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บทคดัย่อ   
งำนวิจัยนี้มีว ัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษำถึงปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อทิชชูเปียก

แอลกอฮอลท์ีว่ำงขำยในรำ้นสะดวกซือ้ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนคร 2. เพือ่วเิครำะหปั์จจยัด้ำนส่วน
ประสมทำงกำรตลำดทีม่อีิทธพิลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกซื้อทชิชูเปียกแอลกอฮอล์ทีว่ำงขำยในรำ้นสะดวก
ซือ้ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนคร รปูแบบกำรวจิยัเป็นกำรวจิยัเชงิปรมิำณ ใชแ้นวคดิสว่นประสมทำง
กำรตลำด (4P) เป็นกรอบกำรวจิยั พืน้ทีว่จิยั คอื รำ้นสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร กลุ่มตวัอย่ำงที่
ใช้ศกึษำเลอืกจำกนักศกึษำในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน ใช้วธิคีดัเลอืกเนื่องจำกไม่ทรำบ
จ ำนวนประชำกรทีแ่น่นอน จงึค ำนวณจำกสูตรไม่ทรำบขนำดตวัอย่ำงของกำรค ำนวณตำมวธิขีอง W.G. 
Cochran ทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่ 95% เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยัม ี1 ชนิด คอื 1) แบบสอบถำม วเิครำะห์
ขอ้มูลโดยใช้กำรแปลผลขอ้มูลโดยค ำนวณค่ำอนัตรภำคชัน้ และใช้ค่ำสถติสิ ำหรบักำรวเิครำะห์ข้อมูล
อธบิำยตวัแปรของกำรศกึษำ ผลกำรวจิยัพบว่ำ  

 1. ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักศึกษำในกรุงเทพมหำนคร  
สง่ผลต่อกำรตดัสนิใจซือ้ทชิชเูปียกแอลกอฮอลใ์นรำ้นสะดวกซือ้ไม่แตกต่ำงกนั แต่ในสว่นของปัจจยัด้ำน
ผลติภณัฑ์ และกำรส่งเสรมิกำรตลำด ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจซื้อทชิชูเปียกแอลกอฮอล์ในร้ำนสะดวกซื้อ
ของนักศึกษำในกรุงเทพมหำนครที่แตกต่ำงกัน ปัจจัยด้ำนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อกำร
ตดัสนิใจซือ้ทชิชเูปียกแอลกอฮอลใ์นรำ้นสะดวกซือ้ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกัน ปัจจยั
ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยและดำ้นรำคำ ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจซื้อทชิชูเปียกแอลกอฮอลใ์นรำ้นสะดวก
ซือ้ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกนั ปัจจยัดำ้นกำรสง่เสรมิกำรตลำด และรำคำทีเ่หมำะสม 
ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจซื้อทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ในร้ำนสะดวกซื้อของนักศึกษำในกรุงเทพมหำนครที่
แตกต่ำงกนั และปัจจยัด้ำนควำมสวยงำม เป็นที่นิยมและกลิน่ของผลติภณัฑ ์ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจซื้อ
ทชิชเูปียกแอลกอฮอลใ์นรำ้นสะดวกซือ้ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกนั  



   2. ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด โดยรวมอยู่ในระดบัมำก ( x̄ = 4.10) เมื่อพิจำรณำเป็น 
รำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดบัมำกที่สุด 2 ด้ำน ได้แก่ ปัจจยัด้ำนรำคำ (Price) มคี่ำเฉลี่ย มำกที่สุด (x̄ = 
4.36) รองลงมำ คอื ปัจจยัดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) (x̄ = 4.30) และม ี2 ดำ้นทีม่รีะดบัมำก 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นผลติภณัฑ ์(Product) (x̄ = 4.13) และ ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสรมิกำรตลำด (Promotion) (x̄ 
= 3.78) ตำมล ำดบั กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มคีวำมเหน็ว่ำ รำคำ กำรส่งเสรมิกำรตลำด และคุณภำพของ
ผลติภณัฑ์อยู่ในระดบัที่พอใจคอืค่อนขำ้งเหน็ด้วย สถำนที่จดัจ ำหน่ำย มผีลในระดบัเหน็ด้วย ส่วนกำร
ใหบ้รกิำรกม็ผีลในระดบัค่อนขำ้งเหน็ดว้ย ซึง่จะเหน็ไดว้่ำปัจจยัสว่นประสมทำงกำรตลำดมสีว่นส ำคญัใน
ระดบัมำกขึน้ไปในทกุปัจจยั 

องคค์วำมรูข้อ้คน้พบจำกงำนวจิยัน้ี กล่ำวคอื สว่นประสมทำงกำรตลำด หรอื 4P คอื ผลติภณัฑ ์
(Product) รำคำ (Price) กำรจดัจ ำหน่ำย (Place) และกำรส่งเสรมิกำรตลำด (Promotion) มอีทิธพิลต่อ
กำรตดัสนิใจเลอืกซือ้ทชิชเูปียกแอลกอฮอลท์ีว่ำงขำยในรำ้นสะดวกซือ้ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนคร 
จงึเป็นเครื่องมอืทำงกำรตลำดใหบ้รรลุเป้ำหมำยทำงกำรตลำดและสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ผูบ้รโิภคได ้ 

ค าส าคญั: ทชิชเูปียกแอลกอฮอล,์ โควดิ-19, รำ้นสะดวกซือ้, สว่นประสมทำงกำรตลำด (4P)  

บทน า 
 โรคอุบตัิใหม่เฉกเช่นไวรสัโควดิ-19 ที่ก ำลงัส่งผลกระทบต่อทุกคนทัว่โลกอยู่ในขณะนี้ไม่ได้
ส่งผลกระทบเฉพำะแค่ในเรื่องของสุขภำพเพียงอย่ำงเดียว แต่ยังรวมไปถึงเรื่องของชีวิต สังคม 
เศรษฐกจิ ตลอดจนพฤตกิรรมของผู้บรโิภคกเ็ปลี่ยนไป มหีลำยคนพูดกนัว่ำโลกหลงัโควดิจะเปลี่ยนไป
โดยสิน้เชงิ พฤตกิรรมกำรบรโิภคของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปจำกเดมิ โดยปัจจยัหนึ่งที่กระทบต่อกำร
แขง่ขนัทำงกำรตลำดและสง่ผลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใหเ้ปลีย่นแปลงไป (นนทธ์วชั ไชยวงั, 2563) 
 โรคโควิด-19 เป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases) ที่มีรำยงำนผู้ป่วย
เพิม่ขึ้นในทุกวนั (คณะกรรมกำรโรคอุบตัใิหม่อุบตัซิ ้ำ, 2554) ส่งผลต่อรูปแบบและพฤตกิรรมกำรบรโิภค
ของผู้บรโิภคเป็นอย่ำงมำก ในกำรเลือกสนิค้ำประเภทผลิตภัณฑ์ส ำหรบัอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และ
เวชภณัฑ์ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องกำรของตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศ จนกระทัง้รฐัต้องประกำศให้หน้ำกำก
อนำมยัและเจลลำ้งมอื ทีเ่ป็นสนิคำ้ทีใ่ชส้ ำหรบัป้องกนักำรตดิเชื้อโรคโควดิ-19 เป็นสนิคำ้ควบคุม ควำม
น่ำสนใจคอืภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ท ำใหเ้กดิกำรแข่งขนัทำงกำรตลำดที่มกีำร
แข่งขนัเขม้ขน้ (Hypercompetition) โดยเฉพำะกำรน ำนวตักรรมกำรป้องกนัโรคโควดิ-19 มำช่วยใหเ้กดิ
ควำมไดเ้ปรยีบทำงกำรแข่งขนัเพื่อช่วงชงิส่วนแบ่งทำงกำรตลำดจำกคู่แขง่ทีเ่ป็นเป้ำหมำยในทุกกลุ่ม  
 นอกจำกนี้ในวกิฤตขิองสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 หรอื โควดิ-
19 (COVID-19) ท ำใหผ้ลติภณัฑท์ีส่ำมำรถช่วยลดควำมเสีย่งจำกกำรตดิเชื้อไวรสัโควดิ-19 มคีวำมต้องกำร
สูงขึ้นอย่ำงมำก จำกขอ้มูลของกรมส่งเสรมิอุตสำหกรรม (กสอ.) ระบุว่ำ ปัจจุบนัผลติภณัฑ์ที่ลดควำม
เสี่ยงกำรติดเชื้อไวรสัโควิด-19 และมีควำมต้องกำรทำงกำรตลำดม  ี5 ผลติภณัฑ์ ได ้แก่ หน้ำกำก
อนำมยั เจลล้ำงมอื ทชิชูเปียกแอลกอฮอล์ ผลติภณัฑ์ท ำควำมสะอำดพื้น-สเปรย์ยบัยัง้เชื้อไวรสัและ



สมุนไพรไทย ซึง่ในปัจจุบนัผูป้ระกอบกำรในประเทศไทยไดห้นัมำผลิตสนิค้ำที่ใช้ในกำรป้องกนัและยบัยัง้
เชื้อไวรสัและสร้ำงมูลค่ำเพิม่ให้ผลิตภณัฑ์โดยกำรพฒันำทชิชเูปียกไปสู่ “ทชิชผูสมแอลกอฮอล”์ เพือ่ให้
ผลติภณัฑท์ีม่คีุณสมบตัยิบัยัง้แบคทเีรยี 99.9% มำสู่ผลติภณัฑท์ีย่บัยัง้เชือ้ไวรสัไดอ้กีดว้ย (กรมส่งเสรมิ
อุตสำหกรรม, 2563) 
 ผลติภณัฑ์ดงักล่ำวสำมำรถหำซื้อได้ตำมท้องตลำดทัว่ไป แต่เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ในขณะนี้ 
ผู้คนมคีวำมต้องกำรใช้มำกขึ้นท ำให้ขำดตลำด หำซื้อได้ยำก บำงร้ำนพบว่ำสนิค้ำหมด ถือ ได้ว่ำเป็น
ผลติภณัฑท์ีห่ำซื้อไดย้ำกเท่ำกบัเจลแอลกอฮอลแ์ละหน้ำกำกอนำมยัเลยทเีดยีว ส ำหรบัผำ้เปียกหรอืทชิ
ชเูปียกนัน้มขีนำดทีพ่กพำง่ำย สะดวกต่อกำรใชง้ำนสำมำรถใชง้ำนไดท้นัทรีวมถงึตวับรรจุภณัฑส์ำมำรถ
เปิด-ปิด ใชง้ำนไดห้ลำยครัง้เพือ่ป้องกนักำรระเหย (ผูจ้ดักำรออนไลน์, 2563) 
 จำกกำรประเมนิของผูม้คีวำมรูด้ำ้นเศรษฐกจิไดค้ำดกำรณ์ไวว้่ำกำรเจรญิเตบิโตเศรษฐกจิ (จดีี
พ)ี ปี 2564 จะอยู่ระดบั 2-3% ซึง่ต ่ำกว่ำตวัเลขทีธ่นำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดค้ำดกำรณ์ไวต้ัง้แต่
กลำงเดือนธันวำคม 2563 ซึ่งในขณะนัน้ยังไม่เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่  
ทัง้นี้คำดว่ำจดีพีจีะขยำยตวัไม่ถงึ 3% และคำดกำรณ์ว่ำสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิอำจจะต้องใชเ้วลำถงึ 
ช่วงปลำยปี 2565 (กรุงเทพธุรกจิ, 2564) 
 ดงันัน้ ในสภำวะกำรแข่งขนัทำงกำรตลำดภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-
19 ซึ ่งเป็นเงื่อนไขกำรตลำดภำยใต้สถำนกำรณ์ไม่ปกต ิสนิคำ้เกี่ยวกบักำรป้องกนัโรค โควิด-19 
หลำกหลำยประเภท เป็นสนิค้ำที่ประชำชนให้ควำมสนใจและตัง้ใจที่จะซื้อสนิค้ำเหล่ำนี้มำใชเ้พื่อกำร
ป้องกนักำรตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 อกีทัง้รำ้นสะดวกซื้อต่ำง ๆ ไดว้ำงกลยุทธ์ในกำรก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นกลุ่ม นักเรยีน นักศกึษำ และคนรุ่นใหม่ เนื่องจำกสนิคำ้มีควำมหลำกหลำยและรำคำไม่
สูงนัก จงึท ำให้เกดิก ำลงัซื้อของกลุ่มเป้ำหมำยดงักล่ำว จำกที่กล่ำวมำผู้ศึกษำจึงมคีวำมสนใจที่จะศึกษำ
เกี่ยวกบั ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกซื้อทชิชูเปียกแอลกอฮอล์ทีว่ำงขำย ในรำ้นสะดวกซื้อภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนคร แมจ้ะเป็นสนิคำ้ชิ้นเลก็ ๆ แต่มี
มูลค่ำทำงกำรตลำดถงึ 1 พนัลำ้นบำท และก ำลงัขยำยตวัเนื่องจำกสภำวะของกำรแพร่ระบำด เพื่อน ำผล
ทีไ่ดจ้ำกกำรศกึษำไปปรบัใชใ้นกำรวำงแผนกำรตลำดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยอื่น ๆ ในสภำวะ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ไดต้่อไป 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

  1. เพื่อศึกษำถึงปัจจยัที่มผีลต่อกำรตดัสินใจเลือกซื้อทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ที่วำงขำยในร้ำน
สะดวกซือ้ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนคร  

  2. เพื่อวเิครำะห์ปัจจยัด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกซื้อทิชชู
เปียกแอลกอฮอลท์ีว่ำงขำยในรำ้นสะดวกซือ้ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนคร 

 
 



สมมติฐานการวิจยั  
 นักศกึษำในกรุงเทพมหำนครมปัีจจยัส่วนบุคคล พฤตกิรรมผูบ้รโิภค และปัจจยัส่วนประสมทำง
กำรตลำดแตกต่ำงกนั มผีลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกซือ้ทชิชเูปียกแอลกอฮอลท์ีว่ำงขำยในรำ้นสะดวกซือ้ 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ปัีจจยัทำงประชำกรศำสตร์แตกต่ำงกนั มผีลต่อกำรตดัสนิใจซื้อสนิค้ำทชิชูเปียก
แอลกอฮอลแ์ตกต่ำงกนั 
 2. พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำทิชชูเปียกแอลกอฮอล์
แตกต่ำงกนั 
 3. ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำทิชชูเปียก
แอลกอฮอลข์องผูบ้รโิภคแตกต่ำงกนั 
 
การทบทวนวรรณกรรม  

แนวคดิ ทฤษฎ ีวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรศกึษำวจิยัเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจเลอืก
ซื้อทชิชูเปียกแอลกอฮอล์ที่วำงขำยในร้ำนสะดวกซื้อภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19 
ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนคร ในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษำคน้ควำ้เอกสำรและงำนวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งและได้
น ำเสนอตำมหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 1. แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื พฤตกิรรมกำรแสดงออกหรอืกำรกระท ำของปัจเจกบุคคล รวมไปจนถงึ
กำรกระท ำของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวขอ้งทำงตรงกบักำรตดัสนิใจซื้อ จดัหำ เพื่อให้ได้มำซึ่งสนิค้ำอุปโภค
บรโิภคหรอืบรกิำรต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรหรอืเพื่อใหเ้กดิควำมพงึพอใจตำมควำมต้องกำร
ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลนัน้ ๆ หลกักำรวเิครำะห์พฤตกิรรมผู้บรโิภค คือ 6Ws1H ประกอบด้วย Who 
What Why Who When Where และ How เพื่อใช้หำค ำตอบ 7 ประกำร หรือ 7Os ประกอบด้วย 
Occupants Objects Objectives Organizations Occasions Outlets และ Operations  
 2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักำรตดัสนิใจซือ้ 
 กำรตดัสนิใจของผูบ้รโิภค อ ำนำจทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกและซือ้สนิคำ้ใดสนิคำ้หนึ่ง หรอืบรกิำร
ใดบรกิำรหนึ่ง ดว้ยมเีบื้องหลงัของกำรเลอืกซื้อทีผ่่ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ ของผูบ้รโิภคเอง ไม่ว่ำจะเป็น
ปัจจยัต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัสนิคำ้ผลติภณัฑน์ัน้ ประกอบกบัทศันคตทิีผู่บ้รโิภคมตี่อสนิคำ้ ปัจจยัที่มี
ผลต่อพฤตกิรรมกำรซื้อของผู้บรโิภคในปัจจุบนัที่ส ำคญั (Donlaya C., 2019) ได้แก่ 1. พฤตกิรรมกำร
บรโิภคเกดิขึน้ได ้ต้องมสีำเหตุทีท่ ำใหเ้กดิกระบวนกำรดงักล่ำว 2. สิง่จูงใจหรอืแรงกระตุ้น มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมมนุษย ์และ 3. พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ ย่อมมุ่งไปสูก่ำรท ำใหเ้กดิเป้ำหมำย 
 3. ทฤษฎพีฤตกิรรมกำรซือ้ 

 ขัน้ตอนในกำรตดัสนิใจซื้อ (Buying Decision Process) เป็นล ำดบัขัน้ตอนในกำรตดัสนิใจซื้อ
ของผูบ้รโิภค พบว่ำผูบ้รโิภคผ่ำนกระบวนกำร 5 ขัน้ตอน คอื กำรรบัรูถ้งึควำมต้องกำร กำรคน้หำขอ้มูล
กำรประเมนิผลทำงเลอืก กำรตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภำยหลงักำรซือ้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ำกระบวนกำร
ซือ้เริม่ตน้ก่อนกำรซือ้จรงิ ๆ และมผีลกระทบหลงักำรซือ้ (พำกภูม ิพรอ้มไวพล, 2551) 



 4. ทฤษฎปัีจจยัสว่นประสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix) 
 สว่นประสมทำงกำรตลำด หรอื 4Ps Marketing Mix หรอื 4Ps of Marketing เป็นรปูแบบพืน้ฐำน
ในกำรตลำด หมำยรวมถงึเครื่องมอืต่ำง ๆ ทำงกำรตลำดทีใ่ชเ้พือ่ใหบ้รรลุเป้ำหมำยทำงกำรตลำดทีต่ ัง้ไว้
เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคได ้ส่วนประสมทำงกำรตลำด แสดงถงึสีร่ะดบักวำ้ง 
ๆ ของตวัแปรทีเ่ชื่อมโยงถงึกนัแต่เป็นอสิระ ได้แก่ สนิคำ้ รำคำ โปรโมชัน่ และสถำนที ่อย่ำงไรกต็ำม สิง่
ส ำคญัคือต้องรวมองค์ประกอบทัง้สี่เข้ำด้วยกันเพื่อส่งมอบจอกศักดิส์ ิทธิ ์นัน่หมำยถึงผลิตภัณฑ์ที่
เหมำะสมในรำคำที่เหมำะสม พร้อมขอ้เสนอที่ดงึดูดใจส ำหรบัผู้ชมเป้ำหมำย จดัจ ำหน่ำยในสถำนที่ที่
เหมำะสม  
 5. ผลติภณัฑท์ชิชเูปียกแอลกอฮอล์ 
 ทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ เป็นผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดรูปแบบแผ่นซึ่งท ำมำจำกผ้ำ Spunlace 
Nonwoven เยื่อกระดำษ ใยไมธ้รรมชำต ิหรอืเสน้ใยพลำสตกิ ตำมแต่ผลติภณัฑเ์ลอืกใช ้ซึ่งวตัถุดบิแต่
ละชนิดก็จะมคีุณสมบตัิที่แตกต่ำงกนั ผวิสมัผสัจึงมคีวำมแตกต่ำง โดยหำกเป็นเส้นใยพลำสตกิจะให้
ผวิสมัผสัที่ค่อนขำ้งแขง็กระด้ำงและอุ้มน ้ำได้ไม่ด ีโดยมแีอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบในผลติภณัฑ์ซึ่ง
ตำมก ำหนดจะต้องไม่เกนิ 69.4% w/w (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ, 2564) ใชส้ ำหรบัเชด็ท ำ
ควำมสะอำดผวิกำย แขนขำ มอื เป็นต้น โดยผ้ำเชด็ท ำควำมสะอำดผวิกำย หรอื ทชิชูเปียก จดัอยู่ใน
กลุ่มของเครื่องส ำอำง ต้องมกีำรจดแจ้งเพื่อผลติ น ำเขำ้ หรอืจ ำหน่ำยกบัทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ (อย.) ควรเลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีม่ฉีลำกภำษำไทยชดัเจนครบถว้น มเีลขทีใ่บรบัแจง้ รวมถงึ
ระบุผู้ผลติชดัเจน และควรสงัเกตหำกใช้แลว้มอีำกำรแพ้ เป็นผื่นแดง บวม อกัเสบ ต้องหยุดใช้ และไป
พบแพทยท์นัท ี
 6. เอกสำรและงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 6.1 เอกสำรและงำนวจิยัเกีย่วกบักำรตดัสนิใจซือ้ 
 ปำณิศำ ศรลีะมยั และศุภชำต เอีย่มรตันกูล (2562) ศกึษำวจิยัเรื่อง “อทิธพิลของควำมไวว้ำงใจ
ที่มตี่อกำรตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ท ำควำมสะอำดผวิหน้ำที่มสี่วนผสมจำกธรรมชำติ ผ่ำนร้ำนค้ำปลกี” 
จำกกำรศกึษำวจิยัพบว่ำ เพศ อำยุ และระดบักำรศึกษำที่แตกต่ำงกนั ส่งผลต่อระดบัควำมไว้วำงใจที่
แตกต่ำงกนัอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 อกีทัง้ เพศ อำยุ ระดบักำรศกึษำ และรำยไดเ้ฉลี่ยที่
แตกต่ำงกนั ส่งผลต่อระดบักำรตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ฯ ที่แตกต่ำงกนัอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิี่ระดบั 
0.05 ผลกำรวเิครำะหปั์จจยัควำมไวว้ำงใจในดำ้นควำมซื่อสตัย ์ดำ้นสมรรถนะ ดำ้นควำมน่ำเชื่อถอื ดำ้น
ควำมสมัพนัธ์ มคีวำมสมัพนัธ์เชงิบวกกบักำรตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑฯ์ อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิี่ระดบั 
0.05 นอกจำกนี้ ปัจจยัควำมไว้วำงใจมอีทิธิพลทำงตรงเชงิบวกกบักำรตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ฯ โดยมี
สมัประสทิธิเ์สน้ทำงเท่ำกบั 0.575 ค่ำน ้ำหนกัของปัจจยั Factor Loadings มคี่ำระหว่ำง 0.735-0.845 ค่ำ 
R2 = 0.331 และค่ำ AVE มคี่ำระหว่ำง 0.615-0.629 
 กฤตภพ  เกี่ยวขอ้ง และองิอร ตัง้พนัธ์ (2562) ท ำกำรศกึษำวจิยัเรื่อง “กำรตดัสนิใจซื้อสนิค้ำที่
รำ้นวลิล่ำมำรเ์กท็” ผลจำกกำรศกึษำในครัง้นี้พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ ซึง่มอีำยุ
ระหว่ำง 30-39 ปี มสีถำนภำพสมรส ควำมสงู 171-180 ซม. วุฒกิำรศกึษำจบกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรี



หรอืสูงกว่ำ ประกอบอำชีพรบัรำชกำร และพนักงำนรฐัวสิำหกิจเป็นส่วนใหญ่ และมรีำยได้ประมำณ 
30,000-40,000 บำทต่อเดอืน ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดในมุมของผูบ้รโิภคในกำรซื้อสนิค้ำที่ร้ำน
วลิล่ำมำรเ์กท็ เจพ ีภำพรวมอยู่ในระดบัมำก (= 3.56) โดยมกีำรจดัวำงชัน้วำงสนิคำ้ภำพรวมอยู่ในระดบั
มำก (= 3.92) และกำรตดัสนิใจซื้อสนิค้ำที่รำ้นวลิล่ำมำรเ์ก็ท ภำพรวมอยู่ในระดบัมำก (= 3.73) ผูต้อบ
แบบสอบถำมที่มีเพศและสถำนภำพที่แตกต่ำงกันจะมีกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำที่ร้ำนวิลล่ำมำร์เก็ทที่
แตกต่ำงกนัอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 ปัจจยัสว่นประสมทำงกำรตลำดในมุมของลูกค้ำมกีำร
จดัวำงเป็นหมวดหมู่ กำรตดิป้ำยรำคำทีช่ดัเจน มอีุปกรณ์ในกำรใหบ้รกิำร และพนกังำนคอยใหบ้รกิำรใน
กำรหำสนิคำ้ ควำมเรว็ในกำรคดิเงนิของพนักงำนและควำมเรว็ในกำรบรรจุห่อของพนักงำนมผีลต่อกำร
ตดัสนิใจซือ้สนิคำ้ทีร่ำ้น กำรจดัชัน้วำงสนิคำ้ภำยในรำ้น กำรตกแต่งภำยนอกและภำยในรำ้น กำรจดัเตมิ
สนิคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ และกำรตดิป้ำยแสดงสนิคำ้ลดรำคำพเิศษ กำรวำงชัน้วำงสนิค้ำท ำใหห้ำสนิค้ำได้
สะดวก กำรจดัชัน้วำงสนิคำ้แนะน ำของที่จดัรำยกำรพเิศษ และกำรจดัชัน้วำงสนิคำ้ได้น่ำสนใจ มผีลต่อ
กำรตดัสนิใจซือ้สนิคำ้ทีร่ำ้นวลิล่ำมำรเ์กท็ 
 ลทัธพล วรีะยุทธบญัชำ (2556) เป็นผูศ้กึษำเรื่อง “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมกำรซื้อซ ้ำของ
ผูบ้รโิภคกำแฟสดยีห่อ้สตำรบ์คัในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล” กำรศกึษำวจิยัในครัง้นี้ พบว่ำ ผูใ้หข้อ้มูล
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุ 20-30 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประกอบอำชีพพนักงำนรฐัวิสำหกิจซึ่งมี
รำยไดอ้ยู่ระหว่ำง 10,001-20,000 บำทต่อเดอืน สถำนภำพโสด และสว่นใหญ่ใชบ้รกิำรครัง้ล่ำสุดเมื่อ 1-
2 สปัดำหท์ีผ่่ำนมำ กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มคีวำมเหน็ว่ำ รำคำ กำรส่งเสรมิกำรตลำด และคุณภำพของ
ผลติภณัฑ์อยู่ในระดบัที่พอใจคอืค่อนขำ้งเห็นด้วย สถำนที่จดัจ ำหน่ำยมผีลในระดบัเห็นด้วย ส่วนกำร
ใหบ้รกิำรกม็ผีลในระดบัค่อนขำ้งเหน็ดว้ย 
 
 6.2 เอกสำรและงำนวจิยัเกีย่วกบักำรซือ้สนิคำ้ในรำ้นสะดวกซือ้ 
 วลยั ซ่อนกลิน่ (2561) ศกึษำวจิยัในเรื่อง “ส่วนประสมกำรค้ำปลกีที่มผีลต่อควำมจงรกัภกัดใีน
กำรใช้บรกิำรร้ำนสะดวกซื้อของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร” จำกกำรศึกษำพบว่ำ สนิค้ำที่ซื้อ
บ่อยครัง้ทีสุ่ดจำกรำ้นคำ้สะดวกซือ้ คอื ผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน รำ้นคำ้สะดวกซือ้ทีซ่ือ้สนิคำ้บ่อยครัง้ที่สุด 
คอื เซเว่นอเีลฟเว่น และมรีะยะเวลำในกำรเป็นลูกค้ำของร้ำนมำกกว่ำ 5 ปี ส่วนระดบัควำมส ำคญัของ
ส่วนประสมกำรคำ้ปลกีทีแ่ตกต่ำงกนัมผีลต่อควำมจงรกัภกัดใีนกำรใชบ้รกิำรรำ้นสะดวกซื้อ ไดแ้ก่ ดำ้น
กำรจดักำรสนิค้ำ ด้ำนกำรจดัตกแต่งร้ำน ด้ำนท ำเลที่ตัง้ และด้ำนบรกิำร ตำมล ำดบั ในขณะที่ตวัแบบ
กำรถดถอยเชงิเสน้ (Linear Regression Model) ส่วนประสมกำรคำ้ปลกีที่มอีทิธพิลต่อควำมจงรกัภกัดี
ในกำรใชบ้รกิำรรำ้นคำ้สะดวกซื้อ อยู่ในรูป ควำมจงรกัภกัด ี= (0.196) กำรจดักำรสนิคำ้ + (0.420) กำร
จดัตกแต่งรำ้น + (0.684) กำรบรกิำร 
 ชณิโสณ์  วสิฐินิธกิจิำ (2561) ศกึษำเรื่อง “กำรเลอืกซื้อสนิคำ้ของผูบ้รโิภคตำมรำ้นสะดวกซือ้ใน
สถำนบรกิำรน ้ำมนั” พบว่ำ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิซึ่งมอีำยุอยู่ระหว่ำง 20-29 ปี สถำนภำพโสด 
ส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรซีึ่งมรีำยได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10,001-20,000 บำทต่อเดือน และมี
อำชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มผีลต่อกำรเลอืกซื้อสนิค้ำในภำพรวมอยู่



ในระดบัมำก ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมกำรเลอืกซื้อสนิค้ำตำมร้ำนสะดวก
ซื้อในสถำนบรกิำรน ้ำมนั พบว่ำ ปัจจยัด้ำนผลติภณัฑ์ในเรื่องสนิค้ำในร้ำนมเีพยีงพอต่อควำมต้องกำร 
สนิค้ำมป้ีำยชี้บ่งหำได้ง่ำย สนิค้ำที่มใีห้เลอืกหลำกหลำย ปัจจยัด้ำนรำคำในเรื่องช ำระเงนิได้สะสมแต้ม 
และปัจจยัดำ้นช่องทำงจดัจ ำหน่ำยในเรื่อง เปิดบรกิำรทุกวนั 24 ชัว่โมง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมกำรเลอืก
ซือ้สนิคำ้ตำมรำ้นสะดวกซือ้ในสถำนบรกิำรน ้ำมนั ที่ระดบันยัส ำคญัทำงสถติ ิ0.05 
 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยัต่ำง ๆ ผู้ศึกษำจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำเกี่ยวกบั 
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ที่วำงขำย ในร้ำนสะดวกซื้อภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ของนักศกึษำในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งในสภำวะของกำรแพร่
ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 หรอืโควดิ - 19 มมีูลค่ำทำงกำรตลำดถงึ 1 พนัล้ำนบำทและ
ก ำลังขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำผลที่ได้จำกกำรศึกษำไปปรับใช้ในกำรวำงแผนกำรตลำดให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยอื่น ๆ ในสภำวะสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนัน้ีไดต้่อไป 

 กรอบแนวคิดการวิจยั  

งำนวจิยันี้ เป็นกำรวจิยัเชงิปรมิำณ ผูว้จิยัก ำหนดกรอบแนวคดิกำรวจิยัตำมแนวคดิ/ทฤษฎีส่วน
ประสมทำงกำรตลำด โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  
 ผูว้จิยัศกึษำเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกซื้อทชิชเูปียกแอลกอฮอลท์ีว่ำงขำยในรำ้น
สะดวกซือ้ภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ของนกัศกึษำในเขตกรุงเทพมหำนครโดยมี
ขอบเขตเนื้อหำ ดงันี้ 
 
 1. ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ประกอบดว้ย 
  1.1 ปัจจยัทำงประชำกรศำสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ กำรศกึษำ อำชพี รำยได ้ 
                1.2 ปัจจยัสว่นประสมทำงกำรตลำด (4P) ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์(Product) รำคำ (Price) 
ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) กำรสง่เสรมิกำรตลำด (Promotion) 

 2. ตวัแปรตำม (Dependent Variable) ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจซือ้ทชิชเูปียกแอลกอฮอล ์
ผูว้จิยัใชท้ฤษฎ ี6W1H วเิครำะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ Who (ใครซือ้) What (ซื้ออะไร) Where (ซือ้
ทีไ่หน) When (ซือ้เมื่อไหร่) Why (ท ำไมซือ้) Whom (ซื้อใหใ้คร) How (ซือ้อย่ำงไร) 

 

 

 



 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

งำนวจิยันี้เป็นงำนวจิยัเชิงปรมิำณพื้นที่วจิยั คอื ร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร กลุ่ม
ตวัอย่ำงทีใ่ชศ้กึษำเลอืกจำกนักศกึษำในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน ใชว้ธิคีดัเลอืกเนื่องจำก
ไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน จงึค ำนวณจำกสูตรไม่ทรำบขนำดตวัอย่ำงของกำรค ำนวณตำมวธิี
ของ W.G. Cochran ทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่ 95% เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยัม ี1 ชนิด คอื 1) แบบสอบถำม 
วเิครำะหข์อ้มลูโดยใชก้ำรแปลผลขอ้มลูโดยค ำนวณค่ำอนัตรภำคชัน้ รวบรวมขอ้มลูโดย ใชแ้บบสอบถำม
ระหว่ำงเดอืนกรกฎำคมถงึเดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2564  น ำขอ้มูลเชงิปรมิำณมำวเิครำะห์ด้วยสถิติด้วย
วธิกีำรใชค้่ำสถติสิ ำหรบักำรวเิครำะหข์อ้มลูอธบิำยตวัแปรของกำรศกึษำ 

 



ผลการวิจยั  
 1. ศกึษำถงึปัจจยัที่มผีลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกซื้อทชิชูเปียกแอลกอฮอล์ทีว่ำงขำยในร้ำนสะดวก
ซื้อของนักศึกษำในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็น
นักศึกษำในกรุงเทพมหำนคร ไม่แตกต่ำงกัน แต่ในส่วนของปัจจยัด้ำนผลิตภัณฑ์ และกำรส่งเสริม
กำรตลำด ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อทิชชูเ ปียกแอลกอฮอล์ในร้ำนสะดวกซื้อของนักศึกษำใน
กรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกนั ปัจจยัดำ้นคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจซื้อทชิชูเปียก
แอลกอฮอล์ในรำ้นสะดวกซื้อของนักศกึษำในกรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกนั ปัจจยัดำ้นช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำยและดำ้นรำคำ ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจซื้อทชิชูเปียกแอลกอฮอลใ์นรำ้นสะดวกซื้อของนักศกึษำใน
กรุงเทพมหำนครที่แตกต่ำงกนั ปัจจยัด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำด และรำคำที่เหมำะสม ส่งผลต่อกำร
ตัดสินใจซื้อทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ในร้ำนสะดวกซื้อของนักศึกษำในกรุงเทพมหำนครที่แตกต่ำงกนั  
และปัจจยัด้ำนควำมสวยงำม เป็นที่นิยมและกลิ่นของผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจซื้อทิชชูเปียก
แอลกอฮอลใ์นรำ้นสะดวกซือ้ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกนั  
 2. กำรวเิครำะห์ปัจจยัด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มอีิทธพิลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกซื้อทิชชู
เปียกแอลกอฮอล์ทีว่ำงขำยในรำ้นสะดวกซื้อของนักศกึษำในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ปัจจยัส่วนประสม
ทำงกำรตลำด โดยรวมอยู่ในระดบัมำก (x̄ = 4.10) เมื่อพจิำรณำเป็นรำยดำ้น พบว่ำ อยู่ในระดบัมำกที่สุด 
2 ด้ำน ได้แก่ ปัจจยัด้ำนรำคำ (Price) มคี่ำเฉลี่ย มำกที่สุด (x̄ = 4.36) รองลงมำ คอื ปัจจยัด้ำนช่อง
ทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) (x̄ = 4.30) และมี 2 ด้ำนที่มีระดับมำก ได้แก่ ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ 
(Product) (x̄ = 4.13) และ ปัจจยัด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำด (Promotion) (x̄ = 3.78) ตำมล ำดบั กลุ่ม
ตวัอย่ำงส่วนใหญ่มคีวำมเหน็ว่ำ รำคำ กำรส่งเสรมิกำรตลำด และคุณภำพของผลติภณัฑ์อยู่ในระดบัที่
พอใจคอืค่อนขำ้งเหน็ดว้ย สถำนทีจ่ดัจ ำหน่ำย มผีลในระดบัเหน็ดว้ย ส่วนกำรใหบ้รกิำรก็มผีลในระดบั
ค่อนขำ้งเหน็ด้วย ซึ่งจะเหน็ได้ว่ำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดมสี่วนส ำคญัในระดบัมำกขึ้นไปในทุก
ปัจจยั 
 
 3. ผลกำรทดสอบสมมติฐำน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กำรทดสอบสมมติฐำน 
ตำมวตัถุประสงคง์ำนวจิยัดำ้นประชำกรศำสตรผ์ลกำรวจิยัปรำกฎตำมสมมตฐิำนที ่1 – 6  และส่วนที ่2 
เ ป็นกำรกำรวิเครำะห์ปัจจัยของตัวแปรอิสระ  ผลกำรวิจัยปรำกฎตำมสมมติฐำนที่  7  -  11 
ผลกำรทดสอบเป็นดงันี้ 

    สมมติฐานท่ี1  ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ดำ้น เพศ   ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจซื้อทชิ

ชูเปียกแอลกอฮอล์ทีว่ำงขำยในรำ้นสะดวกซื้อ โดยกำรเปรยีบเทยีบลกัษณะทำงประชำกรศำสตรด์ำ้นเพศ
ของนักศกึษำทีม่เีพศแตกต่ำงกนัพบว่ำ ค่ำ Sig. = .064 ซึ่งมคี่ำมำกกว่ำระดบันัยส ำคญัทีร่ะดบั .05 
จึงยอมรบัสมมติฐำน H0 : นักศึกษำในกรุงเทพมหำนครที่มีเพศต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซื้อทิชชูเปียก
แอลกอฮอล์ที่วำงขำยในร้ำนสะดวกซื้อ ไม่แตกต่ำงกัน และปฏิเสธสมมติฐำน H1 : นักศึกษำใน
กรุงเทพมหำนครที่มเีพศต่ำงกนั มกีำรตดัสนิใจซื้อทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ที่วำงขำยในร้ำนสะดวกซื้อ 



แตกต่ำงกนั แปลควำมหมำยว่ำ ลกัษณะประชำกรศำสตร์ที่มเีพศต่ำงกนัมกีำรตดัสนิใจซื้อทชิชูเปียก
แอลกอฮอลไ์ม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ด้ำนอำยุต่ำงกนั ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจซื้อทิชชู

เปียกแอลกอฮอล์ทีว่ำงขำยในร้ำนสะดวกซื้อ โดยกำรเปรยีบเทยีบลกัษณะทำงประชำกรศำสตรด์้ำนอำยุ 
นักศึกษำที่มีอำยุแตกต่ำงกันพบว่ำ ค่ำ Sig. = .233 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำระดับนัยส ำคัญที่ระดับ .05  
จึงยอมรบัสมมติฐำน H0 : นักศึกษำในกรุงเทพมหำนครที่มอีำยุต่ำงกนั มกีำรตดัสนิใจซื้อทิชชูเปียก
แอลกอฮอล์ที่วำงขำยในร้ำนสะดวกซื้อ ไม่แตกต่ำงกัน และปฏิเสธสมมติฐำน H1 : นักศึกษำใน
กรุงเทพมหำนครที่มอีำยุต่ำงกนั มกีำรตดัสนิใจซื้อทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ที่วำงขำยในร้ำนสะดวกซื้อ 
แตกต่ำงกนั แปลควำมหมำยว่ำ ลกัษณะประชำกรศำสตร์ที่มอีำยุต่ำงกนัมกีำรตดัสนิใจซื้อทชิชูเปียก
แอลกอฮอลไ์ม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานท่ี 3 ลกัษณะทำงประชำกรศำสตรด์ำ้นสถำนภำพต่ำงกนั สง่ผลต่อกำรตดัสนิใจซื้อทชิชู

เปียกแอลกอฮอล์ที่วำงขำยในร้ำนสะดวกซื้อ โดยกำรเปรยีบเทียบลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ 
ด้ำนสถำนภำพ นักศึกษำที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกันพบว่ำ ค่ำ Sig. = .255 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำระดับ
นัยส ำคญัที่ระดบั .05 จึงยอมรบัสมมติฐำน H0 : นักศึกษำในกรุงเทพมหำนครที่มสีถำนภำพต่ำงกัน  
มกีำรตดัสนิใจซือ้ทชิชเูปียกแอลกอฮอลท์ีว่ำงขำยในรำ้นสะดวกซือ้ ไม่แตกต่ำงกนั และปฏเิสธสมมตฐิำน 
H1 : นักศกึษำในกรุงเทพมหำนครทีม่สีถำนภำพต่ำงกนั มกีำรตดัสนิใจซื้อทชิชูเปียกแอลกอฮอล์ที่
วำงขำยในรำ้นสะดวกซือ้ แตกต่ำงกนั แปลควำมหมำยว่ำ ลกัษณะประชำกรศำสตรท์ีม่สีถำนภำพต่ำงกนั
มกีำรตดัสนิใจซือ้ทชิชเูปียกแอลกอฮอลไ์ม่แตกต่ำงกนั 

 สมมติฐานที่ 4 ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร ์ด ้ำนระดบักำรศกึษำต่ำงกนั ส ่งผลต่อ 

กำรตดัสนิใจซื้อทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ที่วำงขำยในร้ำนสะดวกซื้อ โดยกำรเปรยีบเทียบลกัษณะทำง
ประชำกรศำสตร์ด้ำนระดบักำรศกึษำ นักศกึษำที่มรีะดบักำรศกึษำแตกต่ำงกนัพบว่ำ ค่ำ Sig. = .148 
ซึ่งมคี่ำมำกกว่ำระดบันัยส ำคญัที่ระดับ .05 จงึยอมรบัสมมตฐิำน H0 : นักศกึษำในกรุงเทพมหำนคร 
ที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซื้อทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ที่วำงขำยในร้ำนสะดวกซื้อ  
ไม่แตกต่ำงกัน และปฏิเสธสมมติฐำน H1 : นักศึกษำในกรุงเทพมหำนครที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน  
มีกำรตัดสินใจซื้อทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ที่วำงขำยในร้ำนสะดวกซื้อ แตกต่ำงกัน แปลควำมหมำยว่ำ 
ลกัษณะประชำกรศำสตร ์ที ่มรีะดบักำรศกึษำต่ำงกนัมกีำรตดัสนิใจซื ้อทชิชูเ ปียกแอลกอฮอล ์   
ไม่แตกต่ำงกนั 

 สมมติฐานท่ี 5 ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ด้ำนประเภทของมหำวทิยำลยัที่ศึกษำต่ำงกนั 
สง่ผลต่อกำรตดัสนิใจซือ้ทชิชเูปียกแอลกอฮอลท์ีว่ำงขำยในรำ้นสะดวกซือ้ โดยกำรเปรยีบเทียบลกัษณะ
ทำงประชำกรศำสตร์ด้ำนประเภทของมหำวิทยำลัยที่ศึกษำ นักศึกษำที่มีประเภทของมหำวิทยำลัย 



ที่ศึกษำแตกต่ำงกันพบว่ำ ค่ำ Sig. = .150 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำระดับนัยส ำคัญที่ระดับ .05 จึงยอมรับ
สมมติฐำน H0 : น ักศกึษำในกรุงเทพมหำนครที ่มปีระเภทของมหำวทิยำลยัที ่ศกึษำต่ำงกนั  
มกีำรตดัสนิใจซื้อทชิชเูปียกแอลกอฮอลท์ีว่ำงขำยในรำ้นสะดวกซือ้ ไม่แตกต่ำงกนั และปฏเิสธสมมตฐิำน 
H1 : นักศกึษำในกรุงเทพมหำนครทีม่ปีระเภทของมหำวทิยำลยัที่ศกึษำต่ำงกนั มกีำรตดัสนิใจซื้อ  
ทชิชูเปียกแอลกอฮอล์ที่วำงขำยในร้ำนสะดวกซื้อ แตกต่ำงกัน แปลควำมหมำยว่ำ ลักษณะ
ประชำกรศำสตร์ที่มปีระเภทของมหำวทิยำลยัที่ศกึษำต่ำงกันมกีำรตดัสนิใจซื้อทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ 
ไม่แตกต่ำงกนั 

 สมมติฐานที่ 6 ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ดำ้นรำยได้ต่อเดอืนต่ำงกนั ส่งผลต่อกำร

ตัดสินใจซื้อทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ที่วำงขำยในร้ำนสะดวกซื้อ  โดยกำรเปรยีบเท ียบลกัษณะ 
ทำงประชำกรศำสตร์ด้ำนรำยได้ต่อเดอืน นักศกึษำที่มรีำยได้ต่อเดอืนแตกต่ำงกนั พบว่ำ ค่ำ Sig. = 
.916 ซึง่มคี่ำมำกกว่ำระดบันยัส ำคญัทีร่ะดบั .05 จงึยอมรบัสมมตฐิำน H0 : นกัศกึษำในกรุงเทพมหำนคร
ทีม่ปีระเภทของรำยไดต้่อเดอืนต่ำงกนั มกีำรตดัสนิใจซื้อทชิชูเปียกแอลกอฮอล์ทีว่ำงขำยในรำ้นสะดวก
ซื้อ ไม่แตกต่ำงกนั และปฏเิสธสมมตฐิำน H1 : นักศกึษำในกรุงเทพมหำนครที่มรีำยไดต้่อเดอืนต่ำงกนั  
มกีำรตดัสินใจซื้อทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ที่วำงขำยในร้ำนสะดวกซื้อ แตกต่ำงกนั แปลควำมหมำยว่ำ 
ลกัษณะประชำกรศำสตรท์ีม่รีำยไดต้่อเดอืนต่ำงกนัมกีำรตดัสนิใจซือ้ทชิชเูปียกแอลกอฮอล์ ไม่แตกต่ำงกนั 

 

 

 สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัดำ้นผลติภณัฑ ์และกำรสง่เสรมิกำรตลำด สง่ผลต่อกำรตดัสนิใจซื้อทชิชู
เปียกแอลกอฮอลใ์นรำ้นสะดวกซือ้ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกนั 

 สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัด้ำนคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจซื้อทชิชูเปียก

แอลกอฮอล์ในรำ้นสะดวกซือ้ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกนั 
 สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยและด้ำนรำคำ ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจซื้อ 
ทชิชเูปียกแอลกอฮอลใ์นรำ้นสะดวกซือ้ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกนั 
 สมมติฐานท่ี 10 ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสรมิกำรตลำด และรำคำทีเ่หมำะสม ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจ

ซือ้ทชิชเูปียกแอลกอฮอลใ์นรำ้นสะดวกซือ้ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกนั 
 สมมติฐานท่ี 11 ปัจจัยด้ำนควำมสวยงำม เป็นที่นิยมและกลิ่นของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อ 

กำรตดัสนิใจซือ้ทชิชเูปียกแอลกอฮอลใ์นรำ้นสะดวกซือ้ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกนั 
 
 
 



อภิปรายผลการวิจยั 

งำนวจิยันี้พบว่ำปัจจยัที่มผีลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกซื้อทชิชูเปียกแอลกอฮอล์ที่วำงขำย ในร้ำน
สะดวกซือ้ภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนคร ในสว่นของ
กำรทดสอบสมมตฐิำนเกี่ยวกบักำรศกึษำควำมแตกต่ำงของปัจจยัด้ำนประชำกรศำสตร์ด้วยวธิ ีOne-
Way ANOVA ทีก่ ำหนดระดบันัยส ำคญั .05 ในดำ้นเพศ อำยุ สถำนภำพ ระดบักำรศกึษำ ประเภทของ
มหำวทิยำลยัทีศ่กึษำ และรำยไดต้่อเดอืนมผีลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกซือ้ทชิชเูปียกแอลกอฮอลท์ีว่ำงขำยใน
ร้ำนสะดวกซื้อภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19 ของนักศึกษำในกรุงเทพมหำนคร 
แตกต่ำงกันหรือไม่ ผลกำรศึกษำข้อมูล พบว่ำ ปัจจยัด้ำนประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตวัอย่ำงซึ่ง เป็น
นักศกึษำในกรุงเทพมหำนคร ไม่แตกต่ำงกนั ทัง้นี้อำจเนื่องมำจำกกำระบำดอย่ำงรุนแรงของโรคโควดิ -
19 ท ำใหก้ลุ่มตวัอย่ำงต้องแสวงหำอุปกรณ์ทีส่ำมำรถน ำมำเพื่อเป็นตวัช่วยในกำรป้องกนักำรรบัเชื้อโรค
ระบำด ซึง่ถอืว่ำทชิชเูปียกแอลกอฮอลเ์ป็นสนิคำ้ทีจ่ ำเป็นในล ำดบัตน้ ๆ ในกำรใชช้วีติของคนทุกระดบัใน
สงัคมไทย ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของกรมส่งเสรมิอุตสำหกรรม (กสอ.) ทีร่ะบุว่ำ ปัจจุบนัผลติภณัฑท์ีล่ด
ควำมเสีย่งกำรตดิเชื้อไวรสัโควดิ-19 และมคีวำมต้องกำรทำงกำรตลำดม ี5 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ หน้ำกำก
อนำมยั เจลล้ำงมอื ทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดพื้น สเปรย์ยบัยัง้เชื้อไวรสั และ
สมุนไพรไทย ซึ่งในปัจจุบนัผู้ประกอบกำรในประเทศไทยได้หนัมำผลิตสินค้ำที่ใช้ในกำรป้องกันและ
ยบัยัง้เชื้อไวรสัและสร้ำงมูลค่ำเพิม่ให้ผลติภณัฑ์โดยกำรพฒันำทชิชูเปียกไปสู่ “ทชิชูผสมแอลกอฮอล์” 
เพื่อใหผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณสมบตัิยบัยัง้แบคทเีรยี 99.9% มำสู่ผลติภณัฑท์ีย่บัยัง้เชื้อไวรสัไดอ้กีดว้ย (กรม
สง่เสรมิอุตสำหกรรม, 2563)  

 
 

ส่วนดำ้นปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด โดยรวมอยู่ในระดบัมำก ( x̄ = 4.10) เมื่อพจิำรณำเป็น
รำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดบัมำกที่สุด 2 ด้ำน ได้แก่ ปัจจยัด้ำนรำคำ (Price) มคี่ำเฉลี่ย มำกที่สุด (x̄ = 
4.36) รองลงมำ คอื ปัจจยัดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) (x̄ = 4.30) และม ี2 ดำ้นทีม่รีะดบัมำก 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นผลติภณัฑ ์(Product) (x̄ = 4.13) และ ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสรมิกำรตลำด (Promotion) (x ̄ 
= 3.78) ตำมล ำดบั สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ กฤตภพ เกีย่วขอ้ง และองิอร ตัน้พนัธ ์(2562) เรื่อง ปัจจยั
ส่วนประสมทำงกำรตลำดในมุมของผู้บรโิภคในกำรซื้อสนิค้ำที่ร้ำนวลิล่ำมำร์เก็ท เจพ ีภำพรวมอยู่ใน
ระดบัมำก (x̄ = 3.56) และงำนวจิยัของ ลทัธพล วรีะยุทธบญัชำ (2556) เป็นผู้ศกึษำเรื่อง “ปัจจยัที่มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมกำรซื้อซ ้ำของผูบ้รโิภคกำแฟสดยีห่อ้สตำรบ์คัในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล” กลุ่ม
ตวัอย่ำงส่วนใหญ่มคีวำมเหน็ว่ำ รำคำ กำรส่งเสรมิกำรตลำด และคุณภำพของผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัที่
พอใจคอืค่อนขำ้งเหน็ดว้ย สถำนทีจ่ดัจ ำหน่ำย มผีลในระดบัเหน็ดว้ย ส่วนกำรใหบ้รกิำรก็มผีลในระดบั
ค่อนขำ้งเหน็ดว้ย ซึ่งจะเหน็ไดว้่ำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดมสี่วนส ำคญัในระดบัมำกขึ้นไปในทุก
ปัจจยั 



ส ำหรบักำรวิเครำะห์ปัจจยัจะเห็นได้ว่ำ ปัจจยัจำกกำรทบทวนวรรณกรรมและผลจำกกำร
วเิครำะหปั์จจยัมคีวำมสอดคลอ้งกนั ปัจจยัส่วนผสมทำงกำรตลำด (4Ps) มคีวำมส ำคญัในทุก ๆ ปัจจยั 
ซึ่งมำกน้อยแตกต่ำงกนัตำมสถำนกำรณ์ ซึ่งสอดคล้องกบันักวชิำกำรที่ให้ควำมหมำยของส่วนประสม
ทำงกำรตลำดไวอ้ำจสำมำรถสรุปไดว้่ำ สว่นประสมทำงกำรตลำด หรอื 4Ps Marketing Mix หรอื 4Ps of 
Marketing เป็นรูปแบบพื้นฐำนในกำรตลำด หมำยรวมถึงเครื่องมอืต่ำง ๆ ทำงกำรตลำดที่ใช้เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยทำงกำรตลำดที่ตัง้ไว้เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่องส่วนประสมกำรตลำด (Marketing Mix) ของจุฬำวทิยำนุกรม ศูนยก์ำรสื่อสำร
นำนำชำตแิห่งจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (2564) ทีใ่หค้วำมหมำยของส่วนประสมกำรตลำด (Marketing 
Mix) ว่ำ เครื่องมือต่ำง ๆ ทำงกำรตลำดที่กิจกำรใช้เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำด 
ประกอบดว้ยกลยุทธ์ทำงกำรตลำดทีส่ ำคญั เป็นปัจจยัทีก่จิกำรสำมำรถควบคุมได ้กจิกำรธุรกจิจะต้อง
สร้ำงส่วนประสมกำรตลำดที่เหมำะสมในกำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ประกอบด้วย 4P คือ 
ผลติภณัฑ ์(Product) รำคำ (Price) กำรจดัจ ำหน่ำย (Place) และกำรสง่เสรมิกำรตลำด (Promotion) 

ข้อเสนอแนะ  

งำนวิจยันี้ได้ข้อค้นพบองค์ควำมรู้เกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อทิชชูเปียก
แอลกอฮอลท์ีว่ำงขำย ในรำ้นสะดวกซือ้ภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ของนกัศกึษำใน
กรุงเทพมหำนครทีส่ ำคญั คอืสว่นประสมทำงกำรตลำด หรอื 4P คอื ผลติภณัฑ ์(Product) รำคำ (Price) 
กำรจดัจ ำหน่ำย (Place) และกำรส่งเสรมิกำรตลำด (Promotion) มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกซื้อทชิชู
เปียกแอลกอฮอลท์ีว่ำงขำยในรำ้นสะดวกซือ้ของนกัศกึษำในกรุงเทพมหำนคร สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
เป็นเครื่องมอืทำงกำรตลำดให้บรรลุเป้ำหมำยทำงกำรตลำดและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้บรโิภคได้ โดยควรให้ควำมส ำคญักบัส่วนประสมทำงกำรตลำดในสถำนกำรฉุกเฉินต่ำง ๆ ส ำหรบั
ประเดน็ในกำรวจิยัครัง้ต่อไปควร ท ำวจิยัในประเดน็เกีย่วกบัสว่นประสมทำงกำรตลำดในสถำนกำรณ์ฉุก
เฉนอื่น ๆ อำทิน ้ำท่วม ฯลฯ ด้วย  ทัง้นี้ อำจมกีำรขยำยกลุ่มตวัอย่ำงโดยเลือกศึกษำข้อมูลจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงอื่น ที่มีก ำลังซื้อและอยู่ในสถำนกำรณ์ที่เผชิญเหตุพื้นที่ที่มีโรคระบำด เพื่อให้กำรวำงแผน
กำรตลำดที่เหมำะสม เช่น กลุ่มคนท ำงำนในพื้นที่สีแดงเข้ม  วิธีกำรศึกษำวิจัยอำจมีกำรศึกษำ
เปรยีบเทยีบขอ้มลูจำกกลุ่มตวัอย่ำงทีม่คีวำมแตกต่ำงกนัทัง้ในปัจจยัทีล่กัษณะประชำกรศำสตรท์ีต่่ำงกนั 
หรอืลกัษณะของพื้นที่ที่มคีวำมแตกต่ำงกนั เพื่อจะได้รวบรวมขอ้มูลมำใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิต่อไป และควรมกีำรศกึษำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดอื่นเพิม่เตมิ เพื่อให้
งำนวจิยัมคีวำมครอบคลุมปัจจยัทีม่วีำมส ำคญัมำกยิง่ขึน้ 
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