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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาถึงคุณค่าตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนั

ยี่ห้อคอลเกตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ ผู้บริโภคที่ซื้อและใช ้          

ยาสฟีนัคอลเกต ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทัง้สิน้ 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบ

สมมตฐิาน คอืการวเิคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์

ความสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 

 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 35 - 44 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีเป็นพนักงาน

บรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,000 บาทขึน้ไป และมสีถานภาพโสด  

 ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ยาสฟีนัคอลเกตโดยรวมอยู่ในระดบัด ี 

 ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มคี่าใชจ้่าย โดยเฉลีย่ประมาณ 110 บาท/ครัง้ จาํนวนทีซ่ือ้โดยเฉลีย่ส่วนใหญ่ ประมาณ 1 

ชิน้/ครัง้ และขนาดทีซ่ือ้โดยเฉลีย่สว่นใหญ่ ประมาณ 132 กรมั  

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เฉลีย่ 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 คุณค่าตราสนิค้า ดา้นการตระหนักรูต้ราสนิคา้ ดา้นการรบัรู้คุณภาพ ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้และ

ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นปรมิาณในการซือ้เฉลีย่ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 คุณค่าตราสนิค้า ดา้นการตระหนักรูต้ราสนิคา้ ดา้นการรบัรู้คุณภาพ ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้และ

ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นขนาดในการซือ้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่าและระดบั

ปานกลาง ตามลาํดบั 

 

คาํสาํคญั: ตราสนิคา้ ความสมัพนัธ ์การซือ้ ยาสฟีนั  
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Abstract 

 

This research aims to study the Brand equity relating to consumer purchasing behavior of colgate 

Toothpaste in Bangkok. The sample in this research was 400 consumers within the Bangkok metropolis who 

used Colgate toothpaste. It was conducted using questionnaires as the tool to collect the data, using various 

methods in the data analysis including percentage, average, standard deviation, and the analysis of 

difference using t-test, one-way analysis of variance, Pearson product moment correlation coefficient. 

The results were analyzed as follows: 

 Most consumers are female, between 35 - 44 years old, hold bachelor’s degrees, are private 

company employees, with average monthly income within 10,001 - 20,000 baht and single. 

 Most consumers have a good overall brand equity toward colgate toothpaste.  

 Most consumers spend per time is 110 baht by average, 1 unit per time and average size 132 

grams. 

 The results of hypotheses testing are that:  

 There is a low positive correlation between brand equity in terms of perceived quality, brand 

associations and brand loyalty and purchasing behavior of colgate toothpaste in expenditure per time with a 

statistical significance of 0.01 level.  

 There is a low positive correlation between brand equity in terms of brand awareness, perceived 

quality, brand associations and brand loyalty and purchasing behavior of colgate toothpaste in unit per one 

time with a statistical significance of 0.01 level.  

 There is a low and moderate positive correlation between brand equity in terms of brand 

awareness, perceived quality, brand associations and brand loyalty and purchasing behavior toward colgate 

toothpaste in size to purchase with a statistical significance of 0.01 level.   

 

Keywords:  Brand, Relationship, Buying Toothpaste 

 

บทนํา 

 ทุกวนัน้ีคงไม่มบี้านไหนไม่มยีาสฟีนั เพราะเป็นของใช้จําเป็นพื้นฐานที่ใช้ประจําวนัละอย่างน้อย 2 ครัง้ 

อตัราการใชย้าสฟีนัของคนไทยกน่็าจะอยู่ทีม่ากกว่า 90% แต่คงไม่ถงึ 100% เน่ืองจากยงัมคีนในถิน่ทุรกนัดารบาง        

แห่งทีค่งขาดแคลนเครื่องใชเ้หล่าน้ี ซึง่นัน่กเ็ป็นเรื่องทีน่่าเหน็ใจสาํหรบัคนทีอ่ยู่ในถิน่ทุรกนัดาร  

  วกิพิเีดยี (29 ตุลาคม 2557) ระบุว่า “ยาสฟีนั” ถอืกําเนิดขึน้ครัง้แรกในสมยัอยีปิต์โบราณ โดยยาสฟีนัทํา

จากการผสมวตัถุดบิธรรมชาติไดแ้ก่ เกลอืป่น พรกิไทยป่น ใบมนิต์ และดอกไม้ต่างๆ ในสมยัโรมนัมกีารคดิค้นสูตร   

ยาสฟีนัของตัวเองขึ้นมาใหม่ ซึ่งออกแนวค่อนข้างแปลกประหลาดเพราะใช้ปสัสาวะของมนุษย์เป็นส่วนผสมหลกั            

โดยชาวโรมนัเชื่อว่าแอมโมเนียทีอ่ยู่ในปสัสาวะอาจจะช่วยใหฟ้นัขาวสะอาดขึน้ ต่อมาช่วงราวศตวรรษที ่18 ยาสฟีนั

ตํารบัอเมรกินัทีใ่ชข้นมปงัเผา ศตวรรษที ่19 นิยมยาสฟีนัประเภทผง จนถงึยุคสมยัปจัจุบนั 

 บรษิทัคอลเกตถอืเป็นผูผ้ลติเจา้แรกทีค่ดิคน้ยาสฟีนัแบบหลอดบบีขึน้มาเมื่อปี ค.ศ.1896 สาํหรบั “คอลเกต” 

เป็นผลติภณัฑเ์กี่ยวกบัช่องปากอย่าง ยาสฟีนั แปรงสฟีนั ก่อตัง้โดยวลิเลยีม คอลเกต และฟรานซสิ สมธิ ในปี ค.ศ.

1806 ในชื่อ Smith and Colgate ต่อมาในปี ค.ศ.1813 วลิเลยีม คอลเกต ซือ้หุน้กลบัคนืมาและเปลีย่นชื่อบรษิทั เป็น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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William Colgate and Company เมื่อนายวลิเลยีม คอลเกต เสยีชวีติแลว้ ในปี ค.ศ.1857 ชื่อบรษิทักเ็ปลีย่นมาเป็น 

Colgate & Company และ ในปีค.ศ.1873 จาํหน่ายสนิคา้ยาสฟีนัคอลเกต 

 ต่อมาในปี ค.ศ.1928 บริษัทได้รวมตวักบับรษิัท Palmolive-Peet Company ซึ่งเป็นบริษัทผลติสบู่ 

Palmolive จงึไดเ้ปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น Colgate Palmolive-Peet Company ในปีเดยีวกนันัน้เอง ไดอ้อกสนิคา้จําหน่าย

ไปทัว่โลก หลงัจากนัน้ได้เปลี่ยนชื่อบรษิัทให้สัน้ลงเป็น Colgate-Palmolive Company ซึ่งปจัจุบนัจําหน่ายสนิค้า

มากกว่า 200 ประเทศ  

  นอกจากน้ียังมีตราสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ดูแล เช่น Palmolive, Protex, Sorriso, Kolynos, Axion, 

Soupline, Fab โดยในประเทศไทย บรหิารงานโดย บรษิทั คอลเกต-ปาลม์โอลฟี (ประเทศไทย) จํากดั ตลาดยาสฟีนั

บา้นเรามูลค่ากว่า 1 หมื่นลา้น “คอลเกต” เป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นผูนํ้า ท่ามกลางการแข่งขนัทีรุ่นแรงจากตราสนิคา้ต่างๆ 

มากมายทีม่จีุดแขง็ของตวัเองแตกต่างกนัไป (สยามธุรกจิ: 2556) 

  เมื่อมกีารแข่งขนักนัมากขึน้ การสร้างตราสนิค้าจงึมคีวามสําคญัในวงการตลาดทัว่โลก เพราะตราสนิคา้ที่

สามารถสรา้งความจดจาํ และครองใจผูบ้รโิภคไดอ้ย่างต่อเน่ืองกนัตลอดเวลาย่อมไดเ้ปรยีบกว่าตราสนิคา้อื่นๆ ในสนิคา้

ชนิดเดยีวกนั และย่อมสง่ผลถงึการเตบิโตของยอดขายสนิคา้ การสรา้งตราสนิคา้จงึมคีวามสาํคญั (รูเ้ท่าทนัตราสนิคา้: 

บุญอยู่ ขอพรประเสรฐิ) 

  ตราสนิค้าคอลเกต เป็นตราสนิค้าที่บรโิภครูจ้กักนัดวี่าเป็นสนิค้าประเภทยาสฟีนั ที่มชีื่อเสยีงมานาน เป็น

ผู้นําด้านยาสฟีนั และได้รบัความเชื่อถือมากที่สุด ดงันัน้ผู้วจิยัจงึต้องการศกึษาว่าการตระหนักรู้ตราสนิค้า การรบัรู้

คุณภาพ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และ ความเชื่อมโยงตราสนิคา้นัน้ เป็นสาเหตุสาํคญัทีท่ําใหผู้บ้รโิภคใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การตดัสนิใจซือ้ยาสฟีนัยีห่อ้คอลเกตหรอืไม่ 

 จากทีก่ล่าวมาทาํให ้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกตของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะเหน็ว่าเป็นสนิคา้ทีม่คีวามจําเป็นพืน้ฐานทีใ่ชใ้นชวีติประจําวนั โดยผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานครมกีําลงัซื้อ และสามารถเข้าถึงสื่อทางการตลาดได้มากกว่า ซึ่งผลการวจิยัในครัง้น้ีจะใช้นําไป

ประยุกต ์และพฒันากลยุทธก์ารตลาดกบัผลติภณัฑอ์ื่นๆ ในการสรา้งคุณค่าตราสนิคา้เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิการยอมรบัใน

แบรนดไ์ดด้ยีิง่ขึน้  

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร ์

 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสนิค้ากบัพฤติกรรมการซื้อยาสฟีนัคอลเกตของผู้บรโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

   1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 

   1.1.1  เพศ 

   1.1.2  อายุ 

   1.1.3  ระดบัการศกึษา 

   1.1.4  อาชพี 

   1.1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

   1.1.6  สถานภาพสมรส 
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   1.2  คุณค่าตราสนิคา้ (Brand Equity) ประกอบดว้ย 

   1.2.1  ดา้นการตระหนกัรูต้ราสนิคา้  

   1.2.2  ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ 

   1.2.3  ดา้นความเชื่อมโยงตราสนิคา้ 

   1.2.4  ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ยาสฟีนัคอลเกต ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผู้บรโิภคที่มีเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สถานภาพสมรส แตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2.  คุณค่าตราสนิคา้ประกอบดว้ยดา้นการตระหนกัรูต้ราสนิคา้ ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ ดา้นความเชื่อมโยงกบั

ตราสนิค้า ด้านความภักดีต่อตราสนิค้า มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อยาสฟีนัคอลเกตของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 35) 

เป็นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ และการใชข้องผูบ้รโิภค เพื่อให้

ทราบถึงลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การใช้ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นคําตอบที่จะช่วยให้นักการตลาด

สามารถจดักลยุทธท์างการตลาดทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม คาํถามทีใ่ชเ้พื่อการ

คน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6WS และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย Who, What, Why, When, Where และ How 

เพื่อคน้หาคาํตอบ 7 Outlets และ Operations  

 2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร ์ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 

41-42) กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้

อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ทีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญั

และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคม วฒันธรรมช่วย

อธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมี

ประสทิธผิลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

 3.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิของ Aaker (1991) คอืแบบจาํลองคุณค่า

ตราสนิค้า (Brand Equity Model) ได้อธบิายว่า คุณค่าตราสนิค้านัน้มอีงค์ประกอบ 5 ส่วนด้วยกนั ซึ่งได้เลอืกมา           

4 องคป์ระกอบ ทีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค ดงัต่อไปน้ี 

  3.1 การตระหนกัรูต้ราสนิคา้ (Brand Awareness) 

  3.2 คุณภาพทีถู่กรบัรู ้(Perceived Quality) 

  3.3 การเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ (Brand Associations) 

  3.4  ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) 

 ผูว้จิยัไดเ้ลอืกองคป์ระกอบมาเพยีง 4 องคป์ระกอบนัน้ เพราะมคีวามสมัพนัธแ์ละเกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรม  

การซื้อของผู้บริโภคโดยตรง และเป็นองค์ประกอบที่สามารถสร้างคุณค่าตราสนิค้าให้เกิดขึน้ในใจผู้บริโภคได้ ซึ่ง

องคป์ระกอบที ่5 นัน้ เป็นเรื่องของสนิทรพัยข์องตราสนิคา้ เช่น สทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ หรอืความสมัพนัธข์อง

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ซึง่เกีย่วขอ้งกบัคู่แขง่ 
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 นอกจากน้ีผู้วจิยัได้นํางานวจิยัที่เกีย่วขอ้งต่างๆ มาเป็นแนวทางในการศกึษาค้นควา้ เช่น จรีพา วงศธ์ดิา 

(2551) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง “บทบาทของคุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้สนิคา้หตัถกรรมยีห่อ้ “Doi Tung by Mae Fah Luang” ในกรุงเทพมหานคร” วุฒกุิล ทองลิม่ (2552) ไดท้าํการศกึษา

เรื่อง “คุณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทม์อืถอืแอลจขีองผูบ้รโิภค ในกรุงเทพมหานคร” เบญจลกัษณ์      

ดไีพศาลกุล (2555) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง “คุณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมและแนวโน้มการซือ้สนิคา้เพดดกีรขีอง

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สนัธนี พรหมอกัษร (2551)[5] ไดท้ําการศกึษาเรื่อง “คุณค่าตราสนิคา้ทีส่มัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอภตัตาคารเอม็เคโกลด”์ นคัมน ภู่ทอง (2550) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัที่

มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกี ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” นํามาเป็นแนวทาง

ในการกําหนดชื่อเรื่อง กรอบแนวคดิ การกําหนดตวัแปรต่างๆทีใ่ชใ้นการวจิยั นิยามศพัท ์สมมตฐิานในการวจิยั การ

ออกแบบสอบถาม รวมถึงการอภปิรายผล และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในงานวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธ ์

ต่อพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัยีห่อ้คอลเกตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่มคีวามแตกต่างจากงานวจิยัทีนํ่ามา

ศกึษาคน้ควา้ คอื ประเภทของสนิคา้ ยาสฟีนัเป็นสนิคา้ Consumer ซึง่มคีู่แขง่ทางการตลาดค่อนขา้งสงู  

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้และใชย้าสฟีนัคอลเกต ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่

ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คือ ผู้บริโภคที่ซื้อและใช้ยาสฟีนัคอลเกต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน จึงใช้สูตรการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร (กัลยา             

วานิชยบ์ญัชา 2546: 74) และไดก้ําหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% ไดข้นาดกลุ่ม

ตวัอย่าง จาํนวน 385 คน 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 

 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 35 - 44 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีเป็นพนักงาน

บรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,000 บาทขึน้ไป และมสีถานภาพโสด  

 ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ยาสฟีนัคอลเกตโดยรวมอยู่ในระดบัด ี 

 ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มคี่าใชจ้่าย โดยเฉลีย่ประมาณ 110 บาท/ครัง้ จาํนวนทีซ่ือ้โดยเฉลีย่ส่วนใหญ่ ประมาณ 1 

ชิน้/ครัง้ และขนาดทีซ่ือ้โดยเฉลีย่สว่นใหญ่ ประมาณ 132 กรมั  

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เฉลีย่ 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 คุณค่าตราสนิค้า ดา้นการตระหนักรูต้ราสนิคา้ ดา้นการรบัรู้คุณภาพ ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้และ

ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นปรมิาณในการซือ้เฉลีย่ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 คุณค่าตราสนิค้า ดา้นการตระหนักรูต้ราสนิคา้ ดา้นการรบัรู้คุณภาพ ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้และ

ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ดา้นขนาดในการซือ้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่าและระดบั

ปานกลาง ตามลาํดบั 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาคน้ควา้เรื่อง “คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัยีห่อ้คอลเกต

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปประเดน็สาํคญัมาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มีเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สถานภาพสมรส 

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

   1.1  ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนัคอลเกตของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

    จากการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นค่าใชจ้่าย

ในการซือ้เฉลีย่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากว่า

ยาสฟีนัคอลเกตเป็นสนิคา้อุปโภค บรโิภค ประเภททีใ่ชบ้รโิภคไดท้ัง้เพศชาย และเพศหญงิ ทาํใหค้วามแตกต่างระหว่าง

เพศลดลง นอกจากน้ีผูบ้รโิภคในปจัจุบนัไม่ว่าจะเพศชาย หรอืเพศหญงิ ต่างกใ็หค้วามสนใจในการเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ี่

มคีุณภาพ และสนองตอบความต้องการมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกชยั ทองจนัทร ์(2545) ศกึษาเรื่อง 

ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัตราสนิค้าของผลติภัณฑ์ยาสฟีนัในผู้บรโิภคเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศของ

ผูบ้รโิภคไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคยาสฟีนั  

   ส่วนพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนัคอลเกต ด้านปริมาณในการซื้อเฉลี่ย พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ

แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อยาสฟีนัคอลเกตแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดยเพศชายมปีรมิาณการซือ้เฉลีย่มากกว่าเพศหญงิ เน่ืองจากเพศชายไม่นิยมเดนิจบัจ่ายซือ้ของ

บ่อยๆ เหมอืนเพศหญงิ ดงันัน้เวลาซือ้ของแต่ละครัง้จงึซือ้ปรมิาณมากเกบ็ตุนไว ้เพื่อทีจ่ะไดไ้ม่ต้องออกไปจบัจ่ายซือ้

ของบ่อยๆ ซึง่แตกต่างจากเพศหญิงที่นิยมการเดนิจบัจ่ายซื้อของเป็นประจํา ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นัยนันท ์

รุ่งเรอืง (2554) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคยาสฟีนัของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศมี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคยาสฟีนัในดา้นประเภทยาสฟีนัทีใ่ช ้ดา้นปรมิาณทีใ่ช ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ พทัธนนัท ์เจรญิสุขบรรจง (2550) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผงซกัฟอกยีห่อ้บรสีของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศแตกต่างมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อผงซกัฟอกยี่ห้อบรีสของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นขนาดทีท่่านซือ้เป็นประจํา(กโิลกรมั) ดา้นปรมิาณในการซือ้แต่ละครัง้ (ถุง) ดา้นจํานวนเงนิทีซ่ือ้

แต่ละครัง้ (บาท) และดา้นจาํนวนครัง้ทีท่่านซกัผา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั 

   ส่วนพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นขนาดในการซือ้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากยาสฟีนัคอลเกตเป็นสนิคา้อุปโภค บรโิภค ทีม่คีวามจาํเป็นในชวีติประจาํวนั ดงันัน้ ไม่ว่าเพศชาย หรอื

เพศหญงิต่างกต็อ้งบรโิภคยาสฟีนั นอกจากน้ีผูบ้รโิภคทัง้เพศชาย และเพศหญงิ ต่างกเ็ลอืกผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ และ

ขนาดทีเ่หมาะสมใหก้บัตวัเอง และครอบครวั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เนตรพงษ์ กุลจริาธนโชต ิ(2545) ศกึษาเรื่อง 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อทศันคต ิและพฤตกิรรมการบรโิภคยาสฟีนัสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พบว่า 

เพศทีแ่ตกต่างกนั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคในดา้นความถี่ในการใช ้ขนาดในการซือ้ และปรมิาณใน

การซือ้ 

 

 



 7 

  1.2  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนัคอลเกตของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

   จากการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นค่าใชจ้่าย

ในการซือ้เฉลีย่ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่ี

อายุมากกว่า 45 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เฉลีย่มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภค

กลุ่มน้ีมรีายได้ค่อนขา้งสงูมกีําลงัทีส่ามารถซือ้สนิค้าไดใ้นปรมิาณมาก สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 298) 

กล่าวว่า อายุมผีลต่อพฤติกรรมการแสดงออก และพฤตกิรรมการซือ้ อายุเป็นปจัจยัที่ทําใหค้นมคีวามแตกต่างกนัใน

เรื่องความคดิ และพฤตกิรรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนิดา เสถยีรธนากร(2551) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้า

และทศันคติด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ของผู้บริโภคภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจ ิ            

แตกต่างกนั และ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนุร ีสนุทรเดชะ ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การบรโิภคผลติภัณฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าสใ์นเขตกรุงเทพมหานคร (2557) พบว่า ผู้บรโิภคที่อายุแตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้สด์า้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่นในการซือ้แตกต่างกนั 

   ส่วนพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนัคอลเกต ด้านปริมาณในการซื้อเฉลี่ย พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุ    

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อยาสฟีนัคอลเกต ดา้นปรมิาณในการซือ้เฉลีย่ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิต ิ           

ทีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดยผูบ้รโิภคทีม่มีากกว่า 45 ปีขีน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอล

เกต ด้านปรมิาณในการซือ้เฉลีย่มากทีสุ่ด เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีส่วนใหญ่มคีรอบครวัแลว้ทําใหม้จีํานวนสมาชกิใน

ครอบครวัเพิ่มมากขึน้จงึซื้อสนิค้าในปรมิาณมากเพื่อให้สมาชิกในครอบครวับริโภคอย่างเพยีงพอ ซึ่งสอดคล้องกบั 

ทฤษฎรีปูแบบพฤตกิรรมการซือ้และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค (Kotler. 2003) โดยปจัจยัส่วน

บุคคลในดา้นอายุนัน้เป็นปจัจยัหน่ึงทีส่่งผลต่อความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้แต่ละราย โดยผ่านกระบวนการตดัสนิใจของผู้

ซือ้ ของผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นยันนัท ์รุ่งเรอืง (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภค

ยาสฟีนัของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคยาสฟีนั ในดา้นประเภท

ยาสฟีนัทีใ่ช ้ด้านปรมิาณการซือ้ต่อครัง้ ด้านสถานทีซ่ือ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฤทยัรตัน์ เนียมสวสัดิ ์(2555) 

ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ และปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑซ์กัผา้ชนิดน้ําสตูรเขม้ขน้ 

บรสี เอกเซล ลคิวดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุทีต่่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑซ์กัผา้ชนิดน้ํา

สตูรเขม้ขน้ “บรสี เอกเซล ลคิวดิ” ดา้นปรมิาณการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั  

   ส่วนพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นขนาดในการซือ้ พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นขนาดในการซื้อ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ซึง่ไม่

สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ เน่ืองจากขนาดในการซื้อขึน้อยู่กบัความจําเป็น และความต้องการของแต่ละบุคคล        

เช่น เวลาเดนิทางไปต่างจงัหวดักจ็ะเลอืกซือ้ขนาดเลก็เพื่อสะดวกในการพกพา ดงันัน้ไม่ว่าผูบ้รโิภคจะอายุเท่าไหร่กจ็ะ

เลอืกขนาดที่ตรงตามความต้องการของตวัเอง ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกชยั ทองจนัทร ์(2545) ศกึษาเรื่อง 

ปจัจยัที่มีอทิธิพลต่อความผูกพนัตราสนิค้าของผลิตภัณฑ์ยาสฟีนัในผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วน

พฤตกิรรมการบรโิภคยาสฟีนัทีเ่กีย่วกบัขนาดในการซือ้แต่ละครัง้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัอายุของผูบ้รโิภค  

  1.3  ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อยาสฟีนัคอลเกตของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

   จากการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อยาสฟีนัคอลเกต 

ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เฉลีย่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

เน่ืองจาก ยาสฟีนัคอลเกตเป็นสนิคา้อุปโภค และบรโิภค ทีม่รีาคามาตรฐาน ดงันัน้ผู้บรโิภคทุกระดบัการศกึษาจงึซื้อ

สนิคา้ไดร้าคาทีไ่ม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนุร ีสุนทรเดชะ (2557) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้มี
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ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าสใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มี

ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้สด์า้นค่าใชจ้่ายเฉลี่ยในการซือ้ต่อ

ครัง้ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ สดุาวรรณ พานิช (2550) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การบรโิภคขนมปงัอบรา้น Rotiboy ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมี

พฤตกิรรมการบรโิภคขนมปงัอบรา้น Rotiboy ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั 

   ส่วนพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนัคอลเกต ด้านปริมาณในการซื้อเฉลี่ย พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับ

การศกึษา แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นปรมิาณในการซือ้เฉลีย่ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรม

การซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ด้านปรมิาณในการซือ้เฉลีย่ มากที่สุด เน่ืองจากระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ทําใหม้รีะบบ

ความคดิที่แตกต่างกนั ผู้บริโภคที่มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรี อาจไม่ได้ดูวนัหมดอายุของยาสฟีนัคอลเกต             

หรอืคํานวณว่า ปรมิาณการซือ้ในแต่ละครัง้ควรเป็นเท่าไหร่จงึจะเหมาะสม ทําใหผู้้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่า

ปรญิญาตรซีื้อสนิค้าในปรมิาณมาก ต่างจากผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงซึ่งจะตรวจสอบวนัหมดอายุของยาสฟีนั          

คอลเกต และคดิคํานวณปรมิาณการซือ้ยาสฟีนัคอลเกตในแต่ละครัง้ก่อนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์ซึ่งสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกชยั ทองจนัทร ์(2545) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผูกพนัตรา

สนิคา้ของผลติภณัฑย์าสฟีนัในผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศกึษาของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการบริโภคที่เกี่ยวกบัชื่อยี่ห้อ สถานที่ซื้อยาสฟีนั และปริมาณในการซื้อในแต่ละครัง้ และสอดคล้องกบั

งานวิจัยของจารุพรรณ แก้วพรหม (2556) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนัยี่ห้อ          

กลสิเทอรข์องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัยีห่อ้ 

กลิสเทอร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านจํานวนยาสีฟนั “ยี่ห้อกลิสเทอร์” ที่ซื้อโดยเฉลี่ยของท่าน                

(หลอด / ครัง้) แตกต่างกนั 

   ส่วนพฤติกรรมการซื้อยาสฟีนัคอลเกต ด้านขนาดในการซื้อ พบว่าผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษา 

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นขนาดในการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ี มีพฤติกรรมการซื้อยาสฟีนั        

คอลเกต ดา้นขนาดในการซือ้ มากทีสุ่ด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูจะมกีารเปิดรบัข่าวสาร ชอบคน้หา

ขอ้มลูเพื่อใหม้ัน่ใจก่อนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์ทาํใหต้อ้งมกีารซือ้ผลติภณัฑข์นาดเลก็มาทดลองใชก่้อนทีจ่ะตดัสนิใจ

ซือ้ขนาดใหญ่มาใชจ้รงิ ต่างจากผูม้รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีซึง่ไม่เปิดรบัข่าวสารหลายๆดา้น เชื่ออะไรง่ายๆ 

โดยไม่คน้หาขอ้มลูอย่างละเอยีดก่อนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์ทําใหซ้ือ้ผลติภณัฑข์นาดใหญ่มาใชเ้ลย ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ พทัธนันท์ เจรญิสุขบรรจง (2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อผงซกัฟอกยี่ห้อบรีสของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผงซกัฟอก

ยีห่อ้บรสีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นขนาดทีท่่านซือ้เป็นประจํา(กโิลกรมั) ดา้นปรมิาณในการซือ้แต่ละ

ครัง้ (ถุง) แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาภสัรา กววีงัใส (2541) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัการ

บรโิภคน้ํามนัประกอบอาหารของสตัวใ์นเขตพระโขนง พบว่า ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค

น้ํามนัประกอบอาหารดา้นขนาดบรรจุ และจาํนวนขวดทีซ่ือ้ 

  1.4  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนัคอลเกตของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

   จากการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนัคอลเกต ด้าน

ค่าใชจ้่ายในการซือ้เฉลีย่ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการซื้อยาสฟีนัคอลเกตดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้เฉลี่ย

มากทีสุ่ด เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มทีม่อีาชพีทีม่ ัน่คง จงึกลา้ทีจ่ะจบัจ่ายใชส้อยแมว้่าสภาพเศรษฐกจิจะดหีรอื 
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ไม่ดีกต็าม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ พทัธนันท์ เจรญิสุขบรรจง (2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ

ผงซกัฟอกยีห่อ้บรสีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้

ผงซกัฟอกยีห่อ้ บรสีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจาํนวนเงนิทีซ่ือ้แต่ละครัง้ (บาท) ดา้นจํานวนครัง้ทีท่่าน

ซกัผา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุดาวรรณ พานิช (2550) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคขนมปงัอบร้าน Rotiboy ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพ             

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคขนมปงัอบรา้น Rotiboy ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ขนปงัอบรา้น Rotiboy ต่อครัง้

แตกต่างกนั 

   ส่วนพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนัคอลเกต ด้านปริมาณในการซื้อเฉลี่ย พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ 

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นปรมิาณในการซือ้เฉลีย่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ          

ที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เน่ืองจากยาสฟีนัเป็นสนิค้าอุปโภค บรโิภค ที่มีความจําเป็นใน

ชีวิตประจําวันสําหรับบุคคลทุกอาชีพไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นอาชีพใด ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ จารุพรรณ               

แก้วพรหม (2556) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อยาสฟีนัยี่ห้อกลิสเทอร์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มอีาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อยาสฟีนัยี่ห้อกลิสเทอร์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาทีท่่านใชย้าสฟีนั “ยีห่อ้กลสิเทอร”์ 1 หลอด (หลอด / เดอืน) และดา้นจํานวนยาสฟีนั 

“ยี่ห้อกลิสเทอร์” ซื้อโดยเฉลี่ยของท่าน (หลอด / ครัง้) ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรพงษ์                 

กุลจริาธนโชต ิ(2545) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อทศันคต ิและพฤตกิรรมการบรโิภคยาสฟีนัสมุนไพรของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค ในดา้นความถี่ในการใช ้

ขนาดในการซือ้ และปรมิาณในการซือ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พทัธนันท์ เจรญิสุขบรรจง (2550) ศกึษาเรื่อง 

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผงซกัฟอกยีห่อ้บรสีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผงซกัฟอกยีห่อ้ บรสีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นขนาดทีท่่านซือ้เป็นประจํา

(กโิลกรมั) ดา้นปรมิาณในการซือ้แต่ละครัง้ (ถุง) ไม่แตกต่างกนั 

   สว่นพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นขนาดในการซือ้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี แตกต่างกนั

มพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นขนาดในการซือ้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก เน่ืองจากยาสฟีนัเป็นสนิคา้อุปโภค บรโิภค ทีม่คีวามจําเป็นในชวีติประจําวนั

สาํหรบับุคคลทุกอาชพีไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นอาชพีใด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เนตรพงษ์ กุลจริาธนโชต ิ(2545) 

ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อทศันคต ิและพฤตกิรรมการบรโิภคยาสฟีนัสมุนไพรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบรโิภค ในดา้นความถี่ในการใช ้ขนาดในการซือ้ และ

ปริมาณในการซื้อ และ สอดคล้องกบังานวิจยัของ พทัธนันท์ เจริญสุขบรรจง (2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ

ตดัสนิใจซื้อผงซกัฟอกยีห่้อบรสีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีที่แตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรม 

การตดัสนิใจซือ้ผงซกัฟอกยีห่อ้ บรสีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นขนาดทีท่่านซือ้เป็นประจํา (กโิลกรมั) 

ดา้นปรมิาณในการซือ้แต่ละครัง้ (ถุง) ไม่แตกต่างกนั 

  1.5  ผูบ้รโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อยาสฟีนัคอลเกตของผู้บรโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

   จากการวิจยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อยาสฟีนั            

คอลเกต ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ย ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้น่ืองจาก ปจัจุบนัน้ีผูบ้รโิภคเน้นบรโิภคสนิคา้ทีส่นองตอบความต้องการของตวัเอง เลอืกสตูรยาสฟีนั

ที่ตรงกบัความต้องการของตัวเอง ดงันัน้รายได้จงึไม่มีอทิธพิลต่อการจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ ชลณีา คุณจกัร (2553) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวยีห่อ้ โชกุบุสซ ึโมโนกา

ตาริ ของผู้บริโภคในดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน                
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มพีฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวโชกุบุสซ ึ โมโนกาตาริ ในดสิเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั และ

สอดคล้องกบังานวิจยัของ อนุรี สุนทรเดชะ ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส์ในเขตกรุงเทพมหานคร (2557) พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้สด์า้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่นในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั 

   สว่นพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นปรมิาณในการซือ้เฉลีย่ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นปรมิาณในการซือ้เฉลีย่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากยาสฟีนัเป็นสนิคา้อุปโภค บรโิภค ทีม่คีวามจําเป็น

ในชวีติประจําวนัสาํหรบัทุกคน ดงันัน้รายไดจ้งึไม่มอีทิธพิลต่อการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จารุพรรณ แก้ว

พรหม (2556) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนัยี่ห้อกลิสเทอร์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อยาสฟีนัยี่หอ้กลสิเทอรข์อง

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาทีท่่านใชย้าสฟีนั “ยีห่อ้กลสิเทอร์” 1 หลอด (หลอด / เดอืน) และดา้น

จํานวนยาสฟีนั “ยีห่้อกลสิเทอร์” ซื้อโดยเฉลี่ยของท่าน (หลอด / ครัง้) ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

สหรฐั สดุสงวน (2554) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มบาํรุงกาํลงัยีห่อ้กระทงิแดง

ของผู้บรโิภค พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มบํารุงกําลงัยี่ห้อ

กระทงิแดงต่อสปัดาหข์องผูบ้รโิภคดา้นปรมิาณไม่แตกต่างกนั 

   ส่วนพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนัคอลเกต ด้านขนาดในการซื้อ พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย            

ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นขนาดในการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ       

ทีร่ะดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,000 – 29,000 บาท มี

พฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกตดา้นขนาดในการซือ้ มากทีสุ่ด อาจเน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีเป็นผูม้รีายไดร้ะดบัปาน

กลาง ดงันัน้จงึคํานึงถงึความคุม้ค่าเมื่อเทยีบขนาดกบัราคาของสนิค้ามากกว่าผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสงู ส่วนผูท้ี่มี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากจ็ะเลอืกซือ้ขนาดเลก็แทน ซึง่สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 130) กล่าวว่า 

ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ขัน้ตอน วฏัจกัรชวีติในครอบครวั อาชพี รายได ้ การศกึษา ค่านิยม และรูปแบบการ

ดาํรงชวีติของแต่ละบุคคลจะนําปสู่ความจําเป็นและความต้องการผลติภณัฑ ์และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั อาจกล่าวไดว้่า 

รายไดท้ี่แตกต่างทําให้ผูบ้รโิภคมกีําลงัในการซือ้ทีแ่ตกต่าง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พทัธนันท ์เจรญิสุขบรรจง 

(2550) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผงซกัฟอกยีห่อ้บรสีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผงซกัฟอกยีห่อ้บรสีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นขนาดทีท่่านซือ้เป็นประจํา(กโิลกรมั) ดา้นปรมิาณในการซือ้แต่ละครัง้ (ถุง) ดา้นจํานวนเงนิทีซ่ือ้แต่ละครัง้ (บาท) 

ดา้นจาํนวนครัง้ทีท่่านซกัผา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั  

  1.6  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกตของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

   จากการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อยาสฟีนัคอลเกต 

ดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ย แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส/         

อยู่ด้วยกนัมีพฤติกรรมการซื้อยาสฟีนัคอลเกต ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ย มากกว่า ผู้บริโภคที่มสีถานภาพโสด/         

หย่าร้าง/ หม้าย/แยกกนัอยู่ ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เน่ืองจาก เน่ืองจากผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส /           

อยู่ด้วยกนั นัน้ เวลาซื้อของจะนึกถงึ คํานึงถงึ และซือ้เผื่อคู่สมรส และบุตร รวมถึงสมาชกิครอบครวัคนอื่นๆ ของอกี

ฝ่ายกรณีที่อยู่ร่วมกนั มากกว่าผู้บรโิภคที่มสีถานภาพโสด/หย่าร้าง/ หม้าย/แยกกนัอยู่ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

พทัธนันท์ เจริญสุขบรรจง (2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผงซกัฟอกยี่ห้อบรีสของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพสมรสในปจัจุบนัทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผงซกัฟอกยีห่้อ 

บรสีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจาํนวนเงนิทีซ่ือ้แต่ละครัง้ (บาท) ดา้นจํานวนครัง้ทีท่่านซกัผา้ต่อสปัดาห ์
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แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุดาวรรณ พานิช (2550) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

บรโิภคขนมปงัอบรา้น Rotiboy ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท้ีม่สีถานภาพต่างกนัมพีฤตกิรรมการ

บรโิภคขนมปงัอบรา้น Rotiboy ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ขนมปงัอบ รา้น Rotiboy ต่อครัง้แตกต่างกนั  

   สว่นพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นปรมิาณในการซือ้เฉลีย่ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ

สมรสแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อยาสฟีนัคอลเกต ด้านปรมิาณในการซือ้เฉลีย่ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นปรมิาณในการซือ้

เฉลี่ย มากกว่า ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพโสด/หย่าร้าง/ หม้าย/แยกกนัอยู่ ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เน่ืองจาก

ผู้บริโภคที่มสีถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกนั นัน้ เวลาซื้อของจะนึกถึง คํานึงถึง และซื้อเผื่อคู่สมรส และบุตร รวมถึง

สมาชกิครอบครวัคนอื่นๆ ของอกีฝา่ยกรณีทีอ่ยู่ร่วมกนั มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/ หมา้ย/แยกกนัอยู่ 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลณีา คุณจกัร (2553) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวยีห่อ้  

โชกุบุสซ ึโมโนกาตาร ิของผูบ้รโิภคในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั

มพีฤตกิรรมการซือ้สบู่เหลวโชกุบุสซ ึโมโนกาตาร ิในดสิเคาน์สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ฤทยัรตัน์ เนียมสวสัดิ ์(2555) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้า และปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ซกัผ้าชนิดน้ําสูตรเข้มขน้บรสี เอกเซล ลิควดิ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑซ์กัผา้ชนิดน้ําสตูรเขม้ขน้ “บรสี เอกเซล ลคิวดิ” ดา้นปรมิาณ 

การซือ้ต่อครัง้ (เทยีบเป็นมลิลลิติร) แตกต่างกนั 

   ส่วนพฤตกิรรมการซื้อยาสฟีนัคอลเกต ด้านขนาดในการซือ้ พบว่า ผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพสมรส

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นขนาดในการซือ้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อาจเน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทุกสถานภาพเคยชนิกบัขนาดทีซ่ือ้ใชเ้ป็นประจําตัง้แต่

เดก็ โดยแต่ละครอบครวักจ็ะซือ้ขนาดใหญ่ไวใ้ช ้จงึเกดิความคุน้เคยกบัขนาดของยาสฟีนัทีใ่ชอ้ยู่ประจํา ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ พทัธนันท์ เจรญิสุขบรรจง (2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อผงซกัฟอกยี่ห้อบรีสของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพสมรสในปจัจุบนัทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ

ผงซกัฟอกยีห่อ้บรสีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นขนาดทีท่่านซือ้เป็นประจาํ (กโิลกรมั) ดา้นปรมิาณในการ

ซือ้แต่ละครัง้ (ถุง) ไม่แตกต่างกนั และ สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 130) กล่าวว่า ปจัจยัส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ อายุ ขัน้ตอน วฏัจกัรชวีติในครอบครวั อาชพี รายได ้การศกึษา ค่านิยม และรปูแบบการดาํรงชวีติของแต่

ละบุคคลจะนําไปสูค่วามจาํเป็นและความตอ้งการผลติภณัฑ ์และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 

 สมมติฐานท่ี 2 คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย การตระหนักรูต้ราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพ ความเชื่อมโยง

กบัตราสนิค้าและความภักดต่ีอตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อยาสฟีนัคอลเกตของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

   2.1  คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการตระหนกัรูต้ราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   จากการวจิยัพบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการตระหนกัรูต้ราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้ยาสฟีนัคอลเกตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปรมิาณในการซือ้เฉลีย่ และ ดา้นขนาดในการซือ้ อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมรีะดบัความ

คดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการตระหนักรูต้ราสนิคา้เพิม่ขึน้ จะทําใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต 

ดา้นปรมิาณในการซือ้เฉลีย่ และดา้นขนาดในการซือ้เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า เน่ืองจากถ้าผูบ้รโิภครูจ้กัตราสนิคา้ โดยอาจ

เกดิจากการพบเหน็ทางสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์ โปสเตอร ์เป็นต้น ทําใหผู้บ้รโิภคเกดิการจดจํา 

และคุน้เคยต่อตราสนิคา้ สง่ผลใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ไดง้่ายขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Aaker (1991) กล่าวว่า การ
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ตระหนกัรูต้ราสนิคา้ (Brand Awareness) หมายถงึ ความสามารถในการทีจ่ะทําใหผู้บ้รโิภคเกดิการจดจําหรอืระลกึว่า

ตราสนิคา้เป็นสว่นหน่ึงในองคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์และจดัเป็นจุดเริม่ต้นทีจ่ะทําใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ เพราะการ

ทีต่ราสนิคา้ใดๆ สามารถเขา้มาอยู่ในใจของผูบ้รโิภคไดใ้นขณะทีก่าํลงันึกถงึสนิคา้ประเภทนัน้ๆ อยู่ กย็่อมแสดงว่าตรา

สนิคา้นัน้มคีวามมัน่คงอยู่ในใจของผูบ้รโิภคว่ามคีุณภาพและน่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้จงึมกัถูกเลอืกซือ้หรอืใชม้ากกว่าตรา

สนิคา้ทีไ่ม่เป็นทีรู่จ้กั การทําใหต้ราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กัต่อผูบ้รโิภคนัน้ ต้องอาศยักระบวนการสื่อสารเพื่อใหค้วามรู ้ความ

เข้าใจในตราสนิค้า เพราะจะเป็นกระบวนการเรยีนรู้ผ่านรูปแบบของการสื่อสาร เช่น การเผยแพร่ข่าวสาร การจดั

กจิกรรมพเิศษ เป็นต้น และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นนทกา วบิูลยเ์ดชาโชค (2554) ศกึษาเรื่อง ทศันคตดิ้านตรา

สนิคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยาอมบรรเทาอาการเจบ็คอยีห่อ้สเตรป็ซลิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นตราสนิคา้ ดา้นความคุน้เคยกบัตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีและมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้ของผูบ้รโิภคในดา้นระยะเวลาทีเ่คยบรโิภค 

  2.2  คุณค่าตราสนิคา้ ด้านการรบัรูคุ้ณภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกตของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   จากการวจิยัพบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ ยา

สฟีนัคอลเกตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เฉลีย่ ดา้นปรมิาณในการซือ้

เฉลีย่ ดา้นขนาดในการซื้อ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ เพิ่มขึ้น จะทําให้ผู้บริโภคมี

พฤติกรรมการซื้อยาสฟีนัคอลเกต ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ย ด้านปริมาณในการซื้อเฉลี่ย ด้านขนาดในการซื้อ 

เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า เน่ืองจากถา้ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูว้่าตราสนิคา้ คอลเกต เป็นผูนํ้าตลาดอนัดบั 1 ในกลุ่มผลติภณัฑย์าสี

ฟนั และยงัมกีารพฒันานวตักรรมอยู่เสมอ ทาํใหผู้บ้รโิภครูส้กึเชื่อมัน่ในคุณภาพ และตราสนิคา้คอลเกต ว่ายาสฟีนัยีห่อ้ 

คอลเกต เป็นยีห่้อที่ดกีว่ายี่ห้ออื่น ทําให้ผู้บรโิภคเกดิความอยากในการซื้อเพิม่มากขึน้ รวมทัง้การซือ้สูตรใหม่ๆ มา

ทดลองใช้โดยไม่ลงัเล ส่งผลให้การซื้อแต่ละครัง้มมีูลค่า ปรมิาณ และขนาดที่เพิม่ขึน้ด้วย สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

Aaker (1991) กล่าวว่า คุณภาพทีถู่กรบัรู ้(Perceived Quality) หมายถงึ ตวัแปรในรปูแบบต่างๆ คุณภาพทีถู่กรบัรูข้อง

ตราสนิค้าจะทําใหเ้กดิเหตุผลในการซือ้ โดยชีใ้หเ้หน็ว่ามตีราสนิคา้ไหนบ้างทีอ่ยู่ในใจและไม่ได้อยู่ในใจของผู้บรโิภค 

และตราสนิค้าไหนที่ถูกเลือกซื้อ คุณภาพที่ถูกรบัรู้สามารถที่จะแสดงถึงความรู้สกึของผู้บริโภคที่รบัรู้ถึงคุณภาพ

โดยรวม หรอืความทีเ่หนือกว่าของสนิคา้หรอืบรกิาร โดยจะมกีารคาํนึงถงึวตัถุประสงคใ์นการใชง้านหรอืคุณสมบตัขิอง

สนิคา้นัน้ๆ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ Netemeyer และคณะ (2004) พบว่า การรบัรูใ้นคุณภาพและความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของตราสนิคา้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ก่อนทีผู่บ้รโิภคจะพจิารณาสนิคา้นัน้ๆ และเต็มใจทีจ่ะซื้อสนิคา้ที่มี

ราคาสงู เน่ืองจากการรบัรูต้ราสนิคา้จะนํามาซึง่พฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้นัน้ๆ 

  2.3  คุณค่าตราสินค้า ด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนั          

คอลเกตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   จากการวจิยัพบว่า คุณค่าตราสนิค้า ดา้นความเชื่อมโยงตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การซือ้ยาสฟีนัคอลเกตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เฉลีย่ ดา้นปรมิาณ

ในการซือ้เฉลีย่ ดา้นขนาดในการซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัตํ่า และปานกลาง ตามลําดบั กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความเชื่อมโยง

ตราสนิคา้ เพิม่ขึน้ จะทาํใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เฉลีย่ และดา้นปรมิาณ 

เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า สว่นดา้นขนาดในการซือ้ เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากหากผูบ้รโิภคสามารถรบัรูถ้งึคุณภาพ 

และมาตรฐานทีด่ ีของยาสฟีนัยี่ห้อ คอลเกต เช่น คุณสมบตัขิองส่วนประกอบสาํคญัของยาสฟีนั, คุณภาพของบรรจุ

ภณัฑ ์ฯลฯ กจ็ะเกดิความเชื่อมัน่ในคุณภาพของผลติภณัฑ ์รูส้กึถงึคุม้ค่า นอกจากน้ีตราสนิคา้คอลเกต เป็นตราสนิคา้ที่

มชีื่อเสยีงมายาวนาน มคีวามน่าเชื่อถอื ดงันัน้จงึทาํใหผู้บ้รโิภคไม่ลงัเลใจทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ และเกดิความอยากในการซือ้
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เพิม่มากขึน้ สง่ผลใหก้ารซือ้แต่ละครัง้มมีลูค่า ปรมิาณ และขนาดทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Aaker (1991) 

กล่าวว่า การเชื่อมโยงกบัตราสนิค้า หมายถึง ทุกสิง่ทุกอย่างที่เชื่อมต่อกับตราสินค้าเข้ากบัความทรงจําพื้นฐาน

ประสบการณ์ของผู้บริโภค หรือการเปิดรับการสื่อสารของผู้บริโภค การเชื่อมโยงกบัตราสนิค้าอาจประกอบด้วย 

คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์คุณประโยชน์ทีม่ต่ีอผูบ้รโิภค การใชง้าน วถิีชวีติ ระดบั   ของผลติภณัฑ์ คู่แข่งรายอื่น และ

ประเทศผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงตราสนิค้าจะแขง็แกร่งขึ้นหากได้รบัการสนับสนุนผ่านเครื่องมอืสื่อสาร

การตลาด และสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิริกุล เลากยักุล (2547) กล่าวว่า ความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า (Brand 

Associations) คือ ความรู้ และความรู้สกึที่ผู้บริโภคมีให้กบัตราสนิค้า ทัง้ความรู้ (Knowledge) และความรู้สกึ 

(Feelings) เกดิขึน้มาจากประสบการณ์ของผูบ้รโิภคทีม่าจากการใชผ้ลติภณัฑข์องตราสนิคา้นัน้ๆ โดยความรูเ้กีย่วกบั

ตราสนิค้านัน้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของรายละเอียดต่างๆ อาจมาจากโฆษณา หรือจากบทสมัภาษณ์ทางสื่อต่างๆ 

รวมถงึจากเวป็ไซดท์ีม่แีหล่งทีม่าของขอ้มลูมากมาย ซึง่แต่ละตราสนิคา้นัน้จะมวีธิกีารใหค้วามรูก้นัหลากหลาย 

  2.4  คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   จากการวจิยัพบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้ยาสฟีนัคอลเกตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เฉลีย่ ดา้นปรมิาณใน

การซือ้เฉลีย่ ดา้นขนาดในการซือ้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั

ตํ่า และปานกลาง ตามลาํดบั กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

เพิม่ขึน้ จะทาํใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัคอลเกต ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เฉลีย่ และดา้นปรมิาณ เพิม่ขึน้ใน

ระดบัตํ่า ส่วนด้านขนาดในการซื้อ เพิ่มขึ้นในระดบัปานกลาง เน่ืองจากหากผู้บริโภคมีความชอบ มีความพงึพอใจ 

จนกระทัง่เกดิความผกูพนัต่อตราสนิคา้ คอลเกต กจ็ะตดัสนิใจซือ้เป็นประจาํ และกลบัมาซือ้ซํ้าอกี สอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของเอเคอร ์(Aaker. 1991) ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความยดึมัน่ทีผู่บ้รโิภคมต่ีอตราสนิคา้ ความภกัดี

ต่อตราสนิคา้จดัว่าเป็นองคป์ระกอบของคุณค่าของตราสนิคา้ (Brand Equity) ทีม่คีวามสาํคญั เพราะจะสะทอ้นใหเ้หน็

ว่าผูบ้รโิภคจะเปลีย่นไปใชส้นิคา้อื่นหรอืไม่ รวมทัง้ยงัเป็นองคป์ระกอบหลกัทีท่ําใหผู้บ้รโิภคเกดิการซือ้ซํ้า ซึง่เป็นสิง่ที่

สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางการตลาดของตราสินค้านัน้ และสอดคล้องกับแนวคิดของเชฟแมน และคานุก 

(Schiffman; & Kanuk. 2007) กล่าวว่า ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) หมายถงึ ความพงึพอใจทีส่มํ่าเสมอ 

และ (หรอื) การซือ้ตราสนิคา้เดมิในผลติภณัฑข์องบรษิทัใดบรษิทัหน่ึง และสอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 

(2546) ทีก่ล่าวว่า ความรกัความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) ของลกูคา้ หมายถงึ ความซื่อสตัยค์วามจงรกัภกัดี

ต่อตราสนิคา้ ซึง่จะมผีลต่อการซือ้สนิคา้นัน้ซํ้า ถา้มคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้สงู 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรทาํวจิยัเพิม่เตมิในภูมภิาคอื่นๆ นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องปจัจยัทางการตลาดและ

คุณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยาสฟีนัยีห่อ้ คอลเกต เพื่อจะไดนํ้าผลการวจิยัทีแ่ตกต่างกนัมาทาํการศกึษา

เปรยีบเทยีบกนั สาํหรบัเป็นขอ้มลูในการขยายฐานลกูคา้เป้าหมาย 

 2.  ควรศึกษาถึงปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนัยี่ห้ออื่นๆ เพื่อนําผลการศึกษามา

เปรยีบเทยีบกนั สําหรบัเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อใหป้ระสบผลสําเรจ็มาก

ยิง่ขึน้ 

 3.  ควรศึกษาถึงเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดแบบครบเครื่อง (Intergrated Marketing 

Communication หรอื IMC) เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ใหม้ากยิง่ขึน้ 

 4.  ควรศึกษาเปรียบเทียบทศันคติของผู้บริโภคยาสีฟนัยี่ห้อ คอลเกต และยี่ห้ออื่น เพื่อให้สามารถนํา             

กลยุทธท์างการตลาดมาใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมกบัคู่แขง่ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับ น้ีสํา เร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษา                      

รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์ทีใ่หค้าํแนะนําช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่

แก่ผูว้จิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกุิตตา และอาจารย ์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ให้ความ

อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้

ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ทุกท่าน ที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้ห้ความช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ที่ดแีก่ผู้วจิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตา

ดว้ยดเีสมอมา 

 ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผูม้สี่วน

สาํเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามกําหนดเวลา 

เพื่อการวจิยัครัง้น้ี  

 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ได้เลี้ยงดูและอบรมสัง่สอนผู้วิจยัให้เป็นคนดี ขยนั อดทน ซื่อสตัย ์             

มคีุณธรรม และมอบโอกาสการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวั เพื่อทดแทนคุณต่อสงัคมและประเทศชาต ิ

 สุดท้ายน้ี คุณประโยชน์และความดอีนัพงึจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา

มารดา ญาตแิละบรูพคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนสาํเรจ็การศกึษา 
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