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การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาพฤติกรรมการซื้ อและพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนทํา
ความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรของผูบ้ ริ โภค และศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่
ผลิตจากสมุนไพร ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจาก
สมุนไพร จากกลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ี่เคยใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพร เพศหญิงและเพศชาย อายุ
18-60 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 200 ชุด แล้วทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
และพฤติกรรมการซื้ อสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ
ทําการวิเคราะห์ตวั แปรที่เป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้แก่ พฤติกรรมการใช้ของผูบ้ ริ โภคสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่
ผลิตจากสมุนไพร โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และได้ทาํ การแบ่งกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Cluster Analysis
การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มด้วยวิธี One-way ANOVA การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยวิธี Chi-Square test
ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และอธิ บายลักษณะเฉพาะของกลุ่มด้วยวิธี Multiple Correspondence Analysis ผล
การศึ กษาพบว่า พฤติกรรมการซื้ อสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรมีความสัมพันธ์กบั 1) กลิ่นสบู่
2) วัตถุประสงค์ในการซื้อ 3) คุณสมบัติสบู่ 4) ราคาสบู่ และ 5) เพศ และผูบ้ ริ โภคสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิต
จากสมุนไพรสามารถแบ่ งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์ดา้ นพฤติกรรมการใช้คือ 1) สถานที่ ที่ใช้คือ สปาที่ ไปใช้บริ การ และ
โรงแรมหรื อรี สอร์ ทที่ไปพัก 2) โอกาสในการใช้สบู่คือหลังจากอบซาวน่ าหรื ออบสมุนไพร 3) ผูม้ ีอิทธิ พลในการใช้
สบู่คือพนักงานขายที่แนะนําให้ทดลองใช้สินค้า และสามารถแบ่งกลุ่มได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม A ชื่อ “Buying easy”, กลุ่ม
B ชื่อ “Extreme Skin lovers” และกลุ่ม C ชื่อ “Skin Lovers”
คําสําคัญ: สบู่สมุนไพร, พฤติกรรมการซื้อ, พฤติกรรมการใช้, การแบ่งกลุ่ม

ABSTRACT

This research aimed to study the purchasing behaviors and usage behaviors of Natural Organic Soap, and
to study the consumer segmentation of herbal shampoo in Bangkok by using factors regarding to purchasing behaviors
and usage behaviors of Natural Organic Soap. The sampling groups were the consumers of Natural Organic Soap,
both female and male and age between 18- 60 years old, and lived in Bangkok. The data were collected from 200
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sets of questionnaires and the data were analyzed for personal characteristics and purchasing behavior of the
consumers by using Frequency, and Percentage. The data were also analyzed for usage behavior by using Mean and
Standard Deviation. The sampling groups were segmented by using Cluster Analysis, the difference between these
groups was analyzed by using One-way ANOVA, the relationship analysis was analyzed by using Chi-Square test
(Significance Level at 0.05) and the characteristic of each group was analyzed by using Multiple Correspondence
Analysis. The results of the study found were that the purchasing behavior had a direct relationship with 1) the smell
of Soap 2) the purpose of purchase 3) the properties of the soap 4) the price of soap and 5) the gender. The usage
behavior factor analysis found were that 1) the place where the users use the Natural Organic Soap such as the spa,
the hotel, or the resort, 2) the occasion where the users use the Natural Organic Soap is after having a sauna or herbal
steam, 3) the influence on the users to use the Natural Organic Soap is the salesman who recommended the product.
The segmentation of Natural Organic Soap by usage behavior can be segmented into 3 clusters, and the clusters are
named “Buying easy” “Extreme Skin lovers” and “Skin Lovers”.
Keywords: Organic Soap, Purchase Behavior, Usage Behavior, Segmentation
1. บทนํา

ในปั จจุบนั พฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์เปลี่ยนไป โดยให้ความสําคัญกับสุ ขภาพ ความงาม และผิวพรรณ
รวมทั้งการดูแลตัวเองมากขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจให้ผพู ้ บเห็น ทําให้ธุรกิจเครื่ องสําอางเติบโตอย่างต่อเนื่อง จาก
ข้อมูลของ กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม(กสอ.) ปี 2559 ระบุวา่ เครื่ องสําอางไทยสําหรับตลาดในประทศ มีมูลค่าถึง 1.2
แสนล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 พบว่าสู งขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 71 และสถิติการขอจดแจ้งผลิต
เครื่ อ งสํา อางสู ง ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ค วามงามในท้อ งตลาดมี ย อดขายดี แ ละสร้ า งรายได้ใ ห้
ผูป้ ระกอบการเป็ นอย่างมาก จากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจสุ ขภาพและนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติมาก
ขึ้น ทําให้เครื่ องสําอางสมุนไพรและรักษาผิว กว่า70% หันมาใช้วตั ถุดิบจากสมุนไพรเป็ นส่ วนประกอบ แต่มูลค่า
ตลาดของเครื่ องสําอางสมุนไพรลดลงอย่างต่อเนื่ องจนถึงปี 2558 เมื่อเที ยบกับปี ที่ ผ่านมา ทั้งนี้ เป็ นผลจากจํานวน
ผูป้ ระกอบการในตลาดผลิตเครื่ องสําอางมีมากขึ้น และการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง (ชัยวัช โซวเจริ ญสุ ข, 2558) แต่
มูลค่าตลาดของสบู่สมุนไพรกลับเพิ่มขึ้นทุกปี ดูได้จากส่ วนแบ่งการตลาดของสบู่กอ้ น ที่แยกประเภทได้ดงั นี้ 1) สบู่
สมุนไพร 2) สบู่สําหรับผูช้ าย 3) สบู่เพื่อสุ ขภาพหรื อสบู่ฆ่าเชื้ อ 4) สบู่เพื่อความงาม 5) สบู่เด็ก ซึ่ งพบว่าส่ วนแบ่ ง
การตลาดของสบู่กอ้ นประเภทสบู่สมุนไพรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2555 เท่ากับ 24% จนในปี
2557 มีส่วนแบ่งการตลาดของสบู่สมุนไพรเท่ากับ 33% และมีแนวโน้มที่สัดส่ วนจะเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ เพราะมีแรง
หนุนหลักมาจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ผูว้ ิจัย จึ ง ให้ค วามสํา คัญ กับ การแบ่ ง กลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภค เนื่ อ งจากตลาดสบู่ มี ก ารแข่ ง ขัน อย่า งรุ น แรง และมี
หลากหลายประเภทให้ผบู ้ ริ โภคเลือกสรร แต่กลุ่มที่นิยมผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ จึงต้องค้นหา
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายโดยทําการแบ่งส่ วนตลาด (Market Segmentation) โดยใช้การแบ่งส่ วนตลาดตาม
ลัก ษณะประชากรศาสตร์ และการแบ่ ง ส่ ว นตลาดตามพฤติ ก รรมศาสตร์ การกํา หนดตลาดเป้ า หมาย (Market
Targeting) โดยการเลือกตลาดส่ วนใดตลาดส่ วนหนึ่ ง หรื อหลายส่ วนตลาดหรื อทั้งหมด เพื่อใช้เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 595

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

(Schiffman and Kanuk , 2010; Kotler and Keller, 2009; ธนากร จิรยาภากร, 2558; ปวีณา คัง, 2557) และในงานวิจยั นี้
ผูว้ ิจยั ได้เลือกศึ กษาพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่พฤติกรรมการซื้ อและพฤติ กรรมการใช้ผลิ ตภัณฑ์ วิเคราะห์โดยใช้
คําถามที่ ใช้คน้ หาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6W1H เพื่อค้นหาคําตอบ 7 ประการหรื อ 7Os คือทําให้ทราบว่า
ผูบ้ ริ โภคคือใคร ต้องการอะไรจากผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ในการบริ โภค ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการบริ โภค โอกาสในการ
ซื้อ ช่องทางในการซื้อ และขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค (เสรี วงษ์มณฑา, 2542; ธนากร จิรยาภากร, 2558;
ปวีณา คัง, 2557; ชลีณา คุณจักร, 2553) ซึ่ งจะทําให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้ เพื่อนํามากําหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่ม จากผลการวิจยั ครั้งนี้ จะนําไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ ง และพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) ซึ่ งเป็ นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ และใช้ร่วมกันเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2546; อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543; Armstrong
and Kotler, 2009) ประกอบด้วยเครื่ องมือดังต่อไปนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ราคา (Price) 3) การส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) 4) การจัดจําหน่ าย (Place หรื อ Distribution) (ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2546) ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูว้ ิจยั ที่จะนําไปใช้ในธุรกิจสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุด
กรอบแนวคิดงานวิจยั
ประชากรที่ศึกษา
ประชากรกลุ่มย่อย
ผูบ้ ริ โภคสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิต
จากสมุนไพร เป็ นประชากรเพศ ชายและหญิง
ช่วงอายุ 18-60 ปี อาศัยอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร

กลุม่ ที่ 1 กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ ... กลุม่ ที่ K

ตัวแปรทีจ่ ะใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการแบ่ งประชากรเป็ นกลุ่มย่ อย
1) ตัวแปรด้านพฤติกรรมการซื้อ ประกอบด้วย
1.1) วิธีการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ
1.2) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่พิจารณาซื้อ
1.3) สถานที่ซ้ือ
1.4) ผูม้ ีอิทธิพลในการซื้อ
1.5) โอกาสในการซื้อ

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 596

2) ตัว แปรด้ า นพฤติ ก รรมการใช้ โดยใช้ห ลัก
6W1H ประกอบด้วย
2.1)ใครคือผูใ้ ช้ (Who)
2.2)ใช้อะไร (What)
2.3) ใช้เมื่อไหร่ (When)
2.4) ใช้ที่ไหน (Where)
2.5) ใช้ทาํ ไม (Why)
2.6) ใครเป็ นผูม้ ีอิทธิพลในการใช้ (Who)
2.7) มีวธิ ีการใช้อย่างไร (How)
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2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่
ผลิตจากสมุนไพร
2) เพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่มของผูใ้ ช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพร โดยใช้ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพร
3. การดําเนินการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพร ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีอายุระหว่าง 18-60 ปี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จํานวน 3,588,782 คน (ศูนย์ขอ้ มูลจํานวน
ประชากรแยกรายอายุ กรุ งเทพมหานคร ณ เดื อนธันวาคม ปี 2559 จากระบบสถิติทางการทะเบี ยน) จากส่ วนแบ่ง
การตลาดผลิตภัณฑ์สบู่กอ้ นสมุนไพร ปี 2557 พบว่ามีสดั ส่วนเท่ากับ 33% ของอัตราส่วนผูใ้ ช้สบู่กอ้ นสมุนไพรในเขต
กรุ งเทพมหานคร จึงทําให้สามารถหาประชากรในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ 1,184,298 คน
กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ กลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคที่ เ คยใช้ส บู่ ก้อ นทํา ความสะอาดผิ ว กายที่ ผ ลิ ต จากสมุ น ไพร ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-60 ปี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จํานวน 200 ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกสถานที่ที่มี
ร้านขายสบู่สมุนไพร หรื อบริ เวณใกล้เคียงร้านขายสบู่สมุนไพร 5 สถานที่ ได้แก่ 1) จตุจกั ร 2) The Street 3) ประตูน้ าํ
4) ซีคอน และ 5) เมกะบางนา เนื่องจากบริ เวณดังกล่าวมีร้านขายสบู่สมุนไพร จึงเป็ นศูนย์รวมกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกัน ทําให้เกิดโอกาสที่จะพบกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรมีมากขึ้น
และเลื อ กเฉพาะคนที่ เ คยใช้ส บู่ ก้อ นทํา ความสะอาดผิ ว กายที่ ผ ลิ ต จากสมุ น ไพร โดยในแบบสอบถามมี ค าํ ถาม
Screening Question ก่อนการตอบแบบสอบถามเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ตรงกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการ โดยแบ่งจํานวน
คนตอบแบบสอบถามเท่าๆกันตามสถานที่ที่ทาํ การเก็บ กําหนด 40 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 200 ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) การวิเคราะห์ตวั แปรที่เป็ นข้อมูลเชิงลักษณะ ได้แก่ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบ้ ริ โภคสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพร จะใช้การหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage)
2) การวิเคราะห์ตวั แปรที่เป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้แก่ พฤติกรรมการใช้ของผูบ้ ริ โภคสบู่กอ้ นทําความสะอาด
ผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพร โดยวิเคราะห์ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) ค่าสุ งสุ ด (Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
3) กําหนดวิธีการแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอนคือ วิธี Hierarchical (Ward's Method) เพื่อจําแนกคนลงกลุ่มย่อยๆ
ที่ ตอ้ งการ โดยใช้ K-means หาค่าสถิ ติความแปรปรวนทางเดี ยว (One Way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มสําหรับแต่ละตัวแปร วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มและความสัมพันธ์ด้านลักษณะส่ วนบุ คคล
ระหว่างกลุ่ม ด้วย Chi-Square Test ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 และอธิ บายลักษณะเฉพาะของกลุ่มด้ว ยวิ ธี
Multiple Correspondence (MCA)
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4. ผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 สรุปผลการศึกษาลักษณะทัว่ ไปทางประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 และเพศชาย จํานวน 80 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 40 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จํานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 70 รองลงมาอายุระหว่าง 18-25 ปี จํานวน 32 คน คิด
เป็ นร้อยละ 17 สถานภาพโสด จํานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.5 อยูใ่ นระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 126 คน
คิดเป็ นร้อยละ 63 รองลงมาอยูใ่ นระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.5 รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัว จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 14 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5 รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001-30,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 28
ส่ วนที่ 2 สรุ ปผลการศึกษาลักษณะทั่วไปด้ านพฤติกรรมการซื้ อของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เคยใช้
สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรยีห่ อ้ Bennett จํานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.5 สถานที่ที่ผบู ้ ริ โภค
ส่วนใหญ่เลือกซื้อสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรคือ ร้านสะดวกซื้อคือ 7eleven จํานวน 76 คน คิด
เป็ นร้อยละ 38 การเลือกซื้อสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรแต่ละครั้งของผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ใช้เงิน
จํานวนตํ่ากว่า 100 บาท จํานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.5 ความถี่ในการเลือกซื้ อสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่
ผลิตจากสมุนไพรของผูบ้ ริ โภคคือ เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 67 คิดเป็ นร้อยละ 33.5 คุณลักษณะของสบู่กอ้ นทําความ
สะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรที่เลือกซื้ อส่ วนใหญ่คือ ก้อนขุ่น รู ปทรงเหลี่ยม จํานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.5
ขนาดของสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อส่ วนใหญ่คือ 100 กรัม จํานวน 106
คิดเป็ นร้อยละ 53 กลิ่นของสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรที่ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื้ อคือ กลิ่น
สมุนไพร จํานวน 54 คิดเป็ นร้อยละ 27 คุณสมบัติของสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรที่ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่เลือกซื้ อคือ ปรับผิวให้กระจ่างใส จํานวน 88 คิดเป็ นร้อยละ 44 วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้ อสบู่กอ้ นทํา
ความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรส่ วนใหญ่ เพื่อผิวพรรณสวยงาม จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 45 โอกาสใน
การซื้ อสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรส่ วนใหญ่จะเป็ นช่วงต้นเดือน จํานวน 111 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 55.5 การตัดสิ นใจเลือกซื้อสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรของผุบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่คือคุณสมบัติ
จํานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 58 ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการเลือกซื้ อสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ ผลิตจากสมุนไพร
ส่วนใหญ่คือตนเอง จํานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.5 และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิต
จากสมุนไพรส่วนใหญ่คือ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 39
ส่ วนที่ 3 สรุปผลการศึกษาลักษณะทัว่ ไปด้ านพฤติกรรมการใช้ ของผู้บริโภค พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้
สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรร่ วมกับบุคคลในบ้าน/ครัวเรื อนระดับสูงมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 ที่
มีลกั ษณะฟองมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 ผสมเม็ดบีทสครับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.66 ล้างออกง่ายระดับสู ง โดยมี
ค่าเฉลี่ ย 4.33 ก้อนแข็งละลายยากอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.36 ทําความสะอาดง่ ายกว่าสบู่ เหลวอยู่ที่
ระดับสู งมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.70 ใช้สบู่เพราะต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติอยูใ่ นระดับสู ง โดยมีค่าเฉลี่ย
4.18 เพราะช่วยแก้ปัญหาผิวระดับสู ง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 เพื่อนํามาสาธิ ตกับตัวท่านเองอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.40 เพราะที่บา้ นหรื อคนในครอบครัวใช้ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.20 เมื่อมีพนักงานขายแนะนํา
ให้ทดลองใช้ อยูท่ ี่ระดับตํ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.44 ใช้สบู่เมื่อต้องการขัดผิวอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.41 ใช้
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สบู่หลังจากอบซาวน่าหรื ออบสมุนไพร อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.51 ใช้สบู่เมื่อมีอาการแพ้ หรื อมีผดผื่น
คันอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.77 ใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรที่บา้ นท่านเองอยู่
ในระดับสู ง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.79 ใช้สบู่ที่สปาที่ท่านไปใช้บริ การอยูใ่ นระดับตํ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.06 ที่บา้ นเพื่อน/ญาติ
หรื อคนรู ้จกั อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.67 ที่โรงแรมหรื อรี สอร์ทที่ท่านไปพักอยูใ่ นระดับตํ่า โดยมีค่าเฉลี่ย
2.34 ใช้สบู่วนั ละ 2 ครั้งอยูใ่ นระดับสู ง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.65 ถูสบู่ที่ฝ่ามือก่อนให้เกิดฟองจึงนําไปถูตวั อยูใ่ นระดับสูง
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.92 ใช้สบู่ร่วมกับใยบวบ หรื อฟองนํ้าขัดผิวอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.08 ใช้สบู่เพื่อชําระ
ร่ างกายเท่านั้น อยูใ่ นระดับสู ง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.98 ชําระร่ างกายด้วยผลิตภัณฑ์อื่นก่อนใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิว
กายที่ผลิตจากสมุนไพรอยูใ่ นระดับตํ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.49 มีการตรวจสอบความสะอาดของสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิว
กายที่ผลิตจากสมุนไพรก่อนใช้เสมออยูใ่ นระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 และวางสบู่ไว้ห่างไกลนํ้าอยูใ่ นระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.85
ส่ วนที่ 4 การจําแนกกลุ่มตัวอย่ างออกเป็ นกลุ่มด้ วยวิธี K-Means การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
และความสัมพันธ์ดา้ นลักษณะส่วนบุคคลระหว่างกลุ่ม และพฤติกรรมการซื้อ ด้วย Chi-Square Test ที่ค่า Significance
Level น้อยกว่า 0.05 การวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มด้วย One-Way ANOVA ที่ค่า Significance Level น้อยกว่า
0.05 และอธิบายลักษณะเฉพาะกลุ่มด้วยวิธี Multiple Correspondence สามารถอธิบายได้ดงั นี้
กลุ่มที่มีจาํ นวนมากสุดได้แก่ กลุ่ม Cluster C มีจาํ นวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5 รองลงมา กลุ่ม Cluster A
มีจาํ นวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 33 และ กลุ่ม Cluster B มีจาํ นวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5
กลุ่ม A ชื่ อ “Buying easy” พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีจาํ นวนเท่ากัน คือ 33 คนมีพฤติกรรมการซื้ อสบู่
ก้อ นทํา ความสะอาดผิ ว กายที่ ผ ลิ ต จากสมุ น ไพร โดยพิ จ ารณาจากกลิ่ น สบู่ คื อ กลิ่ น ธรรมชาติ (ไม่ เ ติ ม กลิ่ น )
วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้ อสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรคือเพื่อระงับกลิ่นกาย คุณสมบัติสบู่ที่
เลือกซื้อคือผลัดเซลล์ผิวและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว และด้านราคาสบู่ที่ซ้ือคือ ตํ่ากว่า 100 บาท
เมื่อพิจารณาด้านพฤติกรรมการใช้ พบว่า กลุ่มนี้มีพฤติกรรมการใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจาก
สมุนไพรที่สปาที่ใช้บริ การ และโรงแรมหรื อรี สอร์ ทที่ไปพักอยูใ่ นระดับปานกลาง โอกาสในการใช้สบู่กอ้ นทําความ
สะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรหลังจากอบซาวน่าหรื ออบสมุนไพรอยูใ่ นระดับปานกลาง และจะผูท้ ี่มีอิทธิ พลใน
การใช้สบู่หอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรคือพนักงานขายแนะนําให้ทดลองใช้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
กลุ่ม B ชื่ อ “Extreme Skin lovers” พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีจาํ นวนใกล้เคียงกัน คือเพศชาย 29 คน
และเพศหญิง 28 คน มีพฤติกรรมการซื้ อสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพร โดยพิจารณาจากกลิ่นสบู่
คือ กลิ่นดอกไม้และกลิ่นอโรมา วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้ อสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรคือ
เพื่อลดการใช้สารเคมีกบั ผิว และเพื่อผิวพรรณสวยงาม คุณสมบัติสบู่ที่เลือกซื้ อคือเพื่อปรับผิวให้ขาวกระจ่างใส เพิ่ม
ความอ่อนเยาว์ให้ผิว และลดสิ ว ด้านราคาสบู่ที่ซ้ือคือ มากกว่า 500 บาท ขึ้นไป
เมื่อพิจารณาด้านพฤติกรรมการใช้ พบว่า กลุ่มนี้มีพฤติกรรมการใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจาก
สมุนไพรที่สปาที่ใช้บริ การ และโรงแรมหรื อรี สอร์ทที่ไปพักอยูใ่ นระดับสูง โอกาสในการใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาด
ผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรหลังจากอบซาวน่าหรื ออบสมุนไพรอยูใ่ นระดับสูง และจะผูท้ ี่มีอิทธิพลในการใช้สบู่กอ้ น
ทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรคือพนักงานขายแนะนําให้ทดลองใช้ อยูใ่ นระดับสูง
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กลุ่ม C ชื่ อ “Skin lovers” พบว่า เพศหญิงมีจาํ นวนมากกว่าเพศชายมากคือเพศหญิง 59 คน และเพศชาย 18
คน มีพฤติกรรมการซื้ อสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพร โดยพิจารณาจากกลิ่นสบู่คือ กลิ่นผลไม้
วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรคือเพื่อผิวพรรณสวยงาม คุณสมบัติสบู่
ที่เลือกซื้อคือผลัดเซลล์ผิว และปรับผิวให้ขาวกระจ่างใส และด้านราคาสบู่ที่ซ้ือคือ 301-500 บาท
เมื่อพิจารณาด้านพฤติกรรมการใช้ พบว่า กลุ่มนี้มีพฤติกรรมการใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจาก
สมุนไพรที่สปาที่ใช้บริ การ และโรงแรมหรื อรี สอร์ ทที่ไปพักอยูใ่ นระดับตํ่า โอกาสในการใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาด
ผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรหลังจากอบซาวน่าหรื ออบสมุนไพรอยูใ่ นระดับตํ่า และจะผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการใช้สบู่กอ้ น
ทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรคือพนักงานขายแนะนําให้ทดลองใช้ อยูใ่ นระดับตํ่า
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ ช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพร ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ และพฤติกรรมการใช้สบู่กอ้ นทําความ
สะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพร จากงานวิจยั ครั้งนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม ได้แก่ 1) เพศ ซึ่ งเพศมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อ และพฤติกรรมการใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพร ซึ่งสอดคล้องกับ วัฒนา
อภิวงศ์โสภณ (2555) และปณิ ศา มีจินดา (2553) ที่กล่าวว่า เพศหญิงและชายมีแนวโน้มที่จะมีทศั นคติและพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของผูห้ ญิงและผูช้ ายแตกต่างกัน
2) พฤติกรรมการซื้ อ ได้แก่ขนาดของสบู่สมุนไพร ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้ อสบู่สมุนไพร ด้านคุณสมบัติของสบู่
สมุนไพร ด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้ อสบู่สมุนไพร ซึ่ งมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้านผลิตภัณฑ์ เหตุผลของ
การบริ โภค และด้านราคา สอดคล้องกับ ธนากร จิรยาภากร (2558), ปวีณา คัง (2557), ชลีณา คุณจักร (2553), ที่กล่าว
ว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดการจัดจําหน่ าย และด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด สามารถใช้เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มได้ 3) พฤติกรรมการใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิต
จากสมุนไพร ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคใช้สบู่ร่วมกันบุคคุลในบ้าน/ครัวเรื อน (Who) ผูบ้ ริ โภคใช้สบู่ที่มีลกั ษณะฟองมาก ล้าง
ออกง่าย ก้อนแข็ง และละลายยาก (What) ผูบ้ ริ โภคใช้ เพราะทําความสะอาดง่ายกว่าสบู่เหลว ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ มาจากธรรมชาติ และช่วยแก้ปัญหาผิว (Why) ผูบ้ ริ โภคใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรเพื่อ
นํามาสาธิตกับตนเอง (Who) ผูบ้ ริ โภคใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรเมื่อต้องการขัดผิว (When)
ใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรที่บา้ นตนเอง(Where) และใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่
ผลิตจากสมุนไพรวันละ 2 ครั้ง วิธีใช้คือถูที่ฝ่ามือก่อนค่อยนําไปถูตวั ตรวจสอบความสะอาดของสบู่ก่อนใช้เสมอ และ
วางสบู่ไว้ห่างไกลนํ้า (How) ซึ่ งสอดคล้องกับธนากร จิรยาภากร (2558), ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2550) และเสรี
วงษ์มณฑา (2542) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจากคําถามที่ใช้คน้ หาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคือ
6W1H เพื่อค้นหาคําตอบ 7 ประการหรื อ 7Os จะทําให้เกิ ดความเข้าใจในพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่มที่มี
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
กลุ่ม A ชื่ อ “Buying easy” กลุ่มนี้ มีพฤติกรรมในการเลือกซื้ อสบู่กลิ่นธรรมชาติ (ไม่เติมกลิ่น) ซื้ อสบู่เพราะ
ใช้ระงับกลิ่นกาย คุณสมบัติที่เลือกคือผลัดเซลล์ผิวและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว และราคาตํ่ากว่า 100 บาท และจะมี
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พฤติกรรมการใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรที่สปาที่ไปใช้บริ การ โรงแรมหรื อรี สอร์ ท ใช้สบู่
ก้อนทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรหลังจากอบซาวน่ าหรื ออบสมุนไพรอยูใ่ นระดับปานกลาง และผูท้ ี่มี
อิทธิ พลต่อการใช้สบู่สมุนไพรคือพนักงานขายแนะนําให้ทดลองใช้อยูใ่ นระดับปานกลาง ฉะนั้น จากพฤติกรรมการ
ซื้ อและการใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพร สามารถทําการตลาดกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ได้ คือ ผลิต
สบู่ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวและให้ผิวกระจ่างใสขึ้น แต่ไม่ทาํ ให้ผิวแห้ง ไม่แต่งกลิ่นสบู่มากนัก ให้เป็ นกลิ่นธรรมชาติของ
สบู่ และมี คุณสมบัติช่วยระงับกลิ่ นกายได้เป็ นอย่างดี ราคาตํ่ากว่า 100 บาท และควรกระตุน้ การรับรู ้ สบู่โดยการ
โฆษณาผ่านโรงแรมหรื อรี สอร์ ทที่คนกลุ่มนี้ ไปพัก หรื อสถานที่ อบซาวน่า เพราะกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการใช้สบู่จาก
สถานที่ดงั กล่าวในระดับปานกลาง จัดจําหน่ายที่ร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางและสุ ขภาพที่มีพนักงานขายคอย
แนะนําให้ทดลองใช้สินค้า เนื่ องจากกลุ่มนี้ ค่อนข้างรักสุ ขภาพผิว แต่ไม่มากนัก จึงต้องสร้างการรับรู ้ให้กบั คนกลุ่มนี้
โดยการสร้างกลยุทธ์คือติดต่อโรงแรมหรื อรี สอร์ ทเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้ทดลองใช้ และหากชื่นชอบสามารถสั่งซื้ อได้
ผ่านโรงแรม หรื อผ่าน QR Code ที่ ติดอยู่กบั สิ นค้า เป็ นการสร้างจุดติดต่อให้ลูกค้าพบเห็นและคุน้ เคยกับสิ นค้าและ
ตราสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น และเน้นการส่งเสริ มการขายที่เป็ นการใช้ดีบอกต่อเพื่อให้เข้าถึงคนกลุ่มนี้มากขึ้น
กลุ่ม B ชื่ อ “Extreme Skin lovers ” กลุ่มนี้มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อสบู่กลิ่นดอกไม้หรื ออโรมา ซื้อเพราะ
เพื่อลดการใช้สารเคมีกบั ผิว และเพื่อผิวพรรณสวยงาม คุณสมบัติสบู่ที่เลือกซื้ อคือ เพื่อปรับผิวให้ขาวกระจ่างใส เพื่อ
ความอ่อนเยาว์ของผิว และลดสิ ว และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสบู่ต่อครั้ง มากกว่า 500 บาท และจะมีพฤติกรรมการใช้สบู่
ก้อนทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรที่สปาที่ไปใช้บริ การ โรงแรมหรื อรี สอร์ท ระดับปานสูง และจะใช้สบู่
ก้อนทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรหลังจากอบซาวน่าหรื ออบสมุนไพรระดับสูง และผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการ
ใช้สบู่สมุนไพรคือพนักงานขายแนะนําให้ทดลองใช้อยูใ่ นระดับสูง ดังนั้นจากพฤติกรรมการซื้อและการใช้สบู่กอ้ นทํา
ความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรของคนกลุ่มนี้ บ่งบอกว่าเป็ นกลุ่มที่มีกาํ ลังซื้ อและรักสุ ขภาพผิวเป็ นอย่างมาก
ฉะนั้นการทําการตลาดกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ต้องเข้าใจถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่ สุด เพื่อออกแบบส่ วน
ประสมทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ เช่นกลิ่นดอกไม้หรื อกลิ่นอโรมา สนใจผลิตภัณฑ์
ที่มาจากธรรมชาติ คุณสมบัติปรับผิวให้ขาวกระจ่างใส และเมื่อใช้จะทําเพื่อผิวพรรณสวยงาม จึงต้องสร้างการรับรู ้
ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์และสถานที่ ดูแลผิวที่ ผูบ้ ริ โภคมักจะไป เพื่อให้เกิ ดการทดลองใช้สินค้า และการจัด
กิจกรรมทางการตลาด (Event) เพื่อคนรักสุ ขภาพ เพื่อดึงคนกลุ่มนี้ให้มาร่ วมงาน และจัดโปรแกรมส่ งเสริ มการตลาด
ในงานเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ได้ทดลองใช้ และเกิดความชื่นชอบในตัวสิ นค้าที่มาจากธรรชาติ และช่วยให้ผิวพรรณ
สุ ขภาพดีข้ ึน ประกอบกับการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ความรู ้เรื่ องการทําความสะอาดผิวและวิธีดูแลผิวพรรณอย่างถูกวิธี
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
กลุ่ม C ชื่ อ “Skin lovers” กลุ่มนี้ มีพฤติกรรมในการเลือกซื้ อสบู่กลิ่นผลไม้ ซื้ อเพื่อลดการใช้สารเคมีกบั ผิว
และเพื่อผิวพรรณสวยงาม คุ ณสมบัติสบู่ ที่เลื อกซื้ อคื อ เพื่อผลัดเซลล์ผิว และเพื่อปรั บผิวให้ขาวกระจ่ างใส และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสบู่ต่อครั้งคือ 300-500 บาท และจะมีพฤติกรรมการใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจาก
สมุนไพรที่สปาที่ไปใช้บริ การ โรงแรมหรื อรี สอร์ ทระดับปานตํ่า และจะใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจาก
สมุนไพรหลังจากอบซาวน่ าหรื ออบสมุนไพรระดับตํ่า และผูท้ ี่ มีอิทธิ พลต่อการใช้สบู่ สมุนไพรคื อพนักงานขาย
แนะนําให้ทดลองใช้อยูใ่ นระดับตํ่า ฉะนั้น จากพฤติกรรมการซื้ อและการใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจาก
สมุนไพรของคนกลุ่มนี้ บอกว่าเป็ นกลุ่มที่ รักสุ ขภาพผิวอยู่บ้างจากพฤติ กรรมการซื้ อ แต่ไม่มีพฤติกรรมการใช้สบู่
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ที่ สปา การอบซาวน่ าหรื ออบสมุนไพร และไม่ใส่ ใจพนักงานขายที่ แนะนําให้ทดลองใช้สินค้า ดังนั้น หากจะทํา
การตลาดกับคนกลุ่มนี้ ต้องพัฒนาส่ วนผสมทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการ ได้แก่ กลิ่นสบู่เป็ นกลิ่นผลไม้
คุณสมบัติปรับผิวให้ขาว และผลัดเซลล์ผิวเก่า เน้นสารสกัดจากธรรมชาติ เพราะกลุ่มนี้ ตอ้ งการผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
ธรรมชาติ ด้านการสื่ อสารต้องสื่ อให้เห็ นคุณประโยชน์ของสิ นค้าอย่างชัดเจน และสื่ อสารให้ถึงผูบ้ ริ โภค เน้นที่
คุณสมบัติและส่ วนประกอบที่มาจากธรรมชาติ เพื่อสร้างการรับรู ้และความเชื่อมัน่ ในตัวสิ นค้า ให้เกิดการทดลองใช้
ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น การให้บล็อกเกอร์ หรื อเน็ตไอดอลรี วิวสิ นค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
ได้มากขึ้น ทําให้ผบู ้ ริ โภคอยากทดลองใช้สินค้า และจัดโปรแกรมส่งเสริ มทางการตลาดที่ส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคกลับมา
รี ววิ สิ นค้าให้กบั แบรนด์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าใหม่ที่กาํ ลังตัดสิ นใจจะซื้อ
จากการแบ่งกลุ่มตัวอย่างได้ 3 กลุ่ม ผูว้ จิ ยั จึงเลือกกลุ่มเป้ าหมายคือกลุ่ม “Extreme skin lovers” เนื่องจาก
กลุ่มนี้มีพฤติกรรมรักสุขภาพผิวอย่างมาก และให้ความสําคัญกับการเลือกซื้อและการใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิว
กายที่ผลิตจากสมุนไพร ซึ่งสอดคล้องกับสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพรที่ผวู ้ จิ ยั ผลิตขึ้นมา ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั จึงต้องออกแบบส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ช่องทางการจัดจําหน่าย
และการสื่ อสารให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และสถานที่ที่คนกลุ่มนี้มกั จะไปใช้บริ การ
อยูเ่ ป็ นประจํา เพื่อเจาะกลุ่มตลาดตามพฤติกรรมการซื้อและการใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพร
และจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากงานวิจยั คือสัดส่วนเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกันมาก ฉะนั้น ลูกค้าสําคัญทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง และจัดโปรแกรมส่งเสริ มทางการตลาดอย่างเข้มข้นในช่วงต้นเดือน เพื่อตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผบู ้ ริ โภค
จากการศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษากลุ่มผูบ้ ริ โภคสบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพร เพื่อให้
ทราบพฤติกรรมการซื้ อ และพฤติกรรมการใช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพร ซึ่ งในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรศึกษาปั จจัยอื่นๆเพิ่มเติม ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ เช่น การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า ความ
ต้อ งการส่ ว นประสมทางการตลาด และปั จ จัย อื่ น ๆที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ เช่ น การค้น หาผลิ ต ภัณ ฑ์ และ
ประสบการณ์หลังใช้ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น ให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลาย เพื่อนํามาวางกลยุทธ์เพื่อขยายฐานลูกค้า และควร
จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อได้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ค้นหาคําตอบที่คลุมเครื อหรื อไม่แน่ชดั แล้วนํามาตั้งคําถาม
ให้ครอบคลุมประเด็นในแบบสอบถาม จะทําให้การศึกษาค้นคว้ามีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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