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การวิจัยครั้งนีม้ ีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใช คือ ผูบริโภคที่เคยซื้อหรือใชสิน
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตในกรุงเทพมหานคร ไดขนาดตัวอยางจํานวน 385 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอ มูลทางสถิตใิ ชโปรแกรม
SPSS/PC for Window สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบีย่ งเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางใชการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธีดันเน็ต ที 3 และความแตกตางกําลังสองนอยที่สุด และ
การทดสอบความสัมพันธโดยการหาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัย พบวา
1. ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ป มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 35,000 บาท
และมีสถานภาพโสด
2. พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มี
จํานวนครั้งต่ําสุด 1 ครั้งตอป และ สูงสุด 12 ครั้งตอป จํานวนชิ้นที่ซื้อตอครั้ง นอยที่สุด 1 ชิ้น มาก
ที่สุด 5 ชิ้น ราคาน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง ต่ําสุด 50 บาท สูงสุด 800 บาท
3. การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอดานผลิตภัณฑ ดาน
ประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต อยูในระดับเห็นดวย ดานคุณภาพน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต อยูในระดับไมเห็นดวย ดานความคาดหวังตอผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับเห็นดวย
4. ผูบริโภคมีระดับบุคลิกภาพโดยรวมในระดับดี พบวา ผูบริโภคที่มีบุคลิกภาพในเรื่อง
ของการชอบเขาสังคม เปนผูนําแฟชั่น เชื่อมั่นในตัวเองทุกครั้ง มีความคิดสรางสรรค มักไดรับคําชม
จากคนรอบขางวาแตงกายดี รักสวยรักงามชอบแตงตัว มักตัดสินใจดวยตัวเอง อยูในระดับดี สวน
บุคลิกภาพโดดเดน และตองการโดดเดนทางสังคม อยูในระดับปานกลาง

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา
1. ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งที่ซี้อตอปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับ
ราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งที่ซี้อตอป กับ ราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้งแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งที่ซี้อตอป กับ ราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอ
ครั้งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต ข องผู บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร ด า นราคาโดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ต อ ครั้ ง แตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5. ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งที่ซื้อตอป ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งที่ซื้อตอป ในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
7. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภคของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งที่ซื้อตอป ในทิศทาง
ตรงกันขามกัน ในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8. ปจจัยดานประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานความคาดหวังตอผลิตภัณฑ
ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ผูบริโภคของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง ในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
9. ปจจัยดานคุณภาพของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานราคาโดยเฉลี่ยที่
ซื้อตอครั้ง ในทิศทางตรงกันขามกัน ในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
10. ปจจัยดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อ
ตอครั้ง ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
11. ผูบริโภคที่มีบุคลิกภาพ เปนผูนําแฟชั่น-เปนผูตามแฟชั่น รักสวยรักงามชอบแตงตัวชอบความเรียบงาย มักตองการความโดดเดนทางสังคม-ตองการความเรียบงาย มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดาน
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
12. ผู บ ริ โภคที่มีบุ ค ลิ ก ภาพ มั กได รับ คํา ชมจากรอบข า งวา แต ง กายดี -แต ง กายเชย มี
ความสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ข องผู บ ริ โ ภคของผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง และราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
13.
ผูบริโภคที่มีบุคลิกภาพ เชื่อมั่นในตัวเองทุกครั้ง-เชื่อมั่นในตัวเองเปนบางครั้ง
บุคลิกภาพโดดเดน-บุคลิกภาพธรรมดา มักตัดสินใจดวยตัวเอง-ตองฟงคําแนะนํา มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดาน
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
14. ผูบริโภคที่มีบุคลิกภาพ ชอบเขาสังคม-ชอบอยูกับบาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานราคาโดย
เฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
15. ผูบริโภคที่มีบุคลิกภาพโดดเดน-บุคลิกภาพธรรมดา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานราคาโดยเฉลี่ยที่
ซื้อตอครั้ง ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
16. ผูบริโภคที่มีบุคลิกภาพ มีความคิดสรางสรรค-ขาดความคิดสรางสรรค มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
ดานราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
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The purpose of this research is to study factors Influencing consumers’ buying
behavior toward car fragrance in Bangkok Metropolitan area. Questionnaires were used for
385 target samples to collect data which were analyzed by percentage, mean, standard
deviation, Independent Sample t-test, One-way Analysis of Variance, Dunnett’s T3, LSD and
Pearson Product Moment Correlation Coefficient; and processed by SPSS for Windows.
The research results can be revealed as follows:
1. Most of consumers are female, aged 21 – 30 years old, holding a bachelor’s
degree, employed by private company, having average income of 15,001 – 35,000 Baht per
month and single status.
2. Consumers’ buying behavior toward car fragrance are; at least buying
experience is 1 time/year and the most is 12 times/year, at least buying experience is 1
piece/time and the most is 5 pieces/year, average buying price is at least 50 bahts/time and
the most is 800 bahts/time.
3. Consumers have opinion at agree level to the overall marketing mix factor, and
also to each aspect of factor including product, product usefulness, product expectation,
price, distribution channel and promotion aspect but consumers have opinion at disagree
level to the product quality.
4. Consumers’ have overall personality at good level. More specificially, they have
personality at good level in the aspect of sociability, fashion leader, self confidence, creative
thinking, good dressing admired from others, loving beautiful and like to select cloth for
dressing and self decision making while their personality is at moderate level in the aspect
of prominent personality and desire for being prominent in social.
The results of hypothesis testing can be revealed as follows:
1. Consumers with different age have different buying behavior toward car
fragrance in term of buying experience (time/year) at 0.05 statistically significant level and
average buying price (baht/time) at 0.01 statistically significant level.

2. Consumers with different occupation have different buying behavior toward car
fragrance in term of buying experience (time/year) and average buying price (baht/time) at
0.01 statistically significant level.
3. Consumers with different monthly income have different buying behavior
toward car fragrance in term of buying experience (time/year) and average buying price
(baht/time) at 0.01 statistically significant level.
4. Consumers with different marital status have different buying behavior toward
car fragrance in term of average buying price (baht/time) at 0.01 statistically significant level.
5. Product factors have low positively related to buying behavior toward car
fragrance in term of buying experience (time/year) at 0.05 statistically significant level.
6. Distribution factors have low positively related to buying behavior toward car
fragrance in term of buying experience (time/year) at 0.01 statistically significant level.
7. Promotion factors have low positively related to buying behavior toward car
fragrance in term of buying experience (time/year) at 0.05 statistically significant level.
8. Product usefulness, product expectation and distribution factors have low
positively related to buying behavior toward car fragrance in term of average buying price
(baht/time) at 0.01 statistically significant level.
9. Product quality factors have low positively related to buying behavior toward
car fragrance in term of average buying price (baht/time) at 0.01 statistically significant level.
10. Price and distribution factors have low positively related to buying behavior
toward car fragrance in term of average buying price (baht/time) at 0.05 statistically
significant level.
11. Individual factor of leader of fashion-follow of fashion, loving beautiful and like
to select cloth for dressing-loving simply life, desire for being prominent in social-desire for
simply life have low positively related to buying behavior toward car fragrance in term of
average buying price (baht/time) at 0.01 statistically significant level.
12. Individual factor of good dressing admired from others-out of fashion dressing
have low positively related to buying behavior toward car fragrance in term of buying
experience (time/year) and average buying price (baht/time) at 0.05 statistically significant
level.
13. Individual factor of self-confidence every time -self-confidence sometime,
prominent personality-normal personality, self making decision-listen introduce have low
positively related to buying behavior toward car fragrance in term of buying experience
(time/year) at 0.01 statistically significant level.

14. Individual factor of sociability-shut-in have low positively related to buying
behavior toward car fragrance in term of average buying price (baht/time) at 0.01 statistically
significant level.
15. Individual factor of prominent personality-normal personality have low positively
related to buying behavior toward car fragrance in term of average buying price (baht/time)
at 0.05 statistically significant level.
16. Individual factor of creative thinking-uncreative thinking have low positively
related to buying behavior toward car fragrance in term of average buying price (baht/time)
at 0.01 statistically significant level.
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ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธฉบับนี้ เสร็จสมบูรณลงไดดวยความกรุณาของผูชวยศาสตราจารยดร. ณักษ กุ
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ใหบริการของตนใหมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น รวมถึงอาจเปน
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศ เปนผลิตภัณฑที่มีวตั ถุประสงคเพื่อใหกลิน่ หอมสดชื่น และ
ขจัดกลิ่นอันไมพึงประสงค โดยเปนผลิตภัณฑที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพือ่ มาจําหนายใน
ประเทศไทยมานานกวา 30 ป แตในสมัยกอนยังไมไดรับความนิยมในตลาดของประเทศไทยเทา
ปจจุบัน เนื่องจากสมัยกอนยังไมเปนที่รูจักอยางแพรหลาย และคนไทยไมไดใหความสําคัญเรื่องกลิ่น
หอมเนื่องจากมองวาเปนเรื่องที่ฟุมเฟอย เพราะเปนผลิตภัณฑที่มีราคาคอนขางสูง เนื่องจากวัตถุดิบ
ในการผลิต ทัง้ บรรจุภัณฑ และสวนผสมของน้ําหอม ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยสงมาเปน
สินคาสําเร็จรูปทั้งสิ้น แตสาํ หรับตางประเทศแลว น้ําหอมปรับอากาศเปนสิ่งที่ไดรบั ความนิยมมานาน
แลว ซึ่งผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศ แบงออกเปน 4 สายผลิตภัณฑ ไดแก
1. น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
2. นาหอมปรับอากาศในบาน
3. กลุมลูกหอมดับกลิ่น
4. กลุมที่ใหความหอมตอเนื่อง
ปจจุบันนี้ สายผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศทีไ่ ดรับความนิยมมากที่สุด คือ สายผลิตภัณฑ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต แมวาจะมีราคาที่คอนขางสูงก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑนี้สามารถ
ตอบสนองความตองการโดยตรงของผูมีรถยนตสว นตัว ซึ่งมีปริมาณมากขึ้นทุกวันตามปริมาณของ
รถยนตทเ่ี พิ่มขึ้น จึงสงผลใหการแขงขันในธุรกิจน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตสูงขึน้ ดวยเชนกัน โดย
ปจจุบันตลาดน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตมีทั้งหมด 4 ยี่หอ ไดแก
1. เกลด
2. แอมบิเพอร คาร
3. คิงส สเตลลา
4. เบย เฟรช
โดยน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตยี่หอเกลด ผลิตและจัดจําหนายโดย บริษัท SC Johnson
ประเทศไทยจํากัด และ ยี่หอแอมบิเพอร คาร ผลิตและจัดจําหนายโดย บริษัท Sara Lee ประเทศ
ไทยจํากัด โดยทั้งสองเปนบริษัทที่แขงขันอยางมากในตลาดน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต โดยยี่หอ
แอมบิเพอร คาร มีสวนแบงตลาด 20% ของตลาดน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต และ ยี่หอเกลด มี
สวนแบงตลาด 75% ของตลาดน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต และ อีก 5% เปนสวนแบงตลาดของ
ยี่หอ คิงส สเตลลา ผลิตและจัดจําหนายโดย บริษัทสยามพูลทรัพย อินเตอรเคมีคอลจํากัด และ เบย
เฟรช ซึ่งผลิตและจัดจําหนายโดย บริษัท SC Johnson ประเทศไทยจํากัด โดยอัตราการเจริญเติบโต
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ของตลาดน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของประเทศไทย คิดเปนสัดสวน 75% ของภาพรวมตลาด
น้ําหอมปรับอากาศ (บริษัท Sara Lee ประเทศไทยจํากัด พ.ศ. 2550)
ในสภาวะการแขงขันของธุรกิจน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตนั้นมีการแขงขันสูงขึ้น โดย
นํากลยุทธทางการตลาดตางๆมาใชมากขึ้น ไมวาจะเปนดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขายตางๆ เนื่องจากกลุมลูกคาเปาหมาย หรือตลาดผูบริโภคของ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นสิ่งสําคัญที่ผูประกอบธุรกิจน้ําหอมปรับ
อากาศรถยนตไมควรมองขาม คือ การพัฒนาผลิตภัณฑในดานตางๆ ไมวาจะเปน ดีไซนของบรรจุ
ภัณฑ กลิ่นน้ําหอม เปนตน และการสงเสริมการขายดานตางๆที่มาดึงดูดการซื้อของผูบริโภค ซึ่งจะ
สงผลโดยตรงตอธุรกิจของผูประกอบธุรกิจเอง เนื่องจากทําใหผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอตัวสินคา
และกอใหเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ํา
จากเหตุผลดังกลาว ผูว ิจัยจึงเห็นเปนสําคัญวาจะศึกษา เรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” โดยที่เลือกศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากยอดขายน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตในกรุงเทพมหานครมีจํานวนสูง
ที่สุดเมื่อเทียบกับยอดขายในจังหวัดอื่นๆ และในแตละสถานที่ในกรุงเทพมหานครที่มีการจัดจําหนาย
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตมียี่หอใหเลือกหลากหลายกวาในจังหวัดอื่นๆ (บริษทั Sara Lee
ประเทศไทยจํากัด พ.ศ. 2550) นอกจากนั้นในกรุงเทพมหานครยังสะดวกในการเก็บแบบสอบถาม
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ก็เพื่อที่จะใชเปนประโยชนในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดในดานตางๆ ให
สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อการเติบโตของธุรกิจน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตใน
ประเทศไทย

ความมุงหมายของการวิจัย
1.
เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ข องผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉลี่ ย ต อ เดื อ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ข องผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาปจจัยดานบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
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ความสําคัญของการวิจัย
การศึกษาคนควาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ทําใหทราบถึงตัวแปรตนคือดานประชากรศาสตร อันไดแก
เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ ระดั บ รายได ของผู ซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ป จ จั ย
สวนผสมทางการตลาดอันไดแก ดานสินคาน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคา ดานสถานที่
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลิกภาพ ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อันไดแก รูปแบบการซื้อ เหตุผลใน
การซื้อ สถานที่ซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ปริมาณการซื้อ ระดับราคาที่เลือก
ซื้อ

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ประชากรที่พักอาศัยหรือทํางานในกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตในการศึกษาดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากร ได แ ก ผู บ ริ โ ภคที่ เ คยซื้ อ หรื อ ใช น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ใ น
กรุงเทพมหานครซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
2. กลุมตัวยางที่ใชในการวิจยั
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือกลุมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อหรือใช
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต การกําหนดขนาดตัวอยาง (Sample Size) ในการศึกษาครั้งนี้ไดจาก
การคํานวณ โดยใชสูตรดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน;และคณะ. 2540: 291)
n = [Z2(pq)/e2]
โดย
n = จํานวนตัวอยาง
Z = ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น = 1.96
p = คาประมาณรอยละทีค่ าดหวัง กําหนดใหมีคาเทากับรอยละ 50
q= 1–p
e = คาความคลาดเคลื่อนในการศึกษาครั้งนี้กาํ หนดที่รอยละ 5
เมื่อแทนคาตัวแปรที่ไดในสมการ จะได
n = [(1.96)2(0.5*0.5) / (0.05)2] = 384.16 หรือ 385
จํานวนกลุมตัวอยางขั้นต่ํา 385 ราย ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกใชจํานวนตัวอยาง 400 ราย
ทั้งนี้โดยเผื่อความผิดพลาดที่เกิดจากการเก็บขอมูล

4

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กําหนดระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในชวงเดือน ตุลาคม ถึง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ ตัวแปรอิสระ (Independent
Variables) และตัวแปรตาม (Independent Variable) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable):
1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ
1.2.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป
1.2.2 21-30 ป
1.2.3 31-40 ป
1.2.4 40 ปขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.3.1 ต่ํากวาอนุปริญญา
1.3.2 อนุปริญญาหรือ ปวส.
1.3.3 ปริญญาตรี
1.3.4 สูงกวาปริญญาตรี
1.4 อาชีพ
1.4.1 นักเรียน / นักศึกษา
1.4.2 พนักงานบริษัทเอกชน
1.4.3 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.4.4 ธุรกิจสวนตัว
1.4.5 อื่นๆ โปรดระบุ ......................
1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน
1.5.1 ไมเกิน 15,000 บาท
1.5.2 15,001 - 35,000 บาท
1.5.3 35,001 – 55,000 บาท
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1.5.4 55,001 บาท ขึ้นไป
1.6 สถานภาพสมรส
1.6.1 โสด
1.6.2 สมรส / อยูดวยกัน
1.6.3 หมาย / หยาราง หรือ แยกกันอยู
2. สวนประสมทางการตลาด
2.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ
2.2 ปจจัยดานราคา
2.3 ปจจัยดานสถานที่ดานจําหนาย
2.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
3. ปจจัยดานบุคลิกภาพ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable):
1. พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

นิยามศัพทเฉพาะ
1. พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง การแสดงออกในการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ผูบริโภค โดยวัดจาก
1.1 กลิ่นที่เลือกในการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
1.2 ตราสินคาที่เลือกในการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
1.3 สถานที่ที่เลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
1.4 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
1.5 จํานวนครั้งในการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตตอป
1.6 ปริมาณการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตตอครั้ง
1.7 ราคาโดยเฉลี่ยที่เลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต

2. สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาด ประกอบไป
ดวย
2.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต โดยวัดจากเรื่อง
คุณภาพของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตน้ําหอมและบรรจุภัณฑ และการออกแบบบรรจุภัณฑน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต
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2.2 ราคา (Price) หมายถึง มูลคาของสินคาที่ผูซื้อจะตองชําระ โดยวัดจากความ
คุมคาของราคาสินคากับคุณภาพของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
2.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place / Distribution) หมายถึง การเคลื่อน ยาย
ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคในเวลาและสถานที่ที่ลูกคาตองการ โดยวัดจากสถานที่จําหนายมี
ใหเลือกหลายที่เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การใชสิ่งลอใจเพื่อดึงดูดให
ผูบริโภคซื้อสินคา โดยวัดจากการโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เกี่ยวกับน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต และการสงเสริมการขาย ไดแก สวนลดหรือของแถม
3. ผูบริโภค หมายถึง ผูที่เคยซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตในกรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง “ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังนี้

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ปจจัยสวนบุคคล
• เพศ
• อายุ
• ระดับการศึกษา
• อาชีพ
• รายไดเฉลี่ยตอเดือน
• สถานภาพสมรส
สวนประสมทางการตลาด
• ผลิตภัณฑและบริการ
• ราคา
• สถานที่จําหนาย
• การสงเสริมการตลาด

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร

ปจจัยดานบุคลิกภาพ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน สถานภาพสมรสที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ผูบริโภคแตกตางกัน
2. สวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑและบริการ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการส งเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ อากาศใน
รถยนตของผูบริโภค
3. บุคลิกภาพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตออิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” นี้มีแนวคิดและทฤษฎีที่ใชเปนกรอบในการศึกษา คือ ทฤษฎีของ
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัย
สําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค และสวนประสมทางการตลาด นอกจากนี้เพื่อให
ทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต โดยนําเสนอภายใตหัวขอหลักดังนี้
1. ทฤษฎีและแนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภค
2. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
4. ประวัติน้ําของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ทฤษฎีและแนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภค
1.1 ความหมาย
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา
การคิด การซื้อ การใช การประเมินผล ในสินคาและบริการซึ่งคาดวาจะตอบสนองความตองการของ
เขา (Schiffman;& Kanuk) หรือ เปนขั้นตอนซึ่งเกี่ยวกับความคิดประสบการณ การซื้อ การใชสินคา
และบริการของผูบริโภค เพื่อตอบสนองความคิดความพึงพอใจของเขา (Solomon. 2002: 528) หรือ
หมายถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อ การใชสินคา (ศิริวรรณ
เสรีรัตน. 2546: 192)
พฤติกรรมผูบริโภค (ศุภร, 2540: 6) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการซื้อ
และการใชสินคาและบริการ (ผลิตภัณฑ) โดยผานการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตองมีการตัดสินใจทั้งกอน
และหลังการกระทําดังกลาว โดยบุคคลที่จะถือวา เปนผูบริโภคในที่นี้ คือ “บุคคลผูซึ่งมีสิทธิในการ
ไดมาและใชไปซึ่งสินคาและบริการที่ไดมีการเสนอขายโดยสถาบันทางการตลาด”
พฤติกรรมผูบริโภคเปน “ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคา
และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆ ขอการตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนด
ปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543: 5)
พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค หมายถึ ง กิ จ กรรมและขบวนการตั ด สิ น ใจของบุ ค คลในอั น ที่ จ ะ
ประเมินผลและใหไดมาซึ่งการใชสินคาและบริการ (ยุทธนา ธรรมเจริญ. 2540: 2)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
จัดหาใหไดซึ่งสินคาและบริการ ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจซื้อสินคา และบริการที่สามารถสรางความพึง
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พอใจในการซื้อใหแกผูซื้อมากที่สุด สาเหตุที่ผูบริโภคซื้อสินคาและบริการ อาจเปนเพราะมีสิ่งจูงใจ
บางประการที่สอดคลองกับทัศนคติของผูบริโภค (องอาจ ปะทะวานิช. 2525:31)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษากระบวนการตางๆ ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลเขาไป
เกี่ยวของเพื่อทําการเลือกสรรการซื้อ การใช การบริโภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ความคิด
หรือประสบการณพื่อตอบสนองความตองการ และความปรารถนาตางๆใหไดรับความพอใจ (ดารา ที
ปะปาล. 2543: 3)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของดดยตรงกับ
การจัดหาและการใชผลิตภัณฑทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นกอน และมีสวนใน
การกําหนดใหมีการกระทํา (ปริญ ลักษิตานนท. 2544: 54)
2. โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
จากแนวคิดของฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler. 2000 : 270-271; อางอิงจากศิริวรรณ;
และคณะ. 2541 : 128 - 129) โมเดลพฤติกรรม ผูบริโภค (Consumer Behavior Model) เปน
การศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน
(Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ(Black’s Box)
ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะ
ไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อ แลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer's Response)
หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer's Purchase Decision)
จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่มีสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอนแลวทําให
เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S - R Theory โดยมีรายละเอียดของ
ทฤษฎี ดังนี้
1. สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside
Stimulus) สิ่งกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการ
ซื้อสินคา (Buying Motive) ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล และใชเหตุจูงใจใหซื้อดานจิตวิทยา
(อารมณ) ก็ได สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่สามารถ
ควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ประกอบดวย
(1) สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product)
เชน ออกแบบผลิตภัณฑให
สวยงามเพื่อกระตุนความตองการ
(2) สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย
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(3) สิ่งกระตุนดานการจัดชองทางการจําหนาย (Distribution หรือ Place)
เชน จัดจําหนายผลิต ภัณฑใหทั่ว ถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค ถือวาเปนการกระตุนความ
ตองการซื้อ
(4) สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณา
สม่ําเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธ
อันดีกับบุคคลทั่วไปเหลานี้ ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ
1.2 สิ่งกระตุนอื่น ๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู
ภายนอกองคการ ซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ ไดแก
(1) สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ
ผูบริโภค เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล
(2) สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดานฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น
(3) สิ่ ง กระตุ น ทางกฎหมายและการเมื อ ง (Law and Political) เช น
กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่ง จะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซื้อ
(4) สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในเทศกาลตาง ๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น
2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer's Black Box) ความรูสึกนึกคิดของ
ผูซื้อที่เปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายาม
คนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และ
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจาก
ปจจัยตาง ๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer’s
Decision
Process)
ประกอบดวยขั้นตอนคือ
(1) การรับรูปญหา (Problem Recognition) การที่ผูบริโภครูจักปญหา
ซึ่งหมายถึง ผูบริโภคทราบความจําเปนและความตองการในสินคา งานของนักการตลาดในขั้นนี้คือ
จัดสิ่งที่กระตุนความตองการ ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย หรือการสงเสริมการตลาด
เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการในสินคา
(2) การคนหาขอมูล (Information Search) เมื่อผูบริโภครับรูปญหานั่น
คือ เกิดความตองการในขั้นที่ 1 แลวก็คนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ
- แหลงขอมูล ไดแก ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก
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- แหลงการคา ไดแก สื่อโฆษณา พนักงานขาย งานของนักการตลาด
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการขั้นนี้ คือ พยายามจัดขอมูลขาวสารใหผาน
แหลงการคา และแหลงบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
(3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation Search) การพิจรณาเลือก
ผลิตภัณฑตางๆ จากขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นที่ 2 หลักเกณฑที่พิจรณาคือ
- คุณสมบัติผลิตภัณฑตางๆ เชน รูปราง รูปทรง
- การใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ เชน ราคา
เหมาะสม คุณภาพสูง
- ความเชื่อเกี่ยวกับตราสินคา หรือภาพลักษณ ซึ่งความนาเชื่อถือนี้
จะมีอิทธิพลตอการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ
- เปรียบเทียบระหวางยี่หอดังตางๆ งานของนักการตลาดที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการในขั้นนี้คือ การจัดสวนประสมการตลาดดานตางๆ ให
เหมาะสม
(4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ยี่หอใด เนื่องจากมีการประเมินผลทางลือกตางๆมาแลว ผูบริโภคจําตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑที่เขา
ชอบมากที่สุดและปฏิเสธสินคาที่ตนไมมีความพใจที่จะซื้อ
(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-Purchase behavior) เปนความรูสึก
พอใจหรื อ ไม พ อใจหลั ง จากมี ก ารซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ปใช แ ล ว ความรู สึ ก นี้ ขึ้ น อยู กั บ คุ ณ สมบั ติ ข อง
ผลิตภัณฑและความคาดหวังของผูบริโภค ถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติตามที่คาดหวังก็จะเกิดผลใน
ทางบวก คือผูบริโภคมีความพึงพอใจและมีแนวโนมที่จะซื้อซ้ํา แตถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติไมตรง
ตามตองการหรือต่ํากวาที่คาดหวังยอมเกิดผลในทางลบ นั่นคือ บริโภคไมพอใจ และมีแนวโนมที่จะ
ไมซื้อซ้ําคอนขางสูง
3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer's Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
หรือผูซื้อ (Buyer's Purchase Decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
3.1 การตัดสินใจดานผลิตภัณฑ (Product Decision) การตัดสินใจของผูบริโภค
ที่จะซื้อผลิตภัณฑหนึ่งขึ้นอยูกับทัศนคติตอผูประกอบการธุรกิจ และยี่หอ ราคา การลดราคา การ
ตัดสินใจ ดานผลิตภัณฑจะทําการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
(1) การตัดสินใจเกี่ยวกับยี่หอ (Brand Decision)
(2) การตัดสินใจดานราคาและการลดราคา (Price and Deal Decision)
(3) การตัดสินใจซื้อฉับพลัน (Impulse Decision)
3.2 การตัดสินใจดานรานคา (Store Decision) การตัดสินใจดานรานคาของ
ผูบริโภคขึ้นอยูกับทัศนคติ ความรูสึกตอรานคานั้นๆ การเลือกราน (Choice of Store) การเลือก
รานคาขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้ง ประเภทสินคา ราคาและการบริการ
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3.3 การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการซื้อ (Method of Purchase Decision) ลักษณะ
หรือวิธีการซื้อของูบริโภคจะใชหัวขอตอไปนี้พิจรณา คือ
(1) ทัศนคติตอเวลาและระยะทาง (Attitude Toward Time Distance)
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางระยะทางกับสินคาที่จําหนาย
(2) การตัดสินใจจับจายหลายประเภท (Multiple Shopping Decision)
บริโภคมักนิยมไปรานคาที่สามารถหาซื้อของที่ตองการไดครบทุกอยาง
ในรานเดียว (One Stop Shopping)
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สิ่งกระตุนภายนอก

การตอบสนองของผู
ซื้อ (Response = R)

(Stimulus = S)

สิ่งกระตุน
ทางการตลาด
(Marketing
Stimulus)

ผลิตภัณฑ
ราคา
การจัดจําหนาย
การสงเสริมการ
ตลาด

สิ่งกระตุน
อื่น ๆ
(Other Stimulus)

เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
การเมือง
วัฒนธรรม
ฯลฯ

Buyer's Black Box
กลองดําหรือความ
รูสึกนึกคิดของผูซื้อ
(Buyer's Black Box)

การเลือกผลิตภัณฑ
การเลือกตรา
การเลือกผูขาย
เวลาในการซื้อ
ปริมาณการซื้อ

ลักษณะของผูซื้อ

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ

(Buyer's Characteristics)

(Buyer's Decision Process)

ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural)
ปจจัยดานสังคม (Social)
ปจจัยสวนบุคคล (Personal)
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological)

การรับรูปญหา (Problem Recognition)
การคนหาขอมูล (Information Search)
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)

ภาพประกอบ 2 รูปแบบพฤติกรรมผูซื้อ (ผูบริโภค) [Model of Buyer (Consumer) Behavior]
ที่มา: ศิริวรรณ; และคณะ. (2541) พฤติกรรมผูบริโภค.12.
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3. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
จากแนวคิดของฟลิป คอตเลอร (Philip Kotler. 2000: 268-269; อางอิงจากศิริวรรณ;
และคณะ. 2541:125-126) การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปน
การคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม การซื้อและการใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความ
ตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัด
กลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยาง
เหมาะสม
คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6WS และ 1H ซึ่งประกอบดวย
Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ
7OS ซึ่งประกอบดวย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ
Operations ภาพแสดงการใชคําถาม 7 คําถาม เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบริโภค

คําถาม (6WS และ 1H)

คําตอบที่ตองการทราบ (7OS)

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย
(Who is in the target market?) ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดาน
(1) ประชากรศาสตร (2) ภูมิศาสตร (3) จิตวิทยา
หรือ จิตวิเคราะห (4) พฤติกรรมศาสตร
2. ผูบริโภคซื้ออะไร
สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) สิ่งที่ผูบริโภค
(What does the consumer ตองการจากผลิตภัณฑ ก็คอื ตองการคุณสมบัติหรือ
buy?)
องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component)
และความแตกตางที่เหนือกวาคูแขง (Competitive
Differentiation)
3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซื้อ
(Why does the consumer สินคาเพื่อสนองความตองการของเขา ดานรางกาย
buy?)
และดานจิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซื้อ คือ (1) ปจจัยภายใน หรือ
ปจจัย ทางจิตวิทยา (2) ปจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม (3) ปจจัยเฉพาะบุคคล
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คําถาม (6WS และ 1H)
4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
(Who participates in the
buying?)
5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด
(When does the consumer
buy?)

คําตอบที่ตองการทราบ (7OS)
บทบาทของกลุมตาง ๆ (Organizations) มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย (1) ผูริเริม่
(2) ผูมีอิทธิพล (3) ผูตัดสินใจซื้อ (4) ผูซื้อ (5) ผูใช
โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของ
ป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของเดือน
ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษ หรือ เทศกาล
วันสําคัญตาง ๆ

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน
ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคไปทําการ
(Where does the consumer ซื้อ เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต รานขาย
buy?)
ของชํา บางลําพู พาหุรัด สยามสแควร ฯลฯ
7. ผูบริโภคซื้ออยางไร
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations)
(How does the consumer ประกอบดวย (1) การรับรูปญ
 หา (2) การคนหา
buy?)
ขอมูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) ตัดสินใจซื้อ
(5) ความรูสึกภายหลังการซื้อ
ภาพประกอบ 3 การใชคําถาม 7 คําถาม (6WS และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ (7OS)
ที่มา : ศิริวรรณ; และคณะ. (2541) พฤติกรรมผูบริโภค.126.
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4. ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
จากแนวคิดของฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler. 2000: 250-270; อางอิงจากศิริวรรณ;
และคณะ, 2541: 129 - 144) การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะ
ความตองการของผูบริโภคทางดานตาง ๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม
ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัย
ทางดานจิตวิทยา
1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
โดยเปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง เปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคม
หนึ่ง (Stanton ;& Futrell. 1987: 664) คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนด
ความแตกตางของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่น วัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดความตองการและพฤติกรรมของ
บุ ค คล วั ฒ นธรรมแบ ง ออกเป น วั ฒ นธรรมพื้ น ฐาน วั ฒ นธรรมย อ ย และชั้ น ของสั ง คม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เชน
ลั ก ษณะนิ สั ย ของคนไทยซึ่ ง เกิ ด จากการหล อ หลอมพฤติ ก รรมของสั ง คมไทย ทํ า ให มี ลั ก ษณะ
พฤติกรรมที่คลายคลึงกัน
1.2 วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มี
ลักษณะเฉพาะและแตกตางกัน ซึ่งมีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอย เกิด
จากพื้นฐานทางภูมิศาสตรและลักษณะพื้นฐานของมนุษย
1.3 ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคมออกเปน
ระดับฐานะที่แตกตางกัน โดยที่สมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน และสมาชิกในชั้น
สัง คมที่แตกต า งกัน จะมี ลั ก ษณะที่ แตกตา งกัน การแบง ชั้น ทาง สัง คมโดยทั่ ว ไปถื อเกณฑร ายได
ทรัพยสิน หรืออาชีพ ชั้นทางสังคมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค แต
ละชั้นสังคมจะมีลักษณะคานิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง
2. ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวติ ประจําวัน และมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และ
สถานะของผูซ ื้อ
2.1 กลุมอางอิง (Reference Groups) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย
กลุมนี้จะมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิง แบง
ออกเปน 2 ระดับ คือ
(1) กลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อน
บาน
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(2) กลุมทุติยภูมิ (Secondary Groups) ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม
เพื่อนรวมอาชีพและรวมสถาบัน บุคคลกลุมตาง ๆ ในสังคม
กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดานการเลือกพฤติกรรมและการดํารงชีวติ รวมทั้ง
ทัศนคติและแนวความคิดของบุคคล เนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุม จึงตองปฏิบัติ
ตามและยอมรับความคิดเห็นของกลุม
2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ
ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การขาย
สินคาอุปโภคจะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญี่ปุน หรือยุโรป ซึ่งจะมี
ลักษณะแตกตางกัน
2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม
เชน ครอบครัว กลุมอางอิง องคการ และสถาบันตาง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกัน
ในแตละกลุม เชน ในการเสนอขายวิดีโอของครอบครัวหนึ่งจะตองวิเคราะหวาใครมีบทบาทเปน ผู
คิดริเริ่ม ผูตัดสินใจซื้อ ผูมีอิทธิพล ผูซื้อ และผูใช
3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตาง ๆ ไดแก อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวติ ครอบครัว อาชีพ โอกาส
ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคล ดังนี้
3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน การ
แบงกลุมผูบริโภคตามอายุประกอบดวย ต่ํากวา 6 ป, 6 - 11 ป, 12 - 19 ป, 20 - 34 ป, 35 - 49 ป,
50 - 64 ป และ 65 ปขึ้นไป เชน กลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหม และชอบสินคาประเภทแฟชั่น
และรายการพักผอนหยอนใจ
3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เปนขั้นตอนการดํารงชีวิต
ของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความ
ตองการ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคล ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการซื้อ
ที่แตกตางกัน
3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน ขาราชการจะซื้อชุดทํางานและสินคาจําเปน ประธาน
กรรมการบริษัทและภรรยาจะซื้อเสื้อผาราคาสูง หรือตั๋วเครื่องบิน
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือรายได (Income
โอกาสทางเศรษฐกิ จ ของบุ ค คลจะกระทบต อ สิ น ค า และบริ ก ารที่ เ ขาตั ด สิ น ใจซื้ อ โอกาสเหล า นี้
ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน
3.5 การศึกษา (Education) ผูที่การศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑมี
คุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา
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3.6 คานิยมหรือคุณคา (Value) และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) คานิยม
หรือคุณคา (Value) หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคล หรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
หมายถึงอั ต ราสวนของผลประโยชนที่รับ รูตอราคาสินคา สว นรู ป แบบการดํ ารงชีวิต (Lifestyle)
หมายถึง รูปแบบการดํารงชีวิตในโลกมนุษย โดยแสดงออกในรูปของ (1) กิจกรรม (Activities) (2)
ความสนใจ (Interests) (3) ความคิดเห็น (Opinions) หรือ AIOs
รูปแบบการดํารงชีวิตขึ้นกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคม และกลุมอาชีพ ของแตละบุคคล ตัวอยาง
รูปแบบการดํารงชีวิตที่เกี่ยวของกับการบริโภคสินคาสําหรับผูที่ชอบ เที่ยวกลางคืน หรือผูที่ชอบอยู
บานจะแตกตางกัน
4. ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซื้อของบุคคลไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภค ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อและการใชสินคาปจจัยภายในประกอบดวย
4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุน (Drive) ที่อยูภายในตัว
บุคคล ซึ่งกระตุนใหบุคคลปฏิบัติ (Stanton ;& Futrell. 1987: 649) การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต
อาจจะถูกกระทบจากปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุนที่ใชเครื่องมือ
การตลาด เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ
4.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับเลือกสรรจัด
ระเบียบ และตีความหมายขอมูล เพื่อที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการความ
เขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู จากความหมายนี้จะเห็นวา การรับรูเปน
กระบวนการของแตละบุคคล ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยภายใน เชน ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการ
และอารมณ นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายนอกคือ สิ่งกระตุน การรับรู จะพิจารณาเปนกระบวนการ
กลั่นกรอง การรับรูจะแสดงถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การไดเห็น ไดกลิ่น ไดยิน
ไดรสชาติ และไดรูสึก
4.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และ(หรือ)
ความโนมเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ไดรับสิ่งกระตุน (Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซึ่งก็คือทฤษฎีสิ่งกระตุน - การ
ตอบสนอง [Stimulus - Response Theory (S - R Theory)] นักการตลาดไดประยุกตใชทฤษฎีนี้ดวย
การโฆษณาซ้ําแลวซ้ําอีก หรือจัดการสงเสริมการขาย (ถือวาเปนสิ่งกระตุน) เพื่อทําใหเกิดการ
ตัดสินใจซื้อและใชสินคาเปนประจํา (เปนการตอบสนอง) การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชน
ทัศนคติ ความเชื่อถือ และประสบการณในอดีต อยางไรก็ตามสิ่งกระตุนนั้นจะมีอิทธิพลที่ทําใหเกิด
การเรียนรูไดตองมีคุณคาในสายตาลูกคา ตัวอยาง การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปการแจกของ
ตัวอยาง จะมีอิทธิพลทําใหเกิดการเรียนรูคือ การทดลองใชไดดีกวาการจัดกิจกรรม การแถม เพราะ
การแถมนั้นลูกคาตองเสียเงินเพื่อซื้อสินคา ถาลูกคาไมซื้อสินคาก็จะไมเกิดการทดลองใชสินคาที่แถม
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4.4 ความเชื่อถือ (Beliefs) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
เปนผลมาจากประสบการณในอดีต
4.5 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ
ของบุคคล ความรูสึกดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
หมายถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มตี อ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Stanton and Futrell, 1987 : 126) ทัศนคติ
เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ จากการศึกษาพบวา
ทัศนคติของผูบ ริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินคาจะมีความสัมพันธกัน การเกิดของทัศนคตินั้น เกิดจาก
ขอมูลที่แตละคนไดรับ กลาวคือ เกิดจากประสบการณที่เรียนรูในอดีตเกี่ยวกับสินคาหรือความนึกคิด
ของบุคคล และเกิดจากความสัมพันธที่มีตอกลุมอางอิง เชน พอ แม เพื่อน บุคคลชั้นนําในสังคม เปน
ตน
4.6 บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎีฟรอยด (Freud Theory) หมายถึง
ลักษณะดานจิตวิทยาที่แตกตางกันของบุคคล ซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่มีแนวโนม
เหมือนเดิมและสอดคลองกัน ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด (Freud's Theory of Motivation) มีขอ
สมมติวา อิทธิพลดานจิตวิทยาซึ่งกําหนดพฤติกรรมมนุษย [แรงจูงใจ (Motives) และบุคลิกภาพ
(Personality)] สวนใหญเปนจิตใตสํานึก (Unconscious) ซึ่งเปนสวนกําหนดบุคลิกภาพของมนุษย
อันประกอบดวย อิด อีโก ซุปเปอรอีโก ทฤษฎีนี้ไดนําไปใชในการกําหนดบุคลิกภาพของผูบริโภค
ดวย ฟรอยดพบวาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุมโดยความนึกคิดพื้นฐาน 3 ระดับ
คือ
(1) อิด (Id) เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามความตองการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยตามความตองการที่แทจริง โดยมิไดมีการขัดเกลาใหพฤติกรรมนั้นเหมาะสมกับคานิยม
ของสังคม
(2) อีโก (Ego)
เปนความตองการดานการยกยอง ความภาคภูมิใ จ
ความเคารพ และสถานะของบุ ค คล อี โ ก จึ ง เป น ส ว นที่ แ สดงพฤติ ก รรมออกมาให เ หมาะสมกั บ
กาลเทศะ เหตุผล หรือเหตุการณที่เปนจริงในสังคม
(3) ซุปเปอรอีโก (Super Ego) เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตาม
คานิยมของสังคม และมาตรฐานดานศีลธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับ
4.7 แนวคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอ
ตนเอง หรือความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอื่น (สังคม) มีความคิดเห็นตอตนอยางไร มี 4 กรณี
(1) แนวคิดของตนเองที่แทจริง (Real Self) หมายถึง ความคิดที่บุคคลมอง
ตนเองที่แทจริง (เปนขอเท็จจริงที่บุคคลตองการ)
(2) แนวคิดของตนเองในอุดมคติ (Ideal Self) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่
บุคคลใฝฝนอยากใหตนเปนเชนนั้น บุคคลจึงมักทําใหพฤติกรรมของเขาสอดคลองกับความคิดใน
อุดมคติ
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(3) แนวคิดของตนเองที่ตองการใหบุคคลอื่น (สังคม) มองตนเองที่แทจริง
(Real Other) หมายถึง บุคคลนึกเห็นภาพลักษณวา บุคคลอื่น (สังคม) มองตนเองที่แทจริงวาเปน
อยางไร
(4) แนวคิดของตนเองที่ตองการใหบุคคลอื่น (สังคม) คิดเกี่ยวกับตนเองใน
อุดมคติ (Ideal Other) หมายถึง การที่บุคคลตองการใหบุคคลอื่น (สังคม) คิดถึงเขาในแงใด
หลักเกณฑการตัดสินใจซื้อคือปจจัยภายนอก อันเปนผลมาจากปจจัยดานวัฒนธรรมและสังคม ปจจัย
ดานจิตวิทยาซึ่งถือวาเปนปจจัยภายใน รวมทั้งลักษณะสวนบุคคล ปจจัยเหลานี้ มีประโยชนตอ การ
พิจารณาลักษณะความสนใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑ โดยจะนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑ ตัดสินใจดาน
ราคา การจัดชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด เพือ่ สรางใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดี
ตอผลิตภัณฑและบริษัท
5. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Theories)
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึง การผสมที่เขากันไดอยางดี
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคา การสงเสริมการขาย ผลิตภัณฑที่เสนอขาย ละระบบ
การจัดจําหนายซึ่งไดมีการออกแบบเพื่อใชสําหรับการเขาถึงกลุมผูบริโภคที่ตองการ (ธงชัย สันติ
วงษ. 2534:34) หรือหมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งธุรกิจใชสวนประสมเหลานี้
รวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.
2541:53-55)
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคา
ใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สมั ผัสไดและไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตรา
สินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่ ความคิด (Etzel,
Walker and Stanton. 2001: G-9) ผลิตภัณฑเกี่ยวของกับความหลากหลายของสินคา คุณภาพ ตรา
สินคาของผลิตภัณฑ เครื่องหมายการคา รูปแบบและสีสันของหีบหอ ตัวสินคาขนาด รูปรางของ
สินคา โดยผูผลิตตองพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความเปนไปตามความตองการของตลาด
เปาหมาย หากผลิตภัณฑมคี ุณภาพไมดี เมื่อใชแลวไมตรงตามความตองการ การทุมงบโฆษณาไป
เทาใด ก็ไมสามารถกระตุนพฤติกรรมผูบ ริโภคได ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีก็ได
ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utilities) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถ
ขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้
1.1. ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และ (หรือ) ความ
แตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation)
1.2. พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product component)
เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ
1.3. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย
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1.4. การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม
และปรับปรุงดีขึ้น (New and improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น
1.5. กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) และสายผลิตภัณฑ
(Product line)
องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) หมายถึง การพิจารณาถึงคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑทสี่ ามารถจูงใจตลาดได โดยถือเกณฑคุณสมบัติ 4 ประการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน แลคณะ.
2543: 15) ดังนี้
1. ความสามารถจูงใจของสิ่งที่นําเสนอตอตลาด (Attractive of the market offering)
ผลิตภัณฑจะตองสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดเหนือกวาคูแขงขัน
2. รูปลักษณะ (Features) และคุณภาพผลิตภัณฑ (Product quality) ลักษณะผลิตภัณฑตอง
ตอบสนองความจําเปนและความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ตลอดจนมีคุณภาพผลิตภัณฑที่
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีกวาคูแขงขัน
3. สวนประสมบริการและคุณภาพบริการ (Services mix and quality) นอกจากคํานึงถึง
รูปลักษณะของผลิตภัณฑแลว จะตองคํานึงวาจะจัดบริการเสริมอะไรใหลูกคาไดบาง
4. ราคาซึ่งถือเกณฑคุณคา (Value-base prices) ในการตั้งราคานั้นจะตองยึดถือคุณคาการ
รับรูผลิตภัณฑ เพราะเปนสิ่งจําปนที่นักการตลาดจะตองสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑทจี่ ะตองคํานึงถึงประกอบไปดวย (ศิรวิ รรณ เสรีรัตน;และคณะ.
2543: 18-25)
1. คุณภาพผลิตภัณฑ (Product quality) เปนการวัดการทํางานและวัดความคงทนของ
ผลิตภัณฑ เกณฑในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกคา และคุณภาพที่เหนือกวาคู
แขงขัน ถาสินคาคุณภาพต่ําผูซื้อจะไมซื้อซ้ํา ถาสินคาคุณภาพสูงเกินอํานาจซื้อของผูบริโภค สินคาก็
ขายไมได ดังนั้นจึงตองพิจารณาวาสินคาควรมีคุณภาพระดับใดบาง และตนทุนเทาใดจึงจะเปนที่
พอใจของผูบริโภค รวมทั้งคุณภาพสินคาตองสม่ําเสมอและมีมาตรฐานเพื่อที่จะสรางการยอมรับ
ความเชื่อถือที่มีตอสินคาทุกครั้งที่ซื้อ
2. ลักษณะทางกายภาพของสินคา (Physical characteristics of goods) เปนลักษณะรูปราง
ที่มองเห็นได และสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เชน รูปราง
ลักษณะ รูปแบบ บรรจัภัณฑ ตราสินคา เปนตน
3. ราคา (Price) เปนจํานวนเงินที่บุคคลจายเพื่อซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งแสดงเปนมูลคา
(Value) ที่ผูบริโภคจายเพื่อแลกเปลีย่ นกับผลประโยชนที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ การตัดสินใจ
ดานราคาไมจําเปนวาตองเปนราคาสูงหรือราคาต่ํา แตเปนราคาที่ผูบริโภคเกิดการรับรูในคุณคา
(Perceived Value) คือ ถาผูบริโภคมองเห็นวาสินคามีคุณคาสามารถตั้งราคาสูงไดและการปรับราคา
ขึ้นราคา หรือลดราคาจะตองพิจารณาถึงความออนไหวดานราคาของผูบริโภคดวย
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4. ชื่อเสียงของผูขายหรือตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ (Name) คํา (Term) สัญลักษณ
(Symbol) การออกแบบ (Design) หรือสวนประสมของสิ่งดังกลาว เพื่อระบุถึงสินคาและบริการของ
ผูขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุมของผูขายเพื่อแสดงลักษณะที่แตกตางจากคูแขงขัน (Kotler. 2000:
404) การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคตอผลิตภัณฑบางชนิดนั้นขึ้นอยูกับชื่อเสียงของผูขายหรือตรา
สินคา โดยเฉพาะสินคาที่เจาะจงซื้อ (Special goods) ซึ่งเปนสินคาที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อดวยเหตุผล
ทางจิตวิทยาไมใชเหตุผลทางดานเศรษฐกิจหรือประโยชนที่ไดรับ เชน ตัดสินใจซื้อเพราะตองการ
เปนที่ยอมรับในสังคม เนื่องจากผลิตภัณฑเปนตัวชี้สถานภาพของผูใช ซึ่งถือวาเปนความตองการ
ดานจิตวิทยา ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาคุณคาตราสินคา (Band equity) กลาวคือตองมีการใช
เครื่องมือการตลาดไมวาจเปนผลิตภัณฑหรือการสื่อสารการตลาดตางๆเพื่อเพิ่มคุณคา (Value
added) ใหกบั ผลิตภัณฑ เพื่อใหลูกคาเกิดการรับรู (Perceive value) คุณคาตราสินคานั้นๆ
5. บรรจุภัณฑ (Packaging) หมายถึงกิจกรรมที่เกียวของใรการออกแบบ ละการบรรจุหรือสิ่ง
หอหุมผลิตถัณฑ (Etzl, Walker and Stanton. 1997: G-10) บรรจุภัณฑเปนตัวทําใหเกิดการรับรู คือ
การมองเห็นสินคาเมื่อลูกคาเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑก็นําไปสูการจูงใจใหเกิดการตองการซื้อ
และเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด ดังนั้นบรรจุภัณฑตองโดดเดน โดยอาจแสดงถึงตําแหนงผลิตภัณฑ
สินคานั้น
6. การออกแบบผลิตภัณฑ (Design) เปนงานที่เกี่ยวของกับรูปแบบ ลักษณะ การบรรจุหีบ
หอ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ดังนั้นการออกแบบจึงมี
ความสําคัญมากสําหรับสินคาตางๆ ผูผลิตที่มีผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบจะตองศึกษาความ
ตองการของผูบริโภค เพื่อออกแบบสินคาใหดึงดูดความสนใจและใหเปนที่ตองการของผูบริโภค
นอกจากนี้การออกแบบยังใชเปนเกณฑทาํ ใหผลิตภัณฑมีความแตกตางกัน (Product
differentiation) โดยคํานึงถึงเหตุจูงใจใหลูกคาซื้อสินคาทั้งดานเหตุผลและอารมณ
7. การรับประกัน (Warranty) และการรับประกันสินคาหรือบริการ (Guarantee) มี
ความหมายตางกันดังนี้
7.1 การรับประกันหรือใบรับประกัน (Warranty) เปนเอกสารซึ่งขอความที่ระบุถงึ
การรับประกันสินคา ซึ่งผูขายจะชดเชยใหกับผูซื้อ เมื่อผลิตภัณฑไมสามารถทํางานไดภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดไว การรับประกันเปนเครื่องมือสําคัญในการแขงขัน เพราะเปนการลดความเสี่ยง
จากการซื้อสินคาของลูกคา รวมทั้งการสรางความเชือ่ มั่น
7.2 การรับประกันสินคาหรือบริการ (Guarantee) เปนขอความที่ยืนยันวาผลิตภัณฑ
สามารถทํางานไดเปนที่พึงพอใจ หรือมีการประกันวาถาสินคาไมไดผลยินดีคืนเงิน
8. สี (Color) สีของผลิตภัณฑเปนสิ่งเชิญชวนและจูงใจใหเกิดการซื้อ เพราะสีทําใหเกิด
อารมณดานจิตวิทยา การโฆษณาการสงเสริมการขายตางๆ ก็ใชสเี ขามาชวยดึงใหเกิดการรับรู
(Perception) ทําใหโดนเดนเปนลักษณะความตองการดานจิตวิทยาของมนุษยที่วาสินคาแตละชิน้ จะ
มีการตัดสินใจซื้อจากการเลือกสี นอกจากนี้สียังสื่อถึงตําแหนงผลิตภัณฑ (Product positioning) อีก
ดวย
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9. การใหบริการ (Servicing) การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค บางครั้งก็ขึ้นอยูกับนโยบายการ
ใหบริการแกลกู คาของผูขายหรือผูผลิต ในปจจุบันผูบริโภคมีแนวโนมจะเรียกรองบริการจากผูขาย
มากขึ้น เชน บริการสินเชื่อ บริการสงของ บริการซอมแซม ในการผลิตสินคาผูผลิตอาจใหบริการเอง
หรือผานคนกลางโดยคํานึงถึงสมดุลระหวางตนทุนและการควบคุมระดับความพอใจที่จะใหแกลกู คา
10. วัตถุดิบ (Raw Material) หรือวัสดุท่ใี ชในการผลิต (Material) ผูผลิตมีทางเลือกที่จะใช
วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอยางในการผลิต ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบนั้นผูผลิตตอง
คํานึงถึงความตองการของผูบริโภควา พอใจแบบใด ตลอดจนตองพิจารณาถึงตนทุนในการผลิต และ
ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบดวย
11. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (Product safety) และภาระจากผลิตภัณฑ (Product
liability) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑเปนประเด็นสําคัญมากที่ธุรกิจตองเผชิญ ผลิตภัณฑทไี่ ม
ปลอดภัยทําใหผูผลิตหรือผูข ายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ ซึ่งเปนสมรรถภาพของผลิตภัณฑทที่ ําใหเกิด
การทําลายหรือเปนอันตรายสําหรับผูผลิตทีต่ องรับผิดชอบ
12. มาตรฐาน (Standard) เมื่อเทคโนโลยีใหมเกิดขึ้น จะตองคํานึงถึงประโยชนและมาตรฐาน
ของเทคโนโลยีนั้น มาตรฐานเหลานี้มีการควบคุมโดยสมาคมผูประกอบอาชีพ และหนวยงานของรัฐ
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
13. ความเขากันได (Compatibility) เปนการออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความ
คาดหวังของลูกคา และสามารถนําไปใชไดดีในทางปฏิบัติโดยไมเกิดปญหาในการใช
14. คุณคาผลิตภัณฑ (Product Value) เปนลักษณะผลตอบแทนที่ไดรับจากการใช
ผลิตภัณฑ ซึ่งผูบริโภคตองเปรียบเทียบระหวางคุณคาทีเ่ กิดจากความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑที่
สูงกวาตนทุน (ราคาสินคา) ทีผูบริโภคซือ้
15. ความหลากหลายของสินคา (Variety) ผูซื้อสวนมากพอใจที่จะเลือกซื้อสินคาที่มีใหเลือก
มากในรูปของสี กลิ่น รส ขนาด การบรรจุหีบหอ แบบ ลักษณะ และคุณภาพ เนื่องจากผูบริโภคมี
ความตองการที่แตกตางกัน ดังนั้นผูจําหนายจําเปนตองมีสินคาใหเลือกมากมาย เพื่อสนองความ
ตองการของผูบริโภคที่แตกตางกันไดดียิ่งขึ้น
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหได
ผลิตภัณฑ (Etzl, Walker and Stanton, 2001:G-7) หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน
การพิรณาดานราคาจะตองรวมถึงระดับราคา สวนลด เงินชวยเหลือคานายหนา เงื่อนไขการชําระเงิน
สินเชื่อการคา ผูบริโภคจะใชราคาเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณภาพและคุณคาผลิตภัณฑทเี่ ขา
คาดหมายวาจะไดรับ การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับสินคา เปนสวนหนึ่งที่จะจูงใจใหเกิดการซื้อ
บางครั้งการตัง้ ราคาสูงอาจเปนเครื่องหมายจูงใจใหผูบริโภคบางกลุมที่ชอบซื้อผลิตภัณฑเพราะ
ตองการไดรับความภูมิใจ หรือการใชผลิตภัณฑแพงๆ แตบางครั้งมีการโฆษณาคุณสมบัติกันมากจน
หาความแตกตางไมได ราคาจึงเปนปจจัยที่ผูบริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อ ราคาเปน P ตัว
ที่สองที่เกิดมาถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง
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คุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็ตัดสินใจซื้อ
ดังนั้นกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง
2.1. คุณคาทีร่ ับรู (Perceive Value) ในสายตาผูบริโภค ซึ่งลูกคาตองพิจรณาวา
ยอมรับในคุณคาของผลิตภัณฑสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น
2.2. ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ
2.3. การแขงขันของคูแขงขันที่อยูในตลาด
2.4. ปจจัยอื่น
แนวความคิดเกี่ยวกับราคา
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543: 189-190) ไดใหความหมายของคําวา ราคา มูลคา และ
อรรถประโยชน ไวดังนี้
ราคา (Price) เปนจํานวนเงินที่บุคคลจายเพื่อซื้อสินคา หรือ บริการ ซึ่งแสดงเปนมูลคา
(Value) ที่ผูบริโภคจายเพื่อแลกเปลีย่ นกับผลประโยชนที่ไดรับจากการใชสินคาหรือบริการ หรือสิ่งที่
กําหนดมูลคาผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา ราคาเปนสื่อกลางในการแลกเปลีย่ นสินคา (สิ่งที่จับตองได)
และบริการ (สิง่ ที่จับตองไมได) ราคาของสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งยอมหมายถึง มูลคาของสินคาชนิด
นั้นจํานวนหนึ่งหนวยในรูปตัวเงินเสมอ
มูลคา (Value) คือการรับรูของลูกคาจากการเปรียบเทียบระหวางคุณภาพของสินคาหรือ
บริการกับราคาสินคานั้น หรือเปนมูลคาของสินคาหรือบริการ โดยพิจารณาจากอรรถประโยชนและ
ความพึงพอใจในสินคา และ (หรือ) คานิยมของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหมายถึงคุณคาของ
สินคา หรือ บริการซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการแลกเปลีย่ นผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่งในรูป
จํานวนหนวย ซึ่งอาจตีคาออกมาเปนตัวเงิน ถาผลิตภัณฑมีอรรถประโยชนสูงจะทําใหผลิตภัณฑนั้นมี
คุณคาในสายตาของลูกคา มูลคาผลิตภัณฑที่สงมอบใหลูกคาตองสูงเกินกวาตนทุนผูซื้อ ตนทุนของผู
ซื้อก็คือราคาสินคา (Price) นั้นเอง
อรรถประโยชน (Utility) หมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิง่ หนึ่งที่สามารถสนองความตองการ
ของมนุษยใหเกิดความพึงพอใจ (Etzl, Walker ;& Stanton. 1997: G-16)
ราคา มูลคา และอรรถประโยชน มีความเกี่ยวของกัน มีความเกี่ยวของกัน กลาวคือ ตอง
ศึกษาถึงความตองการของผูบริโภคที่มีตอ ผลิตภัณฑ แลวเสนอผลิตภัณฑโดยคํานึงวาผลิตภัณฑนั้น
สามารถสรางอรรถประโยชน (ความพึงพอใจ) แกผูบริโภคไดอยางไร ซึ่งทําไดโดยพยายามสราง
มูลคาของสินคาใหสูงขึ้นในสายตาของผูซ ื้อ โดยสรางประโยชนที่แทจริงของผลิตภัณฑ (Core
product) ผลิตภัณฑสวนทีม่ องเห็นได (Tangible product) รวมทั้งผลิตภัณฑควบ (Augmented
product) ซึ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่ม (Value added) ใหกับผลิตภัณฑ อันจะเปนผลทําใหนักการ
ตลาดสามารถตั้งราคาผลิตภัณฑใหสูงขึน้ ได และขณะเดียวกันผูบริโภคก็พึงพอใจในระดับราคานั้น
เพราะเขาคิดวาเขาไดรับประโยชนจริงจากราคาสินคานั้น หรือประโยชนทางใจที่เปนนามธรรมซึ่ง
สัมผัสไมไดแตลูกคารูส ึก
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ความสัมพันธระหวางราคากับสวนประสมการตลาดอื่นๆ
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543: 191-193) กลาวถึง ความสัมพันธระหวางราคากับสวน
ประสมการตลาดอื่นๆดังนี้
1. ราคากับผลิตภัณฑ (Price and product) ผูบริโภคสวนใหญเชื่อวาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี
จะมีราคาสูงกวาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพต่าํ กวา แตในแงการตลาด การตั้งราคาใหแตกตางกันสามารถ
ทําไดแมในกรณีที่ผลิตภัณฑเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน ซึ่งใหหลักการทําผลิตภัณฑที่เหมือนกันให
แตกตางกัน (Product differentiation) วิธีการทําผลิตภัณฑใหแตกตางไปจากผลิตภัณฑของคูแขงที่
เหมือนกัน จะเปนการโนมนาวและชักจูงความสนใจของผูบริโภคใหยอมรับสินคา และราคาที่สูงกวา
คูแขงได นอกจากนี้การสรางภาพพจนสินคา (Product image) การรับประกัน (Product warranty)
และการใหบริการ (Product servicing) จําเปนตองอาศัยราคาเปนเครื่องมือดวย ถาสินคาคุณถาพดี
สรางความพอใจใหแกผูบริโภคก็จะสามารถตั้งราคาสูงได
2. ราคากับการจัดจําหนาย (Price and place or distribution) เนื่องจากราคาถูกใชเปน
เครื่องมือในการกําหนดระดับคุณภาพและภาพพจนของสินคา ดังนั้นในการพิจรณาเลือกใชชอง
ทางการจัดจําหนายประเภทหรือจํานวนคนกลางจําเปนตองใหสอดคลองเหมาะสมกับระดับและ
ภาพพจนดังกลาว ในการตัง้ ราคานั้นจะตองคํานึงถึงผลตอบแทนที่จะมอใหคนกลางหรือพนักงานขาย
ในรูปของสวนลดหรือคอมมิชชั่นเพื่อจูงใจใหคนกลางเหลานั้นมาทําหนาที่ทางการตลาดแทนผูผลิต
รวมทั้งตองคํานึงถึงคาใชจายในการสงเสริมการขายทีม่ ุงสูคนกลาง (Trade promotion)
3. ราคากับการสงเสริมการตลาด (Price and promotion) ไมวาจะเปนการสงเสริมการตลาด
ในรูปแบบการโฆษณา (Advertising) การขายโดยใชพนักงาน (Personal selling) การสงเสริมการ
ขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ (Public Relation) จะตองใหสอดคลองกับระดับราคา
และภาพพจนของสินคาและเครื่องมือเหลานี้จะมีสวนชวยใหระดับราคาที่ตั้งขึ้นเปนที่ยอมรับของ
ผูบริโภคและเปนคาใชจายของกิจการซึ่งในการตั้งราคาตองครอบคลุมถึงตนทุนเหลานี้ดวย
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งราคาผลิตภัณฑ
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 347-348) กลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งราคา
ผลิตภัณฑโดยแบงออกเปน ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปจจัยภายใน (Internal factor) ประกอบดวยปจจัยตางๆดังนี้
1.1 ปจจัยภายในองคการ (Organizational factor) ประกอบดวย ฝายตางๆที่
เกี่ยวของในการตั้งราคา เชน ฝายการผลิต การตลาด การเงิน รวมทั้งนโยบายในการตั้งราคาของ
บริษัท
1.2 เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ (Organizational goal and objective)
วัตถุประสงคของการตั้งราคาตองสอดคลองกับวัตถุประสงคทางการตลาด และเปาหมายขององคการ
ดวย
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1.3 ตนทุน (Cost) ราคาตองคํานึงถึงตนทุนทั้งสิ้นบวกดวยกําไรทีต่ อ งการ โดยทั่วไป
ราคาต่ําสุดจะไมต่ํากวาตนทุนผันแปรตอหนวย การตั้งราคาบางครั้งอาจต่ํากวาทุนเพื่อจูงใจใหลูกคา
เขามาซื้อสินคาในราน
1.4 ลักษณะผลิตภัณฑ (Characteristic of product offering) ผลิตภัณืตางกันผูผลิต
จะตั้งราคาแตกตางกัน คือ ผลิตภัณฑที่มลี ักษณะดีเดน หรือเปนเอกลักษณจะตั้งราคาสูง รวมถึง
ผลิตภัณฑทตี่ รายี่หอมีชื่อเสียง ก็มีแนวโนมที่จะตั้งราคาสูง
1.5 ลักษณะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Product life cycle) ในแตละขั้นของวงจร
ผลิตภัณฑนั้น การตั้งราคาก็จะแตกตางกัน ในขั้นแนะนําราคาอาจสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับผลิตภัณฑ
ลูกคา และการแขงขัน ในขัน้ เจริญเติบโตมีแนวโนมจะลดราคาลงเพือ่ ขยายสูกลุมที่มีรายไดต่ํากวา
ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ก็มีแนวโนมจะแขงขันลดราคาเนื่องจากมีการแขงขันมากขึ้น สวนขั้นตกต่ํานัน้ มี
แนวโนมที่จะลดลงเพื่อรักษาความตองการของลูกคา หรือขึ้นราคาสําหรับสินคาที่ลูกคามีความ
ซื่อสัตยตอตรายี่หอสูง
1.6 โปรแกรมการตลาดที่มผี ลตอราคา (Marketing program in price decision)
ผลิตภัณฑการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดจะทําใหเกิดคาใชจายทั้งสิ้น ราคาจะตอง
ครอบคลุมคาใชจายเหลานี้ รวมทั้งบวกกําไรที่ตองการดวย
2. ปจจัยภายนอก (External factors) ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการตั้งราคามีดังนี้
2.1 ความยีดหยุนของดีมานด (Elasticity of demand) เปนการพิจารณาวาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาจะมีผลตอปริมาณการเสนอซื้อสินคาของลูกคาอยางไร
2.2 ประเภทของลูกคา (Type of customer) ลูกคาเปาหมายที่มีรายไดสูง ก็จะตั้ง
ราคาสูงสําหรับสินคาที่ผูซื้อซื้อดวยความภาคภูมิใจ ลูกคาเปาหมายที่มีรายไดต่ํา มีแนวโนมจะตั้ง
ราคาต่ํา เนื่องจากกลุมที่มีรายไดต่ําจะออนไหวตอราคามาก
2.3 ผูขายวัตถุดิบและปจจัยการผลิต (Supplier) วัตถุดิบและปจจัยการผลิตจะเปน
ตนทุนของสินคาและเปนราคาของสินคาในที่สุด
2.4 ภาวะการแขงขัน (Competition) การแขงขันที่รุนแรงมีแนวโนมที่จะตั้งราคาต่าํ
2.5 ภาวะเศรษฐกิจ (Economic environment) ในภาวะเงินเฟอราคามีแนวโนมที่จะ
สูงขึ้นเนื่องจากตนทุนสูงขึ้น ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา อํานาจซื้อของผูซื้อจะลดลง ราคามีแนวโนมที่จะ
ลดลงเพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อ
2.6 จรรณยาบรรณของนักธุรกิจ (Ethical) การตั้งราคาจะคํานึงถึงความรับผิดชอบตอ
สังคม
2.7 กฎหมาย (Legal) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการตั้งราคา เชน การควบคุมราคาขั้น
ต่ํา กฎหมายภาษีอากร
3. การจัดจําหนาย (Place of distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวย
สถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเลื่อนยายผลิตภัณฑและการบริการจากองคกรไปยังตลาด สถาบันที่นํา
ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือสถาบันการตลาดสวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา
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ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ที่ตั้งของผูใ หบริการและความ
ยากงายในการเขาถึงเปนอีกปจจัยที่สําคัญ ทั้งนี้ความยากงายในการเขาถึงนั้น มิใชแตการเนนทาง
กายภาพเทานั้น แตยังรวมถึงการติดตอสื่อสารดวย การจัดจําหนายประกอบดวยสองสวนดังนี้
3.1. ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution หรือ Distribution channel
หรือ Marketing Channel) หมายถึง กลุมของบุคคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย
กรรมสิทธิ์ในลิตภัณฑ หรือเปนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางธุรกิจ
(Etzl, Walker ;& Stanton. 2001: G-3) หรือหมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑและ (หรือ) กรรมสิทธิ์ที่
ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง
ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ซึงอาจจะใชชองทางตรง (Direct Channel) จากผูผลิต (Product)
ไปยังผูบริโภค (Consumer) หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User) และใชชอ งทางออม
(Indirect Channel) จากผูผลิต (Producer) ผานคนกลาง (Middleman) ไปยังผูบริโภค (Consumer)
หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User)
3.2. การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวของสินคาสูตลาด
(Physical Distribution รือ Market logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการวางแผน การ
ปฏิบัติการตามแผน แลการควบคุมการเคลื่อนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคาสําเร็จรูป จาก
จุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไร
(Armstrong ;& Kotler : 2003 : G-5) หรือหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลือ่ นยายตัว
ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรมการกระจายตัวสินคาจึงประกอบดวย
งานที่สําคัญตอไปนี้ (1) การขนสง (Transportation) (2) การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการ
คลังสินคา (Warehousing) (3) การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management) (ศิริวรรณ เสรี
รัตน 2541: 35-36)
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอ
ตราสินคาหรือบริการตอความคิดของบุคคล (Semenik. 2002: 563) โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ให
เกิดความตองการ เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอ
ความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ (Etzel, Walker ;& Stanton. 2001: 563) หรือเปนการ
ติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การ
ติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย (Personal Selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน
(No personal selling) เครือ่ งมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ องคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือ
หลายเครื่องมือ ซึ่งตองใชหลักการเลือกใชครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน
(Integrated Marketing Communication (IMC) โดยพิจรณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ
คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ มีดังตอไปนี้
4.1. การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกีย่ วกับองคการ
และ (หรือ) ผลิตภัณฑ บริการหรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ (Belch and
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Belch. 2001: GL) กลยุทธในการโฆษณาจะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา
(Creative Strategy) และกลยุทธการโฆษณา (Advertising tactics) (2) กลยุทธสอื่ (Media strategy)
4.2. การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการสื่อสารระหวางบุคคล
กับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซื้อที่เปนกลุม เปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือบริการหรือมีปฏิกิริยาตอ
ความคิด (Belch ;& Belch. 2001: GL9) หรือ เปนการเสนอขายโดยหนวยงานขายเพื่อใหเกิดการ
ขาย และสรางสัมพันธอันดีกับลูกคา (Armstrong ;& Kotler. 2003: G-5) งานในขอนี้ จะเกี่ยวของกับ
(1) กลยุทธการขายโดยการใชพนักงานขาย (Personal Selling Strategy) (2) การจัดการหนวยงาน
ขาย (Sales force management)
4.3. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนสิ่งจูงใจที่มีคุณคาพิเศษที่กระตุน
หนวยงานขาย (Sales force) ผูจัดจําหนาย (Distributors) หรือผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate
Consumer) โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดการขายทันทีทันใด (Belch and Belch. 2001: GL11) ซึ่ง
สามารถกระตุน ความสนใจ ทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลื่นในชองทางการ
สงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุนผูบริโภค (Consumer Promotion) (2) การกระตุน
คนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายทีม่ ุงสูคนกลาง (Trade Promotion) (3) การกระตุนพนักงาน
ขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพ นักงาน (Sales force Promotion)
4.4. การใหขา วและการประชาสัมพันธ (publicity and public relation (PR) มี
ความหมายดังนี้ (1) การใหขาว (Publicity) เปนการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ
หรือตราสินคาหรือบริษัททีไ่ มตองมีการจายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจตองมีการจายเงิน) โดยผานสื่อ
กระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ (Arens. 2002: IT17) การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ
(2) การประชาสัมพันธ (Public Relation (PR) หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารที่มีการวางแผน
โดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการ ตอผลิตภัณฑ หรือตอนโยบายใหเกิดกับกลุมใด
กลุมหนึ่ง (Etzel, Walker ;& Stanton. 2001: G-10) มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมหรือปองกันภาพพจน
หรือผลิตภัณฑของบริษทั
4.5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การ
โฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Marketing) และการตลาดเชื่อมตรง
หรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising) มีความหมายแตกตางกันดังนี้ (1) การตลาด
ทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับ
กลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตางๆ ที่นักการ
ตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ ื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้ตองอาศัย
ฐานขอมูลลูกคาและการใชสื่อตางๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกคา เชน ใชสื่อโฆษณาและแคตตาลอก
(Arens. 2002: IT6) (2) การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response
Advertising) เปนขาวสารการโฆษณาซึ่งถามผูอาน ผุรับฟง หรือผูชม ใหเกิดการตอบสนองกลับ
โดยตรงไปยังผูสงขาวสาร ซึ่งอาจจะใชจดหมายตรงหรือสื่ออื่นๆ เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน หรือ
ปายโฆษณา (Arens. 2002: IT6) (3) การตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online
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Advertising) หรือการตลาดผานสื่ออิเลคทรอนิกส (Electronic Marketing หรือ E-Marketing) เปน
การโฆษณาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ต เอสื่อสาร สงเสริม และขายผลิตภัณฑ
หรือบริการโดยมุงหวังผลกําไรและการคาเครื่องมือที่สําคัญในขอมูลนี้ ประกอบดวย (1) การขายทาง
โทรศัพท (2) การขายโดยใชจดหมายตรง (3) การขายโดยใชแคตตาล็อค (4) การขายทางโทรศัพท
วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน การใชคูปองแลกซื้อ, การสะสม
แตมเพื่อแลกซื้อ
สรุป ทฤษฎีสว นประสมการตลาด อธิบายถึง 4 P’s ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย
และการสงเสริมการตลาด สามารถนํามาใชในการกําหนดสมมติฐานการวิจัย กําหนดกรอบการวิจัย
กําหนดเครื่องมือทางสถิติ รวมถึงกําหนดหัวขอแบบสอบถามขึ้น
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สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

ราคา (Price)

ผลิตภัณฑ (Product)
 สวนประสมผลิตภัณฑ
(Product Mix)
 สายผลิตภัณฑ (Product
Line)
 สินคาใหเลือก (Product)
 คุณภาพสินคา (Quality)
 ลักษณะ (Feature)
 การออกแบบ (Design)
 ตราสินคา (Brand Name)
 การบรรจุหีบหอ
(Packaging)
 ขนาด (Size)
 บริการ (Service)
 การรับประกัน (Warranties)
 การรับคืน (Returns)
การจัดจําหนาย (Place)
 ชองทาง (Channel)
 การสนับสนุนการกระจายตัว
สินคา (Market Logistics)
 ความครอบคลุม (Coverage)
 การเลือกคนกลาง
(Assortment)
 ทําเลที่ตั้ง (Location)
 สินคาคงเหลือ (Inventory)
 การขนสง (Transportation)
 การคลังสินคา
(Warehousing)
 การคาปลีก (Retailing)
 การคาสง (Wholesaling)

 ราคาสินคาในรายการ
(List Price)
 สวนลด (Discounts)
 สวนยอมให (Allowances)
 ระยะเวลาการใหสินเชื่อ
(Credit Terms)
ฯลฯ
ตลาดเปาหมาย
(Target Market)
(ความตองการและ
พฤติกรรมของผูบริโภค
ที่เปนเปาหมาย)
การสงเสริมการตลาด
 การโฆษณา (Advertising)
 การขายโดยใชพนักงานขาย
(Personal Selling)
 การสงเสริมการขาย (Sales
Promotion)
 การใหขาวและการ
ประชาสัมพันธ (Publicity and
Public Relations)
 การตลาดทางตรง (Direct
Marketing)
 การตลาดผานอินเตอรเน็ต
(Internet Marketing)

ภาพที่ 4 สวนประสมทางการตลาด
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม.52. (อางอิงจาก
Kotler.(2003): การจัดการการตลาด:16)
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6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ชิฟแมนและคานุก (Schiffman; & Kanuk 1994: 126) บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะทางดาน
จิตวิทยาภายในของบุคคลเปนสิ่งที่กาํ หนดและสะทอนถึงวิธีการซึ่งบุคคลหนึ่งตอบสนองตอสิ่งแวดลอม
ของเขา หรืออาจหมายถึง การตอบสนองจากสิ่งกระตุนทีเ่ ปนสิ่งแวดลอม
บุคลิกภาพ หมายถึง พัฒนาการที่มีมายาวนานของมนุษญตั้งแตเด็กจนเติบโตปนผูใ หญ
พัฒนาการของบุคลิกภาพสามารถสรุปได 5 ประการ ดังนี้
1. บุคลิกภาพเปนนิสยั โดยรวมของคน
2. บุคลิกภาพเปนสิ่งทีพ่ ัฒนาระยะยาว
3. บุคลิกภาพเปนสิ่งที่คงทนถาวร
4. บุคลิกภาพเปนตัวกําหนดรูปแบบปฏิกิริยาตอบโตของมนุษยที่มีตอสิ่งแวดลอม
5. บุคลิกภาพเปลี่ยนได มักจะเปลี่ยนไดเมื่อวิกฤติที่รายแรงเขามาในชีวิต
ทฤษฎีฟรอยดหรือทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด
ทฤษฎีฟรอยด (Freudian Theory) หรือทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด (Freud’s
Psychoanalytic Theory) เปนหลักสําคัญของจิตวิทยาปจจุบัน กําหนดโดยหลักของความตองการหรือ
สิ่งเราที่ไมรูสึกตัวหรือจิตใตสํานึก (Unconscious needs or drive) หรืออาจหมายถึงระบบบุคลิกภาพ
ของมนุษยที่ประกอบดวยอิด อีโก และซุปเปอรอีโก
1. อิด (Id) เปนความคิดทีเ่ กี่ยวของกับสิ่งกระตุนหรือสิ่งเราที่มีมาตั้งแตดั้งเดิม หรืออาจ
หมายถึง แหลงของพลังงานดานจิตวิทยาดานจิตใจ และการแสวงหาความพึงพอใจตามความตองการ
ของรางกายและความตองการตามสัญชาตญาณ จากความหมายที่กลาวมาอิดจึงมีลักษณะคือ (1)
เปนความตองการขั้นพื้นฐานของรางกาย (2) เปนจิตใตสํานึก (Unconscious) ซึ่งเกิดจากความ
ตองการของรางกาย (Biological) (3) เปาหมายของอิดคือทําใหบุคคลเกิดความสุขความพึงพอใจและ
ลดความเจ็บปวด (4) อิดเปนบุคลิกภาพซึง่ ยังไมไดรับการขัดเกลา (5) เมื่อบุคคลไมสามารถตอบสนอง
ความตองการที่เกิดจากอิดจะเกิดความวิตกกังวล (6) การทํางานของอิดเปนการตัดขาดจากโลก
ภายนอก
2. อีโก (Ego) หมายถึง สวนหนึ่งของบุคลิกภาพซึ่งอยูในการควบคุมโดยจิตสํานึกของแต
ละบุคคลซึ่งทําหนาที่คอยตรวจสอบภายในโดยพยายามใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการอยาง
หยามของอิด จากความหมายทีก่ ลาวมาอีโกมีลักษณะดังนี้ (1) เปนสวนที่จะประนีประนอมความ
ตองการจากอิดโดยหาวธีตอบสนองความตองการใหถูกตองและเหมาะสม (2) เปนการรับรูที่มีสติ
(Conscious perception) เพื่อวิธีตอบสนองที่ถกู ตอง (3) อีโกจะรวมการรับรู (Perception) และ
กระบวนการความคิดหรือความเขาใจ (4) เปนความกังวลที่เกิดจากสถานการณโลกภายนอกทีเ่ ปนจริง
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3. ซุปเปอรอีโก (Superego) แสดงถึงความตองการสวนบุคคลหรือสังคมซึ่งใชเพื่อกําหนด
เงื่อนไขดานจรรณยาบรรณของพฤติกรรม หรือหมายถึงความคิดซึ่งเกีย่ วกับการแสดงความตองการ
ภายในทางดานศีลธรรมและลักษณะจรรณยาบรรณทีค่ วรปฏิบัติทางสังคม จากทีก่ ลาวมา ซุปเปอรอีโก
มีลักษณะดังนี้ (1) บทบาทของซุปเปอรอีโก จะมองวาบทบาทของแตละบุคคล จะสนองความตองการ
ตามการยอมรับของสังคม (2) เปนระบบการควบคุม (Control system) ความตองการจากอิดให
แสดงออกตามความตองการตามเงื่อนไขดานศีลธรรม และจรรณยาบรรณ (3) เปนสวนของมโนธรรม
หรือจิตสํานึก (Conscious) (4) เปนความวิตกกังวลดานศีลธรรม (Moral anxiety)
ทฤษฎีบุคลิกภาพตามคานิยมของบุคคล
ทฤษฏีบุคลิกภาพตามคานิยมของบุคคล (Type bases on basic values) เปนอีกทฤษฎี
หนึง่ ที่แบงบุคลิกภาพของมนุษยแบงออกเปน 6 ประเภทดังนี้
ประเภทที่ 1 มนุษยทฤษฎีนยิ ม (Theoretical man) เปนบุคคลที่เนนในเรื่องทฤษฎีและเหตุผล
หมายความวา ถาซื้อสินคา บุคคลประเภทนีถ้ ามวาทําไม เพราะอะไร
ประเภทที่ 2 มนุษยเศรษฐนิยม (Economic man) เปนบุคคลที่มีบุคลิกเนนถึงความประหยัด
คํานึงถึงความคุมคาของเงิน หาซื้อสินคราคาถูก จะซื้อสินคาโดยพิจารณาวาคุมหรือไมคุม
ประเภทที่ 3 มนุษยสนุ ทรีนิยม (Aesthetic man) เปนบุคคลที่เนนรูปแบบ ยึดติดกับรูปแบบ
มากกวาสิง่ ใดๆ จะซื้อสินคาอะไรมักเนนความสวยงามเปนหลัก ถาถูกใจจะซื้อทันที
ประเภทที่ 4 มนุษยสมาคมนิยม (Social man) เปนบุคคลที่ทาํ อะไรเพือ่ คนอื่น จะมีมากที่สุดใน
สังคมเปนผูท ชี่ อบออกงานสังคม
ประเภทที่ 5 มนุษยอาํ นาจนิยม (Political man) ผูที่ชอบแสดงความเปนผูนาํ ไมชอบทําอะไรซ้ํา
แบบใคร ตองทําในสิ่งที่ไมเหมือนใคร
ประเภทที่ 6 มนุษยคุณธรรมนิยม (Religious man) เปนบุคคลทีมีลักษณะใจบุญทําสิ่งใดดวย
ความเคารพตอกฎ ระเบียบ กติกา ทําดวยความมีน้ําใจและดวยความถูกตอง
ทฤษฎีลักษณะ
ชิฟแมนและคานุก (Schiffman; & Kanuk.1994 : 667) ทฤษฎีลักษณะ (Trait Theory) เปน
บุคลิกภาพซึง่ มุงความสําคัญที่จะวัดลักษณะทางดานจิตวิทยาอยางใดอยางหนึง่ หรืออาจหมายถึง
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความแตกตางใดๆซึ่งมีแนวโนมคงที่ ซึง่ บุคคลหนึ่งอาจแตกตางจากอีกบุคคลหนึง่
ทฤษฎีนี้เนนวา บุคลิกภาพของมนุษยนั้นไมไดเปนประเภทใดประเภทหนึง่ เพียงอยางเดียว
มนุษยเราเปนเพียงสะทอนลักษณะ (Trait) บางอยางออกมาในระดับที่แตกตางกัน โดยการใชหลัก
Semantic differential คือ การแบงออกเปน 2 ลักษณะทีม่ ีลักษณะตรงขามกันตอสิง่ ใดสิ่งหนึ่งแลว
นําไปถามบุคคลตางๆเพื่อแสดงความคิดเห็น
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จากนั้นก็ใหผถู ูกถามเลือกวาเขาเลือกไปทางไหน เราก็จะไดบุคลิกลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นได
จากรูปแสดลักษณะ (Traits) ของมนุษยในระดับที่แตกตางกัน
ลักษณะ (Trait) ของผูบริโภค (Common traits in consumer) มี 11 ลักษณะดังนี้
1. กระฉับกระเฉง (Active) หรือเฉื่อยชา (Inert) บุคคลที่มีความกระฉับกระเฉงจะมีความ
กระตือรือรน สวนความเฉื่อยชาเปนความไมกระตือรือรน
2. ความเปนชาย (Masculinity) หรือความเปนหญิง (Femininity) ในทีน่ ี้ไมไดหมายความถึง
เพศ แตหมายความถึงลักษณะของผูหญิงหรือของผูชาย เชน ความออนหวาน ออนโยน ความเปนคนขี้
อายก็จะมีลักษณะความเปนหญิงสูง ความหยาบกระดาง กาวราว บึกบึน แข็งแกรง ก็จะมีความเปน
ชายสูง
3. เปนตัวของตัวเอง (Independence) หรือชอบพึ่งคนอื่น (dependence) บุคคลที่มีความเปน
ตัวของตัวเองสามารถคิด ตัดสินใจ และมีพฤติกรรมดวยตัวเองได เชน ไปรับประทานอาหารคนเดียวได
ดูภาพยนตคนเดียวได ไปซื้อของแลวตัดสินใจคนเดียวได สวนบุคลทีช่ อบพึ่งคนอื่นไมสามารถตัดสินใจ
ดวยตนเอง และพฤติกรรมตางๆ ตองคลอยตามบุคคลอื่น เชน การตัดสินใจซื้อสินคาตองถามเพือ่ นให
ชวยตัดสินใจให หรือไปเที่ยวตามเพืน่ เปนตน
4. มุงมั่นสูความสําเร็จ (Achievement) หรือไมสนใจความสําเร็จ (Unambiguous) บุคคลที่
มุงมัน่ สูความสําเร็จจะเปนบุคคลที่มีความกระตือรือรน มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีควาขยันหมัน่ เพียร
สวนบุคคลที่ไมสนใจความสําเร็จเปนบุคคลที่เฉื่อยชา เปนคนปลอยชีวิตไปเรื่อยๆ ไมขยันหมั่นเพียร
ทอถอยงาย เปนตน
5. เจาอารมณ (Emotion) หรือมีเหตุผล (Rational) บุคคลที่ใชอารมณจะหงุดหงิดงาย โมโหงาย
โกรธงาย สวนบุคคลที่ใชเหตุผลจะเปนคนหนักแนน ไมโกรธงาย และใชเหตุผลในการตัดสินใจ
6. ชอบเขาสังคม (Sociability) หรือเก็บตัว (Shut-in) ผูที่ชอบเขาสังคมจะพอใจไปงานเลียงหรือ
ไปดูภาพยนต ชอบอยูทที่ ี่คนมาก สวนคนทีช่ อบเก็บตัวจะไมชอบคบหาสมาคม การชอบเขาสังคมจะมี
ผลกระทบเมื่ออายุเปลี่ยนไป กลาวคือเมื่อเปนหนุมเปนสาวคอนขางชอบเขาสังคม (Sociability) แตเมื่อ
มีอายุมากขึ้นมักมีแนวโนมที่จะเก็บตัว (Shut-in)
7. ยกตน (Dominate) หรือถอมตน (Humble) การเปนผูมีอํานาจเหนือคนอืน่ คือการเปนผูท ่ี
ตองการเปนผูน ํา ชอบใชความคิดเปนผูตดั สินใจเมื่อเกิดปญหา แตสว นที่ยอมเปนผูที่ชอบเปนผูต าม รอ
คําสั่งและปฏิบัติตามมักไมชอบใชความคิด
8. ปรับตัวงาย (Adaptability) หรือปรับตัวยาก (Inadaptability) บุคคลที่ปรับตัวงายเปนบุคคล
ที่สามารถจะปรับตัวเองใหเหมาะกับสภาพแวดลอมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว สวนบุคคลทีป่ รับตัว
ยากจะเปนบุคคลที่ตองใชเวลาในการปรับตัวเองใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
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9. จริงจัง (ไมยิ้มแยม) (Serious) หรือสนุกสนาน (Amusing) ผูที่จริงจังกับชีวิตจะมีใบหนาไม
ยิ้มแยมแจมใจ สวนผูทมี่ ีความสนุกสนานในชีวิตจะเปนคนมองโลกในแงดี อารมณแจมใส ไมหมกมุน
หรือเปนทุกขในเรื่องใดเรื่องหนึง่ จนเกินไป
10. ความกาวราว (Aggressive) หรือการยอมตาม (Anxiety) บุคคลที่กาวราวจะชอบตอสู
ชอบถกเถียงไมยอมแพใคร สวนบุคคลทีช่ อบยอมตามเปนผูที่ไมตอบโตจากการกระทําของบุคคลอื่นที่มี
ตอตน
11. สุขุม (Cool) หรือมีความวิตกกังวล (Anxiety) ผูที่มอี ารมณสุขุมจะไมหวัน่ ไหวงายตอ
สถานการณใหมๆ สวนผูท มี่ ีความวิตกกังวลจะมีความกลัวและความวาวุน ตอเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น
ไดตลอดเวลา
สรุปโดยหลักความจริงแลว ทฤษฎีลักษณะ (Traits) นี้เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคลิกภาพได
ใกลเคียงมาก เพราะบุคลิกภาพของมนุษยนั้นสะทอนลักษณะ 11 ประการดังกลาวในระดับที่แตกตาง
กันเทานั้น ไมมีใครเปนอยางไดอยางหนึ่งที่ชัดเจน จากลักษณะที่ 11 ประการนี้จะสามารถชี้ไดวา ใครมี
บุคลิกภาพเดนอยางไรและดอยสวนไหน ซึ่งจะกลายเปนบุคลิกภาพของคนๆนัน้ ทฤษฎีนี้จึงเปนทฤษฎี
หนึง่ ทีม่ ีไวใหพจิ ารณาวาธุรกิจของตนเกีย่ วของกับลักษณะ (Traits) สวนไดมากที่สุดและตองการคนที่มี
ลักษณะ (Traits) ใดชัดเจนมาเปนลูกคาของธุรกิจ ประโยชนของทฤษฏีบุคลิกภาพและทฤษฎีลักษณะนี้
มานํามาใชกําหนดกรอบแนวความคิด สมมุติฐานและรูปแบบคําถามของแบบสอบถาม
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7. ประวัตขิ องน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต คือ ผลิตภัณฑที่ใหกลิน่ หอมในรถยนต หรือเพื่อขจัดกลิ่นอันไมพงึ
ประสงคที่เกิดขึ้นในรถยนต โดยกําเนิดและพัฒนาการมาจากน้าํ หอมปรับอากาศ เนื่องจากทุกวันนี้คน
สวนใหญตองใชเวลาอยูบนรถเปนเวลานาน ดังนัน้ บริษัทตางๆจึงคิดคนผลิตภัณฑตางๆมาตอบสนอง
การใชชีวิตของผูบริโภคในปจจุบัน จึงทําใหเกิดการพัฒนามาเปนน้าํ หอมปรับอากาศในรถยนต ซึ่งมี
ดวยกัน 3 บริษัท ที่เปนคูแขงทางการคากันสําหรับผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดังนี้คอื
1. บริษัทสยามพูลทรัพย อินเตอรเคมิคอล จํากัด เปนบริษัทของไทยซึง่ กอตั้งมากวา 35 ป ใน
การผลิตสเปรยปรับอากาศหลากหลายประเภทอยางเปนมาตราฐานสากล ซึง่ ไดมีการคิดคนพัฒนา
ผลิตภัณฑอยูตลอดเวลาเพือ่ ใหไดสินคาทีม่ คี ุณภาพดีทสี่ ุด และมีรูปแบบที่ทนั สมัย เพื่อรองรับความ
ตองการของตลาดผูบริโภค และกอใหเกิดประโยชนสงู สุดตอผูบริโภคอยางแทจริง โดยกลุมผลิตภัณฑ
ของบริษัทไดแก
สเปรยปรับอากาศ คิงสสเตลลาคลาสสิค ซีรีย
สเปรยปรับอากาศ คิสสเตลลานีโอเฟรช
เจลปรับอากาศ คิงสสเตลลา เจล เฟรชเนอร
คิงสสเตลลา เฟรชชี่แบร
เจลปรับอากาศมินิเฟรช
คิงสสเตลลา เฟรช แอนด ฟน
คิงสสเตลลา โฟนเฟรช
ซึ่งทุกผลิตภัณฑสวนผสมของน้าํ หมอผลิตจากหมูมวลดอกไมนานาพันธ มีหลากหลายกลิน่ ให
เลือก มีคุณสมบัติพิเศษ ชวยสรางบรรยากาศใหสดชืน่ หอมสะอาด ขจัดกลิ่นอับในอากาศ ปองกันเชื้อ
โรคและแบคทีเรียในอากาศ เหมาะสําหรับ หองตางๆ ในบาน ในรถยนต เปนตน ซึ่งผลิตภัณฑทั้งหมด
เปนผลิตภัณฑปรับอากาศที่นาํ มาใชในรถยนตไดดวย (Siampoonsub Interchemical. 2007: Online)
2. บริษัท SC Johnson จํากัด เปนบริษทั ทีก่ อ ตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเวลานานกวา
121 ป โดยปจจุบันเปนทายาทรุนที่ 5 ของตระกูล Johnson ที่มาบริหาร และขยายกิจการไปกวา 70
ประเทศทัว่ โลก โดยแรกเริ่มจากการผลิตแวกซสําหรับพืน้ ไมปารเก และเริ่มผลิตน้ําหอมปรับอากาศเมื่อ
50 ปที่ผานมา ซึ่งไดใชชื่อยีห่ อ วา “เกลด” โดยพัฒนามาเรื่อยๆ จนกระทั่งป 2003 ไดเริ่มผลิตน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตขึ้นมาสําหรับรถโดยเฉพาะ โดยใชชื่อวา “Glade Car” และเขามาตั้งบริษทั ใน
ประเทศไทย โดยใชชื่อวา บริษัท SC Johnson ประเทศไทยจํากัด เปนเวลากวา 30 ป โดยทําการจัด
จําหนายน้าํ หอมปรับอากาศมาตั้งแตกอตั้งบริษัท และน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตไดเริ่มจัดจําหนาย
เมื่อป 2003 รวมถึงผลิตภัณฑหมวดอื่นๆ ที่บริษทั ไดทาํ การจัดจําหนาย นอกจากนัน้ เมื่อ 2 ปที่ผานมา
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ทางบริษัท SC Johnson ประเทศไทย จํากัด ยังเปนผูจัดจําหนาย น้ําหอมปรับอากาศ และน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต เบย เฟรชอีกดวย (SC Johnson. 2007: Online)
3. บริษัท Sara Lee จํากัด ซึง่ เปนบริษทั ทีก่ อ ตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนเวลานานกวา
100 ป และขยายกิจการไปกวา 30 ประเทศทั่วโลก ซึง่ เริ่มจากการขายเบเกอรี่ และ เมื่อ 40 ปที่ผานมาก็
ไดทําการผลิตน้ําหอมปรับอากาศขึน้ มา โดยใชชื่อยี่หอวา “แอมบิเพอร” ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ใหความ
หอมสําหรับอากาศในบาน และสําหรับน้าํ หอมปรับอากาศในรถยนต ไดเริ่มผลิตขึ้นเมื่อ 5 ปที่ผานมา
โดยใชชื่อวา “Ambi Pur Car” บริษัท Sara Lee เขามาตัง้ บริษัทในประเทศไทยไดประมาณ 30 กวาป
โดยใชชื่อวา บริษัท Sara Lee ประเทศไทยจํากัด โดยทางบริษัทไดจัดจําหนายน้าํ หอมปรับอากาศมา
ตั้งแตกอตั้งบริษัท และน้าํ หอมปรับอากาศในรถยนตเริ่มจัดจําหนายเมื่อป 2001 รวมถึงหมวดหมู
ผลิตภัณฑอื่นๆ (Saralee. 2007: Online)
8. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
พิชัย นิรมานสกุล(2539) ศึกษาเรื่องที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่นมีตรายี่หอจาก
ตางประเทศ สรุปไดวา เพศ อายุ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ สําหรับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจาก
สื่อตางๆ และทัศนคติของผูบริโภคตอสินคามีตรายี่หอจากตางประเทศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาดังกลาว
ธรรมศักดิ์ แกลววิทยกิจ (2541) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
เฟอรนิเจอรสํานักงาน จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรสํานักงาน คือ
ปจจัย ดานราคารองลงมาคื อป จจัย ดานคุณภาพสินคา นอกจากนี้ในรายงานการศึกษาฉบับนี้ยั ง
สะทอนใหเห็นถึงประเภทธุรกิจ จํานวนพนักงาน ยอดขายของบริษัทมีความสัมพันธกับรายจายคา
เฟอรนิเจอรสํานักงาน อยางไรก็ตามประเภทธุรกิจ จํานวนพนักงาน ยอดขายของบริษัทและรายจาย
คาเฟอรนิเจอรไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
ปรีดา ศรีพงษ (2541) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อวิทยุติดตามตัวของผูใชในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวิทยุติดตามตัวคือ ปจจัย
ดานเทคโนโลยีใหมลาสุด ความทดทาน ความสะดวกในการซื้อ รูปรางสวยงาม ขนาดเล็ก ความ
ทันสมัยตามลําดับ การศึกษานี้ยังแสดงผลในเรื่องทัศนคติของผูใชที่มีหลังการซื้อ คือ โฟนลิ้งค
และฮัทชิสันเปนตราสินคาที่มีชื่อเสียงตามลําดับเนื่องจากมีบริการหลังการขายที่ดี สะดวก รวดเร็ว
ถูกตองแมนยําและมีบริการพิเศษเสริม เชน การแจงขาวสารและเหตุการณตางๆ
ดนัย บุญญานุเคราะห (2549) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับเพชร และอัญมณี
ของผูบริโภคในกรุงเทพหานคร จากการวิจัยพบวา ประเภทเครื่องประดับเพชรและอัญมณีที่ซื้อ มี
ความสัมพันธกับ เพศ อายุ และกิจกรรมงานสังคมที่ไปรวมบอย คาใชจายในการซื้อเครื่องประดับ
เพชรและอัญมณี มีความสัมพันธกับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน และผลิตภัณฑ
โอการในการซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญมณี มีความสัมพันธกับกิจกรรมงานสังคมที่ไปรวมบอย

38

สถานที่ที่ซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญมณี มีความสัมพันธกับอาชีพ และรูปแบบการดํารงชีวิตดาน
ความคิดเห็น
วันทนี แซกิม (2545) ศึกษาเรื่องคุณสมบัติของน้ําหอมนําเขาจากตางประเทศที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจัย
พบวา คุณสมบัติของน้ําหอมนําเขาจากตางประเทศที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ น้ําหอมที่
ใชแลวไมกอใหเกิดการแพหรือระคายเคืองตอผิว รองลงมาคือ น้ําหอมที่มีกลินติดทนนาน รูปทรง
ขวดน้ําหอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมากที่สุดคือ ทรงสวย เก สไตลแปลก
รองลงมาคือ ทรงสี่เหลี่ยม และไมจํากัดรูปทรง ขึ้นอยูกับกลิ่นและยี่หอ ตามลําดับ ปริมาณความจุมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมากที่สุดคือ ปริมาณความจุ 100 มิลลิลิตรตอขวด รองลงมา
คือ 50 มิลลิลิตรตอขวด และปริมาณความจุ 150 มิลลิลิตรตอขวด ตามลําดับ ยี่หอน้ําหอมนําเขาจาก
ตางประเทศที่ผูบริโภคนิยมมากที่สุดคือ Calvin Klein รุน CK One และระยะเวลาที่ใชน้ําหอมสวน
ใหญใชเวลา 1 ปขึ้นไป – 2 ป สวนความถี่ในการใชน้ําหอมคือ ใชทุกวัน ผูบริโภคสวนใหญมีแนวโนม
ในการเปลี่ยนยี่หอ โดยมีเหตุผลคือ ลองเปลี่ยนยี่หอที่ออกกลิ่นใหมและเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ
น้ําหอมนําเขาจากตางประเทศที่ผูบริโภคใหความสําคัญมาก คือ น้ําหอมชวยเสริมสรางความมั่นใจ
และชวยเสริมสรางบุคลิกภาพ สวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ คือ ตัวเอง โดยสวนใหญซื้อ
จากหางสรรพสินคา นอกจากนี้จากการวิจัยพบวา คุณสมบัติของน้ําหอมนําเขาจากตางประเทศมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมดานเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ
เยาวลักษณ ปยสมบัติกุล (2535) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยปดในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีตอผลิตภัณฑน้ําหอม จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยปดทั้ง 6
แหงมีการใชน้ําหอมคิดเปน รอยละ 51.70 โดยประเภทน้ําหอมที่เลือกใชมากที่สุดคือ Perfume สวน
ใหญ ใ ช น้ํ า หอมวั น ละครั้ ง เหตุ ผ ลสํ า คั ญ ในการเลื อ กซื้ อ คื อ เลื อ กเพราะกลิ่ น มั ก นิ ย มซื้ อ จาก
หางสรรพสินคา ราคาสวนใหญอยูในชวง 1,000 – 1,499 บาท สื่อโฆษณา คือ นิตยสาร แหลงขอมูล
ของน้ํา หอมที่ เ ลื อกใช ม าจากการทดลองใช ดว ยตั ว เอง และสว นมากมี ค วามคิ ด ที่จ ะเปลี่ ย นยี่ห อ
นักศึกษาที่ไมไดใชน้ําหอมคิดเปนรอยละ 48.30 โดยเหตุผลคือรูสึกวาไมจําเปน แตมีความสนใจที่จะ
ใชในอนาคต ความคิดเห็นของผูใชน้ําหอมสวนใหญคิดวา ในแงของผลิตภัณฑ คือ สวยแปลก สะดุด
ตา ความแรงของกลิ่นปานกลางไมฉุนเกินไป กลิ่นติดทนนานตลอดวัน ราคาสมเหตุสมผล และสวน
ใหญตองการใหมีของแถม และจากขอมูลที่ไดดานตลาด การโฆษณาทางนิตยสารมีผลมากที่สุด ควร
มีของแจกแถมเพื่อดึงดูด ควรมีการทดลองใช สวนผลิตภัณฑน้ําหอมควรมีการปรับปรุง ใหมีกลิ่นติด
ทนนาน และภาชนะเปนที่นาดึงดูด
เมอรฟ (Murphy. 1994: a&b) ทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธการบรรจุหีบหอใหแตกตาง
(differentiate Packaging) จากผลการศึกษาพบวา กลยุทธนี้เหมาะสมที่จะนํามาใชในการเปดตัว
น้ําหอมกลิ่นใหมๆ เนื่องจากการแขงขันของตลาดน้ําหอมที่คอนขางรุนแรงในประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งมีน้ําหอมมากกวา 700 ตามผลิตภัณฑในตลาด จึงเปนเรื่องยากมากสําหรับเปดตัวน้ําหอมกลิ่น
ใหมๆเขาสูตลาด ผูซื้อสวนใหญจึงใหความสําคัญกับรูปแบบและสีของขวดน้ําหอมมากกวา ผลของ
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กลยุทธนี้ทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น และยังสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคดวย โดยทําให
เกิดคานิยมใหมขึ้น คือ การซื้อน้ําหอมเพราะตองการขวดน้ําหอมมากกวาตองใชน้ําหอม
เลวีน (Levine. 1997) ไดทําการศึกษาบริษัท LVHM-Moet Hennessy Louis Vuitton ใน
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนบริษัทที่จําหนายสินคาฟุมเฟอยภายใตผลิตภัณฑดังนี้ Christian Dior Louis
Vuitton Guerlain Berluti เปนตน ภายใตการบริหารงานของ Bernard Arnault ซึ่งเขาสามารถเพิ่ม
ยอดขายทั่วโลก ผลการศึกษาพบวา ความสําเร็จในดานยอดขายของบริษัทที่จําหนายสินคาฟุมเฟอย
ซึ่งรวมถึงน้ําหอมตองอาศัยกลยุทธทางการตลาด เชน การควบคุมคุณภาพของสินคา ชื่อเสียงของ
ตราผลิตภัณฑ และชองทางการจัดจําหนาย เปนตน
กัญญา สิงหเสนี (2548)
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย “นีเวีย” ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนผูบริโภคที่ใชผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย”นีเวีย”ในกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น
400
คน พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 15-25 ป อาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สถานภาพโสด และมีรายไดระหวาง 10,001-20,000
บาทตอเดือน ดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่ใชผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย “นีเวีย” ใน
เขตกรุงเทพมหานคร บริโภคมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในดาน
ภาพรวมทั้งหมดของ ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด
อยูในระดับ ปานกลาง โดยทั้ งนี้ผู บริโภคมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑอยูในระดับดี คือ กลิ่นติดทนนาน กลิ่นหอมถูกใจ และสามารถระงับกลิ่น
กาย
ศตวสุ กมลานนท (2548) ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการซื้อน้ําหอม
แบรนดเนมตางประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม
ส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง มี อ ายุ ต่ํ า กว า 30 ป มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี อ าชี พ เป น พนั ก งาน
บริษัทเอกชน และมีระดับรายไดตอเดือน 15,000-30,000 บาท แบรนดที่นิยมซื้อที่สุดคือ CALVIN
KLEIN โดยสาเหตุสําคัญที่สุดคือ เพื่อความตองการของตนเอง และตนเองมีสวนในการตัดสินใจซื้อ
มากที่สุด โดยจะซื้อในหางสรรพสินคา ประเภทที่ซื้อบอยที่สุดคือ EAU DE TOILLETTE มีขนาด
100 มิลลิลิตร มูลคาในการซื้อตอครั้งมากที่สุดคือ 6,000 บาท จํานวนมากที่สุดคือ 6 ขวดตอป เหตุ
จูงใจในการซื้อที่มีผลมากที่สุดคือ คุณสมบัติน้ําหอม ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีมากในดานบรรจุภัณฑ
เพศ อายุ การศึกษาที่แตกตางกัน พฤติกรรมการซื้อในแตละครั้งในดานมูลคาไมแตกตางกัน อาชีพ
และระดับรายไดที่แตกตางกัน พฤติกรรมการซื้อในแตละครั้งในดานมูลคาแตกตางกัน ทัศนคติดาน
การสงเสริมการขายไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมในเรื่องมูลคาการซื้อโดยเฉลี่ยตอ
ครั้ง
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด ชวยเปนแนวทางและเปนประโยชนตอผูทําการวิจัยเพื่อใช
เปนแนวทางในการสรางเครื่องมือและแบบสอบถามได
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งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชทฤษฎีสวนประสมการตลาดของ อาจารยศิริวรรณ เสรีรัตนและ
คณะ เปนหลัก เนื่องจากมีการอธิบายทฤษฎีในแตละดานไดชัดเจนไดแก ดานผลิตภัณฑ อธิบายถึง
ความหมาย กลยุทธของผลิตภัณฑ องคประกอบผลิตภัณฑ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ดานราคา
อธิบายถึงความหมาย กลยุทธของราคา แนวคิดเกี่ยวกับราคา ความสัมพันธระหวางราคากับสวน
ประสมการตลาดดานอื่นๆ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งราคา ดานการจัดจําหนาย อธิบายถึง
ความหมายและองคประกอบของชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด อธิบายถึง
ความหมายและเครื่องมือการสงเสริมการตลาดไดอยางครบถวน นอกจากนี้ยังมีภาพแสดงความ
เชื่อมโยงของสวนประสมการตลาดกับพฤติกรรมผูบริโภคใหเห็นอยางชัดเจน สําหรับทฤษฎีเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ ผูวิจัยเลือกใชทฤษฎีของชิฟแมนและคานุก เปนหลัก เนื่องจากไดใหคํานิยามของคําวา
บุ ค ลิ ก ภาพ และแบงลั กษณะบุ ค ลิก ภาพลั ก ษณะตา งๆไว อยา งชัด เจน สํ าหรั บ ทฤษฎีพ ฤติก รรม
ผูบริโภคและปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ผูวิจัยเลือกใชทฤษฎีของอาจารยศิ
ริวรรณ เสรีรัตนและคณะ เปนหลัก เนื่องจากมีภาพแสดง 6Ws และ 1H อยางชัดเจน และมีการ
อธิบายปจจัยดานตางๆที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อครบทุกดานไดแก ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดาน
สังคม ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามตอไป

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความรูวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยไดมีการดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

3.1 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากร ได แ ก ผู บ ริ โ ภคที่ เ คยซื้ อ หรื อ ใช น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ใ น
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
กลุมตัวยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือกลุมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อหรือใช
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต การกําหนดขนาดตัวอยาง (Sample Size) ในการศึกษาครั้งนี้ไดจาก
การคํานวณ โดยใชสูตรที่ไมทราบจํานวนประชากรดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2540: 291)
n = [Z2(pq)/e2]
โดย
n = จํานวนตัวอยาง
Z = ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น = 1.96
p = คาประมาณรอยละทีค่ าดหวัง กําหนดใหมีคาเทากับรอยละ 50
q= 1–p
e = คาความคลาดเคลื่อนในการศึกษาครั้งนี้กาํ หนดที่รอยละ 5
เมื่อแทนคาตัวแปรที่ไดในสมการ จะได
n = [(1.96)2(0.5*0.5) / (0.05)2] = 384.16 หรือ 385
จํานวนกลุมตัวอยางขั้นต่ํา 385 ราย ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกใชจํานวนตัวอยาง 400 ราย
ทั้งนี้โดยเผื่อความผิดพลาดที่เกิดจากการเก็บขอมูล
ในการเลือกกลุมตัวอยาง เพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวธิ ีการเลือกตัวอยางตามขั้นตอน
ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกสถานที่ที่มี
การจัดจําหนายน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตในกรุงเทพมหานคร ที่เปนหางสรรพสินคาใหญ มี
จํานวนประชากรหนาแนนและมีการจับจายใชสอยมาก จํานวน 5 หางสรรพสินคา จากทั้งหมด 165
แหง (แหลงขอมูล: http://th.wikipedia.org) คือ
1. สยามพารากอน
2. เซ็นทรัลพระราม 2
3. ดิ เอ็มโพเรียม
4. เซ็นทรัลปน เกลา
5. เดอะมอลล บางกะป
ขั้นที่ 2 ใชวิธกี ารเลือกตัวอยางโดยการกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยคํานวณหา
จํานวนตัวอยางที่จะเก็บขอมูลในหางสรรพสินคาแตละสาขาตามขั้นตอนที่ 1 โดยการกําหนดสัดสวน
ขนาดกลุมตัวอยางในแตละสถานที่ใหมีจาํ นวนเทากันดังนี้คือ
ขนาดของกลุม ตัวอยางในแตละสถานที่ = ขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมด
จํานวนสถานที่ที่ถูกเลือก
ขนาดของกลุม ตัวอยางในแตละสถานที่ = 400 = 80 ตัวอยาง
5
ขั้นที่ 3 การเลือกตัวอยางโดยวิธตี ามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการแจก
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามทีไ่ ดจัดเตรียมไวกับผูทเี่ คยซือ้ น้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตใหไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ตามที่กําหนดไว

3.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
1. ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
ที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมของผูที่ใชน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เพื่อเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม
2. ปรับปรุงและดัดแปลงเปนแบบสอบถามที่มีความเหมาะสม และสอดคลองกับแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อทําการตรวจสอบ
ความถูกตอง และใหขอเสนอแนะ เพื่อใหไดขอคําถามที่มีขอความตามวัตถุประสงคของการวิจัย
4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบไปปรับปรุงแกไขใหถูกตอง จากนั้นนําเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบและแกไขกอนนําไปทดลองใช
5. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและแกไขไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่
มีลักษณะคลายคลึงกับกลุ มตัวอย างจํานวน 30 คน แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะห หาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของชุดคําถามของแตละตัวแปรดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha co
efficiency) ของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 449) เพื่อทดสอบความคงที่ภายในของชุด
คําถาม โดยคาสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ไดมีคาเทากับ 0.8613
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ใช แ บบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ซึ่ ง
แบบสอบถามที่สรางขึ้นแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อนาหอมปรับอากาศในรถยนต ของ
ผูตอบแบบสอบถามเปนลักษณะคําถามปลายปดจํานวน 7 ขอ
ขอที่ 1 รูปแบบในการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 2 สิ่งที่ใหความสําคัญในการเลือกซือ้ น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เปนระดับการวัด
ขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 3 สถานที่ที่เลือกซื้อน้าํ หอมปรับอากาศในรถยนต เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 4 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เปนระดับการวัด
ขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 5 ความถี่ในการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
อัตราสวน (Ratio Scale)
ขอที่ 6 ปริมาณการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตตอครั้ง เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
อัตราสวน (Ratio Scale)
ขอที่ 7 ราคาโดยเฉลี่ยตอครั้งที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เปนระดับการวัดขอมูล
ประเภทอัตราสวน (Ratio Scale)
ขอที่ 8 ระยะเวลาที่ผานมาโดยเฉลี่ยที่ใชน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เปนระดับการวัด
ขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ
ประโยชนข องน้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต คุ ณ ภาพของน้ํา หอมปรั บ อากาศในรถยนต ความ
คาดหวังต อผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด เปน
ลักษณะคําถามปลายปดแบบ Likert Scale โดยการใชขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนประกอบดวย
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
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การกําหนดเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายโดยอาศัยสูตรคํานวณชวงกวางระหวางชั้น (ชูศรี
วงศรัตนะ. 2544: 25) ดังตอไปนี้
อันตรภาคชั้น (Interval) =
พิสัย (Range)
จํานวนชั้น (Class)
=
5–1
5
=
0.8
ดังนั้นการอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 เปนปจจัยที่มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยาง
ยิ่ง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.21 เปนปจจัยที่มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 เปนปจจัยที่มีความคิดเห็นในระดับไมแนใจ
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 เปนปจจัยที่มีความคิดเห็นในระดับไมเห็นดวย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 เป น ป จ จั ย ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ ไม เ ห็ น ด ว ย
อยางยิ่ง
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต มีลักษณะของคําถามเปนแบบ Semantic Differential Scale จํานวน 9 ขอ โดยใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยกําหนดระดับคะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถาม มีบุคลิกภาพทางดานซาย
ระดับ 4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถาม มีบุคลิกภาพคอนขางทางดานซาย
ระดับ 3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถาม มีบุคลิกภาพปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ผุตอบแบบสอบถาม มีบุคลิกภาพคอนขางทางดานขวา
ระดับ 1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถาม มีบุคลิกภาพทางดานขวา
การกําหนดเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายโดยอาศัยสูตรคํานวณชวงกวางระหวางชั้น (ชูศรี
วงศรัตนะ. 2544: 25) ดังตอไปนี้
อันตรภาคชั้น (Interval) =
พิสัย (Range)
จํานวนชั้น (Class)
=
5–1
5
=
0.8
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ดังนั้นการอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ผูตอบแบบสอบถาม มีบุคลิกภาพดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.21 ผูตอบแบบสอบถาม มีบุคลิกดี
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ผูตอบแบบสอบถาม มีบุคลิกปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ผูตอบแบบสอบถาม มีบุคลิกภาพไมดี
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 ผูตอบแบบสอบถาม มีบุคลิกภาพไมดีอยางมาก
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนลักษณะคําถามปลายปดจํานวน 5 ขอ
ขอที่ 1 เพศ
เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 2 อายุ
เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ขอที่ 3 ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 4 อาชีพ
ขอที่ 5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ขอที่ 6 สถานภาพสมรส เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง แลวนํามา
วิเคราะหโดยดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. จัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอสําหรับกลุมตัวอยาง
2. เลือกเก็บตัวอยางจากผูที่ใชน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตในกรุงเทพมหานคร โดยเลือก
เก็บจากประชาชนทั่วไปโดยเก็บตัวอยางตามความสะดวก
3. ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 1 เดือน

3.4 การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาคนควาในครั้งนี้ การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย
1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามจํานวนที่ตองการแลว ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบขอมูล
(Editing) โดยตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางทําการตอบ แยก
แบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก
2. ทําการลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวนํามาลงรหัสตามที่
กําหนดรหัสไวลวงหนา
3. การประมวลผลขอมูล นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกลงในคอมพิวเตอรเพื่อทําการ
ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) for Windows version14
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก
1.1 คาสถิติรอยละ (Percentage) โดยใชสูตรดังนี้ (อภินันท จันตะนี. 2538: 75)

P=

เมื่อ P
f
n

f × 100
n

แทน รอยละหรือ % (Percentage)
แทน ความถี่ที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ
แทน จํานวนความถี่ทั้งหมดหรือจํานวนประชากร

1.2 การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 36)
X =

เมื่อ X

∑x
n

∑x
n

แทน คาคะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

1.3 การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วา
นิชยบัญชา. 2544: 49)
S .D. =

เมื่อ

แทน
(∑ x) 2 แทน
∑ x 2 แทน
n
แทน
S .D.

n∑ x 2 − (∑ x) 2
n(n − 1)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม ตัวอยาง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
ขนาดของกลุม ตัวอยาง
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2. สถิติที่ใชหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ( α Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) มีสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 125 - 126)
α=

เมื่อ

k cov ariance var iance
1 + (k − 1) cov ariance var iance

แทน
แทน
แทน
แทน

α
k

cov ariance
var iance

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
จํานวนคําถาม
คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถาม
คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําถาม

3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติที่นํามาใชในการทดสอบสมมติฐาน
โดยสถิติที่นํามาทดสอบมีดังนี้
Independent t-test ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระ
ตอกัน (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 178) สามารถแบงไดเปน 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน (S1
ใชสูตร

สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ
โดย
Xi

Sp
ni
S p2

t=

²

= S2²)

X1 − X 2
1 1
Sp
+
n1 n2

n1 + n2 − 2

แทน
คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ I ; I = 1, 2
แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอยางรวมจากตัวอยางทั้ง
2 กลุม
แทน
ขนาดตัวอยางของกลุมที่ i
(n1 − 1) S12 + (n2 − 1) S 22
แทน
n1 + n 2 − 2

S i2

แทน

คาแปรปรวนของตัวอยางกลุมที่ i ; i = 1, 2
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กรณีที่คาความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน (s1² ≠ s2²)
t=

X1 − X 2
S12 S 22
+
n1 n2

สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ = v
2

2

(S2
V=

n1

S12

+ S2

n2

)2

S 22

n1
n2
+
n1 − 1 n2 − 1

โดย
t
X1

แทน
แทน

คาสถิตทิ ี่ใชพจิ ารณาใน t-distribution
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1

X2

แทน

คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2

S12

แทน

คาความแปรปรวนของกลุม ตัวอยางที่ 1

S 22

แทน

คาความแปรปรวนของกลุม ตัวอยางที่ 2

n2

แทน

ขนาดของกลุม ตัวอยางที่ 1

n2

แทน

ขนาดของกลุม ตัวอยางที่ 2

การทดสอบความเทากันของคาแปรปรวน k ประชากร โดยใช Levene’s Test (กัลยา
วานิชยบัญชา. 2539: 148) โดยในการทดสอบสมมติฐาน H0 : S12 = S 22 = ... = S k2 ของ Levene’s
Test จะใชสถิติทดสอบ F โดยการสรางตารางการวิเคราะหความแปรปรวนแบบมีปจจัยเดียว (1WAY ANOVA) แตใชคา Yij =

|X

ij

- X i | เปนขอมูลในการสราง 1-WAY ANOVA
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สมมติฐานเพือ่ ทดสอบ H0 : S12 = S 22 = S 32 = S 42
H1: มี S12 ≠ S 22 อยางนอย 1 คู; i ≠ j ; j = 1,2,3,4
สถิติทใี่ ชทดสอบ

F = MSTrt
MSE
เขตปฏิเสธ H0 จะปฏิเสธ H0 ถา F>F1-α = ที่องศาอิสระ k-1 และ n-k ตามลําดับ
และ MSTrt = SSTrt โดยที่ SSTrt = ∑ Ti2 - CM
k-1
ni
F-test แบบการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป
โดยใชสูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way
ANOVA) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 135)
แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม

df

SS

k-1

SS b

MS b =

SS b
(k − 1)

ภายในกลุม

n-k

SS w

MS w =

SS w
(n − k )

รวม

n-1

SS t

โดย

F=

MSb
MS w

MS

F
MS b
MS w
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F

แทน คาสถิตทิ ี่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต จากการแจกแจงแบบ F
เพื่อทราบนัยสําคัญ
แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square
Between Groups)
แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square
Within Groups)
แทน ผลรวมของกําลังสองระหวางกลุม (Between group sum of
Square)
แทน ผลรวมของกําลังสองของภายในกลุม (Within groups sum of
square)
แทน จํานวนกลุมของกลุมตัวอยาง
แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง
แทน ชั้นแหงความเปนอิสระระหวางกลุม (dfb) (Between degree of
freedom)
แทน ชั้นแหงความเปนอิสระภายในกลุม (dfw) (Within degree of
freedom)

MS b
MS w
SS b
SS w

k
n
(k-1)
(n-k)

กรณี พ บความแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ จ ะทํ า การตรวจสอบความ
แตกตางเปนรายคู เพื่อดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 332 -333)
LSD = t1−α / 2;n −k MSE[1 / ni + 1 / n j ]

โดยที่

ni ≠ n j

เมื่อ
แทน

คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ Distribution ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และชั้นหางความเปนอิสระภายในกลุม

ni

แทน
แทน

คาความแปรปรวนภายในกลุม (MSw)
จํานวนกลุมตัวอยางของกลุม i

nj

แทน

จํานวนกลุมตัวอยางของกลุม j

t1−α / 2;n −k

MSE
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สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (β) กรณีคาความ
แปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน (Hartung. 2001: 300) สามารถเขียนได ดังนี้
β

โดย คา

เมื่อ

=

=

MS (W)

β
แทน
MS(B) แทน
MS(W) แทน
K
n
N
Si2

แทน
แทน
แทน
แทน

MS (B)
MS (W)

คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Brown-Forsythe
คาประมาณความแปรปรวนระหวางกลุม
คาประมาณความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับสถิติ
Brown-Forsythe
จํานวนกลุมของกลุมตัวอยาง
ขนาดของกลุมตัวอยาง
ขนาดประชากร
คาความแปรปรวนของกลุม ตัวอยาง

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบ
เปนรายคูเพื่อดูวาคูใดที่แตกตางกันโดยใชวิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกศสิงห. 2543: 116) มีสูตร
ดังนี้
Xi

-

X

j

t =

MS( W )

1 + 1

ni

nj
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เมื่อ

t

แทน
MS( W ) แทน
Xi

X

j

ni
nj

คาสถิติที่ใชพิจรณาใน t-distribution
คาประมาณความปรวนแปรภายในกลุม (Mean Square
within group) สําหรับ Brown-Forsythe
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ i
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ j
จํานวนตัวอยางของกลุมที่ i
จํานวนตัวอยางของกลุมที่ j

แทน
แทน
แทน
แทน

สถิติการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย เพียรสัน (Pearson
Product
Moment Correlation Coefficient) ใชหาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัว ที่เปนอิสระตอกัน โดยใช
สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 311 – 312)
n∑ XY − (∑ X )(∑ Y )

r=

[n∑ X 2 − (∑ X ) 2 ] − [n∑ Y 2 − (∑ Y 2 )]

เมื่อ
r

∑X

แทน
แทน

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ผลรวมของคะแนนชุด X ของกลุมตัวอยาง

∑Y

แทน

ผลรวมของคะแนนชุด Y ของกลุมตัวอยาง

แทน

ผลรวมของคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง

แทน

ผลรวมของคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง

แทน

ผลรวมของผลคูณระหวาง X กับ Y

แทน

จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง

∑X
∑Y

2

2

∑ XY
n
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) มีคาอยูระหวาง +1 ถึง -1 อันจะบง
บอกถึงลักษณะของขอมูลวาตัวแปรทั้งสองตัวนั้นมีความสัมพันธกันหรือไม โดยพิจารณาดังนี้ (ชู
ศรี วงศรัตนะ. 2544: 316)
คา r
คา r มีคาอยูระหวาง

คาสัมประสิทธิ์
-1 ถึง 0

คา r มีคาอยูระหวาง

0 ถึง 1

คา r มีคาเขาใกล

1

คา r มีคาเขาใกล

-1

คา r เทากับ

0

คําอธิบาย
แสดงวาตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
แสดงวาตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี
ความสัมพันธในทิศทางในทางเดียวกัน
แสดงวาตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี
ความสัมพันธในทิศทางในทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธกันมาก
แสดงวาตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามและมี
ความสัมพันธกันมาก
แสดงวาตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไมมี
ความสัมพันธกันเลย

สําหรับการแปลความหมายระดับความสัมพันธกําหนด ดังนี้
ถา r มีคาระหวาง

0.71 – 1.00

แสดงวามีความสัมพันธในระดับสูง

ถา r มีคาระหวาง

0.31 – 0.70

ถา r มีคาระหวาง

0.01 – 0.30

แสดงวามีความสัมพันธในระดับปาน
กลาง
แสดงวามีความสัมพันธในระดับต่ํา

ถา r มีคาระหวาง

0

แสดงวาไมมีความสัมพันธกนั เลย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งไดมุงศึกษาการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล
ความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูทําการวิจัยไดทําการกําหนดสัญลักษณตางๆที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
n
แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
X
แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
S.D.
แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2
χ
แทน คาสถิติของการทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test)
Sig.
แทน คาความนาจะเปนสําหรับบงบอกระดับนัยสําคัญของการทดสอบ
สมมติฐาน
t
แทน คาที่ใชพิจารณา t – Distribution
F-prob.
แทน คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง F–test)
B
แทน คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ Brown-Forsythe
P
แทน คาความนาจะเปน (Probability) สําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
LSD
แทน สถิติจะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู เพื่อดูวามีคูใดบาง
ที่แตกตางกัน
Dunnett’s T3 แทน กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทํา
การทดสอบเปนรายคูเพื่อดูวาคูใดที่แตกตางกัน
H0
แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
H1
*
แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**
แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การนําเสนอการวิเคราะหขอมูล
ในการนํ า เสนอข อ มูล ผู วิ จัย ได นํา เสนอผลการวิเ คราะห ขอ มูล โดยการแบ ง การนํ า เสนอ
ออกเปน 8 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สถานภาพ ของผูตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนต ไดแก ดานผลิตภัณฑ ประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต คุณภาพของน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต ความคาดหวังตอผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานบุคลิกภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลการทดสอบสมมุติฐาน ดังตอไปนี้
สมมุติฐานขอที่ 1 ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรสที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตของผูบริโภคแตกตางกัน
สมมุติฐานขอที่ 2 สวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ ประโยชนของน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต คุณภาพของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ความคาดหวังตอผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภค
สมมุติฐานขอที่ 3 บุคลิกภาพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ผูบริโภค
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สถานภาพสมรส ของผูใชน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแสดงจํานวน(ความถี่) และรอยละ
ตาราง 1 แสดงผลขอมูลจํานวน (ความถี่) และรอยละของลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถาม
ขอมูล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน

รอยละ

139
246
385

36.1
63.9
100.0
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ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูล

จํานวน

รอยละ

2. อายุ
ต่ํากวา 20 ป
21-30 ป
31-40 ป
40 ปขึ้นไป
รวม

49
237
62
37
385

12.7
61.6
16.1
9.6
100.0

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาอนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

39
233
73
385

10.1
60.5
19.0
100.0

4. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจสวนตัว
อื่นๆ
รวม

54
249
40
42

14.0
64.7
10.4
10.9

385

100.0

5. รายได
นอยกวา หรือ เทากับ 15,000 บาท
15,001 – 35,000 บาท
35,001 – 55,000 บาท
มากกวา 55,001 บาท
รวม

119
165
49
52
385

30.9
42.9
12.7
13.5
100.0

6. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส หรือ อยูดวยกัน

277
61

72.0
15.8
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ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูล
หมาย หยาราง แยกกันอยู
รวม

จํานวน
47
385

รอยละ
12.2
100.0

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามที่
ใชเปนกลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 385 คน จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้
เพศ ผูบริโภคที่เปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดเปนเพศหญิง จํานวน 246 คน คิดเปน
รอยละ 63.9 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 36.1 ตามลําดับ
อายุ ผูบริโภคที่เปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 237 คน
คิดเปนรอยละ 61.6 รองลงมาคือ อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 16.1
การศึกษา ผูบริโภคที่เปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
233 คน คิดเปนรอยละ 60.5
อาชีพ ผูบริโภคที่เปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 249
คน คิดเปนรอยละ 64.7
รายไดตอเดือน ผูบริโภคที่เปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 15,00130,000 บาท เปนจํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 42.9
สถานภาพสมรส ผูบริโภคที่เปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด เปนจํานวน
277 คน คิดเปนรอยละ 71.9
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต ไดแก ดานผลิตภัณฑ ประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต คุณภาพของ
น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ความคาดหวั งต อ ผลิ ต ภั ณฑ ด า นราคา และด า นช อ งทางการจั ด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด
ตาราง 2 ระดับความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ดานผลิตภัณฑ
1. ความหลากหลายของรูปแบบบรรจุภัณฑ
2. การออกแบบบรรจุภัณฑมีความสวยงามและเหมาะสมกับ
การใชงาน

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
X
3.96

0.56

4.27

0.73

เห็นดวย
เห็นดวย
อยางยิ่ง
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ตาราง 2 (ตอ)
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต
3. คุณภาพวัตถุดิบที่ใชในการผลิตน้ําหอม
4. คุณภาพของวัสดุที่ใชในการบรรจุภัณฑ
5. อายุการใชงานและความปลอดภัยในการใชงาน
ดานผลิตภัณฑโดยรวม

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
X
เห็นดวย
4.21
0.86
อยางยิ่ง
3.81
0.69
เห็นดวย
3.87
0.94
เห็นดวย
4.02

0.62

เห็นดวย

จากตาราง 2 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตของผูตอบแบบสอบถามในดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นใน
ดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา
ความหลากหลายของรูปแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑมีความสวยงามและเหมาะสมกับ
การใชงาน คุณภาพวัตถุดิบที่ใชในการผลิตน้ําหอม คุณภาพของวัสดุที่ใชในการบรรจุภัณฑ และอายุ
การใชงานและความปลอดภัยในการใชงาน อยูในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ย 3.96, 4.27, 4.21,
3.81 และ 3.87 ตามลําดับ
ตาราง 3 ระดับความคิดเห็นดานประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
1. น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตชวยสรางบรรยากาศที่ดีในตัว
รถ
2. ทานชอบสูดดมกลิ่นของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ดานประโยชนโดยรวม

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
X
3.72

0.64

เห็นดวย

3.75
3.73

0.69
0.60

เห็นดวย
เห็นดวย

จากตาราง 3 แสดงระดับความคิดเห็นของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ํ าหอมปรับอากาศในรถยนต ของผูตอบแบบสอบถามในดานประโยชนของน้ํ าหอมปรับอากาศ
รถยนต พบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นในดานประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศ
รถยนตโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ย 3.73 และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา น้ําหอมปรับ
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อากาศชวยสรางบรรยากาศที่ดีในตัวรถ และทานชอบสูดดมกลิ่นน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตอยูใน
ระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ย 3.72 และ 3.75 ตามลําดับ
ตาราง 4 ระดับความคิดเห็นดานคุณภาพของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
S.D.
แปลผล
X
ดานคุณภาพของน้ําหอมปรับอากาศ
1. น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตไมมีผลเสียตอระบบการหายใจ* 2.36 0.63 ไมเห็นดวย
2. น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตไมเปนอันตรายตอสุขภาพ*
2.33 0.69 ไมเห็นดวย
ดานคุณภาพโดยรวม
2.34 0.61 ไมเห็นดวย
* เปนคําถามเชิงลบซึ่งผูวิจัยไดปรับคําถามและสเกลเปนเชิงบวกเรียบรอยแลว
จากตาราง 4 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูตอบแบบสอบถามในดานคุณภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ระดับความคิดเห็นในดานคุณภาพโดยรวมอยูในระดับไมเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ย 2.34 และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตไมมีผลเสียตอระบบการหายใจ และน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตไมเปนอันตรายตอสุขภาพ อยูในระดับไมเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ย 2.36 และ
2.33 ตามลําดับ
ตาราง 5 ระดับความคิดเห็นดานความคาดหวังตอผลิตภัณฑ
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
S.D.
แปลผล
X
ดานความคาดหวังตอผลิตภัณฑ
1. น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตสามารถเพิ่มเสนหใหกับ
3.72 0.63
เห็นดวย
เจาของรถ
2. มีความสุขที่ไดสูดดมน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
3.64 0.67
เห็นดวย
ดานความคาดหวังตอผลิตภัณฑโดยรวม
3.68 0.58 เห็นดวย
จากตาราง 5 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูตอบแบบสอบถามในดานความคาดหวังตอผลิตภัณฑ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นในดานความคาดหวังตอผลิตภัณฑโดยรวม อยูในระดับเห็น
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ดวย โดยมีคาเฉลี่ย 3.68 และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตสามารถเพิ่ม
เสนหใหกับเจาของรถ และมีความสุขที่ไดสูดดมน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต อยูในระดับเห็นดวย
โดยมีคาเฉลี่ย 3.72 และ 3.64 ตามลําดับ
ตาราง 6 ระดับความคิดเห็นดานราคา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ดานราคา
1. คุณภาพคุมคากับเงินที่จายไป
2. ความเหมาะสมของราคาตอรูปแบบและดีไซนของบรรจุ
ภัณฑ
3. มีราคาหลากหลายใหเลือกซื้อ
ดานราคาโดยรวม

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
X
3.94

0.80

เห็นดวย

3.83

0.71

เห็นดวย

3.71
3.82

0.74
0.71

เห็นดวย
เห็นดวย

จากตาราง 6 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูตอบแบบสอบถามในดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ระดับความคิดเห็นในดานราคาโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ย 3.82 และเมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา คุณภาพคุมคากับเงินที่จายไป ความเหมาะสมของราคาตอรูปแบบดีไซนของบรรจุ
ภัณฑ และมีราคาหลากหลายใหเลือกซื้อ อยูในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ย 3.94, 3.83 และ 3.71
ตามลําดับ
ตาราง 7 ระดับความคิดเห็นดานชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต
ดานชองทางการจัดจําหนาย
1. สถานที่ใหเลือกซื้อมีความหลากหลาย
2. จัดเรียงที่ชั้นวางสะดุดตา
3. พื้นที่การจัดวางกวางขวาง
4. สินคาสามารถเลือกซื้อไดสะดวก
ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวม

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
X
3.90
3.93
3.71
3.97
3.87

0.67
0.61
0.62
0.49
0.41

เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
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จากตาราง 7 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในนถยนตของผูตอบแบบสอบถามในดานชองทางการจัดจําหนายพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นในดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย โดยมี
คาเฉลี่ย 3.87 และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา สถานที่ใหเลือกซื้อมีความหลากหลาย จัดเรียงที่ชั้น
วางสะดุดตา พื้นที่จัดวางกวางขวาง และสินคาสามารถเลือกซื้อไดสะดวก อยูในระดับเห็นดวย โดยมี
คาเฉลี่ย 3.90, 3.63, 3.71 และ 3.97 ตามลําดับ
ตาราง 8 ระดับความคิดเห็นดานการสงเสริมการตลาด
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ดานการสงเสริมการตลาด
1. การจัดการสงเสริมการขายโดยการลดราคา
2. การจัดการสงเสริมการขายโดยมีของสมนาคุณตางๆ
3. การโฆษณาผานสื่อตางๆ
4. การประชาสัมพันธและการใหขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
การตลาดและบริษัท
ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
X
3.95
3.82
3.89

0.69
0.67
0.55

เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย

3.83

0.62

เห็นดวย

3.87

0.69

เห็นดวย

จากตาราง 8 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ํ า หอมปรั บ อากาศรถยนต ผู ต อบแบบสอบถามในด า นการส ง เสริ ม การตลาด พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นในดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย โดยมี
คาเฉลี่ย 3.87 และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา การจัดการสงเสริมการขายโดยการลดราคา การ
จัดการสงเสริมโดยมีของสมนาคุณตางๆ การโฆษณาผานสื่อตางๆ การประชาสัมพันธและการให
ขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและบริษัท อยูในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ย 3.95, 3.82,
3.89 และ 3.83 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก รูปแบบในการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต การใหความสําคัญในการเลือกซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต สถานที่ที่เลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต จํานวนครั้งที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตโดยเฉลี่ยตอป ปริมาณการซื้อ
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น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตโดยเฉลี่ยตอครั้ง ราคาน้ําหอมปรับอากาศโดยเปลี่ยเฉลี่ยในการซื้อแต
ละครั้ง และระยะเวลาที่เคยใชน้ําหอมปรับอากาศมาแลว โดยนําเสนอในรูปแบบความถี่ และรอยละ
ดังตาราง
ตาราง 9 จํานวนและรอยละของรูปแบบในการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศรถยนต
รูปแบบในการเลือกซื้อ
ไมมีการวางแผน
แวะดูสินคาหลายครั้งกอนซื้อ
ตั้งใจซื้อ แตถาไมถูกใจก็ไมซื้อ
ตั้งใจซื้อ และตองซื้อวันนั้นใหได

จํานวน
29
33
160
163

รอยละ
7.5
8.6
41.6
42.3

จากตาราง 9 แสดงรูปแบบในการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศรถยนต พบวา ปจจุบันผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตั้งใจซื้อ และตองซื้อวันนั้นใหได มีจํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 42.3
รองลงมา คือ ตั้งใจซื้อ แตถาไมถูกใจก็ไมซื้อ มีจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 41.6 แวะดูสินคา
หลายครั้งกอนซื้อ มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.6 และไมมีการวางแผน มีจํานวน 29 คน คิดเปน
รอยละ 7.5 ตามลําดับ
ตาราง 10 จํานวนและรอยละของเรื่องที่ใหความสําคัญในการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
เรื่องที่ใหความสําคัญมากที่สุด
ตรายี่หอสินคา
กลิ่น และรูปแบบที่สวยงาม
ราคาที่ตองจาย
โปรโมชั่นพิเศษหรือสวนลด

จํานวน
22
19
193
151

รอยละ
5.7
5.0
50.1
39.2

จากตาราง 10 แสดงเรื่องที่ใหความสําคัญในการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศรถยนต พบวา
ปจจุบันผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับราคาที่ตองจาย มีจํานวน 193 คน คิดเปน
รอยละ 50.1 รองลงมา คือ โปรโมชั่นพิเศษหรือสวนลด มีจํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 39.2 ตรา
ยี่หอสินคา มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.7 กลิ่นและรูปแบบที่สวยงาม มีจํานวน 19 คน คิดเปน
รอยละ 4.9 ตามลําดับ
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ตาราง 11 จํานวนและรอยละของสถานที่ที่เลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศรถยนต
สถานที่
หางสรรพสินคา
โมเดิรนเทรด
สถานที่ใกลบา น
รวม

จํานวน
48
181
156
385

รอยละ
12.5
47.0
40.5
100.0

จากตาราง 11 แสดงสถานที่ที่เลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญนิยมซื้อน้ําหอมปรับอากาศที่หางโมเดิรนเทรด มีจํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 47.0 รองลงมา
คือ สถานที่ใกลบาน มีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 40.5 หางสรรพสินคา มีจํานวน 48 คน คิดเปน
รอยละ 12.5 ตามลําดับ สําหรับ ตลาดนัด เปนสถานที่ที่ผูตอบแบบสอบถามไมไดทําการซื้อเลย
ตาราง 12 จํานวนและรอยละของบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
บุคคลที่มีอิทธิพมากที่สุด
ตนเอง
บุคคลในครอบครัว
เพื่อน
ผูที่มีชื่อเสียง
รวม

จํานวน
28
21
158
178
385

รอยละ
7.3
5.5
41.0
46.2
100.0

จากตาราง 12 แสดงบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศมากที่สุด พบวา ผู
ที่มีชื่อเสียง เปนผูมีอิทธิพลตอผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด มีจํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 46.2
รองลงมา คือ เพื่อน มีจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 41.0 ตนเอง มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ
7.3 และ บุคคลในครอบครัว มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ตามลําดับ
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ตาราง 13 แสดงคาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลือก
ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
จํานวนครั้งที่ซื้อตอป
ปริมาณการซื้อตอครั้ง(ชิ้น)
ราคาเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง
ระยะเวลาที่ใชน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตมาแลว(เดือน)

Min

Max

X

S.D.

1
1
50
3

12
5
800
120

3.58
1.14
160.16
36.86

2.07
0.68
127.50
31.39

จากตาราง 13 ในการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบร
โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
ความถี่ในการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคต่ําสุด 1 ครั้งตอป สูงสุด 12 ครั้ง
ตอป โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 ครั้งตอป
จํานวนชิ้นที่ซื้อตอครั้ง ของผูบริโภค ซื้อนอยที่สุด 1 ชิ้นตอครั้ง ซื้อมากที่สุด 5 ชิ้นตอครั้ง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.14 ชิ้นตอครั้ง
ราคาน้ําหอมปรับอากาศรถยนตที่ซื้อโดยเฉลี่ยตอครั้ง ซื้อต่ําสุด 50 บาทตอครั้ง ซื้อมากสุด
800 บาทตอครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 160.16 บาทตอครั้ง
ระยะเวลาที่ใชน้ําหอมปรับอากาศรถยนตมาแลวของผูบริโภคเปนจํานวนเดือน ใชมาแลว
นอยที่สุดเปนเวลา 3 เดือน ใชมาแลวนานที่สุดเปนเวลา 120 เดือน (หรือ 10 ป) โดยที่คาเฉลี่ย
เทากับ 36.86 เดือน (หรือประมาณ 3 ป 9 เดือน)
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานบุคลิกภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ตาราง 14 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางดานบุคลิกภาพที่มีผลตอการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยดานบุคลิกภาพที่มอี ิทธิพลตอการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ชอบเขาสังคม-ชอบอยูบาน
เปนผูนําแฟชั่น-เปนผูตามแฟชั่น
เชื่อมั่นในตัวเองทุกครั้ง-เชื่อมั่นตัวเองเปนบางครั้ง
มีความคิดสรางสรรค-ขาดความคิดสรางสรรค
มักไดรับคําชมวาแตงกายดี-แตงกายเชย
รักสวยรักงาม,ชอบแตงตัว-ชอบความเรียบงาย
บุคลิกภาพโดดเดน-บุคลิกภาพธรรมดา
มักตัดสินใจดวยตนเอง-ตองฟงคําแนะนํา
ตองการโดดเดนในสังคม-ตองการความเรียบงาย
รวม

X

S.D.

บุคลิกภาพ

3.45
3.42
3.74
3.74
3.71
3.50
3.39
3.89
3.15
3.55

0.99
0.86
1.05
0.91
0.74
1.10
0.97
0.78
0.84
0.64

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดี

จากตาราง 14
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ป จ จั ย ด า นบุ ค ลิ ก ภาพของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จากผูตอบแบบสอบถาม 385 คน พบวาผูบริโภคมีบุคลิกภาพโดยรวมอยูในระดับดี
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ผูบริโภคมีบุคลิกภาพอยูในระดับดี ในขอ ตัดสินใจดวยตัวเอง-ตองฟงคําแนะนํา เชื่อมั่นใน
ตัวเองทุกครั้ง-เชื่อมั่นตัวเองเปนบางครั้ง มีความคิดสรางสรรค-ขาดความคิดสรางสรรค มักไดรับคํา
ชมวาแตงกายดี-แตงกายเชย รักสวยรักงาม, ชอบแตงตัว-ชอบความเรียบงาย ชอบเขาสังคม-ชอบอยู
บาน เปนผูนําแฟชั่น-เปนผูตามแฟชั่น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89, 3.74, 3.74, 3.71, 3.50, 3.45
และ 3.42 ตามลําดับ
ผูบริโภคมีบุคลิกภาพอยูในระดับปานกลาง ในขอบุคลิกภาพโดดเดน-บุคลิกภาพธรรมดา
และ ตองการความโดเดนในสังคม-ตองการความเรียบงาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 และ 3.15
ตามลําดับ
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ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลการทดสอบสมมุติฐาน
การทดสอบสมมุติฐาน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังตอไปนี้
สมมุ ติฐานข อที่ 1 ผูบ ริ โภคที่มีป จ จัยสว นบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรสที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคแตกตางกัน
พฤติกรรมการเลือกซื้อจะวิเคราะห 3 ดานคือ
1. จํานวนครั้งที่ซื้อ(ตอป)
2. ปริมาณการซื้อ (ชิ้นตอครั้ง)
3. ราคาที่ซื้อโดยเฉลี่ย (บาทตอครั้ง)
เนื่องจากโปรแกรม SPSS ไมสามารถคํานวณผลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ในดานปริมาณ
การซื้อ (ชิ้นตอครั้ง) ได เพราะมีผูตอบแบบสอบถามที่ตอบคําถามขอปริมาณการซื้อตอครั้ง 1 ชิ้นตอ
ครั้ง มากถึง 365 คน ดังแสดงในตารางที่ 15 จึงไมสามารถทดสอบสมมติฐานในพฤติกรรมขอนี้
ตาราง 15 แสดงผลความถี่ในการตอบแบบสอบถาม ในเรื่องพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต ดานปริมาณการซื้อตอครั้ง
ปริมาณการซื้อ
(ตอครั้ง)

ความถี่

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1

365

94.8

94.8

94.8

2

8

2.1

2.1

96.9

3

1

.3

.3

97.1

5

11

2.9

2.9

100.0

Total

385

100.0

100.0

ดังนั้นผูวิจัยจึงไมทดสอบสมมติฐานในพฤติกรรมดานปริมาณการซื้อตอครั้ง แตจะทําการ
ทดสอบสมมติฐาน 2 ดาน คือ
1. จํานวนครั้งที่ซื้อ(ตอป)
2. ราคาที่ซื้อโดยเฉลี่ย(บาทตอครั้ง)
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เพศ
สมมุติฐานที่ 1.1 ผูบริโภคมีเพศแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศรถยนตแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมุติฐานทางสถิติไดดังนี้
H0: ผูบริโภคมีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศรถยนตไม
แตกตางกัน
H1: ผูบริโภคมีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศแตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบ Independent Sample t-test
ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอย
กวา .05 ผลการทดสอบสมมุติฐานแสดงดังตารางดัง ตอไปนี้
ตาราง 16 แสดงความแปรปรวนวามีความแปรปรวนหรือไม ในการทดสอบสมมติฐาน ในดานเพศ
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่เลือกซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต
ราคาน้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต โ ดย
เฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง

Levene’s Test of Equality of Variance
F
Sig.
3.66

0.05

2.75

0.09

จากตาราง 16 ผลการทดสอบความแปรปรวน ของการทดสอบสถิติ Independent t-test
สามารถอธิบายไดดังนี้
1. จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่เลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีคา Sig. เทากับ 0.05 ซึ่ง
เทากับ 0.05 แสดงวามีคาความแปรปรวนเทากัน อยางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ราคาน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง มีคา Sig. เทากับ 0.09 ซึ่ง
มากกวา 0.05 แสดงวามีความแปรปรวนเทากัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
รถยนต จําแนกตามเพศ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่เลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ร า ค า น้ํ า ห อ ม ป รั บ อ า ก า ศ ใ น
รถยนตโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

X
3.54
3.61
153.76
163.78

S.D.
2.47
1.81
80.04
147.77

t.

df

Sig.

-0.30

383

0.76

-0.74

383

0.45

จากตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศรถยนตที่จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติการทดสอบ Independent t-test สามารถอธิบายไดดังนี้
1. จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่เลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตตอป มีคา Probability (p)
เทากับ 0.76 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1)
หมายความวา ผูบริโภคมีเพศแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
รถยนตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ราคาน้ําหอมปรับอากาศโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง มีคา Probability (p) เทากับ 0.45 ซึ่ง
มากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) หมายความวา
ผูบริโภคมีเพศแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศรถยนตไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อายุ
สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศรถยนตแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมุติฐานทางสถิติไดดังนี้
H0: ผูบริโภคมีอายุแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
รถยนตไมแตกตางกัน
H1: ผูบริโภคมีอายุแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
แตกตางกัน
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ตาราง 18 การทดสอบความแปรปรวน ในการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ในดานอายุ
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อ
ราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง

Levene
df1
df2
Statistic
6.52**
3
381
175.50**
3
381
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

Sig.
0.00
0.00

จากตาราง 18 การทดสอบความแปรปรวนในการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการ
เลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จําแนกตามอายุ อธิบายไดดังนี้
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จากการทดสอบความแปรปรวน
พบวา มีความแปรปรวน โดยมีคา Sig. 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 ดังนั้นจึงใชการทดสอบ BrownForsythe
ราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตตอครั้ง จากการทดสอบความแปรปรวน
พบวา มีความแปรปรวน โดยมีคา Sig. 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 ดังนั้นจึงใชการทดสอบ BrownForsythe
ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต โดยจําแนกตามอายุ
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยตอปที่เลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ราคาโดยเฉลีย่ ในการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตตอครั้ง

แหลงความ
แปรปรวน
BrownForsythe
BrownForsythe

Statistic

df1

df2

Sig.

3.06*

3

191.27 0.029

11.476**

3

42.75

.000

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตโดย
จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติการทดสอบ Brown-Forsythe สามารถอธิบายดังนี้
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พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยตอปที่เลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีคา Sig. เทากับ .02 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ด านจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยต อปที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ผูวิจัยไดใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
เพื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดังแสดงในตาราง 20
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยตอครั้งที่ซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อน้ํ าหอมปรับ อากาศในรถยนต ด า นราคาโดยเฉลี่ยต อครั้ งที่ ซื้อน้ํ าหอมปรับ อากาศในรถยนต
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น ผูวิจัยไดใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
เพื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดังแสดงในตาราง 21

ต่ํากวา 20 ป

3.51

21 – 30 ป

3.52

31 – 40 ป

4.19

40 ปขึ้นไป

3.05

40 ปขึ้นไป

3.51

31 – 40 ป

X

21 – 30 ป

อายุของผูตอบ
แบบสอบถาม

จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่
ซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนต

ต่ํากวา 20
ป

ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของอายุที่แตกตางกันกับจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยตอป
ที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต

3.52
4.19
3.05
-.01
-.68
.46
(1.000) (0.455) (0.760)
-.67
.46
(0.207) (0.395)
1.14*
(0.015)

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 20 แสดงใหเห็นวา ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี อ ายุ 31-40
ป กั บ ผู ต อบ
แบบสอบถามที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้ง
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โดยเฉลี่ยตอปที่ซื้อ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มี
อายุ 31-40 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยตอปที่
ซื้อ มากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่
ซื้อเทากับ 1.14
สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

X
ต่ํากวา 20 ป

128.16

21 – 30 ป

143.80

31 – 40 ป

149.39

40 ปขึ้นไป

325.41

40 ปขึ้นไป

31 – 40 ป

21 – 30 ป

อายุของผูตอบ
แบบสอบถาม

ราคาโดยเฉลีย่ ตอครั้ง
ที่ซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต

ต่ํากวา 20
ป

ตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของอายุที่แตกตางกันกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง

128.16 143.80 149.39 325.41
-15.63 -21.22 -197.24**
(0.406) (0.347) (0.004)
-5.59 -181.61**
(0.993) (0.008)
-176.02*
(0.011)

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 21 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่ํากวา 20 ป กับผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีระดับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาที่
ซื้อตอครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่ํากวา
20 ป มีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาที่ซื้อตอครั้ง นอยกวาผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยราคาที่ซื้อตอครั้งเทากับ 197.24
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21–30 ปกับผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีระดับ
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาที่ซื้อตอครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ป มีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต ดานราคาที่ซื้อตอครั้ง นอยกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ยราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้งเทากับ 181.61
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31–40 ปกับผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีระดับ
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ราคาที่ซื้อตอครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป มีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนต ดานราคาที่ซื้อตอครั้ง นอยกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ยราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้งเทากับ 176.02
สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การศึกษา
สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต แตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
H0: ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต ไมแตกตางกัน
H1: ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต แตกตางกัน
ตาราง 22 การทดสอบความแปรปรวน ในการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ในดานการศึกษา
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อ
ราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง

Levene
Statistic
6.52
175.50

df1

df2

Sig.

3
3

381
381

0.06
0.75

จากตาราง 22 การทดสอบความแปรปรวนในการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการ
เลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จําแนกตามอายุ อธิบายไดดังนี้
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จากการทดสอบความแปรปรวน
พบวา มีความแปรปรวน โดยมีคา Sig. 0.06 ซึ่งมากกวา 0.05 ดังนั้นจึงใชการทดสอบโดยใชสถิติ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (Analysis of Variance)
ราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตตอครั้ง จากการทดสอบความแปรปรวน
พบวา มีความแปรปรวน โดยมีคา Sig. 0.75 ซึ่งมากกวา 0.05 ดังนั้นจึงใชการทดสอบโดยใชสถิติ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (Analysis of Variance)
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ตาราง 23 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จําแนกตามระดับ
การศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตตอป

ราคาที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตตอครัง้

ระดับการศึกษา

X

S.D.

ต่ํากวาอนุปริญญา
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ต่ํากวาอนุปริญญา
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

3.10
3.73
3.55
3.85
144.72
173.00
152.61
185.48

1.69
1.73
2.26
1.75
125.01
156.14
134.77
75.31

F

Sig.

1.18

0.317

1.56

0.198

จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จําแนก
ตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One – Way ANOVA
(Analysis of Variance) ในการทดสอบพบวา
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป มีคา
Sig. (2-tailed) เทากับ .317 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐาน (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งที่ซื้อโดยเฉลี่ยตอป ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง มีคา Sig.
(2-tailed) เทากับ .198 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน
(H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อาชีพ
สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต แตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
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H0: ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต ไมแตกตางกัน
H1: ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต แตกตางกัน
ตาราง 24 การทดสอบความแปรปรวน ในการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ในดานอาชีพ
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อ
ราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง

Levene
df1
df2
Statistic
6.52*
3
381
175.50**
3
381
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

Sig.
0.02
0.00

จากตาราง 24 การทดสอบความแปรปรวนในการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการ
เลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จําแนกตามอาชีพ อธิบายไดดังนี้
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จากการทดสอบความแปรปรวน
พบวา มีความแปรปรวน โดยมีคา Sig. 0.02 ซึ่งนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงใชการทดสอบ BrownForsthye
ราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตตอครั้ง จากการทดสอบความแปรปรวน
พบวา มีความแปรปรวน โดยมีคา Sig. 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 ดังนั้นจึงใชการทดสอบโดยใชสถิติ
Brown-Forsythe
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ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต โดยจําแนกตามอาชีพ
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยตอปที่เลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ราคาโดยเฉลีย่ ในการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตตอครั้ง

แหลงความ
แปรปรวน
BrownForsythe
BrownForsythe

Statistic

df1

df2

Sig.

20.91**

3

147.21 0.00

21.27**

3

50.704 .000

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตโดย
จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติการทดสอบ Brown-Forsythe สามารถอธิบายดังนี้
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยตอปที่เลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีคา Sig. เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ด านจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยตอปที่ซื้อน้ําหอมปรั บอากาศในรถยนต
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น ผูวิจัยไดใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
เพื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดังแสดงในตาราง 26
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยตอครั้งที่ซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยตอครั้งที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น ผูวิจัยไดใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
เพื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดังแสดงในตาราง 27
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1.94

3.90
-1.95**
(0.000)

นักเรียน/นักศึกษา

1.94

พนักงานบริษทั เอกชน

3.90

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3.38

ธุรกิจสวนตัว

4.02

ธุรกิจสวนตัว

X

ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

พนักงานเอกชน

อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม

จํานวนครั้งโดย
เฉลี่ยที่ซื้อตอป

นักเรียน/นักศึกษา

ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของอาชีพที่แตกตางกันกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งที่ซื้อโดยเฉลี่ยตอป

3.38 4.02
-1.43** -2.08**
(0.000) (0.000)
.52
-.13
(0.507) (0.999)
-.65
(0.522)

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 26 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับ ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป นอยกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยจํานวนครั้งในการซื้อตอป 1.95
ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี อ าชี พ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา กั บ ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี อ าชี พ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวน
ครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูตอบแบบสอบถามที่
มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้ง
โดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป นอยกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ยจํานวนครั้งในการซื้อตอป 1.43
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับ ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจ
สวนตัว มีระดับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป
แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยผู ต อบแบบสอบถามที่ มี อ าชี พ นั ก เรี ย น/
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นักศึกษา มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป
นอยกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยจํานวนครั้งในการซื้อ
ตอป 2.08
สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

นักเรียน/นักศึกษา

121.67

พนักงานบริษทั เอกชน

140.35

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจสวนตัว

138.88

140.35
-18.69*
(0.014)

138.88
-17.21
(0.738)
1.48
(1.000)

ธุรกิจสวนตัว

121.67

ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

X

พนักงาน
บริษัทเอกชน

อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม

ราคาโดยเฉลีย่
ในการซื้อตอ
ครั้ง

นักเรียน/นักศึกษา

ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของอาชีพที่แตกตางกันกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง

347.36
-225.69**
(0.000)
-207.00**
(0.000)
-208.48*
(0.000)

347.36
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

จากตาราง 27 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับ ผูตอบ
แบบสอบถามพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดาน
ราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ดานปริมาณการซื้อตอครั้งนอยกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลตาง
ของคาเฉลี่ยราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้งเทากับ 18.69
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานนักเรียน/นักศึกษา กับผูตอบแบบสอบถามอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอ
ครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง
นอยกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยราคาเฉลี่ยใน
การซื้อตอครั้งเทากับ 225.69
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับ ผูตอบแบบสอบถามอาชีพธุรกิจ
สวนตัว มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง
แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยผู ต อบแบบสอบถามที่ มี อ าชี พ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอ
ครั้ง นอยกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีธุรกิจสวนตัว โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อ
ตอครั้งเทากับ 207.00
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับ ผูตอบแบบสอบถามอาชีพธุรกิจ
สวนตัว มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอ
ครั้ง นอยกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีธุรกิจสวนตัว โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อ
ตอครั้งเทากับ 208.48
สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
สมมติฐานที่ 1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต แตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
H0: ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ไมแตกตางกัน
H1: ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต แตกตางกัน
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ตาราง 28 การทดสอบความแปรปรวน ในการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ในดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อ
ราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง

Levene
df1
df2
Statistic
2.90*
3
381
7.70**
3
381
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

Sig.
0.03
0.00

จากตาราง 28 การทดสอบความแปรปรวนในการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการ
เลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน อธิบายไดดังนี้
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จากการทดสอบความแปรปรวน
พบวา มีความแปรปรวน โดยมีคา Sig. 0.03 ซึ่งนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงใชการทดสอบ BrownForsthye
ราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตตอครั้ง จากการทดสอบความแปรปรวน
พบวา มีความแปรปรวน โดยมีคา Sig. 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 ดังนั้นจึงใชการทดสอบโดยใชสถิติ
Brown-Forsythe
ตาราง 29 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต โดยจําแนกตามรายได
เฉลี่ยตอเดือน
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยตอปที่เลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ราคาโดยเฉลีย่ ในการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตตอครั้ง

แหลงความ
แปรปรวน
BrownForsythe
BrownForsythe

Statistic

df1

df2

Sig.

12.75**

3

241.91 0.00

9.387**

3

257.49 .000

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชสถิติการทดสอบ Brown-Forsthye ในการทดสอบพบวา
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พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั้น คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น ผูวิจัย
ไดใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดังแสดงในตาราง 30
พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ดานราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน ดาน
ราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น ผูวิจัยไดใชวิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดังแสดงในตาราง 31

นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท

2.82

15,001 – 35,000 บาท

4.05

35,001 – 55,000 บาท

3.06

55,001 บาทขึ้นไป

4.33

55,001 บาทขึ้นไป

2.82

35,001 – 55,000 บาท

X

15,001 – 35,000 บาท

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

จํานวนครั้งโดย
เฉลี่ยที่ซื้อตอป

นอยกวาหรือเทากับ
15,000 บาท

ตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันกับ
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป

4.05
3.06
4.33
-1.22** -.24 -1.50**
(0.000) (0.943) (0.000)
0.99** -.28
(0.006) (0.971)
-1.27*
(0.01)

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
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จากตาราง 30 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือ
เทากับ 15,000 บาท กับ ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 35,000 บาท มี
พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือ
เทากับ 15,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดย
เฉลี่ยที่ซื้อตอป นอยกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 35,000 บาท
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอปเทากับ 1.22
ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท กับ ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 55,001 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีพฤติกรรม
การเลือ กซื้ อน้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ด า นจํ า นวนครั้ ง โดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ต อป น อยกว าผู ต อบ
แบบสอบถามที่มีอายุรายไดเฉลี่ยตอเดือน 55,001 บาทขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยจํานวนครั้ง
โดยเฉลี่ยในการซื้อตอปเทากับ 1.50
ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ น 15,000-35,000
บาท กั บ ผู ต อบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,001 – 55,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-35,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป มากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มี
อายุรายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,001 – 55,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อ
ตอปเทากับ 0.99
ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ น 35,000-55,000
บาท กั บ ผู ต อบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 55,001 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,000-55,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป นอยกวาผูตอบแบบสอบถามที่มี
อายุรายไดเฉลี่ยตอเดือน 55,001 บาทขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป
เทากับ 1.27
สวนคูอื่นไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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X
นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท

126.66

15,001 – 35,000 บาท

186.85

35,001 – 55,000 บาท

131.22

55,001 บาทขึ้นไป

179.42

126.66

55,001 บาทขึ้นไป

35,001 – 55,000 บาท

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

นอยกวาหรือเทากับ
15,000 บาท

ราคาโดย
เฉลี่ยในการ
ซื้อตอครั้ง

15,001 – 35,000 บาท

ตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของรายไดโดยเฉลี่ยที่แตกตางกันกับพฤติกรรม
การเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง

186.85 131.22 179.42
-60.19** -4.75 -52.77*
(0.000) (0.998) (0.01)
55.62** 7.43
(0.002) (0.999)
-48.20*
(0.048)

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 31 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือ
เทากับ 15,000 บาท กับ ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 35,000 บาท มี
พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา
หรือเทากับ 15,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ย
ในการซื้อตอครั้ง นอยกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 35,000 บาทโดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ยระดับราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้งเทากับ 60.19
ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท กับ ผูตอบ
แบบสอบถามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 55,001 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง
นอยกวาผูตอบ
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แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 55,000 บาทขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับราคาโดย
เฉลี่ยในการซื้อตอครั้งเทากับ 52.77
ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ น 15,001-35,000
บาท กั บ ผู ต อบ
แบบสอบถามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,001 – 55,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-35,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง มากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,001 – 55,000 บาทโดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อ
ตอครั้งเทากับ 55.62
ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ น 35,001-55,000
บาท กั บ ผู ต อบ
แบบสอบถามรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 55,001 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,001-55,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง นอยกวาผูตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 55,001 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อ
ตอครั้งเทากับ 48.20
สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สถานภาพสมรสในปจจุบัน
สมมติฐานที่ 1.6 สถานภาพสมรสในปจจุบันที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต แตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติได
ดังนี้
H0: ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสในปจจุบันที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือก
ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ไมแตกตางกัน
H1: ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสในปจจุบันที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือก
ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต แตกตางกัน
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ตาราง 32 การทดสอบความแปรปรวน ในการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ในดานสถานภาพสมรสในปจจุบัน
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อ
ราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง

Levene
df1
df2
Statistic
2.980
2
382
93.886**
2
382
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

Sig.
0.05
0.00

จากตาราง 32 การทดสอบความแปรปรวนในการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการ
เลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จําแนกตามสถานภาพสมรสในปจจุบัน อธิบายไดดังนี้
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จากการทดสอบความแปรปรวน
พบวา มีความแปรปรวน โดยมีคา Sig. 0.05 ซึ่งเทากับ 0.05 ดังนั้นจึงใชสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (Analysis of Variance)
ราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตตอครั้ง จากการทดสอบความแปรปรวน
พบวา มีความแปรปรวน โดยมีคา Sig. 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 ดังนั้นจึงใชการทดสอบโดยใชสถิติ
Brown-Forsythe
ตาราง 33 การเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต โดยจํ า แนกตาม
สถานภาพสมรสในปจจุบัน
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป

สถานภาพสมรสใน
ปจจุบัน
โสด
สมรส/อยูดวยกัน
หมาย/หยาราง/แยกกัน
อยู

X

S.D.

F

Sig.

3.56
3.67

2.20
1.49

0.06

0.933

3.57

1.97

จากตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
จําแนกตามสถานภาพสมรสในปจจุบัน โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One –
Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบพบวา
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พฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อน้ํา หอมปรั บ อากาศในรถยนต จํ า แนกตามสถานภาพสมรสใน
ปจจุบัน ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .933 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพ
สมรสในป จ จุ บั น ต า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต จํ า แนกตาม
สถานภาพสมรสในปจจุบัน ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 34
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต โดยจําแนกตาม
สถานภาพสมรสในปจจุบัน
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต
ราคาโดยเฉลีย่ ในการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตตอครั้ง

แหลงความ
แปรปรวน
BrownForsythe

Statistic

df1

df2

Sig.

5.697**

2

71.603

0.00

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 34 พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จําแนกตามสถานภาพ
สมรสในปจจุบัน ดานราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01
นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มี
สถานภาพสมรสในปจจุบัน ตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต จําแนก
ตามสถานภาพสมรสในปจจุบัน ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น ผูวิจัยไดใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อทดสอบความแตกตาง
เปนรายคู ดังแสดงในตาราง 35
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X
โสด

146.27

สมรส/อยูดวยกัน

232.62

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู

147.96

หมาย/หยาราง/แยกกัน
อยู

สมรส/อยูดวยกัน

สถานภาพสมรสในปจจุบัน

ราคาโดยเฉลีย่
ในการซื้อตอ
ครั้ง

โสด

ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของสถานภาพสมรสที่แตกตางกันกับพฤติกรรม
การเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง

146.27 232.62 147.96
-86.35* -1.68
(0.046) (0.998)
86.47
(0.063)

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 35 แสดงให เ ห็ น ว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี ส ถานภาพโสด กั บ ผู ต อบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูตอบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคา
โดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง นอยกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน โดยมีผลตาง
ของคาเฉลี่ยระดับราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้งเทากับ 86.35
สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตางที่มีคานัยสําคุญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมุติฐานขอที่ 2 สวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ ประโยชนของน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต คุณภาพของน้ําหอมปรับอากาสในรถยนต ความคาดหวังตอผลิตภัณฑ ราคา
ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภค สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
สมมติฐานที่ 2.1 สวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป
H0: สวนประสมทางการตลาด ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป
H1: สวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป
สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ การทดสอบการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยใชระดับความ
เชื่อมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อ Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05
ตาราง 36 แสดงความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป
สวนประสมทางการตลาด

จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป
r
Sig. (2-tailed) ระดับความสัมพันธ
0.12*
0.01
ต่ํา

ดานผลิตภัณฑ
ดานประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศ
-0.02
ในรถยนต
ดานคุณภาพของน้ําหอมปรับอากาศ
0.02
ในรถยนต
ดานความคาดหวังตอผลิตภัณฑ
-0.01
ดานราคา
0.09
ดานชองทางการจัดจําหนาย
0.25**
ดานการสงเสริมการตลาด
-0.12*
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

0.64

ไมมีความสัมพันธ

0.66

ไมมีความสัมพันธ

0.78
0.59
0.00
0.01

ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ต่ํา
ต่ํา
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จากตาราง 36 แสดงความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อ ในการทดสอบพบวาสวน
ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.01 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้น คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้ง
โดยเฉลี่ยที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.12
แสดงว าสวนประสมทางการตลาด ดานผลิต ภัณฑ กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวน
ประสมทางการตลาด ด า นผลิ ต ภั ณฑ ดีขึ้ น พฤติก รรมการซื้อน้ํ า หอมปรับ อากาศในรถยนต ข อง
ผูบริโภค ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ จะเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
สวนประสมทางการตลาด ดานประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีคา Sig. (2tailed) เทากับ 0.64 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาด ดานประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนประสมทางการตลาด ดานคุณภาพของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีคา Sig. (2tailed) เทากับ 0.66 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานคุณภาพของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนประสมทางการตลาด ดานความคาดหวังตอผลิตภัณฑ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ
0.78 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความ
วา สวนประสมทางการตลาดดานความคาดหวังตอผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.59 ซึ่งมากกวา 0.05
นั้น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความวา สวนประสมทาง
การตลาดดานราคา ไม มีค วามสัมพั นธ กั บ พฤติกรรมการซื้ อน้ําหอมปรั บอากาศในรถยนต ดาน
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.00
ซึ่งนอยกวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา
สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.25 แสดงวาสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย
กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา
กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนายดีขึ้น
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ จะเพิ่มขึ้นในระดับ
ต่ํา
สวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.01 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา สวน
ประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ -0.12 แสดงวาสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย
กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกันในระดับ
ต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดดีขึ้น
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ จะลดลงในระดับ
ต่ํา เนื่องจากจํานวนครั้งที่ซื้อสืบเนื่องจากระยะเวลาการใชงานของผลิตภัณฑ เปนเหตุใหเกิดการซื้อ
ไปใชซ้ํา ไมใชซื้อเพราะเกิดจากการสงเสริมการตลาดที่ดีขึ้น
สมมติฐานที่ 2.2 สวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง
H0: สวนประสมทางการตลาด ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง
H1: สวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง
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ตาราง 37 แสดงความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง
สวนประสมทางการตลาด

ราคาโดยเฉลีย่ ในการซื้อตอครั้ง
r
Sig. (2-tailed) ระดับความสัมพันธ
-0.02
0.70
ไมมีความสัมพันธ

ดานผลิตภัณฑ
ดานประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศ
0.38**
ในรถยนต
ดานคุณภาพของน้ําหอมปรับอากาศ
-0.24**
ในรถยนต
ดานความคาดหวังตอผลิตภัณฑ
0.27**
ดานราคา
0.12*
ดานชองทางการจัดจําหนาย
0.20**
ดานการสงเสริมการตลาด
0.12*
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

0.00

ปานกลาง

0.00

ต่ํา

0.00
0.01
0.00
0.01

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

จากตาราง 37 แสดงความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ กับ
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง ใน
การทดสอบพบวา สวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.70 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั้น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความวา สวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนประสมทางการตลาด ดานประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีคา Sig. (2tailed) เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.38 แสดงวาสวน
ประสมทางการตลาด ดานประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมี
ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด ดานประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตดีขึ้น
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พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง จะ
เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
สวนประสมทางการตลาด ดานคุณภาพของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีคา Sig. (2tailed) เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานคุณภาพของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ -0.24 แสดงวาสวน
ประสมทางการตลาด ดานประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมี
ความคิ ดเห็ นตอส ว นประสมทางการตลาด ดา นคุณภาพของน้ําหอมปรั บ อากาศในรถยนต ดีขึ้ น
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง จะ
ลดลงในระดับต่ํา เนื่องจากผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศโดยไมไดคํานึงถึงคุณภาพ
โดยตรง จึงไมไดสงผลใหราคาที่ซื้อตอครั้งเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย
สวนประสมทางการตลาด ดานความคาดหวังตอผลิตภัณฑ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ
0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความ
วา สวนประสมทางการตลาดดานความคาดหวังตอผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.27 แสดงวาสวนประสมทางการตลาด ดานความ
คาดหวังตอผลิตภัณฑ กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด ดานความ
คาดหวังตอผลิตภัณฑดีขึ้น พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานราคา
โดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง จะเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
สวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.01 ซึ่งนอยกวา 0.05
นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา สวนประสมทาง
การตลาดดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดย
เฉลี่ ย ในการซื้ อ ต อ ครั้ ง อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ
เทากับ 0.12 แสดงวาสวนประสมทางการตลาด ดานราคา กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนต มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวน
ประสมทางการตลาด ดานราคาดีขึ้น พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค
ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง จะเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
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สวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.00
ซึ่งนอยกวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา
สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.20 แสดงวาสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัด
จําหนาย กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัด
จําหนายดีขึ้น พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการ
ซื้อตอครั้ง จะเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
สวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.01 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา สวน
ประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.12 แสดงวาสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด
กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา
กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดดีขึ้น
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง จะ
เพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนตของผูบริโภค สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
สมมติฐานที่ 3.1 บุคลิกภาพ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ผูบริโภค ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป
H0: บุคลิกภาพ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ผูบริโภค ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป
H1: บุคลิกภาพ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ผูบริโภค ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป
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สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ การทดสอบการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยใชระดับความ
เชื่อมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อ Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05
ตาราง 38 แสดงความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป
ปจจัยดานบุคลิกภาพ
ชอบเขาสังคม-ชอบอยูบาน
เปนผูนําแฟชัน่ -เปนผูตามแฟชั่น

r

จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป
Sig. (2-tailed) ระดับความสัมพันธ

0.09

0.06

ไมมีความสัมพันธ

0.23**

0.00

ต่ํา

0.00

ปานกลาง

0.29

ไมมีความสัมพันธ

0.04

ต่ํา

0.00

ต่ํา

0.00

ปานกลาง

0.00

ปานกลาง

0.00

ต่ํา

0.01

ปานกลาง

เชื่อมั่นในตัวเองทุกครั้ง-เชือ่ มั่นใน
0.35**
ตัวเองเปนบางครั้ง
มีความคิดสรางสรรค-ขาดความคิด
0.05
สรางสรรค
มักไดรับคําชมจากรอบขางวาแตงกาย
0.10*
ดี-แตงกายเชย
รักสวยรักงามชอบแตงตัว-ชอบความ
0.25**
เรียบงาย
บุคลิกภาพโดดเดน-บุคลิกภาพ
0.33**
ธรรมดา
มักตัดสินใจดวยตัวเอง-ตองฟง
0.41**
คําแนะนํา
มักตองการความโดดเดนทางสังคม0.14**
ตองการความเรียบงาย
บุคลิกภาพโดยรวม
0.31*
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 38 แสดงความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อ ในการทดสอบพบวาบุคลิกภาพ มีคา
Sig. (2-tailed) เทากับ 0.01 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
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สมมติฐาน (H1) หมายความวา บุคลิกภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนต ดานจํ า นวนครั้ง โดยเฉลี่ ยที่ซื้อตอ ป อย างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยมี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.31 แสดงวาบุคลิกภาพ กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีบุคลิกภาพดีขึ้น
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ จะเพิ่มขึ้นในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ในขอชอบเขาสังคม-ชอบอยูกับบาน มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.06 ซึ่งมากกวา 0.05
นั้น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความวา ขอชอบเขาสังคมชอบอยูกับบาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวน
ครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในขอเปนผูนําแฟชั่น-เปนผูตามแฟชั่น มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01
นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา ขอเปนผูนําแฟชั่นเปนผูตามแฟชั่น มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้ง
โดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ
0.23 แสดงวาบุคลิกภาพในขอเปนผูนําแฟชั่น-เปนผูตามแฟชั่น กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีบุคลิกภาพ
เปนผูนําแฟชั่น พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ จะ
เพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ในขอเชื่อมั่นในตัวเองทุกครั้ง-เชื่อมั่นในตัวเองเปนบางครั้ง มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ
0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความ
วา ขอมีความเชื่อมั่นในตัวเองทุกครั้ง-เชื่อมั่นในตัวเองบางครั้ง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.35 แสดงวาบุคลิกภาพในขอเชื่อมั่นในตัวเองทุกครั้งเชื่อมั่นตัวเองเปนบางครั้ง กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีความสัมพันธใน
ทิศ ทางเดี ย วกั น ในระดั บ ปานกลาง กล าวคื อ เมื่ อ ผู บ ริ โ ภคมี บุ ค ลิ ก ภาพเชื่ อ มั่ น ในตั ว เองทุ ก ครั้ ง
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ จะเพิ่มขึ้นในระดับ
ปานกลาง
ในขอมีความคิดสรางสรรค-ขาดความคิดสรางสรรค มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.29 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั้น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความวา ขอมี
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ความคิดสรางสรรค-ขาดความคิดสรางสรรค ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในขอมักไดรับคําชมจากรอบขางวาแตงกายดี-แตงกายเชย มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ
0.04 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความ
วา ขอมักไดรับคําชมจากรอบขางวาแตงกายดี-แตงกายเชย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.10 แสดงวาบุคลิกภาพในขอมักไดรับคําชมวาแตง
กายดี-แตงกายเชย กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีบุคลิกภาพที่มักไดรับคําชมจากรอบขางวาแตงกายดี
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ จะเพิ่มขึ้นในระดับ
ต่ํา
ในขอรักสวยรักงามชอบแตงตัว-ชอบความเรียบงาย มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.00 ซึ่ง
นอยกวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา ขอรัก
สวยรักงามชอบแตงตัว-ชอบความเรียบงาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนต ดานจํา นวนครั้ง โดยเฉลี่ ยที่ซื้อตอ ป อย างมี นัยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.01 โดยมีค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.25 แสดงวาบุคลิกภาพในขอรักสวยรักงามชอบแตงตัว-ชอบความ
เรียบงาย กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีบุคลิกภาพรักสวยรักงามชอบแตงตัว พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ จะเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ในขอบุคลิกภาพโดดเดน-บุคลิกภาพธรรมดา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.00 ซึ่งนอย
กวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา ขอ
บุคลิกภาพโดดเดน-บุคลิกภาพธรรมดา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต ด า นจํ า นวนครั้ ง โดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ต อ ป อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยมี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.33 แสดงวาบุคลิกภาพโดดเดน-บคุลิกภาพธรรมดา กับ พฤติกรรม
การซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ
เมื่อผูบริโภคมีบุคลิกภาพโดดเดน พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดาน
จํานวนครั้งที่ซื้อ จะเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
ในขอมักตัดสินใจดวยตัวเอง-ตองฟงคําแนะนํา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.00 ซึ่งนอย
กวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา ขอมัก
ตัดสินใจดวยตัวเอง-ตองฟงคําแนะนํา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
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รถยนต ด า นจํ า นวนครั้ ง โดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ต อ ป อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยมี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.41 แสดงวา ขอมักตัดสินใจดวยตัวเอง-ตองฟงคําแนะนํา กับ
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีบุคลิกภาพที่มักตัดสินใจดวยตัวเอง พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ จะเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
ในขอมักตองการโดดเดนทางสังคม-ตองการความเรียบงาย มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ
0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความ
วา ขอมักตองการโดดเดนทางสังคม-ตองการความเรียบงาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.14 แสดงวา มักตองการโดดเดนทางสังคม-ตองการ
ความเรี ย บง า ย กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทิ ศ ทาง
เดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคที่มีบุคลิกภาพมักตองการโดดเดนทางสังคม พฤติกรรม
การซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ จะเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
สมมติฐานที่ 3.2 บุคลิกภาพ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง
H0: บุคลิกภาพ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยการซื้อตอครั้ง
H1: บุคลิกภาพ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง
สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ การทดสอบการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยใชระดับความ
เชื่อมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อ Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05
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ตาราง 39 แสดงความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง
ปจจัยดานบุคลิกภาพ
ชอบเขาสังคม-ชอบอยูกับบาน
เปนผูนําแฟชัน่ -เปนผูตามแฟชั่น

r

ราคาโดยเฉลีย่ ในการซื้อตอครั้ง
Sig. (2-tailed) ระดับความสัมพันธ

0.23**

0.00

ต่ํา

-0.09

0.07

ไมมีความสัมพันธ

0.05

ไมมีความสัมพันธ

0.00

ต่ํา

0.04

ต่ํา

0.25

ไมมีความสัมพันธ

0.01

ต่ํา

0.01

ต่ํา

0.00

ปานกลาง

0.17

ไมมีความสัมพันธ

เชื่อมั่นในตัวเองทุกครั้ง-เชือ่ มั่นใน
0.09
ตัวเองเปนบางครั้ง
มีความคิดสรางสรรค-ขาดความคิด
0.20**
สรางสรรค
มักไดรับคําชมจากรอบขางวาแตงกาย
0.10*
ดี-แตงกายเชย
รักสวยรักงามชอบแตงตัว-ชอบความ
-0.05
เรียบงาย
บุคลิกภาพโดดเดน-บุคลิกภาพ
0.12*
ธรรมดา
มักตัดสินใจดวยตัวเอง-ตองฟง
0.13*
คําแนะนํา
มักตองการความโดดเดนทางสังคม-0.35**
ตองการความเรียบงาย
บุคลิกภาพโดยรวม
0.06
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

จากตาราง 39 แสดงความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง ในการทดสอบพบวาบุคลิกภาพ
มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.17 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐาน (H1) หมายความวา บุคลิกภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
กระจายเปนรายขอพบวา
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ในขอชอบเขาสังคม-ชอบอยูกับบาน กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง ในการทดสอบพบวา ขอชอบเขาสังคม-ชอบอยูกับ
บาน มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐาน
(H1) หมายความวา ขอชอบเขาสังคม-ชอบอยูกับบาน มีความสัมพันธกับ
พฤติ ก รรมการซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ด า นราคาโดยเฉลี่ ย ในการซื้ อ ต อ ครั้ ง อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.23 แสดงวา ขอชอบเขา
สังคม-ชอบอยูกับบาน กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคที่มีบุคลิกภาพชอบเขาสังคม พฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง จะเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ในขอเปนผูนําแฟชั่น-เปนผูตามแฟชั่น กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง ในการทดสอบพบวา ขอเปนผูนําแฟชั่น-เปนผูตามแฟชั่น
มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.07 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐาน (H1) หมายความวา ขอเปนผูนําแฟชั่น-เปนผูตามแฟชั่น ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ในขอเชื่อมั่นในตัวเองทุกครั้ง-เชื่อมั่นในตัวเองเปนบางครั้ง กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง ในการทดสอบพบวา ขอเชื่อมั่นใน
ตัวเองทุกครั้ง-เชื่อมั่นตัวเองในบางครั้ง มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.05 ซึ่งเทากับ 0.05 นั้น คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความวา ขอเชื่อมั่นในตัวเองทุกครั้ง-เชื่อมั่นใน
ตัวเองเปนบางครั้ง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดย
เฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในขอมีความคิดสรางสรรค-ขาดความคิดสรางสรรค กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยการซื้อตอครั้ง ในการทดสอบพบวา ขอมีความคิด
สรางสรรค-ขาดความสรางสรรค มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา ขอมีความคิดสรางสรรค-ขาด
ความคิดสรางสรรค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดย
เฉลี่ ย ในการซื้ อ ต อ ครั้ ง อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ
เทากับ 0.20 แสดงวา ขอมีความคิดสรางสรรค/ขาดความสรางสรรค กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับ อากาศในรถยนต มี ค วามสัมพั นธใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในระดับ ต่ํา กล า วคือ เมื่อผูบ ริ โภคที่ มี
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บุคลิกภาพมีความคิดสรางสรรค พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ราคา
โดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง จะเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ในขอมักไดรับคําชมจากรอบขางวาแตงกายดี-แตงกายเชย กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยการซื้อตอครั้ง ในการทดสอบพบวา ขอมักได
รับคําชมจากคนรอบขางวาแตงกายดี-แตงกายเชย มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.04 ซึ่งนอยกวา
0.05 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา ขอมักไดรับคํา
ชมจากรอบขางวาแตงกายดี-แตงกายเชย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต ด า นราคาโดยเฉลี่ ย ในการซื้ อ ต อ ครั้ ง อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยมี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.10 แสดงวา ขอมักไดรับคําชมจากรอบขางวาแตงกายดี-แตงกาย
เชย กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับ
ต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคที่มีบุคลิกภาพที่มักไดรับคําชมจากรอบขางวาแตงกายดี พฤติกรรมการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง จะเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ในขอรักสวยรักงามชอบแตงตัว-ชอบความเรียบงาย กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง ในการทดสอบพบวา ขอรักสวย
รักงามชอบแตงตัว-ชอบความเรียบงาย มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.25 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้น คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความวา ขอรักสวยรักงามชอบแตงตัวชอบความเรียบงาย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคา
โดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในขอบุคลิกภาพโดดเดน-บุคลิกภาพธรรมดา กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยการซื้อตอครั้ง ในการทดสอบพบวา ขอบุคลิกภาพโดดเดนบุคลิกภาพธรรมดา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.01 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา ขอบุคลิกภาพโดดเดน-บุคลิกภาพธรรมดา มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.12 แสดงวา ขอ
บุค ลิ ก ภาพโดดเด น -บุ ค ลิ ก ภาพธรรมดา กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อน้ํ า หอมปรับ อากาศในรถยนต มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคที่มีบุคลิกภาพโดดเดน พฤติกรรม
การซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง จะเพิ่มขึ้นในระดับ
ต่ํา
ในขอมักตัดสินใจดวยตัวเอง-ตองฟงคําแนะนํา กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยการซื้อตอครั้ง ในการทดสอบพบวา ขอมักตัดสินใจดวย
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ตัวเอง-ตองฟงคําแนะนํา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.01 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้น คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา ขอมักตัดสินใจดวยตัวเอง-ตองฟง
คําแนะนํา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยใน
การซื้อตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.13
แสดงวา ขอมักตัดสินใจดวยตัวเอง-ตองฟงคําแนะนํา กับ พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต มีค วามสั มพัน ธใ นทิศ ทางเดี ย วกัน ในระดับ ต่ํ า กล า วคื อ เมื่ อผูบ ริ โภคที่มีบุ ค ลิก ภาพมั ก
ตัดสินใจดวยตัวเอง พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ราคาโดยเฉลี่ยใน
การซื้อตอครั้ง จะเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ในขอมักตองการโดดเดนทางสังคม-ตองการความเรียบงาย กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยการซื้อตอครั้ง ในการทดสอบพบวา ขอมัก
ตองการความโดดเดนทางสังคม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความวา ขอมักตองการโดดเดนทางสังคมตองการความเรียบงาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคา
โดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ -0.35 แสดงวา ขอมักตองการโดดเดนทางสังคม-ตองการความเรียบงาย กับ พฤติกรรมการ
ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามในระดับปานกลาง กลาวคือ
เมื่อผูบริโภคที่มีบุคลิกภาพมักตองการโดดเดนทางสังคม พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตของผูบริโภค ราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง จะลดลงในระดับปานกลาง เนื่องจากผูที่
ตองการความโดดเดนทางสังคม ไมจําเปนตองซื้อน้ําหอมปรับอากาศในราคาที่สูงขึ้นตามไปดวย
เพราะวาผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตไมไดสงผลโดยตรงตอความโดดเดนทางสังคม
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ตาราง 40 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

ส ม ม ติ ฐ า น ที่ 1 ลั ก ษ ณ ะ ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร ที่ แ ต ก ต า ง กั น
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน สถานภาพสมรสในปจจุบัน มีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
ไมสอดคลองกับ
อากาศในรถยนต แตกตางกัน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
สอดคลองกับสมมติฐาน
อากาศในรถยนต แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
ไมสอดคลองกับ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต แตกตางกัน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
สอดคลองกับสมมติฐาน
อากาศในรถยนต แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ทีแ่ ตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
สอดคลองกับสมมติฐาน
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.6 สถานภาพสมรสในปจจุบัน ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรม
การซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต แตกตางกัน

สอดคลองกับสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 2 สวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรั บอากาศในรถยนตของผูบ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2.1 สวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ไมสอดคลองกับ
การซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐาน
ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป
สมมติฐานที่ 2.2 สวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับสมมติฐาน
ดานราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้ง
สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
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ตาราง 40 (ตอ)
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 3.1 บุคลิกภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้ง สอดคลองกับสมมติฐาน
โดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป
สมมติฐานที่ 3.2 บุคลิกภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานราคาโดย สอดคลองกับสมมติฐาน
เฉลี่ยในการซื้อตอ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
สังเขปความมุงหมาย ความสําคัญ สมมติฐานและวิธีดําเนินการศึกษางานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเรื่องพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะเปนประโยชนตอบริษัทไดนําขอมูลเหลานี้ไปใชในการวางนโยบาย
โดยวางแผนผานสวนประสมทางการตลาดในดานตางๆ ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใน
สภาพตลาดปจจุบันได

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉลี่ ย ต อ เดื อ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ข องผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่ มีความสัมพั นธ ตอพฤติกรรมการซื้อ น้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาปจจัยดานบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

ความสําคัญของการวิจัย
การศึ กษาค นคว าวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต อ พฤติ กรรมการซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศใน
รถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ทําใหทราบถึงตัวแปรตนคือดานประชากรศาสตร อันไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได ของผูซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดอันไดแก ดานสินคาน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคา ดานสถานที่จําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลิกภาพ ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อันไดแก รูปแบบการซื้อ เหตุผลในการซื้อ สถานที่ซื้อ บุคคลที่
มีอิทธิพลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ปริมาณการซื้อ ระดับราคาที่เลือกซื้อ
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน สถานภาพสมรสที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ผูบริโภคแตกตางกัน
2. สวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑและบริการ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ของผูบริโภค
3. บุคลิกภาพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค

วิธีดําเนินการศึกษางานวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากร ไดแก ผูบริโภคที่เคยซื้อหรือใชน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตในกรุงเทพมหานครซึ่ง
ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือกลุมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อหรือใช
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต การกําหนดขนาดตัวอยาง (Sample Size) ในการศึกษาครั้งนี้ไดจากการ
คํานวณ โดยใชสูตรดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2540: 291)
n = [Z2(pq)/e2]
โดย
n = จํานวนตัวอยาง
Z = ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น = 1.96
p = คาประมาณรอยละที่คาดหวัง กําหนดใหมีคาเทากับรอยละ 50
q= 1–p
e = คาความคลาดเคลื่อนในการศึกษาครั้งนี้กําหนดที่รอยละ 5
เมื่อแทนคาตัวแปรที่ไดในสมการ จะได
n = [(1.96)2(0.5*0.5) / (0.05)2] = 384.16 หรือ 385
จํานวนกลุมตัวอยางขั้นต่ํา 385 ราย ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกใชจํานวนตัวอยาง 400 ราย ทั้งนี้
โดยเผื่อความผิดพลาดที่เกิดจากการเก็บขอมูล
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึง่ แบบสอบถาม
ที่สรางขึ้นแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อนาหอมปรับอากาศในรถยนต ของผูตอบ
แบบสอบถามเปนลักษณะคําถามปลายปดจํานวน 7 ขอ
ขอที่ 1 รูปแบบในการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 2 สิ่งที่ใหความสําคัญในการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เปนระดับการวัด
ขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 3 สถานที่ที่เลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 4 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เปนระดับการวัดขอมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 5 ความถี่ในการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
อัตราสวน (Ratio Scale)
ขอที่ 6 ปริมาณการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตตอครั้ง เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
อัตราสวน (Ratio Scale)
ขอที่ 7 ราคาโดยเฉลี่ยตอครั้งที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
อัตราสวน (Ratio Scale)
ขอที่ 8 ระยะเวลาที่ผานมาโดยเฉลี่ยที่ใชน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เปนระดับการวัดขอมูล
ประเภทอัตราสวน (Ratio Scale)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ
ประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต คุณภาพของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ความคาดหวังตอ
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด เปนลักษณะคําถามปลาย
ปดแบบ Likert Scale โดยการใชขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน
ประกอบดวย
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
เห็นดวยอยางยิ่ง
5 คะแนน
เห็นดวย
4 คะแนน
ไมแนใจ
3 คะแนน
ไมเห็นดวย
2 คะแนน
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ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
1 คะแนน
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต มีลักษณะของคําถามเปนแบบ Semantic Differential Scale จํานวน 9 ขอ โดยใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยกําหนดระดับคะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถาม มีบุคลิกภาพทางดานซาย
ระดับ 4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถาม มีบุคลิกภาพคอนขางทางดานซาย
ระดับ 3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถาม มีบุคลิกภาพปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ผุตอบแบบสอบถาม มีบุคลิกภาพคอนขางทางดานขวา
ระดับ 1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถาม มีบุคลิกภาพทางดานขวา
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนลักษณะคําถามปลายปดจํานวน 5 ขอ
ขอที่ 1 เพศ
เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 2 อายุ
เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ขอที่ 3 ระดับการศึกษา
เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ขอที่ 4 อาชีพ
เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ขอที่ 6 สถานภาพสมรส
เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)

ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
1. ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต อ แนวโน ม พฤติ ก รรมของผู ที่ ใ ช น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต เพื่ อ เป น แนวทางในการสร า ง
แบบสอบถาม
2. ปรับปรุงและดัดแปลงเปนแบบสอบถามที่มีความเหมาะสม และสอดคลองกับแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อทําการตรวจสอบความ
ถูกตอง และใหขอเสนอแนะ เพื่อใหไดขอคําถามที่มีขอความตามวัตถุประสงคของการวิจัย
4.
นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบไปปรับปรุงแกไขใหถูกตอง จากนั้นนําเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบและแกไขกอนนําไปทดลองใช
5. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและแกไขไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มี
ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั บ กลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 30 คน แล ว นํ า ผลที่ ไ ด ไ ปวิ เ คราะห ห าความเชื่ อ มั่ น
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(Reliability) ของชุดคําถามของแตละตัวแปรดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha co efficiency)
ของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 449) เพื่อทดสอบความคงที่ภายในของชุดคําถาม

การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยคนควาจากขอมูลแหลงตาง ๆ ดังนี้
1. หนังสือพิมพ วารสารตางๆ เวบไซดตางๆ เชน ขอมูลของบริษัทที่จําหนายย้ําหอม
ปรับอากาศ และน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
2. หนังสือวิชาการ บทความที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลสภาพตลาดน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนตโดยรวมภายในประเทศไทย
3. รายงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง แลวนํามา
วิเคราะหโดยดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. จัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอสําหรับกลุมตัวอยาง
2. เลือกเก็บตัวอยางจากผูที่ใชน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตในกรุงเทพมหานคร โดย
เลือกเก็บจากประชาชนทั่วไปโดยเก็บตัวอยางตามความสะดวก
3. ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 1 เดือน

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
หลังจากการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ทําการตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยนํา
แบบสอบถามทั้งหมดมาดําเนินการดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณกอนนําไป
วิเคราะห
2. นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสเพื่อประมวลผลขอมูล
3. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อทําการประมวลผลขอมูล
โปรแกรม SPSS/PC for Window ในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สถิติพื้นฐาน ใชในการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางในแบบสอบถามทั้ง 3 ตอน สถิติที่ใช
ไดแก
1. คารอยละ (Percentage) เพื่อใชแปรความหมายของลักษณะขอมูลสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม ใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541 : 40)
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2. คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) ใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541 : 40)
3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541 : 40)
การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ใชในการทดสอบสมมติฐานโดย
1. การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน โดยใช
สูตร Independent Sample t-test ณ. ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่รอยละ 95
2. การทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)
3. การทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 2
ตัว ที่เปนอิสระตอกัน โดยการใชสถิติ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product – Moment Correlation Coefficient)

สรุปผลการศึกษางานวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรสปจจุบัน
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 246 คน มีอายุ 21-30 ป จํานวน
237 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 233 คน มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 249 คน
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 35,000 บาท จํานวน 165 คน และสถานภาพโสด 277 คน
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี้
พฤติ ก รรมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ข องผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอป
ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58
พฤติ ก รรมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ข องผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ดานปริมาณการซื้อตอครั้ง
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ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานปริมาณการซื้อตอ
ครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.14
พฤติ ก รรมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ข องผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ดานราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง
ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อ
ตอครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 160.16
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต ของผูบริโภคมีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี้
สวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภค
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูใน
ระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความ
หลากหลายของบรรจุภัณฑ
ส ว นประสมทางการตลาด ด า นประโยชน ข องน้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ที่ มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานประโยชนของน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอชอบสูดดมกลิ่นหอม
สวนประสมทางการตลาด ดานคุณภาพของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานคุณภาพของน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตโดยรวม อยูในระดับไมเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.34 เมื่อพิจรณารายขอพบวา
ขอที่มีคา เฉลี่ยสูงสุดคือ ขอไมเปนผลเสียตอระบบหายใจ
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สวนประสมทางการตลาด ดานความคาดหวังตอผลิตภัณฑ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค
ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ส ว นประสมทางการตลาดด า นความคาดหวั ง ต อ
ผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถพิ่มเสนหใหกับเจาของรถ
สวนประสมทางการตลาด ดานราคา ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อน้ํา หอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภค
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาโดยรวมอยูในระดับ
เห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอคุมคากับเงิน
สวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ขอสินคาเลือกซื้อสะดวก
สวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ขอมีการลดราคา
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลบุคลิกภาพ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตของผูบริโภค
ผูตอบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพโดยรวม โดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอมักตัดสินใจดวยตนเอง-ตองฟงคําแนะนํา
ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ ยตอเดือน และสถานภาพสมรสในปจ จุบัน มีพฤติกรรมการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต แตกตางกัน
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทมหานคร
พบวา ผูบริโภคที่มีเพศ และระดับการศึกษา ตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทมหานคร
พบวา ผูบริโภคที่มีอายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรสในปจจุบัน ตางกัน มีพฤติกรรม
การซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 สวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งที่ซื้อโดยเฉลี่ยตอป พบวา สวนประสมทางการตลาด
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง
สวนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีคาสหสัมประสิทธิ์สัมพันธเทากับ 0.30 แสดงวาสวน
ประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ย
ที่ซื้อตอครั้ง มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา
สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยตอปที่ซื้อ บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีคาสหสัมประสิทธิ์สัมพันธเทากับ 0.31 แสดงวาบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยตอปที่ซื้อ มีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง พบวา บุคลิกภาพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค ดานราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง

อภิปรายผลการศึกษางานวิจัย
จากผลการวิจัยพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นสําคัญมาอภิปรายได ดังนี้
1. ผลจากการศึกษาพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานจํานวนครั้งที่ซื้อโดยเฉลี่ยตอป และ
ราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง ดังนี้
1.1 พฤติ กรรมการซื้ อ น้ําหอมปรั บ อากาศในรถยนต ดา นจํานวนครั้ งที่ซื้อ ต อ ป ผู ต อบ
แบบสอบถามมีจํานวนครั้งเฉลี่ยที่ 3.85 ครั้ง
1.2 พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง ผูตอบ
แบบสอบถามซื้อตอครั้งเฉลี่ยที่ 160.16 บาท
2. ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความแตกตางดานประชากรศาสตร ไดแก
เพศ กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ข องผู บ ริ โ ภคใน
2.1
กรุงเทพมหานคร พบวา ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับทฤษฎีดานปจจัยสวนบุคคล (Personal
Factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตางๆ จากแนวคิด
ของฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler. 2000: 250-270; อางอิงจากศิริวรรณ; และคณะ. 2541: 129 - 144)
เนื่องจาก น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตเปนสินคาที่ไมไดระบุเจาะจงวาเปนผลิตภัณฑสําหรับเพศใดเพศ
หนึ่งเปนพิเศษ เนื่องจากประโยชนของผลิตภัณฑตอบสนองความตองการไดทุกเพศ ดังนั้นพฤติกรรม
การซื้อจึงไมแตกตางกัน แมวาจะมีเพศที่แตกตางกันก็ตาม
2.2
อายุ กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ข องผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร พบวา แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองตามทฎษฏีปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การ
ตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลของคนดานตางๆ เชน อายุที่แตกตางกัน จะมี
ความตองการผลิตภัณฑตางกัน จากแนวคิดของฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler. 2000: 250-270;
อางอิงจากศิริวรรณ; และคณะ. 2541: 129 - 144)
2.3 การศึ ก ษา กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ข องผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ไมแตกตางกั น ซึ่งไมสอดคลองกับทฤษฎีดานปจจัย สวนบุ คคล (Personal
Factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลของคนดานตางๆ เชน การศึกษา ซึง่
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ผูที่มีการศึกษาสูง จะเลือกซื้อสินคาที่มีคุณภาพดีกวาผูที่มีการศึกษาต่ํากวา จากแนวคิดของฟลลิป คอต
เลอร (Philip Kotler. 2000: 250-270; อางอิงจากศิริวรรณ; และคณะ. 2541: 129 - 144) เนื่องจาก
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตไมไดแบงคุณภาพออกเปนหลายระดับ จะมีความแตกตางกันในเรื่องกลิ่น
เทานั้น ดังนั้นการศึกษาจึงไมได สงผลในการเลื อกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
2.4 อาชี พ กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ข องผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร พบวา แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การ
ตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลของคนดานตางๆ เชน อาชีพ ซึ่งอาชีพของแตละ
บุคคลจะนําไปสูความตองการและความจําเปน ในสินคาและบริการที่แตกตางกัน จากแนวคิดของฟลลิป
คอตเลอร (Philip Kotler. 2000: 250-270; อางอิงจากศิริวรรณ; และคณะ. 2541: 129 - 144)
2.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบ ริโภค
ในกรุงเทพหานคร พบวา แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีปจจัยสวนบุคคล ดานโอกาสทางเศณษญ
กิจ หรือ รายไดของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลานี้ประกอบดวย
รายได การออมทรัพย ทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน จากแนวคิดของฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler.
2000: 250-270; อางอิงจากศิริวรรณ; และคณะ. 2541: 129 - 144) และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศต
วสุ กมลานนท (2548) ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการซื้อน้ําหอมแบรนดเนม
ตางประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ระดับรายไดตอเดือน 15,000-30,000 บาท และสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer
Behavior) ของศิริวรรณ เสรีรัตน (2593: 3) กลาววาพฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา การซื้อ การใช กร
ประเมินผล และการใชจาย ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา หรือ
อาจหมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมแตละบุคคลเมื่อทําการประเมินผล การจัดหา
การใช และการใชจายเกี่ยวกับสินคาและบริการ
2.6 สถานภาพสมรสในปจจุบัน กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองทฤษฎีปจจัยสวนบุคคล ดานวงจรชีวิต
ครอบครัวของบุคคลในลักษณะการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความ
ตองการ ทัศนคติ และคานิยม ของบุคคล ทําใหเกิดความตองการและพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน
จากแนวคิดของฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler. 2000: 250-270; อางอิงจากศิริวรรณ; และคณะ. 2541:
129 - 144) เนื่องจาก สถานภาพสมรสก็สอดคลองกับวงจรชีวิตครอบครัวเชนเดียวกัน
3. ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก
3.1 ดานผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับทฤษฎีเรื่องผลิตภัณฑ ที่กลาววา การกําหนดกล
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ยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยของผลิตภัณฑ โดยพิจรณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ)
ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ
ตราสินคา ฯลฯ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2541:53-55) เนื่องจากผูบริโภคที่ซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนต ตองการเพียงกลิ่นหอม ไมไดพิจารณาถึงดานผลิตภัณฑเปนสําคัญ และกลุมผูบริโภคที่ใชเปน
ประจําก็ยังคงใชอยู แตแมวาสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑจะดีขึ้นก็ไมทําใหคนหันมาบริโภค
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตมากขึ้น หรือคนที่ใชอยูแลวจะใชมากขึ้น
3.2 ดานประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ไมสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ซึ่งไมสอดคลองกับทฤษฎีของสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ ที่มี
แนวคิดวา ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utilities) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทํา
ใหผลิตภัณฑสามารถขายได (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2541:53-55) เนื่องจากผูบริโภคไมได
คํานึงถึงประโยชนที่ไดรับเปนเรื่องสําคัญ ตองการเพียงกลิ่นหอมจึงไมมีความสัมพันธกันในการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
3.3 ดานคุณภาพของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้ อ น้ํ า หอมปรั บ อากาศในรถยนต ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ ทฤษฎี เ รื่อ งคุณสมบั ติข องผลิ ต ภั ณฑ ที่ จ ะต อ ง
คํานึงถึงประกอบไปดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2543: 18-25) คุณภาพผลิตภัณฑ (Product
quality) เปนการวัดการทํางานและวัดความคงทนของผลิตภัณฑ เกณฑในการวัดคุณภาพถือหลักความ
พึงพอใจของลูกคา และคุณภาพที่เหนือกวาคูแขงขัน ถาสินคาคุณภาพต่ําผูซื้อจะไมซื้อซ้ํา ถาสินคา
คุณภาพสูงเกินอํานาจซื้อของผูบริโภค สินคาก็ขายไมได ดังนั้นจึงตองพิจารณาวาสินคาควรมีคุณภาพ
ระดับใดบาง และตนทุนเทาใดจึงจะเปนที่พอใจของผูบริโภค รวมทั้งคุณภาพสินคาตองสม่ําเสมอและมี
มาตรฐานเพื่อที่จะสรางการยอมรับ ความเชื่อถือที่มีตอสินคาทุกครั้งที่ซื้อ เนื่องจากการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตนั้นไมไดผลิตมาใหเลือกหลายคุณภาพ ดังนั้นถาผูบริโภคตองการใชน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนต ก็ จํ า เป น ต อ งซื้ อ มาใช โดยไม ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง เรื่ อ งคุ ณ ภาพเป น สํ า คั ญ จึ ง ทํ า ให คุ ณ ภาพไม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
3.4 ดานความคาดหวังตอผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต ซึ่งไมสัมพันธกับทฤษฎี เนื่องจากผูซื้อไมไดคาดหวังกับสินคามาก เพราะสินคาเปน
สินคาที่ชวยมาใหความหอมสดชื่นเทานั้น ไมไดมาชวยแกปญหาที่เกิดกับผูบริโภค ดังนั้นจึงไมมีความ
คาดหวังกับผลิตภัณฑมากนัก จึงทําใหไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต
3.5 ดานราคา ไมสัมพันธกบั พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ซึ่งไม
สอดคลองกับทฤษฎีเรื่องราคา ซึ่งกลาวไววา ราคา (Price) เปนจํานวนเงินที่บคุ คลจายเพื่อซือ้ สินคา
หรือ บริการ ซึ่งแสดงเปนมูลคา (Value) ที่ผูบริโภคจายเพือ่ แลกเปลี่ยนกับผลประโยชนท่ไี ดรบั จากการ
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ใชสินคาหรือบริการ หรือสิง่ ที่กําหนดมูลคาผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา ราคาเปนสื่อกลางในการ
แลกเปลีย่ นสินคา (สิ่งทีจ่ บั ตองได) และบริการ (สิ่งทีจ่ ับตองไมได) ราคาของสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งยอม
หมายถึง มูลคาของสินคาชนิดนั้นจํานวนหนึ่งหนวยในรูปตัวเงินเสมอ (ศิริวรรณ เสรีรตั น; และคณะ.
2543: 189-190) ความไมสัมพันธกันเนือ่ งจากการซือ้ น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตไมไดคํานึงถึงราคา
เปนสําคัญ เพราะทราบอยูแลววาเปนสินคาฟุมเฟอย ดังนั้นเมื่อซื้อจึงไมไดพจิ ารณาเปนเรื่องสําคัญ จึง
ทําใหราคาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
3.6 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนต ตามทฤษฎีเรื่องชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution หรือ Distribution channel
หรือ Marketing Channel) หมายถึง กลุมของบุคคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย
กรรมสิทธิ์ในลิตภัณฑ หรือเปนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางธุรกิจ
(Etzl, Walker ;& Stanton. 2001: G-3) หรือหมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑและ (หรือ) กรรมสิทธิ์ที่
ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง
ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ซึงอาจจะใชชองทางตรง (Direct Channel) จากผูผลิต (Product) ไป
ยังผูบริโภค (Consumer) หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User) และใชชองทางออม (Indirect
Channel) จากผูผลิต (Producer) ผานคนกลาง (Middleman) ไปยังผูบริโภค (Consumer) หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม (Industrial User) ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
3.7 ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต ตามทฤษฎีการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจ
ตอตราสินคาหรือบริการตอความคิดของบุคคล (Semenik. 2002: 563) โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ให
เกิดความตองการ เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก
ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ (Etzel, Walker ;& Stanton. 2001: 563) หรือเปนการติดตอสื่อสาร
เกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใช
พนักงานขายทําการขาย (Personal Selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (No personal selling)
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ องคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งตองใช
หลักการเลือ กใชครื่องมือ การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated
Marketing
Communication (IMC) โดยพิจรณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุ
จุดมุงหมายรวมกันได
4. ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางดานบุคลิกภาพ กับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต ของผูบ ริโภคในกรุ งเทพมหานคร สามารถแยกอธิบ ายเปน บุคลิ กภาพด านต างๆ
ดังตอไปนี้
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4.1 บุคลิกภาพดานมักไดรับคําชมจากรอบขางวาแตงกายดี-แตงกายเชย, ดานบุคลิกภาพ
ที่โดดเดน-บุคลิกภาพธรรมดา, ดานมักตัดสินใจดวยตัวเอง-ตองฟงคําแนะนํา, ดานมักตองการความโดด
เดนทางสังคม-ตอ งการความเรี ยบงาย มีความสั มพั นธ กับ พฤติกรรมการซื้อ น้ําหอมปรั บอากาศใน
รถยนต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชิฟและคานุก Schiff ;& Kanuk. 1994: 126) กลาวคือ บุคลิกภาพ
หมายถึง ลักษณะทางดานจิตวิทยาภายในของบุคคลเปนสิ่งที่กําหนดและสะทอนถึงวิธีการซึ่งบุคคลหนึ่ง
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมของเขา หรืออาจหมายถึง การตอบสนองจากสิ่งกระตุนเปนสิ่งแวดลอม
4.2 บุคลิกภาพชอบเขาสังคม-ชอบอยูบาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอม
ปรับอากาศในรถยนต ซึ่งไมสอดคลองกับทฤษฎีเรื่องบุคลิกภาพ เนื่องจากน้ําหอมปรับอากาศไมไดให
ประโยชนที่สงผลโดยตรงตอผูบริโภคที่มีบุคลิกภาพชอบเขาสังคม เพราะเปนผลิตภัณฑที่ใหประโยชน
ภายในที่สวนตัวเทานั้น
4.3 บุคลิกภาพดานเปนผูนําแฟชั่น-เปนผูตามแฟชั่น ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ซึ่งไมสอดคลองกับทฤษฎีเรื่องบุคลิกภาพ เนื่องจากน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนตไมไดตอบสนองความตองการเรื่องแฟชั่นโดยตรง ตอบสนองเพียงความตองการดานกลิ่นหอม
เทานั้นจึงไมสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
4.4 บุคลิกภาพเชื่อมั่นในตัวเองทุกครั้ง-เชื่อมั่นในตัวเองเปนบางครั้ง ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ซึ่งไมสอดคลองกับทฤษฎีเรื่องบุคลิกภาพ เนื่องจากผูที่
ใชน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตไมจําเปนตองมีความมั่นใจในตัวเองทุกครั้ง เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่ให
ความหอมทั่วไป จไมตองมีความมั่นใจก็สามารถใชได จึงทําใหไมมีความสัมพันธกัน
4.5 บุคลิกภาพดานความคิดสรางสรรค-ขาดความคิดสรางสรรค ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ซึ่งไมสอดคลองกับทฤษฎีเรื่องบุคลิกภาพ เนื่องจาก
ผูบริโภคที่ ใ ชน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ไมจําเปนต องมีค วามคิ ดสร างสรรค เนื่ องจากเป นสิน คา
สําเร็จรูปไมจําเปนตองใชจินตนาการหรือความคิดสรางสรรคในการซื้อ ดังนั้นบคุลิกภาพที่มีความคิด
สรางสรรคจึงไมสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
4.6 ดานรักสวยรักงามชอบแตงตัว-ชอบความเรียบงาย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ซึ่งไมสอดคลองกับทฤษฎีเรื่องบุคลิกภาพ เนื่องจาก ผูบริโภคที่ใช
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ไมจําเปนตองรักสวยรักงามชอบแตงตัว เพราะประโยชนของน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนตมีไวเพื่อใหความหอมภายในรถ ไมเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามของตัวผูบริโภคเอง

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ผลจากการศึกษาพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซึ่งบางสวนไดจากผูตอบแบบสอบถาม สรุปได
ดังนี้
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1. ผู บ ริ โ ภคส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง อายุ 21-30 ป การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน สถานภาพโสด จึงสามารถนําขอมูลดังกลาวกําหนดกลุมเปาหมาย วางแผนนโยบายและ
กลยุทธทางการตลาดเพื่อสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง
2. เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อที่ตั้งใจมาซื้อและตองซื้อใหไดในวันนั้น โดย
ซื้อที่หางโมเดิรนเทรด เชน บิ๊กซี โลตัส คารฟูร จึงควรที่จัดใหสินคามีขายอยางสม่ําเสมอโดยใหพนักงาน
แนะนําสินคาจัดเรียงสินคาใหเต็มชั้นวางอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากเปนหางขนาดใหญมีลูกคามากอาจไม
พอตอความตองการ เพราะวาถาผูบริโภคเดินทางมาถึงแลวไมมขี ายอาจทําใหเสียลูกคาไปได
3. ผูที่มีอิทธิพลในการซื้อมากที่สุด คือ ผูมีชื่อเสียง ดังนั้นถาทางบริษัทตองการทําการตลาด
ดานการโฆษณาในครั้งตอไป ก็ควรที่จะใชผูที่มีชื่อเสียงในสังคมเปนพรีเซนเตอรจะชวยทําใหยอดขาย
เพิ่มมากขึ้นได
4. จุดเดนของบริษัทคือดานผลิตภัณฑ ไดแก บรรจุภัณฑสวยงามเหมาะกับการใชงาน และ
คุณภาพวัสดุ ซึ่งเปนเรื่องที่ผูบริโภคเห็นดวยมากที่สุด ดังนั้นบริษัทควรรักษามาตราฐานการผลิตใหดี
ยิ่งขึ้น สําหรับจุดดอยคือ เรื่องคุณภาพที่ผูบริโภคมีความคิดเห็นวาไมดีตอสุขภาพรางกาย ก็ควรที่จะ
ปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณภาพที่ดี ตอรางกายและสุขภาพ และสื่อ สารไปยังผูบริโภคใหรับรูในดาน
คุณภาพของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
5. ผูบริโภคเห็นดวยกับเรื่องการจัดวางชั้นเรียงที่สะดุดตา กับการจัดวางกวางขวางเลือกซื้อได
สะดวก ดังนั้นทางบริษัทควรที่จัดวางชั้นเรียงใหเห็นไดชัดเจน กวางขวาง เลือกหยิบไดสะดวก ทําให
ผูบริโภคสนใจสินคามากขึ้น และเขามาเลือกซื้อสินคามากขึ้นได
6. ผูบริโภคเห็นดวยกับการที่บริษัทมีการจัดการลดราคาสินคา และของสมนาคุณ ดังนั้นการ
ทําการตลาดที่จะไดผลอันรวดเร็วที่เห็นไดชัดนาจะเปนการจัดการลดราคาสินคาตามเทศกาล หรือมีของ
แถมของสมนาสคุณ จะทําใหผูบริโภคหันมาซื้อสินคามากขึ้น
7. สิ่งที่มีความสัมพันธกันมากที่สุด ในเรื่องสวนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อ
น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต คือ เรื่องประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต กับพฤติกรรมดาน
ราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อ เพราะถาผูบริโภคมองเห็นถึงประโยชนของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตจะทําให
ผูบริโภคยอมจายเงินในการซื้อตอครั้งมากขึ้น
8. สิ่งที่มีความสัมพันธในทางตรงกันขามกัน ในเรื่องสวนประสมทางการตลาด คือ เรื่องการ
สงเสริมการตลาด กับ พฤติกรรมดานจํานวนครั้งที่ซื้อ และ เรื่องคุณภาพของน้ําหอมปรับอากาศใน
รถยนต กับ พฤติกรรมดานราคาโดยเฉลี่ยที่ซื้อตอครั้ง ทําใหเราทราบวา ถาเราเพิ่มงบในการสงเสริม
การตลาด เพื่อทําใหมากขึ้นก็ไมไดทําใหผูบริโภคซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตถี่ขึ้น เพราะจะซื้อมา
ใชเมื่อตองการใชหรือเมื่อหมดเทานั้น สวนเรื่องคุณภาพแมวาคุณภาพของสินคาดีขึ้น ผูบริโภคก็ไมยอม
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จายเงินมากขึ้นในการซื้อแตละครั้ง เพราะการจายเงินแตละครั้งไมไดเทียบจากคุณภาพ ดังนั้นถาตอง
เพิ่มงบเพื่อการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ ก็ไมอาจทําใหผูบริโภคยอมจายเงินตอครั้งมากขึ้นก็ได

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยที่นาสนใจและสามารถทําการศึกษาตอเนื่องได จึงนาจะเปนการศึกษา
1. ศึกษาพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศประเภทอื่นๆ เชน ในบาน เพื่อนําผลการศึกษา
มาเปรียบเทียบกัน
2. ศึกษาถึงความตองการของผูบริโภคเพื่อใหการตอบสนองตอความตองการดานตางๆ เพื่อ
นําไปพัฒนาปรับปรุงดานวัตถุดิบ วัสดุ และขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
3. ศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เชน ปจจัยดานคานิยม ปจจัยดานแรงจูงใจ ความจงรักภักดีตอตรา
สินคา ทัศนคติและการรับรูตอน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภค เปนตน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก “ก”
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
แบบสอบถามนี้ ใชประกอบการทํางานสารนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในหัวขอเรื่อง ”ปจจัยที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร”
อนึ่ง ผูวิจัยขอขอบคุณทานผูตอบแบบสอบถามที่ไดสละเวลา และใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ดวย ทั้งนี้ขอมูลสวนตัว และความคิดเห็นของทานจะถูกนําไปใช
เพื่อประโยชนดานการศึกษาเทานั้น
ตอนที่ 1. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อน้าํ หอมปรับอากาศในรถยนต
โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชอง  หนาขอความที่ทานตองการเลือก
1. รูปแบบในการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของคุณเปนแบบใด (ตอบเพียงขอเดียว)
 ไมมีการวางแผน แตถา เจอถูกใจจะซื้อเลย
 แวะดูสินคาหลายครั้งกอนซื้อ
 ตั้งใจมาซื้อ แตถาไมถกู ใจก็ไมซอื้
 ตั้งใจมาซื้อ และตองซือ้ วันนั้นใหได
2. ในการเลือกซือ้ น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต คุณใหความสําคัญในเรือ่ งใดมากที่สดุ
 ตรายี่หอสินคา
 กลิ่น และรูปแบบที่สวยงาม
 ราคาที่ตอ งจาย
 โปรโมชั่นพิเศษหรือสวนลด
3. สถานที่ที่คุณเลือกซือ้ น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตเปนประจํา
 ตลาดนัด
 หางสรรพสินคา เชน เซ็นทรัล เดอะมอลล สยามพารากอน เปนตน
 โมเดิรนเทรด เชน บิ๊กซี โลตัส คารฟูร เปนตน
 สถานที่ใกลบา น
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................
4. บุคคลใดที่มีอทิ ธิพลตอทานมากที่สุดในการซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
 ตนเอง
 บุคคลในครอบครัว เชน พอ แม ญาติ ฯลฯ
 เพือ่ น
 ผูมีชื่อเสียง เชน ดารา คนดังในสังคม
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................
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5.
6.
7.
8.

จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่คุณเลือกซือ้ น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต...............ครั้งตอป
ปริมาณการซื้อ.................ชิ้นตอครั้ง
ราคาน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตโดยเฉลี่ยทีค่ ุณซื้อ...............บาทตอครั้ง
ทานใชนา้ํ หอมปรับอากาศในรถยนตมาแลว..................ป.................เดือน

ตอนที่ 2 ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซือ้ น้าํ หอมปรับอากาศในรถยนต
โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของแตละเรื่องที่มีอิทธิพลตอการ
ซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยทีม่ ีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ดานผลิตภัณฑ
1. ความหลากหลายของรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ
2. การออกแบบบรรจุภัณฑมีความสวยงามและ
เหมาะสมกับการใชงาน
3. คุณภาพของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตน้ําหอม
4. คุณภาพของวัสดุทใี่ ชในการผลิตบรรจุภัณฑ
5. อายุการใชงานและความปลอดภัยในการใชงาน
ประโยชนของน้าํ หอมปรับอากาศในรถยนต
6. น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตชว ยสรางบรรยากาศ
ที่ดีในตัวรถ
7. ทานชอบสูดดมกลิ่นหอมของน้ําหอมปรับอากาศ
ในรถยนต
คุณภาพของน้าํ หอมปรับอากาศในรถยนต
8. น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตมีผลเสียตอระบบการ
หายใจ

เห็นดวย ไมแนใจ
เห็น
(4)
(3)
ดวย
อยางยิ่ง
(5)

ไมเห็น
ดวย
(2)

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง
(1)
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ระดับความคิดเห็น
ปจจัยทีม่ ีผลตอการตัดสินใจซื้อ
9. น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพได
ความคาดหวังตอผลิตภัณฑ
10. น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตสามารถเพิ่มเสนห
ใหกับเจาของรถได
11. ทานมีความสุขทุกครั้งที่ไดสูดดมน้ําหอมปรับ
อากาศในรถยนต
ดานราคา
12. คุณภาพคุมคากับเงินที่จายไป
13. ความเหมาะสมของราคาตอรูปแบบและดีไซน
ของบรรจุภัณฑ
14. มีราคาหลากหลายใหเลือกซื้อ
ดานชองทางการจัดจําหนาย
15. สถานทีใ่ หเลือกซือ้ มีความหลากหลาย
16. จัดเรียงทีช่ ั้นวางสะดุดตา
17. พื้นที่การจัดวางกวางขวาง
18. สินคาสามารถเลือกซือ้ ไดสะดวก
ดานการสงเสริมการตลาด
19. การจัดการสงเสริมการขายโดยการลดราคา
20. การจัดการสงเสริมการขายโดยมีของสมนาคุณ
ตาง ๆ
21. การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ
22. การประชาสัมพันธและการใหขาวสารที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางการตลาดและบริษัท

เห็นดวย ไมแนใจ
เห็น
(4)
(3)
ดวย
อยางยิ่ง
(5)

ไมเห็น
ดวย
(2)

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง
(1)
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ตอนที่ 3 ปจจัยดานบุคลิกภาพที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต
โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
1. ชอบเขาสังคม

ชอบอยูกบั บาน

2.

เปนผูตามแฟชั่น

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

__: __: __: __: __
5 4 3 2 1
เปนผูนําแฟชั่น
__: __: __: __: __
5 4 3 2 1
เชือ่ มั่นในตัวเองทุกครั้ง __: __: __: __: __
5 4 3 2 1
มีความคิดสรางสรรค __: __: __: __: __
5 4 3 2 1
มักไดรับคําชมจากรอบ __: __: __: __: __
ขางวาแตงกายดี
5 4 3 2 1
รักสวยรักงามชอบแตงตัว__: __: __: __: __
5 4 3 2 1
บุคลิกภาพโดดเดน
__: __: __: __: __
5 4 3 2 1
มักตัดสินใจดวยตัวเอง __: __: __: __: __
5 4 3 2 1
มักตองการโดดเดนสังคม __: __: __: __: __
5 4 3 2 1

เชื่อมั่นในตัวเองเปนบางครั้ง
ขาดความคิดสรางสรรค
แตงกายเชย
ชอบความเรียบงาย
บุคลิกภาพธรรมดา
ตองฟงคําแนะนํา
ตองการความเรียบงาย
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ตอนที่ 4 ลักษณะทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงขอมูลของทานมากที่สุด (ตอบเพียงขอ
เดียว)
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ชวงอายุของทาน
 ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป
 21 ป – 30 ป
 31 ป – 40 ป
 40 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ต่ํากวาอนุปริญญา
 อนุปริญญา หรือ ปวส.
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพในปจจุบัน
 นักเรียน / นักศึกษา
 พนักงานบริษัทเอกชน
 ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 ธุรกิจสวนตัว
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
 นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท
 15,001 บาท - 35,000 บาท
 35,001 บาท - 55,000 บาท
 มากกวา 55,001 บาท
6. สถานภาพสมรสในปจจุบัน
 โสด
 สมรส / อยูดวยกัน
 หมาย / หยาราง / แยกกันอยู
ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ขอบคุณที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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ภาคผนวก “ข”
หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ
รายนามผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
รายชื่อ
1. รองศาสตราจารยสพุ าดา สิริกตุ ตา

2. รองศาสตราจารยศิรวิ รรณ เสรีรตั น

ตําแหนงและสถานทีท่ ํางาน
อาจารยประจํา
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ภาคผนวก “ค”
หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อการวิจัย

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2548
พ.ศ.2551

นายรชต หวังจันทร
3 ตุลาคม 2526
นครปฐม
71 ถ.นาสรางขางประปา ตําบลนครปฐม
อําเภอ เมือง นครปฐม
73000
Wellness Consultant
Dynaforce International Company Limited
นิติศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

