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การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาถึง ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาถึง
ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร   รูปแบบการดําเนินชีวิต   บุคลิกภาพของผูบริโภค   
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร   และปจจัยดานผลิตภัณฑดานตาง ๆ ไดแก ดาน
คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  ดานคุณภาพของแชมพูสมุนไพร  ดานตราสินคาแชมพูสมุนไพร  
ดานความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร   และดานบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร  ที่มีผลตอ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน โดยการใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล   สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชการ
คํานวณหาคารอยละ    คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหความแตกตางใชคาที  
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  การวิเคราะหการเปรียบเทียบพหุคูณ  เพ่ือทดสอบ
ความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู  และการคํานวณคาสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  การ
วิจัย พบวา  

1. ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  พบวา ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครสวนใหญเปนเพศหญิง   อายุระหวาง 21 – 30 ป   ประกอบอาชีพเปน
พนักงานบริษัทเอกชน   ระดับการศึกษาปริญญาตรี   และมีรายไดตอเดือน 10,001 - 20,000 
บาท  

  2. แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภค     พบวา  
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญซ้ือแชมพูสมุนไพรที่สวนผสมดอกอัญชัน   รูปแบบ
ขวดพลาสติกขนาดกลาง (240 ลบ .ซม .)   ซ้ือแชมพูสมุนไพรจากซุปเปอรมาร เก็ตใน
หางสรรพสินคา  ผูที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรสวนใหญเปนการ
ตัดสินใจจากตนเอง   ผูบริโภคตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรโดยใชเกณฑสัดสวนคุณสมบัติของ
แชมพูสมุนไพร มากกวาราคาของแชมพูสมุนไพร  มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรในระดับซ้ือแนนอน  และมีแนวโนมพฤติกรรมดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพู
สมุนไพรในระดับมีแนวโนมวาจะบอก    

3. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคไดแก ดานกิจกรรม   และดานความสนใจ   
พบวา ผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวมในดานกิจกรรมในระดับบางครั้ง   ในขอปลูก
ตนไมที่เกี่ยวกับสมุนไพร   เลือกซื้อสินคาที่มีสวนผสมสมุนไพร   สนทนากับบุคคลอื่นเกี่ยวกับ
สมุนไพร   เขาอบรมหลักสูตรความรูดานสมุนไพร   ชมรายการโทรทัศนเกี่ยวกับความงามจาก



สมุนไพร   และในขออานหนังสือหรือนิตยสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑความงามจากสมุนไพร   
ตามลําดับ  สําหรับดานความสนใจในระดับบางครั้ง ในขอสนใจศึกษาคุณประโยชนของสมุนไพร   
สนใจบริโภคอาหารที่มีสวนผสมของสมุนไพร   สนใจผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสมุนไพร  สนใจ
การอบไอน้ําโดยใชสมุนไพร  สนใจไปใชบริการที่สถาบันเสริมความงามสมุนไพร   และในขอ
สนใจสมัครเปนสมาชิกหนังสือสมุนไพรเพ่ือความงาม  ตามลําดับ 

4.  บุคลิกภาพของผูบริโภค   พบวาผูบริโภคมีบุคลิกภาพแบบนิยมสินคาไทยมาก   
แบบแสวงหาสิ่งใหม ๆมาก   แบบลาสมัยมาก   และแบบยึดภาพพจนของตราสินคามาก   

5.  ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร    พบวาผูบริโภคสวน
ใหญตอบคําถามไดถูกตอง   และมีความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรใน
ระดับปานกลาง  

6.  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    คุณภาพของแชมพู
สมุนไพร   ตราสินคาแชมพูสมุนไพร   ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร    และบรรจุภัณฑ
ของแชมพูสมุนไพร   พบวาผูบริโภคสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร    เห็นดวยเกี่ยวกับคุณภาพของแชมพูสมุนไพร   และตราสินคาแชมพูสมุนไพร       
และมีความคิดเห็นในระดับไมแนใจเกี่ยวกับความหลากหลาย   และบรรจุภัณฑของแชมพู
สมุนไพร 

7.  ปจจัยทางดานลักษณะประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ   อายุ   อาชีพ   ระดับ
การศึกษา และรายไดตอเดือน มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา  

เพศ   และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติ   และดาน
ราคาของแชมพูสมุนไพรไมแตกตางกัน   แตพบวาดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   และ
ดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพรแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

อายุที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดาน
คุณสมบัติ   และดานราคาของแชมพูสมุนไพร   ดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   และดาน
การบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพรแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อาชีพ   และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติ   และดาน
ราคาของแชมพูสมุนไพรแตกตางกัน   แตพบวาดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   และดาน
การบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพรไมแตกตางกัน    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

8.  รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม   มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติ



ของแชมพูสมุนไพร   ดานราคาของแชมพูสมุนไพร   และดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   แตไมมีความสัมพันธกับดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือ
แชมพูสมุนไพร   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

9.  รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติ
ของแชมพูสมุนไพร ดานราคาของแชมพูสมุนไพร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   และ
มีความสัมพันธกับดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร    และดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือ
แชมพูสมุนไพร   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

10.  บุคลิกภาพแบบลาสมัย / ตามสมัย ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติ
ของแชมพูสมุนไพร   ดานราคาของแชมพูสมุนไพร   และดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพู
สมุนไพร แตมีความสัมพันธกับดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร      อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

11.  บุคลิกภาพแบบยึดภาพพจนของตราสินคา / ยึดความประหยัด  (คุมคากับราคา) 
ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   ดานราคาของแชมพูสมุนไพร   
ดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   และดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

12.  บุคลิกภาพแบบแสวงหาสิ่งใหม ๆ / อนุรักษนิยม   มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   ดานราคาของแชมพูสมุนไพร   และดานการบอกตอบุคคล
อ่ืนใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   แตไมมีความสัมพันธกับดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

13.  บุคลิกภาพแบบนิยมสินคาตางประเทศ  / นิยมสินคาไทย   มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   ดานราคาของแชมพูสมุนไพร   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01   แตไมมีความสัมพันธกับดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   และดาน
การบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

14.   ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรมีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร และ
พบวาไมมีความสัมพันธในดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    ดานราคาของแชมพูสมุนไพร   
และดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



15.  ปจจัยทางดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับคุณภาพของแชมพูสมุนไพร   ตราสินคาแชมพู
สมุนไพร   และบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติ
ของแชมพูสมุนไพร    ดานราคาของแชมพูสมุนไพร   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
และมีความสัมพันธกับดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   และดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือ
แชมพูสมุนไพร   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

16.  ปจจัยทางดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   มีความสัมพันธ
ตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    ดานราคาของแชมพูสมุนไพร    และดานการ
ตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพร   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   และมีความสัมพันธกับ
ดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

17.  ปจจัยทางดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร   มี
ความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    ดานราคาของแชมพูสมุนไพร   
ดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   และดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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This study investigated the factors of herbal shampoo which had an affect on 

the consumers’ trend in making their decision to buy the product. In the study, the 
consumers were categorized according to their population characteristics, lifestyles, 
personalities, and the extent of their knowledge about herbal shampoo. Regarding the 
factors of the product, the study looked at its value, price, quality, brand names, product 
ranges, and packaging. Four hundred consumers in Bangkok area were used as 
samples. They were asked to answer a questionnaire. The data obtained was analyzed 
using percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and LSD, and 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The findings were as follows: 

1. Most samples were 21 to 30 year-old, college educated females working in        
a private company with a salary between 10,001 – 20,000 baht. 
 
 2. They made their purchase of the product mostly from supermarkets. The 
most preferable herbal shampoo was the kind with the Butterfly Pea as a main herbal 
ingredient. The container preferred best was a 240 ml. medium-sized plastic bottle. 
Their decision to buy was according to their own choice and it was based on the value 
more than the price of the product. When asked about their trend in buying, they said 
they would definitely buy the product and would recommend it to others. 
 
 3. Concerning their lifestyles, the activities most samples sometimes pursued 
were planting herbal plants, buying herbal products, discussing with others about herbs, 
attending a course in herbs, watching TV programs on herbs and beauty, and reading 
about it in books or magazines. Learning about herbs and its value, eating herbal food, 
buying herbal products, taking herbal saunas, visiting herbal spas and beauty solons, 
and subscribing herbal-for-beauty magazines were the interests they sometimes took 
part in, respectively. 
 



 4. As for their personality, the samples ranked the following as high: preferring 
Thai products to other goods, being adventurous, sticking to old-fashioned styles, and 
having brand loyalty. 
 
 5. Most samples had fair knowledge about herbal shampoo and most could 
correctly answer questions about herbs. 
 
 6. When asked about their opinion on the factors of the product, most totally 
agreed on its having good value, quite agreed on its quality and its brand names. 
However, they expressed uncertainty over its product ranges and packaging. 
 
 7. The samples’ difference in sex, age, occupation, education, and salary had 
an affect on their trend in buying the product, the details of which were as follows: 

- Based on the product value and price, the samples with different sex and 
education showed no difference in their trend in buying the product. The difference was 
seen, however, when the consideration was based on the samples’ decision to buy and 
to recommend the product to others. The significant level of all was at 0.05. 

- Based on all four - the product value, the price, the decision to buy, and the 
recommendation made on the product - the sample with different age revealed                 
a  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  t r e n d  i n  b u y i n g  a t  t h e  l e v e l  o f  0 . 0 5 . 

- The samples with different occupation and salary were seen to have a 
different trend in buying the product based on the product value and the price while 
there was no such difference based on the decision to buy and to recommend the 
p r o d u c t  t o  o t h e r s ,  t h e  s i g n i f i c a n t  l e v e l  o f  a l l  b e i n g  a t  0 . 0 5 . 
 
 8. The samples’ activities correlated with their trend in buying based on the 
product value, the price, and the decision to buy, all at the significant level of 0.01. 
However, no such correlation was seen when the samples’ making recommendation on 
the product was taken into account. The latter obtained the significance at the level of 
0.05. 
 
 9. Based on the product value and price, a significant correlation at the level of 
0.01 was evidently seen between the samples’ lifestyles and their trend in buying. Such 



the correlation was also seen based on the samples’ decision to buy and to recommend 
the product to others but at the significant level of 0.05. 
 
 10. Their personality types, trendy or old-fashioned, did not yield any correlation 
with their trend in buying based on the product value, the price, and the 
recommendation made on the product. Only when based on the decision to buy was 
such the correlation seen,      all at the significant level of 0.05. 
 
 11. Based on all four criteria - the product value, the price, the decision to buy, 
and the recommendation made on the product- no correlation existed between the 
samples’ brand loyalty / price-concerned personality and their trend in buying the 
product, the significant level of which was at 0.05. 
 
 12. Their personality, being adventurous or conventional, posed a significant 
correlation with their trend in buying based on the product value, the price, and the 
recommendation made on the product, but there was no such correlation when 
considering their decision to buy, all of which obtained the significant level of 0.05. 
 
 13.  Based on the product value and price, their personality in preferring 
imported to local goods was found to correlate with their trend in buying, the significant 
level of which was at 0.01. On the contrary, based on their decision to buy and the 
recommendation made on the product, no such correlation was seen, the significant 
level of which was at 0.05. 
 
 14. Also, based on their decision to buy, a correlation was seen between the 
samples’ knowledge of the product and the trend in buying. The other three criteria - the 
product value, the price, and the recommendation made on the product - revealed no 
such correlation. The significant level of all was at 0.05. 
 
 15. The product factors – its quality, brand names, and packaging – were 
significantly correlated at the level of 0.01 with the samples’ trend in buying when the 
product value and its price were taken into account. In addition, such correlation was 
also seen at the significant level of 0.05 when it was based on the samples’ decision to 
buy and the recommendation made on the product. 
  



 16. The product value was found correlated with the samples’ trend in buying at 
the significant level of 0.05. This finding was based on the criteria regarding the product 
value, the price, and the decision to buy. When considering the samples’ 
recommendation made on the product, the study also found such correlation, but at the 
significant level of 0.01. 
 
 17. Based on all four, it was also found that the product ranges correlated with 
the samples’ trend in buying at the significant level of 0.01. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
              ในแวดวงความสวยความงาม "สมุนไพรไทย" จัดไดวาเปนเคร่ืองประทินโฉมอยาง
หน่ึง ที่ยังคงไดรับความนิยมอยูเสมอไมวาโลกของเรา จะเดินเขาไปสูความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรมากนอยเพียงใด สาเหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะดวยคุณสมบัติของสมุนไพรไทยเองที่มี
ดีมากมายนานับประการ  ทั้งประสิทธิภาพที่คอนขางจะใชไดผล ทั้งปลอดภัยไรสารพิษ    ถาจะ
กลาวกันถึงประโยชนของสมุนไพรที่เกี่ยวกับเรื่องความงามนั้น ในสมัยกอนน้ัน จะนําสมุนไพร
มาประยุกตใชกับสวนตางๆของรางกายไดอยางเหมาะสม เชนใชขม้ินในการบํารุงผิวพรรณ 
แชมพูดอกอัญชันชวยทําใหเสนผมที่รวงจะขึ้นดกดําได มะกรูด มะนาว มีวิตามินธรรมชาติ 
รักษาเกี่ยวกับหนังศีรษะ   ใชนํ้าซาวขาวเพื่อหมักผม ใหดกดํา นุมสลวย ไมเกิดรังแคเปนตน 
ผูบริโภคสนใจเครื่องสําอาง ที่เกิดจากการผลิตโดยใชเทคโนโลยีกันมากขึ้น เน่ืองดวยเห็นวาหา
ซ้ืองาย สะดวกใชไมตองนํามาแปรรูปอีก อีกทั้งสะดวกในการพกพาดวย แตความเปนจริง
เครื่องสําอางเหลานั้นก็เกิดมาจากการสกัดมาจากสมุนไพร พืชพรรณธรรมชาติทั้งน้ัน 
             ปจจุบันยังคงมีผูศึกษาและทําความเขาใจกับสมุนไพรธรรมชาติกันอีกกวางขวาง มีการใช
สมุนไพรธรรมชาติตามสถานเสริมความงามมากขึ้น   โดยมีการนําสมุนไพรหรือสารสกัดจาก
สมุนไพรมาใชเปนองคประกอบในผลิตภัณฑเพ่ือความงาม หรือ เครื่องสําอางกันอยาง
แพรหลาย ทั้งน้ีเน่ืองจากปจจุบันแนวโนมของการกลับมาใชผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติ ไรสาร
ปรุงแตงจากสารเคมีสังเคราะหกันมากขึ้นนั่นเอง จึงทําใหสมุนไพรจะมีสวนไปสงเสริมความงาม  
ทั้งนี้สมุนไพรเกี่ยวของกับความงามนั้นสามารถแบงออกเปนสวนๆ ตามสวนของรางกายเชน 
สมุนไพรเพื่อความงามของเสนผม เสนผมที่มีสุขภาพดี ควรมีลักษณะเปนเสนผมที่มีความแวว
วาว มีนํ้าหนัก และไมมีรังแค การที่จะทําใหผมมีสุขภาพดีน้ัน ปจจัยที่สงเสริมที่สําคัญก็คือการ
ใช "แชมพู" ซ่ึง "แชมพู" ควรมีคุณสมบัติไปทําความสะอาดเสนผม มีฟองที่นุมเนียน ผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวกับเสนผมในปจจุบันที่มีขายตามทองตลาดนั้นมักจะมีองคประกอบเปนสารสกัดที่ไดจาก
สมุนไพร เชน อัญชัน ขม้ินชัน มะกรูด กะเม็ง ประคําดีควาย ฯลฯ สําหรับวิธีการบํารุงรักษาเสน
ผมดวยสมุนไพร ขณะน้ีตองยอมรับวากําลังเปนที่นิยมของคนทั่วไป เน่ืองจากปราศจากสารเคมี
ที่อาจทําใหมีอาการแพ และมีสรรพคุณชวยบํารุงเสนผม ในผลิตภัณฑเกี่ยวกับเสนผมไมวาจะ
เปนแชมพูสระผมหรือครีมนวดผม ทั้งขจัดรังแคและบํารุงใหผมดกดํา หรือแมกระทั่งยายอมผม 
ลวนมีสมุนไพรจํานวนมากที่มีสรรพคุณในเรื่องที่กลาวไปแลว  การใชตัวยาที่ไดจากธรรมชาติมา
ทําใหสวยขึ้นจึงเปนที่ตองการของผูบริโภคโดยทั่วไป  และจากกระแสความนิยมตอสมุนไพร
ไทยเพื่อความงามของเสนผม และการคนพบคุณสมบัติใหมๆ ของสมุนไพรที่มีประโยชนตอ
ผูบริโภค ทําใหบริษัทผูผลิตแชมพูจึงสนใจนําสมุนไพรมาเปนสวนผสมเพื่อการดูแลรักษาเสนผม  
อีกทั้งผูบริโภคใชแชมพูสวนใหญอยากหลีกเลี่ยงสารเคมีสังเคราะห โดยไดหันกลับมาใชสารสกัด



ธรรมชาติมากขึ้น ทําใหพืชสมุนไพรเปนจุดสนใจอีกครั้งหน่ึง  โดยการนําเอาสมุนไพรที่เปนสาร
ธรรมชาติมาผสมในผลิตภัณฑ   

          ในหวงเวลาที่ประเทศชาติกําลังเผชิญปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและประชาชนทุกระดับ
ประสบปญหาตางๆปญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญาซึ่งเปนคนกลุมใหญของประเทศถูก
รุมเราคือ    ปญหาความยากจน   รัฐบาลจึงไดประกาศสงครามกับความยากจน โดยไดแถลง
นโยบายตอรัฐสภาวาจะจัดใหมีโครงการ  หน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ   เพ่ือใหแตละชุมชนไดใช
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสินคาโดยรัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม
และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศดวย
ระบบรานคาเครือขายและอินเตอรเน็ตเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่นสราง
ชุมชนใหเขมแข็งพ่ึงตนเองไดใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวยการนําทรัพยากร 
ภูมิปญญาในทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพมีจุดเดนและมูลคาเพิ่มเปน
ที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ ปรัชญาของ “หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ” เปน
แนวทางประการหนึ่งที่จะสรางความเจริญแกชุมชนใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของ
คนในชุมชนใหดีขึ้นโดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหกลายเปนสินคาที่มี
คุณภาพมีจุดเดนเปนเอกลักษณของตนเองที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่นสามารถ
จําหนายในตลาดทั้งภายในและตางประเทศ   ดังเชนแชมพูสมุนไพรจากบานเหลาหมี ต.เหลา
หมี อ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เปนสินคาพื้นบานที่ผลิตขึ้นดวยภูมิปญญาไทย ประเภทหนึ่ง
ที่ไดรับการสงเสริม   และสนับสนุนจากรัฐบาลในโคลงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑซ่ึงจะ
สามารถสรางรายไดใหกับคนไทยและเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนในระดับฐานรากไดมี
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินคา เพ่ือสามารถสงออกและจําหนายทั้งในประเทศ 
และตางประเทศได รวมทั้งมีการเชื่อมโยงคุณภาพมาตรฐานสินคา จากระดับภูมิภาคสูสากล 
(www.thaitambon.com: 11/ ธ.ค / 2546)    

            จากกระแสความนิยมตอสมุนไพรไทยเพื่อความงามของเสนผม  การคนพบคุณสมบัติ
ใหมๆ ของสมุนไพรที่มีประโยชนตอผูบริโภค  ผูบริโภคใชแชมพูสวนใหญอยากหลีกเลี่ยง
สารเคมีสังเคราะห  และแชมพูสมุนไพรเปนผลิตภัณฑหน่ึงที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุนอยาง
จริงจังจากภาครัฐบาล จึงทําใหผูวิจัยตองการศึกษาถึงปจจัยตางๆที่คาดวาจะเปนตัวแปรสําคัญ
ที่ มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ ซ้ือแชมพูสมุนไพรของผู บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแกลักษณะทางประชากรศาสตร    รูปแบบการดําเนินชีวิต   บุคลิกภาพ
ของผูบริโภค  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร  และปจจัยดานผลิตภัณฑ เพ่ือทราบ
ถึงความตองการและความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ตลอดจนแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคที่ชวยในการทํานายหรือพยากรณการยอมรับสินคาของผูบริโภคในอนาคต   นําผล
การศึกษามาใชเปนขอมูลหรือเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด  เพ่ือใหเปนผูนํา



ตลาดแชมพูสมุนไพร  ซ่ึงผลประโยชนสุดทายจะตกที่ผูบริโภคจะไดใชสินคาที่มีคุณภาพดี  และ
ชวยสรางงานใหกับประชาชนชาวไทยใหมีรายไดจากการผลิตวัตถุดิบคือสมุนไพรไทย 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.   เพ่ือศึกษาขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรไดแกเพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับ
การศึกษา    และรายไดตอเดือนมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.   เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตไดแก กิจกรรม  และความสนใจมีผลตอ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพของผูบริโภคมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรมีผลตอแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. เพ่ือศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคัญของงานวิจัย 

1. เพ่ือนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและกลยุทธการตลาด
สําหรับธุรกิจดานแชมพูสมุนไพรใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายและสนองความตองการของ
ผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

2. เพ่ือผูประกอบการไดทราบถึงปจจัยที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือชวยในการทํานายหรือพยากรณการ
ยอมรับสินคาของผูบริโภคในอนาคต  

3. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับผูที่ตองการศึกษา หรือทําธุรกิจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ 

ผูบริโภคที่อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ที่ซ้ือหรือเคยซื้อแชมพูสมุนไพร 
 
 



 
 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่ซ้ือหรือเคยซื้อ
แชมพูสมุนไพรที่แนนอน   ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกกลุมตัวอยางจากการคํานวณตามสูตร   n  =   

2

2

)(4 E
Z    (อางอิงจาก ดร. กัลยา  วานิชยบัญชา. 2546 : 14) ในการหากลุมตัวอยาง  สําหรับ

การวิจัยครั้งน้ีขนาดของกลุมตัวอยางมีจํานวน 385 คน สํารองไว 15 คน  รวมขนาดของกลุม
ตัวอยางมีจํานวน 400 คน เม่ือระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ  +  5%  และกลุมตัวอยางนี้ได
จากการสุมมีขั้นตอน   ดังน้ี 

ขั้นที่   1     ใชวิธีสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการ
แบงเขตของกรุงเทพมหานคร 50 เขต เปน  6 กลุมเขตการปกครองตามระบบการบริหารและ
การปกครองของกรุงเทพมหานคร (WWW: bma.go.th: 11/ ธ.ค / 2546) คือ กลุมรัตนโกสินทร   
กลุมบูรพา  กลุมศรีนครินทร   กลุมเจาพระยา  กลุมกรุงธนเหนือ  และกลุมกรุงธนใต 

ขั้นที่   2     ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย   (Simple Random   Sampling) โดย
วิธีการจับฉลากเพื่อเลือกเขตใดเขตหนึ่งเปนตัวแทนของแตละกลุมการปกครอง ด้ังน้ัน จะได
หน่ึงเขตจากหนึ่งกลุมการปกครอง 

ขั้นที่    3    ใชวิธีสุมตัวอยางแบบวิจารณญาณหรือเจาะจง   (Judgement   
Sampling / Purposive   Sampling)  เลือกสถานที่ที่เปนตัวแทนของแตละเขตที่ไดจากขั้นที่ 2 
ในการเก็บแบบสอบถาม 

ขั้นที่   4    ใชวิธีสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา   (Quota   Sampling) เพ่ือใหได
จํานวนตัวอยางที่จะทําการเก็บขอมูลในแตละสถานที่ ที่ไดเลือกไวในขั้นที่ 3 

ขั้นที่    5    ใชวิธีสุมตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก  (Convenience   Sampling) 
โดยใชแบบสอบถามถามตามสถานที่ที่ไดกําหนดไวในแตละเขต   

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  ไดแก 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร  ไดแก 

1.1  เพศ  แบงเปน 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อายุ   แบงเปน 
1.2.1 ต่ํากวาหรือเทากับ  20 ป 
1.2.2 21 – 30 ป 
1.2.3 31 - 40 ป 
1.2.4 41 - 50 ป 



1.2.5 51 - 60 ป 
1.2.6 มากกวา 60 ป ขึ้นไป 

1.3 อาชีพ   แบงเปน 
1.3.1 นิสิต / นักศึกษา  
1.3.2 พนักงานบริษัทเอกชน   
1.3.3 ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย 
1.3.4 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
1.3.5 พอบาน / แมบาน                         
1.3.6 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................... 

1.4 ระดับการศึกษา  แบงเปน 
1.4.1 ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย   
1.4.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
1.4.3 ปริญญาตรี 
1.4.4 สูงกวาปริญญาตรี 

1.5 รายไดตอเดือน   แบงเปน 
1.5.1 นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท 
1.5.2 10,001 - 20,000 บาท 
1.5.3 20,001 - 30,000 บาท 
1.5.4 30,001 - 40,000 บาท 
1.5.5 มากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป 

2. รูปแบบการดําเนินชีวิต 
2.1 กิจกรรม 
2.2 ความสนใจ 

3. บุคลิกภาพของผูบริโภค 
4. ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร 
5. ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ไดแก 

5.1 คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร 
5.2 คุณภาพของแชมพูสมุนไพร 
5.3 ตราสินคาแชมพูสมุนไพร 
5.4 ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร 
5.5 บรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร   

 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)   ไดแกแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู

สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



นิยามศัพทเฉพาะ 
ผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคที่อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ที่ซ้ือหรือเคยซื้อ

แชมพูสมุนไพร 
แชมพู หมายถึง  ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ที่ใชสําหรับขจัดไขมัน และสิ่งสกปรกใหออก

จากเสนผมและหนังศีรษะ โดยไมทําใหเกิดอันตราย แกผูใชแตอยางใด ภายหลังการใชตองทํา
ใหเสนผมสะอาด เปนมัน ผมออนสลวย หวีเขารูปทรงไดงาย 

สมุนไพร หมายถึง สวนหรือผลิตผลที่ไดมาจากพืชและสัตว ที่มีแหลงกําเนิด โดย
ธรรมชาติมีลักษณะธรรมชาติที่ซับซอน ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตยาในอุตสาหกรรม   หรือใช
เปนองคประกอบในผลิตภัณฑเพ่ือความงามหรือเครื่องสําอาง อาจเปนชิ้นสวนจากพืชหรือสัตว
ในสภาพสดหรือแหง เรซิน นํ้ามันหอมระเหย แปง ขี้ผึ้ง และอ่ืนๆ  

แชมพูสมุนไพร หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนน้ํายาที่ใชเพ่ือทําความสะอาดเสน
ผมซึ่งมีการนําเอาสมุนไพรไปใชเปนสวนผสม หรือสารสกัดจากธรรมชาติ ไดแก แชมพูสมุนไพร
จากดอกอัญชัน (An Chan) ประคําดีควาย   ทองพันชั่ง มะกรูด วานหางจระเข (Aloe Perryi 
Baker)  ตะไครหอม  ใบหมี่ เปนตน 
          ปจจัยดานผลิตภัณฑ หมายถึง คุณสมบัติประกอบตางๆ ดังนี้ คุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร    คุณภาพของแชมพูสมุนไพร  ตราสินคาแชมพูสมุนไพร  ความหลากหลายของ
แชมพูสมุนไพร    และบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร 
          รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึงรูปแบบการใชชีวิตที่แสดงออกในรูปของกิจกรรม   
และความสนใจที่เกี่ยวกับสุขภาพ และสมุนไพร 
           แนวโนมพฤติกรรม หมายถึง แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแกซ้ือแชมพูสมุนไพรประเภทใด  ซ้ือแชมพูสมุนไพรโดย
พิจารณารูปแบบ  และขนาดใด  ซ้ือแชมพูสมุนไพรจากสถานที่หรือชองทางใด  บุคคลใดที่จะมี
อิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพร  แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  และการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือ
แชมพูสมุนไพร 

บุคลิกภาพของผูบริโภค หมายถึง บุคลิกลักษณะของผูบริโภคที่มีผลตอแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแกบุคลิกตาม
สมัย ยึดความประหยัด (คุมคากับราคา)  อนุรักษนิยม   และนิยมสินคาไทยเปนตน 

ความรูความเขาใจของผูบริโภคเก่ียวกับแชมพูสมุนไพร หมายถึง กระบวนการ
คิดที่เกิดขึ้นจากความรูความเขาใจสวนบุคคลของผูบริโภคที่ทราบคุณสมบัติหรือสรรพคุณของ
แชมพูสมุนไพร 
 
 
 



กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
การศึกษาปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู

สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   มีกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังน้ี 
 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              ภาพประกอบ 1   กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก 
- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- ระดับการศึกษา 
- รายไดตอเดือน 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ไดแก 
- คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร 
- คุณภาพของแชมพูสมุนไพร 
- ตราสินคาแชมพูสมุนไพร 
- ความหลากหลายของแชมพู
สมุนไพร 

- บรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร 

รูปแบบการดําเนินชีวิต ไดแก 
-  กิจกรรม 

  -  ความสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
แ น ว โ น ม พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

บุคลิกภาพของผูบริโภค 

ความรูความเขาใจของผูบริโภค
เกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร 



สมมติฐานในการวิจัย 
 

1. ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับ
การศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรที่แตกตางกัน 

2. รูปแบบการดําเนินชีวิตไดแก กิจกรรม  และความสนใจมีความสัมพันธตอแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. บุคลิกภาพของผูบริโภคมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรมีความสัมพันธตอแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก คุณสมบัตขิองแชมพูสมุนไพร    คุณภาพของแชมพูสมุนไพร  ตรา
สินคาแชมพูสมุนไพร  ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร    และบรรจุภัณฑของแชมพู
สมุนไพรมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 



 

 

     บทที่  2 
   เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ  และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับผลติภัณฑ 
2. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
3. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวติ 
4. แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
5. แนวคิดเกี่ยวกับความรูความเขาใจ 
6. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

6.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
6.2 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบรโิภค 
6.3 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
6.4 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 
6.5 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 
6.6 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
6.7 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

7. แชมพูสมุนไพร 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1.  แนวความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

ความหมายของผลิตภัณฑ 
ธงชัย  สินติวงษ (2537 : 271) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ (Product) นักการตลาดจะตอง

ออกแบบผลิตภัณฑใหมีคุณลักษณะที่ดีพรอม และเหนือกวาคูแขงขัน และเปนที่ตองการของ 
ผูบริโภคมากที่สุด และไมเปนปญหาในแงของการผลิตมากนัก 

สุดาดวง  เรืองรุจิระ (2541 : 109) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง องคประกอบหลายๆ 
อยางที่รวมกันแลวสามารถตอบสนองความตองการของผูซ้ือ ใหเกิดความพอใจบางประการจากการ
ใชผลิตภัณฑน้ันหรือผลตอบแทนใดๆ ที่ผูซ้ือคาดวาจะไดรับจากการซื้อผลิตภัณฑน้ันๆ  

ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ (2543 : 11) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งใดๆ ที่เสนอ 
ออกสูตลาดเพื่อการรูจัก การเปนเจาของ การใชหรือการบริโภค และสามารถตอบสนองความจําเปน
และความตองการของตลาดได (Kotler  and Armstrong. 1996 : 429) ดังน้ัน ผลิตภัณฑจึงอาจเปน
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สิ่งใดก็ไดที่สามารถตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของมนุษย ซ่ึงถือวาทั้งสองฝายอยูใน
กระบวนการแลกเปลี่ยน เชน สินคา บริการ ความชํานาญ เหตุการณ บุคคล สถานที่ ความเปนเจาของ 
องคกร ขอมูลและความคิด (Kotler  2000 : 429) ผลิตภัณฑประกอบดวย 

1. ผลิตภัณฑที่มีตัวตน (Tangible Goods) 
2. ผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน (Intangible Goods) 
 

องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) 
องคประกอบของผลิตภัณฑ หมายถึง การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่สามารถจูง

ใจตลาดไดโดยถือเกณฑคุณสมบัติ 4 ประการ องคประกอบผลิตภัณฑน้ันเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบายผลิตภัณฑซ่ึงจะตองคํานึงถึงคุณสมบัติ กลาวคือ ความสามารถของผลิตภัณฑในการจูงใจ
ตลาด ลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ สวนประสมบริการ และคุณภาพบริการ และขณะเดียวกัน
การตั้งราคานั้นถือเกณฑคุณคาที่ลูกคารับรู (Value – Based Price) ซ่ึงในการกําหนดองคประกอบ
ผลิตภัณฑน้ันจะตองคํานึงถึง ประเด็นตางๆ ดังน้ัน 

1. ความสามารถจูงใจของสิ่งที่นําเสนอตอตลาด (Attractiveness of The Market Offering) 
ในประเด็นน้ีผลิตภัณฑจะตองสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดเหนือกวาคูแขงขั้น 

2. รูปลักษณะ (Features) และคุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality) ลักษณะผลิตภัณฑ
จะตองสนองความจําเปน และความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ตลอดจนมีคุณภาพผลิตภัณฑที่
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีกวาคูแขงขัน 

3. สวนประสมบริการและคุณภาพบริการ (Services Mix and Quality) ปจจัยที่ใหการ
สนับสนุนนอกจากคํานึงรูปลักษณะของผลิตภัณฑแลว นักการตลาดจะตองคํานึงวาจะจัดบริการเสริม
อะไรใหกับลูกคาไดบาง 

4. ราคาซึ่งถือเกณฑคุณคา (Value – Base Prices) ในการตั้งราคานี้จะตองยึดถือคุณคา
การรับรูผลิตภัณฑ (Perceived Value) เพราะเปนสิ่งจําเปนที่นักการตลาดจะตองสรางมูลคาเพิ่ม 
(Value Added) ใหกับผลิตภัณฑ 
 

ลักษณะระดับของผลิตภัณฑ 5 ระดับ (Product level) 
ลักษณะระดับของผลิตภัณฑ 5 ระดับ หมายถึง ลักษณะดานตางๆ 5 ประการของผลิตภัณฑ 

ประกอบดวย (1) ผลิตภัณฑหลัก (2) รูปลักษณของผลิตภัณฑ หรือผลิตภัณฑสวนที่มีตัวตน (3) 
ผลิตภัณฑควบ (4) ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (5) ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ซ่ึงผลิตภัณฑทุกชนิด
จะตองมีลักษณะอยางนอย 2 ประการ คือ ผลิตภัณฑหลัก และรูปลักษณของผลิตภัณฑ 

1. ผลิตภัณฑ (Core Product) หมายถึง ผลประโยชนที่สําคัญของผลิตภัณฑที่ผูผลิตเสนอ
ขายใหกับผูบริโภค ซ่ึงอาจเปนเรื่องของประโยชนใชสอย การแกปญหาใหลูกคา การขายความปลอดภัย 

2. รูปลักษณของผลิตภัณฑ หรือผลิตภัณฑสวนที่มีตัวตน (Formal or Tangible Product) 
หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ผูบริโภคสัมผัส หรือรับรูได เปนสวนที่ทําใหผลิตภัณฑหลักทํา
หนาที่ไดสมบูรณขึ้น หรือเชิญชวนใหใชมากขึ้นประกอบดวย (1) ระดับคุณภาพ (2) รูปรางลักษณะ  
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(3) รูปแบบ (4) การบรรจุภัณฑ (5) ชื่อตราสินคา (6) ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ ซ่ึงสามารถรับรูได
ดวยสวนประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 

3. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected Product) เปนกลุมของคุณสมบัติและเง่ือนไขที่ผูซ้ือ
คาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา การเสนอผลิตภัณฑที่คาดหวังจะคํานึงถึง
ความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก (Customer’s Satisfaction)  

4. ผลิตภัณฑควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชนที่ผูซ้ือไดรับเพ่ิมเติม 
นอกเหนือผลิตภัณฑหลัก และผลิตภัณฑที่มีตัวตน ประกอบดวย (1) การขนสง (2) การใหสินเชื่อ 
(3) การรับประกัน (4) การบริการหลังการขาย (5) การติดตั้ง (6) การใหบริการอื่นๆ 

5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิต (Potential Product) หมายถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑใหม  
ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาไปเพื่อความตองการของลูกคาในอนาคต ผลิตภัณฑบางชนิด
ผูบริโภคใหความสนใจเรื่องรูปลักษณสวนสินคาอุตสาหกรรมผูบริโภคจะใหความสนใจในเรื่อง
ผลิตภัณฑควบเปนพิเศษดังภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงลักษณระดับของผลิตภัณฑ 
 

คุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑ 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ ที่นักการตลาดจะตองคํานึงถึง มีรายละเอียดดังน้ี 
1. คุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality) เปนการวัดการทํางานและวัดความคงทนของ

ผลิตภัณฑเกณฑในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกคาและคุณภาพที่เหนือกวาคูแขง  
ถาสินคาคุณภาพต่ําผูซ้ือจะไมซ้ือซํ้า ถาสินคาคุณภาพสูงเกินอํานาจซื้อของผูบริโภค สินคาก็ขายไมได 
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นักการตลาดตองพิจารณาสินคาควรมีคุณภาพระดับใดบาง   และตนทุนเทาใดจึงจะเปนที่พอใจของ
ผูบริโภค รวมทั้งคุณภาพสินคาตองสม่ําเสมอและมีมาตรฐาน เพ่ือที่จะสรางการยอดมรับ ความเชื่อถือ 
ที่มีตอสินคาทุกครั้งที่ซ้ือ ดังน้ัน ผูผลิตจึงตองมีการควบคุมคุณภาพสินคา (Quality Control) อยูเสมอ 

2. ลักษณะทางกายภาพของสินคา (Physical Characteristic of Goods) เปนรูปราง
ลักษณะที่ลูกคาสามารถมองเห็นได และสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น 
เสียง สัมผัส เชน รูปราง ลักษณะ รูปแบบ บรรจุภัณฑ ตราสินคา เปนตน 

3. ราคา (Price) หมายถึง เปนจํานวนเงินที่บุคคลจายเพื่อซ้ือสินคาหรือบริการ ซ่ึงแสดง
เปนมูลคา (Value) ที่ผูบริโภคจายเพ่ือแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ 
(Kotler and Armstrong. 1999 : 7) ซ่ึงราคานั้นจะมีสวนสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค
ดวย การตัดสินใจตั้งราคานั้นตองสอดคลองกับปรัชญาหรือแนวคิดทางการตลาด (Marketing 
concept) การตัดสินใจดานราคาไมจําเปนวาจะตองเปนราคาสูงหรือราคาต่ํา แตเปนราคาที่ผูบริโภค
เกิดการรับรูในคุณคา (Perceived Value) คือ ถาผูบริโภคมองเห็นวาสินคามีคุณคาเราสามารถ 
ตั้งราคาสูงได และการปรับราคา ขึ้นราคา หรือลดราคาจะตองพิจารณาถึงความออนไหวดานราคา
ของผูบริโภคดวย อยางไรก็ตามแนวความคิดดานราคาก็ยังสอดคลองกับแนวความคิดดานการตลาดอยู 

4. ชื่อเสียงของผูขายหรือตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ (Name) คํา (Term) สัญลักษณ 
(Symbol) การออกแบบ (Design) หรือสวนประสมของสิ่งดังกลาว เพ่ือระบุถึงสินคาและบริการของ
ผูขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุมของผูขายเพ่ือแสดงถึงลักษณะที่แตกตางจากคูแขงขัน (Kotler 2000 : 
404) ตราสินคาเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของผลิตภัณฑเพราะเกี่ยวของกับความรูสึกทางดานจิตวิทยา
ข อ ง 
ผูซ้ือดวย การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคตอผลิตภัณฑบางชนิดนั้นขึ้นอยูกับชื่อเสียงของผูขายหรือ 
ตราสินคา โดยเฉพาะสินคาที่เจาะจงซื้อ (Specialty Goods) ซ่ึงเปนสินคาที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อดวย
เหตุผลดานจิตวิทยาไมใชเหตุผลทางดานเศรษฐกิจหรือประโยชนที่ไดรับ เชนตัดสินใจซื้อเพราะ
ตองการเปนที่ยอมรับในสังคม เน่ืองจากผลิตภัณฑเปนตัวชี้สถานภาพของผูใช ซ่ึงถือวาเปนความ
ตองการดานจิตวิทยา ดวยเหตุน้ีนักการตลาดจึงตองมีการพัฒนาคุณคาตราสินคา (Brand Equity) 
กลาวคือ ตองมีการใชเครื่องมือการตลาดไมวาจะเปนผลิตภัณฑหรือการสื่อสารการตลาดตางๆ  
เพ่ือเพ่ิมคุณคา (Value Added) ใหกับผลิตภัณฑ เพ่ือใหลูกคาเกิดการรับรู (Perceive Value)  
คุณคาตราสินคานั้นๆ จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่นักการตลาดจะตองคํานึงถึง เพ่ือพัฒนาตราสินคาใหมี
คุณคาตอสินคา 

5. บรรจุภัณฑ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของในการออกแบบ และการผลิตสิ่ง
บรรจุหรือสิ่งหอหุนผลิตภัณฑ (Etzel, Walker and Stanton. 1997 : 10) บรรจุภัณฑเปนตัวทําให
เกิดการรับรูคือ การมองเห็นสินคาเมื่อลูกคาเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑก็จะนําไปสูการจูงใจใหเกิด
ความตองการซื้อและเกิดการจัดสินใจซื้อในที่สุด ดังนั้นบรรจุภัณฑจึงตองโดดเดน โดยอาจแสดงถึง
ตําแหนงผลิตภัณฑสินคานั้น  
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6. การออกแบบผลิตภัณฑ (Design) เปนงานที่เกี่ยวของกับรูปแบบ ลักษณะ การบรรจุหีบหอ 
ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ดังน้ัน การออกแบบจึงมี
ความสําคัญมากสําหรับสินคาตางๆ ดังนั้น ผูผลิตที่มีผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบจึงตองศึกษา
ความตองการของผูบริโภค เพ่ือออกแบบสินคาใหดึงดูดความสนใจและใหเปนที่ตองการของ
ผูบริโภค นอกจากนี้การออกแบบยังใชเปนเกณฑทําใหผลิตดภัณฑมีความแตกตางกัน (Product 
Differentiation) โดยคํานึงถึงเหตุจูงใจใหลูกคาซื้อสินคาทั้งดานเหตุผลและดานอารมณ 

7. การรับประกัน (Warranty) และการประกันสินคาหรอืบริการ (Guarantee) มีความหมาย
ตางกันดังน้ี 

7.1 การับประกันหรือใบรับประกัน (Warranty) เปนเอกสารซึ่งมีขอความที่ระบุถึงการ
รับประกันสินคา ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายจะชดเชยใหกับผูซ้ือ เม่ือผลิตภัณฑไมสามารถทํางานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว การรับประกันเปนเครื่องมือที่สําคัญในการแขงขัน โดยเฉพาะสินคาประเภท
เครื่องใชในบานเพราะเปนการลดความเสี่ยงจากการซื้อสินคาของลูกคา รวมทั้งการสรางความเชื่อม่ัน 
ฉะนั้นนักการตลาดจึงเสนอรับประกันเปนลายลักษณอักษรหรือดวยคําพูด โดยทั่วไปการับประกันจะ
ระบุประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น คือ (1) การรับประกันตองใหขอมูลที่สมบูรณวา ผูซ้ือจะรองเรียนที่
ไหน กับใคร อยางไร เม่ือสินคามีปญหา (2) การรับประกันจะตองใหผูบริโภคทราบลวงหนากอนการ
ซ้ือ (3) การรับประกันจะตองระบุเง่ือนไขการรับประกันทางดานระยะเวลาขอบเขตความรับผิดชอบ
และเง่ือนไขอ่ืนๆ ดวยเหตุน้ีการรับประกันเปนสวนที่สรางความแตกตางของผลิตภัณฑที่เหนือกวาคู
แขงขัน และนําไปสูความพึงพอใจลูกคาเพิ่มมากขึ้นและยอดขายจะมากขึ้นดวย 

7.2 การรับประกันสินคาหรือบริการ (Guarantee) เปนขอความที่ยืนยันวาผลิตภัณฑ
สามารถทํางานไดเปนที่พึงพอใจ หรือมีการประกันวาถาสินคาใชไมไดผลยินดีรับคืนเงิน 

8. สี (Color) สีของผลิตภัณฑเปนสิ่งเชิญชวนและจูงใจใหเกิดการซื้อ เพราะสีทําใหเกิด
อารมณดานจิตวิทยา หรือแมกระทั่งการโฆษณาสงเสริมการขายตางๆ ก็ใชสีเขามาชวยดึงใหเกิดการ
รับรู (Perception) ทําใหโดดเดนเปนลักษณะความตองการดานจิตวิทยาของมนุษยที่วาสินคาแตละชิ้น
จะมีการตัดสินใจซื้อจากการเลือกสี นวัตกรรมดานสี (Coloring Innovation) นอกจากนี้สียังสื่อถึง
ตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning)  

9. การใหบริการ (Servicing) การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค บางครั้งก็ขึ้นอยูกับนโยบาย
ใหบริการแกลูกคาของผูขายหรือผูผลิต ในปจจุบันผูบริโภคมักจะซื้อสินคากับรานคาที่ใหบริการดี
และถูกใจ และมีแนวโนมจะเรียกรองบริการจากผูขายมากขึ้น เชน บริการสงของ ในการผลิตสินคา
ผูผลิตอาจใหบริการเอง หรือผานคนกลาง โดยคํานึงถึง ความสมดุลระหวางตนทุนและการควบคุม
ระดับความพอใจที่จะใหแกลูกคา 

10. วัตถุดิบ (Raw Material) หรือวัสดุที่ใชในการผลิต (Material) ผูผลิตมีทางเลือกที่จะใช
วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอยางในการผลิต สามารถใชวัตถุดิบที่แตกตางกันได ซ่ึงในการตัดสินใจเรื่องน้ี
ผูผลิตตองคํานึงถึงความตองการของผูบริโภควา พอใจแบบใด ตลอดจนตองพิจารณาถึงตนทุนใน
การผลิต และความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบดวย 
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11. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (Product Safety) และภาระจากผลิตภัณฑ (Product 
Liability) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (Product Safety)  เปนประเด็นที่สําคัญมากที่ธุรกิจตอง
เผชิญ และยังเปนประเด็นปญหาดานจริยธรรมทั้งธุรกิจและผูบริโภค ผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัยทําให
ผูผลิตหรือผูขายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ (Product Liability) ซ่ึงเปนสมรรถภาพของผลิตภัณฑที่ทํา
ใหเกิดการทําลายหรือเปนอันตรายสําหรับผูผลิตที่ตองรับผิดชอบ ซ่ึงในประเด็นนี้เปนสาเหตุใหธุรกิจ
ตองมีการรับประกัน (Product Warranty) ขึ้น 

สินคาบางชนิดความปลอดภัยเปนเรื่องสําคัญมาก เชน รถยนต เครื่องไฟฟา เครื่องทําน้ํารอน 
เครื่องเปาผม ฯลฯ สินคาเหลานี้ถาออกแบบไมปลอดภัย หรือใหรายละเอียดวิธีการใชไมเพียงพอจะ
มีผลตอชื่อเสียงของบริษัทผลิต จึงตองใหความสําคัญตอการออกแบบและการทดสอบความปลอดภัย
กอนนําออกจําหนาย ในปจจุบันผูบริโภคมีความตื่นตัวในเรื่องนี้มาก เพราะมีองคการที่ใหความรูแก 
ผูบริโภค เชน คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค กระทรวงสาธารณสุข โดยใหขาวสารเตือนเกี่ยวกับ
สินคาและตราสินคาที่ไมปลอดภัย 

12. มาตรฐาน (Standard) เม่ือมีเทคโนโลยีใหมเกิดขึ้น จะตองคํานึงถึงประโยชนและ 
มาตรฐานของเทคโนโลยีน้ัน ผลิตภัณฑจํานวนมากในตลาด เชน เครือขายการสงขอมูล วิทยุ  
โทรทัศน คอมพิวเตอร และโทรศัพท จะตองมีการออกแบบที่ไดมาตรฐาน มาตรฐานเหลานี้มีการ
ควบคุมโดยสมาคมผูประกอบอาชีพ และหนวยงานรัฐบาลทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ตัวอยาง 
การใชโทรศัพทมือถืออาจจะเปนอันตรายตอผูใช อยางก็ตามการที่กาํหนดมาตรฐานการผลิตขึ้นมา
ก็จะชวยควบคุมคุณภาพ และและความปลอดภัยตอผูใชได 

13. ความเขากันได (Compatibility) เปนการออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความคาดหวัง
ของลูกคา และสามารถนําไปใชไดดีในทางปฏิบัติโดยไมเกิดปญหาในการใช 

14. คุณคาผลิตภัณฑ (Product Value)  เปนลักษณะผลตอบแทนที่ไดรับจากการใชผลิตภัณฑ 
ซ่ึงผูบริโภคตองเปรียบเทียบระหวางคุณคาที่เกิดจากความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑที่สูงกวาตนทุน 
(ราคาสินคา) ที่ผูบริโภคซื้อ 

15. ความหลากหลายของสินคา (Variety) ผูซ้ือสวนมากพอใจที่จะเลือกซื้อสินคาที่มีใหเลือก
มากในรูปของสี กลิ่น รส ขนาด การบรรจุหีบหอ แบบ ลักษณะ และคุณภาพ เน่ืองจากผูบริโภคมี
ความตองการที่แตกตางกัน ดังน้ัน ผูจําหนายจําเปนตองมีสินคาใหเลือกมากเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคที่แตกตางกันไดดียิ่งขึ้น 
 

ลักษณะของระดับผลิตภัณฑ (Product Hierarchy) 
เปนการจําแนกลักษณะผลิตภัณฑ ตามประโยชนที่สินคาสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภค โดยจะเริ่มจากประโยชนขั้นพ้ืนฐานจนถึงประโยชนเฉพาะ สามารถจําแนกลักษณะของ
ผลิตภัณฑออกเปน 7 ระดับ ดังน้ี 

1. ประโยชนหลักของผลิตภัณฑ (Need Family) หมายถึง ประโยชนพ้ืนฐานของตระกูล
ผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
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2. ตระกูลผลิตภัณฑ (Product Family) หมายถึง ระดับชั้นของผลิตภัณฑทั้งหมดที่สามารถ
ตอบสนองความตองการพื้นฐานของบริโภคได ไมวาจะมากหรือนอย 

3. ระดับชั้นของผลิตภัณฑ (Product Class) หมายถึง กลุมของผลิตภัณฑภายในตระกูล
ผลิตภัณฑ ซ่ึงทําหนาที่เฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง 

4. สายผลิตภัณฑ (Product Line) หมายถึง การจัดกลุมของผลิตภัณฑที่มีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิดประกอบดวย (1) มีลักษณะคลายคลึงกัน (2) มีการใชงานคลายคลึงกัน (3) ขายใหลูกคา
กลุมเดียวกัน (4) มีชองทางการจัดจําหนายเหมือนกัน (5) มีขอบเขตราคาใกลเคียงกัน (Kotler. 
2000 : 396) หรือเปนผลิตภัณฑภายในระดับชั้นของผลิตภัณฑที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน ในแงของ
การใชรวมกัน การทําหนาที่ที่คลายกัน การขายใหลูกคากลุมเดียวกัน การจัดจําหนายโดยใชโครงสราง
การจัดจําหนายอยางเดียวกัน หรืออยูภายในชวงราคาที่กําหนดไว 

5. ชนิดของผลิตภัณฑ (Product Type หรือ Categories) หมายถึง รายการผลิตภัณฑทั้งหลาย
ที่อยูภายในสายผลิตภัณฑ ซ่ึงแสดงถึงลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะของผลิตภัณฑ 

6. ตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ (Name) คํา (Term ) สัญลักษณ (Symbol) การออกแบบ 
(Design) หรือสวนประสมของสิ่งดังกลาวเพื่อระบุถึงสินคาและบริการของผูขายรายใดรายหนึ่งหรือ
กลุมของผูขาย เพ่ือแสดงถึงลักษณะที่แตกตางจากคูแขงขัน (Kotler and Amstrong. 1966 : g.1)  

7. รายการผลิตภัณฑ (Product Item) หมายถึง ลักษณะหนวยที่แตกตางกันภายในตราสินคา
หรือภายในสายผลิตภัณฑในแงของขนาด ราคา รูปราง หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ อยางใดอยางหนึ่ง 

 
ประเภทผลิตภัณฑ (สินคา) บริโภค 
ผลิตภัณฑบริโภค [(Consumer Product (Goods)] เปนผลิตภัณฑที่ผูซ้ือตองการซื้อไปเพ่ือ

ใชสอยสวนบุคคลซึ่งถือเปนการบริโภคขั้นสุดทาย ไมใชการซื้อเพ่ือนําไปผลิตตอ หรือขายตอ 
การจัดประเภทผลิตภัณฑสามารถจําแนกไดตามอุปนิสัยการซื้อหรือพฤติกรรมการซื้อของ 

ผูบริโภคไดดังน้ี 
1. ผลิตภัณฑสะดวกซื้อ [(Convenience Product (Goods)] เปนผลติภัณฑทีผู่บริโภคซือ้บอย

ซ้ือกะทันหัน โดยใชความพยายามในการเลือกซื้อนอย เชน นํ้าปลา ผงซักฟอก สบู ขนมขบเคี้ยว 
เปนตน สามารถจัดประเภทไดเปน 3 ชนิดคือ 

1.1 ผลิตภัณฑหลัก [(Staple Product (Goods)] เปนผลิตภัณฑที่ใชเปนปกติใน
ชีวิตประจําวันราคาไมแพง มีการใชบอย เชน ยาสระผม แปง สบู ยาสีพัน แปลงสีฟน ฯลฯ 

1.2 ผลิตภัณฑซ้ือฉับพลัน [(Impulse Goods (Product)] เปนผลิตภัณฑสะดวกซื้อที่ผู
ซ้ือไมไดวางแผนการซื้อในแตละครั้ง แตซ้ือเพราะไดรับแรงกระตุนใหเกิดการซื้อทันทีทันใด เปนการ
ซ้ือแบบฉับพลัน แบงออกได 4 ประเภท คือ 

1.2.1 การซื้อฉับพลันโดยไมไดตั้งใจ (Pure Impulse Buying) เปนการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ โดยผูบริโภคไมไดมีความคิดที่จะซ้ือผลิตภัณฑมากอนที่จะเห็นสินคา เปนการตัดสินใจ
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ซ้ือจากแรงกระตุนจริงๆ เชน จากการสาธิต การจัดแสดงผลิตภัณฑ ตัวอยางไดแก ขนมปงที่มีการอบ
ใหเห็น ณ จุดขาย สบูที่มีบรรจุภัณฑสวยงาน เปนตน 

1.2.2 การซื้อฉับพลันที่เกิดจากการระลึกได (Reminder Impulse Buying) เปน
การตัดสินใจซื้อที่ผูบริโภคระลึกขึ้นไดในระหวางเดินซื้อของ เม่ือเห็นผลิตภัณฑแลวระลึกไดวา  
ผลิตภัณฑที่บานหมดพอดี หรือเม่ือพบผลิตภัณฑทําใหระลึกถึงการโฆษณาที่พูดถึงประโยชนของ
ผลิตภัณฑ จึงตองการทดลองใชผลิตภัณฑ 

1.2.3 การซื้อฉับพลันที่เกิดจากการเสนอแนะ (Suggestion Impulse Buying) เปน
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ เพราะการเห็นผลิตภัณฑชนิดหนึ่ง แลวทําใหเกิดความตองการซื้อ 
ผลิตภัณฑอีกชนิดหนึ่ง เชน เห็นแปลงสีฟนแลวนึกถึงยาสีฟน เห็นยาสระผมแลวนึกถึงครีมนวดผม 
เปนตน 

1.2.4 การซื้อฉับพลันที่กําหนดเงื่อนไขไว (Planned Impulse Buying) เปนการ 
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโดยมีการวางแผนไวในใจ กลาวคือ จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑก็ตอเม่ือมีของแถม 
หรือราคาถูกเปนพิเศษ เชน เดินในหางสรรพสินคาแลวเจอผลิตภัณฑสะดวกซื้อลดราคาก็จะ 
ตัดสินใจซื้อ เพราะตรงกับเง่ือนไขที่กําหนดไว 

1.3 ผลิตภัณฑที่ซ้ือในยามฉุกเฉิน [Emergency Product (Goods)] เปนผลิตภัณฑ
สะดวกซื้อที่ผูซ้ือไมไดวางแผนการซื้อไวกอน แตซ้ือเพราะมีความจําเปนตองใชผลิตภัณฑอยาง 
ฉับพลัน ดังน้ันผูซ้ือจะตัดสินใจซื้อโดยไมคํานึงถึงราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ เพราะเปนการซื้อ
เพ่ือแกไขเหตุการณเฉพาะหนา เชน ผาอนามัย ยาแกปวดศรีษะ นํ้ามันรถ นํ้ามันพืช ฯลฯ 

2. ผลิตภัณฑเลือกซื้อ [(Shopping Product (Goods)] เปนผลิตภัณฑที่ผูซ้ือมักจะเปรียบเทียบ
กอนการตัดสินใจ ปจจัยที่ใชในการเปรียบเทียบ ไดแก ความเหมาะสม คุณภาพ ราคาและรูปแบบ 
เปนตน ตัวอยางผลิตภัณฑประเภทนี้ ไดแก เฟอรนิเจอร เสื้อผา เครื่องไฟฟา เครื่องประดับ รองเทา
ผลิตภัณฑเลือกซื้อ แบงออกเปน 2 พวก คือ 

2.1 ผลิตภัณฑเลือกซื้อที่เหมือนกัน [(Homogeneous Shopping Product (Goods)] 
หมายถึง ผลิตภัณฑเลือกซื้อที่ผูบริโภคเห็นวา มีลักษณะพื้นฐานทั่วไปเหมือนกัน ดังน้ันการตัดสินใจซื้อ
จะขึ้นอยูกับราคาต่ําสุดของผลิตภัณฑเปนหลัก เชน ตูเย็น โทรทัศน รองเทานักเรียน เปนตน 

2.2 ผลิตภัณฑเลือกซื้อที่ตางกัน [(Heterogeneous Shopping Product (Goods)] 
หมายถึง ผลิตภัณฑเลือกซื้อเห็นวา มีลักษณะตางกัน จึงตองเปรียบเทียบดานรูปแบบ คุณภาพ ความ
เหมาะสม ซ่ึงลักษณะดังกลาวมีความสําคัญมากกวาราคา เชน เสื้อผา กระเปา เฟอรนิเจอร เปนตน 

3. ผลิตภัณฑเจาะจงซื้อ [(Specialty Product (Goods)] เปนผลิตภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะตัว
ที่ลูกคาตองการและเต็มใจที่จะใชความพยายามในการไดมาซึ่งผลิตภัณฑน้ัน อีกทั้งลูกคามีความ
ซ่ือสัตยตอตราผลิตภัณฑน้ัน ดังน้ัน การตัดสินใจซื้อจึงขึ้นอยูกับชื่อเสียง คุณภาพและความภูมิใจที่
จะไดรับจากการใชผลิตภัณฑน้ันมากกวาราคา เชน รองเทาเนเจอรไรเซอร นาฬิกาลองยิน โรงแรม
โอเรียนเต็ล เครื่องสําอาง คลีนิกข กลองถายรูปนิคอน นํ้าหอมชาแนล ฯลฯ 
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4. ผลิตภัณฑไมแสวงซื้อ [Unsought Product (Goods)] เปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคยังไม
รูจักหรือรูจักแตไมคิดจะซื้อ หรือไมมีความจําเปนตองซ้ือ มักเปนผลิตภัณฑใหม เชน เครื่องปน
อาหาร เครื่องกรองควันบุหร่ี หรือเปนผลิตภัณฑเกาที่ผูบริโภครูจัก แตไมเห็นความจําเปนตองใช
ผลิตภัณฑน้ัน เชนการประกันชีวิต สารนุกรม เตาอบไมโครเวฟ เปนตน 

 
ตาราง 1 แสดงลักษณะของผลิตภัณฑ (สินคา) บริโภค 
    

ลักษณะพฤติกรรมการซื้อ ประเภทผลิตภัณฑบริโภค ซ้ือ [Consumer Product (Goods)] 
ของผูบริโภค สะดวกซ้ือ เลือกซ้ือ เจาะจงซื้อ ไมแสวงซื้อ 

 (Convenience Goods) (Shopping Goods) (Specialty Goods) (Unsought 
Goods) 

1. เวลาและความพยายามใน ใชเวลาในการซื้อนอย กอนซ้ือตองเปรียบ ใชความพยายามใน ผูบ ริโภคไม
รูจัก 

 ก า ร ซื้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข อ ง
ผูบริโภค 

ไมตองใชความพยายาม เทียบผลิตภัณฑดาน การซื้อมาก แตจะ หรือรู จักแต
ไมคิด 

  คุณภาพ และราคา 
ตองใชเวลาและความ
พยายามพอสมควร 

ใชเวลามาก หรือนอย
ข้ึนอยูกับระยะทางใน
การไปซ้ือ 

จะซ้ือ จึงไม
เสียเวลาหรือ
ใชความ
พยายามใน
การซื้อ 

2. เวลาที่ใชในการวางแผนซื้อ นอยมาก ตองใชเวลา ตองใชเวลา ตองใชเวลา 
3. ความสามารถในการตอบ
แทน 

ทันทีทันใด โดยทั่วไปใชเวลา โดยทั่วไปใชเวลา โดยทั่วไปใช
เวลา 

 สนองความตองการ  นาน นาน นาน 
4. ความถี่ในการซื้อ บอยมาก นานๆ คร้ัง นานๆ คร้ัง นานมาก 
5. ความภักดีตอตราผลิตภัณฑ ไมมีเลย มีบาง มาก ไมแนนอน 

 
2.  ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing mix) 

เปนตัวแปรทางการตลาด 4 ประการ  ที่บริษัทสามารถควบคุมไดและจําเปนตองนํามาใช
รวมกันเพ่ือสนองความตองการของตลาดเปาหมาย 

ในการกําหนดสวนประสมการตลาด บริษัทตองศึกษาถึงความจําเปนและความตองการของ
ตลาดเปาหมาย (Target Market)  ซ่ึงเปนกลุมของลูกคาที่มีลักษณะคลายคลึงกันและบริษัทเลือก
เปนเปาหมายตลาด เปาหมายอาจเปนกลุมผูบริโภค ผูผลิต ผูคาสง ผูคาปลีก รัฐบาลหรือตลาด
ตางประเทศ 

สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งที่มีอิทธิพลในการสรางความพึงพอใจใหลูกคาและ
เกิดความตองการซื้อในผลิตภัณฑ  โดยทั่วไปแลวนิยมแบงสวนประสมทางการตลาดเปนดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 
2. ราคา (Price) 
3. การจัดจําหนาย (Place or Distribution) 
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
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สวนประสมทั้ง 4 ประเภทน้ี เรียกวา สวนประสมการตลาด (4P’s) โดยมีรายละเอียดดัง

ภาพประกอบ 3 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3   สวนประสมการตลาด 

สวนประสมการตลาด (Marketing mix) ผลิตภัณฑ (Product) 
1. คุณภาพสินคา (Quality) 
2. ลักษณะ (Feature) 
3. สินคาใหเลือก (Product 

varlity) 
4. การออกแบบ (Design) 
5. ราคาสินคา (Brand name) 
6. การบรรจุหีบหอ (Packaging) 
7. ขนาด (Sizes) 
8. บริการ (Services) 
9. การรับประกัน (Warranties) 
10. การรับคืน (Returns) 

ฯลฯ 
การจัดจําหนาย (Place) 
1. ชองทาง (Channels) 

- การเลือกคนกลาง 
(Assortment)  

 - การครอบคลุม (Coverage) 
 - ทําเลที่ต้ัง (Locations) 
2. การสนับสนุนการกระจายตัว

สินคาสูตลาด (Market 
logistics) 

 - สินคาคงคลัง (Inventory) 
 - ขนสง (Transportation) 

- การคลังสินคา 
(Warehousing) 

                     ฯลฯ 

ราคา (Price) 
1. ราคาสินคาในรายการ (List price) 
2. สวนลด (Discounts) 
3. สวนยอมให (Allowances) 
4. ระยะเวลาการชําระเงิน  
 (Payment period) 
5. ระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit terms)

ฯลฯ 
 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
1. การโฆษณา (Advertising) 
2. การขายโดยใชพนักงานขาย 

(Personal selling) 
3. การสงเสริมการขาย (Sale 

promotion) 
4. การใหขาวและการประชาสัมพันธ 

(Publicity and Public Relation)  
5.    การตลาดทางตรง (Direct 

Marketing) และการตลาดเชื่อมตรง 
(Online marketing) 

                            ฯลฯ 

ตลาด 
เปาหมา

ย 
Target 
Market 
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ความหมายของสวนประสมการตลาดแตละตัวมีดังน้ี 
1. ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่สามารถสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยได

ผลิตภัณฑอาจจะมีคุณสมบัติที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได สวนประกอบของผลิตภัณฑ ชื่อผลิตภัณฑ 
การบรรจุภัณฑความภาคภูมิใจของผูผลิตและผูขาย   ตัวอยางของผลิตภัณฑไดแก วัสดุ อุปกรณ 
บริการ กิจกรรม บุคคล สถานที่ องคการหรือความคิด 

2. ราคา (Price) เปนสิ่งที่กําหนดมูลคาในการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการในรูปของ
เงินตราเปนสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดราคา นโยบาย และกลยุทธตางๆ ในการกําหนดราคา 

3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) เปนการนําผลิตภัณฑที่กําหนดไวออกสูตลาด
เปาหมาย (Placing the Product) ในสวนประสมนี้เปนการพิจารณาวา สินคาควรจะจัดจําหนายผาน
ชองทางคนกลางตางๆ อยางไร จึงจะเหมาะสมรวมทั้งพิจารณาวาสินคาควรมีการขนสง การเก็บรักษา
สินคาในปริมาณที่เหมาะสม และใชคลังสินคาอยางไร 

 

ในการจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวนคือ  
(1) ชองทางการจําหนาย (Channel of Distribution) หรือ Distribution Channel) หมายถึง 

กลุมของสถาบันหรือบุคคลที่ทําหนาที่หรือกิจกรรมอันจะนําผลิตภัณฑไปยังผูบริโภคหรือผูใชในสวน
น้ีเปนเรื่องการพิจารณาวาจะจําหนายผลิตภัณฑโดยผานคนกลางตางๆ อยางไร  

(2) การกระจายสินคา (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมทั้งสิ้นที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนยายสินคาที่มีปริมาณถูกตองไปยังสถานที่ที่ตองการและเวลาที่เหมาะสม ในสวนนี้จึงประกอบดวย 
การขนสง การเก็บรักษาตัวสินคาภายในองคการธุรกิจของตนและในระบบชองทาง รวมทั้งการ 
คลังสินคาและการควบคุมสินคาคงคลัง 

 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารระหวางผูจําหนายและตลาดเปาหมาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแจงขาวสาร หรือชักจูงใจใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ 

การสงเสริมการตลาดอาจทําได 4 รูปดวยกัน ซ่ึงเราเรียกวาสวนประสมทางการสงเสริม
การตลาด (Promotion mix) หรือสวนประกอบในการติดตอสื่อสาร (Communication mix) ซ่ึง
ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

(1) การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอสื่อสารแบบไมใชบุคคล (Non-Personal) โดย
ผานสื่อตางๆ และผู อุปถัมภรายการตองเสียคาใชจายในการโฆษณา กิจกรรมการโฆษณา
ประกอบดวย การโฆษณาผานสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน การโฆษณาในโรงภาพยนตร 

(2) การขายโดยใชบุคคล (Personal Selling) เปนการติดตอสื่อสารทางตรง และเผชิญหนา
ระหวางผูขายและลูกคาที่มีอํานาจซื้อ การขายโดยใชบุคคลก็คือ การขายโดยใชพนักงานขายนั้นเอง 

(3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนกิจกรรมการสงเสริมการตลาดที่
นอกเหนือจากการขายโดยใชบุคคล การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่ชวยกระตุนการซื้อของ
ผูบริโภค และประสิทธิภาพของผูขาย ตัวอยางการสงเสริมการขาย ไดแก การลดราคา แลกซื้อ แจก
ตัวอยางสินคา แถมสินคาฟรี ชิงโชคแขงขัน การแจกคูปอง เปนตน 

(4) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใหขาว (Publicity) 
เปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาบริการแบบไมใชบุคคล โดยองคการที่เปนเจาของผลิตภัณฑน้ัน
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ไมตองเสียคาใชจายใดๆ จากการเสนอขาวนั้น การประชาสัมพันธ (Public Relation) เปนความ
พยายามขององคการเพื่อชักจูงกลุมสาธารณชนใหเกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ดีตอองคการ 
 
3.  แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ (2547 : 427) กลาววารูปแบบการดํารงชีวิตเปนการวิเคราะห
ถึง  AIOs             ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม (Activities) ความสนใจ  (Interest)   ความคิดเห็น 
(Opinion)  ของผูบริโภค  รูปแบบการดํารงชีวิตจะสะทอนใหเห็นถึงวิธีการซึ่งบุคคลจัดสรรเวลา  
พลังงานและเงิน  รูปแบบการดํารงชีวิตจะรวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตรดวย 

คอตเลอร (Kotler, 2002 : 98)   กลาววารูปแบบการดํารงชีวิตเปนแบบแผนการใชชีวิตของ
บุคคลที่แสดงในรูปของลักษณะจิตนิสัย (Psychographics) ซ่ึงรูปแบบการดํารงชีวิตจะวัดจาก
กิจกรรม (Activities)     ความสนใจ  (Interest)   ความคิดเห็น (Opinion)  รูปแบบการดํารงชีวิต
บางอยางนาจับตามองมากกวาชั้นสังคมหรือบุคคลิกภาพเพราะเปนสิ่งที่แสดงถึงรูปแบบการปฎิบัติ
การหรือปฏิกิริยาตอบตอกัน 

James F. Engel และคณะ   แบบการใชชีวิต  เอกสารประกอบการเรียนการสอน คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิยาลัยธรรมศาสตร 2542 

รูปแบบของการดําเนินชีวิต (Life Style) หมายถึงแบบแผนที่บุคคลใชดํารงชีวิต  รวมถึงการ
ใชจายเวลา และเงิน ซ่ึงสามารถอธิบายใหชัดเจนขึ้นโดยดูจาก 

1.   วิธีที่เราดํารงชีพ (How we live)   เชนลักษณะอาหารที่รับประทาน 
2.   สินคาที่เราซื้อ ( Products  we  buy)  เชนสินคาที่เราขายอยูในปจจุบัน  รูปแบบการใช

ชีวิตที่เปลี่ยนไป เชนบะหม่ีสําเร็จรูป 
3. วิธีการใชสินคา (How you use them) เชนอาหารสําเร็จรูปปรุงไดทันทีดวยเตา

ไมโครเวฟ 
4. มองสินคาอยางไร (What do you think about them) สินคาถูกมองวาจะนํามาใชเพ่ือ

ผอนแรง   ประหยัดเวลา 
แบบของการใชชีวิตขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชนสถานการณ  วัฒนธรรม  ชั้นทางสังคม ครอบครัว 

กลุมอางอิง  ความตองการ  ทัศนคติ  และลักษณะสวนบุคคล ฯลฯ 
            แนวทางการศึกษาแบบของการใชชีวิต Psychographics   เปนเทคนิคที่นักวิจัยใชเพ่ือวัด
แบบของการใชชีวิต   คําที่ใชแทนกันคือ AIO 
            A   = Activities กิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่บุคคลแสดงออก   เปนปฏิกิริยาที่บุคคลอื่นๆ 
เห็นแตอาจไมสามารถอธิบายเหตุผลของปฏิกิริยานั้น ๆ ได 
            I    =  Interest   คือความสนใจในเรื่องราวเหตุการณหรือวัตถุโดยมีความตั้งใจเปนพิเศษ
กับสิ่งน้ัน ๆ 
            O   = Opinions คือความคิดเห็นเปนไปในรูปคําตอบที่บุคคลตอบตอสถานการณที่กระตุน
เราเปนคําถาม   ใชเพ่ืออธิบายการแปรความหมาย   การคาดคะเน   และการประเมินคา 
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            แบบสอบถามดาน  AIO สวนใหญจะถูกใชรวมกับการสอบถามดานประชากรศาสตร  
(Demographic) ควบคูกันไปเพื่อใหเห็นภาพการแบง   Segmentation   เวลาประมวนผลอยาง
ชัดเจนมากขึ้น 
            จากความหมายขางตนสรุปไดวารูปแบบการดํารงชีวิต หมายถึง รูปแบบการใชชีวิตของ 
ผูบริโภคแตละคนซึ่งมีความชอบ  ความสนใจในกิจกรรมที่แตกตางกันและมีลักษณะเปนสวนบุคคล 
 

แนวความคดิเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyles) 
การแบงสวนตลาดตามหลักจิตนิสัยหรือจิตวิทยา  หมายถึงความตองการดานจิตวิทยาที่อยู

ภายในลักษณะดานสังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมศาสตร  ซ่ึงสะทอนถึงวิธีการที่แตละบุคคลมี
แนวโนมจะตัดสินใจการบริโภค  ซ่ึงอาจหมายถึง  รูปแบบการดําเนินชีวิตซึ่งการวิจัยที่เกี่ยวของกับ
รูปแบบการดําเนินชีวิตนี้เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วใน 20 ปที่ผานมา การวิจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
เรากําลังดําเนินอยูหรือที่เราตองการจะเปน” คนเราจะทําสิ่งตาง ๆ ตามที่สอดคลองกับรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่เรากําลังดําเนินอยูหรือที่เราตองการจะเปน” ซ่ึงจะแตกตางจากการวิจัยตามลักษณะ
บุคลิกภาพที่ยึดตามแนวความคิดที่วา   ”คนเราจะทําสิ่งตางๆ ตามลักษณะบุคลิกที่เราเปนทั้งน้ี
รูปแบบการดําเนินชีวิตจะมีลักษณะที่ไมคงที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ในขณะที่บุคลิกภาพจะมลีักษณะคง
เดิมเปนเวลานาน” (Kotler  and  Andreasen. 1996: 173) 
 

รูปแบบการดําเนินชีวิตถือเปนองคประกอบหนึ่งในการแบงสวนตลาด  เน่ืองจากนักการ
ตลาดไดนําลักษณะทางจิตวิทยามาเปนเกณฑในการแบงสวนตลาด  ซ่ึงมีองคประกอบ 2 ดานคือ 

1. บุคลิกภาพ (Personality)  คือรูปแบบของพฤติกรรมหรือนิสัยที่มีลักษณะเฉพาะของแต
ละบุคคลมีความมั่นคง และแปรเปลี่ยนไดยากอันเปนผลมาจากจิตใตสํานึกของแตละบุคคล (Assael: 
1995)     บุคลิกภาพเปนปจจัยภายในที่มีสวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของผูบริโภค   ดังนั้น
การศึกษาถึงบุคลิกภาพของผูบริโภคจะทําใหนักการตลาดสามารถเขาใจถึงพฤติกรรมของผูบริโภค
ไดอยางลึกซึ้ง   อันจะเปนประโยชนอยางยิ่ งในการกําหนดตำแหนงของสินคา (Product  
Positioning)     และการแบงสวนของตลาด (Market Segmentation)    อยางไรก็ตามเปนการยากที่
นักการตลาดจะสามารถศึกษาถึงบุคลิกภาพของผูบริโภคเปนจํานวนมากไดเพราะเปนเรื่องที่ตองใช
เวลาในการศึกษา  และสังเกตคอนขางมาก 

2. รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle)  เปนการอธิบายถึงลักษณะการใชชีวิตของผูบริโภควา
มีการจัดสรรเวลาตอกิจกรรมตาง ๆ อยางไรใหมีความสนใจเรื่องใดเปนพิเศษ   และมีความคิดเห็น
เชนไรตอสภาพแวดลอมทางสังคม   การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตจึงเปนเรื่องที่นักการตลาดให
ความสนใจ   และใหความสําคัญเปนอยางยิ่งเน่ืองจากจะทําใหนักการตลาดสามารถเขาใจถึง 
พฤติกรรมผูบริโภคไดดีกวาการศึกษาลักษณะทางประชากรเพียงอยางเดียว ผลการศึกษารูปแบบ
การดําเนินชีวิตของผูบริโภคจะทําใหนักการตลาดสามารถเขาใจถึงความตองการ   ความรูสึกนึกคิด 
พฤติกรรมการบริโภค  และการเลือกซื้อสินคาตลอดจนพฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูบริโภความี
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ความเหมือน หรือแตกตางกันเชนไร  อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวางแผน   และการกําหนด
กลยุทธทางการตลาด 

 
แนวคิดเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle concepts) เปนแนวคิดที่ถูกนําเสนอขึ้นเปน

ครั้งแรกในป 1963 โดย   Willion  Lazer (Plummer.1974) ไดใหคําจํากัดความของรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตเอาไววา เปนการแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของวิถีการใชชีวิตที่แตกตางกัน โดยการสราง
เปนรูปแบบที่พัฒนาวิธีการศึกษามาจากความตอเน่ืองของการดําเนินชีวิตในสังคม       
 

รูปแบบการดําเนินชีวิต(Lifestyle)  ไดใชมาตรการวัดลักษณะทางจิตวิทยา  (Psychographics) 
ซ่ึงเปนวิธีการวัดเชิงปริมาณ  (Quantitative) ในรูปแบบของกิจกรรม   ความสนใจ  และความ
คิดเห็น (Activities Interests and Opinions; AIOs)  William D. Wells and Douglas J. Tigert ได
อธิบายการวัดแบบ AIOs     ไววาเปนการวัดรูปแบบการดําเนินชีวิตในรูปของการจัดสรรเวลาตอ
กิจกรรมตาง ๆ เรื่องที่ใหความสนใจ  หรือเอาใจใสเปนพิเศษ  และความคิดเห็นตอสภาพแวดลอม
ของแตละบุคคล(Wells and Tigert: 1971) 
                   Reynolds and Darden (Engel, Blackwell and Miniard. 1993)ใหคําจํากัดความ
ของกิจกรรมความสนใจ  และความคิดเห็นไววา 
                    กิจกรรม หมายถึงการแสดงออกอยางชัดเจน เชนการซื้อสินคา  หรือการคุยกับ
เพ่ือนบานเกี่ยวกับบริการใหม ๆ ซ่ึงแมวาการแสดงออกเหลานี้จะสามารถสังเกตเห็นได  แตก็เปน
เรื่องยากที่จะวัดถึงเหตุผลของการกระทําไดโดยตรง 
                     ความสนใจ  เปนความสนใจในบางวัตถุประสงค บางสถานการณ  หรือบางเร่ือง 
ซ่ึงหมายถึงระดับของความตื่นเตนที่เกิดขึ้น พรอมกับการเอาใจใสเปนพิเศษ หรือความเอาใจใส
แบบตอเน่ือง 
                     ความคิดเห็นเปน” คําตอบ ” ของแตละบุคคลในการตอบสนองตอสิ่งเราที่เกิดขึ้น   
ซ่ึงเปรียบเสมือนเปน ” คําถาม ” ในลักษณะของการตีความ   ความคาดหวัง   และการประเมินผล   
เชนความคาดหวัง   เหตุการณในอนาคต   และการประเมินผลดีและผลเสียของการเลือกที่จะกระทํา
สิ่งใดสิ่งหน่ึง 
                ศาสตรที่ใชในการวัดและแบงกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค  ซ่ึงเปนที่รูจัก
กันดีมี VALS2 และ AIO ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีขอนําเอาการวัดแบบ AIO มาเปนแนวทางในการวิจัย 
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ตาราง 2 กิจกรรม (Activities)  ความสนใจ  (Interests)  และความคิดเห็น (Opinions) ที่แสดง
ลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต 

 
กิจกรรม (Activities:A) ความสนใจ (Interest: I) ความคิดเห็น (Opinions: O) 
การทํางาน ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว 
งานอดิเรก บาน ปญหาสังคม 
เหตุการณทางสังคม งานอาชีพ การเมือง 
วันหยุดพักผอน ชุมชน ธุรกิจ 
การบันเทิง สันทนาการ เศรษฐศาสตร 
สมาชิกสโมสร แฟชั่น การศึกษา 
ชุมชน อาหาร ผลิตภัณฑ 
การซื้อสินคา ส่ือตาง ๆ อนาคต 
การเลนกีฬา ความสําเร็จ วัฒนธรรม 

(Plummer,  quoted in Assael. 1998: 423) 
 
              ลักษณะดานจิตวิทยารูปแบบการดําเนินชีวิต(Psychological / Lifestyle characteristics)  
เปนลักษณะขอมูลทางปฐมภูมิที่นักการตลาดใหความสนใจโดยอยูในรูปของลักษณะบุคลิกภาพ   
กิจกรรม   ความสนใจ   คานิยม   บุคลิกภาพจะเกี่ยวของกับรูปแบบทั่วไปของพฤติกรรมที่แสดง
ออกมา ลักษณะ (Attributes)  นิสัย (Traits)  และลักษณะทาทางที่ทําเปนนิสัย(Mannerisms)  
สามารถแยกใหเห็นความแตกตางของแตละบุคคล  เปนขอสมมุติที่วาธุรกิจควรมีกลยุทธที่มี
ประสิทธิผลเพ่ือเขาถึงธุรกิจกลุมเปาหมาย  ถาเกี่ยวกับลูกคาจะเกี่ยวกับการดํารงชีวิต  ความสนใจ  
ความชอบ  ความไววางใจ  การวิจัยสิ่งเหลานี้เรียกวา  การวิเคราะหจิตวิทยา  หรือจิตวิเคราะห  
เปนเทคนิคซึ่งสํารวจวิธีการดํารงชีวิตของบุคคล  สิ่งที่เขาสนใจและสิ่งที่เขาชอบตลอดจนการ
วิเคราะหรูปแบบการดําเนินชีวิต  เพราะขึ้นกับกิจกรรม AIOs (Activities : A, Interests: I and 
Opinions: O)  ของบุคคลประกอบดวย  ความสนใจ(Interests: I)   ความคิดเห็น (Opinions: O) 
และพฤติกรรมการบริโภค(Consumption behavior) (Churchill. 1991 : 306 - 30) 
                สวนที่นํามาใชในงานวิจัยครั้งนี้คือนําเอาแนวความคิดเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิตของ 
Kotler and andreasen, Engel, Blackwell and Miniard)     มาศึกษาเพื่อวางกรอบแนวคิดของ
การศึกษา  และสรางเครื่องมือเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต     
 
4.  แนวความคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ (Personality) 

4.1 ความหมายของบุคลิกภาพ 
คอทเลอร (Kotler. 2002 : 100) กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาที่มี

ลักษณะแตกตางกันในแตละบุคคลซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอสภาพแวดลอมของบุคคลนั้นอยาง 
ม่ันคงและถาวร 
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ชิปแมนและคารนุก (Schiffman and Kanuk, 1994 : 126) กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึง 
ลักษณะดานจิตวิทยาภายในของบุคคลเปนสิ่งที่กําหนดและสะทอนถึงวิธีการซึ่งบุคคลหนึ่งตอบสนอง
ตอสิ่งแวดลอมของเขา 

เสรี วงษมณฑา (2542 : 66) ไดสรุปภาพรวมของบุคลิกภาพวา เปนพัฒนาการที่มีมายาวนาน 
ของมนุษยตั้งแตเด็กจนเติบโตเปนผูใหญพัฒนาการของบุคลิกภาพสามารถสรุปได 5 ประการ ดังน้ี 

1. บุคลิกภาพเปนนิสัยโดยรวมของคน 
2. บุคลิกภาพเปนสิ่งที่พัฒนาระยะยาว 
3. บุคลิกภาพเปนสิ่งที่คงทนอยูนาน 
4. บุคลิกภาพเปนตัวกําหนดรูปแบบปฏิกิริยาโตตอบ (Reaction) ของมนุษยที่มีตอสิ่งแวดลอม 

เชน  เม่ือเกิดเพลิงไหมจะทําอยางไร เม่ือเกิดแผนดินไหวจะทําอยางไร 
5. บุคลิกภาพเปลี่ยนได มักจะเปลี่ยนไดเม่ือเกิดวิกฤติที่รายแรงเขามาในชีวิตซึ่งเปนเหตุการณ

ในชีวิตที่สําคัญ เชน การแตงงาน การมีบุตร การตายของผูอันเปนที่รัก 
บุคลิกภาพโดยปกติจะอธิบายในรูปของอุปนิสัย เชน ความมั่นใจในตนเอง ความมีอํานาจ 

การชอบเขาสังคม รักอิสระ ความกาวราว ซ่ึงบุคลิกภาพมีประโยชนอยางมากตอการวิเคราะหพฤติกรรม
ผูบริโภคในการเลือกสินคาหรือตราสินคา 

คอทเลอร (Kotler, 2002 : 100) กลาววา นักการตลาดใชแนวความคิดที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพ 
คือแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง (self-concept) หรือที่เรียกวาภาพพจนของตนเอง (self-image)  
แนวความคิดเกี่ยวกับตนเองใหสามารถสรุปความคิดของบุคคลและสะทอนถึง ”ลักษณะที่ตัวเองมี” 
ดังนั้นการที่จะเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค นักการตลาดตองเขาใจความสัมพันธระหวางแนวความคิด
เกี่ยวกับตนเองและความคิดของผูบริโภคเปนอันดับแรก 

จากความหมายขางตนพอสรุปไดวา บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะอุปนิสัยทางจติวทิยาภายใน
จิตใจของบุคคลแตละคนซึ่งมีความแตกตางกันในแตละบุคคล 

4.2 ธรรมชาติของบุคลิกภาพ (The Nature of Personality) 
ชิปแมนและคารนุก (Schiffman and Kanuk, 2002 : 60) ไดสรุปไววา ในการศึกษาเรื่อง

บุคลิกภาพนั้นปจจัย 3 ประการที่มีความสําคัญ ดังนี้ 
1. บุคลิกภาพมีความแตกตางกันในแตละบุคคล (Personality Reflects Individual 

Differences)  
2. บุคลิกภาพจะมีลักษณะที่คงที่ และยากที่จะเปลี่ยน (Personality is Consistent and 

Enduring)  
3. บุคลิกภาพนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดแตตองใชเวลานาน (Personality Can Change) 

 
ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด (Freud’s psychoanalytic theory) 
เปนหลักสําคัญของหลักจิตวิทยาในปจจุบัน ทฤษฎีน้ีกําหนดโดยหลักของความตองการหรือ

สิ่งเราที่ไมรูสึกตัวหรือจิตใตสํานึก (Unconscious needs or drive) โดยเฉพาะสิ่งเราทางเพศและ
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ความตองการดานรางกายอื่นๆ เปนสิ่งสําคัญในกางจูงใจ ฟรอยดกําหนดทฤษฎีน้ีโดยถือเกณฑการ
รวบรวมขอมูลซํ้าแลวซํ้าอีกจากคนไข จากประสบการณของเด็กในตอนแรก การวิเคราะหความฝน
ลักษณะเฉพาะทางดานจิตใจและปญหาการปรับตัวจากการวิเคราะหของฟรอยดพบวาบุคลิกภาพ
ของบุคคลเปนผลมาจากการทํางานของโครงสรางจิต 3 ระบบ คือ Id Ego Superego ดังน้ี 

1. อิด (ld) คือ โครงสรางของจิตที่เปนแรงขับภายในที่ยึดหลักความพอใจ (Pleasure) และ
เปนแรงขับที่ยังไมไดรับการขัดเกลา แบงไดดังน้ี 

 - สัญชาติญาณแหงการชีวิต (Life Instinct) ไดแก ความตองการอาหาร ตองการการ
พักผอน ตองการความสุขสบาย และตองการหลีกหนี้อันตราย 

 - สัญชาติญาณแหงการตาย (Death Instinct) ไดแก ความตองการกาวราวและทําลาย
ตนเองหรือผูอ่ืน เนนความสําคัญของความตองการทางเพศ (sex) และความกาวราว (Aggression) 
วา สัญชาติญาณแหงการมีชีวิตและความตามเปนแรงขับภายในที่สําคัญมากตอการพัฒนาบุคลิค
ภาพที่แสดงออกมาเพื่อความสุข ความพอใจของตนเองหรือยึดหลักความพอใจ (Pleasure 
Principle) (อารี พันธมณี. 2541 : 10)  

ชิปแมนและคารนุก (Schiffman and Kanuk. 1994 : 661) กลาววา อิดเปนความคิดที่เกี่ยวของ
กับสิ่งกระตุนหรือสิ่งเราที่มีมาตั้งแตตั้งเดิม เปนสวนของบุคลิกภาพซึ่งเกิดจากแรงกระตุนอยางหยาบ 
(Primitive drive) และความรูสึกที่กระตุนใหบุคคลพยายามตอบสนองความตองการของเขา 

เสรี วงษมณฑา (2542 : 67) ไดกลาววาอิดจะมีลักษณะดังน้ี 
 - เปนความตองการขั้นพ้ืนฐานของรางการ เชน ความหิว กระหาย และความตองการ

ทางเพศ ซ่ึงบุคคลจะตองแสวงหาความพึงพอใจในทันทีทันใด ซ่ึงถือวาเปนแรงกระตุนตามสัญชาติ
ญาณ (Instinctual drive) หรือแรงกระต ุนพ้ืนฐาน (Basic Drive) 

 - เปนจิตใตสํานึก (Unconscious) ซ่ึงเกิดจากความตองการของรางกาย Biological)  
 - เปาหมายของอิดคือทําใหบุคคลเกิดความสุขความพึงพอใจและลดความเจ็บปวด (ลด

ความตึงเครียด)  
 - อิดเปนบุคลิกภาพซึ่งยังไมไดรับการขัดเกลา เชน การดื่มสุราเพื่อลดความตึงเครียด

ถือวาเกิดจากอิด 
 - เม่ือบุคคลไมไดรับการตอบสนองความตองการที่เกิดจากอิดจะเกิดความวิตกกังวล 

(Neurotic Anxiety) 
 - การทํางานของอิดเปนการตัดขาดจากโลกภายนอก 
2. อีโก (Ego) คือ สวนหนึ่งของบุคลิกภาพซึ่งอยูในการควบคุมโดยจิตสํานึกของแตละ

บุคคลซึ่งทําหนาที่คอยตรวจสอบภายในโดยพยายามใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการอยางหยาบ
ของอิดและเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมของซุปเปอรอีโก (Schiffman and Kanuk. 1994 : 128) ดังน้ัน 
อีโกเปนสวนที่ติดตอกับโลกภายนอกจึงคอยควบคุมอิดใหรูจักหลักแหงความจริง (Reality Principle)  
ไมใชแสดงออกตามความพอใจของตนเพียงอยางเดียว แตตองคิดและแสดงออกอยางมีเหตุมีผลดวย 
(อารี พันธมณี. 2541:10)  
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3. ซุปเปอรอีโก (Superego) คือ ความคิดเกี่ยวกับการแสดงความตองการภายในทางดาน
ศีลธรรมและลักษณะจรรยาบรรณที่ควรปฏิบัติของสังคม (Schiffman and Kanuk. 1994 : 128) ดังน้ัน
ซุปเปอรอีโกจึงเปนโครงสรางของจิตที่เริ่มพัฒนาในวันเด็ก เม่ืออายุได 3-5 ป จากการอบรมส ั่งสอนและ
ถายทอดวัฒนธรรมทางสังคม หรือกระบวนการสังคมประกิตโดยอาศัยหลักของศีลธรรม จรรยา  
ขนบธรรมเนียมประเพณีและคานิยมตางๆ ในสังคม (Moral Principle) เปนตัวควบคุมความคิดและ
ความตองการใหแสดงออกในลักษณะที่เปนสมาชิกที่ดีของสังคม 

โครงสรางจิตทั้ง 3 แบบ คือ Id Ego Superego มีความสัมพันธกัน ถาจิต 3 ระบบทํางานมี
ความสัมพันธกันดีบุคคลก็จะแสดงออกมาอยางเหมาะสม บุคคลจะมีสุขภาพจิตดีทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตน แตถาโครงสรางจิตทั้ง 3 ระบบทํางานไมสอดคลอง
กันหรือขัดแยงกันบุคคลจะมีปญหาในการปรับตัวทางบุคลิกภาพ (อารี พันธมณี. 2541 : 10)  

 
ทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพ (Psychosocial Development) 
เปนทฤษฎีของอีริคสัน (Erik Erikson) เปนนักจิตวิทยาที่ยอมรับหลักสัญชาตญาณของ 

ฟรอยด และย้ําความสัมพันธระหวางรางกายกับสิ่งแวดลอมวามีอิทธิพลตอพัฒนาการของวัยตนของ
ชีวิต 

ดังน้ันการที่เด็กจะเรียนรูวาโลกที่ตนอยูมีความสุขหรือไมขึ้นอยูกับการที่ตนไดรับสิ่งที่ตนพอใจ
มากเพียงใด สิ่งที่เปนความตองการของเด็กก็ได ความรัก ความอบอุน การกิน การนอน เปนตน 
การปฏิบัติตนของบิดามารดาที่มีตอเด็กจะมีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพซึ่งทําใหเด็กแตละคนแสดง
พฤติกรรมออกมาแตกตางกัน 

อีริคสัน ไดแบงขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพเปน 8 ขั้นตอน ดังนั้น (อารี พันธมณี. 2541 : 29)  
ขั้นที่หน่ึง ระยะเวลาความเชื่อถือไววางใจและความไมไววางใจ (Basic Trust vs. Mistrust) 

ตั้งแตระยะแหงการเปนทารกถึง 1 ป เด็กมีความรูสึกไวมากที่บริเวณปาก เม่ือเด็กไดดูดนม ไดอาหาร 
ไดรับสัมผัส อันออนโยนอุนนุม เด็กยอมรูสึกไววางใจในสิ่งแวดลอม แตถาเปนการตรงกันขาม เด็กรอง
จนเหนื่อยหนายก็ไมไดกิน ขาดผูอุมชู ดูแลใหความสุขสบาย ถาปรากฏเชนน้ีบอยๆ เด็กจะเกิดความ
ไมไววางใจวาโลกนี้จะดีตอตน 

ขั้นที่สอง ระยะความเปนอิสระ  ความละอาย และไมแนใจ (Autonomy Vs Shame and Doubt) 
อายุ 1-3 ป เร่ิมเรียนรูที่จะชวยตนเองหรืออาจจะเปนเด็กที่สงสัยและละอายระคนกัน 
 

ขั้นที่สาม ระยะความคิดริเริ่ม ความรูสึก (Initiative Vs Guilt) อายุ 3-6 ป เปนวัยที่เสาะหาหรือ
คนควาเพื่อใหทราบขอบเขตความสามารถของตนเอง เริ่มสนใจกิจกรรมตางๆ ที่ผูใหญทํา ชอบทดลอง
คนควาสิ่งใหม และทําอยางไรจึงจะไมตองเผชิญกับความรูสึกผิด ความรูสกึผดินีถ้าเกดิขึน้แลวจะตดิตวั
ไปจนกลายเปนผูใหญ ประกอบกับเหตุการณตอมาในชีวิตอาจจะเพิ่มพูนหรือดัดแปลงพื้นฐานแหง
บุคลิกภาพดังกลาวได 

ขั้นที่สี่ ระยะการรูจักรับผิดชอบตอหนาที่การงานและความสําเร็จที่ไดรับ ความรูสึกดอย 
(Industry Vs Inferiority) อายุ 6-11 ป เปนวัยเริ่มเขาสูโรงเรียน ไดเรียนรูวาการทํางานอยางจริงจัง
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เทานั้นจึงจะไดรับการยกยอง จะอาศัยความรักอยางเดียวไมสําเร็จ ผูใหญที่ตนตองเอาใจคือครู และ
ครูยอมโปรดปรานผูที่ประสบความสําเร็จในการเรียน ดังนั้นเด็กเห็นวามีอยูทางเดียวคือขยัน ดังนั้น
การใหความสําเร็จตอเด็กจึงเปนสิ่งดี แตควรใหตระหนักถึงความลมเหลวที่เกิดขึ้นวาเปนอยางไร 
เพราะจะเปนการเตรียมใหเด็กรูจักการดําเนินชีวิตจริง 

ขั้นที่หา ระยะการรูจักตนเอง การสับสนในบทบาทของตนเอง (Identity Vs Role Diffusion) 
อายุ 12 ปขึ้นไป หรือยางเขาวัยรุน เปนวัยที่เด็กพยายามแสดงความทัดเทียมเพ่ือใหไดรับการ
ยอมรับและไดเพ่ือน (ตางเพศ) ที่สนใจตนเองเพื่อการคบหาสมาคมในหมูเพ่ือฝูง เพ่ือตางเพศ ถา
ไมไดไดรับการยอมรับเด็กจะแสดงออกในการถดถอยหรือกาวราว 

ขั้นที่หก ระยะความรูสึกวาตนมีเพ่ือน ความรูสึกอางวาง (Intimacy Vs Isolation) อายุ 18-21 ป 
เม่ือยางขึ้นสูวัยรุนเด็กยอมแสวงหาลักษณะประจําตน (Identity) การแสวงหาลักษณะประจําตัวทําให
เด็กมองหาบุคคลซึ่งตนเห็นวาเปน Ego image โดยมากคือบุคคลซึ่งเปนเพศตรงขาม เด็กวัยรุน
เรียกวาอยูใน “วัยรัก วันเรียน” เพราะการแสวงหาลักษณะประจําตนในผูอ่ืนนั่นเอง ถาเด็กวัยน้ีมีพอ
แมซ่ึงตนถือเปนบรรทัดฐานอยูแลว การเลือกลักษณะประจําตนเองก็ไมยากนัก ถามิฉะนั้นเด็กจะ
เควงควาง ผลที่สุดจะไมเปนตัวของตัวเองสุดแตแฟชั่นจะพาไป เด็กวัยรุนที่มีความเปนตัวเองจะยาง
เขาสูวัยผูใหญดวยความรูสึกสนิทสนมกับผูอ่ืนได จะรูในคุณคาของการมีเพ่ือนคูใจ จะเปนเพศเดียวกัน
หรือตางเพศก็ตาม และผูที่เควงควางไมรูวาตนเองอยากเปนอะไรแน จะรูสึกเปลาเปลี่ยว ปราศจาก
ความสนิทสนมกับผูใด แมจะมีเพ่ือนฝูงมากก็ไมทําใหเกิดความอบอุน ดังนั้นวัยรุนจึงเปนวัยสําคัญ
ตอการเปนผูใหญมาก และพ้ืนฐานที่จะนําไปสูความสําเร็จในการแสวงหาลักษณะประจําตนก็ยอมได
มากจากวัยทารกขึ้นมา ประกอบกับความเขาใจของตนเอง 

ขั้นที่เจ็ด ระยะความรูสึกผิดชอบแบบผูใหญ ความเฉื่อยชา (Generatively Vs Stagnation) 
อายุ 22-28 ป เปนวัยที่อาจจะรูสึกมีชีวิตชีวา หรือเปนวัยที่นาเบื่อหนายขึ้นอยูกับสภาพทางจิตใจที่
จะตองเผชิญกับสิ่งรอบขาง ถาประสบความผิดหวังจะทําใหเกิดความเบื่อหนายตอชีวิต 

ขั้นที่แปด ระยะความมั่นคงคงสมบูรณ ความทอแทสิ้นหวัง (Integrity Vs Despair) อายุ 40 
ขึ้นไป รูจักความรับแบบถอยทีถอยเห็นใจกัน ชวยเหลือผูอ่ืนและรวมมือกับผูอ่ืนอยางกวางขวางขึ้น 
สามารถบําเพ็ญประโยชนใหแกสังคมมนุษยกวางขวางออกไป ถาประสบความผิดหวังก็รูสึก 
หมดหวังในชีวิต ในทางตรงขามผูที่รวมมือกับใครไมเปน ยอมกลายเปนผูขมขื่นและทอแทเห็นวาตน
ทําคุณกับใครไมขึ้น ไมอยากยื่นมือไปชวยเหลือผูใด ถือวาตัวใครตัวมัน จิตใจคับแคบ และยอมไร
ความสุข อุดมคติแหงบุคลิกภาพคือ ความภูมิใจวาตนคือคนๆ หน่ึงไดทําประโยชนแกเพ่ือนรวมโลก
ไมทางใดก็ทางหนึ่ง ไมมากก็นอย 
 

ทฤษฎีบุคลิกภาพตามคานิยมของบุคคล (Type based on basic values) 
เปนอีกทฤษฎีหน่ึงที่แบงบุคลิกภาพของมนุษยออกเปน 6 ประเภท โดยขึ้นอยูกับคานิยมซึ่ง

จริงๆแลว มนุษยไมใชวาจะมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว แตมนุษยจะมีลักษณะอื่น
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ปะปนอยูบางโดยจะมีความโนมเอียงไปที่ใดที่หน่ึง บุคลิกภาพทั้ง 6 ประเภทแบงไดดังน้ี (เสรี วงษมณฑา. 
2542 : 70)  

ประเภทที่ 1 มนุษยทฤษฎีนิยม (Theoretical man) เปนบุคคลที่เนนในเรื่องของทฤษฎีและ
เหตุผลหมายความวาถาจะซื้อสินคา บุคคลประเภทนี้จะถามคําถามวาทําไม เพราะอะไร ถาพนักงาน
ขายบอกวาเห็ดหลินจือรักษาโรคไดเขาก็จะถามวามีสารอะไรหรือ สารนี้มีประโยชนอยางไร บุคคล
ประเภทนี้จะไมยอมรับอะไรงายๆ จะมีคําถามอยูตลอดเวลา ผูที่มีการศึกษาสูงจะเปนบุคคลประเภท
น้ีมาก เชน แพทย วิศวกร สถาปนิก เปนตน สินคาที่ขายตองเปนสินคาอิเล็กทรอนิกสและเนนดาน
เหตุผลเปนสําคัญ 

ประเภทที่ 2 มนุษยเศรษฐนิยม (Economic man) เปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่เนนถึงความ
ประหยัดคํานึงถึงความคุมคาของเงิน หาซื้อสินคาราคาถูก จะซ้ือสินคาโดยพิจารณาวาคุมคาหรือไม
คุมคา ถูกที่สุดหรือยัง ชอบสวนลด ของแจก ของแถม มีความหวั่นไหวตอราคา จะเปนลักษณะนิสัย
ของบุคคลประเภทนี้ ดังน้ันการทําการตลาดกับบุคคลกลุมน้ีตองใชวิธีการสงเสริมการขาย (Sales 
promotion)  

ประเภทที่ 3 มนุษยสุนทรียนิยม (Aesthetic man) เปนบุคคลที่เนนที่รูปแบบยึดติดกับรูปแบบ
มากกวาสิ่งใดๆ ซ้ือสินคาอะไรมักจะเนนความสวยเปนหลัก เชน ซ้ือรถยนตจะไมสนใจเรื่องเครื่องยนต
แตจะสนใจถึงรูปลักษณภายในและภายนอกของรถยนต เชน สี สวย ไฟหนาสวย ไฟทายสวย ถาถูกใจ
จะซื้อทันที สวนเครื่องยนตแคสตารทติดก็ใชไดแลว หรือตัวอยางเชนรองเทาที่ตองการใสทนทานจะ
ไมอยากไดเพราะตองการใสใหขาดกอนที่รูปแบบของรองเทาจะลาสมัย บุคคลประเภทนี้จะสนใจ
เรื่องการออกแบบ หีบหอ รูปแบบ และยี่หอเปนหลัก สวนเรื่องราคาและคุณภาพจะไมสนใจ 

ประเภทที่ 4 มนุษยสมาคมนิยม (Social man) เปนกลุมบุคคลที่ทําอะไรเพื่อคนอ่ืน จะมีมาก
ที่สุดในสังคม เปนผูที่ชอบออกงานสังคม ชอบแสดงออกใหคนอ่ืนดู เชน การแตงกาย การจัดบาน 
โดยจะสนใจความชอบของผูอ่ืนมากกวาสนใจความชอบของตนเอง 

ประเภทที่ 5 มนุษยอํานาจนิยม (Political man) ผูที่ชอบแสดงความเปนผูนํา หมายความวา 
ไมชอบทําอะไรซ้ําแบบใคร ตองทําในสิ่งที่ไมเหมือนกับคนอื่น เปนผูที่ เห็นคนอ่ืนใชสินคาที่
เหมือนกับตนมากๆ แลวอยากจะเลิกใชสินคานั้นเพ่ือไปหาสิ่งใหมๆ มีสินคาอะไรออกมาบุคคล
ประเภทนี้จะซื้อกอนคนอ่ืนเสมอเรียกวา ผูรับนวัตกรรมใหม (Innovator) 

ประเภทที่ 6 มนุษยคุณธรรมนิยม (Religious man) เปนบุคคลที่มีลักษณะใจบุญ ทําสิ่งใด
ดวยความเคารพตอกฎระเบียบ กติกา ทําดวยความมีนํ้าใจและดวยความถูกตอง บุคคลประเภทนี้
อาจซ้ือสินคาเพื่อชวยคนอ่ืน อยากอุดหนุนพอคา แมคา ดวยความเมตตา เชน เห็นคนแกขายขนม 
หรือคนพิการหรือคนแกมาขายล็อตเตอรี่ก็ซ้ือทั้งๆ ที่ที่ตนเองเปนคนไมชอบเลนล็อตเตอรี่ ในการซื้อ
สินคามักมีคําถามวาถูกกฎหมายหรือไมผิดธรรมเนียมนิยมหรือไมอยูดวยเสมอ 
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ทฤษฎีลักษณะ (Trait theory) 
ชิปแมนและคารนุก (เสรี วงษมณฑา. 2542 : 73-75 ; อางอิงจาก Schiffman and Kanuk, 

1994 : 667) กลาววา ทฤษฎีบุคลิกภาพซึ่งมุงความสําคัญที่การวัดลักษณะดานจิตวิทยาอยางใด 
อยางหนึ่ง หรืออาจหมายถึง ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความแตกตางใดๆ ซ่ึงมีแนวโนมจะคงที่ ซ่ึงบุคคลหนึ่ง
แตกตางจากอีกบุคคลหนึ่ง ทฤษฎีเนนวา บุคลิกภาพของมนุษยน้ันไมไดเปนประเภทใดประเภทหนึ่ง
เพียงอยางเดียว มนุษยเราเปนเพียงสะทอนลักษณะ (Trait) บางอยางออกมาในระดับที่ตางกัน โดยการ
ใชหลัก Sermantic defferential คือการแบงออกเปน 2 ลักษณะที่มีลักษณะตรงขามกันตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แลวนําไปถามบุคคลตางๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็น จากนั้นก็ใหผูถูกถามเลือกวาเขาเลือกไปทางไหน เรา
ก็จะไดบุคลิกลักษณะนิสัยนิสัยของบุคคลนั้นไดลักษณะของผูบริโภค (Common traits in consumers) มี 
11 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กระฉับกระเฉง (Active) หรือ เฉื่อยชา (Innert) บุคคลที่มีความกระฉับกระเฉง จะมี
ความกระตือรือรน สวนความเฉื่อยชาเปนความไมกระตือรือรน 

2. ความเปนชาย (masculinity) หรือความเปนหญิง (Femininity) ในที่น้ีไมไดหมายถึงเพศ 
แตหมายถึงลักษณะของผูหญิงหรือของผูชาย เชน ความออนหวาน ความออนโยน ความเปนคนขี้อาย 
จะมีลักษณะของความเปนผูหญิงสูง ความหยาบกระดาง กาวราว บึกบึน แข็งแกร ง จะมีลักษณะของ
ความเปนผูชายสูง 

3. ความเปนตัวของตัวเอง (Independent) หรือชอบพ่ึงคนอ่ืน (Dependent) บุคคลที่มี 
ความเปนตัวของตัวเอง สามารถคิด ตัดสินใจ และมีพฤติกรรมดวยตัวเองได เชน รับประทานอาหาร
คนเดียวได ดูภาพยนตรคนเดียวได ไปซื้อของแลวตัดสินใจดวยตนเอง สวนบุคคลที่ชอบพ่ึงคนอื่นจะ
ไมสามารถตัดสินใจดวยตนเอง และมีพฤติกรรมตางๆ ตองคลอยตามบุคคลอื่น 

4. มุงม่ันสูความสําเร็จ (Achievement) หรือไมใสใจความสําเร็จ (Unambitious) บุคคลที่ 
มุงม่ันสูความสําเร็จจะเปนบุคคลที่มีความกระตือรือรน มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความขยันหม่ันเพียร 
สวนบุคคลที่ไมใสใจความสําเร็จ จะเปนคนเฉื่อยชา ปลอยชีวิตไปเรื่อยๆ ไมขยันหม ั่นเพียร สวนบุคคล
ที่ไมใสใจความสําเร็จ จะเปนคนเฉื่อยชา ปลอยชีวิตไปเรื่อยๆ ไมขยันหม่ันเพียร ทอถอยงาย เปนตน 

5. เจาอารมณ (Emotional) หรือ มีเหตุผล (Rational) บุคคลที่ใชอารมณจะหงุดหงิดงาย 
โมโหงาย โกรธงาย สวนบุคคลที่ใชเหตุผลจะเปนคนที่หนักแนนและใชเหตุผลในการตัดสินใจ 

6. ชอบเขาสังคม (Sociability) หรือเก็บตัว (Shut-in) ผูที่ชอบเขาสังคมจะพอใจไปงานเลี้ยง
หรือไปดูภาพยนตร ชอบอยูในที่ที่มีคนมากๆ สวนคนที่ชอบเก็บตัวจะไมชอบคบหาสมาคม การชอบ
เขาสังคมจะมีผลกระทบเมื่ออายุเปลี่ยนไป กลาวคือเม่ือเปนหนุมเปนสาวคอนขางเขาสังคม แตเม่ืออายุ
มากขึ้นมักมีแนวโนมที่จะเก็บตัว 

7. ยกตน (Dominant) หรือถอมตน (Humble) การเปนผูมีอํานาจเหนือคนอ่ืนคือ การเปนผูที่
ตองการเปนผูนํา ชอบใชความคิดเปนผูตัดสินใจเม่ือเกิดปญหา แตสวนผูที่ยอมตามเปนผูที่ชอบเปนผู
ตามโดยรอทําตามคําสั่งและปฏิบัติตาม มักไมชอบใชความคิด 
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8. ปรับตัวงาย (Adaptability) หรือปรับตัวยาก (Inadaptability) บุคคลทีป่รับตวังายเปนบคุคล
ที่สามารถปรับตัวเองใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว สวนบุคคลที่ปรับตัว
ยากจะเปนบุคคลที่ตองใชเวลาในการปรับตัวเองใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

9. จริงจัง (Seriousness) หรือสนุกสนาน (Amusing) ผูที่จริงจังกับชีวิตจะมีใบหนาไมคอยยิ้ม
แยมแจมใส สวนผูที่มีความหมายสนุกสนานในชีวิตจะเปนคนที่มองโลกในแงดี อารมณแจมใส  
ไมหมกมุนหรือเปนทุกขในเรื่องใดเรื่องหน่ึงจนเกินไป 

10. ความกาวราว (Aggressive) หรือการยอมตาม (Submissive) บุคคลที่กาวราวจะชอบตอสู 
ชอบถกเถียงไมยอมแพใคร สวนบุคคลที่ยอมตามเปนผูที่ไมโตตอบจากการกระทําของบุคคลอื่นที่มีตอ
ตน 

11. สุขุม (Cool) หรือมีความวิตกกังวล (Anxiety) ผูที่มีอารมณสุขุมจะไมหวั่นไหวงายตอ
สถานการณใหมๆ สวนผูที่มีความวิตกกังวลจะมีความกลัวและมีความวาวุนตอเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา 

 
โดยหลักความจริงแลวทฤษฎีลักษณะนี้ใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคลิกภาพไดใกลเคียงมาก 

เพราะบุคลิกภาพของมนุษยน้ันเพียงสะทอนลักษณะ 11 ประการดังกลาวในระดับที่แตกตางเทานั้น ไม
มีใครเปนอยางใดอยางหนึ่งที่ชัดเจน จากลักษณะทั้ง 11 ประการนี้จะสามารถชี้ไดวาใครมีบุคลิกภาพ
เดนอยางไร และดอยสวนไหน ซ่ึงจะกลายเปนบุคลิกภาพของคนๆ น้ัน เชน นาย ก. อาจถูกบรรยายวา
เปนคนกาวราว แตมีเหตุผล  เปนคนกระฉับกระเฉง และเปนตัวของตัวเองสูงเปนตน ทฤษฎีน้ีจึงเปน
อีกทฤษฎีหน่ึงที่ไวสําหรับใหนักการตลาดไดคิดเพื่อทําธรุกิจโดยพิจารณาวาธุรกิจของตนเกี่ยวของกับ
ลักษณะสวนใดมากที่สุด และตองการคนที่มีลักษณะใดชัดเจนมาเปนลูกคาของธุรกิจ 

 
บุคลิกภาพที่สะทอนความทันสมัยของผูบริโภค 
ความเปนคนทันสมัยของผูบริโภคซึ่งสะทอนออกมาเปนบุคลิกภาพวาสนใจผลิตภัณฑมาก

นอยเพียงใดโดยจะแบงออกเปน 5 กลุมคือ (เสรี วงษมณฑา 2545 : 75) 
กลุมที่ 1 กลุมริเริ่มหรือความมีนวัตกรรมของผูบริโภค (Consumer innovativeness) ผูบริโภค

กลุมน้ีจะเปนผูที่มีการรับรูตอผลิตภัณฑใหมๆ อยูเสมอๆ  
กลุมที่ 2 กลุมระเบียบจัด หรือผูที่ยึดม่ันในความคิดเห็นของตน (Dogmatism) เปนกลุมที่

ม่ันคงในระเบียบ มักตีกรอบลอมตนเอง (Reject) ไมรับสิ่งใดงายๆ จนกวาสิง่น้ันจะเปนทีย่อมรบัของคน
ในสังคม แลวไมชอบทําสิ่งใดที่แตกตางจากคนสวนใหญของสังคม รวมทั้งไมชอบทดลองของใหม 

กลุมที่ 3 กลุมตามแฟชั่น (Social character) เปนผูที่นิยมสิ่งใดๆ ตามสังคมเปนกลุมตาม
แฟชั่นอยางมาก แตไมถึงกับเปนผูริเริม แตอยางนอยที่สุดเปนคนทันสมัยตามยุค แมไมเริมตนกอนแต
ถาสิ่งใดเปนที่นิยมมากๆ แลว กลุมน้ีจะรีบเขามานิยมสิ่งน้ันบางทันที    คนกลุมน้ีมีมากที่สุดและเปน
การดีสําหรับสินคาประเภทแฟชั่น 
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กลุมที่ 4 กลุมไขวควาดวงดาว (Optimum stimulation level-OSLs) หมายถึง ผูที่ชอบไปใหถึง
ที่สุดของแรงกระตุน คือ ถาพฤติกรรมของผูบริโภคจะซื้อหรือไมซ้ืออะไร ขึ้นอยูกับวาดวงดวงหรือ 
แรงกระตุนของผูบริโภคนั้นอยูที่ตรงไหน นิสัยของคนกลุมน้ีคือเม่ือจะทําอะไรสักครั้งแลวตองทํา 
ใหดีที่สุด หรือเม่ือซ้ือสินคาแลวก็จะซื้อสินคาที่ดีที่สุด กลุมน้ีจะดีสําหรับสินคาระดับสูง 

กลุมที่ 5 กลุมคนหาความหลากหลาย ความแปลกใหม (Variety – novelty seeking) คือ เปนผู
ที่เบื่องาย มักหาอะไรใหมๆทําอย ู เสมอ กลุมน้ีดีสําหรับสินคาที่ออกใหม หรืออาจเรียกกลุมน้ีวากลุม 
จับจด เบื่องาย มักหาอะไรใหมๆ ทําอยูเสมอ กลุมน้ีดีสําหรับสินคาที่ออกใหม หรืออาจเรียกกลุมน้ีวา
กลุมจับจด 

อิทธิพลระหวางบุคคลที่ทําใหเกิดบคุลิกภาพของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา 3 ประเภท มีดังนี้ 
1. ผูบริโภคที่ใชขอมูลในการอางอิงเพ่ือเลือกซ ื้อสินคา (Information influence) เปน

ผูบริโภคที่เลือกซื้อสินคาตามขอมูล น่ันคือกอนซ้ือสินคาตองไดขอมูลเกี่ยวกับสินคากอน เชน  
กวาง ยาว เทาไหร นํ้าหนักเทาไหร หนาเทาไหร ซ่ึงผูบริโภคสวนใหญไมคอยยอมรับวาตนเองเปนผู
เลือกซื้อสินคาตามขอมูล เพราะไมอยากใหคนอ่ืนคิดวาตัวเองตกอยูภายใตอิทธิพลของการโฆษณา 
เชน ถามวาซื้อสินคาชิ้นนี้ทําไม จะตอบวาเพราะคุณภาพ เพ่ือจะบอกวาตนเองไมไดอยูใตอิทธิพล
ของคําโฆษณา แตปรากฏวาคุณภาพที่บอกมานั้นตรงกับคําโฆษณา เปนตน 

2. ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสะทอนคานิยมของตนเอง (Value-expressive influence) กลุมคนที่
มีพฤติกรรมสะทอนคานิยมของตนเอง หมายเหตุวา  เวลาซื้อสินคาตองการสะทอนความเปนตัวเรา
มากที่สุดเทาที่จะมากได 

3. ผูบริโภคที่เลือกซื้อสินคาโดยยึดประโยชนสูงสุด (Utilitarian influence) เปนกลุมคนที่ 
มองหาประโยชนสูงสุดที่ไดรับจากสินคา 

ภาพพจนสวนตัวหรือการรับรูสวนตัว 
คําวา Self-image หรือภาพพจนสวนตัว มีความหมายใกลเคียงกับคําวาบุคลิกภาพ ซ่ึงแตละ

บุคคลมีแนวโนมจะซื้อผลิตภัณฑหรือบริการจากผูคาปลีกที่คุนเคยที่มีภาพพจนหรือบุคลิกภาพที่ 
สอดคลองกับภาพพจนสวนตัว ในสวนที่จะศึกษาถึงแนวคิดสวนตัวดานในดานหนึ่งหรือหลายดานของ
บุคคล โดยการสํารวจภาพพจนสวนตัวเพ่ือสรางความคิดสวนตัว การขยายความคิดสวนตัว (Extended 
self) และความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงภาพพจนสวนตัว (Altering the self image) คนเราทุกคน
จะมีการรับรูสวนตัว (Self-perception) กลาวคือ มีการมองตนเองวาเปนใคร ภาพพจนสวนตัวมี  
4 ประการ ดังนี้ (เสรี วงษมณฑา. 2542 : 76-77) 

1. ตัวตนที่แทจริง (Real self) คือการที่ผูบริโภคมองตัวเองที่แทจริงวาเปนคนอยางไร  
มีบุคลิกภาพแบบไหน 

2. ตัวตนที่ตนเองมอง (Perceived self) เปนการที่ผูบริโภคมองตนเองวาตัวเองเปนอยางไร 
3. ตัวตนที่คนอ่ืนมอง (Social self) เปนการที่บุคคลอื่น (สังคม) มองเราวาเปนคนมี 

บุคลิกภาพอยางไร 
4. ตัวตนที่เปนอุดมคติ (Ideal self) ตัวตนที่ผูบริโภคปรารถนาที่จะเปน 
ตามหลักจิตวิทยา มนุษยจะร ู จักภาพพจนสวนตัวที่แทจริง (ตัวตนที่แทจริง) (Real self) นอย

มากเพียง 10% แตตัวตนที่รูจักมากๆ คือ ตัวตนที่มนุษยมองตนเอง f(Perceived self) ตามปกติแลว
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ผูบริโภคมักจะบริโภคตามลักษณะของตัวตนที่เขารูจักตัวเอง (พอใจ) (Perceived self) หรือไมเชนน้ันก็
จะบริโภคเพื่อทําใหตัวตนปรากฎในสายตาคนอื่นตามที่ตัวเองตองการอยากจะเปน (Ideal self) 
 
5.  แนวคิดเก่ียวกับความรูความเขาใจ 

ความหมายของความรูความเขาใจ 
ชวาล แพรัตนกุล (2516 : 11) ไดใหความหมายของความรูไววา หมายถึง ขอเท็จจริงและ 

รายละเอียดของเรื่องราวและการกระทําใดๆ ที่บุคคลไดสะสมและถายทอดกันตอๆ มาตั้งแตในอดีต 
และบุคคลสามารถรับทราบสิ่งเหลานี้ได 

รัตนิกรณ  จงวิศาล (2535 : 49) ใหคําจํากัดความของความรูวา หมายถึง กฎเกณฑ 
ขอเท็จจริงและขอมูลตางๆ ที่ไดรับและสะสมไวในรูปของการจํา 

จํานง พรายแยมแข (2531 : 44) กลาววา ความรู หมายถึง ความสามารถในการทรงรักษาไว
ซ่ึงเรื่องราวทั้งปวงของประสบการณที่ผานมา รวมสิ่งที่สัมพันธกันกับประสบการณน้ันๆ ดวย 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ  (2520 : 10) กลาวถึง ความรูวา เปนพฤติกรรมขั้นตน ซ่ึงผูเรียน 
เพียงแตจําไดอาจจะโดยการฝกหรือโดยการมองเห็น ความรูขั้นน้ีไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ 
ความหมายทฤษฎีขอเท็จจริง กฎโครงสราง และวิธีการแกปญหาเหลานี้ 

อดุลย  จาตุรงคกุล (2539 : 185-189) ความรู หมายถึง ขาวสารที่เก็บไวในความทรงจํา 
สวนหนึ่งของขาวสารทั้งหมดเกี่ยวของกับหนาที่ของผูบริโภคในตลาดเรียกวา ความรูเกี่ยวกับผูบริโภค 
(Consumer Knowledge) ซ่ึงอาจจะศึกษาไดโดยการตอบคําถามดังน้ี คือ ผูบริโภครูอะไร ความรู 
จัดระเบียบอยูในความทรงจําในรูปใด และจะวัดความรูไดอยางไร 

เน้ือหาของความรู (The content of knowledge) 
อดุลย  จาตุรงคกุล (2535 : 185-189) ไดใหความหมายไวคือ คําตอบของคําถามขางบนนี้

เกี่ยวกับผูบริโภครูอะไรนั้น ขึ้นอยูกับความเขาใจในสิ่งที่บรรจุอยูในความทรงจํา นักจิตวิทยาได
จําแนกไววา มีความรูอยู 2 ประเภท ดังน้ี 

- Declarative Knowledge เปนขอเท็จจริง (Subjective Fact อันเกิดมาจากการนึกเอาเอง) 
ที่เรารู ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ Episodic  Knowledge ซ่ึงเกี่ยวของกับขาวสารที่ผูกพันกับ
ระยะเวลา กับ Semantic Knowledge บรรจุความรูที่สรุปรวมยอดเอาไว (Generalized Knowledge)  

- Procedural Knowledge หมายถึง ความเขาใจถึงการนําเอาขอเท็จจริงเหลานี้ไปใช 
ขอเท็จจริงเหลานี้เกิดจากที่ผูบริโภคนึกเอาเองเพราะมันไมจําเปนตองผูกพันกับสิ่งที่เปนจริงที่เราเห็น
ได (Objective Reality) เชนผูบริโภคอาจเชื่อวา ราคาเปนเครื่องชี้คุณภาพแมแตเม่ือจริงๆ แลวมันไม
เกี่ยวของกันเลย 

ความรูเก่ียวกับสินคา (Product Knowledge) 
ความรูเกี่ยวกับสินคารวมขาวสารไวหลายชนิด คือ 
1. ความรูเกี่ยวกับจําพวกสินคารวมทั้งตราตางๆ ในจําพวกสินคาดวย 
2. ศัพทเกี่ยวกับสินคา เชน นมหนูในคาบิวเรเตอรของรถยนต 
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3. ลักษณะตางๆ ของสินคา 
5. ความเชื่อเกี่ยวกับจํานวนสินคาโดยทั่วไป และเกี่ยวกับตราใดตราหนึ่ง 
ความรูเก่ียวกับการซื้อ (Purchase Knowledge) 
ความรูในการซื้อเกี่ยวกับการตัดสินใจวา จะซื้อสินคา ที่ไหน และ เม่ือใด จึงจะซ้ือ 
1. จะซ้ือที่ไหน (Where to buy) สินคาหลายชนิดหาซ ื้อไดในชองทางจําหนายที่แตกตางกัน  

การตัดสินใจวาจะซื้อที่ไหนถูกกําหนดโดยความรู เปนการซื้อ การที่คนมารานคานอย อาจ
เน่ืองมาจากความไมรูตัวเกี่ยวกับรานคาของผูบริโภค หรือไมก็ดอยกวารานของคูแขงขันความรูใน
การซื้อรวมไปถึงขาวสารที่ผูบริโภคมีเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งของสินคา ในรานคาปลีก และยังเลยไปถึง
ความรูวารานไหนขายอะไรอีกดวย ความรูเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งสินคาอาจกระทบพฤติกรรมการซื้อทํา
ใหผูบริโภคหันไปอุปภัมภรานคาอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือรานคาขาดขาวสารภายในสินคา 

2. ซ้ือเม่ือใด (When to buy) ความเชื่อของผูบริโภคเกี่ยวกับเม่ือใดจะซื้อเปนองคประกอบ
หน่ึงของความรูในการซื้อ ผูบริโภคที่รูวาสินคาจะขายลดราคาตอนไหนของปก็จะเลื่อนเวลาซื้อออกไป
จนกวาจะถึงเวลานั้นความรูเกี่ยวกับเม่ือใดจะซ้ืออาจเปนตัวหนดที่สําคัญของพฤติกรรมการซื้อสินคา
ใหม คนจะไมซ้ือสินคาใหมทันทีโดยเก็งวาราคาจะลดลงในภายหลัง 

ความรูเก่ียวกับการใช (Usage Knowledge) 
เปนสวนหนึ่งของความรูของผูบริโภค ความรูน้ีครอบคลุมถึงขาวสารที่มีอยูในความทรงจํา

เกี่ยวกับจะใชสินคาอยางไร และตองมีอะไรบางถาจะใชสินคา ผูบริโภคอาจรูวา จะใชเครื่องตัดหญา
อยาง แตก็ขาดความรูที่จะนําเครื่องตัดหญาไปตัดหญา 

การมีความรูในการใชสินคาของผูบริโภคเปนเรื่องสําคัญดวยเหตุผลดังนี้ 
1. ผูบริโภคมักจะไมซ้ือสินคาที่เขาขาดขาวสารเกี่ยวกับจะใชมันอยางไร จึงตองใหความรูแก

ผูบริโภคถามีกรณีน้ีขึ้น 
2. ผูบริโภคจะไมซ้ือสินคาถาเขามีขาวสารไมสมบูรณเกี่ยวกับสถานการณที่จะใชสินคา การ

ใชสินคาผิดสถานการณหรือผิดวิถีทาง อาจทําใหผูบริโภครูสึกไมพอใจ นอกจากนั้นการใชสินคาผิดวิธี 
หรือสถานการณ อาจทําใหผูบริโภคบาดเจ็บก็ได 

ประเภทของความรู 
ปญญา เปรมปรีดี (2540 : 81-82) ไดอางจากบทความวารสารของบริษัท Ecoz-Alen of 

Hamiltion (ฉบับ Second Quarter 1996) ชื่อ The Right Path to Knowledge Management วาความรู 
(Knowledge) แบงไดเปน 3 ประการ คือ 

1. Craft ความรูชนิดนี้จะเกิดขึ้นในตัวคนที่ทํางานมานาน และเปนงานที่บุคคลนั้นสรางสรร
ขึ้นมาเองเปนความรูที่มีการปรับเปลี่ยนไปไดตลอดเวลา จึงเหมาะกับสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอๆ เปนความรูที่ถายทอดกันไดยาก มักจะใชเวลายาวนานในการเรียนรู นอกจากนั้นยังยากตอการ
ที่จะถายทอดไดอยางตรงกับที่ครูตองการ เชน ความรูในงานการผลิตศิลปหัตถกรรม 
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2. Practical ความรูชนิดนี้จะเกิดขึ้นจากการทํางานตามสั่งแบบซ้ําๆ แตละคนจะคิดและ
ปรับตัวใหเขากับระบบที่เขาออกแบบไวให เชน ในการทํางานผลิตทางอุตสาหกรรม ผูปฏิบัติจะคอยๆ 
พัฒนาตัวเองใหเขากับสายพานการผลิต เม่ือพวกเขาคุนเคยกับงานแลวจะสามารถหยิบจับเครื่องมือ
ตางๆ ไดโดยไมตองใชตามองความรูเหลานี้เกิดขึ้นกับคนรุนหนึ่งแลวสามารถถายทอดไปสูคนอีกรุน
หน่ึงไดงาย ประโยชนของความรูเหลานี้เห็นไดเดนชัก และสามารถสอนกันไดโดยไมจําเปนตองใช
แรงงาน 

3. Architectural ความรูชนิดนี้จะเกิดจากการไดคิด และปรับปรุงขบวนการผลิตตางๆ วิธีการ
ที่สามรรถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานจะคอยๆ เปดเผยตัวเองขึ้นมา และกลายเปนความรูอยูในตัว
คนเหลานั้น  คนพวกนี้สามารถกลับมานั่งโตะแลวออกแบบกระบวนการผลิตใหมๆ ไดมากมาย และ
สามารถประมาณความสามารถของขบวนการผลิตเหลานั้นไดอยางแมนยํา ความรูประเภทนี้เปน
สวนผสมระหวางความรู 2 แบบแรก และเปนสุดยอดของความรู ทั่งน้ีเพราะสามารถชวยพัฒนาวิธีการ
ผลิตไดในระดับสูง ลดคาใชจาย เพ่ิมความเร็วในการทํางาน คนที่มีความรูประเภทนี้หายาก  คนที่มี
ความรูประเภทนี้จะตองมีความสามารถสูง เปนคนฉลาดและชางสังเกต การสรางคนประเภทนี้จึง
คอนขางยาก แตเม่ือเกิดความรูความเขาใจประเภทนี้แลวจะสามารถถายทอดใหแกคนอ่ืน (ที่มีความ
ฉลาดในระดับเดียวกัน) ไดงาย ความรูประเภทนี้จึงเปนสิ่งที่มีคาที่สุด ที่สามารถพัฒนาสังคมได การกอ
ตัวของความรูทางดานนี้จะสามารถทําไดแทบจะนับไมถวน แตตองใชเวลาและโอกาส 

บลูม และคณะ (Bloom and others. 1956 : 359) ไดแบงพฤติกรรมดานความรูหรือ
ความสามารถทางดานสติปญญาออกเปน 6 ระดับ โดยเรียงลําดับจากความสามารถขั้นต่ําไปสูง ดังนี้ 

1. ความรู- ความจํา (Konwledge or Recall) ไดแก พฤติกรรมความรูที่แสดงถึงการจาํไดหรือ
ระลึกได เปนความรูในเรื่องเฉพาะๆ เชน ความรูคําศัพทเฉพาะ ความรูในขอเท็จจริงบางอยาง  เปน
ความรูในเร่ืองวิธีการจัดกระทําเฉพาะเรื่อง และเปนความรูในเรื่องที่เปนสากลและนายธรรมในสาขา
ตางๆ เชน ความรูในเรื่องกฎ ทฤษฎี โครงสราง 

2. ความเขาใจ (Comprehension or Understanding) ไดแก พฤติกรรมความรูที่แสดงวา
สามารถอธิบายได ขยายความดวยคําพูดของตนเองได มุงใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมหรือการตอบสนอง 
3 แบบ คือ  

2.1 การแปล (Translation) 
2.2 การตีความหมาย (Interpretation) 
2.3 การขยายความสรุปความ (Extrapolation) 

3. การนําไปใช (Application) ไดแก พฤติกรรมความรูที่แสดงวาสามารถนําความรูที่มีอยูไป
ใชในสถานการณใหมๆ และแตกตางจากสถานการณเดิมได 

4. การวิเคราะห (Analysis) ไดแก พฤติกรรมความรูที่สามารถแยกสิ่งตางๆ ออกเปน
สวนยอยๆ ไดอยางมีความหมายและเห็นความสัมพันธของสวนยอยๆ เหลานั้นดวยหรอือาจกลาวไดวา 
การวิเคราะหมี 3 ความหมายคือ 

4.1 การวิเคราะหใหไดหนวยยอย 
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4.2 การวิเคราะหเน้ือหาความสัมพันธ 
4.3 การวิเคราะหเน้ือหาหลัก 

5. การสังเคราะห (Synthesis) คือไดแก พฤติกรรมความรูที่แสดงถึงความสามารถในการ
รวบรวมความรูและขอมูลตางๆ เขาดวยกันอยางมีระบบ เพ่ือใหไดแนวทางที่จะนําไปสูการแกปญหาได 
การสังเคราะหมี 3 ประเภท คือ 

5.1 สังเคราะหใหไดผลเฉพาะเรื่อง 
5.2 สังเคราะหใหไดแผนงานหรือแผนปฏิบัติการ 
5.3 สังเคราะหใหไดระดับนามธรรมที่สูงขึ้น 

6. การประเมินคา (Evaluation) ไดแก พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการตัดสินคุณคา
ของสิ่งของหรือทางเลือกไดอยางถูกตอง จําแนกได 2 ประเภท คือ 

6.1 การประเมินที่อิงเกณฑภายใน 
6.2 การประเมินที่อิงเกณฑภายนอก 

ความหมายของความเขาใจ 
สําหรับความหมายของคําวา ความเขาใจ น้ันไดมีนักวิชาการ และผูศึกษาวิจัยไดให 

ความหมายดังนี้ คือ 
บลูม และคณะ (Bloom and others. 1971 : 271) กลาววา ความเขาใจ หมายถึง  

ความสามารถในการที่คนขยายความรูความจําใหไกลออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล แยกเปน 3 ชัน้
ที่สําคัญคือ การแปลความหมายของคํา และขอความส ัญลักษณในแงมุมใหมตามเนื้อเร่ืองและ 
หลักวิชาการนั้นๆ การตีความโดยเอาความจากการแปลทั้งหมดมารวมกันแลสรุปหรือขยายความนัน้
ตามแนวใหม ทัศนะใหม มุมมองใหม เพ่ือกวางไกลออกไปจากขอเท็จจริง โดยจะตองใหขอมูลหรือ
แนวโนมอยางเพียงพอ 

ไพศาล หวังพานิช (2525 : 105) ไดใหความหมายวา ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถ
ในการนําความรู ความเขาใจ ไปดัดแปลงปรับปรุง เพ่ือใหสามารถจับใจความ อธิบาย หรือเปรียบเทยีบ 
ยนยอเรื่องราวความคิดเปนขอเท็จจริงตางๆ ทั้งยังสามารถอธิบาย และเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะ
และสภาพคลายคลึงเปนทํานองเดียวกับของเดิมได บุคคลที่มีความเขาใจในสิ่งใดจะสามารถแปล
ความหมาย หรือตีความ หรือขยายความเกี่ยวกับสิ่งน้ันได 

จากความหมายตางๆ ของความเขาใจ สรุปไดวา ความเขาใจ หมายถึง ความเขาใจในเนื้อหา
ความสามารถในการนําความรู มาใชใหเกิดประโยชนเหมาะสมกับสถานการณของตนเอง 

การวัดความรูความเขาใจ 
ชวาล แพรัตกุล (2516 : 201) การที่จะกลาววาผูหน่ึงผูใดเปนผูที่จะนับวาเปนผูมีความรูใน

เรื่องใดๆ น้ัน จะตองมีพฤติกรรมทางจิตวิทยา 2 ประการ คือ จําเรื่องราวนั้นไดกับระลึกเรื่องราวนั้น
ออกมาความจํา (Memory) เปนฝายรับเก็บไวในตัว ความระลึก (Recall) เปนฝายจายออกจากตัว การ
ที่ใครกลาววา “รูแตพูดไมถูก” หรือ “รูแตนึกไมออก” น้ัน แทจริงก็คือผูที่ยังไมมีความรูในเร่ืองน้ัน 
เพราะเรายังไมมีวิธีตรวจสอบวาสมองของผูน้ันไดบันทึกเรื่องน้ีไวจริงๆ หรือเปลา เราตองอาศัย 
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พฤติกรรมที่ผูน้ันแสดงออกมาเปนเครื่องชี้วาผูน้ันเปนผูมีความรูในเรื่องน้ันจริงหรือไม ฉะน้ันการวัด
ความรูสึกก็คือ การวัดสมรรถภาพสมองดานการระลึกออกของความจํานั่นเอง 

รัตติกรณ จงวิศาล (2535 : 51) การวัดความรูความสามารถในการระลึก (Recall) เร่ืองราว
ขอเท็จจริงหรือประสบการณตางๆ หรือเปนการวัดการระลึกประสบการณเดิมที่บุคคลไดรับจากคํา
สอนการบอกกลาว การฝกฝนของผูสอน รวมทั้งตํารา จากสิ่งแวดลอมตางๆ ดวยคําถามวัดความรู
แบงออกเปน 3 ชนิด คือ 

1. ถามความรูในเนื้อเร่ือง เปนการถามรายละเอียดของเนื้อหา ขอเท็จจริงตางๆ ของเรื่องราว
ทั้งหลายประกอบดวยคําถามประเภทตางๆ เชน ศัพทและนิยาม กฎและความจริงหรือรายละเอียด
เน้ือหาตางๆ  

2. ความรูในวิธีการ เปนการถามวิธีปฏิบัติตางๆ แบบแผน ประเพณี ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ทั้งหลาย เชน ถามระเบียบแบบแผน ลําดับขั้นและแนวโนม การจัดประเภทและหลักเกณฑตางๆ  

3. ถามความรูรวบยอด เปนการถามความสามารถในการจดจําขอสรุปหรือหลักการของเรื่อง
ที่เกิดจากการผสมผสานหาลักษณะ เพ่ือรวบรวมและยนยอลงมาเปนหลักหรือหัวใจของเนื้อหานั้นๆ  

รวีวรรณ ชินะตระกูล (2533 : 38-41) ในการสรางแบบทดสอบเพื่อเปนเครื่องมือวัดพฤติกรรม
ดานความรู ความจํา ที่เปนที่รูจัก แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. แบบอัตนัย เปนแบบทดสอบที่ผูสอบตองเขียนตอบ เปนการยากที่จะควบคุมการตอบของ
ผูสอบไดแบบทดสอบชนิดนี้ยังแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

1.1 แบบทดสอบที่ไมจํากัดคําตอบ (Essay-extended response) หมายถึง แบบทดสอบ
ที่ผูตอบมีสิทธิในการตอบอยางเสรี 

1.2 แบบทดสอบที่จํากัดคําตอบ (Essay-restricted response) หมายถึง แบบทดสอบที่
ผูตอบมีสิทธิในการตอบจํากัด 

1.3 แบบทดสอบแบบตอบสั้นๆ (Short-answer) หมายถึงแบบทดสอบที่ตองการคําตอบ
ที่เปนวลีเทานั้น 

1.4 แบบทดสอบแบบใหเติมคําใหสมบูรณ หมายถึง 3 แบบทดสอบที่ตองการใหเติมคําตอบ 
2. แบบปรนัย เปนแบบทดสอบที่มีรูปแบบ (Structure) มากที่สุด สามารถใชวัดผลได  

แบบทดสอบแบงออกเปน 3 ประการ คือ 
2.1 แบบถูกผิด (True-False) คําถามชนิดนี้ถามถึงความจริง หลักการ กฎตางๆ และ

การตีความ 
2.2 แบบทดสอบแบจับคู (Matching) ลักษณะของขอสอบจะม ี 2 คอลัมน คอลัมนหน่ึง

เปนชุดของคําถาม อีกคอลัมนหน่ึงเปนชุดของคําตอบ ซ่ึงผูตอบจะเลือกคําตอบที่ถูกตองเพ่ือให 
สอดคลองกับคําถาม 

2.3 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ขอสอบแบบนี้จะประกอบดวย 2 
สวน สวนแรกเปน สวนของโจทย (Stem) อีกสวนหนึ่งเปนตัวเลือก (Alternative) มีตั้งแต  3-5 ตัวเลือก 
แบบทดสอบประเภทนี้จะวัดความสามารถของสมองไดตั้งแตต่ําจนถึงขั้นสูงๆ โดยคําตอบในตัวเลือก
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น้ันจะมีขอถูก อยูเพียงขอเดียว สวนขออ่ืนๆ เปนตัวลวง (Distracters) เปนแบบทดสอบที่นิยมใชกัน
มาก เพราะมีขอดีที่วาการใหคะแนนไมวาใครตรวจ การใหคะแนนจะเทากันเสมอ 

จํานง  พรายแยมแข (2531: 24 – 29) แบบสอบถามที่ดีจะตองมีทั้งความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อม่ันสูง   สามารถที่จะจําแนกบุคคลที่ความรูกับบุคคลที่ไมมีความรู (คนเกง - คนไมเกง) ออก
จากกันไดจริง ไมวาแบบทดสอบนั้นจะเปนแบบอัตนัยหรือปรนัย 

จากที่กลาวมาขางขางตนสรุปไดวา การวัดความรูและความเขาใจเปนการวัดระดับ
ความสามารถในการจดจํา พิจารณาขอเท็จจริงของขอมูลที่ได และการผสมผสานกับประสบการณเดิม
ของตนเอง และสามารถวัดไดจากแบบทดสอบ 
 
6.  ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 

6.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
ชิปแมนและคารนุก (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541 : 124 ; อางอิงจาก Schiffman and Kanuk. 

1994 : 5) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทํา
การคนหา การซื้อการใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซ่ึงคาดวาจะสนอง
ความตองการของเขา 

ราวดอนและบิดตา (Loudon and Bitta. 1993 : 5) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 
กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกายภาพของกิจกรรมสวนบุคคล ที่เกี่ยวของกับการประเมิน  
การไดมา การใช หรือการกําจัดสินคาและบริการ 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคา
และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนด
ปฏิกิริยาเหลานั้น คําจํากัดความเหลานี้แบงออกเปน 3 สวนสําคัญคือ (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543) 

สวนที่หน่ึง ปฏิกิริยาของบุคคลซึ่งรวมถึงกิจกรรมตางๆ เชน การเดินทางไปและกลับ
จากรานคา การจายของในรานคา การซื้อ การขนสง การใชประโยชนและการประเมินคาสินคาและ
บริการที่มีจําหนายอยูในตลาด 

สวนที่สอง บุคคลเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงหมายถึง ผูบริโภคคนสุดทายโดยมุงตรงที่ตัวบุคคลผูซ้ือสินคาและบริการเพื่อนําไปใช
บริโภคเองและหรือเพ่ือการบริโภคของหนวยบริโภคตางๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เชน ครอบครัว 
นอกจากนี้ยังพิจารณาหนวยบริโภควารวมถึงแมบานในฐานะที่เปนตัวแทนซื้อของครอบครัวและบุคคล
ที่ซ้ือของขวัญใหกับผูอ่ืนดวยทั้งน้ีจะไมพิจาณาถึงการที่บุคคลซื้อใหกับองคกรทางธุรกิจหรือสถาบัน
ตางๆ  

สวนที่สาม เปนการรวมกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปน
ตัวกําหนดปฏิกิริยาทางการตลาด เชน การติดตอกับพนักงานขาย สื่อโฆษณา และเปดรับรับขาวสาร
โฆษณาการสอบถามอยางไมเปนทางการจากญาติมิตร การสรางความโนมเอียงหรือเกณฑในการ
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ประเมินทางเลือกตางๆ และปฏิกิริยาตางๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อหลังจากการระบุและพิจารณา
ทางเลือกตางๆ เปนอยางดีแลว 

6.2 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing consumer behavior) เปนการคนหาหรือวิจัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความตองการและ 
พฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ 
การตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน. และคณะ 2541 : 125-126)  

คําถาม 7 คําถามที่นิยมใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H เพ่ือคนหา 
คําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os มีดังนี้ 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target Market?) คําตอบที่ตองการทราบคือ 
ลักษณะกลุมเปาหมาย  (Occupants)  เชน  ลักษณะประชากรศาสตร, ภูมิศาสตร, จิตวิทยา,  
พฤติกรรมศาสตร  

2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) คําตอบที่ตองการทราบคือ สิ่งที่
ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) เชน ตองการคุณสมบัติหรือองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product 
component) และ ความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน (Competitive differentiation)  

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) คําตอบที่ตองการทราบคือ 
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนอบความตองการของเขาดานรางกาย
แ ล ะ 
ดานจิตวิทยา ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ คือ ปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยทาง
สังคม และวัฒนธรรม และปจจัยเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) คําตอบที่ตองการ
ทราบคือ บทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) ม ีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย ผูริเริ่ม  
ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจ ผูซ้ือ ผูใช 

5. ผูบริโภคซื้อเม่ือใด (Why does the consumer buy?) คําตอบที่ตองการทราบคือ โอกาส 
ในการซื้อ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของเดือน  
ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does consumer buy?) คําตอบที่ตองการทราบคือ ชองทาง
หรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต รายขายของชํา 

7. ผูบริโภคซื้อยางไร (How does the consumer buy?) คําตอบที่ตองการทราบคือ ขั้นตอน
ในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผล 
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ ความรูสึกภายหลังการซื้อ 
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6.3 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) 
 

ส่ิงกระตุนภายนอก (Stimulus = S)    การตอบสนองของผูซ้ือ
(Response = R) 

ส่ิงกระตุนทางการ ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ Buyer’s black box  
ตลาด   กลองดําหรือ  การเลือกผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ เศรษฐกิจ  ความรูสึกนึก  การเลือกตรา 
ราคา เทคโนโลยี  คิดของผูซ้ือ  การเลือกผูขาย 
การจัดจําหนาย การเมือง    เวลาในการซื้อ 
การสงเสริมการตลาด วัฒนธรรม    ปริมาณการซื้อ 
 ฯลฯ     

 
 

   
ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer’s characteristic)  ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s decision process) 

ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural)  การรับรูปญหา (Problem recognitions) 
ปจจัยดานสังคม (Social)  การคนหาขอมูล (Information search) 
ปจจัยดานบุคคล (Personal)  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternative) 
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological)  การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 
  พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Postpurchase behavior) 
   

 
ภาพประกอบ 4 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2541) การบริหารตลาดยุคใหม : 129. 
 
จากภาพขางตนเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมี

จุดเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาใน
ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเทียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไม
ส า ม า ร ถ 
คาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซ้ือ แลวจะมีการ
ตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s purchase decision) 

จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่มีสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอนแลวทําใหเกิดการ
ตอบสนอง (Response) ดังนั้น โมเดลนี้เรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ 

1. สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดเองจากภายในรางกาย (Inside stimulus) และ
สิ่งกระตุนจากภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก 
เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา 
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(Buying motive)  ซ่ึงอาจใหเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล และใชเหตุจูงใจใหซ้ือสินคาดานจิตวิทยา 
(อารมณ) ก็ได สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ  
 

1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (marketing stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาดสามารถ 
ควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
ประกอบดวย 

ก. สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงานเพื่อกระตุน
ความตองการ 

ข. สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 

ค. สิ่งกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เชน จัดจําหนาย ผลิตภัณฑใหทั่วถึง
เพ่ือใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการซื้อ 

ง. สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาสม่ําเสมอ การใช
ความพยายาม ของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลทั่วไป
เหลานี้ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ 

1.2 สิ่งกระตุนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคที่อยูภายนอก
องคการซึ่งบริษัทควบคุมไมไดสิ่งกระตุนเหลานี้ ไดแก 

ก. สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชนสภาวะเศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภค สิ่ง
เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 

ข. สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน การใชกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
สะอาด ถูกสุขลักษณะของแชมพูก็สรางแรงกระตุนใหเกิดความตองซ้ือได 

ค. สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political)  
ง. สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural)  

2. ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคหรือกลองดํา (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของ 
ผูซ้ือที่เปรียบเสมือนกลองดํา (black box) ซ่ึงผูผลิตหรือขายไมสามารถทราบไดจึงพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผู ซ้ือ ความรูสึกนึกคิดของผู ซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผู ซ้ือและ
กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 

2.1 ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 

2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer’s decision process) ประกอบดวย 
ขั้นตอนคือการรับรู ความตองการ (ปญหา) การคาหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 
และพฤติกรรมหลังการซื้อ 

3. การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือ 
ผูซ้ือ (Buyer’s purchase decision) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
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3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) ตัวอยางเชน การเลือกผลิตภัณฑแชมพู
สมุนไพร มีทางเลือกคือแชมพูทั่วไป 

3.2 การเลือกตราสินคา (Brand choice) ตัวอยาง ถาผ ู บริโภคเลือกแชมพู จะเลือกยี่หอ 
ซัลซิล แพนทีน ฯลฯ 

3.3 การเลือกผูขาย (Dealer choice) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกซื้อจากหางสรรสินคาหรือ
รานคาใกลบาน 

3.4 การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกวาจะซื้อ
หน่ึงขวด หรือหน่ึงโหล หรือยกลัง 

สแทนทันและฟาแทร็ล (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2541 : 130 : อางอิงจาก Stanton and Futrell 
1987 : 664) กลาววา ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สําคัญและมีอ ิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภค มีดังน้ี 

1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural factor) เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นโดยเปนที่
ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่งโดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมหนึ่งแบง
ออกเปน 

1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เชน ลักษณะ
นิสัยของคนไทย 

1.2 วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) เปนวัฒนธรรมของแตละกลุมที่มีลักษณะเฉพาะ
แตกตางกัน ซ่ึงมีอยูภายในสังคมขนาดใหญ และสลับซับซอน ประกอบดวย กลุมเชื้อชาติ กลุมศาสนา 
กลุมผิวสี พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร กลุมอาชีพ กลุมยอยดานอายุ กลุมยอยดานเพศ 

1.3 ชั้นของสังคม (Social class) เปนการแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับฐานะโดยถือ
เกณฑรายได ทรัพยสิน หรืออาชีพ ซ่ึงไดกลาวไวแลวในเรื่องของชั้นสังคม 

2. ปจจัยดานสังคม (Social factors) ประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและ
สถานะของผูบริโภค 

2.1 กลุมอางอิง (Reference groups) แบงออกเปน 2 ระดับ คือ กลุมปฐมภูมิ ไดแก 
ครอบครัว เพ่ือสนิท เพ่ือนบาน และกลุมทุติยภูมิ ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม เพ่ือรวมอาชพีและ
รวมสถาบัน บุคคลกลุมตางๆ ในสังคม  

2.2 ครอบครัว (Family) 
2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) เชน บทบาทวาใครเปนผูคิดริเริ่ม  

ผูตัดสินใจซื้อ ผูมีอิทธิพล ผูซ้ือ และผูใช 
3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) ไดแก อายุ ขั้นวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาส

ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคล 
4. ปจจัยทางจิตวิทยา (psychological factor) ถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคประกอบดวย 

การจูงใจ การรับรู ความเชื่อและทัศนคติ และแนวความคิดของตนเอง 
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6.4 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Model of Buyer behavior)  
กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (2543:  1-16) แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer 

Behavior Model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดความตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตน
จากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิด
ของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํา ซ่ึงผูผลิตหรือผ ูขายไมสามารถคาดคะเนได 
ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซ้ือ แลวก็จะมีการตอบสนองผูซ้ือ 
(Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s Purchase Decision) ดังรูป 

 

Marketing Other  Buyer’s  Buyer’s decision  Buyer’s Decision 
Stimuli Stimuli  Characteristic Process   
Product Eccnomic  Cultural Problem  Product choice 
Price Technological  Social Recognition  Brand choice 
Place Politic  Personal Information  Dealer choice 
Promotion Cultural  Psychological Search  Purchase timing 
    Evaluation  Purchase 
    Decision  Amount 
    Postpurchase   
    Behavior   
       

 
ภาพประกอบ 5 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Model of Buyer Behavior) 

 
1. สิ่งกระตุนประกอบดวย 2 สวนคือ 

1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาดสามารถ
ควบคุมและตองจัดใหมีขึ้นเปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไดแก 
สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ การสงเสริมการขาย 

1.2 สิ่งกระตุนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภค ที่อยู
ภายนอกองคกรที่บริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ ไดแก สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
กฎหมาย การเมือง และวัฒนธรรม  

2. ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือ และกระบวนการตัดสินใจ
ของผูซ้ือวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 

2.1  ลักษณะของผูซ้ือ  (Buyer Characteristics)  มีอิทธิพลจากปจจัยตางๆ คือ ปจจัย
ดานวัฒนธรรม   ปจจัยดานสังคม   ปจจัยดานสวนบุคคล   และปจจัยดานจิตวิทยา 

 2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer Decision Process) ประกอบดวยขั้นตอน 
คือ การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลัง
การซื้อ 
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การตัดสินใจของผูบริโภคหรือผูซ้ือจะพิจารณาในประเด็นตางๆ ไดแก การเลือกผลิต
ชวงเวลาในการซื้อผลิตภัณฑ (Product Choice) การเลือกตราสินคา (Brand Choice) การเลือกผู
จําหนาย (Dealer Choice) ชวงเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) และจํานวนการซื้อ (Purchase 
Amount) โดยประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 5 ขั้นตอน (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ. 2541 : 145-151) 
ดังน้ีคือ 

 
การรับรูความ
ตองการ 
(Need 

Recognition) 

 การคนหาขอมูล 
(Information 

Search) 

 การประเมิน 
ทางเลือก 

(Evaluation of 
Alternatives) 

 การตัดสินใจซ้ือ 
(Purchase 
Decision) 

 พฤติกรรม 
ภายหลังการซื้อ
(Postpurchase 

Behavior) 
         

 
ภาพประกอบ 6 กระบวนการตัดสนิใจของผูซ้ือ (Model of Factors Influencing Behavior) 

 
1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) การที่บุคคลรับร ูถึงความตองการของคนซึ่งอาจ

เกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุน ความตองการภายในบุคคล เม่ือเกิดขึ้นถึงระดับหน่ึงจะกลายเปน
สิ่งกระตุนบุคคลจะเรียนรูถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุนจากประสบการณในอดีต ทําใหเขารูวาจะ
สนองสิ่งกระตุนนั้นอยางไรสวนความตองการที่เกิดจากสิ่งกระตุนภายนอกนั้น จะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือ
ไดรับการกระตุนจากสิ่งภายนอก เชน จากการดูโทรทัศน ดังน้ันนักการตลาดจึงตองพยายามกระตุน
ความตองการของผูบริโภคเพื่อใหเกิดความตองการ 

2. การคนหาขอมูล (Information Search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอและสิ่ง 
ที่สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการเพื่อใหเกิดความพอใจ
ทันที แตในบางครั้งความตองการที่เกิดขึ้นไมสามารถตอบสนองความตองการไดทันที ความตองการ
น้ันจะถูกจดจําไวเพ่ือหาการสนองความตองการภายหลัง เม่ือความตองการที่ถูกกระตุนไดสะสมไว
มากจะทําใหเกิดการปฏิบัติในภาวะอยางหนึ่งคือความตั้งใจใหไดรับการสนองความตองการ  
เขาจะพยายามคนหาขอมูลเพ่ือหาการสนองความตองการที่ถูกกระตุนความตองการ  

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบริโภคไดขอมูลมาแลวจาก
ขั้นที่ 2 ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตางๆ นักการตลาดจําเปนตองรูถึงวีการ
ตางๆ ที่ผูบริโภคใชในการประเมินทางเลือก 

4. การตัดสินใจ (Purchase Decision)  จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะชวยให 
ผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตางๆที่เปนทางเลือก โดยทั่วไปผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑที่เขาชอบมากที่สุด 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior) หลังจากซื้อและทดลองใช
ผลิตภัณฑไปแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ ซ่ึงนักการ
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ตลาดจะตองพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผูบริโภคภายหลังการซื้อ เพราะถาผูซ้ือมีความพึง
พอใจภายหลังการซื้อสินคาจะทําใหเกิดการซื้อผลิตภัณฑ อีก 
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การตอบสนองของผูบริโภคที่มีตอสิ่งกระตุน สามารถมีไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับปจจัย

ภายในตางๆ ของบุคคลซึ่งไดแก การจูงใจ (Motivation) การรับรู (Perception) การเรียนรู (Learning) 
และทัศนคติ (Attitude) โดยผูบริโภคจะเริ่มกระบวนการตัดสินใจ เม่ือไดรับสิ่งกระตุน 

1. อิทธิพลของสวนประกอบทางจิตวิทยาของผูบริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคแตละคนแตกตางกัน และขึ้นอยูกับอิทธิพลของสวนประกอบทางจิตวิทยาของผูบริโภคดวย 
ดังนี้ 

2. สิ่งจูงใจการซื้อ ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีความตองการของมนุษย ของมาสโลว (Maslow) 
ไดแก  

- สิ่งจูงใจพื้นฐานเปนสิ่งจูงใจ ซ่ึงนําไปสูการซื้อสินคาประเภทใด ประเภทหนึ่ง 
- สิ่งจูงใจเลือกซื้อ เปนสิ่งจูงใจในการเลือกตรายี่หอ หรือชนิดของสินคา หรือบริการ 
- สิ่งจูงใจดานเหตุผล สิ่งจูงใจที่เปนเหตุผลพิจารณาถึงหลักประหยัด ความมี 

ประสิทธิภาพ ความคงทนถาวร ความสะดวกในการใช เปนตน 
- สิ่งจูงใจดานอารมณ ผูบริโภคซ้ือเพราะสิ่งจูงใจเพื่อการแขงขัน การเลียนแบบให

ทัดเทียมกับคนอื่น ใหเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ความสะดวกสบาย เพ่ือความสุขทางใจ ความทะเยอทะยาน 
ความภาคภูมิใจ ตองการดึงดูดใจเพศตรงขาม อยากเปนผูนํา อยากเดน เปนตน 

- สิ่งจูงใจผสม ผสมระหวางสิ่งจูงใจดานเหตุผล และอารมณ 
3. ความเขาใจตนเอง (self – Concept) ความเขาใจตนเอง หมายถึง คานิยม และการควบคุม

จากสังคม ซ่ึงรวมสะสม และประกอบขึ้นเปนจิตวิทยาของตัวบุคคล สิ่งเหลานี้จะรวมอยูเปนมาตรฐาน
ของพฤติกรรมภายในตัวคน 

4. ความเขาใจจากการรับรู (Perception) หมายถึง การที่บุคคลแตละคนรับรูเอาสิ่งเราจาก
ภายนอกเขามาผานทางระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือการ ไดเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ไดรสชาติ และไดรูสึก 
แลวนํามาตีความจนเปนที่เขาใจกอนที่จะปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงตอไป การรับรูของแตละบุคคลจะ
แตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับความรูและประสบการณในอดีต ความรูสึก และปจจัยในตัวอ่ืนๆ ของแตละ
บุคคล สิ่งเหลานี้จะรวมอยูเปนมาตรฐานของพฤติกรรมภายในตัวคน 

5. ทัศนคติ (attitude) หมายถึง ระเบียบของแนวความคิด ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจ
ที่เกี่ยวของกับสิ่งหน่ึงสิ่งใด โดยเฉพาะ อาจเปนสิ่งของ บุคคล ความคิด และปรากฏการณตางๆ เปน
ความรูสึกที่ในทางใดทางหนึ่ง (บวก, ลบ) 

สวนประกอบของทัศนคติมี 3 ลักษณะคือ 
1. ความเขาใจ หรือ สวนของความเชื่อ (Cognitive) ที่คนๆ น้ันมีอยู ประกอบดวยความ

เชื่อทั้งหลายที่มีเกี่ยวกับสิ่งตางๆ  
2. ความชอบพอ หรือสวนของความรูสึก (Affective) เกี่ยวของกับความรูสึกทาง

อารมณที่เกิดขึ้นกับคนๆ น้ัน ประกอบดวยความรูสึกและอารมณที่มีตอสิ่งตางๆ เปนความรูสึกชอบ
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หรือไมชอบวัตถุที่เกี่ยวของกับทัศนคติ นักวิจัยตลาดจะพบวา ความเชื่อและความรูสึกของผูบริโภค
ผลิตภัณฑใดก็ตาม มักจะสอดคลองกัน 
 

3. พฤติกรรม หรือ สวนขอบแนวโนมในการกระทําหรือแสดงออก (Behavioral) “ความ
โนมเอียงที่ซ้ือ” เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับวงจรการซื้อปกติของผลิตภัณฑ ดังน้ัน ถาผูบริโภค
แสดงความตั้งใจจะซื้อผลิตภัณฑของตรายี่หอหน่ึง ก็คาดหมายไดวา ผูบริโภคจะซื้อตรายี่หอดังกลาว
ในคราวตอไปที่จะซื้อผลิตภัณฑน้ัน 

ทัศนคติ เปนสิ่งที่มองไมเห็นหรือไมอาจสังเกตได เชนเดียวกับ “การเรียนรู” ทัศคติเปน
นามธรรมอยางหนึ่งซึ่งสงผลสะทอนมาสูพฤติกรรมได (วุฒิชัย จํานง. 2527 : 89) 

ทัศนคติ เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคล ที่มีตอบุคคล สิ่งของ หรือตอความคิด ทัศนคติ
เปนสิ่งที่จะชักนําบุคคลใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (เสรี วงษมณฑา. 2542 : 106)  

 
 

                                         พฤติกรรม 
                                        (Conative) 
 
                                                                 ความรูสึก 
                                                                 (Affective) 
 
                                     ความเขาใจ 
                                      (Cognitive) 

 
 
 

ภาพประกอบ 7 โมเดลองคประกอบทัศนคติ 3 ประการ (Tricomponent Attitude Model) 
 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรรัีตน (2538)  พฤตกิรรมผูบริโภค : 144 
 

1. สวนของความเขาใจ (Cognitive) ประกอบดวย ความรู (Knowledge) การรับรู 
(Perception) และความเชื่อถือ (Beliefs) ซ่ึงผูบริโภคมีตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง สวนของความ
เขาใจเปนสวนแรก ซ่ึงก็คือความรูและการรับรูที่ไดรับจากการประสมประสานกับประสบการณโดยตรง
ตอทัศนคติและขอมูลที่เกี่ยวของกับหลายแหลงขอมูล ซ่ึงหมายถึงสภาพดานจิตใจซึ่งสะทอนความรูจะ
เปนสิ่งที่กําหนดความเชื่อถือ (Beliefs) ซ่ึงหมายถึงสภาพดานจิตใจซึ่งสะทอนความรูเฉพาะอยางของ
บุคคล และมีการประเมินเกี่ยวกับความคิดหรือสิ่งหนึ่งซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมเฉพาะอยาง 

2. สวนของความรูสึก (Affective Component) เปนสวนที่สะทอนถึงอารมณ (Emotion) หรือ
ความรูสึก (Feeling) ของผูบริโภคที่มีความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สวนนี้สามารถทําการประเมินผลโดย
การใหคะแนนความพึงพอใจหรือไมพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
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3. สวนของพฤติกรรม (Conative  หรือ Behavior) เปนสวนที่สะทอนถึงความนาจะเปนหรือ
แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมของผูบริโภคดวยวิธีหน่ึงหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถงึความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ 
(Intention to buy) จากความหมายนี้จะรวมพฤติกรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งความตั้งใจซื้อของผูบริโภค ซ่ึง
สามารถนําไปใชประเมินความนาจะเปนหรือพฤติกรรมของผูบริโภคได 

6.5 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 
ผูบริโภคแตละคนจะไดรับบทบาทที่แตกตางกันออกไป ดังน้ัน เราจึงตองศึกษาบทบาทของ

ผ ู บริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ ซ่ึงมีบทบาทที่แตกตางกันดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ 
2541 : 144)  

1. ผูริเร่ิม (Initiator) เปนผูเสนอความคิดที่จะซื้อผลิตภัณฑเปนคนแรก 
2. ผูที่มีอิทธิพล (Influencer) เปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่จะใหคําแนะนําวาควรซื้อหรือไมควร

ซ้ือสินคา 
3. ผูตัดสินใจ (Decider)  เปนผูที่จะตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะซื้อหรือไมซ้ือสินคา 
4. ผูซ้ือ (Buyer) เปนผูที่ไปซ้ือสินคา 
5. ผูใช (User) เปนผูบริโภคที่ใชสินคาหรือบริการนั้น 
รูปแบบที่สําคัญของสถานการณการซื้อ น้ันจะแตกตางกันในดานการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรม 

การซื้อแตกตางกันอยางมาก โดยปกติตัดสินใจที่มีความซับซอนมากนักจะมีผูมีสวนรวมในการซื้อและ
ทําดวยความรอบคอบมากขึ้น 

6.6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 
พฤติกรรมผูบริโภคถูกกําหนดดวยลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางกายภาพถูกกําหนด

ดวยสภาพจิตวิทยา โดยสภาพจิตวิทยาถูกกําหนดดวยครอบครัวและครอบครัวถูกกําหนดดวยสังคม 
รวมถึงสังคมจะถูกกําหนดดวยวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นแสดงดังภาพประกอบ 

 
 
 

 
 

 
 
 กายภาพ 
 

 สภาพจิตวิทยา 
 

 ครอบครัว 
 
 สังคม 
 

 วัฒนธรรม 
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                          ภาพประกอบ 8 แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 
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1. ลักษณะทางสรีระ (Physiological Condition)  สรีระเปนปจจัยเบื้องตนในการกําหนด

พฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรมการใชของผูบริโภค   สรีระจึงมีบทบาทมากที่สุดในการตัดสินใจของ
มนุษย   เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดเพราะสิ่งเหลานี้เปนความตองการของรางกาย สวนใหญเปนปจจัยสี่ 
ซ่ึงประกอบดวย อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรคที่บังคับใหเราตองประพฤติปฏิบัติ เชน 
เราจําเปนตองรับประทานอาหารเพราะหิว 

2. สภาพจิตวิทยา (Psychological Condition) เปนลักษณะของความตองการที่เกิดจาก
สภาพจิตใจ ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความตองการสินคาที่ตางกัน สภาพจิตวิทยาเปนสิ่งที่มีบทบาท
สําคัญกวาสรีระเพราะสรีระเปนพ้ืนฐาน เชน ความหิวเปนพ้ืนฐานแตจะรับประทานอะไรที่ไหน ถือวา
เปนสภาพทางจิตวิทยา 

3. ครอบครัว (Family) เปนกลุมสังคมเบื้องตนที่บุคคลเปนสมาชิกอยู  ครอบครัวเปนแหลง
อบรมและสรางประสบการณของบุคคล ถายทอดนิสัยและคานิยม ลักษณะของครอบครัวจึงมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมอ่ืนๆ  

4. สังคม (Social Group) เปนสิ่งที่อยูรอบตัวเราซึ่งจะมีผลที่เราตองทําตัวใหสอดคลองกับ 
บรรทัดฐาน (Norm) ของสังคม การที่ผูบริโภคเปนคนชนชั้นสูง ชนชั้นกลางหรือชนชั้นต่ํา   
ซ่ึงแตละชนชั้นก็จะมีพฤติกรรมแตกตางกัน 

5. วัฒนธรรม (Culture) ไมวาเราจะอยูในชนชั้นใดก็ตามก็จะตองมีวัฒนธรรมเปนตัว 
ครอบงํา   วัฒนธรรมคือ   วิถีชีวิตที่คนในสังคมยอมรับ ประพฤติปฏิบัติตามกันเพื่อความงอกงาม
ของสังคม เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น  จึงกลาวไดวาวัฒนธรรมไมใชสิ่งที่ถาวร สามารถเปลี่ยนแปลงได
แตอาจจะใชเวลานาน เน่ืองจากเปนการยอมรับของสังคมที่กวางขวาง และเปนสิ่งที่ยอมรับกันมา
นาน 

 
6.7 กระบวนการตัดสินซื้อของผูบริโภค 
กระบวนการตัดสินซ้ือมี 5 ขั้นตอน  ดังน้ี (ดารา ทีปะปาล. 2542 ซ35-38) 
1. การรับรูความจําเปน (Need Recognition) คือ ความอยากมีอยากเปนมีมากพอ  

ความจําเปนหรือความตองการก็จะเกิดขึ้น และจะกลายเปนแรงจูงใจผลักดันใหแสดงพฤติกรรม เพ่ือ
ไปสูเปาหมายนั้น  

2. การแสวงหาขอมูล (Search for Information)  อาจไดมาจากความทรงจํา จากแหลง
บุคคลสวนตัว เชน เพ่ือน จากแหลงอิสระ เชน นิตยสาร จากแหลงการตลาด เชน พนักงานขาย จาก
ประสบการณของตนเอง เม่ือไดรับขอมูลตางๆ มาแลว จะนํามากลั่นกรองเลือกสรร ซ่ึงกิจกรรม 
ดังกลาวเรียกวา ”กระบวนการขอมูล”  ซ่ึงประกอบดวย 5 กิจกรรม 

2.1 การเปดรับ 
2.2 การตั้งใจ 
2.3 ความเขาใจ 
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2.4 การยอมรับ 
2.5 การเก็บรักษา 

3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation)  ในขั้นนี้ผูบริโภคจะนําความรูตางๆ ที่
ไดผานกระบวนการขอมูลแลว  มาใชประเมินทางเลือก 

4. การตัดสินใจ (Purchase)  ในขั้นนี้จะเปนการซื้อสินคาที่ไดประเมินแลววาดีที่สุด 
5. ผลลัพธ (Outcomes)  ในขั้นสุดทายภายหลังการซื้อ ผูบริโภคก็จํานําผลิตภัณฑน้ันมาใช

และขณะเดียวกันก็จะประเมินผลผลิตภัณฑน้ันไปดวย  หากผลที่ไดเปนไปตามคาดหวังก็จะทําให
เกิดความพอใจ 
 
7.  แชมพูสมุนไพร 
 ความหมายของสมุนไพร 

สมุนไพร (Medicinal  Plants)  ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานได
ใหคําจํากัดความของคําวาสมุนไพร หมายถึงพืชที่ใชทําเปนเครื่องยา ซ่ึงหาไดตามพื้นเมืองมิใช
เครื่องเทศสวนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2522  และความหมายในตํารายาไทยใหความหมายของยา
สมุนไพรแตกตางออกไปเล็กนอยโดยยาสมุนไพรจะหมายถึงยาที่ไดจากพฤกษชาติ   สัตวหรือแร  
ซ่ึงมิไดผสมปรุงหรือแปรสภาพเชน พืชก็ยังคงสภาพเปนสวนราก  ลําตน ใบ ดอก หรือผลอยูยังมิได
ผานขั้นตอนการแปรรูปใดๆ ทั้งสิ้น  แตความเปนจริงแลวในทางการคาสมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงไป
เปนรูปแบบที่แตกตางกัน  อาทิเชน ดัดแปลงใหเปนสวนๆ ที่เล็กลงบดเปนผงอัดในแคปซูล เปนตน  
(พงษสรรค  ลีลาหงษจุฑา. 2545: 8) 
แชมพู (Shampoo) 

แชมพู คือผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ใชสําหรับขจัดไขมันและสิ่งสกปรกใหออกจากเสนผม
และหนังศีรษะ โดยไมทําใหเกิดอันตรายแกผูใชแตอยางใด ภายหลังการใชตองทําใหเสนผมสะอาด 
เปนมัน ผมออนสลวย หวีเขารูปทรงไดงาย ( http://user.school.net.th. 19/ม.ค/2547)  
 

ขณะนี้ในทองตลาดมีแชมพูประมาณ 40 ตรา แยกเปนชนิดตาง ๆ คือ                    
( http://user.school.net.th. 19/ม.ค/2547)  

1. แชมพูเหลว (liquid shampoo) เปนที่นิยมและแพรหลายมากที่สุด มีลักษณะเปนของเหลว
ใสโปรงแสง มีความหนึดพอสมควร ทําความสะอาดไดดี และทําใหผมอยูในสภาพภายหลังการใช  

2. โลชั่นแชมพู (lotion shampoo) เปนครีมคอนขางเหลวขุน มีลักษณะพิเศษคือ ใช
แฟตตี้อัลกอฮอลอันเฟตประมาณ 30-50 สวน และสิ่งปรุงแตงอ่ืน เชน ลาโนลีน โปรตีน บัลซ่ัม เพ่ือ
ปรับสภาพเสนผม  

3. แชมพูครีม (cream paste) มีลักษณะเปนครีมกึ่งแข็ง มีความหนึดสูงเขมขนกวาและทึบแสง
มากกวาโลชั่นแชมพู  



 51

4. แชมพูชนิดสเปรย (aerosols hampoo) เปนแชมพูเหลวผสมสารโปรเพลแลนท  (propellant) 
วิธีใช  คือ พนลงบนผมแหงหรือเปยกไดทันที 

5. แชมพูซักแหง (dry shampoo) มี 2 ชนิด คือ  
5.1 แชมพูซักแหงชนิดผง มีสวนผสมของผงดูดซึม (absorbent powder) และดางออน 

เชนบอแรกซ ผงดูดซึม ไดแก ผงทัลคัม แปงดีเซลกั่ว ฯลฯ ซ่ึงมีคุณสมบัติดูดสิ่งสกปรกออกจากเสน
ผมและหนังศีรษะ แชมพูชนิดนี้ใชไมด  ีเน่ืองจากผงแชมพูทําความสะอาดไมทั่วถึง และแปรงออกไม
หมด 

5.2  แชมพูซักแหงชนิดเหลว มีสวนประกอบของตัวทําละลายเชน เอทิลีนไดคลอไรด
(ethylene dichloride ) สารนี้มีคุณสมบัติละลายไขมันใหออนตัวลงจนเช็ดสิ่งสกปรกออกไดโดยไม
ตองลางน้ํา  

6. แชมพูเม็ดและผง(Granular and powder shampoo) แชมพูชนิดนี้มีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของคนไทยประมาณ 25 ปที่ผานมา มีลักษณะเปนผงหยาบๆ เม็ดเล็กๆ
เหมือนผงซักฟอก 

 7. แชมพูขจัดรังแค(antidanruff and medicated shampoo) ประกอบดวยสารทําความ
สะอาด(ดีเทอรเจนต) เหมือนกับแชมพูทั่วไป แตเติมตัวยาฆาเชื้อแบคทีเรียลงไปดวยประมาณ 0.5-2 
% ตัวยาที่ใชไดแก ซิงไพริไทออน  
 
แชมพู (Shampoo) มีสวนประกอบที่สําคัญคือ (www.geocities.com:19/ม.ค/2547) 

- Active ingredient 
- Additive  

Active ingredient คือ สวนประกอบหลักของตัว Shampoo น่ันเอง ซ่ึงเปนสาร surfactant ที่มี
คุณสมบัติเปน detergent (สารที่สามารถชะลาง หรือทําความสะอาด) Surfactants แบงไดเปน 4 
ชนิดคือ  

-  A n i o n i c  
-  C a t i o n i c  
-  A m p o h t e r i c  
-  N o n i o n i c  

เสนผมของคนนั้นสวนโครงสรางภายใน เสนผมมีประจุลบ แตภายนอกโครงสรางดังกลาว มีประจุ
บวก เปนสาเหตุวาทําไมบางครั้งหวีผมแลวผมฟู หรือมีไฟฟาสถิต ก็เน่ืองจากมีประจุลบภายนอกมา
ผลักกับประจุบวกที่อยูในเสนผมของคนนั่นเอง  
Surfactant กลุมแรก คือ Anionic น้ัน มีคุณสมบัติละลายนํ้าแลวใหประจุลบใหฟองมาก ไมเปน
อันตรายตอตา และมีราคาไมแพง ดังนั้น แชมพูตามทองตลาดมากมายจะมี ingredient ชนิดนี้ผสม
อยูในเปอรเซ็นตคอนขางสูง ตัวนิยมใชคือ Alkyl sulfate salt, Aryl sulfonate และ Sarcoside กลุม
แรกนี้มีความเปนดางคอนขางมาก และตกตะกอนเมื่อทําปฏิกิริยากับ Calcium และ magnesium ซ่ึง
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ตะกอนที่เกาะตามผมเหลานี้จะทําใหผมดาน ขอเสียของ Surfactant กลุมน้ีอีกอยางหนึ่งคือ ทําให
ผมฟู เน่ืองจากมีประจุลบผลักดันระหวางประจุลบในเสนผมกับประจุลบจาก Surfactant  
กลุมที่ 2 Cationic มีคุณสมบัติ คือ ละลายน้ําแลวไดประจุบวก บางชนิดมีอันตรายตอตาและผิวหนัง 
และมีฟองนอย เน่ืองจากคุณสมบัติของการมีฟองนอยน้ีเอง จึงไมนํามาใชเปนตัวหลักในการทํา
แชมพู แตมักนํามาใชเปน Active ingredient ของครีมนวดผม (Rinse) เพ่ือ neutralize ประจุลบ ซ่ึง
เกิดจากการใชแชมพูที่มี Anionic surfactant เปนสวนประกอบหลัก ดังน้ัน คงเห็นถึงประโยชนของ
การใชครีมนวดผมแลวนะคะ วาจะชวยทําใหผมไมฟูออกจากการที่มีประจุผลักกัน ตัวอยาง เชน 
Quarternary Lanolin (Lanoquat) และ Protein Q  ปจจุบันนี้มีแชมพูหลายยี่หอที่เรียกวา Two in 
One ความหมายถึง มีทั้ง Shampoo และ Rinse อยูในขวดเดียวกันนั่นเอง  
กลุมที่ 3 คือ Amphoteric มีคุณสมบัติ คือ ละลายน้ําแลวมีทั้งประจุบวกและลบ ชวยปรับ pH ชวยให
ฟองคงทน ชวยใหผมไมหยาบแหง แตมีราคาแพง และจับกับเสนผม ทําใหผมดูมัน และแฉะงาย 
ดังน้ันจึงเปนตัวผสมในแชมพู แตไมใชตัวหลัก ตัวอยางเชน Miranol, Derphat  
กลุมสุดทาย คือ Nonionic มีคุณสมบัติ คือ ละลายน้ําแลวไมใหประจุ ทําใหฟองคงทน แตมีราคา
แพง จึงไมใชเปน Main ingredient ใชเปนสวนผสมที่ชวยปองกันผมเปราะจาก Anionic surfactant  
 
Additive คือ สารที่ผสมลงไป ทําใหมีคุณสมบัติตาง ๆ ตัวอยางเชน  

1. สารใหกลิ่นหอม  

2. ตัวทําละลาย (Solvent) ที่ใชมาก คือ Alcohol, Glycol, Glycerol  

3. สารนี้ปองกันการตกตะกอนของ Calcium ทําใหผมไมมันและเหนียว  

4. Hair Conditiong Agents เชน Lanolin ทําใหผมแหง, Protein Q ทําใหเสนผมมีนํ้าหนัก, 
Arly beta-aminopropionate ปองกันการเกิดไฟฟาสถิตบนเสนผม  

5. Finishing agent ทําใหผมเงางาม ไดแก 4-methyl-7 diethyl amino coumarin 4-emthyl-5-
7 dihydrocoumarin  

6. Preservative  

การประเมินผลของแชมพู ซ่ึงมี 2 วิธีคือ  
1. Basic Test 
2. Cosmetic Attribute Test  

Basic Test เปนการวัดในสวนของผูผลติสวนใหญ ซ่ึงประเมินในเรือ่งของ  
1. ฟองและความคงทนของฟอง 
2. ความสามารถในการทําความสะอาด 
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3. ความเปนกรด-ดาง 
4. ความสามารถในการละลาย  

Cosmetic Attribute Test เปนการวัดในดานความงามในการใชน่ันเอง ซ่ึงประเมินในเรื่องของ  
1. คุณสมบัติในการหวี (Combing property) 
2. ความแข็งแรงของโครงสรางของผม (Body) 
3. ความฟู (Flyaway) 
4. ความเงางาม (Luster) 
5. ความออนนุม (Feel)  

ลักษณะแชมพูที่ดีที่สังเกตไดคือ  
1. ไมระคายเคืองตอเยื่อบตุา 
2. ลางออกไดงาย 
3. หวีผมไดงายขณะที่ผมยังเปยกอยู 
4. หวีผมและจัดทรงไดงายเม่ือผมแหง 
5. ทําใหผมสวยเปนเงางาม 
6. ทําใหผมแหงเร็ว  
7. กระจายไปทั่วผมและหนงัศีรษะไดงาย 
8. มีฟองมากและฟองอยูไดนาน  

คุณสมบัตขิองแชมพูที่ดี (ขอมูลวิชาการ ฝายวชิาการ สถาบันการแพทยแผนไทย)      
1. ทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะอยางหมดจด 
2. ทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะอยางหมดจด 
3. หลังสระผมเสนผมจะลื่นออนนุมและยืดหยุนตวัได 
4. ไมทําลายไขมันตามธรรมชาติของเสนผม ไมทําใหผมและหนังศีรษะแหงเกินไป 
5. ลางออกงายโดยน้ําธรรมดาหรือนํ้ากระดาง 
6. ไมเกิดความระคายเคือง ผวิหนังอักเสบหรือผมรวง 
7. มีกลิ่นหอมไมกอความระคายเคือง 
 

แชมพูสมุนไพร 
เน่ืองจากบางคนเกิดอาการแพ หรือระคายเคืองผิวหนัง เม่ือใชเครื่องสําอางที่ผลิตจาก

สารเคมีหรือสารสังเคราะห จึงมีความพยายามหันมาใชสมุนไพรทดแทนสารเคมีในการผลิตมากขึ้น 
อยางไรก็ตามการผลิต แชมพู ครีมนวดผม และสบูเหลว ก็ยังจําเปนตองใชสารเคมีสังเคราะหที่เปน
สวนประกอบพื้นฐาน การใชสารสกัดสมุนไพรเปนสวนประกอบเสริมเพ่ือลดสารเคมี หรือลดปริมาณ
การใชสารเคมีนอยลงเทานั้น เชน การใชสารสกัดของลูกมะคําดีควาย เพ่ือทดแทนการใชสารชําระ



 54

ลาง และสารปรับสภาพผม เปนตน (www.fda.moph.go.th :19/ม.ค/2547) (จากหนังสือ คูมือ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2543 
ความหนา 260 หนา)  

 
ในปจจุบันนี้ คนใชเครื่องสําอางคสวนใหญอยากหลีกเลี่ยงสารเคมีสังเคราะห โดยไดหัน

กลับมาใชสารสกัดธรรมชาติมากขึ้น ทําใหพืชสมุนไพรเปนจุดสนใจอีกครั้งหน่ึง เครื่องสําอางคจาก
พืชสมุนไพร เปนที่รูจักกันตั้งแตสมัยโบราณกาลมาแลว ไดมีการนําเอาผลิตผลมาใช ไมวาจะเปน 
ผัก ผลไม สมุนไพร นํ้ามัน และธัญพืชตางๆ เปนตน 

สําหรับวิธีการบํารุงรักษาเสนผมดวยสมุนไพร ขณะน้ีตองยอมรับวากําลังเปนที่นิยมของคน
ทั่วไป เน่ืองจากปราศจากสารเคมีที่อาจทําใหมีอาการแพ และมีสรรพคุณชวยบํารุงเสนผม ใน
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับเสนผมไมวาจะเปนแชมพูสระผมหรือครีมนวดผม ทั้งขจัดรังแคและบํารุงใหผมดก
ดํา หรือแมกระทั่งยายอมผม ลวนมีสมุนไพรจํานวนมากที่มีสรรพคุณในเรื่องที่กลาวไปแลว             
(ขอมูลจากฝายวิชาการ สถาบันการแพทยแผนไทย. 10/ม.ค/2547)  

 
ผมสวยดวยสมุนไพร 

     การสรางเสนหใหกับตนเองดวยการดูแลรักษารางกายใหสะอาด ตั้งแตศีรษะจรดเทา เปน
สิ่งที่ทุกคนทําเปนประจําทุกวันอยูแลว แตการเลือกใชผลิตภัณฑในการดูแลรักษาความสะอาดของ
รางกาย ตองคํานึงถึงเปนพิเศษ เพราะของดีราคาถูกนั้น มักจะไมคอยพบไดงายนัก และแทบจะหา
ตัวอยางไมคอยไดดวยซ้ํา ไมวาจะเปนสบู แปง ยาสีฟน ยาสระผม ครีมนวดผม  
     ถาเปนผลิตภัณฑที่มีราคาถูกมากกวาผลิตภัณฑอ่ืน ที่มีวางขายอยูในทองตลาด ควรมีขอคิด 
และควรจะดูใหดี เพราะผลิตภัณฑน้ันอาจจะหมดอายุ หรือมีคุณภาพไมดี อาจเปนอันตรายตอ
รางกายได  
     การดูแลความสะอาดของเสนผมก็เชนเดียวกัน ควรเลือกผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ดูลักษณะสี 
กลิ่น สวนประกอบ จนกระทั่งวันเดือนปที่ผลิต ผูผลิต วาเชื่อถือไดหรือไม การเลือกผลิตภัณฑที่จะ
มาดูแลเสนผมซึ่งไดแก ยาสระผม ครีมนวดผม นํ้ามันแตงผม หรืออ่ืนๆ จะตองมีความละเอียด
รอบคอบ  
     ถาเลือกของที่คุณภาพไมดี นอกจากจะทําใหสุขภาพเสนผมเสียแลว บางครั้งก็เปนอันตรายตอ
หนังศีรษะ ใบหู ใบหนา บางคนอาจจะมีอาการแพเปนเม็ดผื่นขึ้นตามบริเวณศีรษะ และบริเวณ
ใกลเคียง ซ่ึงถาเกิดอาการเหลานั้นแลว การรักษาก็มักจะตองยุงยาก ใชเวลา เสียทั้งงาน เสียทั้งเงิน 
เสียบุคลิก และทําใหขาดความมั่นใจได 
     ในปจจุบันไมวาจะเปนคนไทย หรือคนตางประเทศ ตางก็สนใจ และหันกลับมาศึกษาธรรมชาติ
มากขึ้น ทั้งดานอาหาร ยา เครื่องใชตางๆ วาภูมิปญญาด้ังเดิมน้ัน เขาใชอะไรในการดูแลเสนผม 
เพราะคนในสมัยโบราณคงไมมีโรงงานผลิตแชมพู หรือผลิตภัณฑเสริมความงามเชนปจจุบัน แตเขา
ก็สามารถดูแลสุขภาพผม ผิวหนากันมาได และคอนขางดีไมมีภาวะอ่ืนแทรกซอนอยางเชนปจจุบัน  
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     การศึกษาคนควา และหันกลับไปสนใจการใชชีวิตประจําวัน ของคนสมัยโบราณตามหนังสือ 
ตํารา คัมภีรเกาๆ ที่มีการบันทึกไว ตลอดจนการซักถามจากบรรพบุรุษ หมอพ้ืนบาน ถึงการดูแล
เสนผมสมัยน้ัน เขาก็นําเอาพืชสมุนไพรที่มีอยูใกลตัวมาทําเปนยาสระผม เพ่ือใหผมสะอาดปราศจาก
รังแค ทําใหผมดํา รักษาโรคของหนังศีรษะ เชน ชันนะตุ การรักษาเหาในเด็ก สวนใหญนําสมุนไพรที่
หางายในทองถิ่นมาใชทั้งน้ัน 
     น่ันก็เปนอีกประการหนึ่งที่ทําใหคนหันกลับมาศึกษา และสนใจสมุนไพรในการดูแลรักษาเสนผม
อีกครั้งหนึ่ง อีกประการหนึ่งอันตรายจากสารเคมีที่มีผสมอยูในยาสระผม หรือผลิตภัณฑในปจจุบัน 
ก็ทําใหเกิดอาการแพ มีรังแค และที่สําคัญมีราคาคอนขางสูง เน่ืองจากมีการแขงขันกันดานการตลาด 
การโฆษณามีบริษัทที่เปนคูแขงมากมาย บริษัทตางๆ เหลานี้ก็พยายามที่จะนําเอาสมุนไพร ที่เปน
สารธรรมชาติมาผสมในผลิตภัณฑ เพ่ือชวยในการเพิ่มรายไดใจของประชาชนในยุคปจจุบัน 
     สมุนไพรที่มีคนโบราณนํามาใชในการดูแลเสนผม และหนังศีรษะนั้น เปนสมุนไพรใกลตัวปลูกไว
ริมรั้วบาน หาไดงาย นํามาใชในชีวิตประจําวัน เชน มะกรูด อัญชัน วานหางจระเข มะคําดีควาย เปน
ตน สมุนไพรที่ใชในการดูแลสุขภาพผม และหนังศีรษะสวนใหญเปนสมุนไพรที่หาไดงายมีอยูทั่วไป 
ราคาถูกที่ใชบอย ไดแก 

มะกรูดมีสรรพคุณ :ผลของมะกรูดมีนํ้ามันหอมระเหย นํ้ามะกรูดมีรสเปรี้ยวชวยใหผมสะอาด
เปนเงางาม ทําใหผมนิ่ม แกคันศีรษะ ปองกันการ 

มะคําดีควาย (ประคําดีควาย)สรรพคุณ :   แกชันตุ แกรังแค  
วานหางจระเขมีสรรพคุณ :วุนในใบวานหางจระเขที่แกมีสาร Aloeemodin, Aloesin, Aloin 

ชวยรักษาแผลไฟไหมนํ้ารอนลวก แผลเรื้อรัง และชวยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ วุน
ในใบมีสรรพคุณรักษาแผล ตอตานเชื้อแบคทีเรีย  

ดอกอัญชันมีสรรพคุณ :ใชกลีบดอกสด ตําใหละเอียด นําน้ําที่ไดชะโลมผม จะชวยใหผมดกดํา
เปนตน 

(ที่มา : บทความวิชาการ, ขาวสารการแพทยแผนไทย ปที ่ 4 ฉบับที่ 2 เดอืนกุมภาพันธ -
พฤษภาคม 2543) 

สรรพคุณของแชมพสูมุนไพร 
แชมพูสมุนไพรที่ มีสวนผสมประคําดีควาย   วานหางจระเข    และทองพันชั่ง มี

สวนประกอบสําคัญ Camidopropyl, Sap tree, Germabenll-E  มีสรรพคุณชวยขจัดเชื้อราบนหนัง
ศีรษะ  ขจัดรังแค  ชันตุ  ปองกันผมหงอกกอนวัย  ปองกันผมรวง เสนผมแข็งแรง และไมแตกปลาย 
(โสภิตสุดา  อัตตะสาระ. 2546: 28) 

แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมดอกอัญชัน  ใบหม่ี มีสวนประกอบสําคัญ Gcoeamidopiopyl 
Betaine, Butterfly Tree, Germabenll-E  มีสรรพคุณชวยบํารุงเสนผมใหนุมสลวย  ดกดําแข็งแรง มี
นํ้าหนัก  ขจัดรังแคแกอาการคัน  เสนผมจะเปนประกาย  ไมแตกปลาย (โสภิตสุดา  อัตตะสาระ. 
2546: 28) 
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แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมมะกรูด วานหางจระเข มีสรรพคุณ ขจัดรังแค  แกคัน
ศีรษะ   ปองกันผมรวงชวยทําใหผมนิ่ม   และดกดําเปนเงางาม (www.herblpg.com. 10 / ม.ค / 
2547) 

แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมดอกอัญชัน  ใบหมี่มีสรรพคุณ ทําใหผมนิ่มสลวย   ดกดําเปน
เงางาม   ปองกันผมรวงผมหงอก   ขจัดรังแค  แกคันศีรษะ (www.herblpg.com. 10 / ม.ค / 2547) 

แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมตะไครหอม  ทองพันชั่งมีสรรพคุณ ขจัดรังแค   แกคัน
ศีรษะ   กําจัดเชื้อราบนหนังศีรษะ   บํารุงรากผมปองกันผมรวง   ชวยใหผมนิ่ม   และดกดําเปนเงา
งาม  (www.herblpg.com. 10 / ม.ค / 2547) 
            แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมประคําดีควายมีสารซาโปนินมีสรรพคุณ   ปองกันผมรวง   ผม
หงอกกอนวัย  แกชันตุ   เชื้อรา  เปนตุมขจัดรังแค   แกคันศีรษะ   ทําใหผมนิ่มสลวย   ดกดําเปน
เงางามไมแตกปลาย   และชวยบํารุงรากผมใหแข็งแรง (www.herblpg.com. 10 / ม.ค / 2547) 

แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมขิง  มีสรรพคุณบํารุงเสนผมใหเงางาม และมีสุขภาพดี 
กระตุนการงอกของผม (WWW. Talad-samunpri.com:10 / ม.ค / 2547) 

แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมบอระเพ็ด    มีสรรพคุณแกปญหาเรื่องเสนผมและหนังศีรษะ
แกผมหงอกกอนวัย แกรังแค แกคันศีรษะ  ชวยทําใหผมเปนเงางามบํารุงเสน(WWW. Talad-
samunpri.com:10 / ม.ค / 2547) 

สําหรับสมุนไพรที่มีสรรพคุณทําใหผมดกดําขอมูลวิชาการ (ขอมูลจากฝายวิชาการ 
สถาบันการแพทยแผนไทย. 10 / ม.ค / 2547) ไดแก  
           ประคําดีควาย สมปอยประคําดีควาย เปนไมยืนตน รสขม สรรพคุณใชรักษาโรคหนังศีรษะ 
แกชันตุ แกรังแค ทําใหผมดกดํา      
            สมปอย เปนไมพุม มีรสเปรี้ยว สรรพคุณทําใหเสนผมสะอาด เปนเงา แกคันศีรษะ 

 
ขอแนะนําในการเลือกใชแชมพสูมุนไพร 

- ตองราคาไมแพงมาก  
- มีฉลากกํากับ ถึงสวนประกอบในแชมพูใหชัดเจน  
- มีทะเบียนการคาระบุชัดเจน และมีเครื่องหมาย อย. กํากับ ถาไมมีตองมี

หนวยงานผลติที่เชื่อถือได 
- มีสถานที่ผลติ วันที่ผลิต และวันหมดอายุ 
- สังเกตส ีกลิ่น มีความคงตวัดี ไมเปลี่ยนแปลงเม่ือถูกแสงหรืออยูในอุณหภูมิสูง 
 

8.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
มานีสงค  ปฐมวิริยะวงศ (2542: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องตลาดอุตสาหกรรม

เครื่องสําอางคสมุนไพรไทยตามทัศนคติของผูบริโภค พบวา สาเหตุที่ผูบริโภคใชเครื่องสําอางค
สมุนไพรไทยเพราะตองการทดลองใช โดยจะตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง และสวนใหญจะซ้ือเพ่ือไปใช
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เอง โดยเนนคุณภาพของสินคาเปนเรื่องสําคัญ  ในการตัดสินใจซ้ือในครั้งแรกมาจากคําแนะนําของ
เพ่ือน ทุกครั้งที่ซ้ือจะคอยดูฉลากเสมอและนิยมสื่อโฆษณาเครื่องสําอางคสมุนไพรไทยที่สรางความ
นับถือและกลาตัดสินใจมาใช   คือการมีเครื่องหมาย อย. และการรับรองจากผูเชี่ยวชาญ  และราคา
เครื่องสําอางคสมุนไพรถูกกวาเครื่องสําอางคจากสารเคมีสังเคราะห   และเม่ือเปรียบเทียบทัศนคติ
ของผูบริโภคเครื่องสําอางคสมุนไพรไทยที่มีตอสวนผสมทางการตลาดเครื่องสําอางคสมุนไพรไทย  
จําแนกตามปจจัยทางดานสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ  เชื้อชาติ  ศาสนา ระดับการศึกษา  อาชีพ  
และรายได พบวาโดยภาพรวมของสวนผสมทางการตลาดเครื่องสําอางคสมุนไพรไทยไมแตกตางกัน 

เนตรพงษ   กุลจิราธนโชติ (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   พบวา บุคคลที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ ตนเองและครอบครัวตามลําดับ   สถานที่เลือกซื้อบอยที่สุด
คือ  ซุปเปอรมารเก็ต   นิยมใชหลอดพลาสติก ขนาดที่นิยมใชมากที่สุดคือ 160 กรัม (ขนาดใหญ) 
และมักจะซื้อครั้งละ1 หลอด จะชอบสีขาวมากที่สุด และสีของสมุนไพรรองลงมา ดานผลิตภัณฑจะให
ความสําคัญมาก ในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ คือรักษาเหงือกและฟน  และทําใหลมหายใจสดชื่น 
และเห็นวาควรมีสี  รสชาติ  กลิ่น  ตามชนิดของสมุนไพรที่ใชเปนสวนผสม  ดานราคาใหความสําคญั
มากที่สุดคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  ดานชองทางการจัดจําหนายจะใหความสําคัญกับความ
สะดวกในการซื้อหางาย  ดานการสงเสริมการตลาด จะใหความสําคัญกับการมีสวนลดราคา  การจัด
กิจกรรมความรูเร่ืองปากและฟน  และการแจกสินคาตัวอยางใหทดลองกอนใช และดานสื่อทาง
โทรทัศน จะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด และจากการศึกษาปจจัยทางดานสวนผสมการตลาด 
พบวาชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟนสมุนไพร ขณะที่ดานผลิตภัณฑ และดานราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟนสมุนไพร สวนดานสื่อโฆษณาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
สมุนไพร  นอกจากนี้ก็ยังศึกษาปจจัยทางดานสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ  สถานภาพการสมรส 
อาชีพ การศึกษา และรายไดที่แตกตางกันไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
สมุนไพร พบวามีเพียงอายุเทานั้นที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนสมุนไพร และมี
ทัศนคติเกี่ยวกับคุณสมบัติของยาสีฟนสมุนไพรแตกตางกันเกือบทุกดาน มีเพียงการศึกษาไม
แตกตางกัน โดยที่เพศแตกตางกันในเรื่องของ คุณภาพสินคาขึ้นกับราคา ดานอายุแตกตางกันใน
ดานสี รสชาติ กลิ่น และการมีใหเลือกหลายขนาด ดานสถานภาพการสมรส แตกตางกันในดานสี
และการมีใหเลือกหลายขนาด และฟอง สวนดานรายไดแตกตางกันในดานสี รสชาติ กลิ่น และการมี
ใหเลือกหลายขนาด มีเครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.) หรือเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย (อย.)  

สมคิด  ยกผล (2545: บาทคัดยอ) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแชมพูสระผมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑแชมพูสระผมดวยตนเอง และมีการเปลี่ยนยี่หอ
ปละ 1 – 2 ครั้ง แชมพูที่ใชกันมากที่สุดเปนประเภทเพื่อความสวยงาม  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ
ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาสําคัญที่สุด สวนรูปแบบการสงเสริมการขายที่
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มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อมากที่สุดไดแก การลดราคา  ปจจัยสวนบุคคลที่ มี
ความสัมพันธกับกับพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑแชมพูสระผมดานความถี่ในการสระผมคือ เพศ อายุ 
และรายได ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับกับพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑแชมพูสระผมดาน
คาใชจายในการเลือกซื้อแชมพูสระผมของกลุมตัวอยางคือเพศ อายุ และระดับการศึกษา  

ธารารัตน ผังนิรันดร (2545 : บทคัดยอ) ทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ ผลิตภัณฑนํ้ายาเปลี่ยนสีผมของผูบริโภคในศูนยการคาเขตปทุมวัน  
พบวา คุณสมบัติของผลิตภัณฑนํ้ายาเปลี่ยนสีผมที่ผูบริโภคใหระดับทัศนคติที่มากที่สุด คือ 
สวนประกอบของผลิตภัณฑที่มีสรรพคุณไมทําลายหนังศีรษะ รองลงมาคือผลิตภัณฑที่มีขั้นตอนการ
ใชที่สะดวกและรวดเร็วและผลิตภัณฑที่มีสารบํารุงเสนผมขณะเปลี่ยนสีผมเปนสวนประกอบ   
ผลิตภัณฑนํ้ายาเปลี่ยนสีผมที่ผูบริโภคใชเปนประจํามากที่สุด คือ ลอรีออร รองลงมา คือ ซัลซิล โปร
คัลเลอร และสีของน้ํายาเปลี่ยนสีผมที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมากที่สุด คือ สีนํ้าตาล
ออน สีนํ้าตาลเขม และสีอ่ืน ๆ ( สีนํ้าตาลแดง สีแดงอมมวง )  ผูบริโภคใหความสําคัญตอการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑนํ้ายาเปลี่ยนสีผมที่มีวัน เดือน ป ที่ผลิตและวันหมดอายุที่ชัดเจน โดยสังเกตจากขาง
กลองบรรจุภัณฑมากที่สุด รองลงมาคือ เลือกซื้อผลิตภัณฑนํ้ายาเปลี่ยนสีผม โดยดูขางกลองบรรจุ
ภัณฑวามีสวนผสมของสารเคมีชนิดใดบางเปนสวนประกอบ และเลือกซื้อโดยคํานึงถึง คุณภาพใน
การเปลี่ยนสีผมแมวารูปลักษณหรือบรรจุภัณฑจะไมสวยงาม  ทัศนคติของผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
นํ้ายาเปลี่ยนสีผมมีความสัมพันธกับจํานวนในการเปลี่ยนยี่หอ ใน 2 เดือนที่ผานมา และปริมาณใน
การซื้อผลิตภัณฑนํ้ายาเปลี่ยนสีผมในแตละครั้ง และมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมดานเหตุผลในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนํ้ายาเปลี่ยนสีผม รวมไปถึงมีความสัมพันธกับพฤติกรรม ดานบุคคลที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนํ้ายาเปลี่ยนสีผม 

พงษสรรค  ลีลาหงสจุฑา (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อสมุนไพรขัดหนาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปจจัยดานสวนผสมทาง
การตลาด  และลักษณะทางประชากรศาสตร พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคจะคํานึงถึง
สรรพคุณ คุณภาพของผลิตภัณฑในการซื้อ โดยใหความสําคัญมากที่สุดกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
คือทําใหผิวขาว คุณภาพดี สมุนไพรมีกลิ่นหอม  รักษาสิว มีขม้ินเปนสวนผสม มีตรารับรอง
มาตรฐานเชน อ.ย และการออกแบบสีสันหีบหอดานนอก ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดในดาน
ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ  

ธนวรรณ   ลี้พงษกุล (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางสมุนไพร
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร   พบวา ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครสวน
ใหญใชเครื่องสําอางสมุนไพรยี่หอออริจินส ประเภทของเครื่องสําอางที่ใชสวนใหญเปนประเภท
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา จํานวนครั้งที่ใชเครื่องสําอาง 8 ครั้งตอสัปดาห ความถี่ในการซื้อ
เครื่องสําอางสมุนไพร 1 ครั้ง/เดือน จํานวนเงินที่ใชในการซื้อตอครั้งประมาณ 100-500 บาท ขนาด
บรรจุที่ซ้ือ 50 กรัม และซ้ึอครั้งละ 1 กระปุก ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสวนประสมการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางสมุนไพรโดยรวมอยูในระดับ
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มาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานผลิตภัณฑที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางสมุนไพรมาก
ที่สุดอยูในระดับมาก  รองลงมาคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานสถานที่จําหนายที่มีผลตอพฤติกรรม
การซื้อเครื่องสําอางสมุนไพรอยูในระดับมาก สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับดานราคาที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางสมุนไพรนอยที่สุดอยูในระดับมาก ผูหญิงวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องสําอางสมุนไพรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางสมุนไพรแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญ  สวนประสมการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การ
สงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางสมุนไพรของผูหญิงวัยทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ     

โสภิตสุดา  อัตตะสาระ (2546: บาทคัดยอ) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง ทัศนคติและ
พฤติกรรมผูบริโภคในการใชนํ้ายาสระผมสมุนไพรตอตราสินคา Herb Variety กับตราสินคา Green 
- X ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงปจจัยทางดานตราสินคา ปจจัยทางดานสวนประสมทาง
การตลาด และปจจัยทางดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญมีทัศนคติ
ตอการใชนํ้ายาสระผมสมุนไพร ในลักษณะพึงพอใจในดานผลิตภัณฑอยูในระดับสูง   มีพฤติกรรมใน
การใชนํ้ายาสระผมสมุนไพร โดยซื้อนํ้ายาสระผมสมุนไพรจากหางสรรพสินคาเนื่องจากใกลบาน 
สาเหตุที่มีผูบริโภคสวนใหญซ้ือนํายาสระผมสมุนไพร เน่ืองจาก คุณภาพของสินคาดี และซ้ือสัปดาห
และ 2-3 ครั้ง ราคาของน้ํายาสระผมสมุนไพร ที่เหมาะสมคือราคา 50-100 บาท และมีขนาดบรรจุ 
200 ML  ผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตตามกิจกรรมที่ทําคือ  เดินชอปปงตามศูนยการคา   ตาม
ความสนใจคือ การดูแลการบริโภคสินคาอยางถูกลักษณะ  รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธตอ
ทัศนคติการใชนํ้ายาสระผมสมุนไพร  รูปแบบการดําเนินชีวิตกับพฤติกรรมการใชนํ้ายาสระผม
สมุนไพรไมมีความสัมพันธกัน  ทัศนคติการใชนํ้ายาสระผมสมุนไพรมีความสัมพันธตอพฤติกรรม
การใชนํ้ายาสระผมสมุนไพร   

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค เชนปจจัยดานผลิตภัณฑ  รูปแบบการ
ดํารงชีวิตของผูบริโภค เปนตน เพ่ือผูวิจัยจะไดนํามาประยุกตใชในการวิจัย  ใชในการสราง
แบบสอบถาม  กําหนดขอบเขตในการวิจัย  และใชเปนเหตุสนับสนุนในการพิสูจนสมมติฐาน 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและวิธีการสุมกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและวิธีการสุมกลุมตัวอยาง 
  
            ประชากรที่ใชในการวิจัย 
            ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ีคือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ที่
ซ้ือหรือเคยซื้อแชมพูสมุนไพร 

วิธีการสุมกลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
            กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ที่ซ้ือหรือเคยซื้อ
แชมพูสมุนไพร  ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรที่ซ้ือหรือเคยซื้อแชมพูสมุนไพรที่แนนอน  ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงเลือกกลุมตัวอยางจากการคํานวณจากสูตร .(กัลยา. วานิชยบัญชา. 2546: 14) คา
ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ระดับ 5% 

 n =        2

2
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 เม่ือ   n   =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
          Z   =   ระดับความเชื่อม่ัน (โดยในการศึกษาครั้งน้ีกําหนดใหเทากับ 95%) 
  E   =   คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ระดับ 5% 
 ในที่น้ี Z 1– /2  =   Z.975  =  1.96 , E = 0.05 
 

 แทนคา n = 2
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  n = 385  ตัวอยาง 
ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งน้ีขนาดของกลุมตัวอยางมีจํานวน 385 คน สํารองไว 15 คน  

รวมขนาดของกลุมตัวอยางมีจํานวน 400 คน เม่ือระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ  +  5%  และ
กลุมตัวอยางนี้ไดจากการสุมมีขั้นตอน   ดังน้ี 



ขั้นที่ 1 ใชวิธีสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการแบง
เขตของกรุงเทพมหานคร 50 เขต เปน  6 กลุมเขตการปกครองตามระบบการบริหารและการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร (WWW: bma.go.th: 11/ ธ.ค / 2546) คือ กลุมรัตนโกสินทร   
กลุมบูรพา  กลุมศรีนครินทร   กลุมเจาพระยา  กลุมกรุงธนเหนือ  และกลุมกรุงธนใต 

ขั้นที่   2   ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย   (Simple Random   Sampling) โดยวิธีการ
จับฉลากเพื่อเลือกเขตใดเขตหนึ่งเปนตัวแทนของแตละกลุมการปกครอง   ด้ังน้ัน    จะไดหน่ึง
เขตจากหนึ่งกลุมการปกครอง  ดังตาราง 3 

ขั้นที่   3    ใชวิธีสุมตัวอยางแบบวิจารณญาณหรือเจาะจง   (Judgement   
Sampling / Purposive   Sampling)  เลือกสถานที่ที่เปนตัวแทนของแตละเขตที่ไดจากขั้นที่ 2 
ในการเก็บแบบสอบถาม ดังตาราง 3 

เหตุผลที่เลือกศูนยการคา เปนสถานที่ในการเก็บแบบสอบถาม  เน่ืองจากในแตละ
สถานที่น้ันเปนจุดที่มีประชากรหนาแนน  มีกลุมที่มีชวงอายุ  กาศึกษา  และอาชีพที่แตกตางกัน 
ทําใหมีความหลากหลายของลักษณะประชากรศาสตร  ซ่ึงสามารถเปนตัวแทนประชากรที่ดีได 
จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยจากสถานที่ดังกลาว 

ขั้นที่   4    ใชวิธีสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา   (Quota   Sampling) เพ่ือใหได
จํานวนตัวอยางที่จะทําการเก็บขอมูลในแตละสถานที่ ที่ไดเลือกไวในขั้นที่ 3  โดยการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางในแตละสถานที่ที่ถูกเลือก ใหมีจํานวนเทากันดังน้ี  

 
ขนาดกลุมตวัอยางในแตละสถานที ่ = ขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

   จํานวนสถานที่ที่ถูกเลือก 
 =               400 

                6 
 =                67  ตัวอยาง 
 

ดังน้ันขนาดของกลุมตัวอยางของแตละสถานที่ที่ถูกเลือกคือ  4 สถานที่แรกเทากับ   
67 คน และ 2 สถานที่หลังเทากับ  66 คน ดังน้ี 

 
1. หางสรรพสินคามาบุญครอง   จํานวน 67 คน 
2. หางเดอะมอลล   สาขาบางกะป จํานวน 67 คน 
3. หางแฟชั่น  ไอสแลนด จํานวน 67 คน 
4. หางเทศโก  โลตัส  สาขาฟอรจูน จํานวน 67 คน 
5. หางเซ็นทรัล  สาขาปนเกลา จํานวน 66 คน 
6. หางบิ๊กซี  สาขาพระราม 2 จํานวน 66 คน 
 รวม 400 คน 



ขั้นที่   5    ใชวิธีสุมตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก  (Convenience   Sampling) 
โดยใชแบบสอบถามตามสถานที่ที่ไดกําหนดไวในแตละเขต  
 
ตาราง  3      แสดงกลุมการปกครอง   รายชื่อเขตในแตละกลุม   และสถานที่ทําการสํารวจ 
 
กลุมการปกครอง รายชื่อเขตในแตละ

กลุม 
กลุมตัวอยาง สถานที่ทําการสํารวจ จํานวน 

(คน) 
กลุมรัตนโกสินทร  เขตดุสิต 

เขตพญาไท 
เขตบางซื่อ 
เขตพระนคร 
เขตบางรัก 
เขตราชเทวี 
เขตปทุมวัน 
เขตสัมพันธวงศ  
เขตปอมปราบ 

เขตปทุมวัน 
 

หางสรรพสินคามาบุญครอง   67 

กลุมบูรพา  เขตดอนเมือง 
เขตลาดพราว 
เขตจตุจักร 
เขตวังทองหลาง 
เขตบางกะป 
เขตสายไหม 
เขตบางเขน 
เขตหลักสี่ 
เขตบึงกุม 

เขตบางกะป 
 

หางเดอะมอลล   สาขาบาง
กะป 

67 

กลุมศรีนครินทร    เขตคลองสามวา 
เขตลาดกระบัง 
เขตคันนายาว 
เขตสวนหลวง 
เขตประเวศ 
เขตสะพานสูง 
เขตมีนบุรี 

เขตคันนายาว 
 

หางแฟชั่น  ไอสแลนด 67 



ตาราง  3  (ตอ) 
 
กลุมการปกครอง รายชื่อเขตในแตละ

กลุม 
กลุมตัวอยาง สถานที่ทําการสํารวจ จํานวน 

(คน) 
 เขตหนองจอก    
  กลุมเจาพระยา   เขตคลองเตย 

เขตยานนาวา 
เขตดินแดง 
เขตวัฒนา 
เขตบางคอแหลม 
เขตสาทร 
เขตบางนา 
เขตหวยขวาง 
เขตพระโขนง 

เขตดินแดง หางเทศโก โลตัส สาขาฟอร
จูน 

67 

กลุมกรุงธนเหนือ   เขตตลิ่งชัน 
เขตบางพลัด 
เขตทวีวัฒนา 
เขตภาษีเจริญ 
เขตบางกอกนอย 
เขตหนองแขม 
เขตบางกอกใหญ 

เขตบางกอกนอย 
 

หางเซ็นทรัล  สาขาปนเกลา 66 

กลุมกรุงธนใต เขตคลองสาน 
เขตบางขุนเทียน   
เขตจอมทอง 
เขตทุงครุ   
เขตธนบุรี  
เขตบางขุนเทียน  
เขตบางแค 
เขตบางบอน  
เขตราษฎรบูรณะ 

เขตบางขุนเทียน   หางบิ๊กซี  สาขาพระราม 2 66 

   รวมทั้งสิ้น 400 
 



การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม   ซ่ึง
ประกอบดวยคําถาม  6  ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดวยคําถามจํานวน 
5 ขอ   เปนแบบกําหนดใหเลือกตอบ (Multiple choice question) ระดับการวัดขอมูล ดังน้ี 

ขอที่ 1  เพศ ไดแก  เพศชาย และเพศหญิง  ระดับการวัดขอมูลประเภทสเกล
นามกําหนด (Nominal Scale)  

ขอที่ 2 อายุ ระดับการวัดขอมูลประเภทสเกลนามลําดับ (Ordinal Scale)  
ขอที่ 3 อาชีพ   ระดับการวัดขอมูลประเภทสเกลนามกําหนด (Nominal Scale) 
 

3.1 นิสิต / นักศึกษา 
3.2 พนักงานบริษัทเอกชน 
3.3 ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย 
3.4 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
3.5 พอบาน / แมบาน 
3.6 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................... 

 
ขอที่ 4  ระดับการศึกษา   ระดับการวัดขอมูลประเภทสเกลนามลําดับ        

(Ordinal Scale) 
4.1 ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
4.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
4.3 ปริญญาตรี 
4.4 สูงกวาปริญญาตรี 
  

ขอที่ 5 รายไดตอเดือน ระดับการวัดขอมูลประเภทสเกลนามลําดบั (Ordinal 
Scale)  
                                              

ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยระดับการวัดขอมูล
เกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปนลักษณะแบบสอบถามใชมาตราวัดแบบ   Likert  Scale 
ซ่ึงประกอบดวยคําถามจํานวน 12 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
Scale) โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ดังน้ี 

 



 
1  หมายถึง ไมเคย 
2 หมายถึง นานๆ ครั้ง 
3 หมายถึง บางครั้ง 
4 หมายถึง บอยครั้ง 
5 หมายถึง บอยครั้งมาก 

 
เกณฑการประเมินผล โดยใชเกณฑประเมินจากสูตรตอไปน้ี (มัลลิกา  บุนนาค. 2537:29) 
                        ชวงกวางของชั้น   =    ชั้นสูงสุด – ชั้นต่ําสุด 
                จํานวนชั้น 
               =  5 – 1 
                  5  
               =  0.80  
 

1.00 – 1.80   หมายถึง ไมเคย 
1.81 – 2.60   หมายถึง นานๆ ครั้ง 
2.61 – 3.40   หมายถึง บางครั้ง 
3.41 – 4.20 หมายถึง บอยครั้ง 
4.21 – 5.00 หมายถึง บอยครั้งมาก 

 
ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผูบริโภคที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยระดับการวัดขอมูล
เกี่ยวกับบุคลิกภาพของผูบริโภคที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปนประเภทแบบสอบถามที่เปนลักษณะ Semantic 
Differential Scale   ลักษณะของคําถามจะเปนคําถามที่มีความหมายตรงขามกัน ซ่ึง
ประกอบดวยคําถามจํานวน 4 ขอ ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามจะแสดงระดับ โดยมีคําตอบใหเลือก 4 
ระดับ    ดังน้ี 

 
1  หมายถึง ตรงกับบุคลิกภาพดานซายมากที่สุด 
2 หมายถึง ตรงกับบุคลิกภาพดานซายมาก 
3 หมายถึง ตรงกับบุคลิกภาพดานขวามาก 
4 หมายถึง ตรงกับบุคลิกภาพดานขวามากที่สุด 

 
เกณฑการประเมินผล โดยใชเกณฑประเมินจากสูตรตอไปน้ี (มัลลิกา  บุนนาค. 2537:29) 
 



                        ชวงกวางของชั้น   =     ชั้นสูงสุด – ชั้นต่ําสุด 
                จํานวนชั้น 
               =  4 – 1 
                   4  
               =  0.75  
 

1.00 – 1.75   หมายถึง ผูบริโภคมีบุคลิกภาพดานซายมากที่สุด 
1.76 – 2.51   หมายถึง ผูบริโภคมีบุคลิกภาพดานซายมาก 
2.52 – 3.27 หมายถึง ผูบริโภคมีบุคลิกภาพดานขวามาก 
3.28 – 4.00 หมายถึง ผูบริโภคมีบุคลิกภาพดานขวามากที่สุด 

 
ตอนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรทีมี่

ผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
ลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดปลายปด ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ (Multiple choice) มี 
2 ตัวเลือกคือ ใช และ ไมใช   จํานวน 10 ขอ มีขอที่ตองการคําตอบวา “ ใช ” จํานวน 6 ขอ
ไดแก ขอ1.1 ขอ 1.2 ขอ 1.4 ขอ 1.5   ขอ 1.7 และขอ 1.8     และขอที่ตองการคําตอบวา “ 
ไมใช ” จํานวน 4 ขอไดแกขอ 1.3 ขอ 1.6 ขอ 1.9 และขอ 1.10   สําหรับเกณฑการใหคะแนน
คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน   การสรุปผลความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพู
สมุนไพร โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน  (Ratio Scale) เพ่ือใชในการทดสอบ
สมมติฐาน  และในสวนของระดับความรูความเขาใจของผูบริโภคแบงออกเปนระดับโดยใช
มาตราวัดแบบสเกลนามลําดับ  (Ordinal Scale) เพ่ือแปลความหมายของระดับความรูความ
เขาใจในเชิงพรรณนา 

 
โดยแบงระดับความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรออกเปน 3  ระดับ   

เพ่ือแปลความหมายของระดับความรูความเขาใจ   ดังน้ี 
มีความรูความเขาใจระดับต่ํา หมายถึง สามารถตอบคําถามได 0 – 3   ขอ 
มีความรูความเขาใจระดับปานกลาง หมายถึง สามารถตอบคําถามได 4 – 7   ขอ 
มีความรูความเขาใจระดับสูง หมายถึง สามารถตอบคําถามได 8 – 10 ขอ 

 
ตอนที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยระดับการวัดขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   เปนลักษณะแบบสอบถามใชมาตราวัดแบบ   Likert Scale 
ประกอบดวยคําถามจํานวน 29 ขอ ซ่ึงประกอบดวยคําถามเชิงลบจํานวน 4 ขอ และคําถามเชิง



บวกจํานวน 25 ขอ โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ   โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) มีคะแนน 5 ระดับคือ 

 
สําหรับคําถามเชิงบวก 
 

1  หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
2 หมายถึง ไมเห็นดวย 
3 หมายถึง ไมแนใจ 
4 หมายถึง เห็นดวย 
5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 

 
สําหรับคําถามเชิงลบ 
 

1  หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
2 หมายถึง ไมเห็นดวย 
3 หมายถึง ไมแนใจ 
4 หมายถึง เห็นดวย 
5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 

 
 เกณฑในการวัดระดับปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้น
ดังน้ี  (มัลลิกา  บุนนาค. 2537:29) 
 
  ชวงกวางของชั้น  =        ชั้นสูงสุด – ชั้นต่ําสุด 
            จํานวนชั้น 
      =          5 – 1 
                5  
      =           0.80  
เกณฑประเมินผล  สําหรับคําถามเชิงบวก  ดังน้ี 

1.00 – 1.80   หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
1.81 – 2.60   หมายถึง ไมเห็นดวย 
2.61 – 3.40   หมายถึง ไมแนใจ 
3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวย 
4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 

 



 
เกณฑประเมินผล   สําหรับคําถามเชิงลบ  ดังน้ี 

1.00 – 1.80   หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 
1.81 – 2.60   หมายถึง เห็นดวย 
2.61 – 3.40   หมายถึง ไมแนใจ 
3.41 – 4.20 หมายถึง ไมเห็นดวย 
4.21 – 5.00 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
สวนที่ 6 เปนคําถามเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของ

ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวยคําถามจํานวน  7 ขอ ดังน้ี 
คําถามมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Check Question)  จํานวน 4 ขอ โดยใชระดับ

การวัดขอมูลประเภทสเกลนามกําหนด (Nominal Scale) คือขอที่ 1 ขอที่ 3 และขอที่ 4   และใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทสเกลนามลําดับ (Ordinal Scale) คือขอที่ 2 

คําถามปลายเปด  (Open-ended Question) จํานวน 1 ขอ   คือขอที่ 5 โดยใชระดับการ
วัดขอมูลประเภทมาตราสวน (Ratio   Scale)   

คําถามปลายเปด  (Open-ended Question) จํานวน 2 ขอ คือขอที่ 6 และขอที่ 7   เปน
ประเภทแบบสอบถามที่เปนลักษณะ Semantic Differential Scale   ลักษณะของคําถามจะเปน
คําถามที่มีความหมายตรงขามกัน   โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ     
ผูตอบแบบสอบถามจะแสดงระดับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 5 ระดับ 
ดังน้ี 

1  หมายถึง ไมซ้ือแนนอน 
2  หมายถึง มีแนวโนมวาจะไมซ้ือ 
3 หมายถึง ไมแนใจ 
4 หมายถึง มีแนวโนมวาจะซื้อ 
5 หมายถึง ซ้ือแนนอน 

 
ผูตอบแบบสอบถามจะแสดงระดับแนวโนมพฤติกรรมการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 
5 ระดับ ดังน้ี 

1  หมายถึง ไมบอกแนนอน 
2  หมายถึง มีแนวโนมวาจะไมบอก 
3 หมายถึง ไมแนใจ 
4 หมายถึง มีแนวโนมวาจะบอก 
5 หมายถึง บอกแนนอน 

 
 



เกณฑการประเมินผล โดยใชเกณฑประเมินจากสูตรตอไปน้ี (มัลลิกา  บุนนาค. 2537:29) 
 
                        ชวงกวางของชั้น   =     ชั้นสูงสุด – ชั้นต่ําสุด 
                จํานวนชั้น 
               =  5 – 1 
                  5  
               =    0.80  
 
เกณฑการประเมินผลแสดงระดับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 5 ระดับ 
ดังน้ี 
 

1.00 – 1.80   หมายถึง ไมซ้ือแนนอน 
1.81 – 2.60   หมายถึง มีแนวโนมวาจะไมซ้ือ 
2.61 – 3.40   หมายถึง ไมแนใจ 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีแนวโนมวาจะซื้อ 
4.21 – 5.00 หมายถึง ซ้ือแนนอน 

 
เกณฑการประเมินผลแสดงระดับแนวโนมพฤติกรรมการบอกตอบุคคลอ่ืนใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 
5 ระดับ ดังน้ี 

1.00 – 1.80   หมายถึง ไมบอกแนนอน 
1.81 – 2.60   หมายถึง มีแนวโนมวาจะไมบอก 
2.61 – 3.40   หมายถึง ไมแนใจ 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีแนวโนมวาจะบอก 
4.21 – 5.00 หมายถึง บอกแนนอน 

 
วิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังน้ี 
1.   เม่ือสรางแบบสอบถามเสร็จแลว  นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองของแบบสอบถามและเสนอแนะแกไขปรับปรุง 
2. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 
4. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ    จากนั้นนําเสนอ

อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งหน่ึงเพ่ือปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช 



5. นําแบบสอบถามดังกลาวทําการทดสอบเบื้องตนกับผูบริโภคตามพื้นที่ที่กําหนด 
โดยการทดลองเก็บขอมูลจํานวน 50 ชุดกับกลุมทดลอง   

หลังจากการทดสอบแบบสอบถามตามจํานวนที่กําหนดไว   และรับแบบสอบถามคืน
แลว ไดนํามาทดสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือ ดวยการหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม     
โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2546:449)   
 
    
 

 
 

 แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
k แทน จํานวนขอของคําถาม 

covariance แทน ผลรวมของคาความแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
variance แทน คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําถาม 

 
คาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม           โดยจะมีคา

ระหวาง 0      1   คาที่ใกลเคียง 1 มาก แสดงวามีความเชื่อม่ันสูง   ซ่ึงไดคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา  รายดานดังน้ี   

รูปแบบการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับกิจกรรม เทากับ .9391 
รูปแบบการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับความสนใจ เทากับ .9417 
บุคลิกภาพของผูบริโภค เทากับ .8856 
คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร     เทากับ .8821 
คุณภาพของแชมพูสมุนไพร   เทากับ .8293 
ตราสินคาแชมพูสมุนไพร   เทากับ .8258 
ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร     เทากับ .8696 
บรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร เทากับ .9473 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แหลงขอมูล (Source of Data) การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive   
Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory   Research) โดยมุงศึกษาแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควา จากขอมูลที่มีผู
รวบรวมไวทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชนดังน้ี 

 
    =            k covariance / covariance 

            1 + ( k -1) covariance / variance      
 



1.1 หนังสือพิมพธุรกิจ  วารสารตางๆ  
1.2 หนังสือทางวิชาการ  บทความ  วิทยานิพนธ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
1.3 ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง   โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ  ดังน้ี 

2.1 ขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย   เ พ่ือขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 

2.2 ดําเนินการเก็บขอมูลบริเวณที่ไดรับเลือกในขั้นตอนการสุมตัวอยาง 
2.3 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยจะดําเนินการจัดสงแบบสอบถาม

ใหกับผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง  พรอมทั้งชี้แจงและรอเก็บแบบสอบถามดวยตนเองตาม
พ้ืนที่ในการวิจัย  เพ่ือดําเนินการจัดทําและการวิเคราะหขอมูลตอไป 
  
การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 

1.  การจัดทําขอมูล 
การศึกษาคนควาครั้งน้ี  ผูวิจัยไดจัดทําขอมูล  โดยดําเนินการตามลําดับ  ดังน้ี  
1. รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับกลับมา ตรวจสอบความถูกตอง 
2. ดําเนินการลงรหัสขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับ 
3. ประมวลผลและวเิคราะหขอมูลทางสถิตดิวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS/PC 

(Statistical Package of Social Science) 
 

 2.  การวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาคนควาครั้งน้ี  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล  โดยใชสถติิดังน้ี 
 1. สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไป  (อภินันท  จันตานี. 2538 : 
75) 

                                
  P =   f   x 100 

      n  
              P แทน คารอยละ     

                 f  แทน ความถี่ทีต่องการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ 
                 n  แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด 

 
1.2 สูตรคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean หรือ x ) (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541 : 40) 

 



           
n

x
x
∑

=  

 
      เม่ือ x  แทน คาคะแนนเฉลีย่ 
   x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 

1.3 สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) เพ่ือใชแปล
ความหมายของขอมูลดานตางๆ โดยใชสูตร  (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541 : 65) 

 
S.D. = n x2  –  ( x) 2    

          n (n-1) 
 
     เม่ือ  

S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 
( x)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
x 2   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

2.   สถิติที่ใชทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
    การทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability of the test) โดยใชวิธีคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha – Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2546: 449) สูตรดังน้ี 

 
        k covariance / variance 
                     =              1 + (k–1) k covariance / variance  

เมื่อ  
 แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

k แทน จํานวนขอของคําถาม 
covariance แทน ผลรวมของคาความแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
variance แทน คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําถาม 

 
คาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมีคาระหวาง 
1≤α≤0  คาที่ใกลเคียง 1 มากแสดงวามีความเชือ่ม่ันสูง 



3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
                  3.1  คา t-test  เปนสถิติที่ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของระดับ
คะแนนของกลุมตัวอยาง 2 กลุม  โดยใชสูตร  Independent t – test  (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2541: 
164 -165)  ดังน้ี 

            t         =         X1   -    X2          

  S2
1            S2

2  

                          n1        n2 
                             
                                   เม่ือ       

  t แทน แทน   คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน  t-
distribution 

     X1 แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1  
    X2 แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2  
   S2

1 แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
   S2

2 แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
  n1 แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 
  n2 แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 

        
 
   3.2  คา F-test เปนสถติิทีใ่ชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ของระดับ
คะแนนของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป  โดยใชสูตร F-test  (กัลยา  วานิชยบัญชา. 
2544:175)  ดังน้ี 

F =      MSb 
                 MSw 

 
 เมื่อ       

F    แทน  คาแจกแจงที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
MSb      แทน  ความแปรปรวนระหวางกลุม 
MSw      แทน  ความแปรปรวนภายในกลุม 

 
  3.3  Least Significant Difference  ( LSD )  (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ. 
2544:316) เปนการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุม  ใชเม่ือผลของ F-test น้ัน มี
นัยสําคัญทางสถิติ (Significant)   กลาวคือ  ปฏิเสธ ( H0 ) หรือยอมรับ ( H1 ) ที่วา คาเฉลี่ยของ
ทุกกลุมไมเทากันหมด  หรือมีอยางนอย 1 กลุม ที่มีคาเฉลี่ยแตกตางจากคาเฉลี่ยกลุมอ่ืนๆเมื่อ 



การเปรียบเทียบคา (( )ji XX  กับ +
ji

p nn
Sdft 11)(2*,α( 2  

        
                               เม่ือ 

   คือ ระดับนัยสําคญั 
df         คือ df ของความแตกตางภายในกลุม 
SP

2    คือ MSW จากตาราง ANOVA 
ni , nj คือ จํานวนตวัอยางในแตละกลุม 

  
 
                       3.4  สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  (Pearson  Product  Moment  
Correlation  Coefficient)    ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน                 
(ชูศรี  วงศรัตนะ. 2541 : 314)  ดังน้ี    

rxy =  n XY – ( X)( Y)          .            
    [n X2 – ( X)2] [n Y2 – ( Y)2] 

 
เม่ือ rxy แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

  X แทน ผลรวมของคะแนน X 
  Y แทน ผลรวมของคะแนน Y 
  X2 แทน ผลรวมคะแนนชุด X แตละตวัยกกาํลังสอง 
  Y2 แทน ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตวัยกกาํลังสอง 
  XY แทน ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y ทุกคู 
  n แทน จํานวนคนหรือกลุมตวัอยาง 
 

ลักษณะที่สําคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกัน   (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2541 : 310 - 311)  
1.   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง  -1.00 ถึง 1.00 คา -1.00 และ 

1.00 แสดงวาความสัมพันธระหวางตัวแปรสูงที่สุด   แตสัมพันธกันในทิศทางที่ตางกันสวนคา 
0.00 แสดงวาไมมีความสัมพันธกัน 

2.   ขอมูลมีความสัมพันธกันทางบวก   หรือขอมูลมีความสัมพันธตามกัน 
หมายความวาเหตุการณใดก็ตามที่ไดคะแนนสูงในตัวแปรหนึ่ง แลวไดคะแนนสูงในอีกตัวแปร
หน่ึงดวย หรือกลาวในทางกลับกันวา เหตุการณใดก็ตามที่ไดคะแนนต่ําในตัวแปรหนึ่ง แลวได
คะแนนต่ําในอีกตัวแปรหนึ่งดวย 

3.   ขอมูลมีความสัมพันธกันทางลบ   หรือขอมูลมีความสัมพันธตรงขามกัน 
หมายความวาเหตุการณใดก็ตามที่ไดคะแนนต่ําในตัวแปรหนึ่ง แลวไดคะแนนสูงในอีกตัวแปร



หน่ึง หรือกลาวในทางกลับกันวา เหตุการณใดก็ตามที่ไดคะแนนสูงในตัวแปรหนึ่ง แลวได
คะแนนต่ําในอีกตัวแปรหนึ่ง 

การแปลความหมายคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 316) 
คาความสัมพันธ            แสดงวา 

0.00 ไมมีความสัมพันธเลย 
0.01 – 0.30 มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา  
0.31 – 0.70 มีความสัมพันธกันในระดับกลาง 
0.71 – 0.90 มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
0.91 – 1.00 มีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก  

 
  

การทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน  ในการทดสอบสมมติฐาน  ไดแก 

1. การวิเคราะหการเปรียบเทียบแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ระหวางคาเฉลี่ยของขอมูล 2 กลุม โดยใชการทดสอบคา   t – test  (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 164 
-165) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ในสวนของเพศ กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพร 

 2. การทดสอบคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม
ขึ้นไป    โดยใชสูตร F-Test  (กัลยา  วานิชยบัญชา. 2544:175 ) เพ่ือทดสอบ สมมติฐานขอที่ 1 
ในสวนของอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายไดตอเดือนกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร คือ ปจจัยดานรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  (Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient) (ชู
ศรี  วงศรัตนะ. 2541 : 314) เพ่ือทดสอบ สมมติฐานขอที่ 2 

4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร คือ ปจจัยดานบุคลิกภาพของ
ผูบริโภคกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร โดยใชการวิเคราะหคาสัมประ
สิทธสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  (Pearson  Product  Moment  Correlation  
Coefficient) (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2541 : 314) เพ่ือทดสอบ สมมติฐานขอที่ 3 

5. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร คือ ปจจัยดานความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร โดยใชการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  (Pearson  Product  Moment  
Correlation  Coefficient) (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2541 : 314) เพ่ือทดสอบ สมมติฐานขอที่ 4 



6.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑกับ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  (Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient) (ชู
ศรี  วงศรัตนะ. 2541 : 314) เพ่ือทดสอบ สมมติฐานขอที่ 5  
 
การทดสอบสมมติฐาน  ดังน้ี 

1. ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอ
เดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

1.1  เพศแตกตางกัน มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบกับแบบสอบถามตอนที่ 6 ขอที่ 5 ขอที่ 6 และ ขอที่ 7 
สถิติที่ใชในการทดสอบคือ t – test   

1.2  อายุแตกตางกัน มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบกับแบบสอบถามตอนที่ 6 ขอที่ 5 ขอที่ 6 และ ขอที่ 7 
สถิติที่ใชในการทดสอบคือ F-test  

1.3  การศึกษาแตกตางกัน มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบกับแบบสอบถามตอนที่ 6 ขอที่ 5 ขอที่ 6 และ ขอ
ที่ 7 สถิติที่ใชในการทดสอบคือ F-test 

1.4  อาชีพแตกตางกัน มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบกับแบบสอบถามตอนที่ 6 ขอที่ 5 ขอที่ 6 และ ขอที่ 7 
สถิติที่ใชในการทดสอบคือ F-test 

1.5 รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพู
สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบกับแบบสอบถามตอนที่ 6  ขอที่ 5   ขอที่ 
6   และขอที่ 7 สถิติที่ใชในการทดสอบคือ F-test 
 

2. ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบกับแบบสอบถามตอนที่ 6 ขอที่ 
5 ขอที่ 6 และ ขอที่ 7 สถิติที่ใชในการทดสอบคือ สถิติ Pearson   Product   Moment   
Correlation  Coefficient 
 

3.ปจจัยดานบุคลิกภาพของผูบริโภคมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบกับแบบสอบถามตอนที่ 6 ขอที่ 
5 ขอที่ 6 และ ขอที่ 7 สถิติที่ใชในการทดสอบคือ สถิติ Pearson   Product   Moment   
Correlation   Coefficient 



 
4.ปจจัยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรมีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบกับ
แบบสอบถามตอนที่ 6 ขอที่ 5 ขอที่ 6 และ ขอที่ 7 สถิติที่ใชในการทดสอบคือ สถิติ Pearson   
Product   Moment   Correlation  Coefficient 
 
5. ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบกับแบบสอบถามตอนที ่6   ขอที่ 5 ขอที่ 6 และขอ
ที่ 7 สถิติทีใ่ชทดสอบคือ Pearson Product   Moment   Correlation   Coefficient 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่ มีผลตอแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดทําการ
เก็บขอมูลจากตัวอยางจํานวน 400 คน และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การแปลความหมาย 
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน ผูวิจัยขอเสนอสัญลกัษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

n แทน จํานวนผูบริโภคที่ซ้ือหรือเคยซื้อแชมพูสมุนไพร 
 X แทน คาเฉลีย่ของกลุมตวัอยาง 
S.D. แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) 
MS แทน คาเฉลีย่ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
df แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
t แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t - Distribution 
F-Ratio  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน F - Distribution 
F-Prob.,p แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิต ิ
R   แทน คาสัมประสิทธสหสัมพันธ 
* แทน ความมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 
** แทน ความมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01 

        
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการ
นําเสนอการวิเคราะหขอมูล ออกเปน 3 ตอน ตามลําดับ ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  การวิ เคราะหข อ มูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผู ตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา    และรายไดตอเดือน 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของ
ผูบริโภค 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหบุคลิกภาพของผูบริโภค 
ตอนที่ 5 การวิเคราะหความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร 
ตอนที่ 6 การวิเคราะหปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    

คุณภาพของแชมพูสมุนไพร  ตราสินคาแชมพูสมุนไพร  ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร    
และบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร 

ตอนที่ 7 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ตอนที่  1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามไดแกเพศ  

อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา    และรายไดตอเดือน โดยแจกแจงจํานวนและคารอยละ ดังน้ี 
 
ตาราง 4  แสดงจํานวน และคารอยละเกี่ยวกบัขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถาม 
 
ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถาม 
จํานวน(คน) รอยละ 

1. เพศ   

     ชาย 138 34.0 
     หญิง 262 66.0 

รวม 400 100.0 
2. อายุ   
     ต่ํากวาหรือเทากับ  20 ป  71 17.8 
     21 - 30 ป 116 29.0 
     31 - 40 ป 86 21.5 
     41 - 50 ป 78 19.5 
     51 - 60 ป                         39 9.8 
     มากกวา 60  ป ขึ้นไป 10 2.4 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 
ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) รอยละ 
3. อาชีพ   

      นิสิต / นักศึกษา 72 18.0 
      พนักงานบริษทัเอกชน   146 36.5 
      ประกอบธรุกิจสวนตวั / คาขาย 48 12.0 
     รับราชการ / รัฐวิสาหกจิ 78 19.5 
     พอบาน / แมบาน                     56 14.0 

รวม 400 100.0 
4. ระดับการศึกษา   
     ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 9 2.2 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 42 10.5 
     ปวส. / อนุปริญญา                      100 25.0 
     ปริญญาตรี 209 52.3 
     สูงกวาปริญญาตรี                  40 10.0 

รวม 400 100.0 
5.  รายไดตอเดือน   
     นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท 74 18.4 

10,001 - 20,000 บาท 137 34.3 
20,001 - 30,000 บาท 114 28.5 
30,001 - 40,000 บาท 43 10.8 
มากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป 32 8.0 

รวม 400 100.0 
 
จากตาราง 4  ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน จําแนกตามตัวแปรได
ดังน้ี  

เพศ  - แสดงวาผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง    เปนเพศชายมีจํานวน 138 คน  คิดเปน
รอยละ 34.0   และเพศหญิงมีจํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 66.0  โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ
มากกวาครึ่งหน่ึงเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
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อายุ  - ในดานอายุของผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ อายุระหวาง 21 – 30 
ป มีจํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.0 รองลงมา คือ อายุระหวาง 31 - 40 ป มีจํานวน 86 
คน คิดเปนรอยละ 21.5  อายุระหวาง 41 - 50 ป มีจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.5  อายุต่ํา
กวาหรือเทากับ  20 ป  มีจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.8  อายุระหวาง 51 - 60  ป มี
จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.8 และอายุมากกวา 60  ป ขึ้นไป  มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอย
ละ 2.4  ตามลําดับ  

อาชีพ - ในดานอาชีพของผูบริโภคที่ เปนกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ พนักงาน
บริษัทเอกชน  มีจํานวน 146  คน คิดเปนรอยละ  36.5 รองลงมาคือ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มี
จํานวน 78  คน    คิดเปนรอยละ  19.5     นิสิต / นักศึกษา  มีจํานวน 72  คน  คิดเปนรอยละ  
18.0  พอบาน / แมบาน  มีจํานวน 56  คน คิดเปนรอยละ  14.0  และประกอบธุรกิจสวนตัว / 
คาขาย  มีจํานวน 48  คน คิดเปนรอยละ  12.0 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา - ในดานระดับการศึกษาของผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ 
ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 209  คน คิดเปนรอยละ  52.3 รองลงมา คือ ระดับปวส. / 
อนุปริญญา  มีจํานวน 100  คน คิดเปนรอยละ  25.0    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.   
มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ  10.5  ระดับสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 40  คน คิดเปนรอยละ  
10.0  และ ระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวน 9  คน คิดเปนรอยละ  2.2 ตามลําดบั  

รายไดตอเดือน  - ในดานรายไดตอเดือนของผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ 
รายได 10,001 - 20,000 บาท มีจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.3  รองลงมาคือ รายได 
12,001 - 30 ,000 บาท มีจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.5  รายไดนอยกวาหรือเทากับ 
10,000 บาท มีจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.4  รายได 30,001 - 40,000 บาท มีจํานวน 43 
คน คิดเปนรอยละ 10.8  และรายไดมากกวา  40,000 บาท ขึ้นไป มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอย
ละ 8.0 ตามลําดับ 

 
จากผลของการวิเคราะหขอมูลทั่วไป พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรในบางตวัแปร

ในบางชั้นจะมีความถี่นอย เน่ืองจากกลุมตัวอยางทีต่อบแบบสอบถามในตวัแปรนัน้และในชั้นนัน้
มีคอนขางนอย  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําไปรวมกับชั้นกอนหนา ซ่ึงจําแนกได ดังน้ี  

อายุ - พบวา มีกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป มีจํานวน  
10 คน ดังนั้นผูวิจัยจึงนําไปรวมกับกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามที่มีอายุในระดับ  51 – 60 
ป และเปลี่ยนไปเปนกลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา  50 ป  ขึ้นไป  

ระดับการศึกษา  - พบวา มีกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามที่มีระดับต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวน 9  คน ดังน้ันผูวิจัยจึงนําไปรวมกับกลุมตัวอยางที่ตอบ
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แบบสอบถามที่มีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. และเปลี่ยนไปเปนกลุมตัวอยางที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 

ผูวิจัยจึงไดทําการรวมขอมูลในชั้นที่มีความถี่คอนขางนอย เพ่ือใหสามารถทําการ
ทดสอบสมมติฐานได ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตาราง 5  แสดงจํานวน และคารอยละเกีย่วกับขอมูลลกัษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถาม ที่ไดมีทําการรวมขอมูลที่มีความถี่คอนขางนอย 
 

ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) รอยละ 
1. อายุ   
     ต่ํากวาหรือเทากับ  20 ป  71 17.8 
     21 - 30 ป 116 29.0 
     31 - 40 ป 86 21.5 
     41 - 50 ป 78 19.5 
    มากกวา 50 ป  ขึ้นไป                      49 12.2 

รวม 400 100.0 
2. ระดับการศึกษา   
     ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 51 12.7 
     ปวส. / อนุปริญญา                      100 25.0 
     ปริญญาตรี 209 52.3 
     สูงกวาปริญญาตรี                  40 10.0 

รวม 400 100.0 
 
จากตาราง 5    ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน จําแนกตามตัวแปรได
ดังน้ี  

อายุ  - ในดานอายุของผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ อายุระหวาง 21 – 30 
ป มีจํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.0 รองลงมา คือ อายุระหวาง 31 - 40 ป มีจํานวน 86 
คน คิดเปนรอยละ 21.5  อายุระหวาง 41 - 50 ป มีจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.5  อายุต่ํา
กวาหรือเทากับ  20 ป  มีจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.8  และอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป  
มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.2  ตามลําดับ  



 

 

81 

 

ระดับการศึกษา - ในดานระดับการศึกษาของผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ 
ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 209  คน คิดเปนรอยละ  52.3 รองลงมา คือ ระดับปวส. / 
อนุปริญญา  มีจํานวน 100  คน คิดเปนรอยละ  25.0    ระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย / 
ปวช.   มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ  12.7  และระดับสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 40  คน 
คิดเปนรอยละ  10.0  ตามลําดับ  

 
ตอนที่ 2  การวิเคราะหแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของ

ผูบริโภค 
การวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภค     

ผูวิจัยไดนําคําตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห  ดังน้ี 
ตาราง 6  แสดงจํานวน และคารอยละเก่ียวกบัขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อแชมพู

สมุนไพรของผูบริโภค 
 

แนวโนมพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร จํานวน(คน) รอยละ 
1. ประเภทของแชมพูสมนุไพร   

แชมพูสมุนไพรที่สวนผสมมะกรูด 51 12.7 
แชมพูสมุนไพรที่สวนผสมดอกอัญชัน 152 38.0 
แชมพูสมุนไพรที่สวนผสมประดําดีควาย 124 31.0 
แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมของวานหางจระเข 43 10.7 
แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมของตะไครหอม     21 5.3 
อ่ืนๆ (แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมของบอระเพ็ด หรือขิง) 9 2.3 

รวม 400 100.0 
2. รูปแบบ  และขนาดบรรจุของแชมพสูมุนไพร   

ขวดพลาสติกขนาดเล็ก (140 ลบ.ซม.)   124 31.0 
ขวดพลาสติกขนาดกลาง (240 ลบ.ซม.)   180 45.0 
ขวดพลาสติกขนาดใหญ (360 ลบ.ซม.)   84 21.0 
อ่ืนๆ (ขวดพลาสติกขนาดใหญ (360 มล.)) 12 3.0 

รวม 400 100.0 
3.  สถานที่ทีซ่ื้อแชมพูสมนุไพร   

รานคาใกลบาน 6 1.5 
ซุปเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคา 180 45.0 
ดิสเคานสโตร เชน เทสโกโลตัส บิ๊กซี 108 27.0 
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พนักงานจําหนาย  64 16.0 
อ่ืนๆ (รานคาในหางสรรพสินคา) 42 10.5 

รวม 400 100.0 
ตาราง  6  (ตอ) 

 
แนวโนมพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร จํานวน(คน) รอยละ 

4.  บุคคลที่จะมีอิทธิพลตอแนวโนมการซื้อแชมพสูมุนไพร   
สมาชิกในครอบครัว 63 15.7 
ญาต ิ 79 19.8 
เพ่ือน 123 30.8 
ตัวทานเอง 135 33.7 

รวม 400 100.0 
 
จากตาราง 6  ผลการวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร

ของผูบริโภค     ผูวิจัยไดนําคําตอบจากแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี 
จํานวน 400 คน สามารถอธิบาย ไดดังน้ี  

ดานประเภทของแชมพูสมุนไพร  แสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน  คิดเปนรอยละ 100 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือแชมพูสมุนไพรที่
สวนผสมดอกอัญชัน มีจํานวน 152  คน คิดเปนรอยละ  38.0 รองลงมา คือ ซ้ือแชมพูสมุนไพร
ที่สวนผสมประดําดีควาย  มีจํานวน 124  คน คิดเปนรอยละ  31.0   ซ้ือแชมพูสมุนไพรที่
สวนผสมมะกรูด  มีจํานวน 51  คน คิดเปนรอยละ  12.7  ซ้ือแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมของ
วานหางจระเข มีจํานวน 43  คน คิดเปนรอยละ  10.7  ซ้ือแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมของ
ตะไครหอม  มีจํานวน 21  คน คิดเปนรอยละ  5.3  และ ซ้ือแชมพูสมุนไพรบอระเพ็ด หรือขิง มี
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ  2.3 ตามลําดับ  

ดานรูปแบบ  และขนาดบรรจุของแชมพูสมุนไพร  แสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปน
กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  คิดเปนรอยละ 100 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือขวด
พลาสติกขนาดกลาง (240 ลบ.ซม.)   มีจํานวน 180  คน คิดเปนรอยละ  45.0 รองลงมา คือ ซ้ือ
ขวดพลาสติกขนาดเล็ก (140 ลบ.ซม.)    มีจํานวน 124  คน คิดเปนรอยละ  31.0   ซ้ือขวด
พลาสติกขนาดใหญ (360 ลบ.ซม.)   มีจํานวน 84  คน คิดเปนรอยละ  21.0 และ ซ้ือขวด
พลาสติกขนาดใหญ (360 มล.)  มีจํานวน 12  คน คิดเปนรอยละ  3.0 ตามลําดับ  

ดานสถานที่ที่ซื้อแชมพูสมุนไพร  แสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน  คิดเปนรอยละ 100 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือแชมพูสมุนไพรจาก
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ซุปเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคา มีจํานวน 180  คน คิดเปนรอยละ  45.0 รองลงมา คือ ซ้ือ
แชมพูสมุนไพรจากดิสเคานสโตร เชน เทสโกโลตัส บิ๊กซี  มีจํานวน 108  คน คิดเปนรอยละ  
27.0   ซ้ือแชมพูสมุนไพรจากพนักงานจําหนาย  มีจํานวน 64  คน คิดเปนรอยละ  16.0  ซ้ือ
แชมพูสมุนไพรจากรานคาในหางสรรพสินคา  มีจํานวน 42  คน คิดเปนรอยละ 10.5  และซื้อ
แชมพูสมุนไพรจากรานคาใกลบาน  มีจํานวน 6  คน คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ  

ดานบุคคลที่จะมีอิทธิพลตอแนวโนมการซื้อแชมพูสมุนไพร  แสดงใหเห็นวา  
ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  คิดเปนรอยละ 100 พบวา ตัวทานเองคือผูบริโภค 
ของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอิทธิพลตอแนวโนมซ้ือแชมพูสมุนไพรคือ  ผูบริโภค มีจํานวน 135  
คน คิดเปนรอยละ  33.7 รองลงมา คือ เพ่ือนของกลุมตัวอยางมีอิทธิพลตอแนวโนมซ้ือแชมพู
สมุนไพร  มีจํานวน 123  คน คิดเปนรอยละ  30.8   ญาติของกลุมตัวอยางมีอิทธิพลตอ
แนวโนมซ้ือแชมพูสมุนไพร  มีจํานวน 79  คน คิดเปนรอยละ  19.8   และสมาชิกในครอบครัว
ของกลุมตัวอยางมีอิทธิพลตอแนวโนมซ้ือแชมพูสมุนไพร  มีจํานวน 63  คน คิดเปนรอยละ  
15.7   ตามลําดับ  
 
ตาราง   7  แสดงคาต่ําสุด  คาสูงสุด คาเฉลี่ย   และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภค  
  
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมนุไพร 

Minimum Maximum Mean S.D. 

5. สัดสวนของคุณสมบัติและราคาที่ซ้ือ     
5.1 คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร        50 95 75.24 8.693 
5.2 ราคาของแชมพูสมุนไพร        5 50 24.76 8.693 

 
จากตาราง 7  ผลการวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร

ของผูบริโภค     ผูวิจัยไดนําคําตอบจากแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี 
จํานวน 400 คน สามารถอธิบาย ไดดังน้ี 

 ดานสัดสวนของคุณสมบัติและราคาที่ซื้อ  แสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปนกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 คน  เม่ือพิจารณาตามสัดสวนของคุณสมบัติและราคาที่กลุมตัวอยางซื้อ
แบงออกเปนสัดสวน  โดยใหมีผลรวมของคุณสมบัติและราคาเปนรอยละ  100  พบวา สัดสวน
คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพรที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อต่ําสุดเทากับรอยละ 50 สูงสุดเทากับรอย
ละ 95  และคาเฉลี่ยเทากับ  75.24  สัดสวนราคาของแชมพูสมุนไพรที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อ
ต่ําสุดเทากับรอยละ 5 สูงสุดเทากับรอยละ  50 และคาเฉลี่ยเทากับ  24.76  ดังน้ันผูบริโภคมี
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แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรโดยใชเกณฑสัดสวนคุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร มากกวาราคาของแชมพูสมุนไพร 
 
ตาราง   8  แสดงคาเฉลี่ย   และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซ้ือแชมพูสมุนไพรของผูบริโภค  
 

แนวโนมพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพร 

Mean S.D. แปลผล 

6. การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 4.36 .637 ซ้ือแนนอน 
7. การบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 4.14 .739 มีแนวโนมวาจะบอก 

 
จากตาราง 8  ผลการวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร

ของผูบริโภค     ผูวิจัยไดนําคําตอบจากแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี 
จํานวน 400 คน สามารถอธิบาย ไดดังน้ี 

ดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  แสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน  เม่ือพิจารณาการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร    พบวา ผูบริโภคมีแนวโนม
พฤติกรรมดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรในระดับซ้ือแนนอน  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.36  

ดานการบอกตอบุคคลอ่ืนใหซื้อแชมพูสมุนไพร  แสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปน
กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน     เม่ือพิจารณาการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร      
พบวา ผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพรในระดับมี
แนวโนมวาจะบอก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.14      

 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค 
การวิเคราะหขอมูล  รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคไดแก ดานกิจกรรม  และดาน

ความสนใจ   โดยรวม และรายดานดังน้ี 
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ตาราง  9   แสดงคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของ

ผูบริโภคดานกิจกรรม   
 

รูปแบบการดําเนินชีวติ Mean S.D. แปลผล 

ดานกิจกรรม      
1 .  อ านหนั ง สื อห รือ นิตยสาร เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑความงามจากสมุนไพร 

2.42 1.250 นานๆ ครั้ง 

2. เลือกซื้อสินคาที่มีสวนผสมสมุนไพร 2.77 1.331 บางครั้ง 
3. สนทนากับบุคคลอื่นเกี่ยวกับสมุนไพร 2.71 1.266 บางครั้ง 
4. ปลูกตนไมที่เกี่ยวกับสมุนไพร 2.86 1.505 บางครั้ง 
5. ชมรายการโทรทัศนเกี่ยวกับความงามจาก
สมุนไพร 

2.45 1.217 นานๆ ครั้ง 

6. เขาอบรมหลักสูตรความรูดานสมุนไพร 2.70 1.498 บางครั้ง 
รวม 2.65 1.189 บางครั้ง 

 
จากตาราง   9  พบวาผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวมในดานกิจกรรมใน

ระดับบางครั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.65 
เม่ือพิจารณารายขอ  พบวาผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมในระดับ

บางครั้ง   ไดแก 
1. ปลูกตนไมที่เกี่ยวกับสมุนไพร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.86  
2. เลือกซื้อสินคาที่มีสวนผสมสมุนไพร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.77 
3. สนทนากับบุคคลอื่นเกี่ยวกับสมุนไพร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71  
4. เขาอบรมหลักสูตรความรูดานสมุนไพร   มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70 
เม่ือพิจารณารายขอ  พบวาผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมในระดับ

ระดับนานๆ ครั้ง ไดแก 
1. ชมรายการโทรทัศนเกี่ยวกับความงามจากสมุนไพร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.45  
2. อานหนังสือหรือนิตยสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑความงามจากสมุนไพร   มีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.42 
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ตาราง  10   แสดงคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของ

ผูบริโภคดานความสนใจ   
 

รูปแบบการดําเนินชีวติ Mean S.D. แปลผล 

ดานความสนใจ      
1. สนใจศึกษาคุณประโยชนของสมุนไพร 3.00 1.285 บางครั้ง 
2. สนใจผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสมุนไพร 2.84 1.106 บางครั้ง 
3. สนใจไปใชบริการที่สถาบันเสริมความงาม
สมุนไพร 

2.67 1.392 บางครั้ง 

4. สนใจการอบไอน้ําโดยใชสมุนไพร 2.72 1.316 บางครั้ง 
5. สนใจบริโภคอาหารที่มีสวนผสมของ
สมุนไพร 

2.94 1.307 บางครั้ง 

6. สนใจสมัครเปนสมาชิกหนังสือสมุนไพร
เพ่ือความงาม 

2.50 1.241 นานๆ ครั้ง 

รวม 2.78 1.136 บางครั้ง 
 
จากตาราง 10  พบวาผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวมในดานความสนใจใน

ระดับบางครั้ง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78 
เม่ือพิจารณารายขอ  พบวาผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจในระดับ

บางครั้ง   ไดแก 
1. สนใจศึกษาคุณประโยชนของสมุนไพร  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00  
2. สนใจบริโภคอาหารที่มีสวนผสมของสมุนไพร  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94    
3. สนใจผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสมุนไพร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84  
4. สนใจการอบไอน้ําโดยใชสมุนไพร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.72   
5. สนใจไปใชบริการที่สถาบันเสริมความงามสมุนไพร  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.67 
ผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจในระดับนานๆ ครั้ง ไดแกรายขอที่วา 

สนใจสมัครเปนสมาชิกหนังสือสมุนไพรเพ่ือความงาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหบุคลิกภาพของผูบริโภค 
การวิเคราะหขอมูล บุคลิกภาพของผูบริโภค  ดังน้ี 

 
ตาราง   11  แสดงคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับบุคลิกภาพของผูบริโภค   
 

บุคลิกภาพ Mean S.D. แปลผล 

1. บุคลิกภาพแบบลาสมัย / ตามสมัย 2.28 1.041 ผูบริโภคมีบุคลิกภาพลาสมัย
มาก 

2. บุคลิกภาพแบบยึดภาพพจนของ
ตราสินคา / ยดึความประหยัด       
(คุมคากับราคา) 

2.18 1.054 ผู บ ริ โ ภคมี บุ ค ลิ กภ าพยึ ด
ภาพพจนของตราสินคามาก 

3. บุคลิกภาพแบบแสวงหาสิ่งใหม ๆ /  
อนุรักษนิยม   

2.46 1.286 ผูบริโภคมีบุคลิกภาพแสวงหา
สิ่งใหม ๆมาก 

4. บุคลิกภาพแบบนิยมสินคา
ตางประเทศ  / นิยมสินคาไทย 

2.56 1.316 ผูบริ โภคมีบุคลิกภาพนิยม
สินคาไทยมาก 

 
จากตาราง  11  พบวา    เม่ือพิจารณารายขอ       ผูบริโภคมีบุคลิกภาพตามลําดับ   

ไดแก 
1.  บุคลิกภาพแบบนิยมสินคาไทยมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.56 
2.  บุคลิกภาพแบบแสวงหาสิ่งใหม ๆมาก เกี่ยวกับประโยชนของสมุนไพร  มีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.46 
3.  บุคลิกภาพแบบลาสมัยมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.28  
4.  บุคลิกภาพแบบยึดภาพพจนของตราสินคามาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.18 
 
ตอนที่ 5  การวิเคราะหความรูความเขาใจของผูบริโภคเก่ียวกับแชมพูสมุนไพร 
การวิเคราะหขอมูล ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร  ดังน้ี 
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ตาราง  12 แสดงจํานวน และคารอยละเก่ียวกบัความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรของ

ผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตอบถูก ตอบผิด ความรูความเขาใจของผูบริโภคเก่ียวกับแชมพู
สมุนไพร จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมวานหางจระเข  มี
สรรพคุณชวยขจัดรังแค  แกคันศีรษะ   ปองกันผม
รวง  ชวยทําใหผมนิ่ม   และดกดําเปนเงางาม 

219 54.8 181 45.2 

2. แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมมะกรูด   ผลมะกรูด
มีนํ้ามันหอมระเหย นํ้ามะกรูดมีรสเปรี้ยวชวยให
ผมสะอาดเปนเงางาม ทําใหผมนิ่ม แกคันศีรษะ 
ปองกันการเกิดรังแค 

275 68.8 125 31.2 

3. แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมขิง  มีสรรพคุณแก
ผมหงอกกอนวัย 

204 51.0 196 49.0 

4. แชมพูสมุนไพรที่ มีสวนผสมประคําดีควาย  
วานหางจระเข    และทองพันชั่ง มีสวนประกอบ
สําคัญ Camidopropyl, Sap tree, Germabenll-E  
มีสรรพคุณชวยขจัดเชื้อราบนหนังศีรษะ  ขจัด
รังแค  ชันตุ  ปองกันผมหงอกกอนวัย  ปองกันผม
รวง เสนผมแข็งแรง และไมแตกปลาย 

197 49.3 203 50.7 

5. แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมดอกอัญชัน  ใบหม่ี 
มีสวนประกอบสําคัญ Gcoeamidopiopyl Betaine, 
Butterfly Tree, Germabenll-E  มีสรรพคุณชวย
บํารุงเสนผมใหนุมสลวย  ดกดําแข็งแรง มีนํ้าหนัก  
ขจัดรังแคแกอาการคัน  เสนผมจะเปนประกาย  
ไมแตกปลาย 

257 64.3 143 35.7 

6. แชมพูสมุนไพรที่ มีสวนผสมบอระเพ็ด    มี
สรรพคุณกระตุนการงอกของผม 

184 46.0 216 54.0 

7. แชมพูส มุนไพรที่ มี ส วนผสมตะไครหอม  209 52.3 191 47.7 
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ทองพันชั่ง   มีสรรพคุณแกคันศีรษะ   กําจัดเชื้อรา
บนหนังศีรษะ   บํารุงรากผมปองกันผมรวง  ชวย
ใหผมนิ่ม   และดกดําเปนเงางาม 
 
ตาราง 12 (ตอ) 
 

ตอบถูก ตอบผิด ความรูความเขาใจของผูบริโภคเก่ียวกับแชมพู
สมุนไพร จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

8. แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมสมปอย  มี
สรรพคุณทําใหเสนผมสะอาด เปนเงา แกคันศีรษะ  

228 57.0 172 43.0 
 

9. แชมพูสมุนไพรมีสารเคมีเจือปนมากกวาแชมพู
ทั่วไป 

253 63.3 147 36.7 

10. อุณหภูมิและแสง  ไมมีผลกระทบตอความคง
ตัวหรือการเปลี่ยนแปลงสี และกลิ่นของแชมพู
สมุนไพร 

210 52.5 190 47.5 

 
จากตาราง 12   ผลการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพู

สมุนไพร     ผูวิจัยไดนําคําตอบจากแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ 
จํานวน 400 คน สามารถอธิบาย ไดดังน้ี  

ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมวานหางจระเข  มี
สรรพคุณชวยขจัดรังแค  แกคันศีรษะ   ปองกันผมรวง  ชวยทําใหผมนิ่ม   และดกดําเปนเงา
งาม แสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  คิดเปนรอยละ 100 พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก  มีจํานวน 219  คน คิดเปนรอยละ  54.8 ตอบผิด  มีจํานวน 181 
คน คิดเปนรอยละ  45.2 

ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมมะกรูด   ผลมะกรดู
มีนํ้ามันหอมระเหย นํ้ามะกรูดมีรสเปรี้ยวชวยใหผมสะอาดเปนเงางาม ทําใหผมนิ่ม แกคันศีรษะ 
ปองกันการเกิดรังแค แสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  คิดเปนรอย
ละ 100 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก  มีจํานวน 275  คน คิดเปนรอยละ  68.8 ตอบผิด  
มีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ  31.2 

ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมขิง  มีสรรพคุณแก
ผมหงอกกอนวัยแสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  คิดเปนรอยละ 
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100 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก  มีจํานวน 204  คน คิดเปนรอยละ  51.0 ตอบผิด  มี
จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ  49.0 

 
 
ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมประคําดีควาย   

วานหางจระเข    และทองพันชั่ง มีสวนประกอบสําคัญ Camidopropyl, Sap tree, Germabenll-
E  มีสรรพคุณชวยขจัดเชื้อราบนหนังศีรษะ  ขจัดรังแค  ชันตุ  ปองกันผมหงอกกอนวัย  
ปองกันผมรวง เสนผมแข็งแรง และไมแตกปลายแสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน  คิดเปนรอยละ 100 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตอบผิด  มีจํานวน 203 คน 
คิดเปนรอยละ  50.7  ตอบถูก  มีจํานวน 197  คน คิดเปนรอยละ  49.3  

ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมดอกอัญชัน  ใบหมี่ 
มีสวนประกอบสําคัญ Gcoeamidopiopyl Betaine, Butterfly Tree, Germabenll-E  มีสรรพคุณ
ชวยบํารุงเสนผมใหนุมสลวย  ดกดําแข็งแรง มีนํ้าหนัก  ขจัดรังแคแกอาการคัน  เสนผมจะเปน
ประกาย  ไมแตกปลายแสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  คิดเปน
รอยละ 100 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก  มีจํานวน 257  คน คิดเปนรอยละ  64.3 
ตอบผิด  มีจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ  35.7 

ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรที่ มีสวนผสมบอระเพ็ด           
มีสรรพคุณกระตุนการงอกของผม แสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  
คิดเปนรอยละ 100 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตอบผิด  มีจํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ  
54.0   ตอบถูก  มีจํานวน 184  คน คิดเปนรอยละ  46.0  

ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมตะไครหอม  
ทองพันชั่ง   มีสรรพคุณแกคันศีรษะ   กําจัดเชื้อราบนหนังศีรษะ   บํารุงรากผมปองกันผม
รวง   ชวยใหผมน่ิม   และดกดําเปนเงางาม แสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน  คิดเปนรอยละ 100 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก  มีจํานวน 209  คน 
คิดเปนรอยละ  52.3 ตอบผิด  มีจํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ  47.7 

ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมสมปอย  มี
สรรพคุณทําใหเสนผมสะอาด เปนเงา แกคันศีรษะ แสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน  คิดเปนรอยละ 100 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก  มีจํานวน 228  คน 
คิดเปนรอยละ  57.0 ตอบผิด  มีจํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43.0  

ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรมีสารเคมีเจือปนมากกวาแชมพู
ทั่วไปแสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  คิดเปนรอยละ 100 พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก  มีจํานวน 253  คน คิดเปนรอยละ  63.3 ตอบผิด  มีจํานวน 147 
คน คิดเปนรอยละ  36.7 
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ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับอุณหภูมิและแสง  ไมมีผลกระทบตอความคง
ตัวหรือการเปลี่ยนแปลงสี และกลิ่นของแชมพูสมุนไพร แสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปนกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 คน  คิดเปนรอยละ 100 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก  มีจํานวน 
210  คน คิดเปนรอยละ  52.5 ตอบผิด  มีจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ  47.5 
ตาราง 13    แสดงจํานวน และคารอยละเกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพู

สมุนไพรของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับความรูความเขาใจของผูบริโภคเก่ียวกับแชมพูสมุนไพร จํานวน รอยละ 
มีความรูความเขาใจระดับต่ํา  (ตอบถูก 0 –  3 ขอ) 85 21.2 
มีความรูความเขาใจระดับปานกลาง  (ตอบถูก 4 – 7 ขอ) 208 52.0 
มีความรูความเขาใจระดับสูง  (ตอบถูก 8 – 10 ขอ) 107 26.8 

รวม 400 100.0 
 
จากตาราง 13  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับ

แชมพูสมุนไพร     ผูวิจัยไดนําคําตอบจากแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้ง
น้ี จํานวน 400 คน สามารถอธิบาย ไดดังน้ี  

ดานระดับความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร  แสดงใหเห็นวา  
ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  คิดเปนรอยละ 100 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรในระดับปานกลาง  สูง และต่ํา ตามลําดับ ดังน้ี 

1. มีความรูความเขาใจในระดับปานกลาง  (ตอบถูก 4 – 7 ขอ) มีจํานวน 208  คน คิด
เปนรอยละ  52.0 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร ในระดับสูง  (ตอบถูก 8 – 10 ขอ) มี
จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ  26.8 

3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร ในระดับต่ํา (ตอบถูก 0 –  3 ขอ) มี
จํานวน 85  คน คิดเปนรอยละ  21.2   

 
ตาราง 14    แสดงคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

แชมพูสมุนไพรของผูตอบแบบสอบถาม 
  

ความรูความเขาใจ Minimum Maximum Mean S.D. 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร 1 9 5.59 2.273 
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จากตาราง 14  ผลการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพู
สมุนไพร     ผูวิจัยไดนําคําตอบจากแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ 
จํานวน 400 คน  พบวาความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรโดยเฉลี่ยเทากับ  
5.59  คะแนน  หรือประมาณ 6 คะแนน โดยมีคะแนนต่ําที่สุดเทากับ 1 คะแนน  และคะแนน
สูงสุดเทากับ  9 คะแนน กลาวคือผูบริโภคมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรในระดับ
ปานกลาง 

ตอนที่ 6  การวิเคราะหปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    
คุณภาพของแชมพูสมุนไพร  ตราสินคาแชมพูสมุนไพร  ความหลากหลายของแชมพู
สมุนไพร    และบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร 

 
การวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    

คุณภาพของแชมพูสมุนไพร  ตราสินคาแชมพูสมุนไพร  ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร    
และบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร  ดังน้ี 
 
ตาราง  15  แสดงคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก 

คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   
 

ดานผลิตภัณฑ Mean S.D. แปลผล 

คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร        
1. ทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะอยางหมดจด 4.18 .590 เห็นดวย 
2. หลังสระผมเสนผมจะลื่นออนนุมและยืดหยุนตัวได 4.40 .722 เห็นดวย 
3. ลางออกงายโดยน้ําธรรมดาหรือนํ้ากระดาง 3.86 .634 เห็นดวย 
4. ไมเกิดความระคายเคืองตอเยื่อบุตา ผิวหนังอักเสบ

หรือผมรวง 
4.46 .806 เห็นดวยอยางยิ่ง 

5. แชมพูกระจายไปทั่วผมและหนังศีรษะไดงาย 4.32 .615 เห็นดวยอยางยิ่ง 
6. แชมพูสมุนไพรไมทําลายไขมันตามธรรมชาติของ

เสนผม***  
4.50 .672 เห็นดวยอยางยิ่ง 

7. ทําใหผมสวยเปนเงางาม 4.60 .530 เห็นดวยอยางยิ่ง 
8. ทําใหเสนผมมีนํ้าหนัก และสปริงตัวดี 4.58 .533 เห็นดวยอยางยิ่ง 
9. รักษาหนังศีรษะและเสนผมใหสะอาด 4.32 .508 เห็นดวยอยางยิ่ง 
10. แชมพูสมุนไพรเหมาะสมกับทุกสภาพเสนผม *** 4.36 .795 เห็นดวยอยางยิ่ง 
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ตาราง  15 (ตอ) 
 

ดานผลิตภัณฑ Mean S.D. แปลผล 

11. สีของแชมพูสมุนไพรเปนสีธรรมชาติตามชนิด
ของสมุนไพรที่ใชเปนสวนผสม (ไมมีการแตงสี
ขึ้นใหม) 

4.24 .651 เห็นดวยอยางยิ่ง 

12. สีของแชมพูสมุนไพรไม เปนเหตุ จู ง ใจให
ตัดสินใจซื้อ 

3.92 .936 เห็นดวย 

13. แชมพูสมุนไพรมีฟองมาก  และฟองอยูไดนาน 4.10 .901 เห็นดวย 
14. ฟองของแชมพูสมุนไพรไมนุมเนียน 4.16 .904 เห็นดวย 
15. เ น้ือยาของแชมพูส มุนไพรมีความคงตั ว  

(ไมเหลวเกินไป) 
4.26 .594 เห็นดวยอยางยิ่ง 

16. แชมพูสมุนไพรมีกลิ่นของสมุนไพรตามชนิด
ของสมุนไพรที่ใชเปนสวนผสม  

4.56 .638 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 รวม 4.30 .367 เห็นดวยอยางยิ่ง 
            *** เปนคําถามเชิงลบ  / ไดปรับแบบสอบถามเปนเชิงบวก  และสเกลแลว 

 
จากตาราง   15  พบวาผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก

คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    โดยรวม ในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง มีคาเฉลี่ย 4.30 
เม่ือพิจารณารายขอ  พบวาผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก 
ดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร ในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  ไดแก 

1. ทําใหผมสวยเปนเงางาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 
2. ทําใหเสนผมมีนํ้าหนัก และสปริงตัวดี  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 
3. แชมพูสมุนไพรมีกลิ่นของสมุนไพรตามชนิดของสมุนไพรที่ใชเปนสวนผสม มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.56 
4. แชมพูสมุนไพรไมทําลายไขมันตามธรรมชาติของเสนผม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.50 
5. ไมเกิดความระคายเคืองตอเยื่อบุตา ผิวหนังอักเสบหรือผมรวง  มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.46 
6. แชมพูสมุนไพรเหมาะสมกับทุกสภาพเสนผม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 
7. แชมพูกระจายไปทั่วผมและหนังศีรษะไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32  
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8. รักษาหนังศีรษะและเสนผมใหสะอาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 
9. เน้ือยาของแชมพูสมุนไพรมีความคงตัว (ไมเหลวเกินไป)        มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.26 
10. สีของแชมพูสมุนไพรเปนสีธรรมชาติตามชนิดของสมุนไพรที่ใชเปนสวนผสม 

(ไมมีการแตงสีขึ้นใหม)   มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24   
ดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร ในระดับเห็นดวย ไดแก 

11. หลังสระผมเสนผมจะลื่นออนนุมและยืดหยุนตัวได     มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 
12. ทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะอยางหมดจด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 
13. ฟองของแชมพูสมุนไพรไมนุมเนียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 
14. แชมพูสมุนไพรมีฟองมาก  และฟองอยูไดนาน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 
15. สีของแชมพูสมุนไพรไมเปนเหตุจูงใจใหตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 
16. ลางออกงายโดยน้ําธรรมดาหรือนํ้ากระดาง   มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86     

 
ตาราง  16    แสดงคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ    ไดแก 

คุณภาพของแชมพูสมุนไพร   
 

ดานผลิตภัณฑ Mean S.D. แปลผล 

คุณภาพของแชมพูสมุนไพร          
17. แชมพูสมุนไพรมีคุณภาพดีเทาๆกับแชมพูทั่ว ๆ ไป 3.24 .965 ไมแนใจ 
18. แชมพูสมุนไพรเปนสินคาที่มีคุณภาพคุมคากับราคา 3.78 .902 เห็นดวย 
 รวม 3.51 .872 เห็นดวย 

 
จากตาราง 16   พบวาผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก

คุณภาพของแชมพูสมุนไพร   โดยรวม ในระดับเห็นดวย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 
เม่ือพิจารณารายขอ  พบวาผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก

คุณภาพของแชมพูสมุนไพร   ในระดับเห็นดวย   ไดแกรายขอที่วา แชมพูสมุนไพรเปนสินคาที่
มีคุณภาพคุมคากับราคา   มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 

ระดับไมแนใจ   ไดแกรายขอที่วา แชมพูสมุนไพรมีคุณภาพดีเทาๆกับแชมพูทั่ว ๆ ไป  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 
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ตาราง  17    แสดงคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ    ไดแก 

ตราสินคาแชมพูสมุนไพร     
 

ดานผลิตภัณฑ Mean S.D. แปลผล 

ตราสินคาแชมพูสมุนไพร        
19. ตรายี่หอมีชื่อเสียง *** 4.03 1.012 เห็นดวย 
20. ชื่อตราแชมพูสมุนไพรเชย 4.10 .958 เห็นดวย 
21. แชมพูสมุนไพรมีการพัฒนาคุณภาพอยูในระดับ

มาตรฐานที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 
3.80 .932 เห็นดวย 

 รวม 3.97 .852 เห็นดวย 
       *** เปนคําถามเชิงลบ /  ไดปรับแบบสอบถามเปนเชิงบวก  และสเกลแลว 

จากตาราง 17   พบวาผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแกตรา
สินคาแชมพูสมุนไพร   โดยรวม ในระดับเห็นดวย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 

เม่ือพิจารณารายขอ  พบวาผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก
ตราสินคาแชมพูสมุนไพร    ในระดับเห็นดวย   ไดแก 

1. ชื่อตราแชมพูสมุนไพรเชย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10  
2. ตรายี่หอมีชื่อเสียง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 
3.  แชมพูสมุนไพรมีการพัฒนาคุณภาพอยูในระดับมาตรฐานที่มีเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80   
 
ตาราง   18   แสดงคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ    ไดแก 

ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร    
 

ดานผลิตภัณฑ Mean S.D. แปลผล 

ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร       
22 มีความหลากหลายของประเภทแชมพูสมุนไพรให

เลือกซื้อ เชนแชมพูสมุนไพรผสมครีมนวดผม  แชมพู
สมุนไพรสําหรับผมแหง *** 

3.02 .837 ไมแนใจ 

23 ความหลากหลายของประเภทสมุนไพรที่ ใช เปน
สวนผสม เชนดอกอัญชัน   มะกรูด   

2.96 .872 ไมแนใจ 

 รวม 2.99 .804 ไมแนใจ 
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        *** เปนคําถามเชิงลบ  /  ไดปรับแบบสอบถามเปนเชิงบวก  และสเกลแลว 
จากตาราง  18  พบวาผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก

ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร   โดยรวม ในระดับไมแนใจ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.99  
เม่ือพิจารณารายขอ  พบวาผูบริโภคมีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ไดแกความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร    ในระดับไมแนใจ   ไดแก 
1. มีความหลากหลายของประเภทแชมพูสมุนไพรใหเลือกซื้อ เชนแชมพูสมุนไพรผสม

ครีมนวดผม  แชมพูสมุนไพรสําหรับผมแหง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.02  
2. ความหลากหลายของประเภทสมุนไพรที่ใชเปนสวนผสม เชนดอกอัญชัน   มะกรูด  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 
 
ตาราง  19    แสดงคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ    ไดแก 

บรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร   
 

ดานผลิตภัณฑ Mean S.D. แปลผล 

บรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร    
24. บรรจุภัณฑแสดงสถานที่ผลิต วันที่ผลิต และวัน

หมดอายุ 
2.94 .859 ไมแนใจ 

25. บรรจุภัณฑมีทะเบียนการคาระบุชัดเจน และมี
เครื่องหมาย อย. กํากับ  

3.08 .998 ไมแนใจ 

26. บรรจุภัณฑมีฉลากกํากับแสดงถึงสวนประกอบ
ของแชมพูสมุนไพรชัดเจน 

2.78 .673 ไมแนใจ 

27. บรรจุภัณฑมีฉลากบอกสรรพคุณของสมุนไพรที่
ใชเปนสวนผสมชัดเจน 

2.95 .811 ไมแนใจ 

28. มีบรรจุภัณฑใหเลือกซื้อหลายขนาด   เชน ขวด
เล็ก   ขวดกลาง   ขวดใหญ  

3.08 .869 ไมแนใจ 

29. บรรจุภัณฑมีรูปแบบไมสวยงาม  ลาสมัย 2.80 .749 ไมแนใจ 
 รวม 2.94 .741 ไมแนใจ 

 
จากตาราง 19  พบวาผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแกบรรจุ

ภัณฑของแชมพูสมุนไพร   โดยรวม ในระดับไมแนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94 
เม่ือพิจารณารายขอ  พบวาผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก

บรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร    ในระดับไมแนใจ   ไดแก 



 

 

97 

 

1. มีบรรจุภัณฑใหเลือกซื้อหลายขนาด   เชน ขวดเล็ก   ขวดกลาง   ขวดใหญ  มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.08 

2. บรรจุภัณฑมีทะเบียนการคาระบุชัดเจน และมีเครื่องหมาย อย. กํากับ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.08 

3. บรรจุภัณฑมีฉลากบอกสรรพคุณของสมุนไพรที่ใชเปนสวนผสมชัดเจน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.95 

4. บรรจุภัณฑแสดงสถานที่ผลิต วันที่ผลิต และวันหมดอายุ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94 
5. บรรจุภัณฑมีรูปแบบไมสวยงาม  ลาสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.80  
6. บรรจุภัณฑมีฉลากกํากับแสดงถึงสวนประกอบของแชมพูสมุนไพรชัดเจน มีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.78   
 
ตอนที่ 6  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ  

ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรที่แตกตางกัน 

1. เพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่
แตกตางกัน 

ในการทดสอบสมมติฐานแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่นํามา
ทดสอบ  ไดแกเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร     เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร   การ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร      และการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 

 
1.1  เพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร    

ดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร      และ
ราคาของแชมพูสมุนไพรที่แตกตางกัน  สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี 

 
H0 : เพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร    

ดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรระหวางคุณสมบตัิ และราคาของแชมพู
สมุนไพรไมแตกตางกัน 

H1 : เพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร    
ดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรระหวางคุณสมบตัิ  และราคาของแชมพู
สมุนไพรที่แตกตางกัน 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะห   จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระกัน 
( Independent Sample t - test ) ใชระดับความเชื่อม่ัน 95 % ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก   
( H0 )    ก็ตอเม่ือ 2 tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง
ตาราง  
 
ตาราง  20   แสดงผลการเปรียบเทียบแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร    

ดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรระหวางคุณสมบัติ   และราคาของ
แชมพูสมุนไพร ของกลุมตัวอยางระหวางเพศชายและเพศหญิง 

 
เพศ t-test for equality of means           ตัวแปรที่ศึกษา 

 คาเฉลี่ย S.D. t df p 

ชาย 74.49 10.114 -1.244 398 .214 แนวโนมพฤตกิรรมเกณฑทีจ่ะ
ใชในการตัดสนิใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานคุณสมบัตขิอง
แชมพูสมุนไพร 

หญิง 75.63 7.835    

ชาย 25.51 10.114 1.244 398 .214 แนวโนมพฤตกิรรมเกณฑทีจ่ะ
ใชในการตัดสนิใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานราคาของแชมพู
สมุนไพร 

หญิง 24.37 7.835    

 
จากการวิเคราะหผลในตาราง  20  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเพศของผูบรโิภคทีมี่ผล

ตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  โดยใชสถิติ Independent Sample          
t – test  ในการทดสอบ  สามารถสรุปสมมติฐานการวิจัยไดดังน้ี 

การเปรียบเทยีบเทียบเพศของผูบริโภคที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานเกณฑทีจ่ะใชในการตดัสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรระหวางคุณสมบัติและราคา
ของแชมพูสมุนไพรรายขอ  ดังน้ี   

เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร 
พบวามีคา Probability (p) เทากับ  .214  ซ่ึงมากกวา .05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)   
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวาเพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติ
ของแชมพูสมุนไพรไมแตกตางกัน 

เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร พบวามีคา 
Probability (p) เทากับ  .214  ซ่ึงนอยกวา .05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)   และปฏิเสธ
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สมมติฐานรอง (H1)  หมายความวาเพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานเกณฑทีจ่ะใชในการตดัสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพู
สมุนไพรไมแตกตางกัน   
 

1.2  เพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร       
ดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่แตกตางกัน   สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี 

 
H0 : เพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร    

ดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรไมแตกตางกัน 
H1 : เพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร    

ดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่แตกตางกัน 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห   จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระ
กัน   ( Independent Sample t - test ) ใชระดับความเชื่อม่ัน 95 % ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก     ( H0 )    ก็ตอเม่ือ 2 tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังตาราง  
 
ตาราง 21  แสดงผลการเปรียบเทียบแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร    ดาน

การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร ของกลุมตัวอยางระหวางเพศชายและเพศหญิง 
 

เพศ t-test for equality of means               ตัวแปรที่ศึกษา 
 คาเฉลี่ย S.D. t df p 

ชาย 4.27 .645 -2.045* 398 .042 แนวโนมพฤตกิรรมการตัดสนิใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพร หญิง 4.40 .629    

*     มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 

จากการวิเคราะหผลในตาราง  21  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเพศของผูบรโิภคทีมี่ผล
ตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  โดยใชสถิติ Independent Sample          
t – test  ในการทดสอบ  สามารถสรุปสมมติฐานการวิจัยไดดังน้ี 

การเปรียบเทยีบเทียบเพศของผูบริโภคที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร รายขอ  ดังน้ี 
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การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร พบวามีคา Probability (p) เทากับ .042  ซ่ึงนอยกวา 
.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวาเพศที่
แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรแตกตางกัน กลาวคือเพศหญิงมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพร ดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   มากกวาเพศชาย 
 

1.3  เพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร       
ดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพรที่แตกตางกัน  สามารถเขียนเปนสมมติฐานได
ดังน้ี 

 
H0 : เพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร       

ดานการบอกตอบุคคลอ่ืนใหซ้ือแชมพูสมุนไพรไมแตกตางกัน 
H1 : เพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร       

ดานการบอกตอบุคคลอ่ืนใหซ้ือแชมพูสมุนไพรที่แตกตางกัน 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห   จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระ
กัน   ( Independent Sample t - test )   ใชระดับความเชื่อม่ัน 95 % ดังน้ันจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก   ( H0 )  ก็ตอเม่ือ 2 tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตาราง  

 
ตาราง  22   แสดงผลการเปรียบเทียบแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร    

ดานการบอกตอบุคคลอ่ืนใหซ้ือแชมพูสมุนไพร  ของกลุมตัวอยางระหวางเพศชายและเพศ
หญิง 

 
เพศ t-test for equality of means ตัวแปรที่ศึกษา 

 คาเฉลี่ย S.D. t df p 

ชาย 4.01 .774 -2.480* 398 .014 แนวโนมพฤตกิรรมการบอก
ตอบุคคลอ่ืนใหซ้ือแชมพู
สมุนไพร 

หญิง 4.21 .713    

              *     มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากการวิเคราะหผลในตาราง  22  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเพศของผูบรโิภคทีมี่ผล
ตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  โดยใชสถิติ Independent Sample          
t – test  ในการทดสอบ  สามารถสรุปสมมติฐานการวิจัยไดดังน้ี 

การเปรียบเทยีบเทียบเพศของผูบริโภคที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอ่ืนใหซ้ือแชมพูสมุนไพรรายขอ  ดังน้ี   

 
การบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพรพบวามีคา Probability (p) เทากับ .014 ซ่ึง

นอยกวา .05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความ
วาเพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร ดานการบอกตอ
บุคคลอ่ืนใหซ้ือแชมพูสมุนไพรแตกตางกัน   กลาวคือเพศหญิงมีแนวโนมพฤติกรรมดานการ
บอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   มากกวาเพศชาย 

 
2.  อายุที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่

แตกตางกัน   สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี 
H0 :  อายุที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรไม

แตกตางกัน 
H1 : อายุที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่

แตกตางกัน 
ในการทดสอบสมมติฐานแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่นํามา

ทดสอบ  ไดแกเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร     เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร   การ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร      และการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) การทดสอบสมมติฐานใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95 % ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0 ) ก็ตอเม่ือ คา F-Prob.  มีคานอยกวา 
0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( H1 )  ที่มี
คาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน ( Multiple Comparison ) 
โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตาราง  23   แสดงการเปรียบเทียบแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรโดยรวม    
ในดานตางๆ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ  

 
ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความ

แปรปรวน 
SS df  MS F-

Ratio 
F-

Prob 
ระหวางกลุม 1998.622 4 499.655 7.010*  .000 
ภายในกลุม 28153.816 395 71.275   

แนวโนมพฤตกิรรม
เกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดาน
คุณสมบัตขิองแชมพู
สมุนไพร    

รวม 30152.437 399    

ระหวางกลุม 1998.622 4 499.655 7.010*  .000 
ภายในกลุม 28153.816 395 71.275   

รวม 30152.438 399    

แนวโนมพฤตกิรรม
เกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานราคา
ของแชมพูสมุนไพร    

      

ระหวางกลุม 6.104 4 1.526 3.870*  .004 
ภายในกลุม 155.774 395 .394   

การตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพร       

รวม 161.877 399    
ระหวางกลุม 10.434 4 2.608 4.960*  .001 
ภายในกลุม 207.726 395 .527   

การบอกตอบุคคลอื่น
ใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 
 รวม 218.160 399    

*     มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
จากตาราง 23   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอายุของผูบริโภคกับแนวโนมพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรในดานตางๆ โดยใชสถิติการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA)   สามารถสรุปสมมติฐานในการ
วิจัยไดดังน้ี 

เปรียบเทียบอายุของผูบริโภคกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  
พบวา  การทดสอบความแตกตางระหวางอายุกับเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานราคาของแชมพูสมุนไพร  การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  และการบอกตอบุคคลอ่ืนใหซ้ือ
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แชมพูสมุนไพร   มีคา F- Prob. เทากับ .000,  .000,  .004  และ .001 ซ่ึงนอยกวา 0.05   น่ัน
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุที่แตกตาง
กันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  และการบอกตอบุคคล
อ่ืนใหซ้ือแชมพูสมุนไพรแตกตางกัน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison )  ใชวิธีทดสอบแบบ  Least Significant Difference ( LSD )   
เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ดังตอไปน้ี 
 
ตาราง 24    แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    

 
21 - 30 ป 31 - 40 ป 41 - 50 ป มากกวา 50  

ป  
ขึ้นไป 

 
อายุ 

 
   
 

  x  73.01 76.81 74.87 80.00 
ต่ํากวาหรือเทากับ  20 ป 74.08 1.07 -2.72* -0.79 -5.92* 

  (0.402) (0.045) (0.570) (0.000) 
21 - 30 ป 73.02  -3.79* -1.85 -6.98* 

   (0.002) (0.134) (0.000) 
31 - 40 ป 76.80   1.93 -3.20* 

    (0.144) (0.035) 
41 - 50 ป 74.87    -5.13* 

     (0.001) 
**  มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
ผลการวเิคราะหจากตาราง 24 โดยการทดสอบแบบ Least Significant Difference        

( LSD )   ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  สามารถสรุปผลการวิเคราะหได  ดังน้ี 
 
ผูบริโภคที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ  20 ปกับผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  31 - 40 ป จาก

การวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .045  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มีอายุ
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ต่ํากวาหรือเทากับ  20 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใช
ในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุ
ระหวาง  31 - 40 ป ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -2.72 

ผูบริโภคที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ  20 ปกับผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป   จากการ
วิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .000  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มีอายุต่ํา
กวาหรือเทากับ  20 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชใน
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุ
มากกวา  50  ป ขึ้นไป  ที่ระดับนัยสําคัญ  .05    โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -5.92 

ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  21 - 30 ปกับผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  31 - 40 ป                   
จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .002  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุระหวาง  21 - 30 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใช
ในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุ
ระหวาง  31 - 40 ป ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -3.79 

ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  21 - 30 ปกับผูบริโภคที่มีอายุมากกวา  50  ป ขึ้นไป        
จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .000  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุระหวาง  21 - 30 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใช
ในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุ
มากกวา  50  ป ขึ้นไป  ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -6.98 

ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  31 - 40 ป กับผูบริโภคที่มีอายุมากกวา  50  ป ขึ้นไป                          
จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .035  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุ 31 - 40 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุ
มากกวา  50  ป ขึ้นไป  ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -3.20 

ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  41 - 50 ป กับผูบริโภคที่มีอายุมากกวา  50  ป ขึ้นไป                          
จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .001  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุ 41 - 50 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุ
มากกวา  50  ป ขึ้นไป  ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -5.13 
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ตาราง 25    แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันกับ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร 

 
21 - 30 ป 31 - 40 ป 41 - 50 ป มากกวา 50  

ปขึ้นไป 
 

อายุ 
 
   

  x  26.98 23.20 25.13 20.00 

ต่ํากวาหรือเทากับ  20 ป 25.92 -1.07 2.72* 0.79 5.92* 
  (0.402) (0.045) (0.570) (0.000) 

21 - 30 ป 26.98  3.79* 1.85 6.98* 
   (0.002) (0.134) (0.000) 

31 - 40 ป 23.20   -1.93 3.20* 
    (0.144) (0.035) 

41 - 50 ป 25.13    5.13* 
     (0.001) 

*   มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
ผลการวเิคราะหจากตาราง 25  โดยการทดสอบแบบ Least Significant Difference       

( LSD )   ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  สามารถสรุปผลการวิเคราะหได  ดังน้ี 
 
ผูบริโภคที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ  20 ปกับผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  31 - 40 ป จาก

การวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .045  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มีอายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ  20 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใช
ในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร   มากกวาผูบริโภคที่มีอายุ
ระหวาง  31 - 40 ป ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  2.72 

 
ผูบริโภคที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ  20 ปกับผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป                   

จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  . 000  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุต่ํากวาหรือเทากับ  20 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่
จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร   มากกวาผูบริโภคที่มีอายุ
มากกวา 50  ป ขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  5.92 
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ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  21 - 30 ปกับผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  31 - 40 ป                   
จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .002  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุระหวาง  21 - 30 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใช
ในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร   มากกวาผูบริโภคที่มีอายุ
ระหวาง     31 - 40 ป ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  3.79 

 
ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  21 - 30 ป กับผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป                   

จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .000  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุระหวาง  21 - 30 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใช
ในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร   มากกวาผูบริโภคที่มีอายุ
มากกวา 50  ป ขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  6.98 

 
ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  31 - 40 ป กับผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป                   

จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .035  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุระหวาง  31 - 40 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใช
ในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร   มากกวาผูบริโภคที่มีอายุ
มากกวา 50  ป ขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  3.20  

  
ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  41 - 50 ป กับผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป                   

จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .001  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุระหวาง  41 - 50 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใช
ในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร   มากกวาผูบริโภคที่มีอายุ
มากกวา    50  ป ขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  5.13  
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ตาราง  26      แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันกับ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   

     
21 - 30 ป 31 - 40 ป 41 - 50 ป มากกวา 50  

ป ขึ้นไป 
 

อายุ 
 
   

  x  4.37 4.17 4.37 4.61 

ต่ํากวาหรือเทากับ  20 ป 4.37 0.00 0.19 -0.01 -0.24* 
  (0.962) (0.057) (0.957) (0.036) 

21 - 30 ป 4.37  0.20* 0.00 -0.24* 
   (0.029) (0.990) (0.025) 

31 - 40 ป 4.17   -0.20* -0.44* 
    (0.045) (0.000) 

41 - 50 ป 4.37    -0.24* 
     (0.036) 

*   มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
ผลการวเิคราะหจากตาราง 26 โดยการทดสอบแบบ Least Significant Difference        

( LSD )   ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  สามารถสรุปผลการวิเคราะหได  ดังน้ี 
 
ผูบริโภคที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ  20 ป กับผูบริโภคที่มีมากกวา 50  ป ขึ้นไป                        

จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .036  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุต่ํากวาหรือเทากับ  20 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป  ที่ระดับนัยสําคัญ  
.05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -0.24 

 
ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  21 - 30 ป กับผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  31 - 40 ป                   

จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .029  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุระหวาง  21 - 30 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพร มากกวาผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  31 - 40 ป ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  0.29 
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ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  21 - 30 ป กับผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป                          
จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .025  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุระหวาง  21 - 30 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพร นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดย
มีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -0.24 

 
ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  31 - 40 ป กับผูบริโภคที่มีอายุระหวาง 41 - 50 ป จากการ

วิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .045  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มีอายุ
ระหวาง  31 - 40 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพร นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุระหวาง 41 - 50 ป ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -0.20 

 
ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  31 - 40 ป กับผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป                          

จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .000  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุ 31 - 40 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพร  นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ  -0.44 

 
ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  41 - 50 ป กับผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป                          

จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .036  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุ  41 - 50 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพร  นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ  -0.24 
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ตาราง  27      แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันกับ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพู
สมุนไพร 

 
21 - 30 ป 31 - 40 ป 41 - 50 ป มากกวา 50  

ปขึ้นไป      
 

อายุ 
 
   

  x  4.20 3.97 4.09 4.51 

ต่ํากวาหรือเทากับ  20 ป 4.06 -0.14 0.09 -0.03 -0.45* 
  (0.195) (0.433) (0.779) (0.001) 

21 - 30 ป 4.20  0.23* 0.11 -0.31* 
   (0.024) (0. 307) (0.012) 

31 - 40 ป 3.97   -0.12 -0.54* 
    (0.272) (0.000) 

41 - 50 ป 4.09    -0.42* 
     (0.002) 

*   มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
ผลการวเิคราะหจากตาราง 27  โดยการทดสอบแบบ Least Significant Difference       

( LSD )   ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  สามารถสรุปผลการวิเคราะหได  ดังน้ี 
 
ผูบริโภคที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ  20 ป กับผูบริโภคที่มีอายุมากกวา  50  ป ขึ้นไป  

จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .001  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุต่ํากวาหรือเทากับ  20 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอก
ตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุมากกวา  50  ป ขึ้นไป  ที่ระดับ
นัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -0.45 

ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  21 - 30 ป กับผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  31 - 40 ป                   
จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .024  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุระหวาง  21 - 30 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรสมุนไพรดานการ
บอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร  มากกวาผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  31 - 40 ป ที่ระดับ
นัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  0.23 

ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  21 - 30 ป กับผูบริโภคที่มีมากกวา  50  ป ขึ้นไป                          
จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .012  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
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อายุระหวาง  21 - 30 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอ
บุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร  นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป ที่ระดับ
นัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -0.31 

 
ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  31 - 40 ป กับผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป                          

จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .000  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุระหวาง  31 - 40 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอ
บุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป ที่ระดับ
นัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -0.54 

 
ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง  41 - 50 ป กับผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป                          

จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .002  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มี
อายุระหวาง  41 - 50 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอ
บุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 50  ป ขึ้นไป ที่ระดับ
นัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -0.42 

 
3.  อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่

แตกตางกัน   สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี 
 
H0 :   อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรไม

แตกตางกัน 
H1  :   อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่

แตกตางกัน 
 
ในการทดสอบสมมติฐานแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่นํามา

ทดสอบ  ไดแกเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร    เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร   การ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร      และการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว  ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) การทดสอบสมมติฐานใช
ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0 ) ก็ตอเม่ือ คา F-Prob.มีคานอย
กวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( H1 )  
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ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน ( Multiple Comparison 
) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตาราง 28    แสดงการเปรียบเทียบแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรโดยรวม    

ในดานตางๆ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความ
แปรปรวน 

SS df  MS F-
Ratio 

F-
Prob

. 
ระหวางกลุม 1432.065 4 398.016 4.924* .001 
ภายในกลุม 28720.372 395 72.710   

แนวโนมพฤติกรรม
เกณฑที่จะใชในการ
ตั ด สิ น ใ จซื้ อ แ ชม พู
ส มุ น ไ พ ร ด า น
คุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร    

รวม 30152.438 399    

ระหวางกลุม 1432.065 4 398.016 4.924* .001 
ภายในกลุม 28720.372 395 72.710   

แนวโนมพฤติกรรม
เกณฑที่จะใชในการ
ตั ด สิ น ใ จซื้ อ แ ชม พู
ส มุนไพรด านราคา
ของแชมพูสมุนไพร    

รวม 30152.438 399    

ระหวางกลุม 1.901 4 .475 1.173 .322 
ภายในกลุม 159.977 395 .405   

แนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพร       รวม 161.877 399    

ระหวางกลุม 3.206 4 .802 1.473 .210 
ภายในกลุม 214.954 395 .544   

แนวโนมพฤติกรรม
การบอกตอบุคคลอื่น
ใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 
 

รวม 218.160 399    

*     มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
จากตาราง  28  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอาชีพของผูบริโภคกับแนวโนมพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรในดานตางๆ โดยใชสถิติการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง
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เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA)   สามารถสรุปสมมติฐานในการ
วิจัยไดดังน้ี 

 
 เปรียบเทียบอาชีพของผูบริโภคกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  

พบวา  การทดสอบความแตกตางระหวางอายุกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   
เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร   มีคา F-Prob. 
เทากับ .001, .001 ซ่ึงนอยกวา 0.05   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0 ) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร  เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  
แตกตางกัน  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน ( Multiple 
Comparison )  ใชวิธีทดสอบแบบ  Least Significant Difference ( LSD )   เพ่ือหาวาคาเฉลี่ย
คูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ดังตอไปน้ี 

 
เปรียบเทียบอาชีพของผูบริโภคกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  

พบวา  การทดสอบความแตกตางระหวางอาชีพกับกแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานารตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   การบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร  มีคา   
F-Prob. เทากับ .322, .210  ซ่ึงมากกวา 0.05   น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( H0 ) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   การบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือ
แชมพูสมุนไพร ไมแตกตางกัน 
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ตาราง  29      แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกัน
กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร 

 
พนักงาน

บริษทัเอกชน 
ประกอบ

ธุรกิจสวนตวั 
/ คาขาย 

รับราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พอบาน / 
แมบาน 

 
อาชีพ 

 
   
 
   x  73.29 76.25 77.31 77.95 

นิสิต / นักศึกษา 74.17 0.88 -2.08 -3.14* -3.78* 
  (0.475) (0.191) (0.025) (0.013) 

พนักงานบริษทัเอกชน 73.29  -2.96* -4.02* -4.66* 
   (0.037) (0.001) (0.001) 

76.25   -1.06 -1.70 ประกอบธุรกจิสวนตวั / 
คาขาย    (0.499) (0.312) 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 77.31    -0.64 

     (0.669) 
 *  มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
ผลการวิเคราะหจากตาราง 29 โดยการทดสอบแบบ      Least  Significant  

Difference   ( LSD )   ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  สามารถสรุปผลการวิเคราะหได  ดังน้ี 
 
ผูบริโภคที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา   กับผูบริโภคที่มีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จาก

การวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .025  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่อาชีพ
นิสิต / นักศึกษา   มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  นอยกวาผูบริโภคที่มีอาชีพรับ
ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ   ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -3.14 

 
ผูบริโภคที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา   กับผูบริโภคที่มีอาชีพพอบาน / แมบานจากการ

วิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .013  ซ่ึงนอยกวา  .05   หมายความวาผูบริโภคที่อาชีพนิสิต 
/ นักศึกษา   มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  นอยกวาผูบริโภคที่มีอาชีพ
พอบาน / แมบานที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -3.78 
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ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   กับ ผูบริโภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว 
/ คาขาย  จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .037  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวา
ผูบริโภคที่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  นอยกวา
ผูบริโภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ  -2.96 

 
ผูบริโภคที่ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   กับ ผูบริโภคที่ มีอาชีพรับราชการ / 

รัฐวิสาหกิจ  จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .001  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวา
ผูบริโภคที่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  นอยกวา
ผูบริโภคที่มีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  
-4.02 

 
ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   กับ ผูบริโภคที่มีอาชีพพอบาน / แมบาน  

จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .001  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่
จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  นอยกวาผูบริโภคที่มี
อาชีพพอบาน / แมบาน  ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -4.66 
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ตาราง  30     แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกันกับ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร 

 
พนักงาน

บริษทัเอกชน 
ประกอบ

ธุรกิจสวนตวั 
/ คาขาย 

รับราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พอบาน / 
แมบาน 

 
อาชีพ 

 
   
 
   x  26.71 23.75 22.69 22.05 

นิสิต / นักศึกษา 25.83 -0.88 2.08 3.14* 3.78* 
  (0.475) (0.191) (0.025) (0.013) 

พนักงานบริษทัเอกชน 26.71  2.96* 4.02* 4.66* 
   (0.037) (0.001) (0.001) 

23.75   1.06 1.70 ประกอบธุรกจิสวนตวั / 
คาขาย    (0.499) (0.312) 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 22.69    0.64 

     (0.669) 
*     มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
ผลการวเิคราะหจากตาราง 30 โดยการทดสอบแบบ Least Significant Difference        

( LSD )   ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  สามารถสรุปผลการวิเคราะหได  ดังน้ี 
 
ผูบริโภคที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา   กับผูบริโภคที่มีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จาก

การวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .025  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่อาชีพ
นิสิต / นักศึกษา   มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  มากกวาผูบริโภคที่มีอาชีพรับ
ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ   ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  3.14 

 
ผูบริโภคที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา   กับผูบริโภคที่มีอาชีพพอบาน / แมบาน  จากการ

วิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .013  ซ่ึงนอยกวา  .05   หมายความวาผูบริโภคที่อาชีพนิสิต 
/ นักศึกษา   มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  มากกวาผูบริโภคที่มีอาชีพพอบาน / 
แมบานที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  3.78 
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ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   กับผูบริโภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว 
/ คาขาย  จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .037  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวา
ผูบริโภคที่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  มากกวา
ผูบริโภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ  2.96 

 
ผูบริโภคที่ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   กับผูบริโภคที่ มีอาชีพรับราชการ / 

รัฐวิสาหกิจ  จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .001  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวา
ผูบริโภคที่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  มากกวา
ผูบริโภคที่มีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  
4.02 

 
ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   กับผูบริโภคที่มีอาชีพพอบาน / แมบาน  

จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .001  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่
จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  มากกวาผูบริโภคที่มี
อาชีพพอบาน / แมบาน  ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  4.66 
 

4.  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรที่แตกตางกัน   สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี 

 
H0 : ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู

สมุนไพรไมแตกตางกัน 
H1 : ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู

สมุนไพรที่แตกตางกัน 
ในการทดสอบสมมติฐานแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่นํามา

ทดสอบ  ไดแกเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร     เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร   การ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร      และการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง
เดียว  ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) การทดสอบสมมติฐานใช
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ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0 ) ก็ตอเม่ือ คา F-Prob. มีคานอย
กวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( H1 )  
ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน ( Multiple Comparison 
) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตาราง  31    แสดงการเปรียบเทียบแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรโดยรวม    

ในดานตางๆ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา  
 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลง
ความแปร 
ปรวน 

SS df  MS F-
Ratio 

F-
Prob

. 
ระหวาง
กลุม 

301.387 3 100.462 1.333 .263 

ภายในกลุม 29851.050 396 75.381   

แนวโนมพฤตกิรรม
เกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานคุณสมบัติ
ของแชมพูสมุนไพร    

รวม 30152.438 399    

ระหวาง
กลุม 

310.387 3 100.462 1.333 .263 

ภายในกลุม 29851.050 396 75.381   

แนวโนมพฤตกิรรม
เกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานราคาของ
แชมพูสมุนไพร    

รวม 30152.438 399    

ระหวาง
กลุม 

3.731 3 1.244 3.115* .026 

ภายในกลุม 158.146 396 .399   

แนวโนมพฤตกิรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพร       

รวม 161.878 399    
ระหวาง
กลุม 

12.311 3 4.104 7.894* .000 

ภายในกลุม 205.849 396 .520   

แนวโนมพฤติกรรมการ
บอกตอบุคคลอ่ืนใหซ้ือ
แชมพูสมุนไพร 
 รวม 218.160 399    

*     มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง  31      ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการศึกษาของผูบริโภคกับ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรในดานตางๆ      โดยใชสถิติการวิเคราะหคา
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA)   สามารถ
สรุปสมมติฐานในการวิจัยไดดังน้ี 

 
เปรียบเทียบระดับการศึกษาของผูบริโภคกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู

สมุนไพร  พบวา  การทดสอบความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติ
ของแชมพูสมุนไพร   เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพู
สมุนไพร   มีคา F-Prob. เทากับ .263, .263  ซ่ึงมากกวา 0.05   น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
( H0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานราคาของแชมพูสมุนไพร  ไมแตกตางกัน 

 
เปรียบเทียบระดับการศึกษาของผูบริโภคกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู

สมุนไพร  พบวา  การทดสอบความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   การบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือ
แชมพูสมุนไพร มีคา F-Prob. เทากับ .026, .000 ซ่ึงนอยกวา 0.05   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก ( H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   การ
บอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร แตกตางกัน  ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไป
เปรียบเทียบเชิงซอน ( Multiple Comparison )  ใชวิธีทดสอบแบบ  Least Significant 
Difference ( LSD )   เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
ดังตอไปน้ี 
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ตาราง  32      แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพร  

 
ปวส. / 

อนุปริญญา  
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตร ีการศึกษา  

   

   x  4.48 4.30 4.50 
4.24 -0.24* -0.06 -0.26* ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย / 

ปวช.  (0.025) (0.503) (0.048) 
ปวส. / อนุปริญญา                    4.48  0.18* -0.02 

   (0.021) (0.866) 
ปริญญาตรี 4.30   -0.20 

    (0.069) 
*     มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
ผลการวเิคราะหจากตาราง 32 โดยการทดสอบแบบ Least Significant Difference        

( LSD )   ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  สามารถสรุปผลการวิเคราะหได  ดังน้ี 
 
ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช    กับผูบริโภคที่มี

ระดับการศึกษาศึกษาปวส. / อนุปริญญา  จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .025  ซ่ึง
นอยกวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช  
มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   นอย
กวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาศึกษาปวส. / อนุปริญญา     ที่ระดับนัยสําคัญ  .05      โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -0.24 

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช      กับผูบริโภคที่มี
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .048  ซ่ึงนอยกวา  
.05  หมายความวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช    มี
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   นอย
กวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี   ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ  -0.26 

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาศึกษาปวส. / อนุปริญญา  กับผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .021  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวา
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ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาศึกษาปวส. / อนุปริญญา  มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินดานการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   มากกวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี   ที่ระดับ
นัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  0.18 
 
ตาราง  33     แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา

แตกตางกันกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่น
ใหซ้ือแชมพูสมุนไพร    

 
ปวส. / 

อนุปริญญา     
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตร ีการศึกษา  

   

  x  4.32 4.09 4.40 
3.80 -0.52* -0.29* -0.60* ต่ํากวามัธยมศึกษาตอน

ปลาย / ปวช.  (0.000) (0.013) (0.000) 
ปวส. / อนุปริญญา             4.32  0.23* -0.08 

   (0.008) (0.553) 
ปริญญาตรี 4.09   -0.31* 

    (0.012) 
*       มีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 
 
ผลการวเิคราะหจากตาราง 33 โดยการทดสอบแบบ Least Significant Difference        

( LSD )   ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  สามารถสรุปผลการวิเคราะหได  ดังน้ี 
 
ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  กับผูบริโภคที่มี

ระดับการศึกษาปวส. / อนุปริญญา  จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .000  ซึ่งนอย
กวา  .05  หมายความวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.     
มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพู
สมุนไพร   นอยกวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปวส. / อนุปริญญา    ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  
โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.52 

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  กับผูบริโภคที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี  จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .013  ซ่ึงนอยกวา  .05  
หมายความวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  มีแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   นอย
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กวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี   ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ  -0.29 

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  กับผูบริโภคที่มี
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .000  ซ่ึงนอยกวา  
.05  หมายความวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  มี
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพู
สมุนไพร   นอยกวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี   ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  
โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -0.60 

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปวส. / อนุปริญญา  กับผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี   จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .008  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวา
ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปวส. / อนุปริญญา  มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   มากกวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี      ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  0.23 

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี    กับผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี  จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .012  ซ่ึงนอยกวา  .05  หมายความวา
ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   นอยกวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี   ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -0.31 

 
5.  รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู

สมุนไพรที่แตกตางกัน   สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี 
H0 : รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู

สมุนไพรไมแตกตางกัน 
H1 : รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู

สมุนไพรที่แตกตางกัน 
ในการทดสอบสมมติฐานแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่นํามา

ทดสอบ  ไดแกเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร   เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร   การ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร      และการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง
เดียว   ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) การทดสอบสมมติฐานใช
ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0 ) ก็ตอเม่ือ คา F-Prob.มีคานอย
กวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( H1 )  
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ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) 
โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตาราง  34       แสดงการเปรียบเทียบแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร

โดยรวมในดานตางๆ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลง
ความ
แปร 
ปรวน 

SS df  MS F-
Ratio 

F-
Prob

. 

ระหวาง
กลุม 

751.422 4 187.855 2.524* .041 

ภายใน
กลุม 

29401.016 395 74.433   

แน ว โ น ม พฤติ ก ร ร ม
เกณฑที่ จ ะ ใช ใ นการ
ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ แ ช ม พู
สมุนไพรดานคุณสมบัติ
ของแชมพูสมุนไพร    รวม 30152.437 399    

ระหวาง
กลุม 

751.422 4 187.855 2.524* .041 

ภายใน
กลุม 

29401.016 395 74.433   

แน ว โ น ม พฤติ ก ร ร ม
เกณฑที่ จ ะ ใช ใ นการ
ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ แ ช ม พู
สมุนไพรดานราคาของ
แชมพูสมุนไพร    รวม 30152.437 399    

ระหวาง
กลุม 

.600 4 .150 .367 .832 

ภายใน
กลุม 

161.278 395 .408   

แนวโนมพฤติกรรมการ
ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ แ ช ม พู
สมุนไพร       

รวม 161.877 399    
ระหวาง
กลุม 

.881 4 .220 .400 .808 

ภายใน
กลุม 

217.279 395 .550   

แนวโนมพฤตกิรรมการ
บอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือ

แชมพูสมุนไพร 
 

รวม 218.160 399    
*       มีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 
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จากตาราง 34  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอาชีพของผูบริโภคกับแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรในดานตางๆ โดยใชสถิติการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA)   สามารถสรุปสมมติฐานในการ
วิจัยไดดังน้ี 

 
 เปรียบเทียบรายไดตอเดือนของผูบริโภคกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู

สมุนไพร  พบวา  การทดสอบความแตกตางระหวางรายไดตอเดือนกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติ
ของแชมพูสมุนไพร   เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพู
สมุนไพร   มีคา F- Prob. เทากับ .041, .041 ซ่ึงนอยกวา 0.05   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
( H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  ราคาของ
แชมพูสมุนไพร  แตกตางกัน  ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน       
( Multiple Comparison )  ใชวิธีทดสอบแบบ  Least Significant Difference ( LSD )   เพ่ือหา
วาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ดังตอไปน้ี 

 
เปรียบเทียบรายไดตอเดือนของผูบริโภคกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพู

สมุนไพร  พบวา  การทดสอบความแตกตางระหวางรายไดตอเดือนกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   การบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือ
แชมพูสมุนไพร มีคา F-Prob. เทากับ .832,  .808  ซ่ึงมากกวา 0.05   น่ันคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก    ( H0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผล
ตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   การ
บอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร ไมแตกตางกัน 
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ตาราง 35    แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือน
แตกตางกันกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร 

 
10,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
40,000 
บาท 

มากกวา 
40,000 
บาท ขึ้น

ไป 

 
รายไดตอเดือน 

 
   
 
 
  x  74.78 76.54 77.33 72.50 
74.05 -0.73 -2.48 -3.27* 1.55 นอยกวาหรือเทากับ 10,000 

บาท  (0.560) (0.055) (0.049) (0.395) 
10,001 - 20,000 บาท 74.78  -1.75 -2.54 2.28 

   (0.110) (0.092) (0.179) 
20,001 - 30,000 บาท 76.54   -0.79 4.04* 

    (0.609) (0.020) 
30,001 - 40,000 บาท 77.33    4.83* 

     (0.017) 
*       มีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 
 
ผลการวเิคราะหจากตาราง 35 โดยการทดสอบแบบ Least Significant Difference        

( LSD )   ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  สามารถสรุปผลการวิเคราะหได  ดังน้ี 
 
ผูบริโภคที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท  กับผูบริโภคที่มีรายไดระหวาง 

30,001 - 40,000 บาท จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .049  ซ่ึงนอยกวา  .05  
หมายความวาผูบริโภคที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท  มีแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติ
ของแชมพูสมุนไพร   นอยกวาผูบริโภคที่มีรายไดระหวาง 30,001 - 40,000 บาท    ที่ระดับ
นัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -3.27 

ผูบริโภคที่มีรายไดระหวาง 20,001 - 30,000 บาท   กับผูบริโภคที่มีรายไดมากกวา 
40,000 บาท ขึ้นไป จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .020  ซ่ึงนอยกวา  .05  
หมายความวาผูบริโภคที่มีรายไดระหวาง 20,001 - 30,000 บาทมีแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของ
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แชมพูสมุนไพร   มากกวาผูบริโภคที่มีรายไดมากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป   ที่ระดับนัยสําคัญ  
.05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  4.04 

ผูบริโภคที่มีรายไดระหวาง 30,001 - 40,000 บาท   กับผูบริโภคที่มีรายไดมากกวา 
40,000 บาท ขึ้นไป จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .017  ซ่ึงนอยกวา  .05  
หมายความวาผูบริโภคที่มีรายไดระหวาง 30,001 - 40,000 บาท  มีแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติ
ของแชมพูสมุนไพร   มากกวาผูบริโภคที่มีรายไดมากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป   ที่ระดับ
นัยสําคัญ  .05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  4.83 

 
ตาราง 36    แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือน

แตกตางกันกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร 

 
10,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
40,000 
บาท 

มากกวา 
40,000 
บาท ขึ้น

ไป 

 
รายไดตอเดือน 

 
   
 
  

 x  25.22 23.46 22.67 27.50 
25.95 0.73 2.48 3.27* -1.55 นอยกวาหรือเทากับ 10,000 

บาท  (0.560) (0.055) (0.049) (0.395) 
10,001 - 20,000 บาท 25.22  1.75 2.54 -2.28 

   (0.110) (0.092) (0.179) 
20,001 - 30,000 บาท 23.46   0.79 -4.04* 

    (0.609) (0.020) 
30,001 - 40,000 บาท 22.67    -4.83* 

     (0.017) 
*      มีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 
 
ผลการวเิคราะหจากตาราง 36 โดยการทดสอบแบบ Least Significant Difference        

( LSD )   ที่ระดับนัยสําคัญ  .05  สามารถสรุปผลการวิเคราะหได  ดังน้ี 
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ผูบริโภคที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท  กับผูบริโภคที่มีรายไดระหวาง 
30,001 - 40,000 บาท จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .049  ซ่ึงนอยกวา  .05  
หมายความวาผูบริโภคที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท  มีแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของ
แชมพูสมุนไพร  มากกวาผูบริโภคที่มีรายไดระหวาง 30,001 - 40,000 บาท    ที่ระดับนัยสําคัญ  
.05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  3.27 

ผูบริโภคที่มีรายไดระหวาง 20,001 - 30,000 บาท   กับผูบริโภคที่มีรายไดมากกวา 
40,000 บาท ขึ้นไป จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .020  ซ่ึงนอยกวา  .05  
หมายความวาผูบริโภคที่มีรายไดระหวาง 20,001 - 30,000 บาทมีแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของ
แชมพูสมุนไพร นอยกวาผูบริโภคที่มีรายไดมากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป   ที่ระดับนัยสําคัญ  
.05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -4.04 

ผูบริโภคที่มีรายไดระหวาง 30,001 - 40,000 บาท   กับผูบริโภคที่มีรายไดมากกวา 
40,000 บาท ขึ้นไป จากการวิเคราะห  พบวาคา Sig. เทากับ  .017  ซ่ึงนอยกวา  .05  
หมายความวาผูบริโภคที่มีรายไดระหวาง 30,001 - 40,000 บาทมีแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของ
แชมพูสมุนไพร  นอยกวาผูบริโภคที่มีรายไดมากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป   ที่ระดับนัยสําคัญ  
.05  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  -4.83 

 
สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตไดแก กิจกรรม  และความสนใจมีความสัมพันธ

ตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ในการทดสอบสมมติฐานแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่นํามา

ทดสอบ  ไดแกเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร    เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร   การ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร      และการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 

 
รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู

สมุนไพร   สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี 
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H0 :   รูปแบบการดําเนนิชีวติไมมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อ
แชมพูสมุนไพร     

H1  :  รูปแบบการดําเนนิชีวติมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพร     
 

ตาราง 37     แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคกับ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร 

 
เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซ้ือแชมพู

สมุนไพร 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ดานคุณสมบัติ
ของแชมพู
สมุนไพร 

ดานราคาของ
แชมพูสมุนไพร 

ผลรวมดานกจิกรรม Pearson Correlation (r) .130** -.130** 
 Sig. (2- tailed) (.009) (.009) 
 n 400 400 

ผลรวมดานความ
สนใจ 

Pearson Correlation (r) .190** -.190** 

 Sig. (2- tailed) (.000) (.000) 
 n 400 400 

**      มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.01 
 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธจากตาราง 37  โดยใชการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยาง

งายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถสรุปสมมติฐาน
ในการวิจัยได  ดังน้ี 

 
ความสัมพันธระหวางผลรวมที่เปนตัวแปรดานกิจกรรม      ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

สุขภาพและสมุนไพร กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชใน
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) 
เทากับ .009   ซ่ึงนอยกวา 0.01   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .01    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ 
.130  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สุขภาพและสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  
เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางผลรวมที่เปนตัวแปรดานกิจกรรม      ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

สุขภาพและสมุนไพร กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชใน
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ 
.009   ซ่ึงนอยกวา 0.01   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   
หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ  -.130  แสดง
วาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซึ่งอยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
ตรงกันขาม  กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพและ
สมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดาน
เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  ลดลงเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางผลรวมที่เปนตัวแปรดานความสนใจ      ซ่ึงเปนความสนใจที่

เกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพร กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานเกณฑ
ที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- 
tailed) เทากับ .000   ซ่ึงนอยกวา 0.01   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   
เทากับ .190  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา   และมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
ความสนใจที่เกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น    ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดาน
คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางผลรวมที่เปนตัวแปรดานความสนใจ      ซ่ึงเปนความสนใจที่

เกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพร กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานเกณฑ
ที่จะใชในการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- 
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tailed) เทากับ .000   ซ่ึงนอยกวา 0.01   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   
เทากับ  -.190  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา   และมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขาม  กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
ความสนใจที่เกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น    ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคา
ของแชมพูสมุนไพร  ลดลงเล็กนอย 

 
ตาราง  38  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 
 

แนวโนมพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อแชมพูสมุนไพร ตัวแปรที่ศึกษา 
Pearson Correlation (r) Sig. (2- tailed) n 

ผลรวมดานกจิกรรม .142** (.005) 400 
ผลรวมดานความสนใจ .107* (.032) 400 

**      มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.01 
*       มีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 
 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธจากตาราง 38  โดยใชการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยาง

งายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถสรุปสมมติฐาน
ในการวิจัยได  ดังน้ี 

 
ความสัมพันธระหวางผลรวมที่เปนตัวแปรดานกิจกรรม      ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

สุขภาพและสมุนไพร กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .005   ซ่ึงนอยกวา 0.01   น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ .142  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึง
อยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภครูปแบบ
การดําเนินชีวิตดานมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น    ทําใหผูบริโภคมี
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แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  เพ่ิมขึ้น
เล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางผลรวมที่เปนตัวแปรดานความสนใจ      ซ่ึงเปนความสนใจที่

เกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพร กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .032   ซ่ึงนอยกวา 0.05   น่ัน
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้ง
สองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ .107  แสดงวาตัวแปรทั้งสอง
ขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ 
เม่ือผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจที่เกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น    
ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพร  เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

 
ตาราง 39  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพู
สมุนไพร 

 
แนวโนมพฤตกิรรมการบอกตอบุคคลอ่ืนใหซ้ือแชมพูสมุนไพร ตัวแปรที่ศึกษา 

Pearson Correlation (r) Sig. (2- tailed) n 
ผลรวมดานกจิกรรม .092 (.067) 400 
ผลรวมดานความสนใจ .101* (.044) 400 

*    มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธจากตาราง  39  โดยใชการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยาง

งายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถสรุปสมมติฐาน
ในการวิจัยได  ดังน้ี 

 
ความสัมพันธระหวางผลรวมที่เปนตัวแปรดานกิจกรรม      ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

สุขภาพและสมุนไพร กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอ
บุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .067   ซ่ึงมากกวา 0.05    
น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ตัวแปรทั้ง
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สองขางตนไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05       ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

 
ความสัมพันธระหวางผลรวมที่เปนตัวแปรดานความสนใจ      ซ่ึงเปนความสนใจที่

เกี่ยวกับสูขภาพและสมุนไพร กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการ
บอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .044   ซ่ึงนอยกวา 
0.05   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัว
แปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ .101  แสดงวาตัวแปรทั้งสอง
ขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ 
เม่ือผูบริโภคมีความสนใจที่เกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น    ทําใหผูบริโภคมี
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพู
สมุนไพร  เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

 
สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพของผูบริโภคมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ในการทดสอบสมมติฐานแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่นํามา

ทดสอบ  ไดแกเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร    เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร   การ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร      และการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 

 
บุคลิกภาพของผูบริโภคมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู

สมุนไพร  สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี 
 
H0 :      บคุลิกภาพของผูบริโภคไมมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือแชมพูสมุนไพร     
H1 : บุคลิกภาพของผูบริโภคมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ

แชมพูสมุนไพร     
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ตาราง 40  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพของผูบริโภคกับแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร     เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร 

 
แนวโนมพฤตกิรรมเกณฑทีจ่ะใชใน
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 

 
 

ตัวแปรที่ศึกษา ดานคุณสมบัติ
ของแชมพู
สมุนไพร 

ดานราคาของ
แชมพูสมุนไพร 

Pearson Correlation (r) .067 -.067 

Sig. (2- tailed) (.179) (.179) 
1. บุคลิกภาพแบบลาสมัย / 
ตามสมัย 

n 400 400 

Pearson Correlation (r) -.020 .020 
Sig. (2- tailed) (.694) (.694) 

2. บุคลิกภาพแบบยึด
ภาพพจนของตราสินคา / 
ยึดความประหยัด       
(คุมคากับราคา) 

n 400 400 

Pearson Correlation (r) .117* -.117* 

Sig. (2- tailed) (.019) (.019) 
3. บุคลิกภาพแบบแสวงหา
สิ่งใหม ๆ /  อนุรักษนิยม   

n 400 400 

Pearson Correlation (r) .154** -.154** 
Sig. (2- tailed) (.002) (.002) 

4. บุคลิกภาพแบบนิยม
สินคาตางประเทศ  / นิยม
สินคาไทย n 400 400 

**     มีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01 
*      มีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 
 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธจากตาราง 40  โดยใชการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยาง

งายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถสรุปสมมติฐาน
ในการวิจัยได  ดังน้ี 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบลาสมัย / ตามสมัย กับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
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ดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .179   ซ่ึงมากกวา 0.05   
น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0)   และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้ง
สองขางตนไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว  

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบยึดภาพพจนของตราสินคา / ยึดความ

ประหยัด (คุมคากับราคา) กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะ
ใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- 
tailed) เทากับ .694   ซ่ึงมากกวา 0.05   น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0)   และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบแสวงหาสิ่งใหม ๆ / อนุรักษนิยม กับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .019   ซ่ึงนอย
กวา 0.05   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความ
วา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ .117  แสดงวาตัว
แปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมีบุคลิกภาพแบบอนุรักษนิยม  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบนิยมสินคาตางประเทศ / นิยมสินคา

ไทย กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .002   ซ่ึง
นอยกวา 0.01   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   
หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ .154  แสดงวา
ตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซึ่งอยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมีบุคลิกภาพแบบนิยมสินคาไทย  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานคณุสมบัติของแชมพูสมุนไพร  เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
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ความสัมพันธระหวางตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบลาสมัย / ตามสมัย กับแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานราคาของแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .179   ซ่ึงมากกวา 0.05   น่ัน
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0)   และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้ง
สองขางตนไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว  

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบยึดภาพพจนของตราสินคา / ยึดความ

ประหยัด (คุมคากับราคา) กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะ
ใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) 
เทากับ .694   ซ่ึงมากกวา 0.05   น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0)   และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบแสวงหาสิ่งใหม ๆ / อนุรักษนิยม กับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .019   ซ่ึงนอยกวา 
0.05   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัว
แปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ -.117  แสดงวาตัวแปรทั้งสอง
ขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขาม
กลาวคือ ถาผูบริโภคมีบุคลิกภาพแบบแสวงหาสิ่งใหม ๆ  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคา
ของแชมพูสมุนไพร  ลดลงเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบนิยมสินคาตางประเทศ / นิยมสินคา

ไทย กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .002   ซ่ึงนอย
กวา 0.01   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความ
วา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ -.154  แสดงวาตัว
แปรทั้งสองขางมีความสัมพันธในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขาม 
กลาวคือ ถาผูบริโภคมีบุคลิกภาพแบบนิยมสินคาตางประเทศ  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนม
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พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานราคาของแชมพูสมุนไพร  ลดลงเล็กนอย 
 
ตาราง  41  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพของผูบริโภคกับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 
 

แนวโนมพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อแชมพูสมุนไพร ตัวแปรที่ศึกษา 
Pearson Correlation (r) Sig. (2- tailed) n 

1. บุคลิกภาพแบบลาสมัย / ตามสมัย -.110* (.028) 400 
2. บุคลิกภาพแบบยึดภาพพจนของ
ตราสินคา / ยดึความประหยัด       
(คุมคากับราคา) 

.027 (.589) 400 

3. บุคลิกภาพแบบแสวงหาสิ่งใหม ๆ  
/  อนุรักษนิยม   

.071 (.156) 400 

4. บุคลิกภาพแบบนิยมสินคา
ตางประเทศ  / นิยมสินคาไทย 

.075 (.137) 400 

*       มีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 
 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธจากตาราง  41  โดยใชการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยาง

งายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถสรุปสมมติฐาน
ในการวิจัยได  ดังน้ี 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบลาสมัย / ตามสมัย กับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig.         
(2- tailed) เทากับ .028   ซ่ึงนอยกวา 0.05   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   
เทากับ -.110  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา   และมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ ถาผูบริโภคมีบุคลิกภาพแบบลาสมัย   ทํา
ใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  ลดลง
เล็กนอย 
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ความสัมพันธระหวางตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบยึดภาพพจนของตราสินคา / ยึดความ
ประหยัด (คุมคากับราคา)      กับแนวโนมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .589   ซ่ึงมากกวา 0.05      น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ตัวแปรทั้งสอง
ขางตนไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05       ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

ความสัมพันธระหวางตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบแสวงหาสิ่งใหม ๆ / อนุรักษนิยม      
กับแนวโนมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรสมุนไพร  พบวา 
คา Sig. (2- tailed) เทากับ .156   ซ่ึงมากกวา 0.05      น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนไมมีความสัมพันธกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05       ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ความสัมพันธระหวางตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบนิยมสินคาตางประเทศ / นิยมสินคา
ไทย      กับแนวโนมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
สมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .137   ซ่ึงมากกวา 0.05      น่ันคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H 0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05       ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
ตาราง 42   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพของผูบริโภคกับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 
 

แนวโนมพฤตกิรรมการบอกตอบุคคลอ่ืนใหซ้ือแชมพู
สมุนไพร 

ตัวแปรที่ศึกษา 

Pearson Correlation (r) Sig. (2- tailed) n 
1. บุคลิกภาพแบบลาสมัย / ตามสมัย -.080 (.109) 400 
2. บุคลิกภาพแบบยึดภาพพจนของตรา
สินคา / ยึดความประหยัด       (คุมคา
กับราคา) 

.003 (.953) 400 

3. บุคลิกภาพแบบแสวงหาสิ่งใหม ๆ    
/  อนุรักษนิยม   

.106* (.034) 400 

4. บุคลิกภาพแบบนิยมสินคา
ตางประเทศ  / นิยมสินคาไทย 

.082 (.104) 400 

*         มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธจากตาราง  42  โดยใชการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยาง

งายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถสรุปสมมติฐาน
ในการวิจัยได  ดังน้ี 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบลาสมัย / ตามสมัย กับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอ่ืนใหซ้ือแชมพูสมุนไพร  
พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .109   ซ่ึงมากกวา 0.05   น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 

0)   และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนไมมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบยึดภาพพจนของตราสินคา / ยึดความ

ประหยัด (คุมคากับราคา)      กับแนวโนมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอ
บุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .953   ซ่ึงมากกวา 0.05      
น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ตัวแปรทั้ง
สองขางตนไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05       ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบแสวงหาสิ่งใหม ๆ / อนุรักษนิยม กับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพู
สมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .034   ซ่ึงนอยกวา 0.05   น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ .106  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึง
อยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมีบุคลิกภาพ
แบบ อนุรักษนิยม  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อดานการบอกตอบุคคล
อ่ืนใหซ้ือแชมพูสมุนไพร  เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบนิยมสินคาตางประเทศ / นิยมสินคา

ไทย      กับแนวโนมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพู
สมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .104   ซ่ึงมากกวา 0.05      น่ันคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H 0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05       ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานที่ 4 ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรมีความสัมพันธ
ตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ในการทดสอบสมมติฐานแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่นํามา

ทดสอบ  ไดแกเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร   เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร   การ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร      และการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 

 
ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรมีความสัมพันธตอแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี 
 
H0 : ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกบัแชมพูสมุนไพรไมมีความสัมพันธตอ

แนวโนมพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อแชมพูสมุนไพร     
H1 : ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรมีความสัมพันธตอแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร     
 

ตาราง  43  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับ
แชมพูสมุนไพรกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชใน
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    เกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร 

 
แนวโนมพฤตกิรรมเกณฑทีจ่ะใชใน
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 

 
 

ตัวแปรที่ศึกษา ดานคุณสมบัติ
ของแชมพู
สมุนไพร 

ดานราคาของ
แชมพูสมุนไพร 

Pearson Correlation (r) -.019 .019 
Sig. (2- tailed) (.712) (.712) 

ผลรวมดานความรูความ
เขาใจของผูบริโภค
เกี่ยวกบัแชมพูสมุนไพร n 400 400 
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธจากตาราง 43  โดยใชการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยาง
งายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถสรุปสมมติฐาน
ในการวิจัยได  ดังน้ี 

 
ความสัมพันธระหวางผลรวมที่เปนตัวแปรดานความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับ

แชมพูสมุนไพร      กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชใน
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) 
เทากับ .712   ซ่ึงมากกวา 0.05      น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)  หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05       ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
ความสัมพันธระหวางผลรวมที่เปนตัวแปรดานความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับ

แชมพูสมุนไพร      กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชใน
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ 
.712   ซ่ึงมากกวา 0.05      น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  
หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05       
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
ตาราง 44    แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับ

แชมพูสมุนไพรกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพร 

 
แนวโนมพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อแชมพูสมุนไพร ตัวแปรทีศ่ึกษา 

Pearson Correlation (r) Sig. (2- tailed) n 
ผลรวมดานความรูความเขาใจของ
ผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร 

-.103* (.040) 400 

*      มีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 
 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธจากตาราง 44  โดยใชการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยาง

งายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถสรุปสมมติฐาน
ในการวิจัยได  ดังน้ี 
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ความสัมพันธระหวางผลรวมที่เปนตัวแปรดานความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับ
แชมพูสมุนไพร      กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .040   ซ่ึงนอยกวา 0.05   น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ  -.103  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึง
อยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขาม  กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  ลดลงเล็กนอย 

 
ตาราง 45   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับ

แชมพูสมุนไพรกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคล
อ่ืนใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 

 
แนวโนมพฤตกิรรมการบอกตอบุคคลอ่ืนใหซ้ือแชมพู

สมุนไพร 
ตัวแปรทีศ่ึกษา 

Pearson Correlation (r) Sig. (2- tailed) n 
ผลรวมดานความรูความเขาใจของ
ผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร 

-.040 (.421) 400 

 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธจากตาราง 45   โดยใชการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยาง

งายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถสรุปสมมติฐาน
ในการวิจัยได  ดังน้ี 

 
ความสัมพันธระหวางผลรวมที่เปนตัวแปรดานความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับ

แชมพูสมุนไพร      กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอ
บุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร  พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ .421   ซ่ึงมากกวา 0.05      
น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ตัวแปรทั้ง
สองขางตนไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05       ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานที่  5 ปจจัยทางดานผลิตภัณฑไดแก คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    
คุณภาพของแชมพูสมุนไพร  ตราสินคาแชมพูสมุนไพร  ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร    
และบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพรมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ในการทดสอบสมมติฐานแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่นํามา
ทดสอบ  ไดแกเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร   เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร   การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร      และการบอก
ตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 

 
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู

สมุนไพร   สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี 
 
H0 :     ปจจัยทางดานผลติภัณฑไมมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือแชมพูสมุนไพร     
H1 : ปจจัยทางดานผลติภัณฑมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ

แชมพูสมุนไพร     
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ตาราง  46    แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานผลิตภัณฑกับแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานคุณสมบัติ ของแชมพูสมุนไพร   เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร 

 
แนวโนมพฤตกิรรมเกณฑทีจ่ะใชใน
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 

 
 

ตัวแปรที่ศึกษา ดานคุณสมบัติ
ของแชมพู
สมุนไพร 

ดานราคาของ
แชมพูสมุนไพร 

Pearson Correlation (r) .099* -.099* 
Sig. (2- tailed) (.047) (.047) 

ผลรวมดานคณุสมบัติของ
แชมพูสมุนไพร 

n 400 400 

Pearson Correlation (r) .188** -.188** 
Sig. (2- tailed) (.000) (.000) 

ผลรวมดานคณุภาพของ
แชมพูสมุนไพร   

n 400 400 

Pearson Correlation (r) -.239** .239** 
Sig. (2- tailed) (.000) (.000) 

ผลรวมดานตราสินคา
แชมพูสมุนไพร   

n 400 400 

Pearson Correlation (r) -.140** .140** 
Sig. (2- tailed) (.005) (.005) 

ผลรวมดานความ
หลากหลายของแชมพู
สมุนไพร     n 400 400 

Pearson Correlation (r) -.189** .189** 
Sig. (2- tailed) (.000) (.000) 

ผลรวมดานบรรจุภัณฑของ
แชมพูสมุนไพร 

n 400 400 

**     มีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01 
*      มีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 
 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธจากตาราง 46  โดยใชการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยาง

งายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถสรุปสมมติฐาน
ในการวิจัยได  ดังน้ี 
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ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  
กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .047  ซ่ึง
นอยกวา 0.05   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   
หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ .099  แสดงวา
ตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็นดวยกับคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําให
ผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  

กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .047  ซ่ึงนอย
กวา 0.05   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความ
วา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ -.099  แสดงวาตัว
แปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกัน
ขาม   กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็นดวยกับคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําให
ผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  ลดลงเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานคุณภาพของแชมพูสมุนไพร  

กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .000  ซ่ึง
นอยกวา 0.01   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   
หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ .188  แสดงวา
ตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา     และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็นดวยกับคุณภาพของแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําให
ผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
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ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานคุณภาพของแชมพูสมุนไพร  
กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .000  ซ่ึงนอย
กวา 0.01   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความ
วา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ -.188  แสดงวาตัว
แปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกัน
ขาม   กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็นดวยกับคุณภาพของแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําให
ผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  ลดลงเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานตราสินคาแชมพูสมุนไพร  กับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .000  ซ่ึงนอย
กวา 0.01   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความ
วา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ -.239  แสดงวาตัว
แปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกัน
ขาม   กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็นดวยกับตราสินคาแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหผูบริโภคมี
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  ลดลงเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานตราสินคาแชมพูสมุนไพร  กับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .000  ซ่ึงนอยกวา 
0.01   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัว
แปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ .239  แสดงวาตัวแปรทั้งสอง
ขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ 
เม่ือผูบริโภคเห็นดวยกับตราสินคาแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานราคาของแชมพูสมุนไพร  เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
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ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานความหลากหลายของแชมพู
สมุนไพร  กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  
.005  ซ่ึงนอยกวา 0.01   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   
หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)    เทากับ -.140  แสดง
วาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา  และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
ตรงกันขาม    กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็นดวยกับความหลากหลายของแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมาก
ขึ้น  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  ลดลงเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานความหลากหลายของแชมพู

สมุนไพร  กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  
.005  ซ่ึงนอยกวา 0.01   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   
หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ .140  แสดงวา
ตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา    และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็นดวยกับความหลากหลายของแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  
ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร  

กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .000  ซ่ึง
นอยกวา 0.01   นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   
หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ -.189  แสดงวา
ตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา    และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
ตรงกันขาม    กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็นดวยกับบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  
ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  ลดลงเล็กนอย 
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ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร  
กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .000  ซ่ึงนอย
กวา 0.01   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความ
วา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ .189  แสดงวาตัว
แปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็นดวยกับบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําให
ผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

 
ตาราง  47    แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานผลิตภัณฑกับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 
 

แนวโนมพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อแชมพูสมุนไพร ตัวแปรที่ศึกษา 
Pearson Correlation (r) Sig. (2- tailed) n 

ผลรวมดานคณุสมบัติของแชมพู
สมุนไพร 

-.099* (.048) 400 

ผลรวมดานคณุภาพของแชมพู
สมุนไพร   

-.102* (.042) 400 

ผลรวมดานตราสินคาแชมพูสมุนไพร   -.105* (.036) 400 
ผลรวมดานความหลากหลายของ
แชมพูสมุนไพร     

.139** (.005) 400 

ผลรวมดานบรรจุภัณฑของแชมพู
สมุนไพร 

.119* (.017) 400 

**     มีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01 
*      มีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 
 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธจากตาราง 47  โดยใชการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยาง

งายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถสรุปสมมติฐาน
ในการวิจัยได  ดังน้ี 
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ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  
กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  
พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .048  ซ่ึงนอยกวา 0.05   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 

0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ  (r)   เทากับ -.099  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซึ่งอยูในระดับต่ํา   
และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็นดวยกับคุณสมบัติ
ของแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  ลดลงเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานคุณภาพของแชมพูสมุนไพร  

กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 
พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .042  ซ่ึงนอยกวา 0.05   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 

0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ  (r)   เทากับ -.102  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซึ่งอยูในระดับต่ํา   
และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขาม   กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็นดวยกับคุณภาพ
ของแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  ลดลงเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานตราสินคาแชมพูสมุนไพร  กับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร พบวา 
คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .036  ซ่ึงนอยกวา 0.05   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0)   และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ  (r)   เทากับ -.105  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา   
และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็นดวยกับตราสินคา
แชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  ลดลงเล็กนอย 

ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานความหลากหลายของแชมพู
สมุนไพร  กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพร พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .005  ซ่ึงนอยกวา 0.01   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมี
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ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ .139  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึง
อยูในระดับต่ํา    และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็นดวย
กับความหลากหลายของแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร  
กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 
พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .017  ซ่ึงนอยกวา 0.05   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 

0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ  (r)   เทากับ .119  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซึ่งอยูในระดับต่ํา   
และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็นดวยกับบรรจุภัณฑของ
แชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
 
ตาราง 48   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานผลิตภัณฑกับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 
 

แนวโนมพฤตกิรรมการบอกตอบุคคลอ่ืนใหซ้ือแชมพู
สมุนไพร 

ตัวแปรที่ศึกษา 

Pearson Correlation (r) Sig. (2- tailed) n 
ผลรวมดานคณุสมบัติของแชมพู
สมุนไพร 

-.136** (.007) 400 

ผลรวมดานคณุภาพของแชมพู
สมุนไพร   

-.128* (.010) 400 

ผลรวมดานตราสินคาแชมพูสมุนไพร   -.098* (.049) 400 
ผลรวมดานความหลากหลายของ
แชมพูสมุนไพร     

.129** (.009) 400 

ผลรวมดานบรรจุภัณฑของแชมพู
สมุนไพร 

.108* (.031) 400 

**    มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
*     มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธจากตาราง 48  โดยใชการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยาง

งายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถสรุปสมมติฐาน
ในการวิจัยได  ดังน้ี 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  

กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพู
สมุนไพร พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .007  ซ่ึงนอยกวา  0.01   น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)    เทากับ -.136  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึง
อยูในระดับต่ํา    และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็น
ดวยกับคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร ลดลงเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานคุณภาพของแชมพูสมุนไพร  

กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพู
สมุนไพร พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .010  ซ่ึงนอยกวา  0.05   น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)    เทากับ -.128  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึง
อยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็น
ดวยกับคุณภาพของแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   ลดลงเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานตราสินคาแชมพูสมุนไพร  กับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพู
สมุนไพร พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .049  ซ่ึงนอยกวา  0.05   น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)    เทากับ -.098  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึง
อยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็น
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ดวยกับตราสินคาแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   ลดลงเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานความหลากหลายของแชมพู

สมุนไพร  กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือ
แชมพูสมุนไพร พบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .009  ซ่ึงนอยกวา  0.01   น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ .129  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึง
อยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็นดวย
กับความหลากหลายของแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนผลรวมปจจัยทางดานบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร  

กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพู
สมุนไพรพบวา คา Sig. (2- tailed) เทากับ  .031  ซ่ึงนอยกวา  0.05   น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H 0)   และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)   หมายความวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)   เทากับ .108  แสดงวาตัวแปรทั้งสองขางมีความสัมพันธ  ซ่ึง
อยูในระดับต่ํา   และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเห็นดวย
กับบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร  เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
 

สรุป  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยทางดานรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต  ดานบุคลิกภาพ ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร และดานผลิตภัณฑ กับ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานตางๆ ที่พบวา ตัวแปรทั้งสองขางมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ ถาผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิต
แสดงออกในรูปของกิจกรรม   และความสนใจที่เกี่ยวกับสุขภาพ และสมุนไพร  ดานบุคลิกภาพ
ที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น หรือเห็นดวยกับปจจัยดานผลิตภัณฑเพ่ิมมากขึ้น ทําใหผูบริโภคมี
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานตางๆ  ลดลงเล็กนอย อาจเนื่องจากมี
ปจจัยอ่ืนที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรลดลง เชน คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย ที่ผูบริโภคยังไมพึงพอใจ 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 49 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน สรุปผลการ
ทดสอบ 

สถิติที่ใช 

1. ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา และ
รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่
แตกตางกัน 
1.1 ผูบริโภคที่มีเพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดาน
คุณสมบัติ  และดานราคาของแชมพูสมุนไพรที่
แตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน t- test 

1.2 ผูบริโภคที่มีเพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดาน
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  และดานการ
บอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพรที่แตกตาง
กัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน t- test 

1.3 ผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรในดาน
ตางๆที่แตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน F-test 
 

1.4 ผูบริโภคที่มีอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดาน
คุณสมบัติ และดานราคาของแชมพูสมุนไพรที่
แตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน F-test 
 

1.5 ผูบริโภคที่มีอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรการ
ตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพร  และดานการบอกตอ
บุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพรที่แตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน F-test 
 

1.6 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา ที่แตกตางกันมีผล
ตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานคุณสมบัติ และดานราคาของแชมพู 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน F-test 
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ตาราง 49 (ตอ) 
 

สมมติฐาน สรุปผลการทดสอบ สถิติที่
ใช 

 สมุนไพรที่แตกตางกัน   
1.7 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา ที่แตกตางกันมีผล

ตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  และ
ดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพรที่
แตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน F-test 
 

1.8 ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อแชมพู
สมุนไพรดานคุณสมบัติ และดานราคาของแชมพู
สมุนไพรที่แตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน F-test 
 

1.9 ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อแชมพู
สมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  
และดานการบอกตอบุคคล อ่ืนให ซ้ือแชมพู
สมุนไพรที่แตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน F-test 
 

2. รูปแบบการดําเนินชีวติไดแก กิจกรรม  และความสนใจมีความสมัพันธตอแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.1 ผู บริ โภคที่ มี รูปแบบการดํ า เนินชี วิ ตได แก 

กิจกรรม  มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติ  
ดานราคาของแชมพูสมุนไพร  และดานการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   

ส อ ด ค ล อ ง กั บ
สมมติฐาน 

Pearson     
Correlation 

2.2 ผู บริ โภคที่ มี รูปแบบการดํ า เนินชี วิ ตได แก 
กิจกรรม  มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอ
บุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   

ไ ม ส อ ดคล อ ง กั บ
สมมติฐาน 

Pearson     
Correlation 

2.3 ผูบริโภคที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตไดแก ความ
สนใจมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการ 

ส อ ด ค ล อ ง กั บ
สมมติฐาน 

Pearson     
Correlation 
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ตาราง 49 (ตอ) 
 

สมมติฐาน สรุปผลการ
ทดสอบ 

สถิติที่ใช 

 ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรในดานตางๆ   
3. บุคลิกภาพของผูบริโภคมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู

สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.1 บุคลิกภาพของผูบริโภคแบบลาสมัย / ตามสมัย  

แบบยึดภาพพจนของตราสินคา / ยึดความประหยัด  
(คุ มค ากั บราคา )  มีความสัม พันธ ต อแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดาน
คุณสมบัติ     ดานราคาของแชมพูสมุนไพร   และ
ดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Pearson     
Correlation 

3.2 บุคลิกภาพของผูบริโภคแบบลาสมัย / ตามสมัย   มี
ความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 

สอดคล อ งกั บ
สมมติฐาน 

Pearson     
Correlation 

3.3 บุคลิกภาพของผูบริโภคแบบยึดภาพพจนของตรา
สินคา / ยึดความประหยัด  (คุมคากับราคา) แบบ
แสวงหาสิ่งใหม ๆ /  อนุรักษนิยม  แบบนิยมสินคา
ตางประเทศ  / นิยมสินคาไทย  มีความสัมพันธตอ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพร
ดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Pearson     
Correlation 

3.4 บุคลิกภาพของผูบริโภคแบบแสวงหาสิ่งใหม ๆ /  
อนุรักษนิยม มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคล
อ่ืนใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 

สอดคล อ งกั บ
สมมติฐาน 

Pearson     
Correlation 

3.5 บุคลิกภาพของผูบริโภคแบบนิยมสินคาตางประเทศ  
/ นิยมสินคาไทย มีความสัมพันธตอแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการ
บอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Pearson     
Correlation 
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ตาราง 49 (ตอ) 
 

สมมติฐาน สรุปผลการ
ทดสอบ 

สถิติที่ใช 

3.6 บุคลิกภาพของผูบริโภคแบบแสวงหาสิ่งใหม ๆ /  
อนุรักษนิยม  แบบนิยมสินคาตางประเทศ  / นิยม
สินคาไทย มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติ  
ดานราคาของแชมพูสมุนไพร 

สอดคล อ งกั บ
สมมติฐาน 

Pearson     
Correlation 

4. ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกบัแชมพูสมุนไพรมีความสัมพันธตอแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
4.1 ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพู

สมุนไพรมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติ  ดาน
ราคาของแชมพูสมุนไพร   และดานการบอกตอ
บุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Pearson     
Correlation 

4.2 ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพู
สมุนไพรมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพร  

สอดคล อ งกั บ
สมมติฐาน 

Pearson     
Correlation 

5. ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    คุณภาพของแชมพูสมุนไพร  
ตราสินคาแชมพูสมุนไพร  ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร    และบรรจุภัณฑของแชมพู
สมุนไพรมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

5.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก คุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร    คุณภาพของแชมพูสมุนไพร  ตรา
สินคาแชมพูสมุนไพร  ความหลากหลายของแชมพู
สมุนไพร    และบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพรมี
ความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพรในดานตางๆ 

สอดคล อ งกั บ
สมมติฐาน 

Pearson     
Correlation 

 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี  เปนการศึกษาปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีผลตอแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   ในบทนี้  ผูวิจัย
ไดแบงการเสนอเนื้อหาตามลําดับ   ดังนี้ ความมุงหมายของการวิจัย  ความสําคัญของงานวิจัย   
สมมติฐานของการศึกษาคนควา  วิธีดําเนินการศึกษาคนควา  การสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาคนควา  การหาคุณภาพของเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  
สรุปผลการศึกษาคนควา   การอภิปรายผล  ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย  และขอเสนอแนะใน
งานวิจัยครั้งตอไป  ดังน้ี 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.   เพ่ือศึกษาขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรไดแกเพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับ
การศึกษา    และรายไดตอเดือนมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.   เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตไดแก กิจกรรม  และความสนใจมีผลตอ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพของผูบริโภคมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. เพ่ือศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคัญของงานวิจัย 

1. เพ่ือนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและกลยุทธการตลาด
สําหรับธุรกิจดานแชมพูสมุนไพรใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายและสนองความตองการของ
ผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

2. เพ่ือผูประกอบการไดทราบถึงปจจัยที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือชวยในการทํานายหรือพยากรณการ
ยอมรับสินคาของผูบริโภคในอนาคต  



3. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับผูที่ตองการศึกษา หรือทําธุรกิจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร  
 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

1. ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับ
การศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรที่แตกตางกัน 

2. รูปแบบการดําเนินชีวิตไดแก กิจกรรม  และความสนใจมีความสัมพันธตอแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. บุคลิกภาพของผูบริโภคมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรมีความสัมพันธตอแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    คุณภาพของแชมพู
สมุนไพร  ตราสินคาแชมพูสมุนไพร  ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร    และบรรจุภัณฑ
ของแชมพูสมุนไพรมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ 
ผูบริโภคที่อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ที่ซ้ือหรือเคยซื้อแชมพูสมุนไพร 

 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่ซ้ือหรือเคยซื้อ

แชมพูสมุนไพรที่แนนอน   ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกกลุมตัวอยางจากการคํานวณตามสูตร   n  =   

2

2

)(4 E
Z    (อางอิงจาก ดร. กัลยา  วานิชยบัญชา. 2546 : 14) ในการหากลุมตัวอยาง  สําหรับ

การวิจัยครั้งน้ีขนาดของกลุมตัวอยางมีจํานวน 385 คน สํารองไว 15 คน  รวมขนาดของกลุม
ตัวอยางมีจํานวน 400 คน เม่ือระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ  +  5%  และกลุมตัวอยางนี้ได
จากการสุมมีขั้นตอน   ดังน้ี 

 
ขั้นที่   1     ใชวิธีสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการ

แบงเขตของกรุงเทพมหานคร 50 เขต เปน  6 กลุมเขตการปกครองตามระบบการบริหารและ
การปกครองของกรุงเทพมหานคร (WWW: bma.go.th: 11/ ธ.ค / 2546) คือ กลุมรัตนโกสินทร   
กลุมบูรพา  กลุมศรีนครินทร   กลุมเจาพระยา  กลุมกรุงธนเหนือ  และกลุมกรุงธนใต 



ขั้นที่   2     ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย   (Simple Random   Sampling) โดย
วิธีการจับฉลากเพื่อเลือกเขตใดเขตหนึ่งเปนตัวแทนของแตละกลุมการปกครอง ด้ังน้ัน จะได
หน่ึงเขตจากหนึ่งกลุมการปกครอง 

ขั้นที่    3    ใชวิธีสุมตัวอยางแบบวิจารณญาณหรือเจาะจง   (Judgement   
Sampling / Purposive   Sampling)  เลือกสถานที่ที่เปนตัวแทนของแตละเขตที่ไดจากขั้นที่ 2 
ในการเก็บแบบสอบถาม 

ขั้นที่   4    ใชวิธีสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา   (Quota   Sampling) เพ่ือใหได
จํานวนตัวอยางที่จะทําการเก็บขอมูลในแตละสถานที่ ที่ไดเลือกไวในขั้นที่ 3 

ขั้นที่    5    ใชวิธีสุมตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก  (Convenience   Sampling) 
โดยใชแบบสอบถามถามตามสถานที่ที่ไดกําหนดไวในแตละเขต   

 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม   ซ่ึง
ประกอบดวยคําถาม  6  ตอน คือ 

 
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดวยคําถามจํานวน 
5 ขอ   เปนแบบกําหนดใหเลือกตอบ (Multiple choice question) ระดับการวัดขอมูล ดังน้ี 

ขอที่ 1  เพศ ไดแก  เพศชาย และเพศหญิง  ระดับการวัดขอมูลประเภทสเกล
นามกําหนด (Nominal Scale)  

ขอที่ 2 อายุ ระดับการวัดขอมูลประเภทสเกลนามลําดับ (Ordinal Scale)  
ขอที่ 3 อาชีพ   ระดับการวัดขอมูลประเภทสเกลนามกําหนด (Nominal Scale) 
ขอที่ 4  ระดับการศึกษา   ระดับการวัดขอมูลประเภทสเกลนามลําดับ        

(Ordinal Scale) 
ขอที่ 5 รายไดตอเดือน ระดับการวัดขอมูลประเภทสเกลนามลําดบั (Ordinal 

Scale)         
                                      

 
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยระดับการวัดขอมูล
เกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปนลักษณะแบบสอบถามใชมาตราวัดแบบ   Likert  Scale 
ซ่ึงประกอบดวยคําถามจํานวน 12 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
Scale) โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ  



 
ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผูบริโภคที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยระดับการวัดขอมูล
เกี่ยวกับบุคลิกภาพของผูบริโภคที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปนประเภทแบบสอบถามที่เปนลักษณะ Semantic 
Differential Scale   ลักษณะของคําถามจะเปนคําถามที่มีความหมายตรงขามกัน ซ่ึง
ประกอบดวยคําถามจํานวน 4 ขอ ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามจะแสดงระดับ โดยมีคําตอบใหเลือก 4 
ระดับ     
 

ตอนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรทีมี่
ผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
ลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดปลายปด ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ (Multiple choice) มี 
2 ตัวเลือกคือ ใช และ ไมใช   จํานวน 10 ขอ มีขอที่ตองการคําตอบวา “ ใช ” จํานวน 6 ขอ
ไดแก ขอ1.1 ขอ 1.2 ขอ 1.4 ขอ 1.5   ขอ 1.7 และขอ 1.8     และขอที่ตองการคําตอบวา “ 
ไมใช ” จํานวน 4 ขอไดแกขอ 1.3 ขอ 1.6 ขอ 1.9 และขอ 1.10   สําหรับเกณฑการใหคะแนน
คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน   การสรุปผลความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพู
สมุนไพร โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน  (Ratio Scale) เพ่ือใชในการทดสอบ
สมมติฐาน  และในสวนของระดับความรูความเขาใจของผูบริโภคแบงออกเปนระดับโดยใช
มาตราวัดแบบสเกลนามลําดับ  (Ordinal Scale) เพ่ือแปลความหมายของระดับความรูความ
เขาใจในเชิงพรรณนา 

โดยแบงระดับความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรออกเปน 3  ระดับ   
เพ่ือแปลความหมายของระดับความรูความเขาใจ   ดังน้ี 

มีความรูความเขาใจระดับต่ํา หมายถึง สามารถตอบคําถามได 0 – 3   ขอ 
มีความรูความเขาใจระดับปานกลาง หมายถึง สามารถตอบคําถามได 4 – 7   ขอ 
มีความรูความเขาใจระดับสูง หมายถึง สามารถตอบคําถามได 8 – 10 ขอ 

 
ตอนที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยระดับการวัดขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   เปนลักษณะแบบสอบถามใชมาตราวัดแบบ   Likert Scale 
ประกอบดวยคําถามจํานวน 29 ขอ ซ่ึงประกอบดวยคําถามเชิงลบจํานวน 4 ขอ และคําถามเชิง
บวกจํานวน 25 ขอ โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ   โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) มีคะแนน 5 ระดับ 
    



สวนที่ 6 เปนคําถามเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของ
ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวยคําถามจํานวน  7 ขอ ดังน้ี 

คําถามมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Check Question)  จํานวน 4 ขอ โดยใชระดับ
การวัดขอมูลประเภทสเกลนามกําหนด (Nominal Scale) คือขอที่ 1 ขอที่ 3 และขอที่ 4   และใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทสเกลนามลําดับ (Ordinal Scale) คือขอที่ 2 

คําถามปลายเปด  (Open-ended Question) จํานวน 1 ขอ   คือขอที่ 5 โดยใชระดับการ
วัดขอมูลประเภทมาตราสวน (Ratio   Scale)   

คําถามปลายเปด  (Open-ended Question) จํานวน 2 ขอ คือขอที่ 6 และขอที่ 7   เปน
ประเภทแบบสอบถามที่เปนลักษณะ Semantic Differential Scale   ลักษณะของคําถามจะเปน
คําถามที่มีความหมายตรงขามกัน   โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ     
 
การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

แบบสอบถามฉบับน้ีไดทําการทดสอบความเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามโดย
นํามาทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 50 ชุด เพ่ือทดสอบความเขาใจในการตอบแบบสอบถาม
แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน  (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันรายดาน ดังน้ี 

รูปแบบการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับกิจกรรม เทากับ .9391 
รูปแบบการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับความสนใจ เทากับ .9417 
บุคลิกภาพของผูบริโภค เทากับ .8856 
คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร     เทากับ .8821 
คุณภาพของแชมพูสมุนไพร   เทากับ .8293 
ตราสินคาแชมพูสมุนไพร   เทากับ .8258 
ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร     เทากับ .8696 
บรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร เทากับ .9473 

 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แหลงขอมูล (Source of Data) การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive   
Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory   Research) โดยมุงศึกษาแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควา จากขอมูลที่มีผู
รวบรวมไวทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชนดังน้ี 

1.1 หนังสือพิมพธุรกิจ  วารสารตางๆ  
1.2 หนังสือทางวิชาการ  บทความ  วิทยานิพนธ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 



1.3 ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง   โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ  ดังน้ี 
2.1 ขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย   เ พ่ือขอความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถาม 
2.2 ดําเนินการเก็บขอมูลบริเวณที่ไดรับเลือกในขั้นตอนการสุมตัวอยาง 
2.3 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยจะดําเนินการจัดสงแบบสอบถาม

ใหกับผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง  พรอมทั้งชี้แจงและรอเก็บแบบสอบถามดวยตนเองตาม
พ้ืนที่ในการวิจัย  เพ่ือดําเนินการจัดทําและการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 

เม่ือไดรับแบบสอบถามกลบัคืนแลว ผูวิจัยไดนํามาตรวจสอบความสมบูรณพบวา
แบบสอบถามทั้ง 400 ฉบบัมีความสมบรูณสามารถนาํไปวิเคราะหได จึงนําไปวเิคราะหขอมูลโดย
ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป (Statistical Package for the Social Science หรือ SPSS) เพ่ือ
วิเคราะหคาสถิตติางๆ ดังนี ้

1. นําเสนอขอมูลสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม  โดยใชคารอยละ ( Percentage ) 
คาความถี่ จําแนกตามเพศ   อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายไดตอเดือน 

2. เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามที่ตางกัน   
เกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   โดยการใชการทดสอบคาที ( t-test 
) สําหรับกลุมตัวอยาง 2 กลุม    ใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาแปรปรวนทางเดียว ( One 
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) สําหรับกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป  
และทําการเปรียบเทียบเชิงซอน ( Multiple Comparison ) โดยใชวิธีทดสอบ  Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน 

3. การทดสอบความสัมพันธ ปจจัจดานรูปแบบการดําเนินชีวิตกับแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร โดยใช Pearson   Product  Moment  Correlation  Coefficient 
(r) หาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน  เปนคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรสองตัว 

4. การทดสอบความสัมพันธ ปจจัจดานบุคลิกภาพของผูบริโภคกับแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร โดยใช Pearson   Product  Moment  Correlation  Coefficient 
(r) หาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน  เปนคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรสองตัว 

5. การทดสอบความสัมพันธ ปจจัจปจจัยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพู
สมุนไพรกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร โดยใช Pearson   Product  



Moment  Correlation  Coefficient (r) หาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน  
เปนคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว 

6. การทดสอบความสัมพันธ ปจจัจปจจัยดานผลิตภัณฑกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร โดยใช Pearson   Product  Moment  Correlation  Coefficient (r) 
หาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน  เปนคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรสองตัว 
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
  

การศึกษาปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร     ผลจากการศึกษาสามารถสรุปผลได ดังน้ี 

 
ตอนที่ 1  ดานขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา    และรายไดตอเดือน    
เพศ  - สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 66.0    สวนเพศชาย 

มีจํานวน 138 คน   คิดเปนรอยละ 34.0   
อายุ  - ดานอายุ พบวา อายุ 21 – 30 ป มีมากที่สุด มีจํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 

29.0 รองลงมา อายุ 31 - 40 ป มีจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.5   อายุ 41 - 50 ป มี
จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.5   อายุต่ํากวาหรือเทากับ  20 ป  มีจํานวน 71 คน คิดเปน
รอยละ 17.8    และอายุมากกวา  50  ป ขึ้นไป  มีนอยที่สุด  มีจํานวน  49 คน คิดเปนรอยละ 
12.2  ตามลําดับ  

อาชีพ – ดานอาชีพ  พบวา พนักงานบริษัทเอกชน  มีมากที่สุด  มีจํานวน 146 คน   
คิดเปนรอยละ  36.5  รองลงมา คือ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 78  คน    คิดเปนรอยละ  
19.5     นิสิต / นักศึกษา  มีจํานวน 72  คน  คิดเปนรอยละ  18.0            พอบาน / แมบาน  
มีจํานวน 56  คน คิดเปนรอยละ  14.0  และประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย มีนอยที่สุด มี
จํานวน 48  คน คิดเปนรอยละ  12.0 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา – ดานระดับการศึกษา  พบวา ระดับปริญญาตรี มีมากที่สุด มีจํานวน 
209  คน คิดเปนรอยละ  52.3 รองลงมา คือ ระดับปวส. / อนุปริญญา  มีจํานวน 100  คน คิด
เปนรอยละ  25.0    ระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.   มีจํานวน  51 คน คิดเปนรอย
ละ  12.7   และระดับสูงกวาปริญญาตรี มีนอยที่สุด มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ  10.0  
ตามลําดับ  

รายไดตอเดือน  - ดานรายไดตอเดือน พบวา รายได 10,001 - 20,000 บาท มีมาก
ที่สุด มีจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.3   รองลงมาคือ รายได 21,001 - 30,000 บาท         



มีจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.5  รายไดนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีจํานวน 74 
คน คิดเปนรอยละ 18.4  รายได 30,001 - 40,000 บาท มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.8  
และรายไดมากกวา  40,000 บาท ขึ้นไป มีนอยที่สุด  มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.0 
ตามลําดับ 

  
ตอนที่ 2  ดานแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภค  
ดานประเภทของแชมพูสมุนไพร  พบวา  ผูบริโภคซื้อแชมพูสมุนไพรที่สวนผสมดอก

อัญชัน มากที่สุด มีจํานวน 152  คน คิดเปนรอยละ  38.0 รองลงมา คือ ซ้ือแชมพูสมุนไพรที่
สวนผสมประดําดีควาย  มีจํานวน 124  คน คิดเปนรอยละ  31.0   ซ้ือแชมพูสมุนไพรที่
สวนผสมมะกรูด  มีจํานวน 51  คน คิดเปนรอยละ  12.7  ซ้ือแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมของ
วานหางจระเข มีจํานวน 43  คน คิดเปนรอยละ  10.7  ซ้ือแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมของ
ตะไครหอม  มีจํานวน 21  คน คิดเปนรอยละ  5.3     และ ซ้ือแชมพูสมุนไพรบอระเพ็ดหรือขิง 
น อยที่สุด มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ  2.3 ตามลําดับ  

ดานรูปแบบ  และขนาดบรรจุของแชมพูสมุนไพร   พบวา ผูบริโภคซื้อขวดพลาสติก
ขนาดกลาง (240 ลบ.ซม.)  มากที่สุด มีจํานวน 180  คน คิดเปนรอยละ  45.0 รองลงมา คือ ซ้ือ
ขวดพลาสติกขนาดเล็ก (140 ลบ.ซม.)    มีจํานวน 124  คน คิดเปนรอยละ  31.0   ซ้ือขวด
พลาสติกขนาดใหญ (360 ลบ.ซม.)   มีจํานวน 84  คน คิดเปนรอยละ  21.0 และ ซ้ือขวด
พลาสติกขนาดใหญ (360 มล.) น อยที่สุด มีจํานวน 12  คน คิดเปนรอยละ  3.0 ตามลําดับ  

ดานสถานที่ที่ซื้อแชมพูสมุนไพร  พบวา ผูบริโภคซื้อแชมพูสมุนไพรจากซุปเปอรมาร
เก็ตในหางสรรพสินคา มากที่สุด มีจํานวน 180  คน คิดเปนรอยละ  45.0 รองลงมา คือ ซ้ือ
แชมพูสมุนไพรจากดิสเคานสโตร เชน เทสโกโลตัส บิ๊กซี  มีจํานวน 108  คน คิดเปนรอยละ  
27.0   ซ้ือแชมพูสมุนไพรจากพนักงานจําหนาย  มีจํานวน 64  คน คิดเปนรอยละ  16.0  ซ้ือ
แชมพูสมุนไพรจากรานคา ในหางสรรพสินคา  มีจํานวน 42  คน คิดเปนรอยละ 10.5  และซื้อ
แชมพูสมุนไพรจากรานคาใกลบาน น อยที่สุด มีจํานวน 6  คน คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ  

ดานบุคคลท่ีจะมีอิทธิพลตอแนวโนมการซื้อแชมพูสมุนไพร พบวา ตัวของ
ผูบริโภคเองมีอิทธิพลตอแนวโนมซ้ือแชมพูสมุนไพร มากที่สุด มีจํานวน 135  คน คิดเปนรอย
ละ  33.7 รองลงมา คือ เพ่ือนของผูบริโภคมีอิทธิพลตอแนวโนมซ้ือแชมพูสมุนไพร  มีจํานวน 
123  คน คิดเปนรอยละ  30.8   ญาติของผูบริโภคมีอิทธิพลตอแนวโนมซ้ือแชมพูสมุนไพร  มี
จํานวน 79  คน คิดเปนรอยละ  19.8   และ สมาชิกในครอบครัวของผูบริโภคมีอิทธิพลตอ
แนวโนมซ้ือแชมพูสมุนไพร น อยที่สุด มีจํานวน 63  คน คิดเปนรอยละ  15.7   ตามลําดับ  



ดานสัดสวนของคุณสมบัติและราคาที่ซื้อ    พบวา สัดสวนคุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพรที่ผูบริโภคเลือกซื้อต่ําสุดเทากับรอยละ 50 สูงสุดเทากับรอยละ 95   มีคาเฉลี่ยเทากับ  
75.24    สัดสวนราคาของแชมพูสมุนไพรที่ผูบริโภคเลือกซื้อต่ําสุดเทากับรอยละ 5  สูงสุด
เทากับรอยละ  50 มีคาเฉลี่ยเทากับ  24.76  ดังน้ันผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรโดยใชเกณฑสัดสวนคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร มากกวาราคาของแชมพู
สมุนไพร 

ดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  พบวา ผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมดานการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรในระดับซ้ือแนนอน  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.36    

ดานการบอกตอบุคคลอ่ืนใหซื้อแชมพูสมุนไพร  พบวา ผูบริโภคมีแนวโนม
พฤติกรรมดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพรในระดับมีแนวโนมวาจะบอก  โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ  4.14    

 
ตอนที่ 3  ดานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค   
จากการวิเคราะหสามารถสรุปไดวา   รูปแบบการดํารงชีวิตของผูบริโภคดานกิจกรรม มี

ความถี่โดยรวมในระดับบางครั้ง  โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ  2.65  สวนดานความสนใจ มี
ความถี่โดยรวมในระดับบางครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ  2.76  ซ่ึงสามารถจําแนกรูปแบบการ
ดํารงชีวิตของผูบริโภคดานกิจกรรม   และ ดานความสนใจ  เปนรายขอได  ดังน้ี 

ดานกิจกรรม  ไดแก 
1.  ผูบริโภคมีความถี่ในระดับบางครั้ง   ในขอปลูกตนไมที่เกี่ยวกับสมุนไพร   มีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.86 
2.  ผูบริโภคมีความถี่ในระดับบางครั้ง   ในขอเลือกซื้อสินคาที่มีสวนผสมสมุนไพร  มี

คาเฉลี่ยเทากับ 2.77 
3.  ผูบริโภคมีความถี่ในระดับบางครั้ง   ในขอสนทนากับบุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสมุนไพร มี

คาเฉลี่ยเทากับ 2.71    
4.  ผูบริโภคมีความถี่ในระดับบางครั้ง   ในขอเขาอบรมหลักสูตรความรูดานสมุนไพร   

มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70  
5.   ผูบริโภคมีความถี่ในระดับบางครั้ง   ในขอชมรายการโทรทัศนเกี่ยวกับความงาม

จากสมุนไพร   มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.45 
6.  ผูบริโภคมีความถี่ในระดับบางครั้ง   ในขออานหนังสือหรือนิตยสารเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑความงามจากสมุนไพร   มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.42 
ดานความสนใจ   ไดแก 



1.  ผูบริโภคมีความถี่ในระดับบางครั้ง   ในขอสนใจศึกษาคุณประโยชนของสมุนไพร  มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.00   

2.  ผูบริโภคมีความถี่ในระดับบางครั้ง   ในขอสนใจบริโภคอาหารที่มีสวนผสมของ
สมุนไพร   มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94    

3.  ผูบริโภคมีความถี่ในระดับบางครั้ง   ในขอสนใจผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสมุนไพร  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84 

4.  ผูบริโภคมีความถี่ในระดับบางครั้ง   ในขอสนใจการอบไอน้ําโดยใชสมุนไพร  มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.72   

5.   ผูบริโภคมีความถี่ในระดับบางครั้ง   ในขอสนใจไปใชบริการที่สถาบันเสริมความ
งามสมุนไพร    มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.67 

6.  ผูบริโภคมีความถี่ในระดับบางครั้ง   ในขอสนใจสมัครเปนสมาชิกหนังสือสมุนไพร
เพ่ือความงาม    มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 

 
ตอนที่ 4  ดานบุคลิกภาพของผูบริโภค    
จากการวิเคราะหสามารถสรุปไดวา   บุคลิกภาพของผูบริโภค ซ่ึงจําแนกเปนรายขอได   

ดังน้ี 
1.  บุคลิกภาพแบบนิยมสินคาไทยมาก   มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.56 
2.  บุคลิกภาพแบบแสวงหาสิ่งใหม ๆมาก   มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.46 
3.  บุคลิกภาพแบบลาสมัยมาก   มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.28  
4.  บุคลิกภาพแบบยึดภาพพจนของตราสินคามาก   มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.18 
 
ตอนที่ 5  ดานความรูความเขาใจของผูบริโภคเก่ียวกับแชมพูสมุนไพร    
จากการวิเคราะหสามารถสรุปไดวา   ดานความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับ

แชมพูสมุนไพร   พบวา ผูบริโภคสวนใหญตอบถูก คือขอ 1, ขอ 2, ขอ 3, ขอ 5, ขอ 7, ขอ 8, 
ขอ 9  และขอ 10 และสวนใหญตอบผิด คือขอ 4  และขอ 6   ซ่ึงสามารถจําแนกความรูความ
เขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร   เปนรายขอได   ดังน้ี 

1.  ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมวานหางจระเข  
มีสรรพคุณชวยขจัดรังแค  แกคันศีรษะ   ปองกันผมรวง  ชวยทําใหผมนิ่ม   และดกดําเปนเงา
งาม แสดงใหเห็นวา  พบวา ผูบริโภคสวนใหญตอบถูก  มีจํานวน 219  คน คิดเปนรอยละ  54.8 
ตอบผิด  มีจํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ  45.2 

2.  ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมมะกรูด   ผล
มะกรูดมีนํ้ามันหอมระเหย นํ้ามะกรูดมีรสเปรี้ยวชวยใหผมสะอาดเปนเงางาม ทําใหผมน่ิม แก



คันศีรษะ ปองกันการเกิดรังแค พบวา ผูบริโภคสวนใหญตอบถูก  มีจํานวน  275  คน คิดเปน
รอยละ  68.8  ตอบผิด  มีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ  31.2 

3.  ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมขิง  มีสรรพคุณ
แกผมหงอกกอนวัย  พบวา ผูบริโภคสวนใหญตอบถูก  มีจํานวน 204  คน คิดเปนรอยละ  51.0 
ตอบผิด  มีจํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ  49.0 

4.  ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมประคําดีควาย   
วานหางจระเข    และทองพันชั่ง มีสวนประกอบสําคัญ Camidopropyl, Sap tree, Germabenll-
E  มีสรรพคุณชวยขจัดเชื้อราบนหนังศีรษะ  ขจัดรังแค  ชันตุ  ปองกันผมหงอกกอนวัย  ปองกัน
ผมรวง เสนผมแข็งแรง และไมแตกปลาย  พบวา ผูบริโภคสวนใหญตอบผิด มีจํานวน 203 คน 
คิดเปนรอยละ  50.7  ตอบถูก  มีจํานวน 197  คน คิดเปนรอยละ  49.3   

5.  ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมดอกอัญชัน  ใบ
หม่ี มีสวนประกอบสําคัญ Gcoeamidopiopyl Betaine, Butterfly Tree, Germabenll-E  มี
สรรพคุณชวยบํารุงเสนผมใหนุมสลวย  ดกดําแข็งแรง มีนํ้าหนัก  ขจัดรังแคแกอาการคัน  เสน
ผมจะเปนประกาย  ไมแตกปลายพบวา ผูบริโภคสวนใหญตอบถูก  มีจํานวน 257  คน คิดเปน
รอยละ  64.3 ตอบผิด  มีจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ  35.7 

6.  ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมบอระเพ็ด    มี
สรรพคุณกระตุนการงอกของผม แสดงใหเห็นวา  ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  
คิดเปนรอยละ 100 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตอบผิด  มีจํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ  
54.0   ตอบถูก  มีจํานวน 184  คน คิดเปนรอยละ  46.0  

7.  ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมตะไครหอม  
ทองพันชั่ง   มีสรรพคุณแกคันศีรษะ   กําจัดเชื้อราบนหนังศีรษะ   บํารุงรากผมปองกันผม
รวง   ชวยใหผมนิ่ม   และดกดําเปนเงางาม พบวา ผูบริโภคสวนใหญตอบถูก  มีจํานวน 209  
คน คิดเปนรอยละ  52.3 ตอบผิด  มีจํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ  47.7 

8.  ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมสมปอย  มี
สรรพคุณทําใหเสนผมสะอาด เปนเงา แกคันศีรษะ พบวา ผูบริโภคสวนใหญตอบถูก  มีจํานวน 
229  คน คิดเปนรอยละ  57.0 ตอบผิด  มีจํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43.0  

9.  ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรมีสารเคมีเจือปนมากกวา
แชมพูทั่วไป  พบวา ผูบริโภคสวนใหญตอบถูก  มีจํานวน 253  คน คิดเปนรอยละ  63.3   ตอบ
ผิด  มีจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ  36.7 



10.  ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับอุณหภูมิและแสง  ไมมีผลกระทบตอความ
คงตัวหรือการเปลี่ยนแปลงสี และกลิ่นของแชมพูสมุนไพร พบวา ผูบริโภคสวนใหญตอบถูก  มี
จํานวน 210  คน คิดเปนรอยละ  52.5 ตอบผิด  มีจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ  47.5 

จากการวิเคราะหสามารถสรุปไดวา   ดานระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพู
สมุนไพรของผูตอบแบบสอบถาม    ผูบริโภคสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพู
สมุนไพร ในระดับปานกลาง  (ตอบถูก 4 – 7 ขอ) มีจํานวน   208 คน คิดเปนรอยละ 52.0 
รองลงมา   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร ในระดับสูง  (ตอบถูก 8 – 10 ขอ) มี
จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ  26.8 และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร ในระดับ
ต่ํา (ตอบถูก 0 –  3 ขอ) มีจํานวน 85  คน คิดเปนรอยละ  21.2   ตามลําดับ 

 
ตอนที่ 6  การวิเคราะหปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    

คุณภาพของแชมพูสมุนไพร  ตราสินคาแชมพูสมุนไพร  ความหลากหลายของแชมพู
สมุนไพร    และบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร    

คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    
จากการวิเคราะหสามารถสรุปไดวา   ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของ

แชมพูสมุนไพร โดยรวม   ในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง   มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.30   ซ่ึงสามารถ
จําแนกคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    เปนรายขอได   ดังน้ี 

1.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง   ในขอทําใหผมสวยเปนเงางาม   
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 

 2.   ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง   ในขอทําใหเสนผมมีนํ้าหนัก 
และสปริงตัวดี   มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 

3.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง   ในขอแชมพูสมุนไพรมีกลิ่นของ
สมุนไพรตามชนิดของสมุนไพรที่ใชเปนสวนผสม      มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 

4.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง   ในขอแชมพูสมุนไพรไมทําลาย
ไขมันตามธรรมชาติของเสนผม   มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 

5.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง   ในขอไมเกิดความระคายเคืองตอ
เยื่อบุตา ผิวหนังอักเสบหรือผมรวง   มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 

6.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง   ในขอแชมพูสมุนไพรเหมาะสม
กับทุกสภาพเสนผม   มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36  

7.   ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง   ในขอแชมพูกระจายไปทั่วผม
และหนังศีรษะไดงาย   มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32  



8.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง   ในขอรักษาหนังศีรษะและเสนผม
ใหสะอาด   มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 

9.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง   ในขอเน้ือยาของแชมพูสมุนไพรมี
ความคงตัว (ไมเหลวเกินไป) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 

10.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง   ในขอสีของแชมพูสมุนไพรเปนสี
ธรรมชาติตามชนิดของสมุนไพรที่ใชเปนสวนผสม (ไมมีการแตงสีขึ้นใหม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.24   

11.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย    ในขอหลังสระผมเสนผมจะลื่นออนนุม
และยืดหยุนตัว   มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 

12. ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย    ในขอทําความสะอาดเสนผมและหนัง
ศีรษะอยางหมดจด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 

13. ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย   ในขอฟองของแชมพูสมุนไพรไมนุม
เนียน   มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 

14. ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย   ในขอแชมพูสมุนไพรมีฟองมาก   และ
ฟองอยูไดนาน    มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 

15. ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย   ในขอสีของแชมพูสมุนไพรไมเปนเหตุจูง
ใจใหตัดสินใจซื้อ   มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 

16. ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย   ในขอลางออกงายโดยน้ําธรรมดาหรือนํ้า
กระดาง   มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86     

คุณภาพของแชมพูสมุนไพร   
จากการวิเคราะหสามารถสรุปไดวา   ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ

แชมพูสมุนไพร   โดยรวมในระดับเห็นดวย  มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.51   ซ่ึงสามารถจําแนก
คุณภาพของแชมพูสมุนไพร   เปนรายขอได   ดังน้ี 

17.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย    ในขอแชมพูสมุนไพรเปนสินคาที่มี
คุณภาพคุมคากับราคา   มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 

18.   ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับไมแนใจ   ในขอแชมพูสมุนไพรมีคุณภาพดี
เทาๆกับแชมพูทั่ว ๆ ไป    มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 

ตราสินคาแชมพูสมุนไพร   
จากการวิเคราะหสามารถสรุปไดวา  ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตราสินคาแชมพู

สมุนไพร โดยรวมในระดับเห็นดวย  มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.97   ซ่ึงสามารถจําแนกตราสินคา
แชมพูสมุนไพร   เปนรายขอได   ดังน้ี 



19.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย   ในขอชื่อตราแชมพูสมุนไพรเชย   มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.10  

20.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย   ในขอตรายี่หอมีชื่อเสียง   มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.03 

21.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย   ในขอแชมพูสมุนไพรมีการพัฒนา
คุณภาพอยูในระดับมาตรฐานที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ    มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 

ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร   
จากการวิเคราะหสามารถสรุปไดวา  ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ไดแกความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร   โดยรวม ในระดับไมแนใจ มีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 2.99   ซ่ึงสามารถจําแนกความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร    เปนรายขอได   
ดังน้ี 

22.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับไมแนใจ   ในขอมีความหลากหลายของประเภท
แชมพูสมุนไพรใหเลือกซื้อ เชนแชมพูสมุนไพรผสมครีมนวดผม   แชมพูสมุนไพรสําหรับผมแหง   
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.02  

23.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับไมแนใจ   ในขอความหลากหลายของประเภท
สมุนไพรที่ใชเปนสวนผสม เชนดอกอัญชัน   มะกรูด   มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 

บรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร   
จากการวิเคราะหสามารถสรุปไดวา   ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ไดแกบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร   โดยรวมในระดับไมแนใจ มีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 2.94   ซ่ึงสามารถจําแนกบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร   เปนรายขอได   ดังน้ี 

24.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับไมแนใจ   ในขอมีบรรจุภัณฑใหเลือกซื้อหลาย
ขนาด   เชน ขวดเล็ก   ขวดกลาง   ขวดใหญ     มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 

25.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับไมแนใจ   ในขอบรรจุภัณฑมีทะเบียนการคาระบุ
ชัดเจน และมีเครื่องหมาย  อย. กํากับ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 

26.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับไมแนใจ   ในขอบรรจุภัณฑมีฉลากบอกสรรพคุณ
ของสมุนไพรที่ใชเปนสวนผสมชัดเจน   มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.95 

27.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับไมแนใจ   ในขอบรรจุภัณฑแสดงสถานที่ผลิต วันที่
ผลิต และวันหมดอายุ   มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94 

28.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับไมแนใจ   ในขอบรรจุภัณฑมีรูปแบบไมสวยงาม   
ลาสมัย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.80 

29.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับไมแนใจ   ในขอบรรจุภัณฑมีฉลากกํากับแสดงถึง
สวนประกอบของแชมพูสมุนไพรชัดเจน   มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78   



  
ตอนที่ 7  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน   พบวา 
สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ  

ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรที่แตกตางกัน 

1. เพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่
แตกตางกัน 

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ผูบริโภคเพศชายและเพศหญิง   มีแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  และดานราคาของแชมพูสมุนไพรไมแตกตางกัน  ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ผูบริโภคเพศชายและเพศหญิง   มีแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพร  และดานการบอก
ตอบุคคลอื่นใหซื้อแชมพูสมุนไพรแตกตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

2.  อายุที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่
แตกตางกัน    

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน   มีแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดาน
คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   และดานราคาของแชมพูสมุนไพร  ดานการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพร  และดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซื้อแชมพูสมุนไพร แตกตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05   

3.  อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรที่
แตกตางกัน  

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน   มีแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  และดานราคาของแชมพูสมุนไพรแตกตางกัน  ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ผูบริโภคที่ มีอาชีพแตกตางกัน   มีแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพร  และดานการบอก
ตอบุคคลอื่นใหซื้อแชมพูสมุนไพร ไมแตกตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

4.  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรที่แตกตางกัน  



  จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน   มี
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  และดานราคาของแชมพูสมุนไพรไมแตกตางกัน  ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน   มีแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพร  และดานการบอก
ตอบุคคลอื่นใหซื้อแชมพูสมุนไพรแตกตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

5.  รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรที่แตกตางกัน    

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน   มีแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  และดานราคาของแชมพูสมุนไพรแตกตางกัน  ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน   มีแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพร  และดานการบอก
ตอบุคคลอื่นใหซื้อแชมพูสมุนไพรไมแตกตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

 
สมมติฐานที่  2   รูปแบบการดําเนินชีวิต ไดแก กิจกรรม   และความสนใจมี

ความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม  และความ
สนใจของผูบริโภค  มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดาน
เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม  และความ
สนใจของผูบริโภค  มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดาน
เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานราคาของแชมพูสมุนไพร  ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมของผูบริโภค  มี
ความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพร  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจของผูบริโภค  
มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพร  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   



จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมของผูบริโภค  
ไมมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคล
อ่ืนใหซื้อแชมพูสมุนไพร  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจของผูบริโภค  
มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอ่ืน
ใหซื้อแชมพูสมุนไพร  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   
 

สมมติฐานที่ 3   บุคลิกภาพของผูบริโภคมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   บุคลิกภาพของผูบริโภคแบบลาสมัย / ตามสมัย   
แบบยึดภาพพจนของตราสินคา / ยึดความประหยัด  (คุมคากับราคา)  ไมมีความสัมพันธตอ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  และดานราคาของแชมพูสมุนไพร ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   บุคลิกภาพของผูบริโภคแบบแสวงหาสิ่งใหม ๆ /  
อนุรักษนิยม     มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑ
ที่จะใชในการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  และดานราคาของ
แชมพูสมุนไพร    ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   บุคลิกภาพของผูบริโภคแบบนิยมสินคาตางประเทศ  
/ นิยมสินคาไทย  มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดาน
เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  และดาน
ราคาของแชมพูสมุนไพร    ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   บุคลิกภาพของผูบริโภคแบบลาสมัย / ตามสมัย     
มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพร    ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   บุคลิกภาพของผูบริโภคแบบยึดภาพพจนของตรา
สินคา / ยึดความประหยัด  (คุมคากับราคา)   แบบแสวงหาสิ่งใหม ๆ /  อนุรักษนิยม   และแบบ
นิยมสินคาตางประเทศ  / นิยมสินคาไทย  ไมมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร    ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   บุคลิกภาพของผูบริโภคแบบลาสมัย / ตามสมัย      
แบบยึดภาพพจนของตราสินคา / ยึดความประหยัด  (คุมคากับราคา)     และแบบนิยมสินคา



ตางประเทศ  / นิยมสินคาไทย  ไมมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพร   และดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   บุคลิกภาพของผูบริโภค แบบแสวงหาสิ่งใหม ๆ /  
อนุรักษนิยม    มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการ
บอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 
สมมติฐานที่  4   ความรูความเขาใจของผูบริ โภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรมี

ความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพู
สมุนไพรของผูบริโภค  ไมมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  และดาน
ราคาของแชมพูสมุนไพร    ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพู
สมุนไพรของผูบริโภค  มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพู
สมุนไพรของผูบริโภค  ไมมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซื้อแชมพูสมุนไพร  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

สมมติฐานที่ 5   ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    คุณภาพ
ของแชมพูสมุนไพร   ตราสินคาแชมพูสมุนไพร   ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร    และ
บรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพรมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก คุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร    มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่
จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  และดานราคาของ
แชมพูสมุนไพร  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก คุณภาพของแชมพู
สมุนไพร   ตราสินคาแชมพูสมุนไพร   ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร    และบรรจุภัณฑ
ของแชมพูสมุนไพร  มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดาน
เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร  และดาน
ราคาของแชมพูสมุนไพร  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก คุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร    คุณภาพของแชมพูสมุนไพร   ตราสินคาแชมพูสมุนไพร   และบรรจุภัณฑของ



แชมพูสมุนไพร  มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดาน
เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก  ความหลากหลายของ
แชมพูสมุนไพร    มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก   คุณภาพของแชมพู
สมุนไพร   ตราสินคาแชมพูสมุนไพร   และบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร  มีความสัมพันธตอ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซื้อแชมพูสมุนไพร  
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก คุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร    และความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร   มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซื้อแชมพูสมุนไพร  ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01   

 
การอภิปรายผล 

การศึกษาปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร     มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1.   ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก คุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร    คุณภาพของแชมพูสมุนไพร   ตราสินคาแชมพูสมุนไพร   ความหลากหลายของ
แชมพูสมุนไพร    และบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร   พบวา  โดยรวมผูบริโภคสวนใหญเห็น
ดวยอยางยิ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    เห็นดวยเกี่ยวกับคุณภาพของแชมพู
สมุนไพร  และตราสินคาแชมพูสมุนไพร       และผูบริโภคสวนใหญไมแนใจเกี่ยวกับความ
หลากหลาย  และบรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร  เม่ือพิจารณารายขอ  พบวา 

1.1   ดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอคุณสมบัติของ
แชมพูสมุนไพรในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง   เม่ือพิจารณาแตละประเด็นพบวา   ประเด็นทําใหผม
สวยเปนเงางาม มีคาเฉลี่ยสูงสุด   รองลงมาคือประเด็นทําใหเสนผมมีนํ้าหนัก และสปริงตัวดี ซ่ึง
สามารถกลาวไดวาผูบริโภคคํานึงถึงคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ธนวรรณ   ลี้พงษกุล (2546 : บทคัดยอ) พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานผลิตภัณฑที่มีผล
ตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางสมุนไพรมากที่สุดอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัย  
พงษสรรค  ลีลาหงสจุฑา (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
สมุนไพรขัดหนาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคจะให
ความสําคัญมากที่สุดกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ  และสอดคลองกับทฤษฎีคุณสมบัติที่สําคัญ
ของผลิตภัณฑ ของศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ (2541 : 126) กลาววา สิ่งที่ผูบริโภคตองการ



ซ้ือ (Objects)  สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ  คือตองการคุณสมบัติ หรือองคประกอบ
ของผลิตภัณฑ  (Product  Component)   

1.2  ดานคุณภาพของแชมพูสมุนไพร  ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอคุณภาพของ
แชมพูสมุนไพรในระดับในระดับเห็นดวย  ในประเด็นแชมพูสมุนไพรเปนสินคาที่มีคุณภาพคุมคา
กับราคา   ซ่ึงสามารถกลาวไดวาผูบริโภคคํานึงถึงสินคาที่มีคุณภาพดีจะมีราคาสูง  และให
ความสําคัญกับคุณภาพของสินคา   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ   พงษสรรค  ลีลาหงสจุฑา 
(2545 : บทคัดยอ) พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคจะคํานึงถึงสรรพคุณ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑในการซื้อ  ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดในดานราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และ
สอดคลองกับทฤษฎีคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑ ของศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ (2541 : 
126) กลาววา สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects)  สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ  คือ
ตองการคุณสมบัติ หรือองคประกอบของผลิตภัณฑ  (Product  Component)   

1.3  ตราสินคาแชมพูสมุนไพร   ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอตราสินคาของแชมพู
สมุนไพรในระดับในระดับเห็นดวย  ในประเด็นชื่อตราแชมพูสมุนไพรเชย  มีคาเฉลี่ยสูงสุด   
รองลงมาคือประเด็นตรายี่หอมีชื่อเสียง  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีคุณสมบัติที่สําคัญของ
ผลิตภัณฑ ของศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ (2543 : 20) กลาววา การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ตอผลิตภัณฑบางชนิดนั้นขึ้นอยูกับชื่อเสียงของผูขาย หรือตราสินคา  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี
คุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑ ของศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ (2541 : 126) กลาววา สิ่งที่
ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects)  สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ  คือตองการคุณสมบัติ 
หรือองคประกอบของผลิตภัณฑ  (Product  Component)   

1.4   ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร   ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอความ
หลากหลายของแชมพูสมุนไพรในระดับไมแนใจ   ในประเด็นความหลากหลายของประเภท
แชมพูสมุนไพรใหเลือกซื้อ เชนแชมพูสมุนไพรผสมครีมนวดผม   แชมพูสมุนไพรสําหรับผมแหง 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด   รองลงมาคือประเด็นความหลากหลายของประเภทสมุนไพรที่ใชเปนสวนผสม 
เชนดอกอัญชัน   มะกรูด  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑ ของศิริวรรณ  
เสรีรัตน  และคณะ (2541 : 126) กลาววา สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects)  สิ่งที่ผูบริโภค
ตองการจากผลิตภัณฑ  คือตองการคุณสมบัติ หรือองคประกอบของผลิตภัณฑ  (Product  
Component)   

1.5   บรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร   ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอบรรจุภัณฑของ
แชมพูสมุนไพรในระดับไมแนใจ   ในประเด็นมีบรรจุภัณฑใหเลือกซื้อหลายขนาด  เชน ขวดเล็ก   
ขวดกลาง   ขวดใหญ   มีคาเฉลี่ยสูงสุด    รองลงมาคือประเด็นบรรจุภัณฑมีทะเบียนการคาระบุ
ชัดเจน และมีเครื่องหมาย อย. กํากับ  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑ 
ของศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ (2543 : 20) กลาววา เม่ือลูกคาเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑก็



นาจะนําไปสูแรงจูงใจใหเกิดความตองการซื้อ  และเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด  ซ่ึงสอดคลองกับ
ทฤษฎีคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ (2541 : 126) กลาว
วา สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects)  สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ  คือตองการ
คุณสมบัติ หรือองคประกอบของผลิตภัณฑ  (Product  Component)   

 
2.   ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน   มีประเด็นที่นํามาอภิปราย

ผล ดังน้ี 
2.1   เพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร

ดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   และดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพู
สมุนไพรแตกตางกัน   ซ่ึงสอดคลองกับ ศิริวรรณ   เสรีรัตน  และคณะ (2541 : 133 - 135) ได
กลาววา การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลของคนในดานตางๆ ไดแก  
เพศ อายุ  ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว  อาชีพ  โอกาสทางเศรษฐกิจ  การศึกษา  โดยลักษณะ
สวนบุคคลในแตละดานที่แตกตางกันจะมีผลตอพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน 

2.2   อายุที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร
ดานคุณสมบัติ   และดานราคาของแชมพูสมุนไพร   ดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   และ
ดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพรแตกตางกัน   ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ  เสรี
รัตน  และคณะ (2541 : 133 - 135) ไดกลาววา การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะ
สวนบุคคลของคนในดานตางๆ ไดแก  เพศ อายุ  ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว  อาชีพ  โอกาส
ทางเศรษฐกิจ  การศึกษา  โดยลักษณะสวนบุคคลในแตละดานที่แตกตางกันจะมีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน 

2.3   อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติ   และดานราคาของ
แชมพูสมุนไพรแตกตางกัน    ซ่ึงสอดคลองกับ ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ (2541 : 133 - 
135) ไดกลาววา การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลของคนในดานตางๆ 
ไดแก  เพศ อายุ  ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว  อาชีพ  โอกาสทางเศรษฐกิจ  การศึกษา  โดย
ลักษณะสวนบุคคลในแตละดานที่แตกตางกันจะมีผลตอพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน 

2.4   ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูดานการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพร   และดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร
แตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับ ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ (2541 : 133 - 135) ไดกลาววา การ
ตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลของคนในดานตางๆ ไดแก  เพศ อายุ  
ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว  อาชีพ  โอกาสทางเศรษฐกิจ  การศึกษา  โดยลักษณะสวนบุคคล
ในแตละดานที่แตกตางกันจะมีผลตอพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน 



2.5   รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร     และดานราคาของแชมพูสมุนไพรแตกตางกัน   ซ่ึงสอดคลองกับ ศิริวรรณ  เสรีรัตน  
และคณะ (2541 : 133 - 135) ไดกลาววา การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวน
บุคคลของคนในดานตางๆ ไดแก  เพศ อายุ  ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว  อาชีพ  โอกาสทาง
เศรษฐกิจ  การศึกษา  โดยลักษณะสวนบุคคลในแตละดานที่แตกตางกันจะมีผลตอพฤติกรรม
การซื้อที่แตกตางกัน 

2.6   รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม   มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดาน
คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   ดานราคาของแชมพูสมุนไพร   และดานการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพร   ทั้งน้ีรูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) เปนแบบแผนที่บุคคลใชดํารงชีวิต   รวมถึง
การใชจายเวลา และเงิน ซ่ึงประกอบดวย กิจกรรมที่บุคคลกระทํา   ความสนใจในเรื่องตางๆ  
ตลอดจนความคิดเห็น  ซ่ึงผลการศึกษาพบวา  รูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคลมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  ซ่ึงผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา 
บุคคลที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เอ้ืออํานวยตอการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร  จะมีการ
แสดงออกในรูปของกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ และสมุนไพร  และสอดคลองกับ คอทเลอร 
(Kotler. 2002 : 98)  ที่กลาววารูปแบบการดําเนินชีวิตเปนแบบแผนการใชชีวิตของบุคคลที่
แสดงออกในรูปของลักษณะจิตนิสัย (Psychographics)  ซ่ึงสามารถวัดไดจากกิจกรรม  
(Activities)  ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinion)  และสอดคลองกับการ
จัดรูปแบบการดํารงชีวิตของ SRI (SRI Consulting’s Values and Lifestyles : VALS)        หรือ 
(VALS  1)  อางใน ชิปแมนและคารนุก ( Schiffman and Kanuk. 1991 : 135)  ที่กลาววา  ผูที่
ยึดถือตนเองเปนหลัก  (I – Am – Me) คือกลุมที่ตนเองเปนตัวกําหนด   (Inner - directed)  เปน
กลุมที่ซ้ือสินคาจากแรงขับภายใน คือ รูปแบบการซื้อสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของ
ตนเองเปนหลัก 

2.7   รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดาน
คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร ดานราคาของแชมพูสมุนไพร ดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร    
และดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร   ทั้งนี้เพราะรูปแบบการดําเนินชีวิตเปน
พฤติกรรมหนึ่งของผูบริโภคที่แสดงใหเห็นถึงความสนใจในเรื่องใด เรื่องหน่ึงที่บุคคลสนใจหรือ
ใสใจเปนพิเศษ  (Well and Tigert : 1971) อันมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค และการเลือกรับ
สินคา  ดังน้ันเม่ือผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เห็นประโยชนหรือใหความสนใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสมุนไพร  และเอาใจใสสุขภาพของตนดวยวิธีการทาวธรรมชาติ  ก็ยอมมีแนวโนมที่
จะเลือกซื้อ และใชสินคาหรือผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของตนเอง   และสอดคลอง



กับ คอทเลอร (Kotler. 2002 : 98)  ที่กลาววารูปแบบการดําเนินชีวิตเปนแบบแผนการใชชีวิต
ของบุคคลที่แสดงออกในรูปของลักษณะจิตนิสัย (Psychographics)  ซ่ึงสามารถวัดไดจาก
กิจกรรม  (Activities)  ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinion)  และสอดคลองกับการ
จัดรูปแบบการดํารงชีวิตของ SRI (SRI Consulting’s Values and Lifestyles : VALS)        หรือ 
(VALS  1)  อางใน  ชิปแมนและคารนุก ( Schiffman and Kanuk. 1991 : 135) ที่กลาววา  ผูที่
ยึดถือตนเองเปนหลัก  (I – Am – Me) คือกลุมที่ตนเองเปนตัวกําหนด   (Inner - directed)  เปน
กลุมที่ซ้ือสินคาจากแรงขับภายใน คือ รูปแบบการซื้อสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของ
ตนเองเปนหลัก 

2.8   บุคลิกภาพแบบแสวงหาสิ่งใหม ๆ / อนุรักษนิยม และแบบนิยมสินคา
ตางประเทศ  / นิยมสินคาไทย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   
และดานราคาของแชมพูสมุนไพร ซ่ึงสอดคลองกับ เสรี วงศมณฑา (2542 : 77) ที่กลาววา ตาม
หลักจิตวิทยา มนุษยจะรูจักภาพพจนสวนตัวที่แทจริง คือ การที่ผูบริโภคมองตนเองที่แทจริงวา
เปนคนอยางไร  มีบุคลิกภาพแบบไหน  (ตัวตนที่แทจริง) (Real self) ไดนอยมากเพียง 10% แต
ตัวตนที่รูจักมากคือ ตัวตนที่มนุษยมองตนเอง (Perceived  self)  หรือการที่ผูบริโภคมองตนเอง
วาเปนคนอยางไร  ซ่ึงตามปกติแลวผูบริโภคมักจะบริโภคตามลักษณะของตัวตนที่เขารูจัก
ตนเอง (Perceived  self)  หรือไมเชนนั้นก็จะบริโภคเพื่อทําใหตัวตนปรากฏในสายตาคนอื่น
ตามที่ตัวเองตองการอยากจะเปน (Ideal self) 

2.9    บุคลิกภาพแบบลาสมัย / ตามสมัย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร ซ่ึงสอดคลองกับ เสรี วงศมณฑา 
(2542 : 77) ที่กลาววา ตามหลักจิตวิทยา มนุษยจะรูจักภาพพจนสวนตัวที่แทจริง คือ การที่
ผูบริโภคมองตนเองที่แทจริงวาเปนคนอยางไร  มีบุคลิกภาพแบบไหน  (ตัวตนที่แทจริง) (Real 
self) ไดนอยมากเพียง 10% แตตัวตนที่รูจักมากคือ ตัวตนที่มนุษยมองตนเอง (Perceived  self)  
หรือการที่ผูบริโภคมองตนเองวาเปนคนอยางไร  ซ่ึงตามปกติแลวผูบริโภคมักจะบริโภคตาม
ลักษณะของตัวตนที่เขารูจักตนเอง (Perceived  self)  หรือไมเชนนั้นก็จะบริโภคเพื่อทําให
ตัวตนปรากฏในสายตาคนอื่นตามที่ตัวเองตองการอยากจะเปน (Ideal self) 

2.10  บุคลิกภาพแบบแสวงหาสิ่งใหม ๆ / อนุรักษนิยม   มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพู
สมุนไพร  ซ่ึงสอดคลองกับ เสรี วงศมณฑา (2542 : 77) ที่กลาววา ตามหลักจิตรวิทยา มนุษยจะ
รูจักภาพพจนสวนตัวที่แทจริง คือ การที่ผูบริโภคมองตนเองที่แทจริงวาเปนคนอยางไร  มี
บุคลิกภาพแบบไหน  (ตัวตนที่แทจริง) (Real self) ไดนอยมากเพียง 10% แตตัวตนที่รูจักมาก
คือ ตัวตนที่มนุษยมองตนเอง (Perceived  self)  หรือการที่ผูบริโภคมองตนเองวาเปนคน



อยางไร  ซ่ึงตามปกติแลวผูบริโภคมักจะบริโภคตามลักษณะของตัวตนที่เขารู จักตนเอง 
(Perceived  self)  หรือไมเชนนั้นก็จะบริโภคเพื่อทําใหตัวตนปรากฏในสายตาคนอื่นตามที่
ตัวเองตองการอยากจะเปน (Ideal self) 

2.11   ความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรมีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานการตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรในทิศทาง
ตรงกันขาม   ถาผูบริโภคมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรนอย   จึงมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคลดลงเล็กนอย   ทั้งน้ีเพราะเนื่องจากผูบริโภคมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร ทําใหทราบวาสมุนไพรมีดีนานับปะการ   แตผูบริโภคอาจ
ไมชอบกลิ่นของสมุนไพรจึงมีผลตอการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรลดลง 

 
2.12   ปจจัยทางดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับ คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   คุณภาพ

ของแชมพูสมุนไพร   ตราสินคาแชมพูสมุนไพร   ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร    และ
บรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรดานเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรดานคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   
ดานราคาของแชมพูสมุนไพร    ดานการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร   และดานการบอกตอ
บุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร    ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พงษสรรค  ลีลาหงสจุฑา  (2545 
: บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรขัดหนาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคจะคํานึงถึงสรรพคุณ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑในการซื้อ โดยใหความสําคัญมากที่สุดกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ   สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  สมคิด  ยกผล (2545: บาทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑแชมพูสระผมในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับ
คุณภาพของสินคาสําคัญที่สุด   สอดคลองกับงานวิจัยของ  เนตรพงษ   กุลจิราธนโชติ (2545 : 
บทคัดยอ) พบวา ปจจัยทางดานสวนผสมการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนสมุนไพร  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ธนวรรณ   ลี้พงษกุล 
(2546 : บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางสมุนไพรของผูหญิงวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร   พบวาคิดเห็นเกี่ยวกับดานผลิตภัณฑที่ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องสําอางสมุนไพรมากที่สุดอยูในระดับมาก 
 
 
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย   

 



จากผลการวิจัยการศึกษาปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร     ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปน้ี 

1.  ดานลักษณะทางประชากรศาสตร   ไดแก   เพศ   อายุ   อาชีพ   ระดับการศึกษา   
และมีรายไดตอเดือน  พบวา   ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญเปนเพศหญิง   อายุ
ระหวาง 21 – 30 ป   ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน   ระดับการศึกษาปริญญาตรี   
และมีรายไดตอเดือนเ 10,001 - 20,000 บาท  ซ่ึงลักษณะดานประชากรศาสตรดังกลาวเปน
ปจจัยสําคัญ  ดังน้ันการจะเขาถึงลูกคากลุมนี้ควรทําอยางไร เพ่ือการวางแผนดานกลยุทธทาง
การตลาด    วางแผนกลุมเปาหมาย  และวางตําแหนงผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง 

2.  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก คุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร    คุณภาพของแชมพู
สมุนไพร   ตราสินคาแชมพูสมุนไพร   ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร    และบรรจุภัณฑ
ของแชมพูสมุนไพร   พบวา   ปจจัยดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร เปน
ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของผูบริโภค   ซ่ึงโดยสวน
ใหญผูบริโภคใหความสําคัญกับคุณสมบัติของแชมพูสมุนไพร   เน่ืองจากในตลาดผลิตภัณฑ
แชมพูสมุนไพร   มีผลิตภัณฑใหเลือกมากมาย   ดังน้ันจึงควรคํานึงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมี
ความแตกตางจากคูแขงขัน และใหมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑตามความตองการของผูบริโภค
กลุมน้ีใหไดมากที่สุด   เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจ และเกิดการซื้อซํ้า อีกทั้งเพ่ือมีการ
บอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น   เพ่ือขยายฐานผูบริโภคใหมากขึ้นกวาเดิม 

 3.  แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภค     พบวา           
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญซ้ือแชมพูสมุนไพรที่สวนผสมดอกอัญชัน   รูปแบบ
ขวดพลาสติกขนาดกลาง (240 ลบ .ซม .)   ซ้ือแชมพูสมุนไพรจากซุปเปอรมาร เก็ตใน
หางสรรพสินคา  ผูที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรสวนใหญเปนการ
ตัดสินใจจากตนเอง   ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือแชมพูสมุนไพรโดยใชเกณฑสัดสวนคุณสมบัติของ
แชมพูสมุนไพร มากกวาราคาของแชมพูสมุนไพร  มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรแนนอน    และพบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิงมีแนวโนมพฤติกรรมที่แนนอนตอ
ดานการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร ดังน้ันผูผลิตหรือผูทําการตลาดจึงควรคํานึงถึง
เร่ืองดังกลาว โดยมีผลิตภัณฑที่ผูบริโภคตองการอยางเพียงพอวางจําหนายตามสถานที่ที่
ผูบริโภคกลุมน้ีสะดวกซื้อ    ควรใหความสําคัญตอการผลิตโดยเนนคุณสมบัติของแชมพู
สมุนไพร  เพ่ือสามารถสนองตอบความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด และวางแผนการตลาด
ใหเหมาะสม   
 
 
 
 



ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป 
 
จากผลการวิจัยการศึกษาปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร     ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใน
งานวิจัยครั้งตอไป   ดังน้ี 

1.  ควรศึกษาปจจัยดานสวนผสมการตลาดในดานอ่ืนๆ ไดแก ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด   ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อแชมพูสมุนไพร เพ่ือนํา
ผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุง และการวางแผนกลยุทธทางการตลาดตอไป 

2.  งานวิจัยครั้งนี้มุงเนนศึกษากลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น  ซ่ึงหากทํา
การวิจัยครั้งตอไป  ผูวิจัยเสนอแนะใหทําการวิจัยในกลุมตัวอยางที่แตกตางกันทางลักษณะภูมิ
ประเทศในแตละภูมิภาค  เพ่ือจะไดนําผลการวิจัยที่แตกตางกันมาทําการศึกษาเปรียบเทียบกัน
ไดอีกแนวทางหนึ่ง  อันจะเปนประโยชนตอธุรกิจมากยิ่งขึ้นในการขยายกลุมลูกคาเปาหมายมาก
ขึ้น 

3.  ศึกษาดัชนีชี้วัดความสําเร็จของธุรกิจประเภทแชมพูสมุนไพร  เพื่อใหผูประกอบการ
ใชเปนขอมูลในการพัฒนาธุรกิจตอไป 

4.  ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางแชมพูทั่วไปกับแชมพูสมุนไพร     เพ่ือพิจารณา 
เปรียบเทียบ   และวิเคราะหวาแชมพูสมุนไพรอยูในระดับไหนในตลาด 

5.  ควรศึกษาถึงความคิดเห็นในการบริโภคแชมพูสมุนไพร   เพ่ือหาจุดแข็ง   และ
จุดออนของสินคา   เพ่ือคาดการณวาผูบริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางใด   
หรือไม อยางไร 
 6.   ควรศึกษาปจจัยดานสวนผสมการตลาดในดานตางๆ   ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
แชมพูสมุนไพรที่เปนผูบริโภคเพศหญิง   หรือเพศชายเทานั้น   เพ่ือทราบกลุมเปาหมายที่แน
ชัด   เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุง และการวางแผนกลยทุธทางการตลาดตอไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามที่ใช ในงานวิจัย 



แบบสอบถาม 
ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

แชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคาดวาผลที่ไดรับจาก
การศึกษาวิจัยจะเปนประโยชนตอผูที่ผูที่ตองการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร  เพ่ือนําไป
เปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจดานแชมพูสมุนไพรให
สอดคลองกับกลุมเปาหมายและสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสมตอไป  การ
วิจัยน้ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  
ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากทาน  ในการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง  
โดยขอมูลที่ทานกรุณาตอบมาทุกขอ  ผูวิจัยจะถือเปนความลับ  และผูวิจัยขอขอบพระคุณอยาง
ยิ่งมา ณ โอกาสนี้ดวย 



     แบบสอบถาม 
เร่ือง ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพู
สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตอนที่ 1   ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ 
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย √  ลงในชอง    หนาขอความทีต่รงกับความเปนจริง 
 
1. เพศ 

 ชาย   หญิง 
  

2. อายุ 
 ต่ํากวาหรอืเทากับ  20 ป    21 - 30 ป 
 31 - 40 ป  41 - 50 ป 
 51 - 60 ป                          มากกวา 60  ป ขึ้นไป 

  
3. อาชีพ 

 นิสิต / นักศึกษา   พนักงานบริษัทเอกชน   
 ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย  รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
 พอบาน / แมบาน                      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................... 

  
4. ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด 

 ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
 ปวส. / อนุปริญญา                       ปริญญาตรี 
 สูงกวาปรญิญาตรี  

  
5.  รายไดตอเดือนที่ทานไดรับในปจจุบัน 

 นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท  10,001 - 20,000 บาท 
 20,001 - 30,000 บาท  30,001 - 40,000 บาท 
 มากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป  

 
 
 
                                                                                                                   



ตอนที่  2   รูปแบบการดําเนินชีวติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง    ทานมีรูปแบบการดําเนินชีวิตในดานตอไปนี้หรือไมมากนอยเพียงใด โปรดทํา
เครื่องหมาย  √   ลงในชอง หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด โดยมีระดับ 
คือ 

1  หมายถึง ไมเคย 
2 หมายถึง นานๆ ครั้ง 
3 หมายถึง บางครั้ง 
4 หมายถึง บอยครั้ง 
5 หมายถึง บอยครั้งมาก 

 
 

รูปแบบการดําเนินชีวติ 
ไมเคย นานๆ 

คร้ัง 
บางคร้ัง บอยคร้ัง บอยคร้ัง

มาก 

 1 2 3 4 5 

     กิจกรรม      
1.1 อานหนังสือหรือนิตยสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑความงาม
จากสมุนไพร 

     

1.2 เลือกซื้อสินคาที่มีสวนผสมสมุนไพร      
1.3 สนทนากับบุคคลอื่นเกี่ยวกับสมุนไพร      
1.4 ปลูกตนไมที่เกี่ยวกับสมุนไพร      
1.5 ชมรายการโทรทัศนเกี่ยวกับความงามจากสมุนไพร      
1.6 เขาอบรมหลักสูตรความรูดานสมุนไพร      
     ความสนใจ      
2.1 สนใจศึกษาคุณประโยชนของสมุนไพร      
2.2 สนใจผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสมุนไพร      
2.3 สนใจไปใชบริการที่สถาบันเสริมความงามสมุนไพร      
2.4 สนใจการอบไอน้ําโดยใชสมุนไพร      
2.5 สนใจบริโภคอาหารที่มีสวนผสมของสมุนไพร      
2.6 สนใจสมัครเปนสมาชิกหนังสือสมุนไพรเพ่ือความงาม      

 
 
 
 
 



ตอนที่  3   บุคลิกภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง     โปรดทําเครื่องหมาย  √      ลงในชอง  ___ ที่ตรงกับบคุลิกภาพของทานมากที่สุด 
 
          โปรดพิจารณาวาบุคลิกภาพของทานมีลักษณะใด  ดังตอไปน้ี 
 

1.1 ลาสมัย       ___: ___:   ___: ___:   
        1      2        3       4           

ตามสมัย 

1.2 ยึดภาพพจนของตราสินคา       ___: ___:   ___: ___:   
        1      2        3       4           

ยึดความประหยัด  
(คุมคากับราคา) 

1.3 แสวงหาสิ่งใหม ๆ       ___: ___:   ___: ___:   
        1      2        3       4           

อนุรักษนิยม 

1.4 นิยมสินคาตางประเทศ       ___: ___:   ___: ___:   
        1      2        3       4           

นิยมสินคาไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่  4   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร 
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย   √   ลงในชองหนาขอความที่ตรงกับความรูความเขาใจของ
ทานมากที่สุด 
1. โปรดพิจารณาวาความรูความเขาใจของทานเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพรในเรื่องตอไปน้ี 
 
 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแชมพูสมุนไพร ใช ไมใช 
1.1 แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมวานหางจระเข  มีสรรพคุณชวยขจัดรังแค  แก

คันศีรษะ   ปองกันผมรวง  ชวยทําใหผมนิ่ม   และดกดําเปนเงางาม 
  

1.2 แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมมะกรูด   ผลมะกรูดมีนํ้ามันหอมระเหย นํ้า
มะกรูดมีรสเปรี้ยวชวยใหผมสะอาดเปนเงางาม ทําใหผมน่ิม แกคันศีรษะ 
ปองกันการเกิดรังแค 

  

1.3 แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมขิง  มีสรรพคุณแกผมหงอกกอนวัย   
1.4 แชมพูสมุนไพรที่ มีสวนผสมประคําดีควาย   วานหางจระเข    และ

ทองพันชั่ง มีสวนประกอบสําคัญ Camidopropyl, Sap tree, Germabenll-E  
มีสรรพคุณชวยขจัดเชื้อราบนหนังศีรษะ  ขจัดรังแค  ชันตุ  ปองกันผม
หงอกกอนวัย  ปองกันผมรวง เสนผมแข็งแรง และไมแตกปลาย 

  

1.5 แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมดอกอัญชัน  ใบหม่ี มีสวนประกอบสําคัญ 
Gcoeamidopiopyl Betaine, Butterfly Tree, Germabenll-E  มีสรรพคุณ
ชวยบํารุงเสนผมใหนุมสลวย  ดกดําแข็งแรง มีนํ้าหนัก  ขจัดรังแคแกอาการ
คัน  เสนผมจะเปนประกาย  ไมแตกปลาย 

  

1.6 แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมบอระเพ็ด    มีสรรพคุณกระตุนการงอกของผม   
1.7 แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมตะไครหอม  ทองพันชั่ง   มีสรรพคุณแกคัน

ศีรษะ   กําจัดเชื้อราบนหนังศีรษะ   บํารุงรากผมปองกันผมรวง   ชวยให
ผมนิ่ม   และดกดําเปนเงางาม 

  

1.8 แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมสมปอย  มีสรรพคุณทําใหเสนผมสะอาด เปน
เงา แกคันศีรษะ 

  

1.9 แชมพูสมุนไพรมีสารเคมีเจือปนมากกวาแชมพูทั่วไป   
1.10 อุณหภูมิและแสง  ไมมีผลกระทบตอความคงตัวหรือการเปลี่ยนแปลงสี และ

กลิ่นของแชมพูสมุนไพร 
  

 
 

 
 
 



ตอนที่  5   ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 
คําชี้แจง     ทานเห็นดวยหรือไมวาปจจัยดานผลิตภัณฑตอไปน้ีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรของทานมากนอยเพียงใด  โปรดทําเครื่องหมาย  √   ลงในชอง
หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยมีระดับความคิดเห็น ดังน้ี 

1  หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
2 หมายถึง ไมเห็นดวย 
3 หมายถึง ไมแนใจ 
4 หมายถึง เห็นดวย 
5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 

 
 
  

                        
                 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

 

ไม
แนใจ 

 

เห็น
ดวย 

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

  1 2 3 4 5 
 คุณสมบัติของแชมพูสมนุไพร      
1.1 ทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะอยาง

หมดจด 
     

1.2 หลังสระผมเสนผมจะลื่นออนนุมและยืดหยุนตัว
ได 

     

1.3 ลางออกงายโดยน้ําธรรมดาหรือนํ้ากระดาง      
1.4 ไมเกิดความระคายเคืองตอเยื่อบุตา ผิวหนัง

อักเสบหรือผมรวง 
     

1.5 แชมพูกระจายไปทั่วผมและหนังศีรษะไดงาย      
1.6 แชมพูสมุนไพรทําลายไขมันตามธรรมชาติของ

เสนผม  
     

1.7 ทําใหผมสวยเปนเงางาม      
1.8 ทําใหเสนผมมีนํ้าหนัก และสปริงตัวดี      
1.9 รักษาหนังศีรษะและเสนผมใหสะอาด      
1.10 แชมพูสมุนไพรไมเหมาะสมกับทุกสภาพเสน

ผม 
     

  
                        

ไมเห็น
ดวย
อยาง

ไมเห็น
ดวย 

 

ไม
แนใจ 

 

เห็น
ดวย 

เห็น
ดวย
อยาง



                 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ยิ่ง ยิ่ง 
  1 2 3 4 5 
1.11 สีของแชมพูสมุนไพรเปนสีธรรมชาติตามชนิด

ของสมุนไพรที่ใชเปนสวนผสม (ไมมีการแตงสี
ขึ้นใหม) 

     

1.12 สีของแชมพูสมุนไพรไม เปนเหตุ จูงใจให
ตัดสินใจซื้อ 

     

1.13 แชมพูสมุนไพรมีฟองมาก  และฟองอยูไดนาน      
1.14 ฟองของแชมพูสมุนไพรไมนุมเนียน      
1.15 เ น้ือยาของแชมพูส มุนไพรมีความคงตัว  

(ไมเหลวเกินไป) 
     

1.16 แชมพูสมุนไพรมีกลิ่นของสมุนไพรตามชนิด
ของสมุนไพรที่ใชเปนสวนผสม 

     

 คุณภาพของแชมพูสมุนไพร      
1.17 แชมพูสมุนไพรมีคุณภาพดีเทาๆกับแชมพูทั่ว 

ๆ ไป 
     

1.18 แชมพูสมุนไพรเปนสินคาที่มีคุณภาพคุมคากับ
ราคา 

     

 ตราสินคาแชมพูสมุนไพร      
1.19 ตรายี่หอไมมีชื่อเสียง      
1.20 ชื่อตราแชมพูสมุนไพรเชย      
1.21 แชมพูสมุนไพรมีการพัฒนาคุณภาพอยูใน

ระ ดับมาตรฐาน  ที่ มี เครื่ องหมายรับรอง
คุณภาพ 

     

 ความหลากหลายของแชมพูสมุนไพร      
1.22 ไม มีความหลากหลายของประเภทแชมพู

สมุนไพรใหเลือกซื้อ เชนแชมพูสมุนไพรผสม
ครีมนวดผม  แชมพูสมุนไพรสําหรับผมแหง 

     

 
 
 
 
 
 



  
                        
                 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

 

ไม
แนใจ 

 

เห็น
ดวย 

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

  1 2 3 4 5 

1.23 ความหลากหลายของประเภทสมุนไพรที่ใช
เปนสวนผสม เชนดอกอัญชัน   มะกรูด   

     

 บรรจุภัณฑของแชมพูสมุนไพร      
1.24 บรรจุภัณฑแสดงสถานที่ผลิต วันที่ผลิต และ

วันหมดอายุ 
     

1.25 บรรจุภัณฑมีทะเบียนการคาระบุชัดเจน และมี
เครื่องหมาย อย. กํากับ  

     

1.26 บรรจุภัณฑมีฉลากกํากับแสดงถึงสวนประกอบ
ของแชมพูสมุนไพรชัดเจน 

     

1.27 บรรจุภัณฑมีฉลากบอกสรรพคุณของสมุนไพร
ที่ใชเปนสวนผสมชัดเจน 

     

1.28 มีบรรจุภัณฑใหเลือกซื้อหลายขนาด       เชน 
ขวดเล็ก   ขวดกลาง   ขวดใหญ  

     

1.29 บรรจุภัณฑมีรูปแบบไมสวยงาม  ลาสมัย      
 
ตอนที่  6   แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย     ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับ
ทานในดานแนวโนมพฤติกรรมในอนาคตตอการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 
1. ทานคิดวาแนวโนมที่ทานจะซื้อแชมพูสมุนไพรประเภทใดในครั้งตอไปมากที่สุด 

 แชมพูสมุนไพรที่สวนผสมมะกรูด  
 แชมพูสมุนไพรที่สวนผสมดอกอัญชัน  
 แชมพูสมุนไพรที่สวนผสมประดําดีควาย  
 แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมของวานหางจระเข  
 แชมพูสมุนไพรที่มีสวนผสมของตะไครหอม      
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...........................................  

  
 
 

 

  



2. ในอนาคตทานจะซื้อแชมพูสมุนไพรโดยพิจารณารูปแบบ  และขนาดใดมากที่สุด 
 ขวดพลาสติกขนาดเล็ก (140 ลบ.ซม.)    
 ขวดพลาสติกขนาดกลาง (240 ลบ.ซม.)    
 ขวดพลาสติกขนาดใหญ (360 ลบ.ซม.)    
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...........................................  

 
3. ทานจะซื้อแชมพูสมุนไพรจากสถานที่หรือชองทางใดในครั้งตอไปมากที่สุด 

 รานคาใกลบาน 
 รานสะดวกซื้อ เชน เซเวน-อีเลฟเวน   แฟมิลี่มารท 
 ซุปเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคา 
 ดิสเคานสโตร เชน เทสโกโลตัส บิ๊กซี 
 พนักงานจําหนาย  
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 

 
4. ทานคิดวาบุคคลใดที่จะมีอิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรมากที่สุด 

 สมาชิกในครอบครัว  ญาติ 
 เพ่ือน  ตัวทานเอง 
 พนักงานขาย / พนักงานแนะนําสินคา  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................................... 

  
5. เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพรตอไปน้ีคิดเปนสัดสวนคะแนนเทาใดจาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
คุณคา(คุณสมบัติ)ของแชมพูสมุนไพร    คะแนน 
ราคา  คะแนน 

รวม   100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  ___  ที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกบัตวัทานมากที่สุด 
 
6. แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแชมพูสมุนไพร 

คําชี้แจง   (1= ไมซ้ือแนนอน  2 = มีแนวโนมวาจะไมซ้ือ  3 = ไมแนใจ  4 = มีแนวโนมวาจะ
ซ้ือ        5 = ซ้ือแนนอน ) 

ไมซ้ือแนนอน   ___: ___: ___: ___: ___:  
   1       2      3      4      5       

ซ้ือแนนอน 

 
7. แนวโนมพฤติกรรมการบอกตอบุคคลอื่นใหซ้ือแชมพูสมุนไพร 

คําชี้แจง   (1= ไมบอกแนนอน   2 = มีแนวโนมวาจะไมบอก   3 = ไมแนใจ   4 = มี
แนวโนมวาจะบอก  5 = บอกแนนอน ) 

ไมบอกแนนอน   ___: ___: ___: ___: ___:  
   1      2      3       4      5       

บอกแนนอน 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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 Miss. Ampond   Jongsakul 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน     ผูจัดการฝายบัญช ี

 บริษัท  ดีลอยท  ทูช  โธมัทสุ  ไชยยศ  จํากัด 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2516 ประถมศึกษา โรงเรียนภาษานุสรณ   บางแค 
พ.ศ.  2522 มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม       

วิทยาคม 
พ.ศ.  2528 ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
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