาฆ่าเช้ือแบคทีเรีย  ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาถูก  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย ไดแ้ก่ มีวางจาํหน่ายตามร้านสะดวกซ้ือ  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการ
ส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา มีของแถม  
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อายุ 40 ปีข้ึนไป ให้ความสําคญัสูงสุด มีดังน้ี  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ไดแ้ก่ ลา้งได้
สะอาด ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ     ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ 
มีพนกังานขายตรงนาํมาเสนอขายท่ีบา้น ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการส่งเสริมการ
ขาย เช่น การลดราคา มีของแถม  

 

  
3.3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํา้ยาล้างจาน  

จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว   
ตารางท่ี 36  แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจาน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
ส่วนประสมการตลาด จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ไม่เกนิ 3 คน (40 คน) 4-6 คน (124 คน) 7 คนขึน้ไป (37 คน) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ช่ือหรือตรายี่ห้อท่ีจาํง่าย 
ช่ือเสียงของผูผ้ลิต (ยี่ห้อ) 
และมีระบุถึงวันท่ีผลิต
แ ล ะ วัน ห ม ด จํ า น ว น
สมาชิก      (ค่าเฉล่ีย 4.68) 

ลา้งไดส้ะอาด 
                  (ค่าเฉล่ีย 4.88) 

ช่ื อ เ สี ย ง ข อ ง ผู ้ ผ ลิ ต 
(ยี่ห้อ)  และมีตัวยาฆ่า
เช้ือแบคทีเรีย ไม่กดัมือ 
              (ค่าเฉล่ีย 4.81) 

ปัจจยัดา้นราคา 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
                 (ค่าเฉล่ีย 4.73) 

ราคาถูก ราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ เท่ากนั 
                  (ค่าเฉล่ีย 4.73) 

ราคาถูก มีป้ายราคาติด
ไวช้ดัเจน เท่ากนั 
               (ค่าเฉล่ีย 4.81) 

ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

มีวางจําหน่ายตามร้าน
สะดวก ซ้ือ   และมีวาง
จาํหน่ายในซุปเปอร์มาร์
เกต็ เท่ากนั  
                  (ค่าเฉล่ีย 4.18) 

หาซ้ือไดง่้าย สะดวก และ
มี ว า ง จํ า ห น่ า ย ร้ านค้ า
ทัว่ไป       (ค่าเฉล่ีย 4.31) 

มีวางจําหน่ายตามร้าน
สะดวกซ้ือ  
               (ค่าเฉล่ีย 4.53) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

มีการส่งเสริมการขาย เช่น 
การลดราคา และมีของ
แถม มีคูปองลดราคา  
                  (ค่าเฉล่ีย 3.78) 

มีการส่งเสริมการขาย เช่น 
การลดราคา มีของแถม 
                  (ค่าเฉล่ีย 3.61) 

มีโฆษณาในส่ือต่าง ๆ 
เ ช่ น โ ท ร ทั ศ น์  วิ ท ย ุ
ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ  
               (ค่าเฉล่ีย 3.92) 

 
พบว่าปัจจยัยอ่ยท่ีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว ไม่เกิน 3 คน  ใหค้วามสาํคญัสูงสุด มี

ดงัน้ี  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่ ช่ือหรือตรายีห่อ้ท่ีจาํง่าย ช่ือเสียงของผูผ้ลิต (ยีห่อ้) มีระบุถึงวนัท่ี
ผลิตและวนัหมดจาํนวนสมาชิก  ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  ปัจจยัดา้นช่อง
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ทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ มีวางจาํหน่ายตามร้านสะดวกซ้ือ  และมีวางจาํหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา มีของแถม มีคูปอง
ลดราคา 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน  ให้ความสําคญัสูงสุด มีดงัน้ี  ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์  ไดแ้ก่ ลา้งไดส้ะอาด ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาถูกและราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ หาซ้ือไดง่้าย สะดวก มีวางจาํหน่ายร้านคา้ทัว่ไป  ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา มีของแถม 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 7 คนข้ึนไป  ให้ความสําคญัสูงสุด มีดังน้ี  ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์  ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของผูผ้ลิต (ยี่ห้อ) มีตวัยาฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ไม่กดัมือ   ปัจจยัดา้นราคา 
ไดแ้ก่ ราคาถูก มีป้ายราคาติดไวช้ดัเจน  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ มีวางจาํหน่ายตาม
ร้านสะดวกซ้ือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีโฆษณาในส่ือต่าง ๆ เช่นโทรทศัน์ วิทย ุ
ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ  

 
3.4 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํา้ยาล้างจาน  

จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน   
ตารางท่ี 37  แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจาน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนประสมการตลาด รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 30,000 บาท (143 คน) 30,001 บาทขึน้ไป  (57 คน) 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ลา้งไดส้ะอาด            (ค่าเฉล่ีย 4.82) ไม่กดัมือ                (ค่าเฉล่ีย 4.82) 

ปัจจยัดา้นราคา 
มีหลายราคาให้เลือกแลว้แต่ขนาด 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ เท่ากนั  
                                (ค่าเฉล่ีย 4.68) 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
                             (ค่าเฉล่ีย 4.86) 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
มีวางจาํหน่ายในซุปเปอร์มาร์เกต็ 
                                (ค่าเฉล่ีย 4.31) 

มี ว า ง จํ า ห น่ า ย ร้ านค้ า ทั่ ว ไ ป 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลด
ราคา มีของแถม        (ค่าเฉล่ีย 3.64) 

มีการโฆษณาในส่ือต่าง ๆ เช่น
โทรทศัน์ วิทย ุ ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ มี
พนักงานขายแนะนําสินคา้ และ
ให้ทดลองใช้ และพนักงานขาย
ใหบ้ริการดี สุภาพ เท่ากนั 
                             (ค่าเฉล่ีย 3.88) 
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พบว่าปัจจยัยอ่ยท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท  ให้ความสาํคญัสูงสุด มี
ดงัน้ี  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่ ลา้งไดส้ะอาด  ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ มีหลายราคาใหเ้ลือกแลว้แต่
ขนาด ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ มีวางจาํหน่ายใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา มี
ของแถม  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป  ให้ความสาํคญัสูงสุด มีดงัน้ี  ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่ไม่กดัมือ  ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ    ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ มีวางจาํหน่ายร้านคา้ทัว่ไป ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการ
โฆษณาในส่ือต่าง ๆ เช่นโทรทศัน์ วิทย ุ ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ มีพนกังานขายแนะนาํสินคา้ และใหท้ดลอง
ใช ้พนกังานขายใหบ้ริการดี สุภาพ 

 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในการซ้ือนํ้ายาลา้งจาน  สามารถอภิปรายผลกบัทบทวนวรรณกรรมดงัน้ี 
  ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบั
มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นราคา และผลิตภณัฑ ์ และใหค้วามสาํคญัในระดบัมากดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิชยั คาํทองคาํ (2551) ท่ี
ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือผงซกัฟอกในห้างแจ่มฟ้าซุปเปอร์มาร์เก็ตในเทศบาลเมือง 
ลาํพูน  และได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัในระดบัมากคือ ปัจจยัดา้นราคา  รองลงมาคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการจดั
จาํหน่าย  และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จนัทรพร จง
ไหมเจริญสกลุ (2547) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผงซกัฟอกของผูบ้ริโภคในอาํเภอบาง
บวัทอง จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมากคือดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดลาํดบัแรก คือ ลา้งไดส้ะอาด   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ จนัทรพร จงไหมเจริญสกลุ (2547) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผงซกัฟอก
ของผูบ้ริโภคในอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัในระดบัมากลาํดบัแรกคือ ซกัไดส้ะอาด  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิชยั คาํทองคาํ 
(2551) ท่ีศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือผงซักฟอกในห้างแจ่มฟ้าซุปเปอร์มาร์เก็ตใน
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เทศบาลเมือง ลาํพนู  และศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากลาํดบัแรกคือการซกัผา้สีสด ไม่หมอง 

จากการเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาทาํให้ทราบประเด็นระหว่างผลการศึกษาทั้งของ
วิชยั คาํทองคาํ (2551)  และของจนัทรพร จงไหมเจริญสกุล (2547)   ท่ีการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในเร่ืองของความสะอาด    ดังนั้ น 
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัในการผลิตนํ้ายาลา้งจานท่ีดีมีคุณภาพ  ลา้งไดส้ะอาดจริง   

ปัจจัยด้านราคา   จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดลาํดบัแรกคือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ จนัทรพร จงไหมเจริญสกุล (2547) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผงซักฟอกของผู ้บริโภคในอําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัในระดับมากลาํดับแรกคือราคาต่อหน่วย   และสอดคลอ้งกับผล
การศึกษาของวิชยั คาํทองคาํ (2551) ท่ีศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือผงซกัฟอกในหา้ง
แจ่มฟ้าซุปเปอร์มาร์เก็ตในเทศบาลเมือง ลาํพนู และศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดผลการศึกษา
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมากลาํดบัแรกคือราคาต่อหน่วย  

จากการเปรียบเทียบกับผลการศึกษาทาํให้ทราบประเด็นขอ้แตกต่างระหว่างผล
การศึกษาทั้งของวิชยั คาํทองคาํ (2551)  และของจนัทรพร จงไหมเจริญสกุล (2547)   โดยพบว่า
การศึกษาคร้ังน้ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในเร่ืองราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  ขณะท่ี
การศึกษาของวิชยั คาํทองคาํ (2551)  และของจนัทรพร จงไหมเจริญสกุล (2547)    ใหค้วามสาํคญั
ในเร่ืองราคาต่อหน่วย  ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคา โดยการตั้งราคา
ควรใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียในระดบัมากลาํดบัแรกคือหาซ้ือไดง่้าย สะดวก และมี
วางจาํหน่ายร้านคา้ทัว่ไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จนัทรพร จงไหมเจริญสกุล (2547) ท่ี
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผงซกัฟอกของผูบ้ริโภคในอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมากลาํดบัแรกคือ สินคา้มีวางขาย
ทัว่ไป แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิชยั คาํทองคาํ (2551) ท่ีศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ต่อการซ้ือผงซกัฟอกในห้างแจ่มฟ้าซุปเปอร์มาร์เก็ตในเทศบาลเมือง ลาํพูน  และศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัในระดบัมากลาํดบัแรกคือ  
มีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 
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จากการเปรียบเทียบกับผลการศึกษาทาํให้ทราบประเด็นขอ้แตกต่างระหว่างผล
การศึกษาของวิชยั คาํทองคาํ (2551)  โดยพบว่าการศึกษาคร้ังน้ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั
ในเร่ืองหาซ้ือไดง่้าย สะดวก และมีวางจาํหน่ายร้านคา้ทัว่ไป  ขณะท่ีการศึกษาของวิชยั คาํทองคาํ 
(2551)   ให้ความสําคญัในเร่ืองมีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ   ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้
ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายโดยการจดัจาํหน่ายสินคา้ตามร้านคา้ทัว่ไปเพื่อให้ลูกคา้
สามารถหาซ้ือไดง่้าย สะดวก   

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียในระดบัมากลาํดบัแรกคือมีการส่งเสริมการขาย เช่น 
การลดราคา มีของแถม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จนัทรพร จงไหมเจริญสกุล (2547) ท่ี
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผงซกัฟอกของผูบ้ริโภคในอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัในระดบัมากลาํดบัแรกคือ มีรายการพิเศษ 
เช่น การลด แลก แจกและแถม  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิชยั คาํทองคาํ (2551) ท่ีศึกษา
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือผงซกัฟอกในหา้งแจ่มฟ้าซุปเปอร์มาร์เก็ตในเทศบาลเมือง ลาํพนู  
และศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัใน
ระดบัมากลาํดบัแรกคือการมีรายการส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม ฯลฯ  

จากการเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาทาํให้ทราบประเด็นไม่แตกต่างกนัระหว่างผล
การศึกษาของวิชยั คาํทองคาํ (2551)  และของจนัทรพร จงไหมเจริญสกุล (2547)   โดยพบว่า
การศึกษาคร้ังน้ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในเร่ืองมีการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา มี
ของแถม  ซ่ึงเหมือนกนักบัการศึกษาของวิชยั คาํทองคาํ (2551)  และของจนัทรพร จงไหมเจริญ
สกุล (2547)  ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  โดยมี
การส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา มีของแถมเป็นตน้ 

 
ข้อค้นพบ 

การศึกษาเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ในการซ้ือนํ้ายาลา้งจาน  มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
 1. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจาน
ตามเพศ อาย ุจาํนวนสมาชิก และรายไดต่้อเดือน  ใหค้วามสาํคญัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ืองลา้งได้
สะอาด  ไม่กดัมือ และมียาฆ่าเช้ือแบคทีเรียและช่ือเสียงของผูผ้ลิต 
 2. ปัจจยัดา้นราคา  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง ทุกช่วงอาย ุ 
รายไดต่้อเดือน ให้ความสาํคญัทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีสุด  โดยเฉพาะในเร่ืองของราคาท่ี
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เหมาะสมกบัคุณภาพ และถา้แบ่งตามจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 7 คนข้ึนไปให้ความสําคญักบั
ราคาถูกและมีป้ายราคาติดไวช้ดัเจน      
   3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 7 คนข้ึนไป จะใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุดกบัการมีวางจาํหน่ายตามร้านสะดวกซ้ือ 
Convenience Store (7-11, Family Mart)   
 4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด    พบว่าเพศหญิง และกลุ่มรายได ้ไม่เกิน 30,000 
บาท ใหค้วามสาํคญัเร่ือง มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา มีของแถม  
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ในการซ้ือนํ้ายาลา้งจาน  ในคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด   ดงันั้นเพื่อรักษาช่ือเสียงในการผลิตนํ้ ายาลา้งจาน
ผูป้ระกอบการผลิตนํ้ ายาลา้งจานตอ้งให้ความสาํคญัในกระบวนการผลิตนํ้ ายาลา้งจาน โดยนํ้ ายาท่ี
ผลิตตอ้งลา้งไดส้ะอาดจริง  มีการระบุถึงวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายไุวใ้นบรรจุภณัฑใ์หช้ดัเจน  และ
ควรมีขนาดบรรจุหลายขนาดให้เลือก เช่น ชนิดเติม และขวด เป็นตน้  นอกจากนั้นกล่ินของนํ้ ายา
ลา้งจานตอ้งไม่ฉุน มีคุณสมบติัท่ีสามารถละลายนํ้ าง่าย  และมีตวัยาฆ่าเช้ือแบคทีเรีย โดยมีสีของ
นํ้ายา และของบรรจุภณัฑไ์ม่ขุ่นหรือเขม้จนเกินไป  และนํ้ายามีฟองมากใชแ้ต่ละคร้ังใชไ้ดน้าน โดย
สามารถใชไ้ดท้ั้งมือและเคร่ืองลา้งจาน  และการตั้งช่ือหรือตรายีห่อ้ของนํ้ ายาลา้งจานควรตอ้งตั้งช่ือ
ท่ีลูกคา้สามารถจดจาํไดง่้าย 

 ปัจจัยด้านราคา   จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด  ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญัในการตั้งราคา
สินคา้โดยตั้งราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้  ราคาเหมาะสมกบัปริมาณบรรจุ  ไม่ควรตั้ง
ราคาแพงจนเกินไป   ควรมีหลายราคาใหเ้ลือกแลว้แต่ขนาดของสินคา้  และมีป้ายราคาติดไวช้ดัเจน  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย   จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรวางสินคคา้ท่ี
จาํหน่ายใหลู้กคา้หาซ้ือไดง่้าย สะดวก โดยมีวางจาํหน่ายร้านคา้ทัว่ไป มีวางจาํหน่ายในซุปเปอร์มาร์
เก็ต   มีวางจาํหน่ายตามร้านสะดวกซ้ือ Convenience Store (7-11, Family Mart)  มีวางจาํหน่าย
ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ Hypermarket (Tesco Lotus, Carrefour, Big C)  มีวางขายในร้านขายสินคา้
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ชนิดพิเศษ Specialty Store (Watsons, Boots)  สถานท่ีจาํหน่ายอยูใ่กลท่ี้ทาํงาน สถานท่ีจาํหน่ายอยู่
ใกลบ้า้น สถานท่ีจาํหน่ายมีท่ีจอดรถเพียงพอ  และควรมีพนกังานขายตรงนาํมาเสนอขายท่ีบา้น  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก  ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการส่งเสริม
การขาย เช่น การลดราคา มีของแถม มีโฆษณาในส่ือต่าง ๆ เช่นโทรทศัน์ วิทย ุส่ิงพิมพอ่ื์นๆ มี
พนกังานขายแนะนาํสินคา้ และให้ทดลองใช ้ โดยพนกังานขายตอ้งให้บริการดี มีกิริยามารยาทท่ี
สุภาพเรียบร้อย  นอกจากนั้นควรใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมช่วยเหลือสงัคม  


