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The objectives of this research is to study the consumer’s purchasing behavior of Evian
Natural spray in Bangkok metropolitan area. The sample consisted of four hundred consumer who
bought Evian Natural spray in Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used as a tool for
data collection. The statistical for data analysis included frequency, percentage, mean and standard
deviation. The statistical hypothesis testing included a t-test, one-way analysis of variance and
multiple regression analysis. The results of hypothesis testing were as follows: (1) consumer
with different gender purchasing behavior of Evian Natural spray the frequency of purchasing
behavior of Evian Natural spray (bottle / 3 months) with a statistically significantly level of 0.05.: (2)
consumer with different monthly income had a purchasing behavior of Evian Natural spray the cost
of purchasing behavior of Evian Natural spray (Baht / time) with a statistically significantly level of
0.05.: (3) product factor in the aspect of product affecting to purchasing behavior of Evian Natural
spray (bottle / 3 months) with a statistically significantly level of 0.05 (4) product factor in the
aspect of product and product expectation affecting to expense of purchasing behavior of Evian
Natural spray (Baht / time) with a statistically significantly level of 0.05 (5) Integrated marketing
communication in sales promotion and direct marketing affecting to purchasing behavior of Evian
Natural spray (bottle / 3 months) with a statistically significantly level of 0.05 (6) Integrated marketing
communication in personal selling affecting to the cost of purchasing behavior of Evian Natural spray
(Baht / time) with a statistically significantly level of 0.05.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ในปัจจุบนั กระแสการรักสุขภาพและความสวยงามยังเป็ นที่นิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะ
สภาพอากาศที่ร้อนของประเทศไทย ทาให้ กลุ่มผู้บริ โภคโดยเฉพาะผู้หญิง ต้ องหาตัวช่วยเพื่อให้
ผิวหน้ ามี ความชุ่ม ชื่น พร้ อมช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองต่อผิวหน้ า ที่เกิดจากการเผชิ ญ กับ
มลภาวะทางอากาศที่มีเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ ในชีวิตประจาวัน เช่น แสงแดด ฝุ่นละออง ควัน รวมถึง
เหงื่อไคลที่เกิดขึน้ เพราะอากาศร้ อน ซึ่งมลภาวะเหล่านี ้ ทาให้ ผิวเกิดความระคายเคือง เหนียว
เหนอะหนะ ไม่ช่มุ ชื่น จนทาให้ เกิดความไม่สบายผิวหน้ าในระหว่างวัน สิ่งเหล่านี ้จึงเป็ นสาเหตุที่ทา
ให้ ผิวหน้ าเกิดความหมองคล ้า เป็ นสิว แพ้ ง่าย ดังนัน้ สเปรย์น ้าแร่ฉีดหน้ า จึงเป็ นทางเลือกที่ดีและ
สะดวกในการช่ ว ยเพิ่ ม ความชุ่ ม ชื่ น ให้ กับ ผิ ว หน้ า ได้ อ ย่ า งดี (Skin Intimate, 2017. ออนไลน์ )
นอกจากนี ้ สเปรย์น ้าแร่ยงั สามารถใช้ ควบคู่กบั การแต่งหน้ าของผู้หญิงได้ เช่น ฉีด สเปรย์น ้าแร่ก่อน
ลงรองพื ้นหรือหลังแต่งหน้ าเสร็จ เพื่อให้ เครื่องสาอางติดทนทาน และเพิ่มความสดชื่นให้ กบั ผิวหน้ า
ส าหรับ สเปรย์ นา้ แร่ ส าหรับผิ วหน้ า ส่วนมากจะเป็ น นา้ แร่ ที่มี ปริ ม าณเกลือแร่ ในระดับต่า (Low
mineral content) เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนและก่อความระคายเคืองต่อผิว น ้าแร่จะอุดมไปด้ วยแร่
ธาตุที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ซิงค์ และซิลิเกต ที่ช่วยคืนความชุ่มชืน้
ฟื น้ ฟูสภาพการทางานของผิว ลดการอักเสบ ลดอาการระคายเคืองต่างๆ อีกทังมี
้ คณ
ุ สมบัติ ช่วยใน
การต่อต้ านอนุมูลอิสระ ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆ ซึ่งในทางการแพทย์ได้ มีการนานา้ แร่
ประเภทนี ้มาใช้ ในการรักษาอาการของโรคผิวหนัง เช่น ผิวหนังอักเสบ สะเก็ดเงิน อาการผดผื่นคัน
หรื อผื่นแพ้ มาเป็ นระยะเวลานาน (BeautyP.R.N., 2558) เอเวียง จึงได้ เล็งเห็นถึงการขยายธุรกิจ
โดยเจาะกลุ่ม อุต สาหกรรมเวชส าอางและได้ ดึ ง จุด เด่ น จากธุ รกิ จ น า้ แร่ ม าคิ ด ค้ น และพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ สเปรย์น ้าแร่
สเปรย์นา้ แร่ เอเวียง เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์การเติมความชุ่มชื่นและลดการระคาย
เคื อ งต่ อ ผิ ว โดยเอเวี ย งได้ หยิ บ จุ ด เด่ น จากคุ ณ สมบั ติ น า้ แร่ ธ รรมชาติ ข องตั ว เอง มาใช้ ใน
กระบวนการผลิตสเปรย์น ้าแร่ ซึ่งอุดมไปด้ วยคุณประโยชน์ที่ได้ จากน ้าแร่ธรรมชาติ มีค่า pH ที่เป็ น
กลางตามธรรมชาติ เป็ นลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้ ผิวเกิดความชุ่มชื่น ซึ่งแตกต่างจากสเปรย์นา้ แร่
ยี่ห้ออื่นที่มีคุณสมบัติของแร่ธาตุและวิตามินที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการในการดูแลผิวหน้ า อาทิเช่น มีสาร
สกัดจากมะเขือเทศสดที่อุดมไปด้ วยไลโคพีน ช่วยชะลอริ ว้ รอย วิตามินซีที่ช่วยให้ ผิวกระจ่างใส
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เปล่ ง ปลั่ง ลดการอุด ตัน ของสิ ว ค่ า SPF ที่ ช่ ว ยป้ อ งกัน ผิ ว จากแสงแดด หรื อ แร่ ซิ ลิ เนี ย มซึ่ ง มี
คุณ สมบัติเป็ น สารแอนตีอ้ อกซิ แดนท์ ช่ วยเสริ ม สร้ างให้ ผิ วหน้ าแข็ง แรง (mybest, 2019) จาก
เหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ ว่าจากการที่ผ้ ูบริ โภคมีความต้ องการในการดูแลผิวหน้ ามากขึน้ ทาให้
ผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดมีความหลากหลายมากขึ ้น เกิดการถูกลอกเลียนแบบได้ ง่ายโดยคู่แข่ง และ
ส่ง ผลให้ เกิด การแข่ง ขัน ค่ อนข้ างสูง ในตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์ สเปรย์ น า้ แร่ หากผู้ป ระกอบการยังไม่
สามารถนาเสนอประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและแตกต่างออกไปจากคู่แข่งขัน ก็อาจไม่
สามารถอยู่รอดในตลาดผลิตภัณฑ์สเปรย์น ้าแร่ได้
จากการเติบโตที่สูงขึน้ ของตลาดผลิตภัณ ฑ์ สเปรย์ นา้ แร่ ผู้ประกอบการจึงจาเป็ นต้ อง
กระตุ้นให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความสนใจและเกิดพฤติกรรมการซื ้อ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์จึงเป็ นหนึ่งในกล
ยุทธ์ ทางการตลาดที่ถูกนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือเพื่อตอบสนองความต้ องการและเข้ าถึงผู้บริ โภคให้
ได้ มากที่สุด สเปรย์นา้ แร่ เอเวียง เป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีประโยชน์ตอบสนองสิ่งที่ต้องการ
ให้ กบั ผู้บริ โภค การปรับรู ปลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ให้ ผ้ บู ริ โภคสัมผั สรับรู้ หรื อเชิญชวนให้ ใช้ มากขึน้
ความคาดหวัง ที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ในเรื่ อ งของคุณ สมบัติ ส าหรั บ ผิ วหน้ า พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ให้ มี
คุณ ภาพตรงกับความคาดหวังของผู้บริ โภค ประโยชน์ ที่ ลูกค้ าจะได้ รับเพิ่ ม เติม เพื่อสร้ างความ
ประทับใจมากขึน้ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่ให้ ประโยชน์ต่อผิว หน้ า นอกจากนี ้การใช้ กลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสื่อสารข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ไปยังผู้บริ โภคได้ รับรู้ อาทิ
เช่ น การโฆษณาโดยการใช้ สื่ อรู ปแบบต่างๆ นาเสนอต่อผู้บ ริ โภคให้ เกิด การรั บรู้ กิจ กรรมทาง
การตลาดส่งเสริ ม การขายกระตุ้นให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดการตัดสินใจซื อ้ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ าง
ภาพลักษณ์และสร้ างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น การขายโดยพนักงานขายซึ่งมี
ความรู้ ความเชี่ ย วชาญในสิ น ค้ า แนะน าชัก จู ง ใจผู้ บริ โภคและการตลาดทางตรง เป็ น ระบบ
การตลาดซึ่งถือว่าเป็ นเครื่ องมือสื่อสารที่สามารถติดต่อกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมายได้ โดยตรง ซึ่งสิ่ง
ต่างๆเหล่านี ้จะนาไปสูก่ ารเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต
จากเหตุผ ลดั ง กล่ า วท าให้ ผู้ วิ จัย สนใจศึ ก ษาปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับ ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผ้ ู ประกอบการที่ เกี่ ย วข้ อ งในธุ รกิ จ
สเปย์นา้ แร่นาข้ อมูลไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรื อเป็ นแนวทางในการวางแผน
กลยุทธ์ ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปรับให้ ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและตอบสนอง
ความต้ องการของผู้บริ โภคได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญอีกประการ
หนึ่งที่จะช่วยสร้ างข้ อได้ เปรียบทางการแข่งขันให้ กบั ผู้ประกอบการ

3
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง ของผู้บริโภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยจ าแนกตามลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
2.เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ด้ าน
รูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ ด้ านความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ค วบ และด้ านศักยภาพ
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ วหน้ า ยี่ ห้ อ เอเวี ย ง ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้ วย ด้ านการโฆษณา ด้ าน
การส่งเสริ มการขาย ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านการขายโดยพนักงานขาย และด้ านการตลาด
ทางตรง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1.เพื่อเป็ นข้ อมูลแก่ผ้ ูประกอบธุรกิจ สเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง สามารถนา
ผลการวิจยั ไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาด้ านผลิตภัณฑ์ ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภค
2.เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ กบั ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ า นา
ผลการวิจยั ไปพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดและขยายผลไปยังฐานลูกค้ ารายใหม่
3.เพื่อให้ เป็ นข้ อมูลแก่ผ้ ทู ี่สนใจศึกษาหาความรู้เรื่องสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า สามารถ
นาผลการศึกษาวิจยั ไปใช้ เป็ นแหล่งข้ อมูลทางการศึกษาและพัฒนาให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยในครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคที่ซือ้ หรื อเคยซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นีค้ ือ ผู้บริ โภคที่ ซือ้ หรื อเคยซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้
วิธีการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้ อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา.2550) ซึ่งได้
ขนาดตัวอย่ างจ านวน 385 คน และเพิ่ ม จ านวนกลุ่ม ตัวอย่ างอี ก 15 คน เพื่ อ ให้ ข้ อมูลมี ค วาม
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สมบูรณ์มากขึ ้น ดังนันขนาดของกลุ
้
่มตัวอย่างการวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 400 คน โดยผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการ
สุม่ ตัวอย่างดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยทาการจับ
สลากแบบไม่ใส่คืน (Without replacement) จากเขตพื ้นที่ในกรุงเทพมหานครทังหมด
้
50 เขต โดย
จับสลากมา 5 เขต ประกอบด้ วย เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตบางนา เขตปทุมวัน เขตบางขุน
เทียน
ขัน้ ตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยในการสุ่มตัวอย่าง
แต่ละเขตของกรุงเทพมหานครจะแบ่งการสุม่ ตัวอย่างออกเป็ นสัดส่วนที่เท่ากัน เขตละ 80 ตัวอย่าง
ขัน้ ตอนที่ 3 การสุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจยั เลือก
สถานที่เก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกสถานที่เก็บแบบสอบถามบริ เวณหน้ าห้ างสรรพสินค้ า
ชันน
้ าในแต่ละเขต
ตาราง 1 แสดงจานวนตัวอย่างและสถานที่เก็บข้ อมูลในแต่ละเขต
เขตที่ทาการสารวจ

จานวนตัวอย่าง(คน)

สถานที่เก็บข้ อมูล

เขตบางรัก

80

ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน บางรัก

เขตยานนาวา

80

ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

เขตบางนา

80

ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลพลาซา บางนา

เขตปทุมวัน

80

ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเวิลด์

เขตบางขุนเทียน

80

ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

รวมทังสิ
้ ้น

400

ขัน้ ตอนที่ 4 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ผู้วิจยั จะทาการแจกแบบสอบถามให้ กลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของกรุงเทพมหานคร
ทัง้ 5 เขตที่ได้ กาหนดไว้ แล้ วในขันตอนที
้
่ 2 ให้ ครบตามแบบสอบถามจานวน 400 ชุด
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ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็ นดังนี ้
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 หญิง
1.1.1.2 ชาย
1.1.2 อายุ
1.1.2.1 18 – 27 ปี
1.1.2.2 28 – 37 ปี
1.1.2.3 38 – 47 ปี
1.1.2.4 48 ปี ขึ ้นไป
1.1.3 ระดับการศึกษา
1.1.3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.3.2 ปริญญาตรี
1.1.3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.4 อาชีพ
1.1.4.1 นักเรียน / นักศึกษา
1.1.4.2 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.1.4.3 พนักงานบริษัทเอกชน
1.1.4.4 ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ
1.1.4.5 แม่บ้าน / พ่อบ้ าน / เกษียณอายุ
1.1.4.6 อื่นๆ
1.1.5 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1.1.5.1 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
1.1.5.2 10,001 – 20,000 บาท
1.1.5.3 20,001 – 30,000 บาท
1.1.5.4 30,001 – 40,000 บาท
1.1.5.5 40,001 บาท ขึ ้นไป
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1.2 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย
1.2.1 ด้ านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์
1.2.2 ด้ านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
1.2.3 ด้ านความคาดหวังผลิตภัณฑ์
1.2.4 ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ
1.2.5 ด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์
1.3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้ วย
1.3.1 ด้ านการโฆษณา
1.3.2 ด้ านการส่งเสริมการขาย
1.3.3 ด้ านการประชาสัมพันธ์
1.3.4 ด้ านการขายโดยพนักงานขาย
1.3.5 ด้ านการตลาดทางตรง
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้ แก่ พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื ้อหรือเคยซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ที่มีอายุ
ตังแต่
้ 18 ปี ขึ ้นไป
2. สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บ ผิว หน้ ายี่ห้อ เอเวียง หมายถึง สเปรย์นา้ แร่ ยี่ห้อเอเวียง ที่มี
จาหน่ายทั่วไป ให้ คุณ ประโยชน์ ด้านการบารุ งผิวหน้ าในด้ านต่างๆ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่น รวมถึง
บรรจุภณ
ั ฑ์ของสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง เป็ นแบบสเปรย์น ้าแร่แบบที่อดั ก๊ าซ
3. ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะข้ อมูลทั่วไปของผู้บริ โภค ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
4. ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สาหรับบารุงผิวหน้ าที่นาเสนอต่อผู้บริโภค
ซึ่งก่อให้ เกิดความสนใจ การซื ้อและการใช้ ช่วยให้ เกิดความชุ่มชื่นต่อผิวหน้ าสามารถตอบสนอง
ความต้ องการของผู้บริโภค ประกอบด้ วย
4.1. ด้ านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผู้บริโภคจะได้ รับประโยชน์หลัก
จากสเปรย์น ้าแร่เอเวียง ซึง่ ใช้ ได้ สาหรับทุกสภาพผิวหน้ า ช่วยเพิ่มความชุ่มชื ้น สดชื่น และช่วยปรับ
สภาพผิว เสริมสร้ างกระบวนการการปกป้องผิวทาให้ ผิวแข็งแรงขึ ้น
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4.2 ด้ านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สเปรย์น ้าแร่ที่มีฝาชมพูหวานๆ โดยมี
ขนาดให้ เลือก 3 ขนาด ได้ แก่ ขนาดพกพา 50 มล. ขนาดกลาง 150 มล. ขนาดใหญ่ 300 มล.
4.3 ด้ านความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ หมายถึง คุณสมบัติสาหรับผิวหน้ า ที่
ต้ องการให้ นา้ แร่ ซึมเข้ าสู่ผิวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการใช้ งานได้ ทุกสถานที่ ทุกเวลา
เมื่อพ่นน ้าแร่เพื่อเพิ่มความสดชื่นและความชุ่มชื ้นทาให้ ร้ ูสกึ ชุ่มชื ้นไม่ระคายเคือง
4.4 ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ หมายถึง ประโยชน์ที่ลกู ค้ าจะได้ รับเพิ่มเติม เพื่อสร้ าง
ความประทับใจให้ กับลูกค้ า เช่น การมีพนักงานขายทาหน้ าที่ ให้ ข้อมูลที่ถูกต้ อง และให้ คาแนะนา
เพิ่มเติมสาหรับการใช้ สินค้ าให้ กบั ลูกค้ า
4.5 ด้ านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความเป็ นสเปรย์น ้าแร่สาหรับบารุง
ผิวหน้ าและให้ ความชุ่มชื ้นต่อผิวหน้ า
5. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ที่สามารถส่งไปถึงผู้บริ โภคให้ เกิดการรับรู้ สร้ างแรงจูงใจและความสนใจในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ประกอบด้ วย
5.1 ด้ านการโฆษณา หมายถึง การใช้ สื่อประเภทต่างๆ ได้ แก่ โทรทัศน์ ป้าย
โฆษณาและการโฆษณาผ่านทางอินเตอร์ เน็ต
5.2 ด้ านการส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดทีก่ ระตุ้นให้
ผู้บริ โภคตัดสินใจซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง ใด้ ง่ายขึน้ เช่น การแถมสินค้ าและให้
ส่วนลดหากซื ้อสินค้ ามากกว่า 1 รายการ
5.3 ด้ านประชาสัมพันธ์ หมายถึง การให้ ข่าวและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ าง
ภาพลักษณ์และสร้ างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
5.4 ด้ านการขายโดยพนักงานขาย หมายถึง การขายโดยใช้ พนักงานขายซึง่ มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญในสินค้ าสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง พนักงานขายจะช่วยให้
คาแนะนาและกระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อ
5.5 ด้ านการตลาดทางตรง หมายถึง ระบบการตลาด ที่จะใช้ เครื่องมือสื่อสาร
ต่างๆ ติดต่อกับกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมายโดยตรง เช่น การขายสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอ
เวียง ทางอินเตอร์ เน็ตและขายสินค้ าในช่องทางต่างๆ
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6. พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง หมายถึง กระบวนการ
ตัดสินใจซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ในขันการตั
้
ดสินใจซื ้อได้ แก่ ความถี่โดยเฉลี่ยใน
การซื ้อสินค้ า ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าในแต่ละครัง้ สถานที่ซื ้อสินค้ า เหตุผลในการตัดสินใจซือ้
สินค้ า ช่วงเวลาที่ใช้ สินค้ า บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื ้อสินค้ า วัตถุประสงค์ในการซื ้อสินค้ า และสื่อ
ที่ดงึ ดูดความสนใจในการซื ้อสินค้ า
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.อาชีพ
5.รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
1.ด้ านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์
2.ด้ านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
3.ด้ านความคาดหวังที่มตี ่อปลิตภัณฑ์
4.ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ
5.ด้ านศักยภาพของผลิตภัณฑ์

พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

การตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
1.ด้ านการโฆษณา
2.ด้ านการส่งเสริมการขาย
3.ด้ านการประชาสัมพันธ์
4.ด้ านการขายโดยพนักงานขาย
5.ด้ านการตลาดทางตรง

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ผู้บริ โภคที่มี ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ เฉลี่ ยต่อ เดื อน ที่แตกต่างกันมี พ ฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับ ผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวีย ง
แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์ หลัก ผลิตภัณ ฑ์ ด้ านรู ปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ด้ านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ และด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อเอเวี ย งของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ประกอบด้ วย ด้ านการโฆษณา ด้ านการ
ส่งเสริมการขาย ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านการขายโดยพนักงานขาย และด้ านการตลาดทางตรง
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อเอเวี ย งของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาวิจัยเรื่ อง “พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับ ผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียงของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” นัน้ ผู้วิจยั ได้ ค้นคว้ าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสเปรย์น ้าแร่ เอเวียง
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริ โภค
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
6. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1. ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสเปรย์ นา้ แร่ เอเวียง
“สเปรย์นา้ แร่ ” หรื อเรี ยกอีกอย่างนึงว่า “สเปรย์บารุ งผิวหน้ า” ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ให้ ความ
ชุ่มชื่นต่อผิวหน้ า ช่วยลดปั ญหาผิวหน้ าหมองคล ้า ไม่กระจ่างใส ฝ้ากระจุดด่างดา ผิวหน้ าดูแห้ ง
กร้ าน ผิวขาดนา้ และอื่นๆ สเปรย์นา้ แร่ จึงเป็ นอีกตัวช่วยนึงที่ได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึน้ เรื่ อยๆ
เพื่อช่วยคลายความร้ อน คืนความสดชื่นสูผ่ ิวอย่างเร่งด่วน
เอเวียง เป็ นผลิตภัณ ฑ์ กลุ่มนา้ ดื่มที่เป็ นนา้ แร่ จากธรรมชาติ สาหรับนา้ แร่ ที่นามาบรรจุ
เป็ นสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า ส่วนใหญ่เป็ นนา้ แร่ที่มีปริ มาณเกลือแร่ในระดับต่า (Low mineral
content) เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการก่ อ ความระคายเคื อ งต่ อ ผิ ว อุด มไปด้ ว ยแร่ ธ าตุที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ
ผิวพรรณ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ซิงค์ และซิลิเกต ที่ช่วยคืนความชุ่มชื่น ฟื น้ ฟูสภาพการทางาน
ของผิว และช่วยในการต่อต้ านอนุมลู อิสระช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆ ทังในทางการแพทย์
้
ได้ มีการนาน ้าแร่มาใช้ ในการรักษาอาการของโรงผิวหนัง เช่น ผิวหนังอักเสบ สะเก็ดเงิน อาการผด
ผื่นคัน เป็ นต้ น (BeautyP.R.N., 2558)
สเปรย์นา้ แร่ เอเวียง ได้ มอบสัมผัสที่บริ สุทธ์ อย่างแท้ จริ งมากกว่า 15 ปี ผ่านการคัดสรร
จากธรรมชาติใจกลางเทือกเขาแอลป์ ประเทศฝรั่งเศส สถานที่ที่มอบความบริ สุทธิ์และค่า pH ที่
เป็ นกลาง และความสมดุลของสเปรย์น ้าแร่ที่ไม่เหมือนใคร สิ่งมหัศจรรย์ที่แท้ จริงของธรรมชาตินี ้ยัง
ปราศจากกรรมวิธีทางเคมีใดๆทาให้ ค้นพบความสะอาดบริ สุทธิ์เพื่อปรนนิบตั ิผิวในชีวิตประจาวัน
ด้ วยสเปรย์น ้าแร่ เอเวียง ละอองบางเบาของสเปรย์น ้าแร่ เอเวียง เหมาะสาหรับทุกสภาพผิว แม้ แต่
ผิวบอบบางแพ้ ง่าย เพิ่มความชุ่มชื ้น สดชื่น และช่วยปรับสภาพผิว มีความโดดเด่นในแง่ของการ
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เสริ มกระบวนการการปกป้องผิวทาให้ ผิวแข็งแรงขึน้ และยังสามารถเป็ นสิ่งที่ช่วยในการดูแลผิว
บอบบางของเด็กอ่อนได้ อย่างอ่อนโยน รวมทัง้ ยังเป็ นสิ่งที่ช่วยให้ Make Up ของเราคงสภาพและ
ติดทนให้ อีกด้ วย (corinedefarmethailand.2016)
Evian Natural Mineral Brumisateur Facial Spray

ภาพประกอบ 2 ภาพตัวอย่างสเปรย์น ้าแร่ยี่ห้อเอเวียง
สเปรย์นา้ แร่ ฝาชมพูหวานๆ เป็ นน ้าแร่ธรรมชาติ 100% จากยอดเขาแอลป์ ช่วยให้ ผิวชุ่ม
ชื่นและอ่อนโยนต่อผิว โดยมีขนาดให้ เลือก 3 ขนาด
1. ขนาดพกพา 50 มล. ราคา 189 บาท
2. ขนาดกลาง 150 มล. ราคา 350 บาท
3. ขนาดใหญ่ 300 มล. ราคา 890 บาท
สถานที่จดั จาหน่าย
1. ร้ าน Boots
2. ร้ าน Watson
3. ร้ าน Eveandboy
4. ร้ านค้ าออนไลน์ Shopee , Lazada
ประเภทของสเปรย์น ้าแร่
สเปรย์น ้าแร่ ยี่ห้อเอเวียง ที่มีจาหน่ายทัว่ ไป ให้ คณ
ุ ประโยชน์ด้านการบารุงผิวหน้ าในด้ าน
ต่างๆ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่น รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ของสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า ยี่ห้อเอเวียง เป็ นแบบ
สเปรย์นา้ แร่แบบที่อัดก๊ าซ ภายในมีก๊าซไนโตรเจนและคาร์ บอนไดออกไซด์ ทาให้ ละอองนา้ ที่ฉีด
ออกมามีความละเอียด กระจายตัวได้ ดี เหมาะสาหรับสาว ๆ ที่ต้องการให้ น ้าแร่ซมึ เข้ าสู่ผิวได้ อย่าง
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มีประสิทธิภาพ เหมาะกับการใช้ งานได้ ทุกสถานที่ ทุกเวลา เมื่อพ่นนา้ แร่เพื่อเพิ่มความสดชื่นและ
ความชุ่มชื ้น (kwang.2013)
ประโยชน์ของสเปรย์น ้าแร่ (ศิริพร ศรีภธู ร.2018)
1. ใช้ สเปรย์น ้าแร่หลังการล้ างหน้ า เพื่อเพิ่มความชุ่มชื ้น ลดอาการตึงของผิวหน้ า
2. สเปรย์น ้าแร่ ช่วยให้ ผิวดูดซึมเซรั่มและครีมบารุงผิดได้ ดี
3. สเปรย์น ้าแร่ ช่วยให้ การแต่งหน้ าดูดีและติดทนนาน
4. สเปรย์น ้าแร่เหมาะสาหรับใช้ ฟืน้ ฟูผิวจากการรักษาผิว ด้ วย Microdermabrasion และ
Light Therapy
5. สเปรย์น ้าแร่ช่วยฟื น้ ฟูและความสดชื่นสาหรับผิวหน้ าได้ ทงวั
ั้ น
6. สเปรย์น ้าแร่เหมาะกับทุกสภาพผิวไม่ก่อให้ อาการระคายเคือง
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริ โภค
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
เสรี วงษ์ มณฑา (2552) กล่ า วว่ า พฤติ ก รรมผู้ บริ โ ภค (Consumer Behavior)
หมายถึง ลักษณะการซื ้อของผู้บริ โภค เช่น ซื ้อที่ไหน ซื ้อเมื่อใด ซื ้อมากหรื อซือ้ น้ อย ใครเป็ นผู้ซือ้
และใช้ มาตรฐานใดในการตัดสินใจซื ้อ ซึ่งพฤติกรรมการใช้ (Using Behavior) หมายถึงลักษณะ
การบริ โภคสินค้ าของผู้บริ โภค เช่น บริ โภคที่ไหน บริ โภคกับใคร บริ โภคในอัตรามากน้ อยเพียงไร
เป็ นต้ น
ได้ ส รุ ป ว่ า พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค หมายถึ ง การกระท าของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ที่
เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกับ การจัด หาให้ ไ ด้ ม ากกว่ า การใช้ สิ น ค้ า และบริ ก ารทางเศรษฐกิ จ รวมถึ ง
บรรทั ด ฐานในการตัด สิ น ใจ ที่ มี ส่ ว นในการก าหนดให้ มี ก ารกระท าดัง กล่ า ว การศึ ก ษาด้ า น
พฤติกรรมมนุษย์ จึงมุ่งที่จะอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ การแสดงพฤติกรรม
มนุษย์ ตลอดจนหาวิธีปรับเปลี่ยนหรื อหาทางแก้ ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภค กล่าวคือ เป็ นการศึกษาถึงสาเหตุของการมี
พฤติกรรมการบริโภค
นิ ย ะดา ชุ ณ หวงศ์ และ นิ น นาท โอฬารวรวุ ฒิ (2520, อ้ างถึ ง ใน นั น ทวั ล ย์
มิ ตรประทาน. 2554) ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมผู้บ ริ โภคไว้ ว่า “อากัป กิริยาของคนเราที่
แสดงออกบ่งบอกถึงความชอบและไม่ชอบต่อกิจกรรมบางอย่างที่สามารถสังเกตได้ ”
อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล (2536, อ้ า งถึ ง ใน นภาทิ พ ย์ ไตรกุ ล นิ ภั ท ร.2559) กล่ า วว่ า
พฤติกรรมผู้บริ โภคเป็ นปฏิกิริยาของบุคคล ซึ่งมีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ รับ และการใช้
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สินค้ าและบริ การทางเศรษฐกิจ รวมถึง กระบวนการต่างๆ ในการตัดสินใจซึ่งเกิดขึน้ ก่อนและเป็ น
ตัวกาหนดปฏิกิริยาต่างๆ
อุทั ย หิ รั ญ โต (2526, อ้ า งถึ ง ใน ศุ ภ รั ส มิ์ จิ ว ะรั ง สิ นี .2558) กล่ า วว่ า พฤติ ก รรม
หมายถึง อากัปกิริยาหรือปฏิกิริยาที่เมื่อเผชิญกับสิ่งเร้ า สิ่งกระตุ้น ที่เกิด
จากภายในร่ างกายหรื อภายนอกร่ างกายก็ได้ และปฏิกิริยาที่แสดงออกนี ไ้ ม่ได้ เป็ น
พฤติกรรมทางกายเท่านัน้ แต่รวมถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับกับจิตใจด้ วย
การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่นๆ (2546, อ้ างถึงใน ชมภัค นัน ทลีลา.2557) การวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภค เพื่อทราบถึง พฤติกรรมการซื ้อ ความต้ องการ และการใช้
งานของผู้บริ โภค ซึ่งคาตอบจะช่วยให้ สามารถกาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดที่สามารถตอบสนอง
ต่อความพึงพอใจและความต้ องการของผู้บริ โภคได้ อย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดของคาถาม
7 คาถามในตาราง
ตาราง 2 แสดงการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ
คาถาม (6Ws 1H)
คาตอบที่ต้องการทราบ (7Os)
1. กลุ่มเป้าหมายคือใคร (Who is in แบ่งออกและจาแนกออกเป็ นลักษณะต่างๆได้ ดงั นี ้
the target market?)
1.ด้ านประชากรศาสตร์
2.ด้ านภูมิศาสตร์
3.ด้ านจิตวิทยา
4.ด้ านพฤติกรรม เป็ นข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์ถึงข้ อมูลลูกค้ า
2. ผู้บริ โภคซื ้ออะไร (What does the สิ่งที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการซื ้อ (Objects)สิ่งที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการจากผลิตภัณฑ์
consumer buy?)
ก็ คื อ ต้ อ งก า รคุ ณ ส ม บั ติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ อ งค์ ป ระ ก อ บ ข อ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product component) และความต่ า งที่ เหนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง
(Competitive Differentiation)
3. ท าไมผู้บ ริ โภคถึ งซื อ้ (Why does วัตถุประสงค์ในการซื ้อ (Objectives) ผู้บริ โภคซื ้อสินค้ าเพื่อตอบสนอง
the consumer buy?)
ความต้ องการของเขาทางด้ านร่ างกายและจิตวิทยาซึ่งต้ อ งศึก ษาถึ ง
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภคคือ
1.ปั จจัยเฉพาะบุคคล
2.ปั จจัยด้ านจิตวิทยา
3.ปั จจัยด้ านสังคมและวัฒนธรรม

15
ตาราง 2 (ต่อ)
4. ใครมี ส่ว นร่ วมในการซื อ้ (Whom การถามถึงกลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ า ประกอบด้ วย
Participate in the buyer?)
1.ผู้ริเริ่ม
2.ผู้มีอิทธิพล
3.ผู้ตดั สินใจซื ้อ
4.ผู้ซื ้อ
5.ผู้ใช้
5. ผู้บริ โภคซื ้อเมื่อไหร่ (When does การถามถึงการซื ้อในครัง้ ต่อไปอะไรเป็ นปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อ เช่น
the consumer buy?)
1.ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเดือนใดของปี
2.ช่วงฤดูใดของปี ช่วงเวลาใดของวัน
3.โอกาสพิเศษ หรื อ เทศกาลวันสาคัญต่างๆ
6. ผู้บ ริ โภคซื อ้ ที่ ไหน (Where does การที่ทราบถึงช่องทางในการจัดจาหน่ายของสินค้ า ดังนี ้
the consumer buy?)
1.ห้ างสรรพสินค้ า
2.ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
3.ร้ านขายของชา
7. ผู้ บ ริ โภคซื อ้ อย่ า งไร (How does ขันตอนในการ
้
Process ว่าจะต้ องซื ้อในรูปแบบไหนผ่านคนกลาง ผ่าน
the consumer buy?)
ตัวแทนจาหน่าย หรื อว่าขายตรง ประกอบด้ วย
1.การรับรู้ปัญหา
2.การค้ นหาข้ อมูล
3.การประเมินผลทางเลือก
4.ตัดสินใจซื ้อ
5.ความรู้สกึ ภายหลังการซื ้อ

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (consumer Behavior Modle)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่นๆ (2541, อ้ างถึงใน ศุภรัสมิ์ จิวะรังสินี.2558) กล่าวว่า
จากการศึกษาของเหตุจูงใจที่ทาให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้ นจากการเกิดสิ่ง
กระตุ้น (Stimulus) ที่ทาให้ เกิดความต้ องการสิ่งที่กระตุ้นผ่านเข้ ามาในความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซือ้
(Buyer’s black box) ซึ่งเปรี ยบเสมือนกล่องดาซึ่งผู้ผลิตหรื อผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนความรู้สึก
นึกคิดของผู้ซื ้อแล้ วจะมีการตอบสนองของผู้ซื ้อ (Buyer’s response)
คอทเลอร์ Kotler (1997, อ้ างถึงใน ศุภรัสมิ์ จิวะรังสินี.2558) กล่าวว่า จุดเริ่ มต้ นของ
กระบวนการแสดงออกพฤติกรรมของผู้บริ โภคเริ่มจากมีสิ่งกระตุ้นทางการตลาดและสิ่งกระตุ้นอื่นๆ
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ผ่านเข้ ามาสูก่ ระบวนการทางความรู้สึกนึกคิด (Black box) และก่อให้ เกิดเป็ นการตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้น ๆ โดยสิ่งกระตุ้นทางการตลาด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริ มการตลาด
ส่วนปัจจัยกระตุ้นอื่น ๆประกอบด้ วย แรงผลักดันหรื อเหตุการณ์สาคัญ ได้ แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
การเมือง วัฒ นธรรมโดยปั จจัยกระตุ้นเหล่านีจ้ ะผ่านเข้ าสู่กล่องดาความรู้ สึกนึกคิดของผู้บริ โภค
ซึง่ นาไปสูก่ ารตอบสนอง ได้ แก่ การตัดสินใจซื ้อ เลือกผลิตภัณฑ์ ผู้ขาย ตรายี่ห้อ เวลาและจานวน
แสดงแบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Stimulus – Responses model)
สิ่งกระตุ้นทางการ

กล่องดา หรื อ

การตอบสนอง

ตลาดและสิ่งกระตุ้น

ความรู้สกึ นึก

ของผู้ซื ้อ

คิดของผู้ซื ้อ

ภาพประกอบ 3 แสดงแบบจาลองพฤติกรรมผู้บริ โภค (Stimulus – Responses model)
ทีม่ า: Kotler (1997). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation.
ลักษณะของผู้บริโภค
ผู้ บ ริ โภ ค (Consumer) คื อ ผู้ ที่ มี ค วาม ต้ องก ารซื อ้ (Need) มี อ าน าจซื อ้
(Purchasing Power) ทาให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อ (Purchasing Behavior) ดังนี ้
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1. ผู้บริ โภคที่มี ความต้ องการผลิตภัณ ฑ์ (Needs) ถ้ าจะวัดว่าใครเป็ นผู้บริ โภค
ต้ องวัดที่ความต้ องการ ถ้ าไม่มีความต้ องการก็ไม่ใช่ผ้ ูบริ โภค และความต้ องการไม่ใช่รูปธรรมแต่
เป็ นนามธรรม
2. ผู้บริ โภคเป็ นผู้ที่มี อานาจซือ้ (Purchasing Behavior) ผู้บริ โภคจะมี แค่เพียง
ความต้ องการอย่างเดียวไม่ได้ แต่เขาจะต้ องมีอานาจซื ้อด้ วย
3. การเกิ ด พฤติ ก รรมการซื อ้ (Purchasing Behavior) เมื่ อ ผู้ บริ โ ภคมี ค วาม
ต้ อ งการและมี อ านาจซื อ้ จะเกิ ด พฤติ ก รรมการซื อ้ เช่ น ซื อ้ ที ไ หน ซื อ้ เมื่ อ ใด ใครเป็ น คนซื อ้
ซื ้อมากน้ อยแค่ไหน
4. พฤติกรรมการใช้ (Using Behavior) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้ อย่างไร
5 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื ้อ
ในการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคนัน้ ผู้วิจัยได้ นาแนวคิดของ (ศิริวรรณ
เสรี รัต น์ .2546) ซึ่ ง ศึก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมการซื อ้ และการใช้ ของผู้ บ ริ โภค โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) 7 ประการ ประกอบด้ วย กลุม่ เป้าหมายคือใคร ผู้บริโภคซื ้ออะไร ทาไม
ผู้บ ริ โภคถึงซื อ้ ใครมี ส่วนร่ วมในการซื อ้ ผู้บริ โภคซือ้ เมื่ อไหร่ ผู้บ ริ โภคซื อ้ ที่ไหนและผู้บริ โภคซื อ้
อย่างไร ทาให้ ทราบลักษณะความต้ องการพฤติกรรมการซื ้อและการใช้ ของผู้บริ โภคเพื่อกาหนด
กลยุทธ์ การตลาดที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภคได้ อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยได้ เล็งเห็น
ความสาคัญจึงนามาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรั บผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียงและใช้ เป็ นข้ อมูลในการสร้ างแบบสอบถาม
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
Kotler (2004, อ้ างถึงใน สิริรัตน์ ห้ วยธาร.2557) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งใดๆ
ที่เสนอออกสู่ตลาด เพื่อทาให้ เกิดการรู้จกั ความต้ องการเป็ นเจ้ าของการใช้ หรือเพื่อการบริโภคและ
สามารถตอบสนองความจาเป็ นหรื อความต้ องการของผู้บริ โภคได้ ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ จึงถือว่าเป็ น
ส่วนหนึ่งในการการแลกเปลี่ยน เช่น สินค้ า บริ การ ความชานาญ เหตุการณ์ สถานที่ความเป็ น
เจ้ าขององค์กร ข้ อมูลและผลิตภัณฑ์ประกอบด้ วย
1. ผลิตภัณฑ์ที่มีตวั ตน (Tangible goods) เช่น เสื ้อผ้ า เกลือ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
ยารักษาโรค เป็ นต้ น
2. ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ไม่ มี ตัวตน (Intangible goods) เช่ น เรื อส าราญ การให้ คาปรึ กษา
การตัดผม การชมคอนเสิร์ต เป็ นต้ น
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ลักษณะระดับของผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ (Product Level)
Etzel Walker & Stanton (2007, อ้ างถึ ง ใน ภาราดา ศรี สั ง ข์ .2560) ระดั บ ของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ แ บ่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อกเป็ น 5 ระดับ คื อ ประโยชน์ ห ลัก (Core Benefit) ผลิ ต ภัณ ฑ์
พื ้น ฐ า น (Basic Product) ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ค า ด ห วั ง (Expected Product) ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ค ว บ
(Augmented Product) ศักยภาพผลิตภัณฑ์ (Potential Product)
1. ประโยชน์ หลัก (Core Benefit) คือ ระดับ พืน้ ฐานหรื อผลประโยชน์ ที่แท้ จ ริ ง
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ สิ่ ง ที่ จ ะตอบค าถามผู้ บริ โ ภคต้ อ งการซื อ้ อะไรที่ แ ท้ จริ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก
ประกอบด้ วยผลประโยชน์หลักหรื อสิ่งที่สามารถแก้ ปัญหาให้ กับผู้บริ โภคได้ ในการใช้ หรื อการซือ้
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งนักการตลาดต้ องค้ นหาให้ ได้ ก่อนว่า ผลประโยชน์ที่แท้ จริ งที่ผ้ ูบริ โภคต้ องการจาก
การซือ้ หรื อใช้ ผลิตภัณ ฑ์ คืออะไร แล้ วจึงผลิต ผลิตภัณ ฑ์ นัน้ ให้ ได้ คุณลักษณะที่สามารถสนอง
ความพอใจนัน้ ซึง่ เรียกว่า ผลิตภัณฑ์พื ้นฐาน
2. ผลิตภัณ ฑ์พืน้ ฐาน (Basic Product) หรื อ รู ปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ คือ ลักษณะ
ทางกายภาพหรื อคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ผ้ ูบริ โภคสัมผัส หรื อรับรู้ ได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์พืน้ ฐานนี ้ มักจะ
ประกอบไปด้ วย คุณ ภาพ (Quality) คุณ ลักษณะ (Feature) การออกแบบ (Design) ตราสินค้ า
(Brand Name) บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging)
3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) คือ กลุ่มคุณลักษณะ และเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่ผ้ ูซือ้ มักจะคาดหวังว่าจะได้ รับจากการซือ้ ผลิตภัณฑ์ นัน้ ๆ ซึ่งการนาเสนอผลิตภัณ ฑ์ ที่
คาดหวังจะต้ องคานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก
4. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ว นเพิ่ ม หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วบ (Augmented Product) คื อ ผู้
วางแผนผลิตภัณฑ์จะต้ องมีการเตรี ยมผลิตภัณฑ์ที่เป็ นส่วนเพิ่มที่นอกเหนือจากการคาดหวังปกติ
ของผู้บริ โภคไว้ ด้วยหรื อผลประโยชน์เพิ่มเติม หรื อบริ การที่ผ้ บู ริ โภคจะได้ รับควบคู่กับการซื ้อสินค้ า
ประกอบด้ วย การบริ การก่อน และหลังการขาย เช่น การติดตัง้ การขนส่ง การรับประกัน การให้
สินเชื่อ และอื่น ๆ
5. ผลิตภัณ ฑ์ศักยภาพ (Potential Product) คือ ส่วนของผลิตภัณฑ์ทัง้ หมดที่มี
การริ เริ่ ม การเปลี่ ยนแปลง หรื อเพิ่ ม คุณ ค่าต่ าง ๆ ของผลิตภัณ ฑ์ เพื่ อสนองความต้ องการของ
ผู้บริโภคในอนาคตได้
Kotler and Keller (2009, อ้ างถึงใน ภาราดา ศรี สงั ข์.2560) กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์
โดยถือเกณฑ์ระดับผลิตภัณ ฑ์ 5 ระดับ เป็ นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ ในแต่ละระดับจะ
สร้ างคุณค่าสาหรับผู้บริโภค เรียกว่าลาดับขันตอนของคุ
้
ณค่าสาหรับผู้บริโภคซึง่ ประกอบด้ วย ดังนี ้
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1. ประโยชน์หลัก (Core Benefit) หมายถึง ประโยชน์หรื อบริ การพืน้ ฐานที่สาคัญ
ที่ผ้ บู ริโภคต้ องการได้ รับจากการซื ้อสินค้ าและบริการโดยตรง จนเกิดความพึงพอใจอย่างที่คาดหวัง
ไว้
2. รู ป ลัก ษณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พื น้ ฐาน (Basic Product) หมายถึ ง
ลักษณะทางกายภาพที่ผ้ ูบริ โภคสามารถสัม ผัสหรื อ รับรู้ ได้ ซึ่งเป็ นส่วนที่เสริ ม ผลิตภัณ ฑ์ ใ ห้ ทา
หน้ าที่ที่สมบูรณ์ขึ ้น หรื อเชิญชวนให้ ใช้ มากยิ่งขึ ้น ได้ แก่ คุณภาพ รูปร่างลักษณะรูปแบบ การบรรจุ
ภัณฑ์ ตราสินค้ า และลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ
3. ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ค าดหวัง หมายถึ ง กลุ่ม ของคุณ สมบัติ และเงื่ อ นไขที่ ผ้ ูบ ริ โภค
คาดหวังว่า จะได้ รับนอกเหนือจากคุณประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พื ้นฐาน และใช้ เป็ นข้ อตกลงเมื่อมี
การซื ้อสินค้ า การนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังจะคานึงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็ นหลัก
4. ผลิตภัณฑ์ควบ หมายถึง ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากความต้ องการที่
ผู้บริ โภค จะได้ รับจากการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ พืน้ ฐาน ควบคู่กับการซือ้ สินค้ า ประกอบด้ วย การ
ติดตัง้ การขนส่ง การรับประกัน การให้ สินเชื่อ การให้ บริการก่อนการขาย และ การบริ การหลังการ
ขาย
5. ศักยภาพผลิตภัณฑ์ หมายถึง การทาให้ ผลิตภัณฑ์มีศักยภาพ โดยการสร้ าง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเข้ าไปในผลิตภัณฑ์ หรื อพัฒนาคุณสมบัติ
ของผลิ ตภัณ ฑ์ ใหม่ ๆ เพื่ อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค และสร้ างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541, อ้ างถึงใน สิริรัตน์ ห้ วยธาร.2557) ได้ กล่าวถึงคุณสมบัติของ
ผลิตภัณ ฑ์ ท่ี จะสร้ างคุณ ค่าให้ แก่ลูกค้ า เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า เรี ยกว่า ลาดับ
ขันตอนของคุ
้
ณค่าสาหรับลูกค้ า (Customer Value Hierarchy) ประกอบด้ วย
1. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หลั ก (Core Product) หมายถึ ง ผลประโยชน์ ที่ ส าคั ญ ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผ้ ขู ายเสนอให้ กบั ผู้บริโภค ซึง่ อาจเป็ นเรื่องของประโยชน์ท่ีใช้ สอย ในเรื่องการแก้ ปัญหา
ให้ กบั ลูกค้ า ความสะดวกสบาย การขายความปลอดภัย และ การประหยัด
2. รู ปลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ (Formal or Tangible Product) หมายถึง ลักษณะ
ทางกายภาพที่ผ้ ูบริ โภคสัมผัสหรื อรับรู้ ได้ เป็ นส่วนที่ทาให้ ผลิตภัณฑ์หลักทาหน้ าที่ได้ สมบูรณ์ ขึน้
ประกอบด้ วยคุณ ภาพ รูปร่างลักษณะ รูปแบบ การบรรจุภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ และลักษณะทาง
กายภาพอื่นๆ
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3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) คุณสมบัติและเงื่อนไขที่ผ้ ูบริ โภค
คาดหวังจะได้ รับและใช้ เป็ นข้ อตกลงจากการซื ้อสินค้ า การเสนอผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังจะคานึงถึง
ความต้ องการและสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก
4. ผลิ ตภัณ ฑ์ ควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชน์ ที่ ผ้ ูซื อ้ ได้ รับ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากผลิตภัณ ฑ์ ได้ แก่ 1.การบริ การหลังการขาย 2.การขนส่ง 3.การให้ สินเชื่อ
4.การรับประกัน 5.การให้ บริการอื่นๆ
5. ศักยภาพเกี่ ยวกับ ผลิตภัณ ฑ์ (Potential Product) หมายถึง คุณ สมบัติ ของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อสนองความปรารถณาของผู้บริ โภค

ภาพประกอบ 4 ระดับผลิตภัณฑ์
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541b) การบริหารการตลาดยุคใหม่
ปั จจัยที่ต้องคานึงถึงในการกาหนดกลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์
ศิ ริวรรณ เสรี รัต น์ และคนอื่ น ๆ (2546, อ้ างถึ ง ใน สาวิต รี เพ็ ช รเกลี ย้ ง.2560) ได้
กล่าวถึงปัจจัยที่ต้องคานึงถึงในการกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ไว้ ดงั นี ้
1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) และ ความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน (Competitive differentiation)
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2. องค์ ประกอบ (คุณ สมบัติ ) ของผลิตภัณ ฑ์ (Product component) หมายถึง
ประโยชน์หลักและบรรจุภณ
ั ฑ์ตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์
3. การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product positioning) เป็ นการวางตาแหน่ง
ของผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย
4. การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ (Product development) เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์มี คุณภาพ
ปรับปรุงให้ ดีขึ ้น เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
5. กลยุทธ์ เกี่ ยวกับ ส่วนประสมผลิ ตภัณ ฑ์ (Product mix) และสายผลิ ตภัณ ฑ์
(Product line)
ในการศึกษาทฤษฎี ปัจ จัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ผ้ ูวิจัยได้ นาแนวคิ ดของ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ .
2541) ซึง่ ศึกษาเรื่ อง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในแต่ละระดับเพื่อสร้ างคุณค่าและความต้ องการแก่
ผู้บริ โภค ประกอบด้ วย รู ปลักษณ์ ของผลิตภัณ ฑ์ ส่วนที่มีตัวตน ผลิตภัณ ฑ์ หลัก ผลิตภัณ ฑ์ ควบ
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และศักยภาพผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นปั จจัยหลักในการนามากาหนดกลยุทธ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ได้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าปั จจัยทัง้ หลายเหล่านีม้ ี ผลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงและใช้ เป็ นข้ อมูลในการสร้ างแบบสอบถาม
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
สราวุธ อนันตชาติ (2550, อ้ างถึงใน ปิ ยมาภรณ์ คุ้มทรัพย์.2555) กล่าวคือ การสื่อสาร
ทางการตลาด เป็ นกระบวนการจัดการแหล่งข้ อมูลทัง้ หมดที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริ การ ซึ่งใช้
เครื่ องมื อสื่ อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา การตลาดทางตรง การส่ง เสริ ม การขาย การ
ประชาสัมพันธ์ และนาเครื่ องมือเหล่านีม้ าผสมผสานเข้ าด้ วยกัน เพื่อทาให้ ผลการสื่อสารมีความ
ชัดเจน สอดคล้ องและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า เป็ นแนวความคิดของการวางแผนการ
สื่อสารทางการตลาด โดยมุ่งที่การสร้ างมูลค่าเพิ่มและประเมินบทบาทเชิงกลยุทธ์ ของเครื่ องมือ
สื่อสารการตลาดต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ (Public Realations) การโฆษณา(Advertisting)
การตอบสนองทางตรง(Direct response) การส่งเสริ ม การขาย (Sales Promotion) โดยประสม
ประสานเครื่องมือเหล่านี ้ เพื่อให้ เกิดการสื่อสารทางการตลาดสูงสุด
Kotler (1977, อ้ างถึงใน อุบลรัตน์ ชมรัตน์ .2558) ได้ กล่าวว่า ส่วนประสมการสื่อสาร
การตลาด (Marketing Communications Mix) เป็ นเครื่ องมื อของการตลาดสมัยใหม่ ที่ต้องการ
มากกว่าการพัฒนาให้ สินค้ ามีคณ
ุ ภาพดี มีราคาที่ดึงดูดใจ และทาให้ มนั สามารถหาซื ้อได้ ง่ายแล้ ว
บริ ษั ท ต่ า งๆยัง จ าเป็ น จะต้ อ งมี ก ารสื่ อ สารกับ ตัว แทนทางการค้ า ในปั จ จุบัน ที่ มี ศัก ยภาพและ

22
สาธารณ ะชนอี ก ด้ วยทุ ก ๆบริ ษั ท จะไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งการติ ด ต่ อ กั บ นั ก การสื่ อ สาร
(Communicator) และนักส่งเสริมการตลาด(Promoter) ไปได้ สาหรับบริ ษัททัง้ หลายคาถามที่ต้อง
คานึงถึงในการสื่อสารการตลาด ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อทาการสื่อสารเท่านัน้ แต่ยงั ต้ องคานึงไปถึง ว่า
จะสื่อสารอะไร ถึงใคร และบ่อยแค่ไหนอีกด้ วยส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาด (Marketing
Communications Mix) ประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ 5 ประการของการสื่อสาร คือ
1. โฆษณา (Advertising) คือกิจกรรมทุกๆ อย่าง ที่มี การจ่ ายเงินโดยองค์ กร หรื อ
หน่วยงานที่ไม่ใช่เรื่ องเฉพาะบุคคล (Non Personal) เพื่อการนาเสนอ และส่งเสริ มแนวความคิด
(Ideas) สินค้ า(Goods) หรือบริการ (Services) โดยมีการระบุผ้ อู ปุ ถัมภ์ (Sponsor)
2. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) คือ กิจกรรมต่างๆ ที่ทาเพื่อส่งเสริมสินค้ า
ในระยะเวลาสัน้ ๆ เพื่อสนับสนุนให้ เกิดการทดลองการซื ้อสินค้ าหรื อบริการ
3. ประชาสัม พัน ธ์ แ ละการเผยแพร่ ข่ า วสารต่ อ สาธารณะ(Public Relations and
Publicity) คือ กิจกรรมต่างๆ ที่ถูกออกแบบขึ ้นเพื่อส่งเสริมหรื อป้องกันภาพลักษณ์ของบริ ษัท หรื อ
ภาพลักษณ์ของสินค้ าแต่ละตัวของบริษัท
4. การขายโดยบุคคล (Personal Selling) คือ การมีปฏิสมั พันธ์ แบบตัวต่อตัว (Face
to Face) ระหว่างผู้ขายและผู้ซื ้อที่มีจานวนเพียง 1 คน หรื อมากกว่านัน้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสดงสินค้ า สาธิตสินค้ า หรื อเพื่อที่จะตอบคาถามของลูกค้ าได้ โดยตรง รวมไปถึงสามารถรับคา
สัง่ ซื ้อของ(Orders) ได้ ทนั ที
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คื อ การใช้ จดหมาย (Mail) โทรศั พ ท์
โทรสารจดหมายอี เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) หรื อ อิ น เทอร์ เ น็ ท ในการสื่ อ สารทางตรงไปยั ง
กลุม่ เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ เกิดการตอบสนองโดยตรง ทางใดทางหนึ่ง
กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ (2544, อ้ างถึงใน ภาราดา ศรี สงั ข์.2560) ส่วนประสมการส่งเสริ ม
การตลาด เป็ นเครื่ องมื อ การติ ดต่ อสื่ อสารทางการตลาด เพื่ อแจ้ งข่าวสาร สร้ างแรงจูง ใจและ
พฤติกรรมการซื ้อของผู้บริโภค ส่วนประสมการส่งเสริ มการตลาดที่สาคัญ ๆ ประกอบด้ วยเครื่องมือ
5 ประการโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. การโฆษณา (Advertising) เป็ น การติ ด ต่ อสื่ อสารระหว่ างผู้ข ายสิ น ค้ ากับ ผู้ซื อ้
สินค้ า โดยผ่านสื่อต่างๆ ได้ แก่ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ
2. การขายโดยใช้ พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการติดต่อสื่อสารข้ อมูลโดย
ใช้ บุคคล เพื่อจูงใจให้ ซื ้อ การขายโดยใช้ พนักงานขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เป็ นการติดต่อสื่อสาร
แบบ 2 ทาง เพื่อตอบคาถามต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดความต้ องการซื ้อ
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สิ นค้ า อย่างมากที่ สุด โดยใช้ เครื่ องมื อในการส่งเสริ ม การตลาด วิธี นี ใ้ ช้ ได้ ดี กับ ระยะเวลาที่ น า
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเข้ าสู่ตลาดใหม่ ๆ โดยมีการใช้ เครื่ องมือทางการตลาดนีร้ ่วมกับการส่งเสริ ม
การตลาดอื่น ๆ
3. การส่งเสริ ม การขาย (Sales Promotion) หมายถึง เป็ นการส่งเสริ มการขาย โดย
การใช้ เครื่ องมือต่าง ๆ ในทางการตลาดด้ วยจุดมุ่งหมายที่จะเชิญชวนให้ ซื ้อสินค้ าและผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การ โดยสามารถนาเครื่ องมือที่ได้ มากระตุ้นความสนใจของผู้บริ โภคหรื อลูกค้ าให้ เกิดการ
อยากซื ้อ โดยการส่งเสริมการขายต้ องใช้ ร่วมกับการโฆษณาหรื อการขายโดยพนักงานขาย
4. การประชาสัม พันธ์ (Public Relation) หมายถึง การติดต่อสื่อสารทางด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อเจตคติที่ดีต่อบริ ษัทหรื อองค์กรกลุ่มต่าง ๆ อาจเป็ นผู้บริ โภค ผู้ถือหุ้น
พนักงาน กลุ่มอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม หรื อเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างองค์กรและชุมชน
โดยการติดต่อสื่อสารที่สาคัญ นี ้ เพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดี การสร้ างความเข้ าใจ ตลอดจนการ
แก้ ไขข้ อผิดพลาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือให้ ผ้ บู ริ โภคหรื อลูกค้ าหรื อชุมชน
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นการตลาดแบบมี ปฏิสัม พันธ์ ที่ใช้ สื่อ
โฆษณาประชาสัม พัน ธ์ หรื อ การแลกเปลี่ ย นที่ ส ามารถจับ ต้ อ งได้ ปั จ จุ บัน มี นัก การตลาดให้
ความสาคัญ กับเรื่ องบทบาทการตลาดทางตรงอย่างกว้ างขวางมากขึน้ เป็ นบทบาทในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ในระยะยาวกับผู้บริโภคหรือลูกค้ าเพิ่มมากขึ ้น
ในการศึกษาทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ (กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ ,
2544) ซึ่ง ศึ ก ษาเรื่ อ ง ส่ ว นประสมการส่ง เสริ ม การตลาดเป็ น เครื่ อ งมื อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารทาง
การตลาด ซึ่งตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา ประกอบด้ วย การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การ
ส่งเสริ ม การขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง ซึ่งเป็ นลักษณะสาคัญ ที่ นิยมใช้ เป็ น
เกณฑ์ในการศึกษาและใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างกรอบแนวคิดและออกแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัย
เล็งเห็นความสาคัญจึงนามาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
Schiffman and Wisenblit (2015, อ้ างถึงใน รุ จิ รา ตันเทอดทิตย์ .2559) กล่าวว่า การ
แบ่งส่วนตลาดประชากรทาได้ โดยการแบ่งกลุ่มของผู้บริ โภคตามอายุ รายได้ เชือ้ ชาติ เพศ การ
ประกอบอาชีพ สถานภาพสมรส และที่ตงั ้ ทางภูมิศาสตร์ ตัวแปรเหล่านีม้ ีวัตถุประสงค์ ท่ีสามารถ
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ซักถามหรื อการสังเกตได้ อย่างง่าย สิ่งเหล่านี ้ช่วยให้ นกั การตลาดได้ จาแนกผู้บริ โภคแต่ละประเภท
ตามที่กาหนดไว้ ได้ อย่างชัดเจน เช่น กลุ่มอายุ หรือกลุม่ รายได้ เช่นเดียวกับระดับชนชันทางสั
้
งคมที่
จะถูกกาหนดโดยวัตถุประสงค์การคานวณดัชนีการชีว้ ัด 3 ตัวแปร คือ รายได้ (จานวนเงินเดือน)
ระดับการศึกษา(การศึกษาสูงสุด) และอาขีพ(ระดับศักดิ์จะเกี่ยวข้ องกับการประกอบอาชีพต่างๆ)
และภายหลังในด้ านที่อยู่ของผู้บริ โภคและรหัสไปรษณีย์สามารถใช้ ข้อมูลร่ วมกัน ทาให้ ทราบถึง
ที่ตัง้ ทางภูมิศาสตร์ ของผู้บริ โภค การแบ่งกลุ่มประชากรเป็ นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการ
ค้ นหาและเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าที่เฉพาะเจาะจง
CHONNIKAN SITTHISAKNAWAKUL (2559) กล่ า วว่ า ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริ โภค โดย อายุ ขนาดครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว เพศ รายได้
การศึกษา ศาสนา สัญ ชาติ ชนชัน้ ทางสังคม เป็ นปั จจัยที่นักการตลาดนิยมใช้ มาก แต่อย่างใดก็
ตามนักการตลาดควรเลือกเพียงบางปัจจัยมาใช้ ในการแบ่งกลุม่ ลูกค้ า ซึง่ ควรมีปัจจัยดังนี ้
1. อายุ (Age) บุคคลจะมีความต้ องการในสินค้ าและบริ การที่แตกต่างกันตามอายุ
โดยส่วนมากนักการตลาดจะแบ่งกลุ่มผู้บริ โภคตามอายุ เช่น สินค้ าสาหรับเด็ก ผู้ ใหญ่ ผู้สูงอายุ
เป็ นต้ น
2. วงจรชีวิตครอบครัว (Life-Cycle Stage) การดารงชี วิตในแต่ละขัน้ มี อิทธิพ ลต่อ
ความต้ องการสินค้ าและพฤติกรรมการซื ้อที่แตกต่างกัน
3. เพศ (Gender) เพศหญิ งและเพศชายจะมีทัศนคติและความชอบที่แตกต่างกัน
เช่ น เพศชายจะชอบศึก ษาข้ อ มูล ของสิ น ค้ าก่ อ นที่ จ ะซื อ้ สิ น ค้ า และมัก จะเลื อ กซื อ้ สิ น ค้ าจาก
คุณสมบัติ แต่เพศหญิงมักจะเลือกซื ้อสินค้ าจากความชอบ หรือ สินค้ าที่มีคนอื่นแนะนาว่าดี
4. รายได้ (Income) มี ผ ลกระทบต่ อ อ านาจการซื อ้ ในการตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ า หรื อ
บริการจึงเป็ นเหตุให้ นกั การตลาดควรให้ ความสนใจในเรื่ องของรายได้
5. ช่วงวัย (Generation) แต่ละช่วงวัยจะได้ รับอิทธิพลจากเพลง ภาพยนตร์ การเมือง
หรื อเหตุการณ์ ต่างๆ ที่แตกต่างกัน จึงทาให้ พฤติกรรมในการเลือกซื ้อสินค้ าและบริ การของแต่ล ะ
คนแตกต่างกัน
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย
อายุ เพศ สถานภาพ รายได้ อาชี พ การศึกษา เหล่านีเ้ ป็ นเกณฑ์ ที่ นิยมใช้ ในการแบ่งลักษณะ
ประชากรศาสตร์ และสถิติที่วดั ได้ ของประชากร ที่ช่วยกาหนดเป้าหมายรวมต่อการวัดมากกว่าตัว
แปรอื่นตัวแปรทางด้ านประชากรที่สาคัญ ดังนี ้
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1. อายุ (Age) นักการตลาดจึงใช้ ประโยชน์จากอายุเป็ นเกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์
ที่ใช้ ในการแยกความต้ องการของผู้บริโภคออกเป็ นกลุม่ เพื่อมุ่งเน้ นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
2. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรสาคัญ ในการแบ่งส่วนการตลาดมากที่สุด นักการตลาด
ต้ อ งศึ ก ษาตั ว แปรนี อ้ ย่ า งรอบครอบเพราะในปั จ จุ บัน ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงสร้ างทางเพศ มี
ความสาคัญในการวิเคราะห์ประเมินเชิงคุณภาพ
3. ลัก ษณะครอบครั ว (Marital Status) ในอดี ต ถึ งปั จ จุบัน ลักษณะครอบครั วเป็ น
เป้าหมายสาคัญอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยของผู้บริ โภค และโครงสร้ างด้ านสื่อที่เกี่ยวข้ อง
กับผู้บริโภคทีต่ ดั สินใจในครัวเรื อน เพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้ เหมาะสม
4. รายได้ การศึ ก ษา และอาชี พ (Income, Education and Occupation) เป็ น ตั ว
แปรสาคัญในการกาหนดส่วนของตลาด ซึ่งรายได้ จะเป็ นตัวชีว้ ดั เศรษฐกิจและสังคมของผู้บริ โภค
ในขณะเดียวกันการศึกษาก็เป็ นตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพของผู้บริ โภค รวมถึงอาชีพที่บอกลักษณะรูปแบบ
การดารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ นักการตลาดส่วนใหญ่จะกาหนดตลาดเป้าหมายได้
ชัดเจนยิ่งขึ ้นจากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์
ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมผู้บริโภค
1. เพศ เพศหญิงและเพศชายที่แตกต่างกันมีบทบาทในกระบวนการด้ านพฤติกรรม
ความจาเป็ นหรื อความต้ องการผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะหรื อผลประโยชน์ของผลิตภัณ ฑ์ที่แต่ละ
บุคคลแสวงหาที่จะได้ รับจากการซื ้อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมแสวงหาและการเลือกรับสื่อ
และข้ อมูลข่าวสารแตกต่างกัน
2. อาชี พ เป็ น ปั จ จัย ที่ มี ค วามเกี่ ย วพัน อย่ า งใกล้ ชิ ด กับ ปั จ จัย ทางด้ านการศึ ก ษา
สถานภาพ และรายได้ ของบุคคล และยังเป็ นปั จจัยที่สามารถนามาใช้ ในการอ้ างอิงถึงแนวโน้ ม
ค่านิยม วิถีการดาเนินชีวิต และกระบวกการบริ โภคของบุคคล บุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกันอาจมี
ความชื่นชอบแตกต่างกันในประเภทของผลิตภัณฑ์บางประเภท
3. การศึกษา มีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของบุคคลโดยผ่านการเป็ นตัวกาหนด
ความโน้ มเอียงของรายได้ และอาชีพ ของบุคคลในอนาคต บุคคลที่มีการศึกษาแตกต่างกันจะมี
ความชื่นชอบประเภทของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
4. อายุ เป็ นตัวแปรสาคัญซึ่งสามารถนามาใช้ ในการอธิบายถึงพฤติกรรมทางด้ าน
วัฒ นธรรมและบรรทัดฐานทางทัศนคติของกลุ่มบุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน อายุส่งผลกระทบต่อ
แนวความคิดเกี่ยวกับตนเองและวิถีการดาเนินชีวิตของบุคคล
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5. รายได้ เป็ นตั ว แปรหนึ่ ง ทางด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แบบฉบั บ
พฤติกรรมการซื ้อของบุคคล แต่อ าจไม่ใช่เป็ นเพียงตัวแปรเดียวที่สามารถนามาใช้ ในการแบ่งส่วน
ตลาดเป็ นสาเหตุของพฤติกรรมการซื ้อของบุคคล หรื อสามารถนามาอธิบายพฤติกรรมการซื ้อของ
บุคคลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ควรใช้ รวมกับตัวแปรอื่นๆ เช่น อาชีพ หรือการศึกษา เป็ นต้ น
สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2556) ปัจจัยที่กาหนดการบริโภคของผู้บริโภค แบ่งเป็ น
1. การศึกษา ผู้บริโภคที่มีการศึกษาดีมีประสบการณ์จากการเรี ยนรู้จะทาให้ ผ้ บู ริโภค
รู้จกั เลือกซื ้อสินค้ าหรือบริการที่ดีและมีประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
2. วัยและเพศของผู้บริ โภค วัยและเพศเป็ นปั จจัยที่กาหนดชนิดและปริ มาณการซื ้อ
ขายสินค้ าและบริ การของผู้บริ โภคและกาหนดการตัดสินใจ และความรอบครอบในการซือ้ เช่น
วัยรุ่นตัดสินใจซื ้อสินค้ าได้ รวดเร็วกว่าวัยผู้ใหญ่
3. รายได้ ของผู้บริ โภค เป็ นสิ่งกาหนดให้ ผ้ ูบริ โภคตัดสินใจในการเลือกซื ้อสินค้ าและ
บริ ก ารที่ เหมาะสมกับ รายได้ ข องตนเอง ถ้ าผู้บ ริ โภคมี รายได้ ม าก็จ ะซื อ้ สิ น ค้ าและบริ ก ารมาก
ในทางกลับกัน ถ้ าผู้บริโภคมีรายได้ น้อยก็จะซื ้อสินค้ าและบริการน้ อย
ในการวิจัยครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ นาทฤษฎีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ของ (ภาวิณี กาญจนาภา.
2559) ซึ่งได้ ศึกษาเรื่ อง ตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมผู้บริ โภค ที่กล่าวได้ ว่า ตัวแปร
ด้ านประชากรศาสตร์ ได้ ใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการศึกษาและเป็ นแนวทางในการออกแบบสอบถาม
ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
รวีวรรณ อานวยชัย (2550) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และการสื่อสาร
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวยี่ห้อ OLAY ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บ ริ โภคที่ มี ระดับการศึกษาและลักษณะของผิวหน้ า
ต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ ายี่ห้อ OLAY แตกต่างกัน ส่วนผู้บริ โภคที่
มีอายุ อาชีพและรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ า
ยี่ห้อ OLAY ไม่แตกต่างกัน ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้ านความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์
กับความถี่ในการซื ้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ ายี่ห้อ OLAY และด้ านศักยภาพที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มี
ความสัมพันธ์ กับจานวนเงินเฉลี่ยในการซื ้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ ายี่ห้อ OLAY ในด้ านปั จจัยการ
สื่อสารทางการตลาด ด้ านการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์ กบั ความถี่ในการซื ้อผลิตภัณฑ์บารุง
ผิ วหน้ ายี่ห้อ OLAY และด้ านการประชาสัม พันธ์ มี ค วามสัม พันธ์ กับ จ านวนเงิน เฉลี่ยในการซื อ้
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ ายี่ห้อ OLAY
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ญาณิศา โยทา (2560) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อแป้งเย็นของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมการส่งเสริ ม การตลาด ด้ านการ
โฆษณา ด้ านการให้ ข่าว และการประชาสัมพันธ์ ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการตลาดทางตรง
และด้ านการขายโดยบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อแป้งเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ศุภรัสมิ์ จิวะรังสินี (2558) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับ คุณค่าตราสินค้ า และปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณ ฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นกาย เรโซนา ดราย สเปรย์ ของผู้บริ โภคเพศ
หญิ งในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านความคาดหวังที่มีต่อ
ผลิตภัณ ฑ์ และด้ านศักยภาพของผลิตภัณ ฑ์ มีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ทางด้ าน
ความถี่ ส่วนปั จจัยผลิตภัณ ฑ์ด้านรู ปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ และทางด้ านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ ในด้ านปริมาณการซื ้อต่อครัง้
ชมภัค นันทลีลา (2557) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง ปั จจัยที่มี ผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้
ผลิตภัณ ฑ์ ระงับกลิ่นกายของคนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้ วยปั จจัย 3
ปั จจัย โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อยคือ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด
และปั จจัยด้ านตราสินค้ า ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ (ปั จจัยส่วนบุคคล)
ได้ แก่ เพศ อายุ และรายได้ เฉลี่ย ที่แตกต่างกันไม่ได้ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ระงับ
กลิ่นกายของคนในเขตกรุงเทพมหานคร
นภาทิพย์ ไตรกุลนิภทั ร (2559) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื ้อผลิตภัณฑ์กนั แดดในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อกซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ กัน แดด ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล มีทงั ้ หมด 2 ปั จจัย แบ่งเป็ น 1)ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายและการโฆษณา 2)
ปั จ จัยด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ และราคา ตามลาดับ โดยปั จ จัยด้ านช่ อ งทางการจัด จ าหน่าย และการ
โฆษณา กลุ่ม ตัวอย่ างให้ ค วามส าคัญ ทางด้ านสถานที่ ในการจัด จ าหน่ ายโดยจะต้ อ งมี ค วาม
สะดวกสบาย มี ค วามกว้ า งขวาง และทั น สมั ย ต่ อ การเลื อ กซื อ้ เป็ นต้ น และรวมถึ ง การให้
ความส าคัญ ทางด้ านสื่อโฆษณาต่างๆ ต่อการเลือกซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ กันแดด และทางปั จ จัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ และราคา กลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญที่ทางด้ านผลิตภัณฑ์กันแดดต้ องเหมาะแก่การ
ปกป้องจากแสงแดด มีหลากหลายสูตรที่เหมาะกับสภาพผิว มีบทพิสูจน์ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ และ
ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การแพ้ หรื อ ระคายเคื อ งต่ อ ผิ ว เป็ น ต้ น ซึ่ง รวมถึ ง ราคาที่ เลื อ กซื อ้ จะต้ อ งมี ค วาม
เหมาะสมกับคุณภาพ และปริมาณผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ
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รังสิยา พวงจิตร (2555) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง เครื่ องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการที่มี ผ ลต่อพฤติกรรมการซื อ้ และความภักดีต่อตราสิน ค้ าของเครื่ องสาอาง Oriental
Princess ของผู้บ ริ โภคเพศหญิ งในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจับ พบว่า ผู้บ ริ โภคที่มี อาชี พ
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และสถานภาพการสมรสแตกต่ างกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่ อ งส าอาง
Oriental Princess แตกต่างกัน และด้ านเครื่ องมือการสื่อสารทางการตลาด ด้ านการโฆษณา มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ เครื่ องสาอาง Oriental Princess ด้ านความถี่ในการซื ้อ โดยมี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการใช้ พนั กงานขาย ด้ านการ
บริการ และด้ านกิจกรรมเชิงการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อเครื่ องสาอาง Oriental
Princess ด้ านงบประมาณในการซื ้อ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ภาราดา ศรี สังข์ (2560) ได้ ศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ อง ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ และการสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ บารุงผิวหน้ าเพื่อเพิ่มความขาว ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริ โภคที่มี เพศ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ย ต่อ
เดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ าเพื่อเพิ่มความขาว แตกต่างกัน ปั จจัย
ด้ านผลิตภัณฑ์ในด้ านรูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ บารุ ง
ผิวหน้ าเพื่อเพิ่มความขาวในด้ านงบประมาณเฉลี่ยในการซื ้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ าเพื่อเพิ่มความ
ขาว มีความสัมพันธ์ กันในระดับ ต่ามาก และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร ด้ านการส่ง เสริ ม การขาย การตลาดทางตรง และการประชาสัม พัน ธ์ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื ้อในด้ านงบประมาณเฉลี่ยในการซื ้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ าเพื่อเพิ่มความขาว และ
ด้ านการขายโดยใช้ พ นักงานและการตลาดทางตรงมี ผลต่อพฤติกรรมในด้ านความถี่ ในการซื อ้
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ าเพื่อเพิ่มความขาว
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึก ษาวิจัยเรื่ อง พฤติ กรรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บผิ วหน้ ายี่ห้ อ เอเวีย งของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยั ได้ มีวิธีดาเนินการอย่างเป็ นขันตอน
้
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลจาก
กลุม่ ตัวอย่างและนาไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั ตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.การกาหนดประชาการและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคที่ซื ้อหรื อเคยซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรั บ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นีค้ ือ ผู้บริ โภคที่ ซือ้ หรื อเคยซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้
วิธีการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้ อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา.2550) ซึ่งได้
ขนาดตัวอย่ างจ านวน 385 คน และเพิ่ ม จ านวนกลุ่ม ตัวอย่ างอี ก 15 คน เพื่ อ ให้ ข้ อมูลมี ค วาม
สมบูรณ์มากขึ ้น ดังนันขนาดของกลุ
้
่มตัวอย่างการวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 400 คน โดยผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการ
สุม่ ตัวอย่างดังต่อไปนี ้
n=
เมื่อ

𝑍 2 𝑝𝑞
𝑒2

n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
e = ระดับความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.05
Z = ค่ามาตรฐานซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ระดับความเชื่อมัน่
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P = สัดส่วนประชากรที่สนใจศึกษาเท่ากับ 50% = 0.5
q = 1 - p หรือ 0.5
ในทางปฏิบตั ินนจะนิ
ั้
ยมใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ดังนั
้ น้ Z = 1.96 เพราะฉะนันจะได้
้
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง แทนค่าสูตรได้ ดงั นี ้
n=

n=

(1.96)2 (0.5)(0.5)
(0.05)2

(3.8416)(0.25)
(0.0025)

n = 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง
จากการค านวณจะได้ ข นาดตั ว อย่ า งจ านวน 385 ตัว อย่ า ง และเพื่ อ ป้ อ งกัน ความ
คลาดเคลื่ อ นจากแบบสอบถาม จะเก็ บ ตัวอย่ างเพิ่ ม อี ก 15 ตัว อย่ า ง รวมขนาดกลุ่ม ตัวอย่ า ง
ทังหมด
้
400 ตัวอย่าง โดยวิธีการเลือกตัวอย่างจะใช้ วิธีตามขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนในการเก็บข้ อมูล
ขัน้ ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยทาการ
จับสลากแบบไม่ใส่คืน (Without Replacement) จากเขตพืน้ ที่ในกรุงเทพมหานครทังหมด
้
50 เขต
โดยจับสลากมา 5 เขตประกอบด้ วย เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตบางนา เขตปทุมวัน เขตบางขุน
เทียน
ขัน้ ตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละเขตของกรุ งเทพมหานคร แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ นสัดส่วนที่เท่ากัน ได้ เขตละ 80
ตัวอย่าง
ขัน้ ตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัย
เลื อ กสถานที่ เ ก็ บ ข้ อมู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยเลื อ กสถานที่ เก็ บ แบบสอบถามบริ เวณ หน้ า
ห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ าในแต่ละเขต
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ตาราง 3 แสดงจานวนตัวอย่างและสถานที่เก็บข้ อมูลในแต่ละเขต
เขตที่ทาการสารวจ

จานวนตัวอย่าง(คน)

สถานที่เก็บข้ อมูล

เขตบางรัก

80

ห้ างสรระสินค้ าโรบินสัน บางรัก

เขตยานนาวา

80

ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

เขตบางนา

80

ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลพลาซา บางนา

เขตปทุมวัน

80

ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเวิลด์

เขตบางขุนเทียน

80

ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

รวมทังสิ
้ ้น

400

ขัน้ ตอนที่ 4 การสุ่ม ตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling)
โดยผู้ วิ จั ย จะท าการแจกแบบสอบถามให้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามสถานที่ ต่ า ง ๆ ในเขตของ
กรุ งเทพมหานครทัง้ 5 เขตที่ได้ กาหนดไว้ แล้ วในขัน้ ตอนที่ 2 ให้ ครบตามแบบสอบถามจ านวน
400 ชุด
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผ้ ูวิจยั สร้ างขึ ้นตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อใช้ ในการวัด พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่ง ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ซึ่ง มี ลัก ษณะเป็ น แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด (Close-ended response) แบบค าตอบหลายตั ว เลื อ ก (Multiple choices) โดยให้
ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้ อเดียวมีจานวน 5 ข้ อ ได้ แก่
1 เพศ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังนี ้
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ เป็ นระดับ การวัด ข้ อมูล ประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) กาหนดช่ วงอายุ
ออกเป็ น 4 ช่วง โดยพิจารณาถึงลูกค้ าที่มีอายุตงั ้ แต่ 18 ขึน้ ไป อ้ างอิงจากงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย (ชมภัค, 2557) ดังนี ้
2.1 18 – 27 ปี
2.2 28 – 37 ปี
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2.3 38 – 47 ปี
2.4 48 ปี ขึ ้นไป
3. ระดับการศึกษา เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
4.1 นักเรียน / นักศึกษา
4.2 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.3 พนักงานบริษัทเอกชน
4.4 ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ
4.5 แม่บ้าน / พ่อบ้ าน / เกษียณอายุ
4.6 อื่นๆ
5. รายได้ เฉลี่ ย ต่ อเดื อ น เป็ น ระดับ การวัด ข้ อมูล ประเภทเรี ย งล าดับ (Ordinal Scale)
พิ จ ารณาถึ ง ลูก ค้ าที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดือ น ต่ ากว่า 10,000 บาท โดยอ้ างอิง จากงานวิจัยเรื่ อ ง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย (ชมภัค, 2557) ดังนี ้
5.1 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
5.2 10,001 – 20,000 บาท
5.3 20,001 – 30,000 บาท
5.4 30,001 – 40,000 บาท
5.5 40,001 บาท ขึ ้นไป
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์
หลัก ด้ านรู ปลักษณ์ ผลิตภัณ ฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ คาดหวัง ด้ านผลิตภัณฑ์ ควบ และด้ านศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ จานวน 20 ข้ อ โดยใช้ แบบสอบถามมาตราวัดส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยแบ่ง
ออกเป็ นเป็ นลักษณะการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
ซึง่ มีเกณฑ์การกาหนดคะแนน ดังนี ้
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คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4
เห็นด้ วย
3
ไม่แน่ใจ
2
ไม่เห็นด้ วย
1
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
การกาหนดเกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผล จะใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้
(Interval Scale) ในด้ านปั จจัยผลิตภัณฑ์ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2545) ผู้วิจัยใช้
เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลโดยคานวณได้ ดังนี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =
=

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
5−1
5

= 0.80

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนตามระดับความคิดเห็น ต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
สามารถกาหนดได้ ดงั นี ้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ใน
ระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ใน
ระดับดี
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ใน
ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ใน
ระดับไม่ดี
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ใน
ระดับไม่ดีอย่างมาก
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้ วย
ด้ านการโฆษณา ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการขายโดยพนักงานขาย ด้ านการประชาสัมพันธ์
และด้ า นการตลาดทางตรง จ านวน 20 ข้ อ โดยใช้ แ บบสอบถามมาตราวัด ส่วนประมาณค่ า
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(Likert Scale) โดยแบ่ งออกเป็ น เป็ น ลักษณะการวัดข้ อมูลประเภทอัน ตรภาค (Interval Scale)
โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ซึง่ มีเกณฑ์การกาหนดคะแนน ดังนี ้
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4
เห็นด้ วย
3
ไม่แน่ใจ
2
ไม่เห็นด้ วย
1
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
การกาหนดเกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผล จะใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้
(Interval Scale) ในด้ านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ (2545) ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลโดยคานวณได้ ดังนี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =
=

5−1
5

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
จานวนชั ้น

= 0.80

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนตามระดับความคิดเห็น ต่อการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC)สามารถกาหนดได้ ดงั นี ้
ค่าเฉลี่ ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้บริ โภคมี ความคิดเห็น เกี่ ยวกับ การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ในระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้บริ โภคมี ความคิดเห็น เกี่ ยวกับ การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ในระดับดี
ค่าเฉลี่ ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้บริ โภคมี ความคิดเห็น เกี่ ยวกับ การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้บริ โภคมี ความคิดเห็น เกี่ ยวกับ การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ในระดับไม่ดี
ค่าเฉลี่ ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้บริ โภคมี ความคิดเห็น เกี่ ยวกับ การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ในระดับไม่ดีอย่างมาก
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ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามมีทงหมดจ
ั้
านวน 7 ข้ อ ประกอบด้ วย
ข้ อที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความถี่โดยเฉลี่ยในการซื ้อต่อเดือน ลักษณะเป็ นคาถาม
ปลายเปิ ด โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทมาตราอัตราส่วน (Ratio Scale)
ข้ อที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปริมาณการซื ้อต่อครัง้ ลักษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด โดย
ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทมาตราอัตราส่วน (Ratio Scale)
ข้ อที่ 3-9 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจซื ้อ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อ
สถานที่ที่ซื ้อ และช่วงเวลาที่ซื ้อ ลักษณะเป็ นคาถามชนิดปลายปิ ด มีหลายคาตอบให้
เลื อ ก(Multichotomous Question) โดยใช้ ร ะดั บ การวัด ข้ อ มูล ประเภทนามบัญ ญั ติ (Nominal
Scale)
ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในครัง้ นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น โดยมีขนตอนการสร้
ั้
างเครื่องมือ ดังต่อไปนี ้
1.ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ น
แนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2.กาหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้ แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ านปั จจัย
ผลิตภัณฑ์ ด้ านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและพฤติกรรมการซื ้อของสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิ วหน้ ายี่ ห้อ เอเวียง ของผู้ บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อสร้ างแบบสอบถามให้ มี ค วาม
สอดคล้ องกัน
3.ด าเนิ น การสร้ างแบบสอบถาม โดยอาศั ย กรอบแนวความคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อเอเวี ย งของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
4.นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้ อง ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุ งแก้ ไข เพื่อให้
คาถามอ่านแล้ วมีความเข้ าใจง่าย ชัดเจน และครอบคลุมวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์เฉพาะ
5.นาแบบสอบถามที่ได้ มาปรับปรุ งแก้ ไขให้ ถูกต้ องตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจยั
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6.นาแบบสอบถามที่ได้ รับการแก้ ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั เพื่อ
ตรวจสอบความถูก ต้ อ งและเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ครั ง้ สุด ท้ ายก่ อ นน าไปทดลองใช้
(Try Out)
7.นาแบบสอบถามด้ านความเที่ยงตรง (Validity) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ของเนือ้ หาโดยนาแบบสอบถามที่ได้ ไปทดสอบขัน้ ต้ น (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 ชุด
แล้ วนาผลที่ได้ ไปวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ า
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิช ย์ บัญ ชา.2550) ค่ าอัลฟาที่ ได้ จ ะ
แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหว่าง 0 < α< 1 ค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 มาก
แสดงว่า มีความเชื่อมัน่ สูงมาก สาหรับงานวิจยั นี ้ต้ องมีความเชื่อมัน่ ต้ องไม่ต่ากว่า 0.7
จากการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยแยกเป็ นแต่ละด้ านดังนี ้
แบบสอบถามปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.863
ด้ านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.891
ด้ านความคาดหวังผลิตภัณฑ์
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.908
ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.843
ด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.883
แบบสอบถามการตลาดแบบบูรณาการ
ด้ านการโฆษณา
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.966
ด้ านการส่งเสริมการขาย
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.956
ด้ านการประชาสัมพันธ์
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.972
ด้ านการขายโดยพนักงานขาย
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.961
ด้ านการตลาดทางตรง
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.937
8.นาแบบสอบถามที่ได้ ทาการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างและทาการหาความเชื่อมั่น
แล้ วมาดาเนินการเก็บแบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างสาหรับใช้ ในการวิจยั ต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ น การวิจัย เชิ ง สารวจ (Survey Method) เพื่ อ ศึก ษาพฤติก รรมของผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์สเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยั
ได้ ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลต่างๆ มาจากแหล่งข้ อมูล 2 แหล่ง คือ
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1.แหล่ ง ข้ อมู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ใช้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรับผิ วหน้ ายี่ห้อ เอเวียง ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน
2.แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการค้ นคว้ าหาข้ อมูลจากเอกสารอ้ างอิง
ต่างๆ วารสาร บทความ ผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแหล่งข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อ
ประกอบการสร้ างแบบสอบถาม
4.การจัดทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทาข้ อมูล
1.การตรวจสอบข้ อมู ล (Editing) ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ของการตอบ
แบบสอบถาม แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2.ดาเนินการลงรหัส (Coding) เพื่อเปลี่ยนสภาพข้ อมูล (Data) เป็ นข้ อมูล (Information)
แล้ วนาข้ อมูลมาบันทึกลงคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผล
3.ประมวลผลข้ อมูลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงพรรณนาและทาการทดสอบสมมติฐาน (Statistic Package for Social Science หรือ SPSS)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ สถิติดงั นี ้
1.1 ข้ อมูลจากแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 เป็ นข้ อมูลด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ สถิติการ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง พ รรณ นาแสดงผลเป็ นความถี่ (Frequency) และแสดงผลเป็ นค่ า ร้ อยละ
(Percentage)
1.2 ข้ อมู ล จากแบบสอบถาม ส่ ว นที่ 2 เป็ นข้ อมู ล ด้ านปั จจั ย ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกอบด้ ว ย ด้ า นประโยชน์ ห ลัก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นรู ป ลัก ษณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นความคาดหวัง
ผลิตภัณ ฑ์ ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ควบ และด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์ ใช้ สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.3 ข้ อ มูล จากแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 เป็ น ข้ อมูล ด้ านการสื่อ สารการตลาดแบบ
บูรณาการ ประกอบด้ วย ด้ านการประชาสัม พัน ธ์ ด้ านการส่ง เสริ ม การขาย ด้ านการขายโดย
พนัก งานขาย ด้ านการประชาสัม พั น ธ์ และด้ า นการตลาดทางตรง ใช้ ส ถิ ติ ก ารวิเคราะห์ เชิ ง
พรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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1.4 ข้ อมูลจากแบบสอบถาม ส่วนที่ 4 เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้ สเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถาม
ปลายปิ ดที่มีหลายคาตอบให้ เลือก (Multiple Choice Question จานวน 5 ข้ อ ใช้ สถิติการวิเคราะห์
เชิ ง พรรณนา โดยการหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค าถามปลายเปิ ดวัด ข้ อ มู ล อั ต ราส่ ว น (Ratio Scale) จ านวน 2 ข้ อ ใช้ สถิ ติ ก ารวิ เคราะห์ เชิ ง
พรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต่าสุด
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยสถิติที่ใช้ ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) ใช้ ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระกัน เพื่อใช้ ทดสอบสมมติฐานส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เฉพาะตัวแปรเพศ
2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of variance)
ใช้ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ในส่วนของ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน
2.3 สถิ ติ ก ารวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ใช้ ในการวิเคราะห์ตวั แปรตามที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิสระหลายตัว โดยตัวแปรอิสระแต่ละตัว
ไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง แต่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้ นกับตัวแปรตาม (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา.2546)
เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติส่วนที่ 2 คือ ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์
ด้ านรู ปลักษณ์ ผลิตภัณ ฑ์ ด้ านความคาดหวังผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ ควบและด้ านศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียงของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2.4 สถิ ติ ก ารวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ใช้ ในการวิเคราะห์ตวั แปรตามที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิสระหลายตัว โดยตัวแปรอิสระแต่ละตัว
ไม่ มี ค วามสัม พันธ์ กัน เอง แต่จ ะมี ค วามสัม พัน ธ์ เชิ ง เส้ นกับตัวแปรตาม (กัล ยา วานิ ช ย์ บัญ ชา,
2546) เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติส่วนที่ 3 คือ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่
ด้ านการโฆษณา ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการขายโดยพนักงานขาย ด้ านการประชาสัมพันธ์
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และด้ านการตลาดทางตรง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
5.สถิติท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้ วย
การใช้ ส ถิ ติ ในการวิ เคราะห์ ข้อ มูล ในการศึ กษาค้ น คว้ าครั ง้ นี ้ ผู้วิจัย เลื อ กใช้ ส ถิ ติ โดย
พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความหมายของข้ อมูลที่ใช้ ในวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
โดยใช้ ลกั ษณะพืน้ ฐานและข้ อมูลทางประชากรศาสตร์ นามาวิเคราะห์ ด้ วยค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.1 การหาค่าร้ อยละ (Percentage) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา.2550) มีสตู รดังนี ้
𝑓

P = (100)
𝑛
เมื่อ
P แทน ค่าร้ อยละ หรือ เปอร์ เซ็นต์
f แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงเป็ นร้ อยละ
n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean หรือ 𝑥̅ ) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา.2550) มีสตู รดังนี ้
∑𝑥

𝑥=
𝑛
เมื่อ 𝑥̅ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
∑𝑥 แทน ผลรวมทังหมดของคะแนนทั
้
งหมดในกลุ
้
ม่
𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.3 การหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรื อ S.D.) (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา.2550) มีสตู รดังนี ้
S.D. = √
เมื่อ

S.D.
∑𝑥 2
(∑𝑥)2
𝑛

𝑛 ∑ 𝑥 2 −(∑ 𝑥)2
𝑛(𝑛−1)

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
แทน จานวนในกลุม่ ตัวอย่าง
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2.สถิติที่ใช้ ในการตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability of the test) โดย
ใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (α - Coefficient) ของ (Cronbach) โดยจะมีค่า ระหว่าง 0 < α < 1
ค่าที่ ใกล้ เคียง 1 มากแสดงว่ามี ความเชื่ อมั่น สูง (กัลยา วานิช ย์ บัญ ชา.2550) โดยใช้ สูตรดัง นี ้
α=

𝑘 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1+(𝑘−1)𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

เมื่อ

α แทน ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ
k แทน จานวนคาถาม
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคาถาม
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
3.สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ เชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็ น
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการทดสอบสมมติ ฐ านในการวิ จั ย เพื่ อ สรุ ป ผลอ้ างอิ ง ไปยั ง กลุ่ ม ประชากรที่
ทาการศึกษาในครัง้ นีท้ ี่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยสถิติที่นามาใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน มี
ดังนี ้
3.1 Independent t-test ใช้ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระหว่างของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน (กัลยา วานิชย์บัญ ชา.2550) ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานใน
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ในด้ านเพศ
3.1.1 ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน (𝑠12 ≠𝑠22 ) มีสตู รดังนี ้

t=

̅̅
𝑥̅̅
𝑥̅̅
1 − ̅̅
2
2

2

𝑠
𝑠
√ 1+ 2

𝑛1 𝑛2

สถิติที่ใช้ ทดสอบ t มีองศาแห่งความอิสระ = df
df =

𝑠2
𝑠2
[ 1 ⁄𝑛1 + 2⁄𝑛2 ]
𝑠2
𝑠2
( 1⁄𝑛1 ) ( 2⁄𝑛2 )
𝑛1 −1

เมื่อ

t
𝑥̅1

+ 𝑛 −1
2

แทน ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
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𝑥̅1 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
𝑠12 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
𝑠22 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
𝑛1 แทน จานวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
𝑛2 แทน จานวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
d𝑓 แทน องศาแห่งความอิสระ (degree of freedom)
3.1.2 กรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ เท่ากัน ( 𝑠12 = 𝑠22 ) มีสตู รดังนี ้
t=

𝑥̅ 1 − 𝑥2
𝑆𝑝√

1
1
+
𝑛1 𝑛2

สถิติที่ใช้ ทดสอบ t มีชนแห่
ั ้ งความอิสระ df = 𝑛1 + 𝑛2 − 2
เมื่อ 𝑥̅1 แทน ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุม่ ที่ i ; i = 1 , 2
Sp แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างรวมจากตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่
𝑛1 แทน ขนาดตัวอย่างกลุม่ ที่ 1
𝑠12 แทน ค่าแปรปรวนของตัวอย่างกลุม่ ที่ i ; i = 1 , 2
𝑠𝑝2 =

(𝑛1 −1)𝑠12 +(𝑛1 −1)𝑠22
𝑛1 +𝑛2 −2

3.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance:
ANOVA) ทดสอบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตังแต่
้ 2 กลุ่มขึน้ ไป (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา.2545) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานใน
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ในด้ านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อเดือน ซึง่ มีสตู รดังนี ้
ใช้ ค่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
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ตาราง 4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม

df

SS

k-1

𝑆𝑆(𝐵)

MS
𝑀𝑆(𝐵) =

F

𝑆𝑆(𝐵)
𝑘−1
𝑀𝑆(𝐵)
𝑀𝑆(𝑊)

n-k

ภายในกลุ่ม
รวม

n-1

𝑆𝑆(𝑇)

F=
เมื่อ

𝑀𝑆(𝑊)
𝑆𝑆(𝑊)
=
𝑛−𝑘

𝑆𝑆(𝑊)

𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝑊

F แทน ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน F-distribution
Df แทน ชัน้ แห่งความเป็ นอิสระได้ แก่ระหว่างกลุ่ม (k-1) และภายในกลุ่ม

(n-k)
k
n
k-1
n-k
𝑆𝑆(𝐵)
𝑆𝑆(𝑊)
𝑀𝑆(𝐵)

แทน จานวนกลุม่ ของตัวอย่างที่นามาทดสอบสมมติฐาน
แทน จานวนตัวอย่างทังหมด
้
แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระระหว่างกลุ่ม
แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระภายในกลุม่
แทน ผลรวมกาลังสองระหว่างกลุม่ (Between Sum of Squares)
แทน ผลรวมกาลังสองภายในกลุม่ (Within Sum of Squares)
แทน ค่ าประมาณของความแปรปรวนระหว่ า งกลุ่ม (Mean Square

between groups)
𝑀𝑆(𝑊)

แทน ค่ า ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ ม (Mean Square

within groups)
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็ น
รายคู่ที่ระดับนัยส าคัญ ทางสถิติที่ 0.05 หรื อระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ สูตรตามวิธี Least
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Significant Difference : LSD เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ตัวอย่างใช้ สูตรดังนี ้ (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา.2545)
LSD =

𝑡1−∝;
2

1

1

𝑛𝑖

𝑛𝑗

𝑁 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸( + )

โดยที่
𝑛𝑖 − 𝑛𝑗
df = n - k
เมื่อ
LSD แทน ผลต่างนัยสาคัญ ที่คานวณได้ สาหรับประชากร กลุ่ม ที่ i
และ j
MSE แทน ค่ า Mean square error จากตารางวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวน
K แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ทดสอบ
ni แทน จานวนข้ อมูลของกลุม่ i
nj แทน จานวนข้ อมูลของกลุม่ j
α แทน ค่าความเชื่อมัน่
สู ต รการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว Brown-forsythe (B) กรณี ค่ า ความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่ เท่ากันจะทดสอบด้ วย (Brown-Forsythe) (Hartunng.2001) มี สูตร
ดังนี ้
β=
เมื่อ

𝑀𝑆(𝐵)
𝑀𝑆(𝑊)

โดยค่า 𝑀𝑆(𝑊) = ∑𝑘𝑖=1(1 −

𝑛𝑗
𝑁

)𝑆12

แทน ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน Brown-Forsythe
𝑀𝑆(𝐵) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่
𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่
k
แทน จานวนกลุม่ ของตัวอย่าง
𝑛𝑗 แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ i
N
แทน ขนาดของประชากร
𝑆12 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ i
กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการทดสอบเป็ นราย
คู่ เพื่อดูว่าคู่ใดที่แตกต่างกัน โดยใช้ วิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตุสิงห์.2543) มีสตู รดังนี ้
β
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t=
เมื่อ

t

𝑋𝑖 − 𝑋𝑗
1 1
)
𝑛𝑖 𝑛𝑗

𝑀𝑆(𝑊) ( +

แทน ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม
่
𝑥𝑖
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ i
𝑥𝑗
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ j
𝑛𝑖
แทน จานวนตัวอย่างของกลุ่มที่ i
𝑛𝑗
แทน จานวนตัวอย่างของกลุ่มที่ j
3.3 การวิเคราะห์สมการเชิงซ้ อน สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์
(Multiple Regression Analysis)
ใช้ ในการทดสอบค่าความมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้
พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 3 โดยสมการ
ถดถอยเชิ ง ซ้ อ นในรู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง เส้ นตรงสามารถเขี ย นได้ ดั ง นี ้ (กั ล ยา วานิ ช ย์
บัญชา.2545)
Y = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 +……….+ 𝑒, 𝑖 = 1,2….. 𝑁
เมื่อ
𝑌1 แทน ตัวแปรตาม
𝑥
แทน ตัวแปรอิสระ
𝛽0 แทน ค่าคงที่ ของสมการถดถอย
𝑒
แทน ความคลาดเคลื่อนที่ เกิดขึ ้นจากตัวอย่างระหว่างค่าจริ ง Y
และค่าที่ได้ จากสมการ y (hat)
𝛽1 แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Regression Coefficient) ของ ตัว
แปรอิสระ ตัวที่ i (X)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่อง พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลความหมายของผลการ วิเคราะห์
ข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อต่าง ๆ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์เป็ นตัวอักษรเพื่อใช้ ในการคานวณ ดังนี ้
n
𝑥̅
S.D.
t
Sig.

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

SS
แทน
MS
แทน
df
แทน
F-Prob., p
แทน
B
แทน
Beta
แทน
r
แทน
𝑅2
แทน
Std.Error
แทน
a
แทน
b
แทน
Std.Error of Estimate
Adjusted R Square
𝐻0
𝐻1
*

ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
คะแนนเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติที่ใช้ ในการพิจารณาใน t-distribution
ระดับนัยสาคัญทางสถิติจากการทดสอบ ใช้ ในการสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐาน
ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (Sum of Square)
ค่าความแปรปรวน (Mean of Square)
ชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of Freedom)
ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิต
สัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวพยากรณ์
สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงซ้ อน
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซ้ อน
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ความถดถอย
ค่าคงที่ของการพยากรณ์
ค่าความลาดชันของการพยากรณ์
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า
แทน ค่า 𝑅 2 ที่ได้ ปรับแล้ ว
แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ของการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคาอธิบาย โดยการ
แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 2 ส่วนตามลาดับ ดังนี ้
ส่ ว นที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เชิ ง พรรณนา ประกอบด้ ว ย ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์หลัก
ผลิตภัณฑ์ ด้ านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ
และ ด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้ วย ด้ าน
การโฆษณา ด้ านการส่งเสริมการขาย ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านการขายโดยพนักงานขาย และ
ด้ านการตลาดทางตรง
ตอนที่4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่ วนที่2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 3 ข้ อ ดังนี ้
สมมติ ฐ านที่ 1 ผู้ บริ โ ภคที่ มี ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์ หลัก ผลิตภัณ ฑ์
ด้ านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้ านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ และด้ านศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียงของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐ านที่ 3 การสื่ อ สารตลาดแบบบู ร ณาการ (IMC) ประกอบด้ ว ย ด้ า นการ
โฆษณา ด้ านการส่งเสริมการขาย ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านการขายโดยพนักงานขาย และด้ าน
การตลาดทางตรง มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ กรรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรับ ผิ วหน้ ายี่ห้ อ เอเวียงของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ ว นที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เชิ ง พรรณนา ประกอบด้ ว ย ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยนาเสนอในรู ปของ
ความถี่(Frequency) และ ร้ อยละ(Percentage) ดังตาราง 5
ตาราง 5 แสดงจานวนและค่าร้ อยละของข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้ อยละ

148
252
400

37.00
63.00
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จากตาราง 5 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ลั ก ษณ ะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ ตอบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 252 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 63.00 รองลงมาคือเพศชาย จานวน 148 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.00
ตาราง 6 แสดงจานวนและค่าร้ อยละของข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้ อยละ

194
177

48.50
44.30

อายุ
18 – 27 ปี
28 – 37 ปี
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ตาราง 6 (ต่อ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
38 – 47 ปี
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

29
400

7.20
100.00

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 28 - 37 ปี จานวน 194 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 48.50 รองลงมาคือ อายุ 18 - 27 ปี จานวน 177 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.30 และอายุ 38 –
47 ปี จานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.20 ตามลาดับ
ตาราง 7 แสดงจานวนและค่าร้ อยละของข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

316
84
400

79.00
21.00
100.00

จากตาราง 7 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ลั ก ษณ ะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาใน
ระดับ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 316 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.00 รองลงมาคือระดับ สูงกว่าปริ ญ ญาตรี
จานวน 84 คิดเป็ นร้ อยละ 21.00
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ตาราง 8 แสดงจานวนและค่าร้ อยละของข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ

310
90

77.50
22.50

รวม

400

100.00

อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน

จากตาราง 8 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ลั ก ษณ ะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชี พ พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ พนั ก งาน
บริ ษัทเอกชน จานวน 310 คิดเป็ นร้ อยละ 77.50 รองลงมาคืออาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ
จานวน 90 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.50
ตาราง 9 แสดงจานวนและค่าร้ อยละของข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้

ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้ อยละ

22
87
102
85
104
400

5.40
21.80
25.50
21.30
26.00
100.00

รายได้
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาท ขึ ้นไป
รวม
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จากตาราง 9 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ลั ก ษณ ะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 40,001 บาทขึ ้นไป
จานวน 104 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.00 รองลงมาคือ รายได้ 20,001 – 30,000 บาท จานวน 102
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.50 รายได้ 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 87 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.80
และรายได้ 30,001 – 40,000 บาท จานวน 85 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.30 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ ย วกับ ปั จ จัยด้ านผลิต ภัณ ฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์ ห ลัก
ผลิตภัณฑ์ ด้ านรู ปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ ด้ านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ และ
ด้ านศักยภาพผลิ ตภัณ ฑ์ โดยการนาเสนอข้ อมูล ในรู ปแบบของค่ าเฉลี่ ย และค่า ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ดังตาราง 10
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์
ด้ านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ด้ านความคาดหวังผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ
ด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์
รวม

x

S.D.

3.99
4.14
3.85
3.88
4.21
4.01

0.49
0.59
0.51
0.57
0.48
0.42

ระดับ
ความคิดเห็น
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวมพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นกับปั จจัยผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์ในระดับดี
มาก ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.21 ส่วนด้ านรู ป ลักษณ์ ผลิต ภัณ ฑ์ ด้ านประโยชน์ ห ลักผลิต ภัณ ฑ์ ด้ าน
ผลิตภัณ ฑ์ควบและด้ านความคาดหวังผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 3.99 3.88 และ 3.85 ตามลาดับ
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านประโยชน์
หลักผลิตภัณฑ์
ด้ านประโยชน์ หลักผลิตภัณฑ์
1. ความละเอียดของละอองทาให้ ซมึ ต่อผิวหน้ าได้ ดี
2. สเปรย์น ้าแร่ช่วยให้ Make up ติดทนนาน
3. สเปรย์น ้าแร่ช่วยเติมความชุ่มชื่นแก่ผิวหน้ า
4. สเปรย์น ้าแร่ช่วยกระชับรูขุมขนบนใบหน้ า
รวม

x

S.D.

3.98
3.76
4.23
4.00
3.99

0.53
0.82
0.66
0.73
0.49

ระดับ
ความคิดเห็น
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นกับสเปรย์นา้ แร่ช่วยเติมความชุ่มชื่นแก่ผิวหน้ า ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23
ส่วนข้ อสเปรย์น ้าแร่ช่วยกระชับรูขุมขนบนใบหน้ า ข้ อความละเอียดของละอองทาให้ ซึมต่อผิวหน้ า
ได้ ดี และข้ อความละเอียดของละอองทาให้ ซึมต่อผิวหน้ าได้ ดี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 3.98 และ 3.76 ตามลาดับ
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์
ด้ านรู ปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ
2. สีและลวดลายเป็ นเอกลักษณ์ของสเปรย์น ้าแร่เอเวียง
3. ฉลากบนผลิตภัณฑ์ระบุข้อมูลชัดเจนและครบถ้ วน
4. ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกในการพกพาและใช้ งาน
รวม

x

S.D.

4.30
3.94
4.20
4.12
4.14

0.70
0.84
0.74
0.75
0.59

ระดับ
ความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
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จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านรู ปลักษณ์ ผลิตภัณ ฑ์
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นกับผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
รองลงมา คือ ฉลากบนผลิตภัณฑ์ระบุข้อมูลชัดเจนและครบถ้ วน ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกในการ
พกพาและใช้ งาน และ สีและลวดลายเป็ นเอกลักษณ์ของสเปรย์น ้าแร่เอเวียง ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 4.12 และ 3.94 ตามลาดับ
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านความ
คาดหวังผลิตภัณฑ์
ด้ านความคาดหวังผลิตภัณฑ์
1. สเปรย์น ้าแร่เอเวียงมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา
2. สเปรย์น ้าแร่เอเวียงมีหลายขนาดให้ เลือกใช้
3. สเปรย์น ้าแร่เอเวียงมีอายุการใช้ งานที่เหมาะสม
4. สเปรย์น ้าแร่เอเวียงมีคณ
ุ ประโยชน์สาหรับผิวหน้ า
รวม

x

S.D.

3.74
3.61
3.99
4.07
3.85

0.72
0.72
0.56
0.75
0.51

ระดับ
ความคิดเห็น
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านความคาดหวังผลิตภัณฑ์
พบว่ าผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นความคาดหวัง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยรวมอยู่ ในระดับ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.85 เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมี ความคิดเห็น ในระดับดีทุกข้ อ ได้ แก่ สเปรย์นา้ แร่ เอเวียงมี คุณ ประโยชน์ สาหรับ
ผิวหน้ า สเปรย์ นา้ แร่ เอเวียงมี อายุการใช้ งานที่เหมาะสม สเปรย์ นา้ แร่ เอเวียงมี ความคุ้มค่าเมื่ อ
เทียบกับราคา และ สเปรย์นา้ แร่เอเวียงมีหลายขนาดให้ เลือกใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 3.99
3.74 และ 3.61 ตามลาดับ
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์
ควบ
ด้ านผลิตภัณฑ์ ควบ
1. บริษัทมีการรับเรื่องร้ องเรียนเมื่อพบสินค้ าผิดปกติ
2. มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์เป็ นของแท้
3. มีการรีวิวผลิตภัณฑ์จากผู้ที่เคยใช้ จริง
4. มีบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์
รวม

x

S.D.

3.78
3.90
3.95
3.90
3.88

0.77
0.87
0.76
0.65
0.57

ระดับ
ความคิดเห็น
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านความคาดหวังผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็น ในระดับดีทุกข้ อ ได้ แก่ มีการรี วิวผลิตภัณ ฑ์ จากผู้ที่เคยใช้ จ ริ ง มี การรับประกันว่า
ผลิตภัณ ฑ์เป็ นของแท้ มีบริ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ และ บริ ษัทมีการรับเรื่ องร้ องเรี ยนเมื่อพบความ
ผิดปกติจากสินค้ า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 3.90 3.90 และ 3.78 ตามลาดับ
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์
ด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์
1. ใช้ สเปรย์น ้าแร่เอเวียงได้ ตลอดทังวั
้ นเมื่อต้ องการ
2. เมื่อใช้ สเปรย์น ้าแร่เอเวียงแล้ วไม่ก่อให้ เกิดอาการแพ้
หรือระคายเคือง
3. ให้ ความสดชื่น ผ่อนคลาย และสุขภาพผิวหน้ าที่ดีขึ ้น
4. มีประสิทธิภาพในการบารุงหน้ าผิวหน้ าเหมาะกับทุก
สภาพผิว
รวม

x

S.D.

4.31
4.15

0.64
0.66

ระดับ
ความคิดเห็น
ดีมาก
ดี

4.33
4.04

0.61
0.74

ดีมาก
ดี

4.21

0.48

ดีมาก
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จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านศักยภาพผลิตภัณ ฑ์
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นในระดับดีมาก โดยข้ อผลิตภัณฑ์ให้ ความสดชื่น ผ่อนคลาย และสุขภาพผิวหน้ าที่ดี
ขึ ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมา คือ สามารถใช้ สเปรย์น ้าแร่เอเวียงได้ ตลอดทังวั
้ นเมื่อต้ องการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และมีความคิดเห็นข้ อเมื่อใช้ สเปรย์น ้าแร่เอเวียงแล้ วไม่ก่อให้ เกิดอาการแพ้
หรื อ ระคายเคื อ ง ข้ อมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใรการบ ารุ ง หน้ าผิ ว หน้ าเหมาะกั บ ทุ ก สภาพผิ ว ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และ 4.04 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้ วย ด้ านการ
โฆษณา ด้ านการส่งเสริมการขาย ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านการขายโดยพนักงานขาย และด้ าน
การตลาดทางตรง โดยการนาเสนอข้ อมูลในรู ปแบบของค่าเฉลี่ ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดังตาราง 16
ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ด้ านการโฆษณา
ด้ านการส่งเสริมการขาย
ด้ านการประชาสัมพันธ์
ด้ านการขายโดยพนักงานขาย
ด้ านด้ านการตลาดทางตรง
รวม

x

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.51
3.69
3.77
3.62
3.72
3.66

0.86
0.72
0.87
0.72
0.68
0.62

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารการตลาดแบบบู รณาการ
โดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ ดี ทุ ก ข้ อ ได้ แก่ ด้ านการประชาสั ม พั น ธ์ ด้ านการตลาดทางตรง
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ด้ านการส่งเสริ ม การขาย ด้ านการขายโดยพนักงานขาย และ ด้ านการโฆษณา โดยมี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.77 3.72 3.69 3.62 และ 3.51 ตามลาดับ
ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ด้ านการโฆษณา
ด้ านการโฆษณา

x

S.D.

1. มีการโฆษณาบนสื่อกลางแจ้ ง เช่น ป้าย
โปสเตอร์ ขนาดใหญ่
2. มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น
Facebook,Instagram
3. มีการโฆษณาผ่านสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียง
เช่น โทรทัศน์
4. มีการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โบว์ชวั ร์
รวม

3.56

0.89

ระดับ
ความคิดเห็น
ดี

3.75

0.89

ดี

3.36

1.03

ปานกลาง

3.37
3.51

1.08
0.86

ปานกลาง
ดี

จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการ
โฆษณา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ด้ านการโฆษณา โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบ ถามมี ค วาม คิ ด เห็ น ในระดั บ ดี โดยข้ อมี การโฆ ษ ณ าผ่ า นสื่ อออนไลน์ เช่ น
Facebook,Instagram มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 รองลงมา คือ มีการโฆษณาบนสื่อกลางแจ้ ง เช่น
ป้ายโปสเตอร์ ขนาดใหญ่ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.56 และมี ค วามคิ ด เห็ น ข้ อมี ก ารโฆษณาผ่านสื่ อ
สิ่งพิมพ์ เช่น โบว์ชวั ร์ ข้ อมีการโฆษณาผ่านสื่อภาพและเสียง เช่น โทรทัศน์ ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 และ 3.36 ตามลาดับ
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ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ด้ านการส่งเสริมการขาย
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
1. การเป็ นสมาชิกสามารถสะสมคะแนนและซื ้อ
สินค้ าราคาพิเศษได้
2. การให้ ของแถม เช่น ซื ้อ 1 แถม 1
3. การขายสินค้ า 2 ชิ ้น ในราคาพิเศษ
4. การลดราคาช่วงแคมเปญต่างๆ
รวม

x

S.D.

3.47

0.86

ระดับ
ความคิดเห็น
ดี

3.76
3.81
3.77
3.69

0.97
0.75
0.84
0.72

ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการ
ส่งเสริ มการขาย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ด้ านการส่งเสริ มการขาย โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อพิจารณารายข้ อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้ อ ได้ แก่ การขายสินค้ า 2 ชิน้ ในราคา
พิเศษ การลดราคาช่ วงแคมเปญต่างๆ การให้ ของแถม เช่น ซือ้ 1 แถม 1 และ การเป็ นสมาชิ ก
สามารถสะสมคะแนนและซื อ้ สิน ค้ าราคาพิ เศษได้ โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 3.77 3.76 และ
3.47 ตามลาดับ
ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ด้ านการประชาสัมพันธ์
ด้ านการประชาสัมพันธ์

x

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

1. บริษัทให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสเปรย์น ้าแร่เอเวียง
2. มีการเปิ ดตัวสินค้ าสเปรย์น ้าแร่เอเวียงผ่านผู้ที่มีชื่อเสียง
3. มีการแจ้ งข่าวสารเกี่ยวกับสเปรย์น ้าแร่ทางเว็ปไซต์
4. มีการร่วมมือกับโครงการป้องกันการปล่อยคาร์ บอน
รวม

3.83
3.76
3.71
3.76
3.77

0.88
0.95
1.04
0.95
0.87

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล การสื่อ สารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ด้ านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 เมื่ อพิจารณารายข้ อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้ อ ได้ แก่ บริ ษัทให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสเปรย์
นา้ แร่ เอเวียงหรื อข้ อมูล องค์ กร มี การเปิ ด ตัวสิน ค้ าสเปรย์ น า้ แร่ เอเวียงผ่านผู้ที่มี ชื่ อเสีย ง มี การ
ร่วมมือกับโครงการป้องกันการปล่อยคาร์ บอน และ มีการแจ้ งข่าวสารเกี่ยวกับสเปรย์น ้าแร่เอเวียง
ทาง Website โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 3.76 3.76 และ 3.71 ตามลาดับ
ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ด้ านการขายโดยพนักงานขาย
ด้ านการขายโดยพนักงานขาย

x

S.D.

1. พนักงานขายมีการนาเสนอข้ อมูลสินค้ าได้ ครบถ้ วน
2. พนักงานขายมีการนาเสนอข้ อมูลสินค้ าได้ น่าสนใจ
3. พนักงานขายมีกิริยาท่าทางสุภาพเรียบร้ อย
4. พนักงานขายมีการแต่งกาย เหมาะสมเรียบร้ อย
รวม

3.50
3.49
3.72
3.79
3.62

0.84
0.77
0.83
0.84
0.71

ระดับ
ความคิดเห็น
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการขาย
โดยพนักงานขาย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ด้ านการขายโดยพนัก งานขาย โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.62 เมื่ อ
พิจารณารายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้ อ ได้ แก่ พนักงานขายมี
การแต่งการ เหมาะสมเรี ยบร้ อย พนักงานขายมีกิริยาท่าทางสุภาพเรี ยบร้ อย พนักงานขายมีการ
นาเสนอข้ อมูลสินค้ าได้ ครบถ้ วน และ พนักงานขายมีการนาเสนอข้ อมูลสินค้ าได้ น่าสนใจ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 3.72 3.50 และ 3.49 ตามลาดับ
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ตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ด้ านการตลาดทางตรง
ด้ านการตลาดทางตรง

x

S.D.

1. การขายสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น
Shopee Lazada
2. การขายสินค้ าผ่านทาง Web Site ของบริ ษัท
3. การขายสินค้ าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัทตัวแทน
จาหน่าย
4. การขายสินค้ าผ่านตัวแทน(ขายตรง)
รวม

3.94

0.75

ระดับ
ความคิดเห็น
ดี

3.86
3.53

0.93
0.79

ดี
ดี

3.54
3.71

0.90
0.68

ดี
ดี

จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการตลาด
ทางตรง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ด้ านการตลาดทางตรง โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ การขายสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น
Shopee Lazada การขายสินค้ าผ่านทาง Web Site ของบริ ษัท การขายสินค้ าผ่านตัวแทน(ขาย
ตรง) และ การขายสินค้ าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ บริ ษัทตัวแทนจาหน่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 3.86
3.54 และ 3.53 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการนาเสนอข้ อมูลในรูปแบบของค่า ต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 22
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ตาราง 22 แสดงค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการซื ้อ
สเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่
1. ความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
2. ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )

Max

Min

x

3

1

1.21

S.D.
0.43

1000

150

299.71

140.77

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง เป็ นรายข้ อพบว่า
ความถี่ในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บ ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง (ขวด/3เดือน) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง (ขวด/3เดือน)
สูงสุดเท่ากับ 3 ขวด ต่าสุดเท่ากับ 1 ขวด ค่าเฉลี่ย 1 ขวด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43
ค่ าใช้ จ่ ายในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บ ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวี ยง (บาท/ครั ้ง) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง (บาท/ครัง้ )
สู ง สุ ด เท่ า กั บ 1,000 บาท ต่ า สุ ด เท่ า กั บ 150 บาท ค่ า เฉลี่ ย 299.71 บาท และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 140.77 บาท
ตาราง 23 แสดงจานวน และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง ขนาดในการเลือกซื ้อสเปรย์น ้าแร่
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่

จานวน
(คน)

ร้ อยละ

255
74
71
400

63.70
18.50
17.80
100.00

ขนาดในการเลือกซื ้อสเปรย์น ้าแร่
ขนาดพกพา 50 มล.
ขนาดกลาง 150 มล.
ขนาดใหญ่ 300 มล.
รวม
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จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง พบว่า ขนาดในการเลือกซื ้อสเปรย์น ้าแร่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื ้อขนาดพกพา 50
มล. จานวน 255 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.7 รองลงมา คือ ขนาดกลาง 150 มล. จานวน 74 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 18.5 และ ขนาดใหญ่ 300 มล. จานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.8 ตามลาดับ
ตาราง 24 แสดงจานวน และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง สถานที่ที่เลือกซื ้อสเปรย์น ้าแร่
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่

จานวน
(คน)

ร้ อยละ

238
32
33
97
400

59.50
8.00
8.30
24.30
100.00

สถานที่ที่เลือกซื ้อสเปรย์น ้าแร่
Watsons
Boots
Online
Eveandboy
รวม

จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวี ย ง พบว่ า สถานที่ ที่ เลื อ กซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ซื อ้ ที่ Watsons
จานวน 238 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.5 รองลงมา คือ Eveandboy จ านวน 97 คน คิดเป็ นร้ อยละ
24.3 Online จ านวน 33 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 8.3 และ Boots จ านวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.0
ตามลาดับ
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ตาราง 25 แสดงจานวน และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง เหตุผลสาคัญในการเลือกซื ้อสเปรย์น ้าแร่
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่

จานวน
(คน)

ร้ อยละ

141
152
45
34
5
23
400

35.30
38.00
11.30
8.50
1.30
5.80
100.00

เหตุผลสาคัญในการเลือกซื ้อสเปรย์น ้าแร่
ตราสินค้ า
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ความสะดวกในการใช้ งาน
ราคา
การส่งเสริมการขาย
ความสะดวกในการซื ้อ
รวม

จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง พบว่า เหตุผลสาคัญในการเลือกซื ้อสเปรย์นา้ แร่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้ เพราะ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณ ฑ์ จานวน 152 คิดเป็ นร้ อยละ 38.0 รองลงมา คือ ตราสินค้ า จานวน
141 คิ ด เป็ นร้ อยละ 35.3 ความสะดวกในการใช้ งาน จ านวน 45 คิ ด เป็ นร้ อยละ 11.3 ราคา
จานวน 34 คิดเป็ นร้ อยละ 8.5 ความสะดวกในการซือ้ จ านวน 23 คิดเป็ น ร้ อยละ 5.8 และการ
ส่งเสริมการขาย จานวน 5 คิดเป็ นร้ อยละ 1.3 ตามลาดับ
ตาราง 26 แสดงจานวน และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง ช่วงเวลาในการใช้ สเปรย์น ้าแร่
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่

จานวน
(คน)

ร้ อยละ

79
93

19.80
23.30

ช่วงเวลาในการใช้ สเปรย์น ้าแร่
ก่อน Make up
หลัง Make up
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ตาราง 26 (ต่อ)
เมื่อรู้สึกระคายเคืองผิวหน้ า
ต้ องการความสดชื่นระหว่างวัน
หลังเจอแสงแดด
รวม

19
202
7
400

4.80
50.50
1.80
100.00

จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง พบว่า ช่วงเวลาในการใช้ สเปรย์นา้ แร่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ เมื่อต้ องการความ
สดชื่นระหว่างวันจานวน 202 คิดเป็ นร้ อยละ 50.5 รองลงมา คือ หลัง Make up จานวน 93 คิด
เป็ น ร้ อยละ 23.3 ก่อน Make up จ านวน 79 คิด เป็ น ร้ อยละ 19.8 เมื่ อ รู้ สึกระคายเคืองผิวหน้ า
จานวน 19 คิดเป็ นร้ อยละ 4.8 และหลังเจอแสงแดด จานวน 7 คิดเป็ นร้ อยละ 1.8 ตามลาดับ
ตาราง 27 แสดงจานวน และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่

จานวน
(คน)

ร้ อยละ

270
81
49
400

67.50
20.30
12.30
100.00

บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
ตัวเอง
คนรู้จกั
แฟน / สามี / ภรรยา
รวม

จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื ้อตามตัวเอง
จานวน 270 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.5 รองลงมา คือ คนรู้ จัก จานวน 81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.3
และ แฟน / สามี / ภรรยา จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.3 ตามลาดับ
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ตาราง 28 แสดงจานวน และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง วัตถุประสงค์ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่

จานวน
(คน)

ร้ อยละ

148
49
67
74
62
400

37.00
12.30
16.80
18.50
15.50
100.00

วัตถุประสงค์ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
เติมความชุ่มชื่นแก่ผิวหนัง
กระชับรูขมุ ขนบนผิวหน้ า
ช่วยให้ Make up ติดทนนาน
ลดการระคายเคืองจากฝุ่น ควัน
ใช้ ได้ ตลอดทังวั
้ นโดยไม่ทิ ้งสารตกค้ าง
รวม

จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง พบว่า วัตถุประสงค์ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื ้อเพื่อเติมความ
ชุ่มชื่นแก่ผิวหนัง จานวน 148 คิดเป็ นร้ อยละ 37.0 รองลงมา คือ ลดการระคายเคืองจากฝุ่น ควัน
จานวน 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.5 ช่วยให้ Make up ติดทนนาน จานวน 67 คิดเป็ นร้ อยละ 16.8
ใช้ ได้ ตลอดทัง้ วันโดยไม่ ทิง้ สารตกค้ าง จานวน 62 คิดเป็ นร้ อยละ 15.5 และกระชับรู ขุม ขนบน
ผิวหน้ าจานวน 49 คิดเป็ นร้ อยละ 12.3 ตามลาดับ
ตาราง 29 แสดงจานวน และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง สื่อที่ดงึ ดูดในการเลือกซื ้อสเปรย์น ้าแร่
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่

จานวน
(คน)

ร้ อยละ

282
118
400

70.50
29.50
100.00

สื่อที่ดงึ ดูดในการเลือกซื ้อสเปรย์น ้าแร่
สื่อออนไลน์
ป้ายโฆษณา
รวม
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จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง พบว่า สื่ อที่ดึงดูดในการเลือกซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซือ้ ตามสื่อ
ออนไลน์ จานวน 282 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70.5 รองลงมา คือ ป้ายโฆษณา จานวน 118 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 29.5 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 3 ข้ อ ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชี พ และรายได้ เฉลี่ ยต่อ เดือนแตกต่างกันมี พ ฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน
𝐻0 : ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ผู้ บ ริ โภคที่ มี เพศแตกต่ า ง มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ า ยี่ ห้ อ
เอเวียง แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ผู้วิจยั ใช้ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
ประชากรศาสตร์ 2 กลุม่ เป็ นอิสระจากกัน (Independent t-test) ใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้
จะยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1 ) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.05 ในการทดสอบจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ก่อน โดยใช้
Levene’s Test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
𝐻0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้ จะยอมรับสมมติฐานรอง
(𝐻1 ) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่ อค่า Sig. มี ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
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ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง จาแนกตามเพศ
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )

Levene's Test for
Equality of Variances
F
Sig.
45.376*
.000
.344
.558

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 30 ผลการทดสอบค่ าความแปรปรวนของพฤติ กรรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง จาแนกตามเพศ พบว่า
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซือ้ สเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 แสดง
ว่ า ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (𝐻1 ) หมายความว่ า ค่ า ความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช้ วิธี t-test กรณี
Equal Variances Not Assumed
พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) มีค่า Sig. เท่ากับ .558 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า
ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1 ) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช้ วิธี t-test กรณี Equal
Variances Assumed
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ตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง จาแนกตามเพศ
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์
นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง
ความถี่ในการซื ้อสเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง(ขวด/3เดือน)
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง(บาท/ครัง้ )

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

x

S.D.

t

df

1.12
.348 -3.451* 372.531
1.26
.458
284.82 136.208 -1.691 398
309.44 143.052

Sig(2-tailed)
.001
.092

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 31 ผลการเปรี ยบเที ย บความแตกต่างของพฤติ กรรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง จาแนกตามเพศ พบว่า
ความถี่ในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง
(𝐻1 ) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเวียง ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) แตกต่างกัน
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยเพศหญิ ง มี
พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) มากกว่า เพศชาย
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั ง้ ) มีค่า Sig.
เท่ากับ .092 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1)
หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เวียง ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) ไม่แตกต่างกัน
อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่ สอดคล้ องกับ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยเพศหญิ ง มี
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับ ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านค่าใช้ จ่ ายในการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) มากกว่า เพศชาย
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สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1.2 ผู้บ ริ โภคที่ มี อ ายุแ ตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน
𝐻0 : ผู้บ ริ โภคที่ มี อายุแ ตกต่ างกัน มี พ ฤติ กรรมการซือ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิว หน้ ายี่ ห้ อ
เอเวียงไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ผู้บ ริ โภคที่มี อายุแตกต่างกัน มี พ ฤติ กรรมการซือ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรับ ผิวหน้ ายี่ห้ อ
เอเวียงแตกต่างกัน
ส ถิ ติ ที่ ใช้ ใน ก า รท ด ส อ บ คื อ ก า รวิ เค รา ะ ห์ ค่ า ค ว า ม แ ป รป รว น ท า ง เดี ย ว
(One-way ANOVA) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2
กลุ่ม ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test
ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ก็ต่อเมื่อระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 หากความ
แปรปรวนของข้ อ มู ล ไม่ แ ตกต่ า งกัน ให้ ท ดสอบความแตกต่ า งด้ ว ย F-test และหากค่ า ความ
แปรปรวนของข้ อมูลแตกต่างกันให้ ทดสอบความแตกต่างด้ วย Brown-Forsythe ถ้ าสมมติฐานข้ อ
ใดปฏิเสธสมมติฐ านหลัก (𝐻0 ) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (𝐻1 ) ที่มี ค่าเฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คู่ที่
แตกต่างกัน ต้ องนาไปทดสอบด้ วยวิ ธีเปรี ยบเทียบ เชิ งซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธี
ทดสอบ Least Significant Different (LSD) หรื อ Dunnett’s T3 เพื่ อเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ ยรายคู่
ใดบ้ างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
𝐻0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้ จะยอมรับสมมติฐานรอง
(𝐻1 ) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่ อค่า Sig. มี ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง จาแนกตามอายุ
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

1.152

2

397

.317
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ตาราง 32 (ต่อ)
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

.006

2

397

.994

จากตาราง 32 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง จาแนกตามอายุ พบว่า พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) และด้ าน
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง(บาท/ครัง้ ) มีค่า Sig เท่ากับ .317 และ
.994 ตามลาดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (𝐻1 ) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมุติฐาน
ตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง จาแนกตามอายุ โดยใช้ F-test
พฤติกรรมการซือ้
สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง
ความถี่ในการซื ้อ
สเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
(ขวด/3เดือน)
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อ
สเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
(บาท/ครัง้ )

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

.112
72.248
72.360

2
397
399

.056
.182

.307

.736

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

23429.643
7896763.135
7920192.778

2
397
399

11714.821 .589
19891.091

.555
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จากตาราง 33 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง จาแนกตามอายุ โดยใช้ F-test พบว่า
ความถี่ในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) มีค่า Sig.
เท่ ากับ 0.736 ซึ่ง มี ค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) และปฏิ เสธสมมติ
ฐานรอง (𝐻1 ) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั ง้ ) มีค่า Sig.
เท่ ากับ 0.555 ซึ่ง มี ค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) และปฏิ เสธสมมติ
ฐานรอง (𝐻1 ) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน
𝐻0 : ผู้บริ โภคที่มี ระดับ การศึกษาแตกต่างกัน มี พ ฤติ กรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ผู้บ ริ โภคที่มี ระดับ การศึกษาแตกต่ างกัน มี พ ฤติก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ สาหรั บ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ผู้วิจยั ใช้ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
ประชากรศาสตร์ 2 กลุม่ เป็ นอิสระจากกัน (Independent t-test) ใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้
จะยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1 ) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.05 ในการทดสอบจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ก่อน โดยใช้
Levene’s Test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
𝐻0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้ จะยอมรับสมมติฐานรอง
(𝐻1 ) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่ อค่า Sig. มี ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
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ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง จาแนกตามระดับการศึกษา
Levene's Test for
Equality of Variances
F
Sig.
2.629
.106

พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
(ขวด/3เดือน)
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
(บาท/ครัง้ )

.947

.331

จากตาราง 34 ผลการทดสอบค่ าความแปรปรวนของพฤติ กรรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่
ส าหรับ ผิ วหน้ ายี่ห้อ เอเวีย ง จ าแนกตามระดับ การศึกษา พบว่า พฤติก รรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง ด้ านความถี่ในการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3
เดือน) และด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.106 และ 0.331 ตามลาดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช้ วิธี t-test กรณี Equal variances assumed
ตาราง 35 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง จาแนกตามระดับการศึกษา
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์
ระดับ
นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
การศึกษา
เอเวียง
ความถี่ในการซื ้อสเปรย์
ปริญญาตรี
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอ
สูงกว่า
เวียง(ขวด/3เดือน)
ปริญญาตรี

x

S.D.

1.22
1.18

.436
.385

t

df

.761 398

Sig(2-tailed)
.447
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ตาราง 35 (ต่อ)
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์
ระดับ
นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
การศึกษา
เอเวียง
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์ ปริญญาตรี
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอ
สูงกว่า
เวียง(บาท/ครัง้ )
ปริญญาตรี

x

S.D.

t

df

303.08 144.648 .454 398
286.61 126.027

Sig(2-tailed)
.454

จากตาราง 35 แสดงผลทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ความถี่ในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.447 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐ านรอง
(𝐻1 ) หมายความว่ า ผู้บ ริ โภคที่ มี ระดับ การศึ ก ษาแตกต่ างกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเวียง ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั ง้ ) มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.454 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐ านรอง
(𝐻1 ) หมายความว่ า ผู้บ ริ โภคที่ มี ระดับ การศึ ก ษาแตกต่ างกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเวียง ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติ ฐานข้ อที่ 1.4 ผู้บ ริ โภคที่มี อาชี พ แตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง แตกต่างกัน
𝐻0 : ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ผู้ วิ จัย ใช้ การทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง
ประชากรศาสตร์ 2 กลุม่ เป็ นอิสระจากกัน (Independent t-test) ใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้
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จะยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1 ) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่า
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ในการทดสอบจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ก่อน โดยใช้ Levene’s Test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
𝐻0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้ จะยอมรับสมมติฐานรอง
(𝐻1 ) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่ อค่า Sig. มี ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตาราง 36 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง จาแนกตามอาชีพ
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )

Levene's Test for
Equality of Variances
F
Sig.
.183
.669
.432
.512

จากตาราง 36 ผลการทดสอบค่ าความแปรปรวนของพฤติ กรรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง จาแนกตามอาชีพ พบว่า
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง ด้ านความถี่ในการซือ้ สเปรย์
นา้ แร่ ส าหรั บ ผิ วหน้ ายี่ ห้อ เอเวีย ง(ขวด/3เดื อน) มี ค่ า Sig. เท่ ากับ 0.669 ซึ่งมี ค่ ามากกว่า 0.05
แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1 ) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของแต่ล ะกลุ่มไม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช้ วิธี t-test
กรณี Equal Variances Assumed
พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.512 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดง
ว่ า ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (𝐻1 ) หมายความว่ า ค่ า ความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช้ วิธี t-test
กรณี Equal Variances Assumed
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ตาราง 37 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง จาแนกตามอาชีพ
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์
นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง
ความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
(ขวด/3เดือน)

ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอ
เวียง(บาท/ครัง้ )

อาชีพ

x

S.D.

t

df

พนักงาน
1.21
.426 .253 398
บริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/ 1.20
.429
เจ้ าของกิจการ
พนักงาน
บริษัทเอกชน 302.37 137.589 .536 398
ธุรกิจส่วนตัว/
เจ้ าของกิจการ 293.32 152.318

Sig(2-tailed)
.801

.592

จากตาราง 37 ผลการเปรี ยบเที ย บความแตกต่างของพฤติ กรรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง จาแนกตามอาชีพ พบว่า
ความถี่ในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.801 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐ านรอง
(𝐻1 ) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเวียง ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั ง้ ) มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.592 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐ านรอง
(𝐻1 ) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเวียง ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั ง้ ) ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้
สเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเวียง แตกต่างกัน
𝐻0 : ผู้ บ ริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเวียง ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ผู้ บ ริ โภคที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเวียง แตกต่างกัน
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบคื อ การวิ เคราะห์ ค่ า ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
ANOVA) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% โดยเริ่ มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test ซึง่ จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ก็ต่อเมื่อระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 หากความแปรปรวน
ของข้ อมูลไม่แตกต่างกัน ให้ ทดสอบความแตกต่างด้ วย F-test และหากค่าความแปรปรวนของ
ข้ อมูล แตกต่ างกัน ให้ ท ดสอบความแตกต่ างด้ วย Brown-Forsythe ถ้ าสมมติ ฐ านข้ อใดปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0 ) และยอมรับ สมมติฐานรอง (𝐻1 ) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน
ต้ องนาไปทดสอบด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบ เชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบ Least
Significant Different (LSD) หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบ้ างที่แตกต่าง
กันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
𝐻0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้ จะยอมรับสมมติฐานรอง
(𝐻1 ) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่ อค่า Sig. มี ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตาราง 38 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

6.407*

4

395*

.000
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ตาราง 38 (ต่อ)
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

1.125

4

395

.344

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 38 แสดงผลทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง ด้ านความถี่ในการซือ้ สเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึง่ มีค่าน้ อยกว่า 0.05 แสดง
ว่า ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) และ ยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (𝐻1 ) หมายความว่ า ค่ า ความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช้ สถิติ BrownForsythe ในการทดสอบสมมติฐาน
พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์
น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อเอเวี ย ง(บาท/ครั ง้ ) 0.344 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า 0.05 แสดงว่ า ยอมรั บ
สมมติฐานหลัก (𝐻0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1 ) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่ม ไม่ แ ตกต่ างกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 จึ ง ใช้ ส ถิ ติ F-test ในการทดสอบ
สมมติฐาน
ตาราง 39 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Brown-Forsythe
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

1.900

4

342.704

.110
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จากตาราง 39 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง ด้ านความถี่ในการซือ้ สเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) มีค่า Sig เท่ากับ 0.110 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดง
ว่า ยอมรับสมมติฐ านหลัก (𝐻0 ) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1 ) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง ด้ าน
ความถี่ ในการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อ เอเวี ย ง(บาท/ครั ง้ ) ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ตาราง 40 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ F-test
พฤติกรรมการซือ้
สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์ ระหว่างกลุม่
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
ภายในกลุม่
เอเวียง(บาท/ครัง้ )
รวม

SS

df

192990.961

4

MS

F

Sig.

48247.740 2.466* .045

7727201.816 395 19562.536
7920192.778 399

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 40 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) มีค่า Sig. เท่ากับ
0.045 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) และ ยอมรับสมมติฐานรอง
(𝐻1 ) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
ส าหรั บ ผิ ว หน้ า ยี่ ห้ อ เอเวี ย ง ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ า ยี่ ห้ อ เอเวี ย ง
(บาท/ครัง้ ) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่โดยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพื่อดูว่าคู่ใดบ้ างที่แตกต่างกัน
ดังตาราง 41
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ตาราง 41 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) จาแนกตาม
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนโดยใช้ Least Significant Different (LSD)

รายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท

10,001 –
20,001 –
30,001 –
20,000 บาท 30,000 บาท 40,000 บาท

40,001 บาท
ขึ ้นไป

x

242.41

318.41

287.56

326.58

288.37

ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ
10,000
บาท

242.41

-

-76.00*

-45.15

-84.17*

-45.96

(0.023)

(0.170)

(0.012)

(0.162)

10,001 –
20,000
บาท

318.41

-

30.85

-8.17

30.04

(0.129)

(0.709)

(0.137)

20,001 –
30,000
บาท

287.56

-

-39.02

-0.81

(0.058)

(0.967)

30,001 –
40,000
บาท

326.58

-

38.21

40,001
บาท ขึ ้นไป

288.37

-

-

-

-

-

-

(0.062)
-

-

-

-

-

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 41 ผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ระหว่างรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรมการ
ซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง(บาท/ครัง้ ) โดยใช้ Least Significant Different (LSD) พบว่า
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ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.023 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงแตกต่างกับผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือผู้บริ โภคที่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ สเปรย์
นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
(บาท/ครั ง้ ) มากกว่ า ผู้บ ริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่ อเดื อ นต่ ากว่าหรื อ เท่ ากับ 10,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 76.00
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงแตกต่างกับผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือผู้บริ โภคที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ สเปรย์
นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
(บาท/ครั ง้ ) มากกว่า ผู้บ ริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่ อเดื อ นต่ ากว่าหรื อ เท่ ากับ 10,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 84.17
สาหรับรายคู่อื่นไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์หลัก ผลิตภัณฑ์
ด้ านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้ านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ และด้ านศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 2.1 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
𝐻0 : ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
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𝐻1 : ปั จ จัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ มี อิท ธิ พลต่อพฤติ กรรมการซือ้ สเปรย์ น า้ แร่ สาหรั บผิ วหน้ า

ยี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ คื อ การวิ เคราะห์ ค วามถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis ) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter โดยใช้ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95 ดังนันจะยอมรั
้
บสมมติฐานรอง (𝐻1 ) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่อค่า
Sig. มีค่าน้ อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ซึง่ ผลการทดสอบแสดงดังตาราง 42
ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง(ขวด/3เดือน) โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple Regression
แหล่ งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression

6.119

5

1.224

7.279*

.000

Residual

66.241

394

.168

Total

72.360

399
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง(ขวด/3เดือน) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์เชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคณ
ู สามารถคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดงั ตาราง 43
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ตาราง 43 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ( Multiple Regression Analysis)

ตัวแปรพยากรณ์

พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้ านความถี่ในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )

Beta

ค่าคงที่ (Constant)

Β
.059

t
.291

Sig.
.771

ด้ านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์ (X1)

.175

.202

2.291*

.004

ด้ านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (X2)

-.065

-.090

-1.228

.220

ด้ านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ (X3)

.078

.094

1.328

.185

ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ (X4)

.044

.058

1.026

.305

ด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์ (X5)

.060

.068

1.016

.310

r

.291

R2

.085

Adjusted R2
SE

.073
.410

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ที่มี อิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการซื อ้
สเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ
สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อเอเวี ย ง(ขวด/3เดื อ น) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ด้ า นประโยชน์ ห ลัก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (X1) ด้ านรู ป ลั ก ษณ์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (X2) ด้ านความคาดหวั ง ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (X3)
ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ (X4) และด้ านด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์ (X5) สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการ
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ซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการ
ซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) ทังนี
้ ้
เนื่ องจากมี ตัวแปร 1 ตัวที่ ส ามารถพยากรณ์ พ ฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้ อ
เอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลในการพยากรณ์ ได้ ร้อยละ 7.3 ซึ่งสามารถ
เขียนเป็ นสมการปั จจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์ พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) (Y1) ได้ ดงั นี ้
(Y1) = 0.175 (X1)
ผลการศึกษา สรุปได้ ดงั นี ้
ตัวแปรที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ในทิศ ทางเดีย วกันกับพฤติก รรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ ส าหรั บ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ด้ านประโยชน์
หลัก ผลิ ตภัณ ฑ์ (X1) โดยมี ค่าสัม ประสิทธิ์ เท่ ากับ 0.202 ซึ่งหมายความว่า ด้ านประโยชน์ หลัก
ผลิตภัณฑ์ เป็ นปัจจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ ห้อเอเวียง
(ขวด/3เดือน) (Y1) ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากผู้บริ โภคผู้บริ โภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านประโยชน์หลัก
ผลิตภัณ ฑ์ (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง(ขวด/3เดือน) (Y1) เพิ่มขึน้ 0.202 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ อีกทัง้ 4
ด้ าน มีค่าคงที่
โดยตัวแปรที่ ไม่ มี ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้ อ
เอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง(ขวด/3เดือน) (Y1) มีปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ 4 ตัวแปร ได้ แก่ ด้ านรูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ (X2)
ด้ านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ (X3) ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ (X4) และด้ านด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์
(X5) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
(ขวด/3เดือน) (Y1)
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สมมติฐานข้ อที่ 2.2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )
𝐻0 : ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวีย งของผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ ายในการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )
𝐻1 : ปั จ จัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ มี อิท ธิ พลต่อพฤติ กรรมการซือ้ สเปรย์ น า้ แร่ สาหรั บผิ วหน้ า
ยี่ห้อเอเวีย งของผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ ายในการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ คื อ การวิ เคราะห์ ค วามถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis ) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter โดยใช้ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95 ดังนันจะยอมรั
้
บสมมติฐานรอง (𝐻1 ) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่อค่า
Sig. มีค่าน้ อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ซึง่ ผลการทดสอบแสดงดังตาราง 44
ตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยีห่ ้ อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple Regression

แหล่ งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression

703475.862

5

140695.172

7.681*

0.000

Residual

7216716.916

394

18316.540

Total

7920192.778

399
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์
นา้ แร่ ส าหรับผิ วหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ ายในการซื อ้
สเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พ หุคูณ ได้ ดัง
ตาราง 45
ตาราง 45 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )
โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ( Multiple Regression Analysis)

ตัวแปรพยากรณ์

พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้ านค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )

Beta

ค่าคงที่ (Constant)

Β
-27.723

t
-.412

Sig.
.681

ด้ านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์ (X1)

66.221

.232

3.357*

.001

ด้ านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (X2)

-6.380

-.027

-.363

.717

ด้ านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ (X3)

43.789

.160

2.249*

.025

ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ (X4)

-6.845

-.028

-.485

.628

ด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์ (X5)

-12.323

-.042

-.633

.527

r

.298

R2

.089

Adjusted R2
SE

.077
135.339
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จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านค่ าใช้ จ่ายในการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ สาหรับ ผิวหน้ ายี่ห้ อ
เอเวียง(บาท/ครัง้ ) ซึ่ง ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์ (X1) ด้ านรู ปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์
(X2) ด้ า นความคาดหวัง ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( X3) ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วบ(X4) และด้ า นด้ า นศั ก ยภาพ
ผลิตภัณ ฑ์ (X5) สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
(บาท/ครัง้ ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึงเป็ นการยอมรับสมมติ
ฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) ทัง้ นีเ้ นื่องจากมีตัวแปรมากกว่า 1 ตัวที่สามารถ
พยากรณ์ พฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อเอเวี ย ง ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีอิทธิพลในการพยากรณ์ ได้ ร้อยละ 7.7 ซึ่งสามารถเขียนเป็ นสมการปั จจัยที่มี
อิทธิพลในการพยากรณ์ พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )
(Y2) ได้ ดงั นี ้
(Y2) = 66.221 (X1) + 43.789 (X3)
ผลการศึกษา สรุปได้ ดงั นี ้
ตัวแปรที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ในทิศ ทางเดีย วกันกับพฤติก รรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ ส าหรั บ
ผิ วหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านค่ าใช้ จ่ ายในการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับ ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) (Y2) อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ด้ าน
ประโยชน์หลัก ผลิตภัณ ฑ์ (X1) และ ด้ านความคาดหวังต่อผลิตภัณ ฑ์ (X3) โดยมีค่าสัม ประสิทธิ์
เท่ากับ 0.232 และ 0.160 ซึ่งหมายความว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์
(X1) และ ด้ านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ (X3) เป็ นปัจจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์
นา้ แร่ ส าหรับผิ วหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ ายในการซื อ้
สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) (Y2) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ ดังกล่าวสามารถ
อภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากผู้บริ โภคผู้บริ โภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านประโยชน์หลัก
ผลิตภัณ ฑ์ (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) (Y2) เพิ่มขึน้ 0.232 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ อีก 4
ด้ าน มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
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หากผู้บริโภคผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านความคาดหวังต่อ
ผลิตภัณ ฑ์ (X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) (Y2) เพิ่มขึน้ 0.160 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ อีก 4
ด้ าน มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
โดยตัวแปรที่ ไม่ มี ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้ อ
เอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) (Y2) มีปัจจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ 3 ตัวแปร ได้ แก่ ด้ านรู ปลักษณ์ ผลิตภัณ ฑ์
(X2) ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วบ (X4) และ ด้ า นด้ า นศัก ยภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ (X5) ไม่ ไ ด้ เป็ น ปั จ จัย ที่ เป็ น
ตั ว ก าหนดพฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อเอเวี ย งของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) (Y2)
สมมติ ฐานข้ อที่ 3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการโฆษณา ด้ า นการ
ส่งเสริมการขาย ด้ านการขายโดยพนักงานขาย ด้ านการประชาสัมพันธ์ และด้ านการตลาดทางตรง
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อเอเวี ย ง ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 3.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
สเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ
สเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
𝐻0 : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไม่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
𝐻1 : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มี อิทธิ พ ลต่อพฤติ กรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ คื อ การวิ เคราะห์ ค วามถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis ) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter โดยใช้ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95 ดังนันจะยอมรั
้
บสมมติฐานรอง (𝐻1 ) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่อค่า
Sig. มีคา่ น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ซึง่ ผลการทดสอบแสดงดังตาราง 46
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ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง(ขวด/3เดือน) โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple Regression
แหล่ งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression

4.522

5

.904

5.252*

.000

Residual

67.838

394

.172

Total

72.360

399
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 46 ผลการวิ เคราะห์ ก ารสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรง
กับกลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์
เชิ ง เส้ น ตรงได้ ซึ่ งจากการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ งพหุ คูณ สามารถค านวณค่ าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดงั ตาราง 47
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ตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง(ขวด/3เดือน) โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple Regression

ตัวแปรพยากรณ์

พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้ านความถี่ในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)

Beta

ค่าคงที่ (Constant)

Β
.556

t
4.174*

Sig.
.000

ด้ านการโฆษณา (X1)

-.005

-.010

-.124

.901

ด้ านการส่งเสริมการขาย (X2)

.077

.130

1.982*

.048

ด้ านการขายโดยพนักงานขาย (X3)

.012

.019

.312

.755

ด้ านการประชาสัมพันธ์ (X4)

-.010

-.020

-.255

.799

ด้ านการตลาดทางตรง (X5)

.102

.164

2.340*

.020

r

.250

R2

.062

Adjusted R2
SE

.051
.415

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
(ขวด/3เดือน) ซึ่งประกอบด้ วย ด้ านการโฆษณา (X1) ด้ านการส่งเสริ มการขาย (X2) ด้ านการขาย
โดยพนักงานขาย (X3) ด้ านการประชาสัม พัน ธ์ (X4) และด้ านการตลาดทางตรง (X5) สามารถ
พยากรณ์ พฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อเอเวี ย งของผู้ บริ โ ภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง(ขวด/3เดือน) อย่าง
มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากสมมติฐานที่ตัง้ ไว้ จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1)
และปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (𝐻0) ทัง้ นี เ้ นื่ อ งจากมี ตั ว แปรมากกว่ า 1 ตัว ที่ ส ามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มี
อิ ท ธิ พ ลในการพยากรณ์ ได้ ร้อยละ 5.1 ซึ่ ง สามารถเขี ย นเป็ น สมการปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการ
พยากรณ์ พฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อเอเวี ย ง ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) (Y1)
ได้ ดงั นี ้
(Y1) = 0.556 + 0.102 (X5) + 0.077 (X2)
ผลการศึกษา สรุปได้ ดงั นี ้
ตัวแปรที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ในทิศ ทางเดีย วกันกับพฤติก รรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ ส าหรั บ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ด้ านการตลาด
ทางตรง (X5) และ ด้ านการส่งเสริมการขาย (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.164 และ 0.130 ซึ่ง
หมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการตลาดทางตรง (X5) และ ด้ านการ
ส่งเสริ มการขาย (X2) เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง(ขวด/3เดือน) (Y1) ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทุกด้ านมีค่าคงที่ พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง (Y1) เท่ากับ 0.556 หน่วย
หากผู้บริ โภคผู้บริ โภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ าน
การตลาดทางตรง (X5) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) (Y1) เพิ่มขึ ้น 0.164 หน่วย ทังนี
้ เ้ มื่อกาหนดให้ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์อีก 3
ด้ าน มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
หากผู้บริ โภคผู้บริ โภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ าน
การส่งเสริ ม การขาย (X2) เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่ วย จะมี ผ ลทาให้ พ ฤติก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ สาหรั บ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
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ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อเอเวี ย ง(ขวด/3เดื อ น) (Y1) เพิ่ ม ขึ น้ 0.130 หน่ ว ย ทั ง้ นี เ้ มื่ อ ก าหนดให้ ปั จ จั ย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์อีก 4 ด้ าน มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
โดยตัวแปรที่ ไม่ มี ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้ อ
เอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง(ขวด/3เดือน) (Y1) มีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 ตัวแปร ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา
(X1) ด้ านการขายโดยพนักงานขาย (X3) และ ด้ านการประชาสัมพันธ์ (X4) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ น
ตั ว ก าหนดพฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อเอเวี ย งของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) (Y1)
สมมติฐานข้ อที่ 3.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
สเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการ
ซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )
𝐻0 : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไม่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )
𝐻1 : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มี อิทธิ พ ลต่อพฤติ กรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ คื อ การวิ เคราะห์ ค วามถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis ) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter โดยใช้ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95 ดังนันจะยอมรั
้
บสมมติฐานรอง (𝐻1 ) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่อค่า
Sig. มีค่าน้ อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ซึง่ ผลการทดสอบแสดงดังตาราง 48
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ตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple Regression
แหล่ งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression

755377.950

5

151075.590

8.308*

.000

Residual

7164814.828

394

18184.809

Total

7920192.778

399

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 48 ผลการวิ เคราะห์ ก ารสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรง
กับกลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์
เชิ ง เส้ น ตรงได้ ซึ่ งจากการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ งพหุ คูณ สามารถค านวณค่ าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดงั ตาราง 49
ตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple Regression

ตัวแปรพยากรณ์

พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้ านค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )

Beta

ค่าคงที่ (Constant)

Β
36.844

t
.851

Sig.
.395

ด้ านการโฆษณา (X1)

12.313

.075

.985

.325
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ตาราง 49 (ต่อ)
ตัวแปรพยากรณ์

พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้ านค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )

ด้ านการส่งเสริมการขาย (X2)

Β
18.849

Beta
.096

t
1.488

Sig.
.138

ด้ านการขายโดยพนักงานขาย (X3)

41.824

.212

3.457*

.001

ด้ านการประชาสัมพันธ์ (X4)

-11.024

-.068

-.866

.387

ด้ านการตลาดทางตรง (X5)

10.900

.053

.767

.444

r

.309

R2

.095

Adjusted R2
SE

.084
134.851

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 49 ผลการวิ เคราะห์ ก ารสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) ซึ่งประกอบด้ วย ด้ านการ
โฆษณา (X1) ด้ านการส่ ง เสริ ม การขาย (X2) ด้ านการขายโดยพนั ก งานขาย (X3) ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ (X4) และด้ านการตลาดทางตรง (X5) สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์
นา้ แร่ ส าหรับผิ วหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ ายในการซื อ้
สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จาก
สมมติฐานที่ตัง้ ไว้ จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) ทัง้ นี ้
เนื่ องจากมี ตัวแปร 1 ตัวที่ ส ามารถพยากรณ์ พ ฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้ อ
เอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลในการพยากรณ์ ได้ ร้อยละ 8.4 ซึ่งสามารถ
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เขียนเป็ นสมการปั จจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์ พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวีย งของผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ ายในการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) (Y2) ได้ ดงั นี ้
(Y2) = 41.824 (X3)
ผลการศึกษา สรุปได้ ดงั นี ้
ตัวแปรที่มี ค วามสัม พัน ธ์ ในทิ ศทางเดี ยวกัน กับ พฤติ กรรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ ส าหรั บ
ผิ วหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านค่ าใช้ จ่ ายในการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) (Y2) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ด้ านการ
ขายโดยพนักงานขาย (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.212 ซึ่งหมายความว่า ด้ านการขายโดย
พนักงานขาย (X3) เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) (Y2) ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากผู้บริ โภคผู้บริ โภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ าน
การขายโดยพนักงานขาย (X3) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิ วหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านค่ าใช้ จ่ ายในการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่
สาหรับผิ วหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) (Y2) เพิ่มขึน้ 0.212 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่ อกาหนดให้ ปัจจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์อีกทัง้ 4 ด้ าน มีค่าคงที่
โดยตัวแปรที่ ไม่ มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้ อ
เอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้ อเอเวีย ง(บาท/ครัง้ ) (Y2) มี การสื่อ สารการตลาดแบบบูรณาการ 4 ตัวแปร ได้ แก่ ด้ านการ
โฆษณา (X1) ด้ านการส่ง เสริ ม การขาย (X2) ด้ านการประชาสัม พัน ธ์ (X4) และด้ า นการตลาด
ทางตรง (X5) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) (Y2)
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ตาราง 50 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติท่ ีใช้ ในการทดสอบ
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ผู้บริ โภคที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง แตกต่างกัน
1.ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
2.ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )
สมมติฐานข้ อที่ 1.2 ผู้บริ โภคที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน
1.ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
2.ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อ
สเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
แตกต่างกัน
1.ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
2.ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )

สอดคล้ องกับสมมติฐาน
Independent t-test
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
Independent t-test

ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

F-test

ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

F-test

ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

Independent t-test

ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

Independent t-test
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ตาราง 50 (ต่อ)
สมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ผู้บริ โภคที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง แตกต่างกัน
1.ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
2.ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเวียง
แตกต่างกัน
1.ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
2.ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )

ผลการทดสอบสมมติฐาน

สถิติท่ ีใช้ ในการทดสอบ

ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

Independent t-test

ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

Independent t-test

ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

Brown-Forsythe

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

F-test
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ตาราง 50 (ต่อ)
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ ีใช้ ในการทดสอบ
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์ ด้ านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ด้ านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ และด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
สเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 2.1 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
- ด้ านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
- ด้ านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
Multiple Regression
- ด้ านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
Analysis
- ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
- ด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 2.2 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )
- ด้ านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
- ด้ านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
Multiple Regression
- ด้ านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
Analysis
- ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
- ด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 50 (ต่อ)
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติท่ ีใช้ ในการทดสอบ
สมมติฐานข้ อที่ 3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้ วย ด้ านการโฆษณา ด้ านการส่งเสริมการขาย
ด้ านการขายโดยพนักงานขาย ด้ านการประชาสัมพันธ์และด้ านการตลาดทางตรงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
สเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 3.1 การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
สเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่
ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอ
เวียง(ขวด/3เดือน)
- ด้ านการโฆษณา
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
- ด้ านการส่งเสริมการขาย
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
Multiple Regression
- ด้ านการขายโดยพนักงานขาย
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
Analysis
- ด้ านการประชาสัมพันธ์
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
- ด้ านการตลาดทางตรง
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 3.2 การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
สเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )
- ด้ านการโฆษณา
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
- ด้ านการส่งเสริมการขาย
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
Multiple Regression
- ด้ านการขายโดยพนักงานขาย
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
Analysis
- ด้ านการประชาสัมพันธ์
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
- ด้ านการตลาดทางตรง
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี ้ออเวียงของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร”
สังเขปการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียงของผู้บริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยจ าแนกตามลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
2.เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ด้ าน
รูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ ด้ านความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ และด้ านศักยภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้ วย ด้ านการโฆษณา ด้ านการ
ส่งเสริมการขาย ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านการขายโดยพนักงานขาย และด้ านการตลาดทางตรง
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อ เอเวี ย งของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1.เพื่อเป็ นข้ อมูลแก่ผ้ ูประกอบธุรกิจ สเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง สามารถนา
ผลการวิจยั ไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาด้ านผลิตภัณฑ์ ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภค
2.เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ กบั ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ า นา
ผลการวิจยั ไปพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดและขยายผลไปยังฐานลูกค้ ารายใหม่
3.เพื่อให้ เป็ นข้ อมูลแก่ผ้ ทู ี่สนใจศึกษาหาความรู้เรื่องสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า สามารถ
นาผลการศึกษาวิจยั ไปใช้ เป็ นแหล่งข้ อมูลทางการศึกษาและพัฒนาให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง
แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์ หลัก ผลิตภัณ ฑ์ ด้ านรู ปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ด้ านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ และด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อเอเวี ย งของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ประกอบด้ วย ด้ านการโฆษณา ด้ านการส่งเสริ มการ
ขาย ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านการขายโดยพนักงานขาย และด้ านการตลาดทางตรง มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากกลุ่ม ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ จานวน 400 คน สามารถสรุ ปผล
การศึกษาได้ ดงั นี ้
ตอน ที่ 1 การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ลั ก ษ ณ ะทางป ระชากรศ าสตร์ ข องผู้ ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 252 คน คิดเป็ นร้ อยละ
63.00 มีอายุ 28 - 37 ปี จานวน 194 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.50 มีการศึกษาในระดับ ปริ ญญาตรี
จานวน 316 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.00 มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 310 คิดเป็ นร้ อยละ
77.50 และมีรายได้ 40,001 บาทขึ ้นไป จานวน 104 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.00
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์หลัก
ผลิตภัณฑ์ ด้ านรู ปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ ด้ านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ และ
ด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์ พบว่า
ด้ านประโยชน์ หลักผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัย
ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านประโยชน์หลักผลิตภัณ ฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่ อ
พิจารณารายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสเปรย์น ้าแร่ช่วยเติมความชุ่ม
ชื่น แก่ผิ วหน้ า ในระดับดีม าก ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.23 ส่วนข้ อ สเปรย์น า้ แร่ ช่ วยกระชับรู ขุม ขนบน
ใบหน้ า ความละเอียดของละอองทาให้ ซึมต่อผิวหน้ าได้ ดี และ ความละเอียดของละอองทาให้ ซึม
ต่อผิวหน้ าได้ ดี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 3.98 และ
3.76 ตามลาดับ

99
ด้ านรู ปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับปั จจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ด้ านรูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณา
รายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับ ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือใน
ระดับ ดี ม าก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.30 รองลงมา คื อ ฉลากบนผลิ ต ภัณ ฑ์ ระบุ ข้ อมูล ชัด เจนและ
ครบถ้ วน ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกในการพกพาและใช้ งาน และ สีและลวดลายเป็ นเอกลักษณ์ของ
สเปรย์ น า้ แร่ เ อเวี ย ง มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ ดี โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.20 4.12 และ 3.94
ตามลาดับ
ด้ านความคาดหวังต่ อ ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านความคาดหวังผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85
เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้ อ ได้ แก่ สเปรย์น ้าแร่
เอเวียงมีคณ
ุ ประโยชน์สาหรับผิวหน้ า สเปรย์น ้าแร่เอเวียงมีอายุการใช้ งานที่เหมาะสม สเปรย์น ้าแร่
เอเวียงมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา และ สเปรย์นา้ แร่ เอเวียงมีหลายขนาดให้ เลือกใช้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 3.99 3.74 และ 3.61 ตามลาดับ
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ ปั จ จัยด้ าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นความคาดหวัง ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3.88 เมื่ อ
พิ จ ารณารายข้ อ พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ ดี ทุกข้ อ ได้ แ ก่ มี การรี วิ ว
ผลิตภัณฑ์จากผู้ที่เคยใช้ จริ ง มีการรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์ เป็ นของแท้ มีบริ การจัดส่งผลิตภัณฑ์
และ บริษัทมีการรับเรื่ องร้ องเรี ยนเมื่อพบความผิดปกติจากสินค้ า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 3.90
3.90 และ 3.78 ตามลาดับ
ด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นศัก ยภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยรวมอยู่ ในระดับ ดี ม าก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.21 เมื่ อ
พิจารณารายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก โดยข้ อผลิตภัณฑ์ ให้
ความสดชื่น ผ่อนคลาย และสุขภาพผิวหน้ าที่ดีขึ ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมา คือ สามารถใช้
สเปรย์น ้าแร่เอเวียงได้ ตลอดทังวั
้ นเมื่อต้ องการมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และมีความคิดเห็นข้ อเมื่อใช้
สเปรย์น ้าแร่เอเวียงแล้ วไม่ก่อให้ เกิดอาการแพ้ หรื อระคายเคือง ข้ อมีประสิทธิภาพใรการบารุงหน้ า
ผิวหน้ าเหมาะกับทุกสภาพผิ ว มี ความคิดเห็น ในระดับดี โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และ 4.04
ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้ วย
ด้ านการโฆษณา ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านการขายโดยพนักงานขาย
และด้ านการตลาดทางตรง พบว่า
ด้ า นการโฆษณา พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการโฆษณา โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.51 เมื่ อ
พิจารณารายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี โดยข้ อมีการโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ เช่น Facebook,Instagram มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 รองลงมา คือ มีการโฆษณาบนสื่อ
กลางแจ้ ง เช่ น ป้ ายโปสเตอร์ ขนาดใหญ่ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3.56 และมี ค วามคิ ด เห็ น ข้ อ มี ก าร
โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โบว์ชวั ร์ ข้ อมีการโฆษณาผ่านสื่อภาพและเสียง เช่น โทรทัศน์ มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 และ 3.36 ตามลาดับ
ด้ านการส่ งเสริมการขาย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการส่งเสริมการขาย โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69
เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ การขาย
สินค้ า 2 ชิ ้น ในราคาพิเศษ การลดราคาช่วงแคมเปญต่างๆ การให้ ของแถม เช่น ซื ้อ 1 แถม 1 และ
การเป็ นสมาชิกสามารถสะสมคะแนนและซื ้อสินค้ าราคาพิเศษได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 3.77
3.76 และ 3.47 ตามลาดับ
ด้ านการประชาสัมพันธ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77
เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ บริษัทให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับสเปรย์น ้าแร่เอเวียงหรือข้ อมูลองค์กร มีการเปิ ดตัวสินค้ าสเปรย์น ้าแร่เอเวียงผ่านผู้ที่
มีชื่อเสียง มีการร่วมมือกับโครงการป้องกันการปล่อยคาร์ บอน และ มีการแจ้ งข่าวสารเกี่ยวกับ
สเปรย์น ้าแร่เอเวียงทาง Website โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 3.76 3.76 และ 3.71 ตามลาดับ
ด้ านการขายโดยพนักงานขาย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการขายโดยพนักงานขาย โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่
พนัก งานขายมี ก ารแต่ ง กายเหมาะสมเรี ย บร้ อย พนัก งานขายมี กิ ริย าท่ าทางสุภ าพเรี ย บร้ อย
พนักงานขายมีการนาเสนอข้ อมูลสินค้ าได้ ครบถ้ วน และ พนักงานขายมีการนาเสนอข้ อมูลสินค้ า
ได้ น่าสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 3.72 3.50 และ 3.49 ตามลาดับ
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ด้ านการตลาดทางตรง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการตลาดทางตรง โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อ
พิจารณารายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้ อ ได้ แก่ การขายสินค้ า
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Shopee Lazada การขายสินค้ าผ่านทาง Web Site ของบริ ษั ท การ
ขายสินค้ าผ่านตัวแทน(ขายตรง) และ การขายสินค้ าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ บริ ษัทตัวแทนจาหน่าย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 3.86 3.54 และ 3.53 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ความถี่ในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บ ผิวหน้ า ยี่ ห้ อเอเวี ยง(ขวด/3เดือน) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง (ขวด/3เดือน)
สูงสุดเท่ากับ 3 ขวด ต่าสุดเท่ากับ 1 ขวด จานวนเฉลี่ย 1 ขวด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.43
ค่ าใช้ จ่ ายในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรั บ ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวี ยง (บาท/ครั ้ง) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง (บาท/ครัง้ )
สูงสุดเท่ากับ 1,000 บาท ต่าสุดเท่ากับ 150 บาท ใช้ จ่ายค่าเฉลี่ย 299.71 บาท และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 140.77 บาท
ขนาดในการเลื อกซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซื อ้ ขนาด
พกพา 50 มล. จานวน 255 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.7
สถานที่ท่ ีเลือกซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื ้อที่ Watsons
จานวน 238 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.5
เหตุผลสาคัญในการเลือกซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื ้อ
เพราะประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ จานวน 152 คิดเป็ นร้ อยละ 38.0
ช่ วงเวลาในการใช้ สเปรย์ นา้ แร่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ เมื่อต้ องการ
ความสดชื่นระหว่างวันจานวน 202 คิดเป็ นร้ อยละ 50.5
บุคคลที่มีอิทธิพลในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื ้อตาม
ตัวเอง จานวน 270 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.5
วัตถุประสงค์ ในการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื ้อเพื่อเติม
ความชุ่มชื่นแก่ผิวหน้ า จานวน 148 คิดเป็ นร้ อยละ 37.0
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สื่อที่ดึงดูดในการเลือกซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื ้อตาม
สื่อออนไลน์ จานวน 282 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70.5
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน พบว่า
ผู้บริ โภคที่มี เพศแตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเวียง
ด้ านความถี่ในการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ โดยเพศหญิง มีพฤติกรรมการ
ซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง(ขวด/3เดือน) มากกว่า เพศชาย
ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1.2 ผู้ บ ริ โภคที่ มี อ ายุแ ตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง
ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง
ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ผู้บริ โภคที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติ ฐานข้ อ ที่ 1.4 ผู้บ ริ โภคที่มี อาชี พ แตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์น า้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับ
ผิ วหน้ ายี่ ห้ อเวีย ง ด้ า นค่ าใช้ จ่ ายในการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ วหน้ ายี่ ห้ อ เอเวีย ง(บาท/ครั ง้ )
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
โดยผู้บริ โภคที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มี พ ฤติกรรมการซือ้ สเปรย์
นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
(บาท/ครัง้ ) มากกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่
ส าหรั บ ผิ ว หน้ า ยี่ ห้ อ เอเวี ย ง ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ า ยี่ ห้ อ เอเวี ย ง
(บาท/ครัง้ ) มากกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับ
ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อ เวี ย ง ด้ า นความถี่ ใ นการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อเอเวี ย ง(บาท/ครั ง้ )
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ประกอบด้ ว ย ด้ า นประโยชน์ ห ลัก ด้ า น
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์คาดหวัง ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ และด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อเอเวี ย งของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
สมมติฐานข้ อที่ 2.1 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพล
ต่อพฤติ กรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซื อ้ สเปรย์นา้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 7.3
สมมติฐานข้ อที่ 2.2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์ และด้ าน
ความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) สามารถพยากรณ์ ได้
ร้ อยละ 7.7
สมมติฐานข้ อที่ 3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้ วย ด้ านการโฆษณา
ด้ า นการส่ ง เสริ ม การขาย ด้ า นการขายโดยพนั ก งานขาย ด้ า นการประชาสัม พั น ธ์ และด้ า น
การตลาดทางตรงที่ มี อิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
สมมติฐานข้ อที่ 3.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการตลาดทางตรง
และด้ านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านในอนาคตท่านจะซื ้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 5.1
สมมติฐานข้ อที่ 3.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการขายโดยพนักงาน
ขาย มี อิทธิพ ลต่อ พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านค่ าใช้ จ่ ายในการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรับ ผิวหน้ ายี่ ห้ อ เอเวีย ง(บาท/ครั ง้ )
สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 8.4
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การอภิปรายผล
การศึกษาวิจยั เรื่อง พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชี พ และรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน พบว่า
ด้ านเพศ ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง ด้ านความถี่ในการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิ วหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยผู้บริ โภคเพศหญิงมี
พฤติ กรรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ ส าหรั บ ผิวหน้ ายี่ห้ อเอเวียงมากกว่าผู้บ ริ โภคเพศชาย เนื่ องจาก
ผู้บริ โภคเพศหญิงมีความต้ องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่ องบารุงผิวหน้ าเป็ นพิเศษ เพราะในแต่ละวัน
ต้ องเจอกับมลภาวะทางอากาศ รังสียูวีจากแสงแดด ที่สามารถทาร้ ายผิวหน้ าและทาให้ เกิดริว้ รอย
ก่อนวัยอันควร จึงทาให้ ผ้ ูบริ โภคเพศหญิงหันมาสนใจและใส่ใจผลิตภัณฑ์สเปรย์นา้ แร่ที่สามารถ
ดู แ ลผิ ว หน้ าได้ และช่ ว ยเติ ม ความชุ่ ม ชื่ น ได้ ตลอดทั ง้ วั น ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของ
ภาวิ ณี กาญจนาภา (2559) ได้ ก ล่า วไว้ ว่า เพศหญิ ง และเพศชายที่ แ ตกต่ า งกัน มี บ ทบาทใน
กระบวนการด้ านพฤติ ก รรมความจ าเป็ นหรื อ ความต้ องการผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ลัก ษณะหรื อ
ผลประโยชน์ ของผลิ ตภัณ ฑ์ ที่แต่ละบุคคลแสวงหาที่จะได้ รับจากการซื อ้ หรื อบริ โภคผลิตภัณ ฑ์
พฤติกรรมแสวงหาและการเลือกรับสื่อและข้ อมูลข่าวสารแตกต่างกัน
ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากผู้บริโภคทังเพศชาย
้
และเพศหญิ ง มีความต้ องการเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้ าที่ต่างกัน หากคุณสมบัติของสเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงสามารถสร้ างความพึงพอใจตอบสนองในสิ่งที่ทงเพศชายและเพศ
ั้
หญิ งต้ องการ ถึงแม้ สิ น ค้ าจะมี ราคาสูง ก็ตาม ผู้บ ริ โภคก็จ ะยินดีในการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ สาหรั บ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อภิชญา เต็มวัฒนางกูร (2559) ได้ ศึกษาปั จจัย
เรื่องการรับรู้คณ
ุ ค่าตรงสินค้ าที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการซื ้อเวชสาอางตราสินค้ ายู
เซอริ นของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริ โภคที่มี เพศแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความ
พึง พอใจโดยรวมในการซื อ้ เวชส าอางตราสิน ค้ ายู เซอริ น ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ไม่แตกต่างกัน
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ด้ านอายุ ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) และด้ าน
ค่าใช้ จ่ ายในการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับ ผิวหน้ ายี่ห้ อเอเวียง(บาท/ครั ง้ ) ไม่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากผู้บริ โภคในทุกช่วง
อายุมี ความต้ องการการบารุ งผิ วหน้ า เพราะผลิตภัณ ฑ์ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
สามารถที่จะตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ ทุกช่วงอายุ ซึ่งในปั จจุบนั ผู้บริ โภคส่วนใหญ่
ในทุกช่วงอายุต่างดูแลผิวหน้ ากันมากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รวีวรรณ อานวยชัย (2550)
ได้ ศึกษาวิจัย เรื่ องปั จจัยด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ และการสื่อสารทางการตลาดที่มี ผลต่อพฤติ กรรมการ
ตัด สิ น ใจซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อ OLAY ของผู้ บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า
ผู้บ ริ โภคที่ มี อ ายุแ ตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ วหน้ า ยี่ ห้ อ OLAY
ไม่แตกต่างกัน
ด้ านระดับการศึกษา ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์
นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ ในการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
(ขวด/3เดือน) และด้ านค่ าใช้ จ่ ายในการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับ ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )
ไม่ แ ตกต่ างกัน อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้
เนื่องจากในปั จจุบนั ผู้บริ โภคทุกระดับการศึกษาสามารถเข้ าถึงช่องทางการรับรู้ข่าวสารได้ ง่าย จึง
ทาให้ ทราบถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงได้ เป็ นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ คารณ สันติพ รวิทย์ (2550) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ องปั จ จัยที่มี อิทธิพ ลต่ อ
พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่ อ งส าอางบ ารุ ง ผิ ว หน้ ายี่ ห้ อนี เ วี ย ส าหรั บ ผู้ ชายวั ย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องสาอาง
บารุงผิวหน้ ายี่ห้อนีเวียสาหรับผู้ชายวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
ด้ านอาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) และด้ าน
ค่าใช้ จ่ ายในการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับ ผิวหน้ ายี่ห้ อเอเวียง(บาท/ครั ง้ ) ไม่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากทุกอาชีพสามารถ
ที่จะใช้ ผลิตภัณฑ์สเปรย์น ้าแร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงได้ ตามความเหมาะสมหรื อความต้ องการ
เพราะทุกอาชีพมีวัตถุประสงค์ในการใช้ งานที่คล้ ายคลึงกัน คือ เพื่อลดการละคายเคืองเมื่อเจอ
มลพิ ษ และเพื่อเพิ่ม ความสดชื่ น ให้ แก่ผิวหน้ าได้ บ่ อยครัง้ ตามความต้ องการ ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัย ของ อัง ค์ วรา อรรถเจริ ญ พร รัต ติ ย า มี ป ระเสริ ฐ สกุล (2556) ได้ ศึก ษาเรื่ อ งปั จ จัยที่ มี
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อิทธิพลผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางตราสินค้ าหนึ่งของไทยสาหรับผู้หญิ งวัย
ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า อาชีพของผู้หญิงวัยทางานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางตราสินค้ าหนึ่งของไทยไม่แตกต่างกัน
ด้ านรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคไม่ได้ เป็ นปั จจัยสาคัญในการเลือก
ซื ้อผลิตภัณฑ์สเปรย์นา้ แร่ เพราะเมื่อผู้บริ โภคมีความต้ องการหรื อพึงพอใจในสินค้ า จึงทาให้ เกิด
พฤติกรรมซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงได้ โดยในทันทีหรื อจะซื ้อบ่อยแค่
ไหนก็ได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ บวรศักดิ์ สาลีฉันท์ (2560) ได้ ศึกษาเรื่ องการตัดสินใจเลือก
เซรั่ม บารุ งผิวหน้ าของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผู้บริ โภคที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน ให้ ความส าคัญ กับ ปั จ จัยในการตัดสิ นใจเลือกซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ เซรั่ม บารุ งผิ วหน้ าไม่
แตกต่างกัน
ผู้บริ โภคที่มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์น า้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยผู้บริโภค
ที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ เอเวียง ด้ าน
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ )มากที่สดุ เนื่องจาก ผู้บริ โภค
กลุ่ม นี ้ เป็ นกลุ่ม คนวัยท างาน ที่มี พ ฤติกรรมการซื อ้ ผลิตภัณ ฑ์ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้ อ
เอเวียง เพราะเมื่ อมี ค วามต้ องการหรื อ พึงพอใจในผลิ ตภัณ ฑ์ สเปรย์ น า้ แร่ สาหรั บผิ วหน้ ายี่ห้ อ
เอเวี ย ง ก็ ส ามารถตัด สิ น ใจซื อ้ ได้ เลยโดยไม่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ราคา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2555) ได้ กล่าวไว้ ว่า โอกาสทางเศรษฐกิจ หรื อรายได้ โอกาสทางเศรษฐกิจของ
เศรษฐกิจของบุคลลากรจะกระทบต่อสินค้ าและบริการที่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อ
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์หลัก ผลิตภัณฑ์
ด้ านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้ านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ และด้ านศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ด้ า นประโยชน์ หลั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี อิท ธิ พ ลต่อ พฤติก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ สาหรั บ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) และ
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ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริ โภครับรู้ ถึงประโยชน์ของผลิตภัณ ฑ์ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง ที่มีความตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริโภคในด้ านต่างๆ ซึง่ ช่วยเติมความชุ่มชื่น
แก่ผิวหน้ า เพราะความละเอียดของละอองสเปรย์นา้ แร่ทาให้ ซึมต่อผิวหน้ าได้ ดี ทาให้ รูขุมขนบน
ใบหน้ ากระชับขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เภตรา แพพิมพารัตน์ (2558) ได้ ศึกษาเรื่ องปั จจัย
ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ้ ครี ม บ ารุ ง ผิ ว กายเพื่ อ ป้ อ งกั น แสงแดดของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้ านประโยชน์หลักมีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อครี มบารุงผิวกายเพื่อป้องกัน
แสงแดดของผู้บริโภค
ด้ านรู ปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) และด้ าน
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) เนื่องจาก รูปทรงของบรรจุ
ภัณฑ์มีสีและลวดลายเฉพาะตัว มีความสะดวกในการใช้ งาน มีมาตรฐาน ซึง่ ผู้บริโภคอาจไม่ได้ เน้ น
รู ปทรงบรรจุภัณ ฑ์ เป็ นหลัก ส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคมี พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงที่คานึงถึงประโยชน์การใช้ งานมากกว่า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ เภตรา
แพพิมพารัตน์ (2558) ได้ ศึกษาเรื่ องปั จจัยทางด้ านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความ
ภักดีต่อตราสินค้ าและพฤติ กรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์โลชัน่ บารุ งผิวกายยี่ห้อยูเซอริ นในโรงพยาบาล
เอกชน เขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นรู ป ลัก ษณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ โลชัน่ บารุงผิวกายยี่ห้อยูเซอริ นในโรงพลาบาลเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้ านความถี่ต่อการซื ้อและด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อต่อครัง้
ด้ านความคาดหวังต่ อผลิตภัณฑ์ ไม่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
เนื่องจากผู้บริ โภคได้ รับประโยชน์ จากผลิตภัณ ฑ์ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า ยี่ห้อเอเวียงตามที่
คาดหวังไว้ ผู้บริ โภคก็จะซือ้ สินค้ าเป็ นประจาแต่ไม่ ได้ เพิ่ม จานวนการซือ้ ที่บ่อยขึน้ เพราะได้ รับ
ประโยชน์ตามความต้ องการอยู่แล้ วและมีอายุการใช้ งานที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ภาราดา ศรี สังข์ (2560) ได้ ศึกษาเรื่ องปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ และการสื่อสารการตลาดแบบครบ
วงจรที่ มีผ ลต่อพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ บารุ งผิวหน้ าเพื่อเพิ่ม ความขาว ของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ที่คาดหวัง ไม่ มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ าเพื่อเพิ่มความขาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เนื่องจากหากผู้บริ โภคได้ รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ สเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ าเกินความคาดหวัง
และมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา ส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคจะเกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์มาก
ยิ่งขึ ้น ทาให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงและเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อให้
ได้ ผลิตภัณฑ์นนั ้ มา ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของศุภรัสมิ์ จิวะรังสินี (2558) ได้ ศึกษาเรื่ องคุณค่า
ตราสินค้ าและปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นกายเรโซ
นา ดราย สเปรย์ ของผู้บริ โภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ค ว าม ค า ด ห วั ง มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก รรม ก า รซื ้อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส เป รย์ ระ งั บ ก ลิ่ น ก า ย
เรโซนา ดราย สเปรย์ ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านผลิตภัณฑ์ ควบ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวี ยง ด้ านความถี่ ในการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ วหน้ า ยี่ห้ อเอเวีย ง(ขวด/3เดื อน) และด้ า น
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) เนื่องจากผู้บริ โภคจะได้ รับ
ผลประโยชน์เพิ่มเติมควบคู่กบั การซื ้อผลิตภัณฑ์สเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ามาอยู่แล้ ว เช่น การได้
รับประกันว่าผลิตภัณฑ์เป็ นของแท้ การมีบริ การจัดส่งสินค้ าหรื อ การได้ รับสินค้ าทดลองเพิ่ม เพื่อ
ทาให้ เกิดความเชื่อมัน่ ต่อผลิตภัณฑ์ จึงทาให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวีย ง ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ ศิ ริว รรณ เสรี รัต น์ (2541) ได้ ก ล่า วไว้ ว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ค วบ
หมายถึง ผลประโยชน์ ที่ ผ้ ูซื อ้ ได้ รับ เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากผลิต ภัณ ฑ์ และผลิ ตภัณ ฑ์ ที่มี ตัวตน
ประกอบด้ วย การขนส่ง การให้ สินเชื่อ การรับประกันและการให้ บริการอื่นๆ
ด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) และด้ าน
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) เนื่องจากสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงมีประสิทธิภาพในการบารุงผิวหน้ า ไม่ก่อให้ เกิดอาการแพ้ เหมาะกับทุกสภาพ
ผิว ใช้ เพียงหนึ่งครัง้ ก็สามารถอยู่ได้ ตลอดวัน ไม่จาเป็ นต้ องใช้ ครัง้ ละปริ มาณมากหรื อซื ้อบ่อยครัง้
จึงทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความพึงพอใจจากผลิตภัณฑ์เมื่อเปรี ยบเทียบในเรื่ องความคุ้มค่ากับราคาที่
ต้ อ งจ่ า ยไป ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของ ภาราดา ศรี สัง ข์ (2560) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ด้ า น
ผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื อ้ ผลิตภัณ ฑ์ บารุ ง
ผิวหน้ าเพื่อเพิ่มความขาว ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
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ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ าเพื่อเพิ่มความ
ขาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้ วย ด้ านการโฆษณา
ด้ า นการส่ ง เสริ ม การขาย ด้ า นการขายโดยพนั ก งานขาย ด้ า นการประชาสัม พั น ธ์ และด้ า น
การตลาดทางตรงมี อิท ธิ พ ลต่ อ พฤติ กรรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรับ ผิ วหน้ ายี่ห้ อ เอเวียง ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ด้ านการส่ งเสริ ม การขาย มีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการมีโปรโมชั่น การลดราคาในช่วงแคมเปญต่างๆ หรื อ
การสะสมแต้ มซื ้อสินค้ าราคาพิเศษ ซึ่งทาให้ ผ้ บู ริ โภครู้สึกว่าได้ รับสิทธิพิเศษจะช่วยกระตุ้นและทา
ให้ เกิ ด โอกาสที่ ผ้ ูบ ริ โภคจะตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ าได้ ในทัน ที หากยิ่ ง ผู้บ ริ โภคใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี การ
ทาโปรโมชั่นอยู่แล้ ว จะยิ่งทาให้ เกิดพฤติกรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงได้
อย่างง่าย ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รังสิยา พวงจิตร (2555) ได้ ศกึ ษาเรื่อง เครื่ องมือการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบู ร ณาการที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ้ และความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า ของ
เครื่ องสาอาง Oriental Princess ของผู้บริ โภคเพศหญิ งในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า เครื่ องมือ
สื่อสารทางการตลาด ด้ านการส่งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อและความภักดี
ต่อตราสินค้ าของเครื่องสาอาง Oriental Princess ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) ไม่มีอิทธิพล
ต่อพฤติ กรรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ สาหรั บผิวหน้ ายี่ห้ อเอเวียง เนื่ องจากผลิตภัณ ฑ์ สเปรย์ น า้ แร่
สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง มีราคาที่หลากหลายตามแต่ละขนาดของผลิตภัณฑ์ ขึน้ อยู่กับการใช้
งานของผู้บริโภค หากไม่มีการจัดโปรโมชัน่ หรื อการลดราคาในช่วงแคมเปญต่างๆ ผู้บริโภคก็ยงั ซื ้อ
ผลิตภัณฑ์สเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงอยู่ดี ซึง่ ผู้บริ โภคเน้ นที่ประโยชน์และประสิทธิของ
ผลิตภัณ ฑ์เป็ นหลัก ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศศิธร ประยูรสวีสดิ์เดช (2561) ได้ ศึกษาเรื่ อง
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมซื ้อครี มบารุงผิว
ประเภทนรี ม ลดริ ว้ รอย (ระดับ Counter Brand) ของผู้ห ญิ ง วัยท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร
พบว่า ด้ านการส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมซื ้อครี มบารุงผิวประเภทนรีมลดริ ว้
รอย (ระดับ Counter Brand) ของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
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ด้ านการตลาดทางตรง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวี ย ง ด้ า นความถี่ ในการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ ว หน้ า ยี่ ห้ อเอเวี ย ง(ขวด/3เดื อ น) อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากนักการตลาดสามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้ โดยตรง ใน
ช่องทางออนไลน์ การส่งอีเมล หรื อทางเว็ปไซต์ของทางบริ ษัท ทาให้ ผ้ ูบริ โภครับรู้ข่าวสารได้ อย่าง
รวดเร็ ว ส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมการซื อ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ สิ รินภา จิณ ณากูล สิทธิ์ (2552) ได้ ศึกษาเรื่ อง การสื่อสารทางการตลาดที่มี ผลต่อ
พฤติกรรมการซื ้อเครื่ องสาอางไทยของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารทางการตลาด
ด้ า นการตลาดทางตรงมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่ อ งส าอางไทยของผู้ ห ญิ ง ใน
กรุงเทพมหานคร
ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) ไม่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง เนื่องจากการที่ผ้ บู ริ โภคได้ รับรู้ข่าวสาร
ของผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างเว็ปไซต์ของทางบริษัท หรื อบริ ษัทตัวแทนจาหน่อย แต่ไม่ได้
ทาให้ ผ้ ูบริ โภคมีพ ฤติกรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงในจานวนที่เพิ่มขึน้ ซึ่ง
สอดคล้ องกับทฤษฎีของ ปริ ญ ลักษิตานนท์ (2544) ซึง่ กล่าวว่าการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่ กลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การตลาดในด้ า นการโฆษณา การประชาสัม พั น ธ์
การส่งเสริ มการขาย และการใช้ พนักงานขายอย่างมีการผสมผสานและสอดคล้ องเพื่อโน้ มน้ าว ชัก
จูงผู้บริโภค เพื่อนาไปสูพ่ ฤติกรรมการซื ้อ โดยไม่รวมถึงการตลาดทางตรง
ด้ า นการโฆษณา ไม่ มี อิทธิ พ ลต่ อ พฤติก รรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ สาหรับ ผิวหน้ ายี่ห้ อ
เอเวี ยง ด้ านความถี่ ในการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ วหน้ า ยี่ห้ อเอเวีย ง(ขวด/3เดื อน) และด้ า น
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) เนื่องจากผู้บริ โภคเห็นการ
โฆษณาตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสื่อกลางแจ้ ง สื่อออนไลน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการ
รับรู้ แต่ยงั ไม่ทาให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง อาจเพราะต้ องการ
หาข้ อมูลเปรียบเทียบคุณสมบัติกบั ยี่ห้ออื่นๆก่อน เพื่อให้ ตวั ผู้บริ โภคได้ รับผลประโยชน์มากที่สดุ ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สิรินภา จิณณากูล (2552) ได้ ศึกษาเรื่ องการสื่อสารทางการตลาดที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่ องสาอางคไทยของผู้ห ญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารทาง
การตลาด ด้ านการโฆษณา ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อเครื่องสาอางไทยของผู้หญิงใน
กรุงเทพมหานคร
ด้ านการขายโดยพนักงานขาย ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับ
ผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)
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เนื่ อ งจากการขายโดยพนัก งานขาย เป็ น การสื่ อ สารกับ ผู้บ ริ โภคโดยตรงด้ ว ยท่ า ทางที่ สุภ าพ
เรี ยบร้ อย เพื่ อเป็ น การชักน าให้ ผ้ ูบริ โภคสนใจสเปรย์ น า้ แร่ สาหรับ ผิวหน้ ายี่ห้ อเอเวียง แต่ห าก
ผู้บริ โภคสนใจในผลิตภัณ ฑ์นนั ้ อยู่แล้ วก็จะศึกษาหาข้ อมูลมาก่อนจนเกิดพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์
นา้ แร่ ส าหรับ ผิ วหน้ ายี่ห้ อเอเวีย ง ที่จ ะสามารถซื อ้ ได้ ทันที ซึ่ง สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ ศศิ ธ ร
ประยูรสวีส ดิ์ เดช (2561) ได้ ศึกษาเรื่ อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและแรงจูง ใจที่ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติ กรรมซือ้ ครี มบารุ งผิวประเภทนรี มลดริ ว้ รอย (ระดับ Counter Brand) ของ
ผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้ านการขายโดยพนักงานขาย ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมซื ้อครี มบารุงผิวประเภทครี มลดริ ว้ รอย (ระดับ Counter Brand) ของผู้หญิงวัยทางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เนื่องจากพนักงานขายสามารถสื่ อสารกับผู้บริ โภคได้ โดยตรง สามารถนาเสนอข้ อมูลสินค้ าได้
ครบถ้ วนและน่าสนใจ ด้ วยกิริยาที่สภุ าพเรี ยบร้ อย เพื่อเป็ นการโน้ มน้ าวให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดพฤติกรรม
การซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง หากสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวี ยงมีราคา
สูงผู้บริ โภคจะได้ รับขนาดและปริ มาณของผลิตภัณฑ์ที่มากขึ ้นด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
จรรยา แบบสุวรรณ (2560) ได้ ศึกษาเรื่ อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื ้อโฟมล้ างหน้ าสาหรับผู้ชายของผู้บริโภคในเขตกรงเทพมหานคร พบว่า เครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาดด้ านการขายโดยใช้ พ นักงานขายโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจ
ซื ้อโฟมล้ างหน้ าสาหรับผู้ชายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านการประชาสัมพันธ์ ไม่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อเอเวียง ด้ านความถี่ในการซื ้อสเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) และด้ าน
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) เนื่องจากการประชาสัมพันธ์
เป็ นการให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า ยี่ห้อเอเวียงผ่านทาง องค์กร เว็ปไซต์
หรือผู้ที่มีชื่อเสียง ทาให้ ผ้ บู ริ โภครู้จกั ผลิตภัณฑ์ และก่อให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับ
ผิ วหน้ า ยี่ห้ อเอเวียง แต่ผ้ ูบริ โภคส่วนใหญ่ มี ก ารใช้ สิน ค้ าเป็ น ประจ าอย่างต่ อเนื่ อง จึ ง สามารถ
ตัดสินใจเองได้ ว่าต้ องการหรื อไม่ต้องการใช้ ผลิตภัณ ฑ์นัน้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ จรรยา
แบบสุวรรณ (2560) ได้ ศึกษาเรื่ อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์ กับการ
ตัดสินใจซื ้อโฟมล้ างหน้ าสาหรับผู้ชายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เครื่ องมือสื่อสาร
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ทางการตลาด ด้ านกระประชาสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน ใจซื ้อโฟมล้ างหน้ าสาหรับ
ผู้ชายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการซื ้อการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นข้ อเสนอแนะดังนี ้
1.ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
ผู้ประกอบการควรนาข้ อมูลลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ไปพัฒนาแผนการทาธุรกิจ
และกาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อให้ มีความเหมาะสมตรงกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมายมากที่สุด
โดยให้ ความสาคัญ กับผู้บริ โภคที่เป็ นเพศหญิง มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท เนื่องจากผลวิจัย
พบว่า เป็ นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการซื ้อการซื ้อสเปรย์นา้ แร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงด้ านความถี่ใน
การซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน)และด้ านค่าใช้ จ่ายในการซือ้ สเปรย์
น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้ ) มากที่สดุ
2. ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
2.1 ด้ านประโยชน์ หลักผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรพัฒนาสเปรย์นา้ แร่ สาหรับ
ผิวหน้ าเพื่อช่วยเติมความชุ่มชื่นแก่ผิวหน้ า โดยการวิจยั และพัฒนาส่วนผสมให้ มีประสิทธิภาพ ที่ใช้
สารสกัดจากธรรมชาติ เช่น ว่านหางจระเข้ มะเขือเทศ เพื่อลดปั ญหาของสารเคมีที่ทาลายเซลล์
ผิวหน้ า และช่วยฟื น้ ฟูสภาพผิวให้ มีความชุ่มชื่นได้ ตลอดทังวั
้ น
2.2 ด้ านความคาดหวังต่ อผลิตภั ณ ฑ์ ผู้ประกอบการควรพัฒ นาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวี ยงให้ มีหลายสูตร เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้บริโภคในเรื่องคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ผ้ บู ริ โภคจะได้ รับ เมื่อเทียบความคุ้มค่ากับราคา
ที่ผ้ บู ริโภคต้ องจ่ายไป ให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความพึงพอใจมากที่สดุ
3. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3.1 ด้ านการตลาดทางตรง ผู้ ประกอบการควรมี ก ารคิ ด ค้ นกลยุ ท ธ์ ส าหรั บ
การตลาดโดยเน้ นสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook เพื่อสร้ างการรับรู้ให้ ผ้ บู ริ โภคด้ วย
โปรโมชั่น หรื อ Beauty content และช่องทางออฟไลน์เพื่อที่จะสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริ โภค
เป้าหมายได้ ดียิ่งขึ ้น
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3.2 ด้ านการส่ งเสริมการขาย ผู้ประกอบการควรจัดเซ็ตของขนาดผลิตภัณฑ์ให้ มี
ทัง้ ขนาดใหญ่ และเล็ก โดยการขายสินค้ า 2 ชิน้ ในราคาพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริ โภค เพราะ ผู้บริ โภคบางท่ านซือ้ ขนาดใหญ่ สาหรับใช้ ภ ายในบ้ านและผู้บริ โภคบางท่านซือ้
ขนาดเล็กไว้ สาหรับพกพาที่จะสามารถใช้ ได้ ทุกที่ทุกเวลาตามความต้ องการ เป็ นการกระตุ้นให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื ้อสินค้ าโดยง่าย
3.3 ด้ านการขายโดยพนักงานขาย ผู้ประกอบการควรจัดอบรมพนักงานขายให้ มี
การแต่งกายเหมาะสมเรี ยบร้ อยในขณะนาเสนอการขาย และจัดอบรมเกี่ยวกับการนาเสนอข้ อมูล
สินค้ าให้ น่าสนใจ เทคนิค การพูดเชิญ ชวนแนะนาผลิตภัณ ฑ์ รวมกับการให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องและ
ครบถ้ วน เพื่อสร้ างความประทับใจให้ กบั ผู้บริโภค

ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
สาหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. การวิจัยในครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยมุ่งเน้ นการศึกษาเกี่ ยวกับปั จ จัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ และการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมี อิทธิพ ลต่อ พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ
เอเวียง ในครัง้ ต่อไปผู้วิจัยอาจจะเลือกทาการศึกษาตัว แปรอื่นเพิ่มเติม เช่น ทัศนคติของผู้บริ โภค
คุณค่าตราสินค้ า เป็ นต้ น
2. ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยใช้ วิธีเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม
เพียงอย่างเดียว ดังนัน้ เพื่อให้ การวิจัยในครัง้ ต่อไปมีความสมบูรณ์ มากขึน้ ควรทาการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ หรื อใช้ เทคนิคของเครื่ องมือในการวิจยั อื่น ๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ เพื่อสามารถ
กาหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารตราสินค้ าและตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ อย่างแท้ จริง
3. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่กว้ างมากขึน้ นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
ทราบถึง พฤติ กรรมการซื อ้ สเปรย์ น า้ แร่ ส าหรั บ ผิ วหน้ ายี่ ห้ อ เอเวีย ง ของผู้บ ริ โภคที่ อ าศัย อยู่ใน
ภูมิภาคอื่น ๆ สามารถนาข้ อมูลที่ได้ ไปวางแผนกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ อย่างเหมาะสมกับ
ผู้บริโภคในแต่ละพื ้นที่
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง
พฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
เรี ยนผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของ หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะบริ หารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อ Evian ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั จึงใครขอความ
กรุณาจากท่าน ในการตอบแบบสอบถามทุกข้ อตามความเป็ นจริ ง โดยผู้วิจยั จะเก็บคาตอบของท่านไว้
เป็ นความลับและนามาใช้ ในการวิเคราะห์เชิงสถิติในภาพรวมเท่านัน้ ขอขอบคุณท่านที่กรุณาให้ ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครัง้ นี ้
คาชี ้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามมีจานวนทัง้ หมด 7 หน้ า ประกอบด้ วยคาถาม 4 ส่ วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจยั จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยขอให้ อ่านแบบสอบถามอย่าง
ละเอียดและตอบให้ ครบทุกข้ อตามความเป็ นจริ ง ทังนี
้ ้ข้ อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามจะเก็บรวบรวมไว้
เป็ นความลับ และนาไปใช้ ในการศึกษาเท่านัน้ คาตอบของท่านจะมีคณ
ุ ค่าสาหรับงานวิจยั และผู้วิจยั
ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างสูง ที่ทกุ ท่านเสียสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม
ฉบับนี ้
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่ องหมาย √ ลงในช่อง [ ] หน้ าข้ อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
มากที่สดุ
เพียงข้ อเดียว
เพศ
[ ] 1) หญิง
[ ] 2) ชาย
อายุ
[ ] 1) 18 – 27 ปี
[ ] 2) 28 – 37 ปี
[ ] 3) 38 – 47 ปี
[ ] 4) 48 ปี ขึ ้นไป
ระดับการศึกษา
[ ] 1) ต่ากว่าปริญญาตรี
[ ] 2) ปริญญาตรี
[ ] 3) สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
[ ] 1) นักเรี ยน / นักศึกษา
[ ] 2) ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
[ ] 3) พนักงานบริษัทเอกชน
[ ] 4) ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ
[ ] 5) แม่บ้าน / พ่อบ้ าน / เกษียณอายุ
[ ] 6) อื่นๆ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
[ ] 1) ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
[ ] 2) 10,001 – 20,000 บาท
[ ] 3) 20,001 – 30,000 บาท
[ ] 4) 30,001 – 40,000 บาท
[ ] 5) 40,001 บาท ขึ ้นไป
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
คาชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงข้ อเดียวที่ตรงตามระดับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สดุ
ระดับความคิดเห็น
ปั จจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

(5)
ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์
1. ความละเอียดของละอองสเปรย์ทาให้ ซมึ ซับต่อ
ผิวหน้ าได้ ดี
2. สเปรย์น ้าแร่ชว่ ยทาให้ Make up ติดนาน
3. สเปรย์น ้าแร่ชว่ ยเติมความชุม่ ชื่นแก่ผิวหน้ า
4. สเปรย์น ้าแร่ชว่ ยกระชับรูขมุ ขนบนใบหน้ า

ด้ านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ
2. สีและลวดลายของผลิตภัณฑ์มีความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของเอเวียง
3. ฉลากของผลิตภัณฑ์ระบุข้อมูลชัดเจนและ
ครบถ้ วน
4. ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกในการพกพาและใช้
งาน

ด้ านความคาดหวังผลิตภัณฑ์
1. สเปรย์น ้าแร่เอเวียงมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
ราคา
2. สเปรย์น ้าแร่เอเวียงมีหลายขนาดในการเลือกใช้
3. สเปรย์น ้าแร่เอเวียงมีอายุการใช้ งานทีเ่ หมาะสม
4. สเปรย์น ้าแร่เอเวียงมีคณ
ุ ประโยชน์สาหรับ
ผิวหน้ า

เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ

(4)

(3)

ไม่เห็น
ด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

(2)

(1)
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์
คาชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงข้ อเดียวที่ตรงตามระดับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สดุ
ระดับความคิดเห็น
ปั จจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์ควบ
1. ทางบริษัทมีการรับเรื่ องร้ องเรียนจากลูกค้ าเมื่อ
พบความผิดปกติจากผลิตภัณฑ์
2. มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์เป็ นของแท้
3. มีการรี ววิ ผลิตภัณฑ์จากผู้ที่เคยใช้ จริง
4. มีบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์

ด้ านศักยภาพผลิตภัณฑ์
1. สามารถใช้ สเปรย์น ้าแร่เอเวียงได้ ตลอดทังวั
้ น
เมื่อต้ องการ
2. เมื่อใช้ สเปรย์น ้าแร่เอเวียงแล้ วไม่ก่อให้ เกิด
อาการแพ้ หรื อระคายเคือง
3. ผลิตภัณฑ์ให้ ความสดชื่น ผ่อนคลายและ
สุขภาพผิวหน้ าที่ดีขึ ้น
4. มีประสิทธิภาพในการบารุงผิวหน้ า เหมาะกับ
ทุกสภาพผิวแม้ ผิวที่บอบบางของเด็กทารก

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
คาชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงข้ อเดียวที่ตรงตามระดับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สดุ
ระดับความคิดเห็น
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ด้ านโฆษณา
1. มีการโฆษณาสินค้ าสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อ เอเวียงบนสื่อกลางแจ้ ง เช่น โปสเตอร์ / ป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่
2. มีการโฆษณาสินค้ าสเปรย์น ้าแร่สาหรับผวิหน้ า
ยี่ห้อ เอเวียงผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Youtube,
Facebook, Instagram
3. มีการโฆษณาสินค้ าสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อ เอเวียงผ่านสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียง
เช่น โทรทัศน์
4. มีการโฆษณาสินค้ าสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ า
ยี่ห้อ เอเวียงผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์
นิตยสาร โบว์ชวั ร์

ด้ านการส่งเสริมการขาย
1.การเป็ นสมาชิกได้ มีการสะสมคะแนนและซื ้อ
สินค้ าราคาพิเศษ
2.การให้ ของแถม เช่น ซื ้อ 1 ขวด แถม 1 ขวด
3.การขายสินค้ า 2 ชิ ้น ในราคาพิเศษ
4.การลดราคาช่วงแคมเปญต่างๆ

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
คาชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงข้ อเดียวที่ตรงตามระดับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สดุ
ระดับความคิดเห็น
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

(5)
ด้ านประชาสัมพันธ์
1. บริษัทให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ าสเปรย์น ้าแร่เอ
เวียง
2. มีการเปิ ดตัวสินค้ าสเปรย์น ้าแร่เอเวียงผ่าน
ศิลปิ น นักร้ อง นักแสดง หรื อผู้ที่มีชื่อเสียง
3. มีการแจ้ งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สเปรย์
น ้าแร่เอเวียงผ่านทางเว็ปไซต์
4. มีการร่วมมือกับโครงการ ปกป้องการขนส่งการ
ปล่อยคาร์ บอนในท้ องถิ่น

ด้ านการขายโดยใช้ พนักงานขาย
1. พนักงานขายมีการนาเสนอข้ อมูลสินค้ าได้
ครบถ้ วน
2. พนักงานขายนาเสนอข้ อมูลสินค้ าได้ น่าสนใจ
3. พนักงานขายมีกิริยา ท่าทาง สุภาพเรี ยบร้ อย
4. พนักงานขายมีการแต่งกาย เหมาะสมเรียบร้ อย

ด้ านการตลาดทางตรง
1. การขายสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น
Shopee Lazada
2. การขายสินค้ าผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท
3. การขายสินค้ าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัทตัวแทน
จาหน่าย
4. การขายสินค้ าผ่านตัวแทน (ขายตรง)

เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ

(4)

(3)

ไม่เห็น
ด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

(2)

(1)
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ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้ สเปรย์ นา้ แร่ สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงข้ อเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สดุ
1.ความถี่ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ………………… ขวด/3 เดือน
2.ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง ………………….. บาท/ครัง้
3.ขนาดในการเลือกซื ้อสเปรย์น ้าแร่
[ ] 1) ขนาดพกพา 50 มล.
[ ] 2) ขนาดกลาง 150 มล.
[ ] 3) ขนาดใหญ่ 300 มล.
4.สถานที่ที่ท่านซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงบ่อยที่สดุ
[ ] 1) Watsons
[ ] 4) eveandboy
[ ] 2) Boots
[ ]5) อื่นๆ โปรดระบุ....................................
[ ] 3) Online
5.เหตุผลสาคัญในการเลือกซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
[ ] 1) ตราสินค้ า
[ ] 4) ราคา
[ ] 2) ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
[ ] 5) การส่งเสริมการขาย
[ ] 3) ความสะดวกในการใช้ งาน
[ ] 6) ความสะดวกในการซื ้อ
[ ] 7) อื่นๆ โปรดระบุ....................................
6.ช่วงเวลาที่ท่านใช้ สเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงบ่อยที่สดุ
[ ] 1) ก่อน Make up
[ ] 4) ต้ องการความสดชื่นระหว่างวัน
[ ] 2) หลัง Make up
[ ] 5) หลังเจอแสงแดด
[ ] 3) เมื่อรู้สกึ ระคายเคืองผิวหน้ า
[ ] 6)อื่นๆ โปรดระบุ....................................
7. บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียงของท่านคือใคร
[ ] 1) ตัวเราเอง
[ ] 4) แฟน
[ ] 2) ครอบครัว
[ ] 5) ดารา / นักแสดง
[ ] 3) คนรู้จกั
[ ] 6) อื่นๆ โปรดระบุ..........................
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8. วัตถุประสงค์ในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
[ ] 1) เติมความชุ่มชื่นแก่ผิวหน้ า [ ] 4) ลดการระคายเคืองจากฝุ่น ควัน
[ ] 2) กระชับรูขมุ ขนบนผิวหน้ า [ ] 5) ใช้ ได้ ตลอดทังวี
้ นโดยไม่ทิ ้งสารตกค้ าง
[ ] 3) ช่วยให้ Make up ติดทนนาน
9. สื่อที่ดงึ ดูดในการซื ้อสเปรย์น ้าแร่สาหรับผิวหน้ ายี่ห้อเอเวียง
[ ] 1) สื่อออนไลน์
[ ] 4) โทรทัศน์
[ ] 2) ป้ายโฆษณา
[ ] 5) อื่นๆ โปรดระบุ…………………..
[ ] 3) วิทยุ

ขอขอบพระคุณที่ให้ ความร่วมมือ

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
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