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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาคุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ

ซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูห้ญงิทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย 

สเปรย์ เพศหญิง ที่อาศยัในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู  

ผลการวจิยั พบว่า 

ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 33-41 ปี การศกึษาระดบัปริญญาตร ีสถานภาพโสด อาชีพรบัจ้าง/

พนักงานบรษิัทเอกชน และมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 25,000 บาท โดยมคีวามคดิเหน็ทีม่ต่ีอคุณค่าตรา

สนิคา้ ความคดิเหน็ดา้นผลติภณัฑ ์“เรโซนา ดราย สเปรย”์ โดยรวมอยู่ในระดบัด ี 

ผู้บริโภคที่มีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภณัฑ ์ดา้นความถีแ่ละปรมิาณการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และผูบ้รโิภคที่

มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์ปรมิาณการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธข์องตราสนิคา้กบัคุณค่าที่

เกดิจากการรบัรู ้และดา้นความภกัดกีบัตราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นความถี่ในการซือ้

ต่อเดอืน  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ0.05 ตามลาํดบั โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 20.6  

คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้น

ปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 14.2    

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ดา้นความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑแ์ละดา้นศกัยภาพของ

ผลติภณัฑ ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นความถี ่อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 

ตามลาํดบั โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 16.8  
 

 

 
1สาขาวชิาการตลาดหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์และดา้นศกัยภาพของผลติภณัฑ ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การซือ้ผลติภณัฑฯ์ ดา้นปรมิาณการซือ้ต่อครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามรถอธบิายไดร้อ้ยละ 

12.5 

 

คาํสาํคญั: คุณค่าตราสนิคา้ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์สเปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์ 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research was to study Brand Equity and Product Factor Affecting 

Consumer’s Buying Behavior in Rexona Dry Spray Deodorant of Women in Bangkok Metropolis.  

 The sample group for this research were 400 females live in Bangkok metropolis who had 

bought or use Rexona Dry Spray Deodorant. The data was collected via questionnaires.   

 The result of this research shown as follows: 

 The majority of consumers were 33-41 years old, single, education level of bachelor’s degree, 

working for private organization with income ranging between Baht 20,001-25,000 per month. 

 The overall consumers’ opinions toward Rexona Dry Spray and the product were at good level.  

 Consumers with different age, education level, occupation and income have the difference in 

their buying behaviors in categories of frequency and amount of purchase at 0.01 statistically significant 

level. Consumers with different marital status have different buying behavior in the dimension on amount 

of purchase at 0.05 statistically significant level. 

 Brand equity, in the aspects of brand awareness, brand association and the perceived quality 

resulting from the recognition and brand loyalty have influenced on consumer’s buying behavior in 

regards to frequency to purchase each month at 0.01 and 0.05 statistically significant levels, respectively, 

and adjusted R2 is equal to 20.6%. 

 Brand equity, in the aspects of brand awareness has influenced on consumer’s buying 

behavior in term of amount to purchase each time at 0.01 statistically significant level, and adjusted R2 is 

equal to 14.2%. 

 Product component, formal or tangible product, expected product and potential product have 

influenced on frequency of consumer’s buying behavior in the dimension of frequency to purchase each 

time at 0.05 and 0.01 statistically significant levels, respectively, and adjusted R2 is equal to 16.8%. 

 Product component, formal or tangible product and potential product have  influenced on 

consumer’s buying behavior in the dimension of amount to purchase each time at 0.01 statistically 

significant level, and adjusted R2 is equal to 12.5%. 

 

Keywords : Brand Equity, Product Factor, Rexona Dry Spray Deodorant  
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บทนํา 

เรโซนา ถือเป็นตราสนิค้าในกลุ่มผลติภณัฑ์ระงบักลิน่กาย ที่ได้รบัความไว้วางใจจากคนทัว่โลกและมี

ยอดขายเป็นอนัดบั 1 ของโลก และอนัดบั 2 ในประเทศไทย กอปรกบัเรโซนา ยงัถอืว่าเป็นตราสนิคา้รายแรกๆ ที่

เป็นผูนํ้าตลาดในการออกผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย ภายใตเ้ทคโนโลย ีดราย สเปรย ์โดยชูจุดขายหลกั “แหง้

ทนัททีีส่เปรย์ ปกป้องคุณตลอดวนั” เรโซนา สเปรย์ระงบักลิน่กาย สามารถตอบโจทยผ์ู้บรโิภคส่วนมากทีย่งัใช้

ผลติภณัฑล์ดเหงื่อและระงบักลิน่กายประเภทโรลออนที่ประสบปญัหาความรูส้กึเปียกชื้นและเหนียวเหนอะหนะ

หลงัใชร้วมไปถงึการใชเ้วลานานในการรอใหแ้หง้ (http://www.unilever.co.th/brands-in-action/detail/Rexona/ 

310109/. 21 มนีาคม 2556) 

ปจัจุบนัตลาดผลติภณัฑร์ะงบักลิน่กายมมีลูค่า 4,081 ลา้นบาท มอีตัราการเจรญิเตบิโต 19.9% แบ่งเป็น

ตลาดผลติภณัฑล์ูกกลิ้งระงบักลิน่กายมมีูลค่า 2,597 ล้านบาท มอีตัราการเจรญิเติบโต 11.5% ตลาดผลติภณัฑ์

สเปรยร์ะงบักลิน่กายมมีลูค่า 1,277 ลา้นบาท มอีตัราการเจรญิเตบิโต 55.5% และตลาดผลติภณัฑส์ติ๊กระงบักลิน่

กายมมีลูค่า 205 ลา้นบาท มอีตัราการเจรญิเตบิโต -18.7% จากขอ้มลูดงักล่าวจะเหน็ไดว้่าตลาดผลติภณัฑส์เปรย์

ระงบักลิน่ อตัราการเจรญิเตบิโตมากทีสุ่ดถงึ 55.5%  ถอืเป็นขอ้พสิจูน์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดย

ผูบ้รโิภคเริม่นิยมหนัมาใหผ้ลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กายมากขึน้  ทัง้ในเรื่องของความสะดวก ดูทนัสมยัและแหง้

เรว็กว่าผลติภณัฑล์กูกลิง้ระงบักลิน่กาย อกีทัง้ยงัสามารถระงบักลิน่กายไดด้เีทยีบเท่าผลติภณัฑล์ูกกลิง้ระงบักลิน่

กาย (Nielsen Year 2012) 

 ผลติภณัฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กายแบ่งออกเป็น 3 ตลาดใหญ่ ๆ ได้แก่ ผลติภณัฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กาย

สาํหรบัผูช้ายและผูห้ญงิ(Unisex)มมีลูค่า 4 ลา้นบาท มอีตัราการเจรญิเตบิโต -14.8% ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่

กายสาํหรบัผูช้ายมมีลูค่า 622 ลา้นบาท อตัราการเจรญิเตบิโต 12.6% และผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กายสาํหรบั

ผู้หญิงมมีูลค่า 651 ล้านบาท มีอตัราการเจรญิเติบโตมากถึง 146.5% โดยมเีรโซนา เป็นผู้นําตลาด ม ีMarket 

Share อยู่ที ่39.9% และมอีตัราการเจรญิเตบิโตสงูถงึ 161.2% (Nielsen Year 2012)  

ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กายสามารถแบ่งช่องทางการจดัจาํหน่ายสนิคา้ออกเป็น 4 ส่วนหลกั ๆ โดยมี

สดัส่วนทีเ่ป็นช่องทางหลกั ดงัน้ี ซุปเปอรห์รอืไฮเปอรม์ารเ์กต็แบบทีม่สีาขา ไดแ้ก่ บิก๊ซ ี บิก๊ซเีอก็ซต์รา้(คารฟู์ร์) 

โลตสั เดอะมอลล ์ทอ็ปส ์บทูส ์และวตัสนั 81.7%  ซุปเปอรม์ารเ์กต็ทัว่ไป ไดแ้ก่ ตัง้ฮัว่เสง็ บิก๊วนั ไดอาน่า โอเชยีน 

ลวีวิฒัน์ สริบิรูณ์ (สว่นใหญ่เป็นซุปเปอรใ์นต่างจงัหวดั) 6.5% คอนวเีนียนสโตร(์รา้นคา้ทีเ่ปิดบรกิารอย่างน้อย 16 

ชัว่โมงต่อวนัและมเีน้ือทีน้่อยกว่า 500 ตารางเมตร) ไดแ้ก่ 7-11 แฟมลิีม่ารท์ โลตสั เอก็ซเ์พรส สตาร ์มารท์ และ

จฟิฟ่ี 8.7% และรา้นคา้ทัว่ไป คอื รา้นคา้ที่ไม่ไดใ้ห้ลูกค้าบรกิารตวัเอง(Self Service) และมสีนิค้าในกลุ่มของ

อุปโภคบรโิภคไม่ตํ่ากว่า 15 รายการ 30% (Nielsen Year 2011)  

เน่ืองจากผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์เป็นผลติภณัฑร์ะงบักลิน่กายของผูห้ญงิ

และช่องการการจดัจําหน่ายหลกัของผลติภณัฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กาย คอื ซุปเปอร์หรอืไฮเปอร์มาร์เกต็แบบที่มี

สาขา ซึง่สาขาส่วนใหญ่จะมทีําเลอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันัน้จากประเดน็ขา้งต้นผูว้จิยัจงึต้องการศกึษาถงึ

คุณค่าตราสนิค้า และปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กาย เรโซนา 

ดราย สเปรย์ ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นขอ้มูลเบือ้งต้นสําหรบัผู้ประกอบการทีส่นใจ

วธิกีารสรา้งตราสนิคา้ และพฒันาสนิคา้ทีป่ระสบความสาํเรจ็อย่างสงูของเรโซนา ดราย สเปรย ์

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย์ ของผู้บรโิภค 

เพศหญงิในกรุงเทพมหานครโดยจาํแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์



4 
 

 2. เพื่อศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ เรโซนา ดราย สเปรย ์ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์เปรย์

ระงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศกึษาปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กาย                

เรโซนา ดราย สเปรย ์ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 

1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 

1.1 อายุ 

1.2 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

1.3 สถานภาพสมรส 

1.4 อาชพี 

1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

2) คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ 

2.1 ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ 

2.2 ดา้นคุณภาพทีร่บัรูต้ราสนิคา้ 

2.3 ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ 

2.4 ดา้นความภกัดกีบัตราสนิคา้ 

2.5 สนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสนิคา้ 

3) ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

  3.1 ประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์

  3.2 รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์

  3.3 ความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์
  3.4 ผลติภณัฑค์วบ 

3.5 ศกัยภาพของผลติภณัฑ ์

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย  

เรโซนา ดราย สเปรย ์ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อาชพี 

และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์

ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จ ักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่ร ับรู้ตราสินค้า ด้าน

ความสมัพนัธก์บัตราสนิค้า และด้านความจงรกัภกัดกีบัตราสนิคา้ เรโซนา ดราย สเปรย ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในกรุงเทพมหานคร 

3. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย ประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ความคาดหวงั

ที่มีต่อผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพของผลิตภัณฑ์ มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กาย               

เรโซนา ดราย สเปรย ์ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป โดยความแตกต่างทาง

ประชากรศาสตร ์จะมอีทิธพิลต่อการสื่อสาร ลกัษณะประชากรศาสตร ์คอื (พรทพิย ์วรกจิโภคาทร 2529: 312 –

315) 

1. เพศ (Sex) มงีานวจิยัทีพ่สิจูน์ว่าคุณลกัษณะบางอย่างของเพศชาย และเพศหญงิทีต่่างกนั 

สง่ผลใหก้ารสือ่สารของชายและหญงิต่างกนั เช่น การวจิยัการชมภาพยนตรโ์ทรทศัน์ของเดก็วยัรุ่นพบว่าเดก็วยัรุ่น

ชายสนใจภาพยนตรส์งครามและจารกรรมมากทีส่ดุ สว่นเดก็วยัรุ่นหญงิสนใจภาพยนตรว์ทิยาศาสตรม์ากทีสุ่ด แต่

กม็งีานวจิยัหลายชิน้ทีแ่สดงว่า ชายและหญงิมกีารสือ่สารและรบัสือ่ไม่ต่างกนั 

2. อายุ (Age) การจะสอนผูท้ีอ่ายุต่างกนัใหเ้ชื่อฟงั หรอืเปลีย่นทศันคตหิรอืเปลีย่นพฤตกิรรม 

นัน้มคีวามยากง่ายต่างกนั ยิง่มอีายุมากกว่าทีจ่ะสอนใหเ้ชื่อฟงั ใหเ้ปลีย่นทศันคตแิละเปลีย่นพฤตกิรรมกย็ิง่ยากขึน้ 

การวจิยัโดย ซ ีเมเบลิ (C. Maple) และไอ แอล เจนิส และดเีรฟ์ (I.L. Janis & Rife) ไดท้ําการวจิยัและใหผ้ล

สรุปว่า การชกัจูงจติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของคน จะยากขึน้ตามอายุของคนทีเ่พิม่ขึน้ อายุยงัมคีามสมัพนัธข์อง

ขา่วสาร และสือ่อกีดว้ย เช่น ภาษาทีใ่ชใ้นวยัต่างกนั กย็งัมคีวามต่างกนั โดยจะพบว่าภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบ

ในคนหนุ่มสาว สงูกว่าผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

3. การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่าํคญัมากทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของการ 

สื่อสารของผูร้บัสาร ดงังานวจิยัหลายชิน้ทีช่ ีว้่า การศกึษาของผูร้บัสารนัน้ทําใหผู้ร้บัสารมพีฤตกิรรมการสื่อสาร

ต่างกนัไป เช่น บุคคลทีม่กีารศกึษาสงู จะสนใจขา่วสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ และมกัเปิดรบัสือ่สิง่พมิพม์าก 

  4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถงึ อาชพี รายไดเ้ชือ้

ชาต ิ ตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคล โดยมรีายงาน

หลายเรื่องทีไ่ดพ้สิจูน์แลว้ว่า ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้ มอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของคนการแบ่ง

ส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั จํานวนสมาชกิใน

ครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 

  การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านประชากรศาสตร ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั 

จาํนวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะ

ทีส่าํคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรจะช่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและ

สงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถงึ

และมปีระสทิธผิลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2538: 41) 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตราสินค้า 

 ดลชยั บุณยะรตัเวช  CEO แห่งเดนสุยงัค ์แอนด์ รูบแิคม หน่ึงในยกัษ์ใหญ่ของบรษิทัโฆษณา (2546: 

127-128) ใหค้วามหมายเกี่ยวกบัตราสนิคา้ (Brand) คอื ประสบการณ์ของผูบ้รโิภค (Consumer Experience) 

จากสิง่ทีแ่บรนดนํ์าเสนอรวมไปถงึการสื่อสารอื่นๆ ทุกอย่างทีอ่อกจากตราสนิคา้ (Other Brand Communication) 

สามารถขยายความต่อไปว่าตราสนิคา้ คอื การสะสมรวบรวมของการรบัรู ้(A collection of Perceptions) เป็นผล

ของความเขา้ใจและความรูส้กึรวมๆ เป็นสิง่ทีส่ะสมมาเรื่อยๆ เป็นการรบัรูท้ีย่งัอยู่ในหวัสมองคน 

เสร ีวงศม์ณฑา (2540: 41) ไดอ้ธบิายถงึลกัษณะของตราสนิคา้ (Brand) ว่าควรจะต้องม ี (1) บุคลกิที่

ยัง่ยนื (Durable Personality) ประกอบดว้ยการรวมกนัทางดา้นคุณค่าทางกายภาพ (Physical Value) และคุณค่า

ดา้นการใชส้อย (Functional Value) ตลอดจนคุณค่าดา้นจติวทิยา (Phychological Value) (2) การตดัสนิใจซือ้
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สนิคา้เกดิขึน้ เพราะผูบ้รโิภคมคีวามรูส้กึทีถู่กต้อง และมคีวามพงึพอใจต่อตราสนิคา้ (3) ผลติภณัฑเ์ป็นสิง่ทีส่รา้ง

ไดใ้นโรงงาน แต่คุณค่าของตราสนิคา้เกดิจากการรบัรูภ้าพลกัษณ์ (PerceptualImage) ของผูบ้รโิภค และ(4) คู่

แข่งขนัสามารถเลยีนแบบคุณลกัษณะของสนิคา้ได ้แต่คุณค่าของตราสนิคา้คู่แข่งไม่สามารถเลยีนแบบได ้เพราะ

เป็นเอกลกัษณ์ที่อยู่ในใจผูบ้รโิภค ซึ่งนัน่หมายความว่าการที่ผูบ้รโิภคซือ้สนิค้าใดสนิค้าหน่ึงนัน้เป็นเพราะตรา

สนิคา้แตกต่างกนั ดงันัน้ ตราสนิคา้ทีป่ระสบความสาํเรจ็จงึเป็นตราสนิคา้ทีแ่ตกต่างในใจผูบ้รโิภค 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้า 

 แนวคดิเกีย่วกบัคุณค่าตราสนิค้า (Brand Equity) เป็นแนวความคดิทีไ่ดร้บัความสนใจอย่างมากจาก

นกัวชิาการและนกัการตลาดมาตลอดโดยพยายามทีจ่ะหาคาํจาํกดัความ วธิกีารในการวดัคุณค่าตราสนิคา้ตลอดจน

การศกึษาวธิกีารและผลของการสรา้งตราสนิคา้ใหแ้ขง็แกร่ง สาํหรบัความหมายของคุณค่าตราสนิคา้มผีูใ้หค้าํจาํกดั

ความไวอ้ย่างหลากหลาย ดงัน้ี 

 เสร ีวงษ์มณฑา (2540: 43) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า คุณค่าของตราสนิคา้ (Brand Equity) หมายถงึการที่

ตราสนิคา้ของบรษิทัมคีวามหมายเชงิบวกในสายตาของลูกคา้ซึง่เป็นผูซ้ือ้ (Bovee and Others.1995: 2) นักการ

ตลาดจะตอ้งพยายามสรา้งคุณค่าใหต้ราสนิคา้ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้กล่าวคอื การทีค่นมคีวามรูเ้กีย่วกบัตรา

สนิคา้ มผีลในการสรา้งความแตกต่างใหต้ราสนิคา้และมผีลก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมของตราสนิคา้นัน้ คุณค่าของตรา

สนิคา้จะเกดิขึน้กต่็อเมื่อผูบ้รโิภคคุน้เคยกบัตราสนิคา้ มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอตราสนิคา้อย่างมัน่คงจดจําตราสนิคา้นัน้

ไดด้ว้ยคุณลกัษณะทีไ่ม่ซํ้ากบัตราสนิคา้อื่น 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2543: 93) ไดใ้หค้วามหมาย คุณค่าตราสนิคา้ ว่าเป็นคุณค่าผลติภณัฑท์ี่รบัรู ้

(Perceiced Value) ในสายตาลกูคา้ การทีต่ราสนิคา้ของบรษิทัมคีวามหมายเชงิบวกในสายตาของผูซ้ือ้ คุณค่าตรา

สนิคา้จะสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัดงัน้ี (1) บรษิทัจะสามารถลดค่าใชจ้่ายทางการตลาดได ้เพราะการรูจ้กั

ตราสนิคา้ (Brand Awareness) และมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) (2) บรษิทัจะมสีภาพคล่องทาง

การคา้ในการต่อรองกบัผูจ้ดัจําหน่ายและผูค้า้ปลกี เพราะลูกคา้คาดหวงัว่า คนกลางจะจดัหาตราสนิคา้ไวข้าย (3) 

บรษิทัจะสามารถตัง้ราคาไดส้งูกว่าคู่แขง่เพราะตราสนิคา้มคีุณภาพการรบัรูท้ีส่งูกว่าคู่แขง่ (4) บรษิทัสามารถขยาย

ตราสนิคา้ไดม้ากขึน้เพราะชื่อตราสนิคา้สรา้งความเชื่อถอืไดส้งู ดงันัน้ตราสนิคา้จะช่วยใหบ้รษิทัเลีย่งการแข่งขนั

ดา้นราคาได ้

 สรุปโดยรวม คุณค่าตราสนิคา้เป็นผลกระทบทางการตลาดทีเ่กดิจากความมลีกัษณะเฉพาะตวัของตรา

สนิคา้และเป็นคุณค่าเพิม่ (Value Added) ทีใ่ส่เขา้ไปในผลติภณัฑ ์ โดยเฉพาะคุณค่าตราสนิคา้ในสายตาของ

ผูบ้รโิภค ทาํใหก้ารศกึษาเกีย่วกบัเรื่องคุณค่าตราสนิคา้ สว่นใหญ่มกัจะเน้นไปในมุมมองของผูบ้รโิภคเป็นหลกั 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
สุดาดวง เรอืงรุจริะ (2541: 109) ผลติภณัฑ ์ (Product) คอื องคป์ระกอบหลายๆ อย่างทีร่วมกนัแลว้

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ ให้เกิดความพอใจบางประการจากการใช้ผลิตภัณฑ์นัน้ หรือ

ผลตอบแทนใดๆ ทีผู่ซ้ือ้คาดว่าจะไดร้บัจากการซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ๆ 

มนีา เชาวลติ (2542: 121) ผลติภณัฑ ์ หมายถงึ สิง่ใดกต็ามทีส่ามารถสรา้งความพอใจกบัผูบ้รโิภค 

ผลติภณัฑม์ทีัง้ ลกัษณะจบัตอ้งได ้และจบัตอ้งไม่ได ้ผลติภณัฑอ์าจเป็นสนิคา้ บรกิาร ความคดิบุคคล องคก์ร หรอื

สถานทีเ่พยีงอย่างหน่ึงอย่างใด หรอืหลายอย่างรวมกนั 

5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเหน็ 
 เสรมิ ไชยณรงค ์(2523: 10) ไดส้รุปว่า ความคดิเหน็เป็นการแสดงออกซึง่การตดัสนิใจการ 

ประเมนิค่า (Evaluation Judgement) หรอืทกัษะ (Point of View) เกีย่วกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึง และความคดิเหน็ย่อม

ไดร้บัอทิธพิลจากทศันคต ิ
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 ประภาเพญ็ สวุรรณ (2526: 13) กล่าวว่า ความคดิเหน็ หมายถงึ การแสดงออกดา้นทศันคตอิย่างหน่ึงแต่

การแสดงออกความคดิเหน็นัน้มกัจะมอีารมณ์เป็นส่วนประกอบ และเป็นส่วนทีพ่รอ้มจะมปีฏกิริยิาเฉพาะอย่างต่อ

สถานการณ์ภายนอก 

 สงวน สุทธเิลศิอรุณ และคณะ ได้ใหค้วามหมายไว้ว่า ความคดิเหน็ หมายถงึ การแสดงออกถึง

วจิารณญาณทีม่ต่ีอเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยเฉพาะความคดิเหน็มคีวามหมายทีแ่คบกว่าเจตคต ิเพราะความคดิเหน็

ของบุคคลเปลีย่นไปตามขอ้เทจ็จรงิ (Fact) และเจตคต ิ (Attitude) ของบุคคลทีใ่นขณะทีเ่จตคตแิสดงความรูส้กึ

ทัว่ไปเกีย่วกบัสิง่ในสิง่หน่ึง ความคดิเหน็จะเป็นการอธบิายเหตุผลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึงโดยเฉพาะ (อภชิยั ซาซุม 

2538: 10-11; อา้งองิจาก สงวน สทุธเิลศิอรุณ และคณะ 2522, จติวทิยาสงัคม หน้า 92) 

 กมลรตัน์ หลา้สุวงษ์ ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความคดิเหน็หมายถงึ การแสดงออกโดยการพูดหรอืเขยีน

เกีย่วกบั เจตคต ิ ความเชื่อ หรอืค่านิยมของบุคคล ความคดิเหน็ไม่เหมอืนเจคตติรงทีไ่ม่จําเป็นทีจ่ะต้องแสดง

ความรูส้กึ อารมณ์ หรอืแมก้ระทัง่การแสดงพฤตกิรรมทีจ่ะตอบสนองหรอืไม่ตองสนองต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงเป็นเพยีง

คําพูดพรอ้มเหตุผลทีบุ่คคลคดิขึน้มา และถ้ามคีนไม่เหน็ดว้ย บุคคลนัน้กอ็าจนะเปลีย่นคําพูดดงักล่าวได ้ (อภชิยั 

ซาซุม 2538: 11; อา้งองิจาก กมลรตัน์ หลา้สวุงศ ์2527 จติวทิยาสงัคม: 174) 

 จากความหมายของความคดิเหน็ทีก่ล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า ความคดิเหน็ เป็นการแสดงออกดา้นความรูส้กึ 

ความเชื่อ ค่านิยม และการเหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ยต่อสิง่หน่ึงสิง่ใด โดยอาจใชก้ารพูดหรอืการเขยีนใหส้อดคลอ้ง

กบัความรูส้กึภายในของตนเองซึง่ออกมาจากประสบการณ์หรอืสภาพความเป็นจรงิของสภาพแวดลอ้มในขณะนัน้ 

6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู ้
แอสเซล (1998) ได้ใหค้วามหมายของการรบัรูว้่า เป็นกระบวนการของบุคคลในการเลอืก (Select) 

ประมวล (Organize) และตคีวาม (Interpret) สิง่เรา้ จนเกดิเป็นภาพรวมของสิง่นัน้ ๆ การรบัรูข้องผูบ้รโิภคแต่ละ

คนจงึแตกต่างกนั เน่ืองจากการรบัรูข้ ึน้อยู่กบัความตอ้งการ ค่านิยม ความคาดหวงัของบุคคลเป็นสาํคญั ดงันัน้ แม้

สถานการณ์ทีม่สีิง่เรา้เหมอืนกนัผูบ้รโิภคแต่ละคนจะมกีารรบัรูท้ีแ่ตกต่างกนั  

 1.การเลอืกรบัรู ้(Perceptual Selection) เป็นกระบวนการแรกของการรบัรู ้ผูบ้รโิภคจะเลอืกดู

สิง่ที่ตนสนใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของตน โดยผู้บรโิภคจะเลอืกรบัข่าวสารจากพื้นฐานทาง

จติวทิยา (Psychological Set) เน่ืองจากในวนัหน่ึง ๆ มขีา่วสารเขา้มามากมาย ผูบ้รโิภคไม่สามารถรบัรูข้า่วสารได้

ทัง้หมด จงึจําเป็นต้องเลอืกรบัรูใ้นสิง่ทีต่นสนใจ และสอดคลอ้งกบัความต้องการ ซึง่กระบวนการเลอืกรบัรูข้อง

ผูบ้รโิภคม ี 2 ขัน้ตอน คอื (1) การเปิดรบั (Exposure) เกดิขึน้เมื่อประสาทสมัผสัต่าง ๆ ของผูบ้รโิภคไดร้บัการ

กระตุ้นจากสิง่เรา้ ผู้บรโิภคจะเปิดรบัต่อสิง่เร้าหรอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบัความสนใจและความเกี่ยวพนัต่อสิง่เร้าของ

ผูบ้รโิภค (2) ความสนใจ (Attention) ผูบ้รโิภคจะเลอืกรบัรูใ้นสิง่ทีต่นสนใจและสนองความต้องการของตนได้ หรอื

อย่างน้อยทีส่ดุกเ็ลอืกสนใจในสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตอ้งการของตน 

2.การเลอืกประมวลขอ้มลู (Perceptual Organization) เป็นกระบวนการทีผู่บ้รโิภคจดักลุ่ม 

ขา่วสารจากแหล่งต่าง ๆ จนเกดิเป็นภาพทีส่มบรูณ์ โดยการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ของสนิคา้ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา

ระดบัราคาสนิคา้ ช่องทางการจดัจําหน่าย ลกัษณะของตราสนิคา้ และอื่น ๆ จนเกดิเป็นภาพรวมของสนิคา้ในใจ

ผูบ้รโิภค ซึง่ผูบ้รโิภคมกัจะมแีนวโน้มในการรวบรวมสิง่ทีร่บัรูเ้ป็นภาพรวม 

  3.การเลอืกตคีวาม (Perceptual Interpretation) เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของกระบวนการรบัรูแ้บ่ง

ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื (1) การเลอืกตคีวามโดยจดัประเภท (Categorization) ซึง่ช่วยใหผู้บ้รโิภคเกดิความ

เขา้ใจขา่วสารไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ นอกจากนัน้ยงัเป็นการจดัประเภทข่าวสารใหม่กบัข่าวสารเดมิที่

มอียู่แลว้ (2) การเชื่อมโยงระหว่างสิง่เรา้ 2 ตวั (Inference) เช่น การเลอืกตคีวามระหว่างราคาและคุณภาพ โดย
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ผูบ้รโิภคมกัจะตคีวามว่าราคาแพงมกัจะมคุีณภาพด ี เป็นต้น การตคีวามการรบัรูข้องแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนั

เน่ืองจากผูบ้รโิภคจะเลอืกและประมวลสิง่เรา้บนพืน้ฐานของความคดิความเชื่อ และประสบการณ์ของตน 

 7. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ธงชยั สนัตวิงษ์ (2537: 24) ยงัไดใ้หค้วามหมายไวว้่า พฤตกิรรม คอื การกระทําหรอืการแสดงออกของ

มนุษยท์ีป่รากฏออกมาเป็นพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ย่อมเป็นการแสดงออกเพื่อวตัถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหน่ึง 

ซึง่การแสดงออกเป็นการกระทาํดงักล่าวน้ี จะมกีระบวนการของสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกาํกบัอยู่จากภายในตวับุคคล

นัน้ ๆ เสมอ กล่าวคอื จะมกีลไกของการกํากบัสัง่การจากความนึกคดิและความรูส้กึทีม่อียู่ภายในจากความหมาย

ของพฤตกิรรมในหลาย ๆ ดา้น ทําใหส้ามารถสรุปคําจํากดัความของคําว่า “พฤตกิรรม” โดยสรุปไดค้อื การ

แสดงออก หรอื การกระทาํทีแ่สดงออกมาทัง้ภายนอก เช่น การแสดงออกทางกลา้มเน้ือ การเดนิ การพูด เป็นต้น 

และในสว่นการกระทาํทีแ่สดงออกทางภายในเช่น ความคดิเหน็ ค่านิยม ทศันคต ิเป็นตน้ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2541: 124) หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่ผูบ้รโิภคทําการค้นหา การซือ้ การใช ้

การประเมิน การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา หรือหมายถึง 

การศกึษาพฤติกรรมการตดัสนิใจและการกระทําของผู้บรโิภค เพื่อจดัสิง่กระตุ้นหรอืกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ

ตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้  

 ในงานวจิยัน้ี พฤตกิรรมการซือ้ หมายถงึ การแสดงออกในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่

กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์อนัเกดิจากปจัจยัส่วนบุคคล คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิค้า 

ดา้นคุณภาพทีร่บัรู้ตราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ และด้านความจงรกัภกัดกีบัตราสนิคา้  ปจัจยัดา้น

ผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย ประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์และ

ศกัยภาพของผลติภณัฑ์ โดยประเดน็ทีจ่ะใชว้ดัพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์สเปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย 

สเปรย ์ของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ความถีใ่นการซือ้ และปรมิาณการซือ้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั  

 ประชากร 

เน่ืองจากผลติภณัฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย์ เป็นผลติภณัฑ์ระงบักลิน่กายสําหรบั

สาํหรบัผู้หญิงโดยเฉพาะ และมชี่องทางการจดัจําหน่ายหลกัอยู่ทีซุ่ปเปอรห์รอืไฮเปอรม์าร์เกต็แบบที่มสีาขา ซึ่ง

ส่วนใหญ่จะมทีําเลทีต่ัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูห้ญงิที่ซือ้/เคยซื้อ

ผลติภัณฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย์ ผู้หญิง ที่อาศยัในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจํานวน

ประชากรทีแ่น่นอน  

กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคผูห้ญงิทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย  

สเปรย ์เพศหญิง ทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากร ดงันัน้ผู้วจิยัจงึใช้วธิกีารเลอืก

กลุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใชส้ตูรการคาํนวณประชากรกลุ่มตวัอย่าง

แบบทีไ่ม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยาวานิชยบ์ญัชา. 2548: 28) 

 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดส้รา้งเครื่องมอื หรอืแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่นดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิทีซ่ื้อหรอืเคยซื้อ

ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ระงับกลิ่นกาย เรโซนา ดราย สเปรย์ เพศหญิง ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อายุ 
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สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่มลีกัษณะเป็น Checklist ทีเ่ป็นแบบสอบถาม

ปลายปิด (Close-end Questions) จาํนวน 6 ขอ้ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ เป็นการใหค้ะแนน Likert Scale จํานวน 14 ขอ้ ซึง่

ประกอบไปดว้ยปจัจยัดงัน้ี 

- ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ 

- ดา้นคุณภาพทีร่บัรูต้ราสนิคา้ 

- ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ 

- ดา้นความภกัดกีบัตราสนิคา้ 

- ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสนิคา้ 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์เป็นแบบ Likert Scale จาํนวน 19 ขอ้ ซึง่ประกอบ

ไปดว้ยปจัจยัดงัน้ี 

- ประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์

- รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์

- ความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์

- ผลติภณัฑค์วบ 

- ศกัยภาพของผลติภณัฑ ์

 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์ของ

ผูบ้รโิภค จาํนวน 8 ขอ้ 

 ขอ้ที ่ 1 เป็นคําถามเกีย่วกบัความถี่โดยเฉลี่ยในการซือ้ต่อเดอืน ลกัษณะเป็นคําถามปลายเปิด โดยใช้

ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Ratio Scale) 

 ขอ้ที ่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกบัปรมิาณการซือ้ต่อครัง้ ลกัษณะเป็นคําถามปลายเปิด โดยใชร้ะดบัการวดั

ขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Ratio Scale) 

 ขอ้ที ่3 เป็นคาํถามเกีย่วกบัขนาดของสนิคา้ทีซ่ือ้ ลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล

ประเภทนามบญัญตั ิ(Ratio Scale) 

 ขอ้ที ่4-8 เป็นคาํถามเกีย่วกบัปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้, ผูม้อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้, สถานทีท่ีซ่ือ้ และ

ช่วงเวลาที่ซือ้ ลกัษณะเป็นคําถามชนิดปลายปิด มหีลายคําตอบใหเ้ลอืก (Multichotomous Question) โดยใช้

ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

 

ผลการวิจยั  

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 33-41 ปี จํานวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.8 มกีารศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีจํานวน 223 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.8 สถานภาพโสด จํานวน 248 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.0 อาชพี

รบัจา้ง/พนกังานบรษิทัเอกชน จาํนวน 215 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.8 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 25,000 

บาท จาํนวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.8 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชผ้ลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กายยีห่อ้เรโซนา จํานวน 158 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 39.5 
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 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหค์ณุค่าตราสินค้า “เรโซนา ดราย สเปรย”์ ของผลิตภณัฑ์สเปรยร์ะงบักล่ิน

กาย 

 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ “เรโซนา ดราย สเปรย”์ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.41 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้าน

ความสมัพนัธข์องตราสนิคา้กบัคุณค่าที่เกดิจากการรบัรู ้อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 รองลงมาคอื ด้าน

คุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้ อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ อยู่ในระดบัด ีมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 ดา้นความภกัดกีบัตราสนิคา้ อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.07 และดา้นสนิทรพัย์

ประเภทอื่นๆ ของตราสนิคา้ อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.83 ตามลาํดบั ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี  

 ความสมัพนัธ์ของตราสินค้ากบัคุณค่าท่ีเกิดจากการรบัรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ของ “เรโซนา ดราย สเปรย”์ ในดา้นความสมัพนัธข์องตราสนิคา้กบัคุณค่าทีเ่กดิจากการ

รบัรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93  และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความสมัพนัธข์องตรา

สนิคา้กบัคุณค่าทีเ่กดิจากการรบัรูอ้ยู่ในระดบัดทีุกขอ้เช่นเดยีวกนั เรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อย คอื ความรูส้กึว่า

ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย “เรโซนา ดราย สเปรย์” เป็นผลติภณัฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กายสําหรบัผู้หญงิ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 รองลงมาคอื ความเชื่อมัน่ในคุณภาพของผลติภณัฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กาย “เรโซนา ดราย 

สเปรย”์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 และความรูส้กึมัน่ใจมากขึน้เมื่อใชผ้ลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย “เรโซนา ดราย 

สเปรย”์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 ตามลาํดบั 

 คณุภาพท่ีเกิดจากการรบัรูต้ราสินค้า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ของ 

“เรโซนา ดราย สเปรย”์ ในด้านคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรู้ตราสนิคา้ในภาพรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.61 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คุณภาพที่เกดิจากการรบัรู้ตราสนิค้าอยู่ในระดบัดีทุกขอ้เช่นเดยีวกนั 

เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คอื ความพอใจโดยรวมในผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย “เรโซนา ดราย สเปรย”์ มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 รองลงมาคอื ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย “เรโซนา ดราย สเปรย”์ สามารถระงบักลิน่กาย

ไดด้กีว่ายีห่อ้อื่น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 และผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย “เรโซนา ดราย สเปรย”์ มกีลิน่หอม

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 ตามลาํดบั 

 การรู้จกัตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิค้าของ “เรโซนา ดราย 

สเปรย”์ ในดา้นการรู้จกัตราสนิค้าในภาพรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า การรูจ้กัตราสนิคา้อยู่ในระดบัดทีุกขอ้เช่นเดยีวกนั เรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อย คอื เมื่อพูดถงึผลติภณัฑ์

สเปรยร์ะงบักลิน่กายจะนึกถงึ “เรโซนา ดราย สเปรย”์ เป็นอนัดบัแรก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 รองลงมาคอื การรูจ้กั

คุน้เคยกบัตราสนิคา้ “เรโซนา ดราย สเปรย”์ มากกว่าผลติภณัฑส์เปรย์ระงบักลิน่กายยีห่้ออื่น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.47 ตามลาํดบั 

 ความภกัดีกบัตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิค้าของ “เรโซนา 

ดราย สเปรย”์ ในด้านความภกัดกีบัตราสนิคา้ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.07และเมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การภกัดกีบัตราสนิคา้อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้เช่นเดยีวกนั เรยีงลําดบัจากมากไป

หาน้อย คอื การซือ้ “เรโซนา ดราย สเปรย”์ เป็นประจํา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.25 รองลงมาคอื ครัง้ต่อไปที่จะซื้อ

ผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงบักลิ่นกาย จะซื้อ “เรโซนา ดราย สเปรย์” เท่านัน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.23 การยังคงซื้อ

ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย “เรโซนา ดราย สเปรย”์ ต่อไปแมว้่ายีห่อ้อื่นจะลดราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.99 และ

การยงัคงซือ้ผลติภณัฑส์เปรย์ระงบักลิน่กาย “เรโซนา ดราย สเปรย”์ ถึงแม้จะมกีารเพิม่ราคาสูงขึน้ มคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 2.80 ตามลาํดบั 
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 สินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินค้า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิค้า

ของ “เรโซนา ดราย สเปรย”์ ในด้านสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ของตราสนิค้าในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.83  และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า เครื่องหมายถูก “

” ที่ตราสนิค้า “เรโซนา” เป็นตราสนิค้าที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34 

รองลงมาคอื การที ่“เรโซนา” เป็น สปอนเซอรห์ลกัในรายการ “Thailand’s Got Talent” ทําใหรู้ส้กึมัน่ใจในตรา

สนิคา้ “ เรโซนา” มากขึน้ อยู่ในระดบัไม่ด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.32 ตามลาํดบั 

 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์สเปรยร์ะงบักล่ินกาย “เรโซนา ดราย 

สเปรย”์ 

 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย “เร

โซนา ดราย สเปรย”์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปจัจยั

ดา้นผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัดทีุกดา้นเช่นเดยีวกนั เรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อย คอื ด้านรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 รองลงมาคอื ดา้นความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63 ดา้นประโยชน์หลกั

ของผลติภณัฑ ์มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.62 ดา้นศกัยภาพของผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 และดา้นผลติภณัฑ์

ควบ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.45 ตามลาํดบั ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 รปูลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์ของผลติภณัฑ์

สเปรย์ระงบักลิ่นกาย “เรโซนา ดราย สเปรย์” ในด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัด ีมีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.68 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ โดยเรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อยพบว่า ลวดลายและสขีองบรรจุภณัฑ์

สื่อถึงความทนัสมยั อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 รองลงมาคอื ลกัษณะรูปลกัษณ์ และบรรจุภณัฑ์ใช้ง่าย 

อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 และ ปรมิาณของสเปรยท์ีฉ่ีดแต่ละครัง้กาํลงัด ีอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.24 ตามลาํดบั  

 ความคาดหวงัท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์อง

ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย “เรโซนา ดราย สเปรย”์  ในดา้นความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑใ์นภาพรวมอยู่ใน

ระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัดทีุก

ขอ้เช่นเดยีวกนั เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อยคอื “เรโซนา ดราย สเปรย”์ มหีลายสตูรใหเ้ลอืกใช ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.86 รองลงมาคอื “เรโซนา ดราย สเปรย”์ มหีลายขนาดใหเ้ลอืกใช ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 “เรโซนา ดราย สเปรย”์ 

สามารถปกป้องกลิน่กายไดต้ลอดวนัไดม้ากกว่ายีห่อ้อื่น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 และ“เรโซนา ดราย สเปรย”์ แต่ละ

สูตรมีคุณสมบตัิตรงตามที่โฆษณา ดงัน้ี “สูตรสกินไลท์” สามารถทําให้ผวิใต้วงแขนเรยีบเนียนกระจ่างใสได้

มากกว่าสตูรอื่น  “สตูรครสิตลั” สามารถทําใหไ้ม่เกดิคราบขาวทีเ่สือ้ไดม้ากกว่าสตูรอื่น “สตูรเซก็ซี ่และดลิเีชยีส” 

สามารถใหก้ลิน่หอมเหมอืนน้ําหอมเคาทเ์ตอร ์แบรนดไ์ดม้ากกว่าสตูรอื่น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.45 ตามลาํดบั 

 ประโยชน์หลกัของผลิตภณัฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์ของ

ผลติภณัฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กาย “เรโซนา ดราย สเปรย์” ในด้านประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ์ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ประโยชน์หลกัของผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัดทีุก

ขอ้เช่นเดยีวกนั เรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อย คอื เมื่อสเปรยล์งผวิแลว้ไม่ทําใหผ้วิเหนียวเหนอะหนะ มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.78 รองลงมาคอื ความสามารถระงบักลิน่กายไดด้กีว่าผลติภณัฑร์ะงบักลิน่กายทัว่ไป มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.56 และความแหง้ทนัทหีลงัจากทีส่เปรยไ์ปบนผวิใตว้งแขน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 ตามลาํดบั 

 ศกัยภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ของ

ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย “เรโซนา ดราย สเปรย”์ ในดา้นศกัยภาพของผลติภณัฑใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัด ีมี
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ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ โดยเรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า สามารถระงบักลิน่ได้

ตลอดวนั อยู่ในระดบัด ีมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.77 รองลงมาคอื ไม่ทําให้แพแ้ละระคายเคอืง อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.70 คุณภาพสนิคา้ไม่เปลีย่นแปลงถงึแมจ้ะเกบ็ไวเ้ป็นเวลานาน อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 ไม่

ทิง้คราบขาวทีเ่สือ้ผา้และทีผ่วิใตว้งแขน อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.44 และช่วยบํารุงผวิใต้วงแขนใหข้าวขึน้ 

อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 ตามลาํดบั 

 ผลิตภณัฑ์ควบ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องผลติภณัฑส์เปรย์

ระงบักลิน่กาย “เรโซนา ดราย สเปรย”์ ในดา้นผลติภณัฑค์วบในภาพรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.45 และ

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า การรบัประกนัทีว่่า “ยนิดคีนืเงนิ 5 เท่าถ้าพบว่า

มสีเปรยร์ะงบักลิน่กายทีแ่หง้เรว็กว่า” ทาํใหม้ัน่ใจในคุณภาพว่าดกีว่ายีห่อ้อื่น อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 

รองลงมาคอื การมเีวบ็ไซต์ หรอื เฟสบุค เพื่อใหข้อ้มูลผลติภณัฑข์อง “เรโซนา ดราย สเปรย”์ โดยเฉพาะ ทําให้

มัน่ใจในคุณภาพว่าดกีว่ายีห่อ้อื่น อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.25 ตามลาํดบั 

 

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑส์เปรยร์ะงบักล่ินกาย “เรโซนา ดราย สเปรย”์ 

 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามถี่ในการซือ้ผลติภณัฑส์เปรย์ระงบักลิน่กาย “เรโซนา ดราย สเปรย”์ เฉลีย่ 1 

ขวดต่อเดอืน มปีรมิาณการซือ้เฉลีย่ 1 ขวดต่อครัง้ ซือ้ “เรโซนา ดราย สเปรย”์ ขนาดเลก็ จํานวน 213 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 53.2 ตดัสนิใจซือ้ “เรโซนา ดราย สเปรย”์ เพราะประสทิธภิาพในการระงบักลิน่กาย จํานวน 210 คน คดิ

เป็นร้อยละ 52.5 ผู้ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอื ตัวเอง จํานวน 326 คน คดิเป็นร้อยละ 81.5 ซื้อ “เรโซนา 

ดราย สเปรย”์ จากหา้งโมเดริน์เทรด (Lotus, Big C, ฯลฯ) จํานวน 186 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 และซือ้ “เรโซนา 

ดราย สเปรย”์ ในหน้ารอ้น จาํนวน 394 คน คดิเป็นรอ้ยละ 98.5 

ผูต้อบแบบสอบถามจํานวน 400 คนมขีอ้คดิเหน็ จํานวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.8 มขีอ้คดิเหน็ดงัน้ี มี

คราบขาวตดิเสือ้ผา้และรกัแร ้จํานวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.1 รองลงมาคอื ไม่ระงบัเหงื่อ จํานวน 10 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 25.6 กลิน่เปลีย่นเวลาเหงื่อออกมาก จํานวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 ปรมิาณน้อยและกลิน่ไม่หอม 

จาํนวน 2 คนเท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 5.1 และเวลาฉีดไม่กระจายตวั จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.6 ตามลาํดบั 

 

สรปุและอภิปรายผล  

 ด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑส์เปรย์ระงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์

ดา้นความถี่การซื้อต่อเดอืนและดา้นปรมิาณในการซื้อต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 

จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15-23 ปี มคีวามถีใ่นการซือ้ต่อเดอืนมากทีส่ดุ  

ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กาย เรโซนา 

ดราย สเปรย ์ดา้นความถี่การซือ้ต่อเดอืนและดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

ทีร่ะดบั 0.01 โดยกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรมีปีรมิาณการซือ้ต่อครัง้มากทีส่ดุ 

ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์สเปรย์ระงบักลิ่นกายเรโซนา 

ดราย สเปรย ์ดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยกลุ่มผูบ้รโิภคที่

มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มปีรมิาณการซือ้ต่อครัง้น้อยกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส 

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์

ดา้นความถี่การซื้อต่อเดอืนและดา้นปรมิาณในการซื้อต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 
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โดยกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการมคีวามถีใ่นการซือ้ต่อเดอืนมากทีสุ่ด ส่วนกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ี

อาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ มปีรมิาณการซือ้ต่อครัง้มากทีส่ดุ 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กายเรโซนา 

ดราย สเปรย ์ดา้นความถี่การซือ้ต่อเดอืนและดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

ที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากับ                  

15,000 บาท มคีวามถีใ่นการซือ้ต่อเดอืนมากทีส่ดุ 

 ด้านคณุค่าตราสินค้า 

คุณค่าตราสนิค้าด้านคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรู้ตราสนิคา้ ด้านความสมัพนัธข์องตราสนิคา้กบัคุณค่าที่

เกดิจากการรบัรู ้และด้านความภกัดกีบัตราสนิค้า มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย            

เรโซนา ดราย สเปรย์ ด้านความถี่ในการซื้อต่อเดือน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 0.01 และ 0.01 

ตามลาํดบั โดยพบว่าหากผูบ้รโิภครบัรูคุ้ณภาพของตราสนิคา้ มคีวามภกัดกีบัตราสนิคา้เพิม่ขึน้ จะทําใหม้คีวามถี่

ในการซือ้ต่อเดอืนเพิม่ขึน้ แต่หากผูบ้รโิภครบัรูค้วามสมัพนัธข์องตราสนิคา้กบัคุณค่าเพิม่ขึน้ จะทําใหม้คีวามถี่ใน

การซือ้ต่อเดอืนลดลง เน่ืองจากผูบ้รโิภคเหน็คุณค่าในตวัสนิคา้จงึมปีรมิาณการซือ้จํานวนเพิม่ขึน้ ทําใหไ้ม่ต้องซือ้

บ่อยๆ ความถีจ่งึลดลง 

คุณค่าตราสนิค้าด้านคุณภาพที่เกิดจากการรบัรู้ตราสนิค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์

สเปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์ดา้นปรมิาณการซือ้ต่อครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 ด้านปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์

ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ด้านรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ด้านความคาดหวงัที่มต่ีอผลติภณัฑ์ และด้านศกัยภาพ

ของผลติภณัฑ ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์ดา้นความถีใ่น

การซือ้ต่อเดอืน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์และดา้นศกัยภาพของผลติภณัฑ ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์ดา้นปรมิาณการซือ้ต่อครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

การกาํหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 ผูป้ระกอบการควรศกึษาและตระหนกัถงึความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ควรเน้นทําการตลาดกบั

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายคอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15-23 ปี มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

ตํ่ากว่า 15,000 บาท เน่ืองจากกลุ่มผูบ้รโิภคดงักล่าวมคีวามถีใ่นการซือ้สนิคา้ต่อเดอืนและปรมิาณการซือ้สนิคา้ต่อ

ครัง้มากกว่ากลุ่มผู้บริโภคอื่นๆ สามารถถูกจูงใจด้วยตราสินค้าและปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ดังนัน้

ผูป้ระกอบการควรปรบัปรุงกลยุทธท์างการตลาดและพฒันาผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย์

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคเป้าหมายกลุ่มน้ี 

การรบัรูค้ณุค่าตราสินค้า  

 ผูป้ระกอบการควรเน้นสรา้งการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้า เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหค้วามเชื่อถอืและตดัสนิใจซื้อ

สนิคา้จากคุณค่าตราสนิคา้ทีส่ ือ่ออกไป ทาํใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในคุณภาพของสนิคา้ จากการศกึษาพบว่าผูบ้รโิภค

รอ้ยละ 52.5  ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์เพราะเชื่อในประสทิธภิาพในการ

ระงบักลิน่กาย ดงันัน้ควรมกีารนําเสนอตราสนิคา้ในสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบต่างๆ เพื่อทําใหผู้บ้รโิภค

เกดิการจดจาํไดเ้พิม่ขึน้ พยายามสือ่ใหเ้หน็ตราสนิคา้ รวมถงึคุณสมบตัขิองสนิคา้ในดา้นประสทิธภิาพในการระงบั
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กลิน่กาย เช่น การเสนอตราสนิคา้ลงในโฆษณาหรอืรายการโทรทศัน์ การเป็นผูส้นันสนุนในเกมโชวต่์างๆ เป็นต้น 

เพื่อให้ตราสนิค้าเรโซนาสามารถเข้ามาอยู่ในใจผู้บรโิภคในขณะที่กําลงันึกถึงผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กาย          

ทุกครัง้  

 จากผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ดา้นความสมัพนัธข์องตราสนิคา้กบั

คุณค่าทีเ่กดิจากการรบัรูเ้ป็นลาํดบัแรก แสดงว่าตราสนิคา้เรโซนาสรา้งความเชื่อมัน่ในใจของผูบ้รโิภคว่ามคีุณภาพ

ดแีละเชื่อถอืได ้เหน็ว่าตราสนิคา้เรโซนาเป็นผลติภณัฑส์าํหรบัผูห้ญงิ หากตอ้งการขยายกลุ่มลกูคา้ไปยงัผูช้ายต้อง

มกีารสรา้งตราสนิคา้ รปูลกัษณ์ผลติภณัฑข์ึน้มาใหม่ใหแ้ตกต่างชดัเจนจากผลติภณัฑส์าํหรบัผูห้ญงิ 

 ผูป้ระกอบการควรใชก้ารสง่เสรมิการขาย เช่น การลดราคา การซือ้ 1 แถม 1 การขายเป็นคู่ เพื่อจูงใจให้

ผูบ้รโิภคเดมิไม่เปลีย่นไปใชย้ีห่อ้อื่นหรอืจงูใจผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนไม่สงูนัก ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในตรา

สนิคา้อยู่แลว้ การสง่เสรมิการขายจะทําใหผู้บ้รโิภคเกดิการซือ้ซํ้า ทัง้ยงัสามารถดงึดูดความสนใจผูบ้รโิภคใหม่ให้

มาซือ้อกีดว้ย เน่ืองจากผลการศกึษาในดา้นความจงรกัภกัดพีบว่า ผูบ้รโิภคอาจเปลีย่นไปใชผ้ลติภณัฑส์เปรยร์ะงบั

กลิน่กายยีห่อ้อื่นได ้หากผลติภณัฑ ์เรโซนา มรีาคาสงูขึน้ หรอืยีห่อ้อื่นมกีารลดราคา  

 ผูป้ระกอบการควรใช้ความมชีื่อเสยีง คุณภาพของผลติภณัฑ ์ภาพลกัษณ์ที่ดขีองตราสนิค้าเรโซนา ใน

สายตาของผูบ้รโิภค ในการตอกยํ้าตราสนิคา้ผ่านสือ่โฆษณาต่างๆ ทัง้สือ่ออนไลน์ สือ่โทรทศัน์ สื่อสิง่พมิพ ์เป็นต้น 

เพราะหากผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในตราสนิคา้เรโซนาเพิม่ขึน้ จะทาํใหผู้บ้รโิภคซือ้ผลติภณัฑม์ากขึน้ ส่งผลให้

ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา สามารถรกัษาความเป็นผูนํ้าทางการตลาดผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย

หรอือาจเพิม่ส่วนแบ่งทางตลาดไดม้ากขึน้ เน่ืองจากผลการศกึษาพบว่า คุณค่าตราสนิค้าดา้นคุณภาพทีเ่กดิจาก

การรบัรูต้ราสนิคา้ ความสมัพนัธข์องตราสนิคา้กบัคุณค่าทีเ่กดิจากการรบัรู ้ความภกัดกีบัตราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน 

 จากผลการศกึษาพบว่า ถ้าผูบ้รโิภครบัรูค้วามสมัพนัธข์องตราสนิคา้กบัคุณค่าเพิม่ขึน้ ส่งผลใหม้คีวามถี่

ในการซือ้ต่อเดอืนลดลง โดยคุณค่าตราสนิคา้ดา้นความสมัพนัธข์องตราสนิคา้กบัคุณค่าทีเ่กดิจากการรบัรูเ้พิม่ขึน้ 

1 หน่วย จะทาํใหพ้ฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อ

เดอืนลดลง 0.182 หน่วย เน่ืองจากผูบ้รโิภคเหน็คุณค่าในตวัสนิคา้แลว้มกีารซือ้ผลติภณัฑจ์ํานวนมากขึน้ ทําใหไ้ม่

ตอ้งซือ้บ่อยๆ ความถีจ่งึลดลง ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรใชก้ารสง่เสรมิการขายทีช่่วยใหผู้บ้รโิภคเกดิการซือ้เพิม่ขึน้

ทัง้ความถีแ่ละปรมิาณในการซือ้ เช่น การชงิโชค ชงิรางวลั จะทําใหผู้บ้รโิภคซือ้มากขึน้และบ่อยขึน้เพื่อชงิโชคลุน้

รบัรางวลั  

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์

 ผูป้ระกอบการควรมกีารพฒันาคุณภาพผลติภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง แต่ไม่ควรปรบัรูปลกัษณ์ผลติภณัฑบ์่อย

เพราะจะทําให้ผู้บรโิภคสบัสน ควรเน้นการพฒันาคุณสมบตัิการใช้โดยการออกผลติภัณฑ์สูตรใหม่ การพฒันา

คุณภาพผลติภณัฑใ์หด้ยีิง่ขึน้ เช่น การทาํใหว้งแขนขาวขึน้ การไม่ทิง้คราบขาวทีเ่สือ้ผา้และผวิใต้วงแขน ปรมิาณ

การฉีดแต่ละครัง้เหมาะสม เพื่อเป็นการสรา้งความรูส้กึที่ดต่ีอผลติภณัฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กายของผูบ้รโิภคทัง้ใน

ดา้นการใชง้าน คุณภาพของผลติภณัฑ ์และสรา้งภาพลกัษณ์การเป็นผูนํ้าผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กายทีม่กีาร

วจิยัและพฒันาคุณภาพผลติภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง ทําใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้งึความแตกต่างและคุณภาพทีเ่หนือกว่าตรา

สนิคา้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กายอื่น ซึง่ผูบ้รโิภครบัทราบและยนิดทีีจ่ะจ่ายเงนิซือ้สนิคา้ทีม่คีุณภาพดใีนมูลค่า

ทีสู่งขึน้ เน่ืองจากผลการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคมคีวามรูส้กึที่ดต่ีอผลติภณัฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กายเรโซนา ดราย 

สเปรย ์ในดา้นของสตูรผลติภณัฑ ์รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์และบรรจุภณัฑ ์ 

 ผู้ประกอบการควรมีการให้ขอ้มูลผลติภณัฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กายเรโซนา ดราย สเปรย์ในสื่อออนไลน์

ต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์เฟสบุค ใหผู้บ้รโิภครูจ้กัผลติภณัฑม์ากขึน้และเป็นช่องทางการสือ่สารทางการตลาดทีส่ามารถ
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เขา้ถึงผู้บรโิภคได้ง่าย เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ เรโซนา มหีลายสูตร หลายกลิน่ และหลายรูปแบบ การมขี้อมูลให้

ผู้บรโิภครบัรู้จะทําให้ผู้บริโภคมัน่ใจและเชื่อมัน่ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย 

สเปรยม์ากขึน้ 

 จากผลการศกึษาพบว่า ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามพอใจในศกัยภาพของผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ จะทําใหม้คีวามถี่ใน

การซือ้ต่อเดอืนเพิม่ขึน้ โดยปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นศกัยภาพของผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ 1 หน่วย จะทําใหพ้ฤตกิรรม

การซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์ดา้นความถี่ในการซือ้ต่อเดอืนเพิม่ขึน้ 0.152 หน่วย 

ซึง่ดา้นศกัยภาพของผลติภณัฑท์าํใหเ้กดิความถี่ในการซือ้มากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑอ์ื่นๆ ดงันัน้

ผูป้ระกอบการควรมกีารวจิยัและพฒันาเพื่อเพิม่ศกัยภาพของผลติภณัฑ ์เช่น คุณสมบตัใินการระงบักลิน่กายใหด้ี

ขึน้ระยะเวลานานขึน้ พฒันาคุณสมบตัไิม่ก่อใหเ้กดิการแพห้รอืระคายเคอืงใต้วงแขน อายุการเกบ็รกัษาทีน่านขึน้ 

ไม่ทิง้คราบบนเสือ้ผา้ และบาํรุงผวิใตว้งแขน เป็นตน้  

 จากผลการศกึษาพบว่า ถา้ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัเกนิความคาดหวงัของผูบ้รโิภค จะทําใหม้คีวามถี่ในการซือ้

ต่อเดอืนเพิม่ขึน้ โดยปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ 1 หน่วย จะทําใหพ้ฤตกิรรม

การซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์ดา้นความถี่ในการซือ้ต่อเดอืนเพิม่ขึน้ 0.123 หน่วย 

ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรวจิยัและพฒันาคุณสมบตัขิองผลติภณัฑใ์หม้หีลายสตูรหลายกลิน่ใหเ้ลอืกใช ้มหีลายขนาด 

มคีุณสมบตัใินการระงบักลิน่กายระยะเวลานานขึน้ เป็นตน้ 

 จากผลการศกึษาพบว่า ถ้าเปลี่ยนแปลงรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์บ่อย จะทําให้มคีวามถี่ในการซือ้ต่อเดอืน

และปรมิาณการซือ้ต่อครัง้ลดลง โดยคณุค่าตราสนิคา้ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ 1 หน่วย จะทาํใหพ้ฤตกิรรม

การซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์ดา้นความถี่ในการซื้อต่อเดอืนลดลง 0.094 หน่วย 

และมปีรมิาณการซือ้ต่อครัง้ลดลง 0.280 หน่วย ดงันัน้ผูป้ระกอบการไม่ควรเปลีย่นแปลงรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์

สเปรย์ระงับกลิ่นกายเรโซนา ดราย สเปรย์บ่อยเกินไป หรือมีรูปลักษณ์คล้ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่น ซึ่งจะทําให้

ผู้บริโภคเกิดความสบัสนได้ ควรสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ที่ผู้บริโภคจะสามารถรบัรู้ได้ทนัทวี่าเป็นผลติภณัฑ์

ของเรโซนา 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบคุณค่าตราสนิคา้อื่นๆ ทีเ่ป็นคู่แขง่ขนัในตลาด เพื่อใหท้ราบถงึความ

คดิเหน็ของผู้บรโิภคต่อตราสนิค้าอื่นๆ รวมถึงใช้เป็นแนวทางสร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทําให้เกิด

ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

2. ควรมีการศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อคุณค่าตราสนิค้าและพฤติกรรมและการ

ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์เพื่อจะไดท้ราบปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้มากขึน้ 

3. ควรมกีารศกึษาแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดแ้สดงความคดิเหน็ทีม่ต่ีอผลติภณัฑส์เปรย์

ระงบักลิน่กายเรโซนา ดราย สเปรย ์ไดม้ากขึน้และมขีอบเขตเน้ือหาทีก่วา้งขึน้ เพื่อนําผลทีไ่ดไ้ปใชใ้นการปรบัปรุง

ผลติภณัฑใ์หด้ยีิง่ขึน้ 

4. ควรมกีารศกึษาความพงึพอใจในผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กายเรโซนา ดราย สเปรย ์หรอืทศันคติ

ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใชผ้ลติภณัฑ ์เพื่อนําผลทีไ่ดไ้ปใชใ้นการปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หด้ยีิง่ขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบูรณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะหอ์ย่างดยีิง่จาก รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์

อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดใ้หค้าํปรกึษา แนะนํา และขอ้คดิเหน็ต่างๆ ในการทาํวจิยั ตลอดจนการตรวจแกไ้ข

ขอ้บกพร่อง จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่าง

สงูไว ้ณ ทีน้ี่ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา และอาจารย ์ ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกุิล ทีก่รุณา

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย และกรุณาเป็นคณะกรรมการพิจารณา

โครงการสารนิพนธ ์รวมถงึการใหค้าํปรกึษา แนะนําแนวทางในการทาํสารนิพนธจ์นสาํเรจ็สมบรูณ์ 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบจนทําให้สารนิพนธ ์

ฉบบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

ขอกราบขอบพระคุณตระกูลจวิะรงัสนีิ และจุฑาวนิชกุล ผู้ให้ความรกัให้แรงใจและสนับสนุนให้ได้รบั

การศกึษาเป็นอย่างดมีาโดยตลอดตลอดจนพระคุณของครูอาจารย์ทุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็น

พืน้ฐานสาํคญัก่อใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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	สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงวิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะความคิดเห็นมีความหมายที่แคบกว่าเจตคติ เพราะความคิดเห็นของบุคคลเปลี่ยนไปตามข้อเท็จจริง (Fact) และเจตคติ (Attitude) ของบุคคลที่...
	กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็นหมายถึง การแสดงออกโดยการพูดหรือเขียนเกี่ยวกับ เจตคติ ความเชื่อ หรือค่านิยมของบุคคล ความคิดเห็นไม่เหมือนเจคติตรงที่ไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงความรู้สึก อารมณ์ หรือแม้กระทั่งการแสดงพฤติกรรมที่จะตอบสนองหรื...
	จากความหมายของความคิดเห็นที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ความคิดเห็น เป็นการแสดงออกด้านความรู้สึก ความเชื่อ ค่านิยม และการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยอาจใช้การพูดหรือการเขียนให้สอดคล้องกับความรู้สึกภายในของตนเองซึ่งออกมาจากประสบการณ์หรือสภ...
	6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
	แอสเซล (1998) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ว่า เป็นกระบวนการของบุคคลในการเลือก (Select) ประมวล (Organize) และตีความ (Interpret) สิ่งเร้า จนเกิดเป็นภาพรวมของสิ่งนั้น ๆ การรับรู้ของผู้บริโภคแต่ละคนจึงแตกต่างกัน เนื่องจากการรับรู้ขึ้นอยู่กับความต้องการ ค่าน...
	1.การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) เป็นกระบวนการแรกของการรับรู้ ผู้บริโภคจะเลือกดูสิ่งที่ตนสนใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของตน โดยผู้บริโภคจะเลือกรับข่าวสารจากพื้นฐานทางจิตวิทยา (Psychological Set) เนื่องจากในวันหนึ่ง ๆ มีข่าวสารเข้ามามากมาย ผ...
	2.การเลือกประมวลข้อมูล (Perceptual Organization) เป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคจัดกลุ่ม
	ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ จนเกิดเป็นภาพที่สมบูรณ์ โดยการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาระดับราคาสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย ลักษณะของตราสินค้า และอื่น ๆ จนเกิดเป็นภาพรวมของสินค้าในใจผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคมักจะมีแนวโน้มในการรวบรวมสิ่งที่รับ...
	3.การเลือกตีความ (Perceptual Interpretation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการรับรู้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) การเลือกตีความโดยจัดประเภท (Categorization) ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเป็นกา...
	7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
	ธงชัย สันติวงษ์ (2537: 24) ยังได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม คือ การกระทำหรือการแสดงออกของมนุษย์ที่ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมเป็นการแสดงออกเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการแสดงออกเป็นการกระทำดังกล่าวนี้ จะมีกระบวนการของสิ่งต่...
	ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคทำการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมิน การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทำของผู้บริโภค เพื่อจัดสิ่งกระตุ้น...
	ในงานวิจัยนี้ พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง การแสดงออกในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นกาย เรโซนา ดราย สเปรย์ อันเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และ...

