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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในงานวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อสเปรย์น้้าแร่ ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง  
ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการ
วิ เคราะห์ ข้ อมู ล  ได้ แก่  ค่ า เฉ ล่ีย  ค่ าร้อยละ และค่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  สถิติ ที่ ใ ช้ ในการทดสอบสมมติ ฐาน  คื อ  
การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ            
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง                
ด้านความถี่ในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05              
(2) ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้านความถี่ในการซื้อสเปรย์
น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (4) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก
ผลิตภัณฑ์ และด้านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง               
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั้ง) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (5) การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการตลาดทางตรง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับ
ผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้านความถี่ในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (6) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยพนักงานขาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับ
ผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั้ง) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ                  
ที่ระดับ 0.05 
 
ค้าส้าคัญ: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ พฤติกรรมการซื้อ 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to study the consumer’s purchasing behavior of Evian Natural spray 
in Bangkok metropolitan area. The sample consisted of four hundred consumers who bought Evian Natural 
spray in Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used as a tool for data collection. The statistical for 
data analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistical hypothesis testing 
included a t-test, one-way analysis of variance and multiple regression analysis. The results of hypothesis 
testing were as follows: (1) consumer with different gender purchasing behavior of Evian Natural spray  the 
frequency of purchasing behavior of Evian Natural spray (bottle / 3 months) with a statistically significantly 
level of 0.05.: (2) consumer with different monthly income had a purchasing behavior of Evian Natural spray  
the cost of purchasing behavior of Evian Natural spray (Baht / time) with a statistically significantly level of 
0.05.: (3) product factor in the aspect of  product affecting to purchasing behavior of Evian Natural spray 
(bottle / 3 months) with a statistically significantly level of 0.05 (4) product factor in the aspect of  product 
and product expectation  affecting to expense of purchasing behavior of Evian Natural spray (Baht / time) with 
a statistically significantly level of 0.05 (5) Integrated marketing communication in sales promotion and direct 
marketing affecting to purchasing behavior of Evian Natural spray (bottle / 3 months) with a statistically 
significantly level of 0.05 (6) Integrated marketing communication in personal selling affecting to the cost of 
purchasing behavior of Evian Natural spray (Baht / time) with a statistically significantly level of 0.05. 
 
Keywords: Product Factor, Integrated Marketing Communication, Purchasing Behavior 
 

บทน้า 
ในปัจจุบันกระแสการรักสุขภาพและความสวยงามยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะสภาพอากาศที่ร้อนของประเทศ

ไทย ท้าให้กลุ่มผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้หญิง ต้องหาตัวช่วยเพื่อให้ผิวหน้ามีความชุ่มช่ืน พร้อมช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองต่อ
ผิวหน้า ที่เกิดจากการเผชิญกับมลภาวะทางอากาศที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตประจ้าวัน เช่น แสงแดด ฝุ่นละออง รวมถึงเหงื่อ
ไคลที่เกิดขึ้นเพราะอากาศร้อน ซึ่งมลภาวะเหล่านี้ ท้าให้ผิวเกิดความระคายเคือง เหนียวเหนอะหนะ จนท้าให้เกิดความไม่สบาย
ผิวหน้าในระหว่างวัน ส่ิงเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุที่ท้าให้ผิวหน้าเกิดความหมองคล้้า  เป็นสิว ดังนั้น สเปรย์น้้าแร่ฉีดหน้า จึงเป็น
ทางเลือกที่ดีและสะดวกในการช่วยเพิ่มความชุ่มช่ืนให้กับผิวหน้าได้อย่างดี (Skin Intimate, 2017. ออนไลน์) นอกจากนี้ สเปรย์
น้้าแร่ยังสามารถใช้ควบคู่กับการแต่งหน้าของผู้หญิงได้ เพื่อให้เครื่องส้าอางติดทนทาน และเพิ่มความสดช่ืนให้กับผิวหน้า ส้าหรับ
สเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้าส่วนมากจะเป็นน้้าแร่ที่มีปริมาณเกลือแร่ในระดับต่้า (Low mineral content) เพื่อหลีกเล่ียงการ
รบกวนและก่อความระคายเคืองต่อผิว อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณ เช่น แมกนีเซียม ซิงค์ และซิลิเกต ที่ช่วยคืน
ความชุ่มช้ืน ฟื้นฟูสภาพการท้างานของผิว ลดอาการระคายเคืองต่างๆ อีกทั้งมีคุณสมบัติช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วย
ปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆ (BeautyP.R.N., 2558) เอเวียง จึงได้เล็งเห็นถึงการขยายธุรกิจโดยเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมเวชส้าอาง
และได้ดึงจุดเด่นจากธุรกิจน้้าแร่มาคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ สเปรย์น้้าแร่ 
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 สเปรย์น้้าแร่เอเวียง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การเติมความชุ่มช่ืนและลดการระคายเคืองต่อผิว โดยเอเวียงได้หยิบ
จุดเด่นจากคุณสมบัติน้้าแร่ธรรมชาติของตัวเอง มาใช้ในกระบวนการผลิตสเปรย์น้้าแร่ ซึ่งอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่ได้จากน้้าแร่
ธรรมชาติ มีค่า pH ที่เป็นกลางตามธรรมชาติ เป็นลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้ผิวเกิดความชุ่มชื่น (mybest, 2019) จากการที่ผู้บริโภค
มีความต้องการในการดูแลผิวหน้ามากขึ้น ท้าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดมีความหลากหลายมากขึ้น และส่งผลให้เกิดการแข่งขัน
ค่อนข้างสูงในตลาดผลิตภัณฑ์สเปรย์น้้าแร่ หากผู้ประกอบการยังไม่สามารถน้าเสนอประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่ นและ
แตกต่างออกไปจากคู่แข่งขัน ก็อาจไม่สามารถอยู่รอดในตลาดผลิตภัณฑ์สเปรย์น้้าแร่ได้ 

จากการเติบโตที่สูงขึ้นของตลาดผลิตภัณฑ์สเปรย์น้้าแร่ ผู้ประกอบการจึงจ้าเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ
และเกิดพฤติกรรมการซื้อ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกน้ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ไดม้ากที่สุด สเปรย์น้้าแร่เอเวียงจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประโยชน์ มีคุณภาพตรงกับความคาดหวังของ
ผู้บริโภค การปรับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภครับรู้หรือเชิญชวนให้ใช้มากขึ้น และมีศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์ต่อ
ผิวหน้า นอกจากนี้การใช้กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่ือสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปยังผู้บริโภคได้รับรู้ เช่น 
การโฆษณาโดยการใช้ส่ือรูปแบบต่างๆ กิจกรรมทางการตลาดส่งเสริมการขายกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ  การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ การขายโดยพนักงานขายซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในสินค้าและการตลาดทางตรง เป็นระบบ
การตลาดซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือส่ือสารที่สามารถติดต่อกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยตรง ซึ่งส่ิงต่างๆเหล่านี้จะน้าไปสู่การเพิ่มส่วน
แบ่งทางการตลาดในอนาคต 

จากเหตุผลดังกล่าวท้าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจสเปย์น้้าแร่น้าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ้าแนก

ตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความ

คาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับ
ผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยพนักงานขาย และด้านการตลาดทางตรง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับ
ผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกัน

มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง แตกต่างกัน 
2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังต่อ

ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยพนักงานขาย และด้านการตลาดทางตรง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้า
ยี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคผู้วิจัยได้น้าแนวคิด

ของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์.2546) ซึ่งศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค โดยใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
(6W1H) 7 ประการ ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายคือใคร ผู้บริโภคซื้ออะไร ท้าไมผู้บริโภคถึงซื้อ ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ ผู้บริโภคซื้อ
เมื่อไหร่ ผู้บริโภคซื้อท่ีไหนและผู้บริโภคซื้ออย่างไร ท้าให้ทราบลักษณะความต้องการพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อ
ก้าหนดกลยุทธ์การตลาดที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม  ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส้าคัญจึงน้ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่หอ้เอเวียงและใช้เป็นข้อมลูในการสร้างแบบสอบถาม  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ในการศึกษาทฤษฎีปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้วิจัยได้น้าแนวคิดของ           
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์.2541) ซึ่งศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในแต่ละระดับเพื่อสร้างคุณค่าและความต้องการแก่ผู้บริโภค 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หลัก ที่เป็นประโยชน์ส้าคัญของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ส่วนท่ีมีตัวตน เป็นลักษณะทางกายภาพ
ที่ผู้บริโภคสัมผัสหรือรับรู้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง เป็นคุณสมบัติและเงื่อนไขท่ีผู้ซื้อคาดหวังจะได้รับ ผลิตภัณฑ์ควบ คือผลประโยชน์
ที่ผู้ซื้อได้รับ เช่น การขนส่ง และศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่มีการพัฒนาเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีน้ามา
ก้าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอ
เวียงและใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ในการศึกษาทฤษฎีการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการของ (กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ, 2544) ซึ่งศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดเป็นเครื่องมือการติดต่อส่ือสารทาง
การตลาด ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย การโฆษณา เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ขายสินค้ากับผู้ซื้อ การขายโดย
พนักงานขาย เป็นการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้า การส่งเสริมการขาย โดยการ
เชิญชวนให้ซื้อสินค้าหรือบริการ กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างการยอมรับจาก
ผู้บริโภคและการตลาดทางตรง สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับผู้บริโภค ซึ่งเป็นลักษณะส้าคัญที่นิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษา
และใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นความส้าคัญจึงน้ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น้าทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ของ 
(ภาวิณี กาญจนาภา.2559) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผู้บริโภค ที่กล่าวได้ว่า ตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  
 

วิธีการด้าเนินงานวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ที่อาศัยอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้วิธีค้านวณหากลุ่มตัวอย่าง จากสูตรแบบไม่ทราบจ้านวนประชากรที่
แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างจ้านวน 385 คน และเพิ่มจ้านวนกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คน เพื่อให้ข้อมูลมี
ความสมบูรณ์มากขึ้น ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 คน 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยท้าการจับสลากแบบไม่ใส่คืน โดย 
จับสลากเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต มา 5 เขตประกอบด้วย เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตบางนา เขต 
ปทุมวัน และเขตบางขุนเทียน 

ขั้นตอนที่  2 วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขตของ
กรุงเทพมหานคร แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสัดส่วนท่ีเท่ากัน ได้เขตละ 80 ตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกสถานท่ีเก็บแบบสอบถามบริเวณหน้า
ห้างสรรพสินค้าช้ันน้าในแต่ละเขต  
 ขั้นตอนที่  4 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยผู้วิจัยจะท้าการแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตามสถานท่ีต่าง ๆ ในเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง 5 เขตที่ได้ก้าหนดไว้แล้วในข้ันตอนท่ี 2 ให้ครบตาม
แบบสอบถามจ้านวน 400 ชุด 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Close-ended response) แบบค้าตอบหลายตัวเลือก 
(Multiple choices)  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ โดยใช้แบบสอบถามมาตราวัดส่วนประมาณค่า  (Likert 
Scale) โดยแบ่งออกเป็นเป็นลักษณะการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ด้านการขายโดยพนักงานขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาดทางตรง โดยใช้แบบสอบถามมาตราวัด
ส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยแบ่งออกเป็นเป็นลักษณะการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) โดยแบ่งออกเป็น 
5 ระดับ  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามมีทั้งหมดจ้านวน 7 ข้อ ประกอบด้วย 

ข้อที่ 1 เป็นค้าถามเกี่ยวกับความถี่โดยเฉล่ียในการซื้อต่อเดือน ลักษณะเป็นค้าถามปลายเปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทมาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) 

ข้อที ่2 เป็นค้าถามเกี่ยวกับปริมาณการซื้อต่อครัง้ ลักษณะเป็นค้าถามปลายเปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทมาตรา
อัตราส่วน (Ratio Scale) 

ข้อที่  3-9 เป็นค้าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะเป็นค้าถามชนิดปลายปิด  มีหลายค้าตอบให้ เลือก
(Multichotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
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ขั้นตอนที่ใช้ในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย  
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. ก้าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านปัจจัยผลิตภัณฑ์ ด้านการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการและพฤติกรรมการซื้อของสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้าง
แบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกัน 

3. ด้าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสเปรย์น้้าแร่
ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. น้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใช้และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ค้าถามอ่านแล้วมีความเข้าใจง่าย และชัดเจน  

5 .น้าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขตามค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงครั้งสุดท้ายก่อนน้าไปทดลองใช้ (Try Out) 

6. น้าแบบสอบถามด้านความเที่ยงตรง (Validity) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน้าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดสอบ
ขั้นต้น (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 40 ชุด แล้วน้าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่า
สัมประสทิธ์ิ แอลฟ่า ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา.2550)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์

น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อ เอเวียง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 คน  
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ  วารสาร บทความ 

ผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม 
การจัดกระท้าข้อมูล 
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม  
2. ด้าเนินการลงรหัส (Coding) เพื่อเปล่ียนสภาพข้อมูล (Data) เป็นข้อมูล (Information) แล้วน้าข้อมูลมาบันทึกลง
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล  
3. ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและท้าการ

ทดสอบสมมติฐาน (Statistic Package for Social Science หรือ SPSS)   
  การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้สถิติดังนี้ 
   1.1 ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้แก่ 

ค่าความถี ่(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
   1.2 ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   1.3 ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   1.4 ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง  ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 



7 
 

ค้าถามปลายเปิดวัดข้อมูลอัตราส่วน (Ratio Scale) จ้านวน 2 ข้อ ใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต่้าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
   2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ

กัน เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานส่วนท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ เฉพาะตัวแปรเพศ 
   2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of variance) ใช้ทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมุติฐานส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ในส่วนของ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  

   2.3 สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรตามที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัว โดยตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กันเอง แต่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปร
ตาม (กัลยา วานิชย์บัญชา.2546) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 คือ ปัจจัยผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับ
ผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสมมติฐานที่ 3 คือ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณามีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 

63.00 มีอายุ 28 - 37 ปี จ้านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ้านวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 
79.00 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ้านวน 310 คิดเป็นร้อยละ 77.50 และมีรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป จ้านวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.00 

2. ข้อมูลปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก

ผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สเปรย์น้้าแร่ช่วยเติมความชุ่มช่ืนแก่ผิวหน้าในระดับดีมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 ส่วนข้อ สเปรย์น้้าแร่ช่วยกระชับรูขุมขนบนใบหน้า 
ความละเอียดของละอองท้าให้ซึมต่อผิวหน้าได้ดี และ ความละเอียดของละอองท้าให้ซึมต่อผิวหน้าได้ดี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 3.98 และ 3.76 ตามล้าดับ 

ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับผลิตภัณฑ์มี
มาตรฐานและความน่าเช่ือถือในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 รองลงมา คือ ฉลากบนผลิตภัณฑ์ระบุข้อมูลชัดเจนและ
ครบถ้วน ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกในการพกพาและใช้งาน และ สีและลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของสเปรย์น้้าแร่เอเวียง มีความ
คิดเห็นในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 4.12 และ 3.94 ตามล้าดับ 

ด้านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความ
คาดหวังผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ระดับดีทุกข้อ ได้แก่ สเปรย์น้้าแร่เอเวียงมีคุณประโยชน์ส้าหรับผิวหน้า สเปรย์น้้าแร่เอเวียงมีอายุการใช้งานที่เหมาะสม สเปรย์
น้้าแร่เอเวียงมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา และ สเปรย์น้้าแร่เอเวียงมีหลายขนาดให้เลือกใช้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 3.99 
3.74 และ 3.61 ตามล้าดับ 
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ด้านผลิตภัณฑ์ควบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังผลิตภัณฑ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ 
มีการรีวิวผลิตภัณฑ์จากผู้ที่เคยใช้จริง มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์เป็นของแท้ มีบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และ บริษัทมีการรับเรื่อง
ร้องเรียนเมื่อพบความผิดปกติจากสินค้า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 3.90 3.90 และ 3.78 ตามล้าดับ 

ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก โดย
ข้อผลิตภัณฑ์ให้ความสดชื่น ผ่อนคลาย และสุขภาพผิวหน้าที่ดีขึ้น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 รองลงมา คือ สามารถใช้สเปรย์น้้าแร่เอ
เวียงได้ตลอดทั้งวันเมื่อต้องการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 และมีความคิดเห็นข้อเมื่อใช้สเปรย์น้้าแร่เอเวียงแล้วไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
หรือระคายเคือง ข้อมีประสิทธิภาพใรการบ้ารุงหน้าผิวหน้าเหมาะกับทุกสภาพผิว มีความคิดเห็นในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.15 และ 4.04 ตามล้าดับ 

3. ข้อมูลการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ด้านการโฆษณา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา 

โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี โดยข้อมีการ
โฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ เช่น Facebook,Instagram มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 รองลงมา คือ มีการโฆษณาบนส่ือกลางแจ้ง เช่น ป้าย
โปสเตอร์ขนาดใหญ่ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 และมีความคิดเห็นข้อมีการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น โบว์ชัวร์ ข้อมีการโฆษณาผ่าน
ส่ือภาพและเสียง เช่น โทรทัศน์ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 และ 3.36 ตามล้าดับ 

ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการ
ส่งเสริมการขาย โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ระดับดีทุกข้อ ได้แก่ การขายสินค้า 2 ช้ิน ในราคาพิเศษ การลดราคาช่วงแคมเปญต่างๆ การให้ของแถม เช่น ซื้อ 1 แถม 1 และ 
การเป็นสมาชิกสามารถสะสมคะแนนและซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.81 3.77 3.76 และ 3.47 ตามล้าดับ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ระดับดีทุกข้อ ได้แก่ บริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับสเปรย์น้้าแร่เอเวียงหรือข้อมูลองค์กร มีการเปิดตัวสินค้าสเปรย์น้้าแร่เอเวียงผ่านผู้ที่มี
ช่ือเสียง มีการร่วมมือกับโครงการป้องกันการปล่อยคาร์บอน และ มีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสเปรย์น้้าแร่เอเวียงทาง Website  
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 3.76 3.76 และ 3.71 ตามล้าดับ 

ด้านการขายโดยพนักงานขาย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ด้านการขายโดยพนักงานขาย โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ พนักงานขายมีการแต่งกายเหมาะสมเรียบร้อย พนักงานขายมีกิริยาท่าทางสุภาพเรียบร้อย  
พนักงานขายมีการน้าเสนอข้อมูลสินค้าได้ครบถ้วน และ พนักงานขายมีการน้าเสนอข้อมูลสินค้าได้น่าสนใจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.79 3.72 3.50 และ 3.49 ตามล้าดับ 

ด้านการตลาดทางตรง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้าน
การตลาดทางตรง โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ระดับดีทุกข้อ ได้แก่ การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Shopee Lazada การขายสินค้าผ่านทาง Web Site ของบริษัท การ
ขายสินค้าผ่านตัวแทน(ขายตรง) และ การขายสินค้าผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัทตัวแทนจ้าหน่าย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 3.86 3.54 
และ 3.53 ตามล้าดับ 
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4. ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความถี่ในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่ในการซื้อ

สเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง (ขวด/3เดือน) สูงสุดเท่ากับ 3 ขวด ต่้าสุดเท่ากับ 1 ขวด จ้านวนเฉล่ีย 1 ขวด และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง (บาท/ครั้ง) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง (บาท/ครั้ง) สูงสุดเท่ากับ 1,000 บาท ต่้าสุดเท่ากับ 150 บาท ใช้จ่ายค่าเฉล่ีย 299.71 
บาท และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 140.77 บาท 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อขนาดพกพา 50  มล. จ้านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 ส่วนใหญ่ซื้อที่  Watsons  
จ้านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 ส่วนใหญ่ซื้อเพราะประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ จ้านวน 152 คิดเป็นร้อยละ 38.0 ส่วนใหญ่
ใช้เมื่อต้องการความสดช่ืนระหว่างวันจ้านวน 202 คิดเป็นร้อยละ 50.5 ส่วนใหญ่ซื้อตามตัวเอง จ้านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.5 ส่วนใหญ่ซื้อเพื่อเติมความชุ่มช่ืนแก่ผิวหน้า จ้านวน 148 คิดเป็นร้อยละ 37.0 และส่วนใหญ่ซื้อตามส่ือออนไลน์ จ้านวน 282 
คน คิดเป็นร้อยละ 70.5  

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อ

เอเวียงแตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า 
สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน  

พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเวียง ด้านความถี่ในการซื้อสเปรย์น้้าแร่
ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
เพศหญิง มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้านความถี่ในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง
(ขวด/3เดือน) มากกว่า เพศชาย 

ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์
น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั้ง) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน  
พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้านความถี่ในการซื้อสเปรย์น้้าแร่
ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดอืน) และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั้ง) ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง
แตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้านความถี่
ในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง
(บาท/ครั้ง) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงแตกต่างกัน 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้านความถี่ในการซื้อสเปรย์น้้าแร่
ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดอืน) และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั้ง) ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอ
เวียงแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเวียง ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง 
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั้ง) มากกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่้ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 บาท  

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง (บาท/ครั้ง) มากกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่้ากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเวียง ด้านความถี่ในการ
ซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั้ง) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรบัผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า 

สมมติฐานข้อที่ 2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ด้านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่
ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้านความถี่ในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) สามารถพยากรณ์ได้             
ร้อยละ 7.3 

สมมติฐานข้อที่ 2.2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ด้านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์ และด้านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(บาท/
ครั้ง) สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 7.7 

สมมติฐานข้อที่ 3 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอ
เวียง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า 

สมมติฐานข้อที่ 3.1 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดทางตรง และด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตท่านจะซื้อเครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 5.1 

สมมติฐานข้อที่ 3.2 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยพนักงานขาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรยน์้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อ
เอเวียง(บาท/ครั้ง) สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 8.4 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อ

เอเวียงแตกต่างกัน พบว่า 
ด้านเพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้านความถี่ในการซื้อ

สเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
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สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคเพศหญิงมีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงมากกว่าผู้บริโภคเพศชาย 
เนื่องจาก ผู้บริโภคเพศหญิงมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องบ้ารุงผิวหน้าเป็นพิเศษ เพราะในแต่ละวันต้องเจอกับมลภาวะทาง
อากาศ รังสียูวีจากแสงแดด ที่สามารถท้าร้ายผิวหน้าและท้าให้เกิดริ้วรอยก่อนวัย จึงท้าให้ผู้บริโภคเพศหญิงหันมาสนใจผลิตภัณฑ์
สเปรย์น้้าแร่ที่สามารถดูแลผิวหน้าได้และช่วยเติมความชุ่มชื่นได้ตลอดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ได้
กล่าวไว้ว่า เพศหญิงและเพศชายที่แตกต่างกัน มีบทบาทในกระบวนการด้านพฤติกรรมความจ้าเป็นหรือความต้องการผลิตภัณฑ์
คุณลักษณะหรือผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละบุคคลแสวงหาที่จะได้รับจากการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์พฤติกรรมแสวงหา
และการเลือกรับส่ือและข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกตา่งกัน มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อ
เอเวียง ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั้ง) แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับ
ผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั้ง)มากที่สุด เนื่องจาก  ผู้บริโภคกลุ่มนี้ 
เป็นกลุ่มคนวัยท้างาน ที่มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง เพราะเมื่อมีความต้องการหรือพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์สเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ก็สามารถตัดสินใจซื้อได้เลยโดยไม่ต้องค้านึงถึงราคา ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า โอกาสทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ โอกาสทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจของบุคล
ลากรจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรบัผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

ด้านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้านความถี่ในการซื้อ
สเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์น้้าแรส้่าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครัง้) 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ที่มี
ความตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆ ซึ่งช่วยเติมความชุ่มช่ืนแก่ผิวหน้า เพราะความละเอียดของละออง
สเปรย์น้้าแร่ท้าให้ซึมต่อผิวหน้าได้ดี ท้าให้รูขุมขนบนใบหน้ากระชับขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทวัลย์ มิตรประทาน 
(2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครีมบ้ารุงผิวกายเพื่อป้องกันแสงแดดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ด้านประโยชน์หลักมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครีมบ้ารุงผิวกายเพื่อป้องกันแสงแดดของผู้บริโภค 

ด้านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้านค่าใช้จ่ายใน
การซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั้ง) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากหากผู้บริโภคได้รับ
ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้าเกินความคาดหวัง และมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา ส่งผลให้ผู้บริโภคจะเกิด
ความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ท้าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงและเต็มใจที่จะจ่าย
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นั้นมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภรัสมิ์ จิวะรังสินี (2558) ได้ศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกล่ินกายเรโซนา ดราย  สเปรย์ ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวัง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกล่ินกาย เร
โซนา ดราย สเปรย์ ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 3 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอ
เวียง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
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ด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้านความถี่ในการซื้อ
สเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการมีโปรโมช่ัน การลดราคา
ในช่วงแคมเปญต่างๆ หรือการสะสมแต้มซื้อสินค้าราคาพิเศษ ซึ่งท้าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าได้รับสิทธิพิเศษจะช่วยกระตุ้นและท้าให้เกิด
โอกาสที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าได้ในทันที หากยิ่งผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการท้าโปรโมชั่นอยู่แล้ว จะยิ่งท้าให้เกิดพฤติกรรม
การซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงได้อย่างง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รังสิยา พวงจิตร (2555) ได้ศึกษาเรื่อง 
เครื่องมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อและความภักดีต่อตราสินค้าของเครื่องส้าอาง 
Oriental Princess ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เครื่องมือส่ือสารทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อและความภักดีต่อตราสินค้าของเครื่องส้าอาง Oriental Princess ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ด้านการตลาดทางตรง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้านความถี่ในการซื้อสเปรย์
น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(ขวด/3เดือน) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากนักการตลาดสามารถส่ือสารไปยัง
ผู้บริโภคได้โดยตรง ในช่องทางออนไลน์ การส่งอีเมล หรือทางเว็ปไซต์ของทางบริษัท ท้าให้ผู้บริโภครับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินภา จิณณากูลสิทธิ์ (2552) 
ได้ศึกษาเรื่อง การส่ือสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส้าอางไทยของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
ส่ือสารทางการตลาด ด้านการตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส้าอางไทยของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร  

ด้านการขายโดยพนักงานขาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั้ง) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากพนักงานขายสามารถส่ือสาร
กับผู้บริโภคได้โดยตรง สามารถน้าเสนอข้อมูลสินค้าได้ครบถ้วนและน่าสนใจ ด้วยกิริยาที่สุภาพเรียบร้อย เพื่อเป็นการโน้มน้าวให้
ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง หากสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงมีราคาสูงผู้บริโภค
จะได้รับขนาดและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยา แบบสุวรรณ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าส้าหรับผู้ชายของผู้บริโภคในเขตกรงเทพมหา
นคร พบว่า เครื่องมือส่ือสารทางการตลาดด้านการขายโดยใช้พนักงานขายโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้า
ส้าหรับผู้ชายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ผู้ประกอบการควรน้าข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ไปพัฒนาแผนการท้าธุรกิจ

และก้าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้มีความเหมาะสมตรงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมากที่สุด โดยให้ความส้าคัญกับผู้บริโภคที่เป็น
เพศหญิง มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท เนื่องจากผลวิจัยพบว่า เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการซื้อการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้า
ยี่ห้อเอเวียงด้านความถี่ในการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง (ขวด/3เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์น้้าแร่
ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง(บาท/ครั้ง) มากที่สุด 

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลักผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรพัฒนาสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้าเพื่อช่วยเติม
ความชุ่มชื่นแก่ผิวหน้า โดยการวิจัยและพัฒนาส่วนผสมให้มีประสิทธิภาพ ที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ เช่น ว่านหางจระเข้ มะเขือ
เทศ เพื่อลดปัญหาของสารเคมีที่ท้าลายเซลล์ผิวหน้า และช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้มีความชุ่มช่ืนได้ตลอดทั้งวัน 
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ด้านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์  ผู้ประกอบการควรพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอ
เวียงให้มีหลายสูตร เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริโภคในเรื่องคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ เมื่อเทียบ
ความคุ้มค่ากับราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายไป ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดทางตรง ผู้ประกอบการควรมีการคิดค้นกลยุทธ์ส้าหรับการตลาด
โดยเน้นส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคด้วยโปรโมช่ัน หรือ Beauty content และ
ช่องทางออฟไลน์เพื่อที่จะสามารถส่ือสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น  

ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้ประกอบการควรจัดเซ็ตของขนาดผลิตภัณฑ์ให้มีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก โดยการขายสินค้า 2 
ช้ินในราคาพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพราะ ผู้บริโภคบางท่านซื้อขนาดใหญ่ส้าหรับใช้ภายในบ้านและ
ผู้บริโภคบางท่านซื้อขนาดเล็กไว้ส้าหรับพกพาที่จะสามารถใช้ได้ทุกท่ีทุกเวลาตามความต้องการ เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจ
ซื้อสินค้าโดยง่าย 

ด้านการขายโดยพนักงานขาย ผู้ประกอบการควรจัดอบรมพนักงานขายให้มีการแต่งกายเหมาะสมเรียบร้อยในขณะ
น้าเสนอการขาย และจัดอบรมเกี่ยวกับการน้าเสนอข้อมูลสินค้าให้น่าสนใจ เทคนิคการพูดเชิญชวนแนะน้าผลิตภัณฑ์ รวมกับการให้
ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ในครั้งต่อไปผู้วิจัยอาจจะเลือกท้าการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เช่น 
ทัศนคติของผู้บริโภค คุณค่าตราสินค้า เป็นต้น 

2. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว ดังนั้น เพื่อให้การวิจัย
ในครั้งต่อไปมีความสมบูรณ์มากขึ้น ควรท้าการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือใช้เทคนิคของเครื่องมือในการวิจัยอื่น ๆ เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ เพื่อสามารถก้าหนดกลยุทธ์ในการส่ือสารตราสินค้าและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 

3. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่กว้างมากขึ้นนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อสเปรย์
น้้าแร่ส้าหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียง ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่น ๆ สามารถน้าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนก้าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดได้อย่างเหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นท่ี 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี อันเนื่องมาจากความเมตตากรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก 

อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์นี้ ทั้งยังให้ค้าปรึกษา ค้าแนะน้าที่มีประโยชน์ ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแก้ไขช่วยเหลือและขัดเกลาข้อผิดพลาด จนสารนิพนธ์ที่จัดท้ามีความครบถ้วนของเนื้อหาและความถูกต้อง ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้  

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค ที่กรุณาเป็น
กรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์ และให้ค้าแนะน้าต่างๆเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนเสร็จสมบูรณ์ 
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