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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กกกกกกกกสินคาอุปโภคประเภทครีมอาบน้ํา เปนสินคาที่อยูใกลชิดกับมนุษยมากที่สุด และถือได
วาเปนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน เนื่องจากประเทศไทยเปนเมืองรอน ทําใหมีเชื้อโรคตางๆ
มากมายบนอากาศ ทําใหมนุษยไมสามารถละเลยการทําความสะอาดรางกายของตนเองได ทําให
ปริมาณความตองการใชครีมอาบน้ํา เพื่อชําระรางกายเพิ่มขึ้น
กกกกกกกกปจจุบันบริษัทที่ผลิตครีมอาบน้ําของไทยมีมากมาย ทําใหเกิดการแขงขันของบริษัทที่
ผลิตสินคาอุปโภค คือ ครีมอาบน้ํา ซึ่งเปนสินคาประเภทเดียวกันเปนจํานวนมาก ครีมอาบน้ํา
สามารถแบงออกตามลักษณะการใชงานได เชน ครีมอาบน้ําสําหรับเด็ก ครีมอาบน้ํา เพื่อความงาม
ครีมอาบน้ําเพื่อสุขภาพผิว (สุรธี พัฒนวงศสวัสดิ์ 2544 : 1)
กกกกกกกกบริษัท ไบโอ คอนซูเมอร จํากัด ไดทําการรุกผลิตภัณฑสําหรับเด็ก “ดีน”ี่ โดยนางสาว
ศิริสุภา อาจสัญจร ผูจัดการฝายการตลาดบริษัท ไบโอ คอนซูเมอร จํากัด เปดเผยวา นโยบาย
การตลาดของบริษัท ไบโอ คอนซูเมอร จํากัด โดยรวมป 2552 ไดมีการวางแผนอยางรัดกุมและ
รอบคอบมากยิ่งขึ้น สําหรับป 2552 นี้บริษัทไดทุมงบ 30 ลานบาท ในกลุมผลิตภัณฑสําหรับเด็กดีนี่
จากปที่ผานมาใชงบ 20 ลานบาท เนื่องจากเปนกลุมที่มีศักยภาพในการเติบโตในทามกลางวิกฤติ
เศรษฐกิจ โดยพบวาภาพรวมตลาดผลิตภัณฑสําหรับเด็กในป 2552 ยังมีอัตราการเติบโตสวน
กระแสกับภาวะเศรษฐกิจ อาทิ ตลาดครีมอาบน้ําและสระมูลคา 150 ลานบาท โต10 % ลาสุดบริษัท
เปดตัวผลิตภัณฑครีมอาบน้ํา ดีนี่ เพียว สูตรผสมน้ํานมและโยเกิรต 2 กลิ่น เจาะกลุมเปาหมายเด็ก
และขยายฐานกลุมเปาหมายแฝงไปสูผูหญิงเปนหลัก ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่สอดคลองกับผูบริโภคใน
ขณะนี้ ทาง บริษัท ไบโอ คอนซูเมอร จํากัด เนนสรางความเชื่อมั่นตราสินคา รวมถึงคุณภาพสินคา
ใหกับลูกคา เนื่องจากตลาดผลิตภัณฑเด็กการแขงขันไมรุนแรง
กกกกกกกกทั้งนี้ จากการดําเนินการตลาดเชิงรุก บริษัทตั้งเปามีสวนแบงตลาดเพิ่มจาก 7 % เปน
17 % ในตลาดครีมอาบน้ําและสระมูลคา 150 ลานบาท โดยขึ้นจากอันดับ 4 มาเปนอันดับ 3 แทนที่
โคโดโมะ ซึ่งมีสวนแบงอยู 17 % สวนอันดับ 2 จอหนสัน แอนด จอหนสัน 23% เบบี้บายด 45 %
(ผูจัดการรายวัน 2552)
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กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีพื้นที่ทั้งสิ้น 621ไร ในวิทยาเขต
สารสนเทศมีคณะจํานวน 3 คณะ ไดแก คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการ
จัดการและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีจํานวนนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีตั้งแตป 2549 - 2552 มีจํานวนทั้งสิ้น 5,233 คน โดยแบง
จํานวนนักศึกษาแตละคณะได ดังตอไปนี้
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรมีจํานวน
1,082 คน คณะวิทยาการจัดการมีจํานวน 2,742 คน และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีจํานวน 1,409 คน
กกกกกกกกปจจุบันการแขงขันของผลิตภัณฑประเภทครีมอาบน้ําเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทําให
ผูวิจัยมีความประสงคที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําของนักศึกษา
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เนื่องจากกลุมลูกคาเปนผูที่มี
กําลังซื้อที่ตางกันในระดับหนึ่ง อีกทั้งเปนผูที่อยูในวัยชอบการทดลองผลิตภัณฑที่ออกใหมและให
ความสําคัญกับรูปแบบผลิตภัณฑคอนขางสูง รวมไปถึงบริษัทที่ผลิตครีมอาบน้ําสามารถนําวิจัย
ฉบับนี้ไปปรับเปลี่ยนกลยุทธของบริษัทตนเองได เพื่อสามารถรักษาฐานลูกคาของบริษัทใหมั่นคง
รักษามาตรฐานของผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของลูกคาและขยายสวนแบง
ทางการตลาด
2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อครีมอาบน้ําของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
3. ศึกษาสวนแบงทางการตลาดของตราสินคาของครีมอาบน้ําที่กลุมตัวอยางทําการ
ตัดสินใจเลือกซื้อมากที่สุด
3. สมมติฐานของการศึกษา
1. ปจจัยดานสิ่งกระตุนทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จําหนาย
ผลิตภัณฑและการสงเสริมการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําของกลุมตัวอยาง
2. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ประกอบดวย ทางสังคม ไดแก กลุม
อางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานภาพ ดานสวนบุคคล ไดแก อายุและขั้นในวงจรการดํารงชีวิต
อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพและความเชื่อในความคิดตนเอง
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และทางจิตวิทยา ไดแก สิ่งจูงใจ การรับรู การเรียนรู และความเชื่อหรือทัศนคติ จะมีผลตอการเลือก
ซื้อครีมอาบน้ํา
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กกกกกกกกจากการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา มีปจจัยหลายปจจัยที่
สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาเฉพาะ ปจจัยดาน
ประชากร ไดแก เพศ อายุ คณะ ระดับชั้นการศึกษา รายได และสภาพผิว ปจจัยสวนประสม
การตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด ปจจัยที่มี
ผลตอการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ไดแก ปจจัยทางสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางจิตวิทยา
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ปจจัยดานประชากร
1. เพศ
2. อายุ
3. คณะ
4. ระดับชั้นการศึกษา
5. รายได
6. สภาพผิว

นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

ปจจัยสวนประสมการตลาด
1. ผลิตภัณฑ
- ความมีชื่อเสียง
- สวนผสมที่มีคุณภาพดี
- บรรจุภัณฑที่มีความ
ทันสมัย
2. ราคา
- คุณภาพกับราคา
- ปริมาณกับราคา
3. การจัดจําหนาย
4. การสงเสริมทางการตลาด
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค
1. ปจจัยทางสังคม
- กลุมอางอิง
2. ปจจัยสวนบุคคล
- สถานภาพทางเศรษฐกิจ
3. ปจจัยทางจิตวิทยา
- ความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การเลือกซื้อครีม
อาบน้ํา
- ซื้อ
- ไมซื้อ

5
5. ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สามารถแบงได 3 ปจจัยดังนี้
1.1 ปจจัยดานประชากร ไดแก เพศ อายุ คณะ ระดับชั้นการศึกษา และรายได
1.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การ
สงเสริมทางการตลาด
1.3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ไดแก ปจจัยทางสังคม ปจจัย
สวนบุคคล และปจจัยทางจิตวิทยา
2. ประชากรที่ทําการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ทั้ง 3 คณะ ไดแก คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร, คณะวิทยาการจัดการ และ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ระยะเวลาในการทําวิจัยตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2553
6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําของนักศึกษาศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. ทราบถึงพฤติกรรมในการเลือกซื้อครีมอาบน้ําของนักศึกษาศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกก 3. ทราบถึงสวนแบงทางการตลาดของตราสินคาของครีมอาบน้ําที่นักศึกษาศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีทําการตัดสินใจเลือกซื้อมากที่สุด
7. นิยามศัพท์
กกกกกกกกพฤติกรรมของผู้ซื้อ หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของกับการ
แลกเปลี่ยนซื้อสินคา(ในกรณีนี้ หมายถึง ครีมอาบน้ํา) และบริการดวยเงิน (ธงชัย สันติวงษ 2546 :
28)
กกกกกกกกพฤติกรรมของผู้ใช้ หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เปนผูบริโภคหรือใช
สินคา (ในกรณีนี้ หมายถึง ครีมอาบน้ํา) และบริการนั้น ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่ง
มีมาอยูกอนแลว และมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป 2547 :
82)
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กกกกกกกกผู้บริโภค หมายถึง ผูที่ทําการซื้อหรือใชผลิตภัณฑครีมอาบน้ํา (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป
2547 : 67)
กกกกกกกกครีมอาบนํา้ หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนเนื้อครีมขนสําหรับทําความสะอาด
รางกายเทานั้น ไมรวมถึงครีมที่ใชลางทําความสะอาดเฉพาะสวน เชน สบูเหลวทําความสะอาดจุด
ซอนเรน ครีมลางหนา (ภรภัทร ศรีธูป 2548 : 14)
กกกกกกกกการตัดสิ นใจ หมายถึง การเลือกทําการอยางใดอยางหนึ่งในทางเลือกที่มีอยูตั้งแตสอง
ทางขึ้นไป (Robbins and Coulter 2546 : 49)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูศึกษาไดศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
พื้นฐานและเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค
2. สิ่งกระตุน-การตอบสนอง
3. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
4. ตัวอยางบริษัทที่ผลิตครีมอาบน้ํา
5. การจําแนกกลุมตัวแปรดวยเทคนิค Factor Analysis
6. การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)
กกกกกกกกทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร เชื่อวาผูบริโภคมีความตองการในการบริโภคสินคาและบริการ
อยางหลากหลาย แตเนื่องจากผูบริโภคแตละรายมีขอจํากัดในเรื่องของทรัพยากร ดังนั้นผูบริโภคจึง
มีการลําดับการบริโภคกอนหลังแตกตางกัน โดยคํานึงถึงอรรถประโยชนสูงสุดที่ตนจะไดรับ
สําหรับการบริโภคสินคาคงทน ซึ่งสวนใหญจะมีการใชงานที่ยาวนานและมีราคาคอนขางแพง
ผูบริโภคจําเปนตองคํานึงถึงประโยชนหรือความพอใจที่ตนไดรับเปนอยางมากกอนการตัดสินใจ
ซื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาอื่นที่ตองซื้อใชเปนประจํา
กกกกกกกกพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรง
กับการจัดหาใหไดมาซึ่งสินคาและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอน
แลว และมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว (ธงชัย สันติวงษ 2546 : 27)
กกกกกกกกการศึกษาโมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค(Consumer Behavior Model) หรือเรียกอีก
อยางหนึ่งวา S – R Theory เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการซื้อสินคา โดยมีจุดเริ่มตนจาก
การเกิดสิ่งกระตุน(S – Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุนผานเขาไปในความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อ (Buying’s black box)ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา จนทําใหเกิดความตองการกอนแลวจึงมี
ผลทําใหเกิดการตอบสนอง (R – Response) ซึ่งมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสัมพันธดังกลาว
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สามารถแสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซื้อได ดังแผนภูมิตอไปนี้
สิ่ งกระตุ้น (S)
ผลิตภัณฑ์
ราคา
การจัดจําหน่ าย
การส่ งเสริม
การตลาด

การตอบสนอง (R)

เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
กฎหมาย
การเมือง
วัฒนธรรม

การตัดสิ นใจเลือกซื้อของ
ผู้บริโภค
1. การเลือกตราสิ นค้ า
2. การเลือกตัวแทนจําหน่ าย
3. ปริมาณในการซื้อ
4. ระยะเวลาในการซื้อ
5. วิธีการชําระเงิน
Marketing black box

ปัจจัยภายนอก
วัฒนธรรม
สั งคม

ปัจจัยภายใน
ส่ วนบุคคล
จิตวิทยา

กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
1.
2.
3.
4.
5.

การรับรู้ปัญหา
ค้ นหาข้ อมูล
ประเมินทางเลือก
ตัดสิ นใจเลือก
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

ภาพที่ 2 โมเดลแสดงพฤติกรรมผูบริโภค
ที่มา : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพทอป, 2547), 70.
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2. สิ่ งกระตุ้น-การตอบสนอง
กกกกกกกก1. สิ่งกระตุน (Stimulus) อาจเกิดขึ้นเองภายในรางกาย และสงกระตุนจากภายนอก
นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ
สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งที่นักการตลาดสามารถ
ควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย
1.1.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคา (goods) และบริการ (service) ที่
ธุรกิจพัฒนาและผลิตขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ผลิตภัณฑหรือสินคาและการบริการนั้น มีทั้งที่จับตองได เชน พัดลม โตะ ฯลฯ และไมสามารถจับ
ตองได เชน การตัดผม การนวดแผนโบราณ เปนตน นอกจากนี้ผลิตภัณฑยังรวมไปถึงตราสินคา
(Brand) การบรรจุหีบหอ (Packaging) การรับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ (Quality) บาง
ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถจับตองไดเพียงอยางเดียวไมมีการบริการเสริม เชน สินคาสะดวก
ซื้อ ไดแก สบู แชมพูสระผม เปนตน บางผลิตภัณฑรวมไปถึงบริการเสริม หรือบางธุรกิจมีแตการ
บริการเทานั้นที่จําหนายใหกับลูกคา เชน รานตัดผม เปนตน สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product)
เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม เพื่อกระตุนความตองการ
1.1.2 ราคา ( Price) หมายถึง จํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระใหกับผูขาย เพื่อให
ไดรับสินคาและบริการ โดยธุรกิจตองกําหนดราคาใหอยูในระดับที่สามารถซื้อได การกําหนดราคา
นั้นมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ในระดับที่ธุรกิจยังคงมีกําไร และลูกคา
สามารถซื้อ สิ่งกระตุนทางดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
โดยพิจารณาลูกคาเปาหมายเปนหลัก
1.1.3 การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการอํานวยความ
สะดวกในการซื้อสินคาของลูกคากลุมเปาหมายใหมีความสะดวกสบายสูงสุด ดวยการนําสินคาและ
บริการไปสงมอบใหกับลูกคาภายในเวลาที่ลูกคาตองการ ซึ่งมีรูปแบบที่แตกตางกันตามลักษณะ
ของสินคา พฤติกรรมของลูกคา สถานที่ตั้งของธุรกิจ และที่ตั้งของลูกคา โดยมีความเกี่ยวของกับ
งานของนักการตลาดในการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการชองทางการตลาดใหเหมาะสมกับ
ตัวสินคาและกลุมลูกคาเปาหมาย สิ่งกระตุนดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย (Place) เชน
การจัดจําหนายใหทั่วถึง เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค
กกกกกกกกกก
1.1.4 การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง การกําหนดแนวทาง
ในการสื่อสารไปยังลูกคากลุมเปาหมายเกี่ยวกับสินคาและบริการ ราคา และขอมูลอื่นๆ ของสินคา
และบริการ โดยมุงหมายใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดวยการประสมประสานสวน
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ประสมการสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาด
ทางตรง และการใชพนักงานขาย นักการตลาดใชการสงเสริมการตลาดในการแจงขาวกระตุนจูงใจ
และการย้ําเตือนลูกคา โดยมุงหวังใหเกิดการตัดสินใจซื้อ หรือในบางครั้งตองการเพิ่มยอดขายให
สูงขึ้นในระยะสั้นดวย สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาสม่ําเสมอ
การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล
ทั่วไป (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป 2547 : 14–15)
1.2 สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคที่อยู
ภายนอกองคการ ซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ ไดแก
1.2.1 สิ่งกระตุนทางดานเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ
ผูบริโภค
1.2.2 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technology) เชน เทคโนโลยีของเครื่อง
เอทีเอ็ม
1.2.3 สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เชน การเพิ่ม
ภาษี ลดภาษีสินคา
1.2.4 วัฒนธรรม (Culture) อิทธิพลของวัฒนธรรม จะมีผลกระทบตอลักษณะ
ความตองการของบุคคลในสังคม ไดแก การดํารงชีวิต คานิยมในสังคม ความเชื่อถือตาง ๆ
สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Culture) เชน ประเพณีไทยในเทศกาลตางๆ
กกกกกกกก2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ( Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขาย ไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อและ
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer characteristics) มีอิทธิพลจากหลายปจจัยตางๆ คือ
ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ประกอบดวยขั้นตอน คือ การรับรูความ
ตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ
กกกกกกก 3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ คือ การเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การเลือก
ผูขาย การเลือกเวลาในการตัดสินใจซื้อ การเลือกปริมาณการซื้อ
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3. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
กกกกกกกกกรอบกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอยูภายใตอิทธิพลของปจจัยตางๆอีก 4
กลุม ที่จะสามารถสรางผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไดอยางมีนัยสําคัญ
โดยเฉพาะในขั้นการยอมรับความตองการ ที่ถือเปนกระบวนการพื้นฐานเบื้องตนกอนที่จะเกิดการ
ตัดสินใจซื้ออยางเปนรูปธรรมของผูบริโภค จึงจําเปนอยางยิ่งที่นักการตลาดจะตองทําการศึกษาถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปจจัยทั้ง 4 ปจจัย ดังตอไปนี้ (วิทวัส รุงเรืองผล 2546 : 57)
กกกกกกกก1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural factors)
กกกกกกกก ปจจัยทางวัฒนธรรมเปนปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ทําใหผูบริโภคแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกันออกมา ปจจัยทางวัฒนธรรมมี
ดังตอไปนี้
วัฒนธรรม ( Culture) หมายถึง สิ่งที่บุคคลในสังคมเดียวกันไดรับการถายทอด หลอ
หลอม สั่งสอน จากครอบครัวและสภาพแวดลอม บุคคลในสังคมเดียวกันจะมีพฤติกรรมที่คลายกัน
วัฒนธรรมของคนในประเทศเดียวกันจะมีลักษณะที่คลายกันและวัฒนธรรมที่ตางกันสงผลให
ผูบริโภคแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป
1.1 วัฒนธรรมยอย (Subculture) หมายถึง กลุมของบุคคลที่มีลักษณะชีวิตความ
เปนอยูที่ใกลเคียงกัน ภายในวัฒนธรรมเดียวกัน เชน ในประเทศไทย วัฒนธรรมของคนไทยจะมี
หลายวัฒนธรรมยอย โดยวัฒนธรรมยอยแบงออกไดตามเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ภูมิภาค เปนตน
1.2 ระดับชั้นทางสังคม (Social class) หมายถึง การแบงระดับของคนในสังคม
ออกมาเปนชั้นที่มีลักษณะคลายๆกัน โดยแบงตามปจจัยหลายๆตัว เชน รายได การศึกษา อาชีพ การ
ทํางาน ความเปนอยู เปนตน ซึ่งบุคคลที่อยูในแตละชั้นทางสังคมจะมีพฤติกรรม ความสนใจ และ
ลักษณะที่คลายๆกัน
กกกกกกกก2. ปัจจัยทางสั งคม (Social factors)
ปจจัยทางสังคมเปนปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
เพราะผูบริโภคทุกคนเปนสวนหนึ่งของสังคมจึงไมอาจหลีกเลี่ยงอิทธิพลจากปจจัยเหลานี้ได ปจจัย
ทางสังคมมีดังตอไปนี้
2.1 กลุมอางอิง (Reference groups) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลใน
การใหคําปรึกษาหรือแนะนําบุคคลอื่นๆในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของสมาชิกในกลุม
2.2 ครอบครัว (Family) เหมายถึง กลุมที่มีความสําคัญที่สุดตอการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค เพราะครอบครัวเปนกลุมที่ทุกคนตองเปนสมาชิกโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได ซึ่งสมาชิก
ในครอบครัวที่มีอิทธิพล ไดแก บิดา มารดา ญาติพี่นอง สามี ภรรยา
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2.3 บทบาทและสถานภาพ (Roles and status)
2.3.1 บทบาท
(Roles) หมายถึง สิ่งที่บุคคลแสดงออกมาไดหลายแบบใน
สถานการณที่แตกตางกัน เชน เมื่ออยูบานมีบทบาทเปน ลูก เมื่อไปทํางานในบริษัทมีบทบาทเปน
ผูจัดการฝายการตลาด และแตละบทบาทจะแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป บุคคลแตละคน
สามารถแสดงบทบาทไดหลายบทบาทได
2.3.2 สถานภาพ ( Status) หมายถึง สถานะที่บุคคลดํารงอยูที่สามารถวัดความ
แตกตางของบทบาทได เชน ผูที่มีบทบาทเปนผูจัดการกับเสมียน ผูจัดการจะมีสถานภาพสูงกวา
เสมียน โดยบุคคลในสังคมที่มีสถานภาพแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกตางกันดวย
เชน ประธานบริษัทใชรถยนตราคาแพงนําเขาจากตางประเทศ พนักงานบริษัทชอบราคาสินคาไมสูง
นัก เปนตน
กกกกกกกก3. ปัจจัยส่ วนบุคคล (Personal factors)
ปจจัยสวนบุคคลเปนปจจัยภายในของแตละบุคคลและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาของผูบริโภคอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมของผูบริโภค นั่นคือ ผูบริโภคมีอายุและขั้นใน
วงจรการดําเนินชีวิต รายได อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และ
ความเชื่อสวนตัว ที่แตกตางกันจึงทําใหแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกันออกมา
3.1 อายุและขั้นในวงจรการดํารงชีวิต
(Age and stage in the life cycle) หมายถึง
พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการในชวงอายุและแตละขั้นในวงจรการดํารงชีวิตที่มีพฤติกรรมการ
ซื้อที่แตกตางกัน เชน ในวัยเด็กอยากไปเที่ยวสวนสนุก วัยรุนอยากไปเที่ยวศูนยการคา ผูที่อยูในวัย
ทํางานอยากไปทองเที่ยวธรรมชาติ หรือผูที่สูงอายุอยากไปทองเที่ยวในสถานที่รมรื่น อากาศเย็น
สบาย เปนตน
3.2 อาชีพ (Occupation) หมายถึง บุคคลที่มีอาชีพตางกันจะซื้อหรือบริโภคสินคาที่
แตกตางกันตามอาชีพของตน เชน ผูบริหารระดับสูง มักจะซื้อเสื้อผาทํางานราคาแพง เปนตน
3.3 สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic circumstance) หมายถึง บุคคลที่มีรายได
ที่แตกตางกัน หรือมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน การออม
และการซื้อหาสินทรัพยตางๆจะตางกัน ผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีจะซื้อสินคาที่มีคุณภาพดี
ราคาคอนขางสูง และมีเงินออมสูง เปนตน
3.4 รูปแบบการดํารงชีวิต
(Lifestyle) หมายถึง รูปแบบในการดํารงชีวิตของแตละ
บุคคลมีความแตกตางกัน อันเนื่องมาจากมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่แตกตางกัน
3.5 บุคลิกภาพและความเชื่อในความคิดตนเอง
(Personality and self-concept)
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กกกกกกกก บุคลิกภาพ หมายถึง สิ่งที่บุคคลแสดงออกมาตามปกติเปนนิสัยที่บุคคลอื่น
สามารถมองเห็นได เชน ความสุภาพออนโยน ยิ้มแยมแจมใส ชอบสังคม เก็บตัว เปนตน
กกกกกกกก
ความเชื่อในความคิดตนเอง หมายถึง ความเชื่อของแตละบุคคลตามสิ่งที่ไดรับ
รู หรือผานประสบการณ ตองการอะไร
กกกกกกกก4. ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychologial factors)
ปจจัยทางจิตวิทยาเปนปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
ของผูบริโภค ปจจัยทางจิตวิทยามี 4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีดังนี้
4.1 สิ่งจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลักดันใหผูบริโภคแสดงพฤติกรรมตางๆ
ออกมา และเปนสิ่งกระตุนใหผูบริโภคแสวงหาสินคาที่จะสามารถตอบสนองความจําเปน(needs)
หรือความตองการ(wants)ของตนเองได
4.2 การรับรู (Perception) หมายถึง วิธีการที่ผูบริโภคไดรับขอมูล หรือเปน
กระบวนการในการแปลความหมายของขอมูลที่ไดรับจากสิ่งแวดลอมภายนอก
4.3 การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความเขาใจ โดยไดรับ
การกระตุนใหเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของแตละบุคคลจะเกิด
จากแรงกระตุน (drive) สิ่งกระตุน (stimuli) การสนทนา (cues) การตอบสนอง (response) และการ
เสริมแรง (reinforcement)
4.4 ความเชื่อหรือทัศนคติ (Beliefs and attitudes) เกิดขึ้นจากการกระทําและการ
เรียนรู โดยความเชื่อ (beliefs) หมายถีง สิ่งที่บุคคลมีความเชื่อมั่นยึดถือวาเปนจริง และ ทัศนคติ
(attitudes) หมายถึง มุมมองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในดานดีและไมดี มักเปนความรูสึกทางอารมณที่สงผล
ใหเกิดพฤติกรรมที่แตกตางกัน (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป 2547 : 71-81)
4. ตัวอย่ างบริษัททีผ่ ลิตครีมอาบนํา้
ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางรายชื่อบริษัทที่ผลิตครีมอาบน้ํา
บริษัททีผ่ ลิตครีมอาบนํา้

ครีมอาบนํา้ ตรา

1. บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด

โชกุบุสซึ โมโนกาตาริ

2. บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จํากัด

Vaseline, Lux

3. บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส จํากัด

Mistine

4. บริษัท คอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด

Protex

5. บริษัท ไบโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

BeNice
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บริษัททีผ่ ลิตครีมอาบนํา้

ครีมอาบนํา้ ตรา

6. บริษัท พรอดเตอร แอนด แกรมเบิล แมนูแฟคเจอรริ่ง
ก (ประเทศไทย) จํากัด

เซฟการด

7. บริษัท โอสถสภา จํากัด

Babi Mild

5. การจําแนกกลุ่มตัวแปรด้ วยเทคนิค Factor Analysis
กกกกกกกกFactor Analysis หรือ การวิเคราะหปจจัย หรือบางครั้งเรียกวาการวิเคราะหตัวประกอบ
เปนเทคนิคที่จะจับกลุมหรือรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธกันไวในกลุมหรือ Factor เดียวกัน ตัวแปร
ที่อยูใน Factor เดียวกันจะมีความสัมพันธกันมาก โดยความสัมพันธนั้นอาจจะเปนในทิศทางบวก
(ไปในทางเดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไปในทางตรงกันขาม) ก็ได สวนตัวแปรที่อยูคนละ Factor จะ
ไมมีความสัมพันธกัน หรือมีความสัมพันธกันนอยมาก
5.1 วัตถุประสงค์ ของเทคนิค Factor Analysis
5.1.1 เพื่อลดจํานวนตัวแปรโดยรวมตัวแปรหลายๆตัวใหอยูในกลุม หรือปจจัย
(Factor) เดียวกัน โดยที่จํานวนปจจัยจะนอยกวาจํานวนตัวแปร โดยการนําตัวแปรที่มีความสัมพันธ
กันไวในปจจัยเดียวกัน เชนงานวิจัยเรื่องหนึ่งมีตัวแปร 15 ตัว (X1, X2, …, X15) เมื่อใชเทคนิค Factor
Analysis แลวอาจจะเหลือเพียง 3 ปจจัย คือ
Factorที่ 1 (ปจจัยที่ 1) ประกอบดวย X1, X3, X4, X9, X10, X13, X14, X15
Factorที่ 2 (ปจจัยที่ 2) ประกอบดวย X2, X7, X8, X12
Factorที่ 3 (ปจจัยที่ 3) ประกอบดวย X5, X6, X11
เมื่อลดตัวแปรจาก 15 ตัวแปร เหลือเพียง 3 ปจจัยแลว จะตองมีการตั้งชื่อ
หรือกําหนดชื่อปจจัยที่แสดงถึงความหมายของตัวแปรตางๆที่อยูในปจจัยนั้น เชน คําถามเกี่ยวกับ
ขอมูลสวนบุคคล ซึ่งอาจประกอบไปดวย รายได, อายุ และรายจาย เมื่อวิเคราะหแลวพบวาตัวแปร
ทั้ง 3 ตัวดังกลาวมีความสัมพันธกันมาก จะรวมอยูในปจจัยเดียวกันและอาจเรียกชื่อปจจัยวา “ฐานะ
ทางสังคม” ก็ได
5.1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกตอง (Confirmatory) ในงานวิจัยบางเรื่อง ผูวิจัย
ตองกําหนดความสําคัญหรือน้ําหนักใหกับตัวแปร เชน ถาตองการสรางดัชนีวัดประสิทธิภาพการ
ทํางาน ซึ่งจะพิจารณาจากตัวแปรหลายๆตัว เชน ผลงาน (X1), ระยะเวลาปฏิบัติงาน (X2), จํานวนวัน
ลา (X3) โดยที่สมการแสดงความสัมพันธ คือ
P = W1X1 + W2X2 + W3X3
โดยที่ P = ประสิทธิภาพการทํางาน
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W1, W2, W3 เปนน้ําหนักของตัวแปร X1, X2, X3 ตามลําดับ
กรณีที่ผูวิจัยกําหนดคา
W1, W2, W3 เองอาจจะไมถูกตองนัก ผูวิจัยสามารถใชเทคนิค
Factor Analysis ในการตรวจสอบความถูกตองของคาดังกลาวได
5.2 ประโยชน์ ของเทคนิค Factor Analysis
5.2.1 ลดจํานวนตัวแปร โดยการรวมตัวแปรหลายๆตัวใหอยูในปจจัยเดียว
กัน โดยถือวาปจจัยใหมที่สรางขึ้นเปนตัวแปรใหม ที่สามารถหาคาของปจจัยที่สรางขึ้นได เรียกวา
Factor Score จึงสามารถนําปจจัยดังกลาวไปเปนตัวแปรสําหรับการวิเคราะหทางสถิติตอไป เชน
5.2.1.1 การวิเคราะหความถดถอย และสหสัมพันธ (Regression and
Correlation Analysis)
5.2.1.2 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)
5.2.1.3 การทดสอบสมมติฐาน t-test, Z-test
5.2.1.4 การวิเคราะหจําแนกกลุม (Discriminant Analysis) เปนตน
5.2.2 ใชในการแกปญหาการที่ตัวแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะหความ
ถดถอยมีความสัมพันธกัน (Multicollinearity)
วิธีการอยางหนึ่งในการแกปญหา Multicollinearity คือ การรวมตัวแปร
อิสระที่มีความสัมพันธกันไวดวยกัน โดยการสรางเปนตัวแปรใหม หรือเรียกวาปจจัย โดยใช
เทคนิค Factor Analysis แลวนําปจจัยดังกลาวไปเปนตัวแปรอิสระในการวิเคราะหความถดถอย
ตอไป เนื่องจากปจจัยดังกลาวจะไมมีความสัมพันธกัน จึงเปนการแกปญหา Multicollinearity
5.2.3 ทําใหเห็นโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา เนื่องจาก
เทคนิค Factor Analysis จะหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( Correlation) ของตัวแปรทีละคูแลว
รวมตัวแปรที่สัมพันธกันมากไวในปจจัยเดียวกัน จึงสามารถวิเคราะหถึงโครงสรางที่แสดง
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆที่อยูในปจจัยเดียวกันได
5.2.4 ทําใหสามารถอธิบายความหมายของแตละปจจัยได ตามความหมายของ
ตัวแปรตางๆ ที่อยูในปจจัยนั้น ทําใหสามารถนําไปใชในดานการวางแผนได ตัวอยางเชน ใน
การศึกษาถึงปจจัยหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต ผูวิจัยไดพิจารณาถึงตัวแปรที่
คาดวาจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อมา 14 ตัวแปร ดังนี้
X1 : คาใชจายในการซอม
X8 : ความสะดวกสบาย
X2 : มีสีใหเลือกมาก
X9 : ขนาดของเครื่องยนต
X3 : พื้นที่ภายในรถ
X10: ความเพรียวของรถยนต
X4 : การประหยัดน้ํามัน
X11: ความยาก/งายในการขับ
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X5 : การดูแล
X12: รูปทรงสะดุดตา
X6 : รูปทรงทันสมัย
X13: พื้นที่เก็บของ
X7 : ราคาขายตอ
X14: จอดงาย
แลวใหกลุมตัวอยางใหคะแนนความสําคัญแกแตละตัวแปร โดย
คะแนนอยูในชวง 1-10 คะแนน ถาใหคะแนน “1” หมายถึง ใหความสําคัญนอยที่สุด และคะแนน
“10” หมายถึง ใหความสําคัญมากที่สุด เมื่อใชเทคนิค Factor Analysis แลวปรากฏวาสามารถแบง
ไดเปน 4 ปจจัย ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงการจําแนกกลุมตัวแปรดวยเทคนิค Factor Analysis
Factorที่ 1
x3 : พื้นที่ภายใน

Factorที่ 2
x1 : คาใชจายในการ
ซอม

Factorที่ 3
x2 : มีสีใหเลือกมาก

x8 : ความสะดวกสบาย

x4 : การประหยัดน้ํามัน x6 : รูปทรงทันสมัย

x13 : พื้นที่เก็บของ

x7 : ราคาขายตอ

x10 : ความเพรียวพราว
ของรถยนต

x9 : ขนาดของ
เครื่องยนต

x12 : รูปทรงสะดุดตา

Factorที่ 4
x11 : ความยาก/ งายใน
การขับ
x14 : จอดงาย

และถาจากผลของการวิเคราะหพบวา
Factor ที่ 1 มีความสําคัญมากที่สุดตอการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต รองลงมาเปน Factor ที่ 2, 3 และ 4 ตามลําดับ ในที่นี้จะกําหนดชื่อ Factor ที่ 1-4 ให
สอดคลองกับตัวแปรที่อยูใน Factor นั้นๆ ดังนี้
Factor ที่ 1 คือ ปจจัยดานความสะดวกสบายของรถยนต (Comfortability)
Factor ที่ 2 คือ ปจจัยดานคาใชจาย (Cost efficiency)
Factor ที่ 3 คือ ปจจัยดานรูปราง, รูปทรงของรถยนต (Stylishness)
Factor ที่ 4 คือ ปจจัยดานความสะดวกในการขับขี่ (Ease of handling)
จากขอมูลขางตนทําใหผูประกอบรถยนตออกจําหนาย ควรที่จะพิจารณาถึงปจจัยดาน
ความสะดวกสบายของรถยนตเปนอันดับแรก (ซึ่งขึ้นกับฝายออกกแบบ) รองลงมาเปนปจจัยดาน
คาใชจาย เปนตน
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ตัวแปร (Variable)
X3 : พื้นที่ภายใน
X8 : ความสะดวกสบาย
X13: พื้นที่เก็บของ
X1 : คาใชจายในการซอม
X4 : การประหยัดน้ํามัน
X7 : ราคาขายตอ
X9 : ขนาดของเครื่องยนต
X2 : มีสีใหเลือกมาก
X6 : รูปทรงทันสมัย
X10 : ความเพรียวของรถยนต
X1 : รูปทรงสะดุดตา

ปัจจัย (Factor)
ปจจัยที่ 1
ปจจัยดานความสะดวกสบาย

ปจจัยที่ 2
ปจจัยดานคาใชจาย

ปจจัยที่ 3
ปจจัยดานรูปราง, รูปแบบของรถยนต
ปจจัยที่ 4

X11: ความยาก/งายในการขับ
X14: จอดงาย

ปจจัยดานความสะดวกในการขับขี่

ภาพที่ 3 แสดงตัวแปรแตละตัวในปจจัยตางๆ
5.3 หลักเกณฑ์ ของเทคนิค Factor Analysis
ดังไดกลาวมาแลววา เทคนิค Factor Analysis ใชในการลดจํานวนตัวแปร หรือ
กลาวไดวาเปนเทคนิคที่ใชในการเปลี่ยนตัวแปรเดิมที่มีความสัมพันธกันใหเปนตัวแปร หรือปจจัย
ใหมที่ไมมีความสัมพันธกัน โดยที่ปจจัยที่ไดเปน Linear combination ของตัวแปรเดิม โดยจะ
พยายามนํารายละเอียดจากตัวแปรเดิมตางๆ มาไวในปจจัยใหมากที่สุด เชน จากตัวอยางงานวิจัยที่
ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต ซึ่งปจจัยที่ 1 ประกอบดวยตัวแปร 3 ตัวคือ X3,
X8 และX13 นั่นหมายความวาตัวแปร X3, X8, X13 มีความสัมพันธกันมาก และสามารถนํารายละเอียด
จากตัวแปร X3, X8 และX13 มาไวใน Factor 1 ไดมากที่สุด โดยที่เขียนสมการเชิงเสนแสดง
ความสัมพันธไดดังนี้
F1 = W3X3 + W8X8 + W13X13 + e
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สําหรับการวัดปริมาณรายละเอียดของแตละ Factor จะวัดจากคาแปรปรวน
(Variance) ของปจจัยนั้นๆ
สําหรับสมการที่ใชในการประมาณคาปจจัยที่
j คือ
Fj = Wj1X1 + Wj2X2 + … + WjpXp + e
โดยที่
Xj = ตัวแปรที่ j
Wj = สัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ j
นอกจากนั้น ยังสามารถแสดงความสัมพันธของคาตัวแปร Xi ซึ่งเปน Linear
combination ของ Factor ตางๆ ดังนี้
Z1 = L11F1 + L12F2 + …+ L1mFm + e1
Z2 = L21F1 + L22F2 + …+ L2mFm+ e2
Zp = Lp1F1 + Lp2F2+ …+ LpmFm + ep
โดยที่
Zi = ตัวแปร Xj ที่ทําการ standardized แลว; j = 1, 2, …, p
P = จํานวนตัวแปร
m = จํานวน Factor ; m < p
F1, …, Fm = Common Factors
e = Unique Factor = error
Lij = คาสัมประสิทธิ์ หรือเรียกวา Factor loading
Factor loading หรือคาสัมประสิทธิ์ เปนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
เนื่องจากตัวแปร Xj’s ไดถูก Standardized เปน Zj แลว ซึ่งทําใหคา Factor loading มีคาระหวาง -1
ถึง + 1 คา Factor loading จะใชในการพิจารณาวาตัวแปรแตละตัวอยูใน Factor ใด ซึ่งจะกลาวถึง
รายละเอียดภายหลัง
5.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ของเทคนิค Factor Analysis
การนําเทคนิค Factor Analysis ไปวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดกลุม หรือจําแนก
กลุมตัวแปร แบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 : การตรวจสอบวาตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกันหรือไม
ถาตัวแปรมีความสัมพันธกันมาก หรือมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญจะ
สามารถใชเทคนิค Factor Analysis ได ถาตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน หรือมีความสัมพันธกันนอย
ไมควรใชเทคนิค Factor Analysis โดยการตรวจสอบทําได 2 วิธี ดังนี้
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 วิธีที่ 1 การตรวจสอบโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยการสรางเมท
ริกซแสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรทุกคู ดวยการใชคําสั่ง Analyze
Correlate
Bivariate
o ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกล + 1 หรือ -1
แสดงวาตัวแปรคูนั้นมีความสัมพันธกันมากควรอยูใน Factor เดียวกัน
o ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกลศูนย แสดง
วาตัวแปรคูนั้นไมมีความสัมพันธกันหรือสัมพันธกันนอยควรอยูคนละ Factor
o ถามีตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆ หรือมี
ความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆที่เหลือนอยมาก ควรตัดตัวแปรนั้นออกจากการวิเคราะห
 วิธีที่ 2 ผูวิเคราะหสามารถตรวจสอบโดยใชสถิติ KMO โดยใชคําสั่ง
Analyze Data Reduction
Factor
ขั้นที่ 2 : การสกัดปจจัย (Factor Extraction) เปนขั้นตอนยอยของเทคนิค
Factor Analysis โดยใชคําสั่ง Analyze
Data Reduction Factor
วัตถุประสงคของการสกัดปจจัย คือ การหาจํานวน Factor ที่
สามารถใชแทนตัวแปรทั้งหมดทุกตัวได หรือเปนการดึงรายละเอียดจากตัวแปรมาไวใน Factor
วิธีการสกัดปจจัยมีหลายวิธี ในที่นี้จะกลาวถึงวิธี Principal Component Analysis หรือ PCA ซึ่งเปน
วิธีที่นิยมมากที่สุด ซึ่งเปนเทคนิคที่มีวัตถุประสงคที่จะนํารายละเอียดของตัวแปรที่มีจํานวนตัวแปร
มากๆ มาไวในปจจัยที่มีเพียงไมกี่ปจจัย โดยจะพิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดจากแตละตัวแปร
ในการวิเคราะห PCA จะสราง Linear combination ของตัวแปร
โดยที่
• Factor ที่ 1 จะเปน Linear combination แรกและมีรายละเอียด
จากตัวแปรทั้งหมดมากที่สุด หรือกลาวไดวามีคาแปรปรวนสูงสุด
• Factor ที่ 2 ก็เปน Linear combination ของตัวแปร เชนกัน
และสามารถนํารายละเอียดที่เหลือจาก Factor ที่ 1 โดยพยายามนํารายละเอียดจากที่เหลือมาใสใน
Factor ที่ 2 ใหมากที่สุด โดยทีF่ actor ที่ 2 ไมมีความสัมพันธกับ Factor ที่ 1 ซึ่งเปนการแกปญหาการ
เกิด Multicollinearity
• Factor ที่ 3 เปน Linear combination ของตัวแปรเชนกัน ไมมี
ความสัมพันธกับ Factor ที่ 1และ 2 และสามารถนํา Information ที่เหลือจากตัวแปรใหมากที่สุด
• ...
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ดังที่กลาวขางตน

• ในทํานองเดียวกัน การสราง Factor ที่ 4, 5, … ก็ใชหลักเกณฑ

ในขั้นที่ 2 นี้จะทําใหสามารถประมาณคา Factor loading ได โดย
ที่คา Factor loading จะเปนคาที่ใชในการพิจารณาวามีตัวแปรใดบางที่ควรจะอยูใน Factor เดียวกัน
ในแตละ Factor ใหพิจารณาคา Factor loading ของแตละตัวแปร ถา Factor loading ของตัวแปรใดมี
คามาก (เขาสู +1 หรือ -1) ควรจัดตัวแปรนั้นอยูใน Factor ดังกลาว ในบางกรณีคา Factor loading มี
คากลางๆ เชน ถามี 2 Factor แลวพบวา Factor loading ของตัวแปร X5 ใน Factor ที่ 1 เปน .42 และ
ใน Factor ที่ 2 เปน .51 ทําใหไมแนใจวาควรจัดตัวแปร X5 อยูใน Factor ที่ 1 หรือ 2 ก็ควรจะทําการ
หมุนแกน ดังจะกลาวตอไปในขั้นที่ 3
ขั้นที่ 3 : การหมุนแกนปจจัย (Factor Rotation)
ดังไดกลาวแลวในขั้นที่ 2 วากรณีที่คา Factor loading มีคากลางๆ ทํา
ใหไมสามารถจัดตัวแปรวาควรอยูใน Factor ใดไดนั้น จะตองทําการหมุนแกน ดังนั้น วัตถุประสงค
ของการหมุนแกนปจจัย คือ เพื่อทําใหคา Factor loading ของตัวแปร มีคามากขึ้นหรือลดลง
จนกระทั่งทําใหทราบวาตัวแปรนั้นควรอยูใน Factor ใด หรือไมควรอยูใน Factor ใด
วิธีหมุนแกนปัจจัย
วิธีการหมุนแกนปจจัยมี
2 วิธีใหญๆ คือ
1. Orthogonal Rotation
เปนการหมุนแกนปจจัยไปแลวยังคงทําให Factor ตั้งฉากกัน หรือ
เปนอิสระกัน แตทําใหคา Factor loading เพิ่มขึ้นหรือลดลง
2. Oblique Rotation
เปนการหมุนแกนปจจัยไปในลักษณะที่ Factor ไมตั้งฉากกัน หรือ
Factor ไมเปนอิสระกันนั่นเอง แตทําใหคา Factor loading มากขึ้นหรือลดลง
ขั้นที่ 4 : การคํานวณคา Factor Score
เมื่อสามารถจัดตัวแปรที่มีอยูจํานวนมากเหลือเปนกลุมตัวแปรไมกี่
กลุม สามารถคํานวณหาคา Factor score ของแตละ case ได เชน ถามี 2 Factor ก็สามารถคํานวณหา
คา Factor score ของทั้ง 2 Factor ได และถือวาทั้ง 2 Factor เปนตัวแปรใหมที่นําไปวิเคราะหตอไป
ได
5.5 เงื่อนไขของเทคนิค Factor Analysis
5.5.1 Factor (F) และ error (e) ในสมการที่ (2.1) จะตองเปนอิสระกัน
5.5.2 ตัวแปรที่นํามาจัดกลุมควรเปนตัวแปรเชิงปริมาณ และกรณีที่มีตัวแปร
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เชิงกลุมผสมอยูดวย จะตองเปลี่ยนตัวแปรเชิงกลุมใหอยูในรูปตัวแปรเทียม (Dummy variable) กอน
5.5.3 ความสัมพันธระหวางFactorและตัวแปรอยูในรูปเชิงเสน(Linear)เทานั้น
5.5.4 สําหรับเทคนิค Principal component analysis ตัวแปรแตละตัว หรือ
ขอมูลไมจําเปนตองมีการแจกแจงแบบปกติ แตถาตัวแปรบางตัวมีการแจกแจงเบคอนขางมาก และ
มีคาผิดปกติ (Outlier) ผลลัพธที่ไดอาจจะไมถูกตอง
5.5.5 จํานวนขอมูล (Case) ควรมากกวาจํานวนตัวแปร ซึ่งมักมีคําถามวาควร
มากกวากี่เทา บางครั้งจะพบวาตองการใหจํานวนขอมูล (Case) มากกวาจํานวนตัวแปรอยางนอย 10
เทา (กัลยา วานิชยบัญชา 2549 : 4-11)
6. การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis)
กกกกกกกกในการวิเคราะหพหุคูณ จะใชกับตัวแปรอิสระ 2 ตัวขึ้นไป และตัวแปรตาม 1 ตัว โดยที่
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะอยูในสเกลของตัววัดแบบชวง (Interval Scale) และแบบอัตราสวน
(Ratio Scale) แตในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) ตัวแปรจะ
อยูในสเกลการวัดแบบ (Nominal) และสเกลการวัดแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) และตัวแปร
ตามจะมี 2 คา เปนอยางนอยเชน กลุมชาย และกลุมหญิง และตัวแปรอิสระก็จะมีมากกวา 1 ตัว ดัง
ภาพตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม(อยูในระดับกลุม)

x1

y1

x2

y2

เมื่อ ตัวแปร y1 คือ เพศหญิง , y2 คือ เพศชาย

ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธโลจิสติกสเมื่อตัวแปรตามมี 2 คา
ที่มา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี
จํากัด, 2551), 189.
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6.1 วัตถุประสงค์ ของการวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์
6.1.1 เพื่อพยากรณความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจ (ตัวแปรตาม)
จากชุดตัวแปรอิสระ
6.1.2 เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว
6.2 เงื่อนไขทีใ่ ช้ วเิ คราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์
6.2.1 ตัวแปรอิสระ (x) จะเปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม (Nominal
Scale) ที่เปนตัวแปรแบบทวิ มี 2 คา (Dichotomous) คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรที่อยูในสเกลแบบ
ชวง (Interval Scale) หรืออยูในสเกลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) ก็สามารถนํามาวิเคราะหได
6.2.2 ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกัน หรือไมเกิดปญหา
Multicollinearity
6.2.3 ตัวแปรตามจะเปนตัวแปรเชิงกลุมอยางนอย 2 กลุม
6.2.4 ตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เมื่อ p คือ ตัวแปรอิสระ
6.3 แนวคิดของการใช้ การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์
โดยทั่วไปแลวเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear
Regression Analysis) มีขอตกลงเบื้องตนก็คือ การแจกแจงความคลาดเคลื่อนตองเปนโคงปกติ แต
ในการใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสโดยเฉพาะแบบ Binary Logistic ที่คาตัวแปรตาม (y)
มีเพียง 2 คา คือ 0 กับ 1 จึงเปนไปไมไดที่คาความคลาดเคลื่อนจะมีการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้นการ
เลือกใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสแทน อีกประการก็คือ คาพยากรณที่ไดจากการวิเคราะห
การถดถอยเชิงพหุ ไมสามารถแปลความหมายเปนความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณได ซึ่งคา
พยากรณโดยเฉพาะแบบ Binary Logistic จะมีเพียง 2 คา คือ 0 กับ 1 หรือ เกิดกับไมเกิด หรือชอบ
หรือไมชอบ แตการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสสามารถทําได การวิเคราะหจําแนกกลุม
(Discriminant Analysis) ใชพยากรณการเปนสมาชิกของกลุมไดโดยตรง และมีขอตกลงเบื้องตนก็
คือ เมทริกซความแปรปรวน และความแปรปรวนรวม (Variance Covariance Matrix) ตองเทากัน
ทุกกลุมทุกตัวอยาง แตในการวิเคราะหโลจิสติกสไมจําเปนตองมีขอตกลงเหลานี้
6.4 ประเภทของการวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
6.4.1 Binary Logistic Regression ตัวแปรตามจะแบงออกเปนคาที่มี 2 คา
คือ 0 กับ 1 (Dichotomous Variable) เชน
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ตัวแปรอิสระ (x)

ตัวแปรตาม (y)

1. อายุ
2. รายได
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ

ลูกคาซื้อสินคา (y1 = 0)
ลูกคาที่ไมซื้อสินคา (y2 = 1)

ภาพที่ 5 แสดงแบบจําลอง Binary Regression Logistic
ที่มา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี
จํากัด, 2551), 190.
6.4.2 Multinominal Logistic Regression ตัวแปรตาม (y) จะถูกแบงออกเปน
กลุมมากกวา 2 กลุม เชน
ตัวแปรอิสระ (x)
1.
2.
3.
4.

อายุ
รายได
ระดับการศึกษา
อาชีพ

ตัวแปรตาม (y)
y1 : นอยที่สุด (0)
y2 : นอย (1)
y3 : ปานกลาง (2)
y4 : มาก (3)
y5 : มากที่สุด (4)

ภาพที่ 6 แสดงแบบจําลอง Multinominal Logistic Regression
ที่มา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี
จํากัด, 2551), 191.
6.5 สมการการวิเคราะห์ ถดถอยโลจิสติกส์
ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ (x) 1 ตัว แตตัวแปรตาม (y) มีไดเพียง 2 คา จะพบวา
ความสัมพันธระหวาง x กับ y จะไมอยูในรูปเชิงเสน แตจะอยูในรูปสมการตอไปนี้

24

e ß0 + ß1x
1 + e ß0 + ß1x
Prob (event) = ez
1 + ez
Prob (event) =

หรือ
หรือ

Prob (event) =

1
1 + e –z
ในกรณีตัวแปรอิสระหลายตัว สมการจะเปนดังนี้
Prob (event) =

e ß0 + ß1x1+…+ ßnxn

1+e
เมื่อ

2551 : 189 -198)

ß0 + ß1x1+…+ ßnxn

ß0 และ ß1 คือ คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ
X คือ ตัวแปรอิสระ
e คือ เปนคาล็อกที่มีคาประมาณคงที่ 2.718 (ยุทธ ไกยวรรณ

7. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกก 7.1 ปัทมา ผาสุ ขตระกูล ( 2548) ไดวิจัยในหัวขอเรื่อง การศึกษาเรื่องกลยุทธทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑครีมอาบน้ํา มีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษากลยุทธทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑครีมอาบน้ํา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดและดานบรรจุภัณฑ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
ผูบริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑครีมอาบน้ําในเขตบางเขน จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียน,
นักศึกษาที่เปนเพศหญิง มีอายุ 25 ปขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด และมีรายได
มากกวา 10,000 บาทเปนสวนมาก โดยความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอกลยุทธทางการตลาดที่
มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑครีมอาบน้ําแตละดาน โดยภาพรวมพบวา ดานผลิตภัณฑ ให
ความสําคัญกับคุณภาพของครีมอาบน้ํา ดานราคา ใหความสําคัญกับราคาตองเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพ ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญกับความสะดวกในการไปยัง
แหลงจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญกับการโฆษณาผานสื่อวิทยุ โทรทัศน
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เว็บไซต ดานการบรรจุภัณฑ ใหความสําคัญกับวัสดุที่นํามาใชทําบรรจุภัณฑ ควรคํานึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
กกกกกกกก 7.2 ภรภัทร ศรีธูป ( 2548) ไดวิจัยในหัวขอเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและปจจัย
ทางการตลาดที่มีประกอบการเลือกซื้อครีมอาบน้ําของผูบริโภคในหางโมเดิรนเทรด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื้อและการใชครีมอาบน้ําของผูบริโภค และเพื่อศึกษา
ปจจัยทางการตลาดที่ใชประกอบการเลือกซื้อครีมอาบน้ําของผูบริโภค กลุมตัวอยางที่ใชในการทํา
วิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร วิธีการดําเนินการวิจัย ไดทําการสุมตัวอยาง
แบบผสมกันหลายวิธี ( Multi Stages Sampling) การเก็บขอมูลใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุดดวย
แบบสอบถาม ระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ – 21 มีนาคม 2548 แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวย
โปรแกรม SPSS/PC ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป
สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ พนักงานบริษัท มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง
20.001 – 30,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 3 – 4 คน พฤติกรรมการเลือกซื้อและการใช
ครีมอาบน้ําสวนใหญใชยี่หอลักส โดยมีเหตุผล คือ กลิ่มหอมติดผิวกาย บรรจุภัณฑที่นิยมเลือกซื้อ
คือ ชนิดขวดขนาดใหญ (600 cc. ขึ้นไป) และซื้อในปริมาณ 2 ขวด/ซอง มีคาใชจายตอครั้งมากกวา
200 บาท พฤติกรรมการซื้อครีมอาบน้ําครั้งตอไปนั้น สวนใหญยังคงใชยี่หอเดิม มีเหตุผลในการซื้อ
ครีมอาบน้ําที่หาง Tesco Lotus คือ ราคาถูก สถานที่ที่นิยมซื้อ คือ Discount Store บุคคลที่มีสวน
รวมในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา คือ ตนเอง และสื่อที่ไดรับเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา ไดแก โทรทัศน
กกกกกกกกสวนปจจัยทางดานสวนประสมทางดานการตลาดผลการวิจัย พบวา ทางดานผลิตภัณฑ
พบวา ความมีชื่อเสียงของตราสินคา ความมีคุณภาพของครีมอาบน้ํา และสวนผสมของครีมอาบน้ํา
มีผลตอระดับการตัดสินใจซื้อมากที่สุด และราคาจะตองเปนราคาที่เหมาะสม ไมสูงจนเกินไป ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย จะตองสามารถหาซื้อไดงายทั่วไป และในสวนของการสงเสริมการตลาด
กกกกกกกกกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการลดราคามากที่สุด นอกจากนี้ผูวิจัยไดให
ขอเสนอแนะวาผูผลิตควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑใหเหนือคูแขง ควรมี
การสงเสริมการขายโดยการลดราคาเปนชวงๆ และควรกระจายสินคาใหทั่วถึง หาซื้อไดงาย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กกกกกกกกประชากรที่ทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี มีจํานวนคณะทั้งหมด 3 คณะ คือ
- คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรมีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,082 คน
- คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,742 คน
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,409 คน
กกกกกกกกซึ่งมีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 - 4 โดยมีจํานวนทั้งสิ้น
5,233 คน (ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552)
กกกกกกกกผูวิจัยไดทําการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane โดยคํานวณจาก
ประชากรที่มีการเลือกซื้อครีมอาบน้ําในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ 5% ซึ่งแสดงรายละเอียดของการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางไดดังนี้
กกกกกกกกการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ทราบจํานวนประชากรที่แนนอน (Finite Population)
ใชสูตร Taro Yamane (Taro Yamane 1973, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ 2550 : 64 )
สู ตร
N
n=
1 + Ne 2
เมื่อ

n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
N
แทน ขนาดของประชากร
e
แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 5%
กกกกกกกกขนาดกลุมตัวอยางของการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจํานวนทั้งสิ้น
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n =

5,233
1 + (5,233) (0.05)2
n
371.60
กกกกกกกกการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางตามสูตร Taro Yamane สามารถคํานวณหาขนาดกลุม
ตัวอยางของนักศึกษาที่มีการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําได 371.60 คน เนื่องจากผลการคํานวณที่
ไดไมลงตัวจึงเลือกที่จะทําสํารวจที่ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 390 คน เพื่อความสะดวกในการเก็บ
ขอมูล
กกกกกกกกวิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) เพื่อใหได
กลุมตัวอยางและขอมูลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผูวิจัยศึกษา
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงเปน 5 สวน ดังนี้
กกกกกกกกสวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ไดแก เพศ อายุ รายรับเฉลี่ยตอ
เดือน คณะที่ศึกษา ชั้นปที่ศึกษา สภาพผิวกาย เปนแบบสอบถามลักษณะตัวเลือกที่กําหนดให มีขอ
คําถามจํานวน 6 ขอ เปนแบบ Check list
กกกกกกกกสวนที่ 2 แบบสอบถามทดสอบความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา มีขอคําถามจํานวน 12 ขอ
โดยแบงระดับลักษณะการตอบแบบสอบถามเปนมาตรวัดและใหคะแนนดังนี้
ตอบใช 1 คะแนน
ตอบไมใช 0 คะแนน
ในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น โดยมีการกําหนดเกณฑการแบง
ระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ระดับความรู
คะแนนระหวาง 9.00–12.00 หมายถึง มีระดับความรูมาก
คะแนนระหวาง 5.00–8.00 หมายถึง
มีระดับความรูปานกลาง
คะแนนระหวาง 0.00–4.00 หมายถึง มีระดับความรูนอย
กกกกกกกกสวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
โดยลักษณะของคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ
เห็นดวยมากที่สุด หมายถึง เห็นดวยกับขอความนี้มากที่สุด
เห็นดวยมาก หมายถึง เห็นดวยกับขอความนี้มาก
ไมแนใจ หมายถึง ไมแนใจกับขอความนี้
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ไมเห็นดวย หมายถึง ไมเห็นดวยกับขอความนี้
ไมเห็นดวยที่สุด หมายถึง ไมเห็นดวยกับขอความนี้มากที่สุด
กกกกกกกกในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น โดยมีการกําหนดเกณฑการแบง
ระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ระดับความรู
คะแนนระหวาง 4.50–5.00 หมายถึง อยูในระดับเห็นดวยกับขอความนี้มากที่สุด
คะแนนระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง อยูในระดับเห็นดวยกับขอความนี้มาก
คะแนนระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง อยูในระดับไมแนใจกับขอความนี้
คะแนนระหวาง 1.50-1.49 หมายถึง อยูในระดับไมเห็นดวยกับขอความนี้
คะแนนระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง อยูในระดับไมเห็นดวยกับขอความนี้มากที่สุด
กกกกกกกกสวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อครีมอาบน้ํา เปนแบบสอบถาม
ลักษณะตัวเลือกที่กําหนดให มีขอคําถามจํานวน 12 ขอ เปนแบบ Check list
กกกกกกกกสวนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่นๆ โดยเปนคําถามปลายเปด (Open End Question)
3. การตรวจสอบเครื่องมือ
กกกกกกกกในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้
กกกกกกกกขั้นที0่ 12ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและนําผลการศึกษามาสรางเปนแบบสอบถาม
กกกกกกกกขั้นที1่ 23นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง ความ
สมบูรณของเนื้อหา และความชัดเจนของภาษาที่ใชในแบบสอบถามใหตรงกับเรื่องที่ตองการจะวัด
จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํากอนนําไปทดสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม
กกกกกกกกขั้นที1่ 34นําแบบสอบถามที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับ
กลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรที่ตองการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดนําไปทดสอบกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิทยาการจัดการ จํานวน
30 คน เพื่อดูความเหมาะสมของการใชภาษาและความสมบูรณของเนื้อหาที่ใชสอบถาม เปนการหา
ความเชื่อมั่นและความบกพรองของแบบสอบถาม โดยลักษณะของแบบสอบถามสามารถหาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามสวนที่เปน Rating Scale โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (สิน
พันธุพินิจ 2549 : 191-193) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.67 แสดงวา
เครื่องมือมีความเชื่อมั่นสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได
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กกกกกกกกขั้นที1่ 43ไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค
เนื้อหาและโครงสรางใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น และนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพและไดดําเนินการ
แจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ดวยตนเองจํานวน 390 คน โดยทําการสุมตัวอยางแบบโควตา ( Quota sampling) จากจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของแบบสอบถาม บันทึกผลขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลทั้งหมดแลว ไดนําขอมูลมาลงรหัส แลวบันทึกขอมูล และนําไปวิเคราะหขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window (Statistical Package for the
Social Sciences) มีการคํานวณหาคาสถิติที่ใชทดสอบหาความสัมพันธของปจจัยตางๆ ซึ่ง
ประกอบดวยการวิเคราะหขอมูล 3 สวน ดังนี้
กกกกกกกก5.1 การวิเคราะหลักษณะทั่วไปของขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยการแจกแจงความถี่
และคารอยละ
กกกกกกกก5.2 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา โดยการสรางตัว
แปรใหมของกลุมตัวแปรดวยการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ของแบบสอบถามในสวนที่ 3 ที่
มีจํานวน 16 ขอ โดยมีการทดสอบและวิเคราะหความเหมาะสมของตัวแปร ซึ่งใชเทคนิค KMO and
Bartlett’s test
กกกกกกกก5.3 นําขอมูลที่เปนปจจัยในแบบสอบถามสวนที่ 1, 2, 3 และสวนที่ 4 ที่ผานการ
วิเคราะหปจจัย แลวมาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส เพื่อพยากรณความนาจะเปนของสมการ
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จากการสัมภาษณผูตอบแบบสอบถามที่มีการ
ตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําจํานวน 390 ตัวอยาง จากการสอบถามผูตอบแบบสอบถาม ผลการ
วิเคราะหขอมูลแบงออกเปน ดังนี้
1. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
2. การทดสอบความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา
3. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
4. พฤติกรรมการซื้อครีมอาบน้ํา
สวนที่ 1 สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่ไมทําการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
สวนที่ 2 สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่ทําการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
1. ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน

ร้ อยละ

ชาย

85

21.79

หญิง

305

78.21

รวม

390

100

กกกกกกกกจากตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามเพศ
ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ
78.21
รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.79 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามอายุ
อายุ

จํานวน

ร้ อยละ

18

11

2.8

19

107

27.4

20

125

32.1

21

103

26.4

22

42

10.8

23

2

0.5

รวม

390

100

กกกกกกกกจากตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามอายุ ,
ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 20 ป จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 32.1 รองลงมา
คือ อายุ 19 ป จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 27.4 และ อายุ 21 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ
26.4 9 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามรายรับเฉลี่ย
รายรับเฉลีย่

จํานวน

ร้ อยละ

ไมเกิน 5,000 บาท

235

60.26

5,001 - 7,000 บาท

85

21.79

7,001 - 10,000 บาท

64

16.41

10,001 - 15,000 บาท
รวม

6
390

1.54
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายรับ
ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายรับเฉลี่ยไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 235 คน คิดเปน
รอยละ 60.26 รองลงมา คือ รายรับเฉลี่ย 5,001 – 7,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.79
และรายรับเฉลี่ย 7,001 – 10,000 บาท จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.41 ตามลําดับ
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามคณะ
คณะ

จํานวน

ร้ อยละ

สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

74

19

วิทยาการจัดการ

225

57.7

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

91

23.3

390

100

รวม

กกกกกกกกจากตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามคณะ
ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 225 คน คิดเปน
รอยละ 57.7 รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 91 คน คิดเปนรอย
ละ 23.3 และ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 19
ตามลําดับ
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
ชั้นปี

จํานวน

ร้ อยละ

1

35

8.97

2

175

44.87

3

103

26.41

4

76

19.49

อื่นๆ

1

0.26

390

100

รวม

ก
กกกกกกกกจากตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชั้นปที่
ศึกษาปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาอยูในชั้นปที่ 2 จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ
44.87 รองลงมา คือ ชั้นปที่ 3 จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 26.41 และ ชั้นปที่ 4 จํานวน 76 คน
คิดเปนรอยละ 19.49 ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามสภาพผิว
สภาพผิว
ผิวธรรมดา
ผิวมัน
ผิวแหง
ผิวผสม
รวม

จํานวน
145
70
90
85
390

ร้ อยละ
37.2
17.9
23.1
21.8
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสภาพผิว
ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสภาพผิวธรรมดา จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 37.2
รองลงมา คือ สภาพผิวแหง จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 23.1 และสภาพผิวผสม จํานวน 85 คน
คิดเปนรอยละ 21.8 ตามลําดับ
2. การทดสอบความรู้เกีย่ วกับครีมอาบนํา้
ตารางที่ 9 แสดงระดับความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ําของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ระดับความรู้

จํานวนผู้ตอบ
จํานวน (คน)

ร้ อยละ

ระดับความรูนอย (1 - 4 คะแนน)

13

3.3

ระดับความรูปานกลาง (5 - 8 คะแนน)

264

67.7

ระดับความรูมาก (9 - 12 คะแนน)

113

29

390

100

รวม

กกกกกกกกจากตารางที่ 9 แสดงระดับความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ําของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความรูปานกลาง ( 5 – 8 คะแนน) จํานวน 264 คน
หรือคิดเปนรอยละ 67.7 รองลงมา คือ มีระดับความรูมาก (9 – 12 คะแนน) จํานวน 113 คน คิดเปน
รอยละ 29 และมีระดับความรูนอย (1 – 4 คะแนน) จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3 ตามลําดับ
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3. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อครีมอาบนํา้
กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา โดย
ศึกษาปจจัยดานตางๆ ไดแก ปจจัยทางการตลาด ปจจัยทางสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทาง
จิตวิทยา เปนตน
กกกกกกกกจากแบบสอบถามในสวนที่ 3 ที่แสดงถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีม
อาบน้ํา ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) เพื่อลดตัวแปรที่มีอยูใหมีจํานวนปจจัยที่
นอยที่สุด โดยที่แตละปจจัยนั้นจะไมมีความสัมพันธกัน ซึ่งมีผลการวิเคราะหดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 10 การวิเคราะหหาความเหมาะสมของขอมูลโดยใชเทคนิค KMO and Bartlett’s test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Approx. Chi-Square
Sphericity
df
sig.

.811
1704.540
120
.000

กกกกกกกกจากตารางที่ 10 คา KMO มีคาเทากับ .811 ซึ่งมีคามากกวา .5 และเขาสู 1 จึงสรุปไดวา
ขอมูลนี้มีความเหมาะสมมากในการวิเคราะหดวยเทคนิค Factor Analysis (กัลยา วานิชยบัญชา
2549 : 23) และคา sig. ของการทดสอบ Bartlett จะพบวาตัวแปรเดิมมีความสัมพันธสูงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (sig. < .05) แสดงวาตัวแปรเดิมมีความสัมพันธกันมากเพียงพอที่จะนํามา
วิเคราะหปจจัยได
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ตารางที่ 11 แสดง Total Variance Explained
Com
po
nent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Initial Eigenvalues
% of
Total
Variance
4.691
1.633
1.302
1.093
1.032
.920
.784
.751
.701
.575
.548
.509
.414
.398
.367
.281

29.322
10.207
8.138
6.829
6.448
5.752
4.901
4.695
4.382
3.593
3.428
3.183
2.587
2.490
2.291
1.755

Cumu
lative
%
29.322
39.528
47.666
54.495
60.943
66.694
71.595
76.290
80.673
84.266
87.694
90.877
93.464
95.954
98.245
100.000

Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared
Loadings
Loadings
Cumu
Cumu
% of
% of
Total
lative Total
lative
Variance
Variance
%
%
4.691
29.322 29.322 2.216
13.847 13.847
1.633
10.207 39.528 1.988
12.426 26.273
1.302
8.138 47.666 1.923
12.017 38.290
1.093
6.829 54.495 1.852
11.575 49.865
1.032
6.448 60.943 1.772
11.077 60.943

กกกกกกกกจากตารางที่ 11 เปนตารางแสดงคาสถิติสําหรับแตละ Factor ทั้งกอนและหลังการสกัด
ปจจัย โดยวิธี Principal Component ในการสกัดปจจัย ซึ่งจะพบวามีเพียง Factor หรือ Component ที่
1 – 5 เทานั้นที่มีคา Eigenvalue มากกวา 1 และFactor ที่สําคัญที่สุด คือ Factorที่ 1 เนื่องจากอธิบาย
ความแปรปรวนของขอมูลไดมากที่สุดถึง 29.322% และเมื่อมีการหมุนแกนแลวน้ําหนักของทั้ง 5
Factor มีคาเทากับ 60.943% ที่สามารถอธิบายปจจัยทั้งหมดได
กกกกกกก
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กกกกกกกกจากการใชโปรแกรม SPSS 11.5 for Windows ในการวิเคราะหปจจัยโดยการหมุนแกน
ปจจัยโดยวิธี Varimax ซึ่งเปนวิธีที่ทําใหน้ําหนักปจจัยของตัวแปรเดิมมีคาสูงขึ้น ในจํานวนตัวแปร
ที่นอยที่สุด ทั้งนี้เพราะวิธีนี้จะพิจารณาเฉพาะตัวแปรที่มีน้ําหนักปจจัยสูงเทานั้น (กัลยา วานิชย
บัญชา 2549 : 29) ซึ่งจะไดผลการวิเคราะห ดังนี้
ตารางที่ 12 แสดงการหมุนแกนปจจัยโดยวิธี Varimax
ปัจจัย

Component
1

2

3

4

5

บรรจุภัณฑที่มีความทันสมัย

0.671

0.106

0.212

0.012

0.209

การวางสินคาบนชั้นวางมีความดึงดูด

0.661

0.017

0.210

0.280

0.013

ความใกล-ไกลของสถานที่ในการขาย

0.608

0.159

0.056

0.198

0.026

พนักงานขายมีสวนดึงดูดในการซื้อ

0.495

-0.120

0.285

0.482

0.209

ความมีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก

0.484

0.191

0.047

-0.054

0.260

คุณภาพกับราคา

0.203

0.814

0.096

-0.003

0.012

ปริมาณกับราคา

0.064

0.785

0.205

-0.001

0.040

ครีมอาบน้ํามีสวนผสมที่ดี

0.405

0.467

-0.080

0.063

0.246

การมีของแถมเปนสวนหนึ่งในการซื้อ

0.149

0.081

0.795

0.151

0.220

การมีสินคาทดลองใช

0.335

-0.009

0.726

0.098

-0.010

การลดราคามีสวนในการซื้อ

-0.001

0.331

0.639

0.227

0.178

เงินที่ไดรับตอเดือนมีสวนในซื้อ

0.129

0.022

0.164

0.719

0.221

บุคคลรอบขางมีสวนในการซื้อครีม

0.182

-0.014

0.201

0.718

-0.084

งายและสะดวกตอการพกพา

-0.008

0.526

-0.067

0.587

0.086

มีคุณสมบัติดีกวาสบูกอน

0.125

0.083

0.198

0.030

0.869

ทําใหผิวพรรณของทานดีขึ้น

0.263

0.063

0.104

0.185

0.810

กกกกกกกกจากตารางที่ 12 จากการสรางตัวแปรใหมของกลุมโดยการวิเคราะหปจจัย (Factor
Analysis) โปรแกรมสามารถจัดปจจัยใหมไดทั้งหมด 5 ปจจัย จากจํานวนปจจัยทั้งหมด 16 ขอ โดย
แตละตัวแปรจะอยูในแตละปจจัย ดังนี้
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กกกกกกกกปจจัยที่ 1 ดานผลิตภัณฑ ไดแก ขอ 1 การซื้อครีมอาบน้ําทานพิจารณาครีมอาบน้ําที่มชี ื่อ
เสียงและเปนที่รูจัก ขอ 3 การซื้อครีมอาบน้ําทานพิจารณาบรรจุภัณฑที่มีความทันสมัย ขอ 6 ทาน
เชื่อวาความใกล-ไกลของสถานที่ในการจัดจําหนายครีมอาบน้ํามีผลตอการเลือกซื้อ ขอ 7 ทานคิดวา
การจัดวางครีมอาบน้ําบนชั้นวางสินคามีสวนดึงดูดใหทานตัดสินใจซื้อ ขอ 11 พนักงานขายมีสวน
ดึงดูดในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
กกกกกกกกปจจัยที่ 2 ดานราคา ไดแก ขอ 2 การซื้อครีมอาบน้ําทานพิจารณาสวนผสมที่มีคุณภาพดี
ขอ 4 การเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาเปนสวนหนึ่งในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ขอ 5 การเปรียบ
เทียบปริมาณกับราคาเปนสวนหนึ่งในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
กกกกกกกกปจจัยที่ 3 ดานการสงเสริมการขาย ไดแก ขอ 8 การมีสินคาทดลองใชทําใหทานเลือก
ซื้อครีมอาบน้ํา ขอ 9 การมีของแถมเปนสวนหนึ่งที่ทานพิจารณาในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ขอ 10
การลดราคาเปนสวนหนึ่งในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
กกกกกกกกปจจัยที่ 4 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ขอ 12 ทานเชื่อวาบุคคลรอบขางมีสวนในการเลือก
ซื้อครีมอาบน้ํา ขอ 13 เงินที่ไดรับตอเดือนเปนสวนหนึ่งในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ขอ 14 ครีมอาบ
น้ํางายและสะดวกตอการพกพา
กกกกกกกกปจจัยที่ 5 ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ขอ 15 ทานรูสึกวาครีมอาบน้ํามีคุณสมบัติดีกวาสบู
กอน ขอ 16 ทานเชื่อวาครีมอาบน้ําทําใหผิวพรรณของทานดีขึ้น
กกกกกกกกหลังจากสรางตัวแปรใหมของกลุมปจจัยออกมาเปน 5 กลุมแลว สามารถนําทั้ง 5 ปจจัย
ไปรวมใชในการหาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใชวิธี Logistic Regression Analysis ซึ่ง
ขอมูลที่เก็บไดผานเงื่อนไขที่ใชในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ดังนี้
กกกกกกกก1. ตัวแปรอิสระ (x) จะเปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม (Nominal Scale) ที่เปนตัว
แปรแบบทวิ มี 2 คา (Dichotomous) คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรที่อยูในสเกลแบบชวง (Interval
Scale) หรืออยูในสเกลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) ก็สามารถนํามาวิเคราะหได ซึ่งขอมูลที่นํามา
วิเคราะหเปนขอมูลในการวัดระดับแบบกลุมและเปนขอมูลที่อยูในรูปแบบสเกลแบบชวง จึงผาน
เงื่อนไขดังกลาว
กกกกกกกก2. ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกัน หรือไมเกิดปญหา
Multicollinearity โดยทําการทดสอบ Spearman เพื่อดูความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว โดย
พิจารณาจากคา sig. หากคา sig > 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระนั้นไมมีความสัมพันธกัน สามารถ
นํามาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสได
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กกกกกกกกจากการทดสอบความสัมพันธ เพื่อดูความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว จะไดตัว
แปรอิสระที่ไมมีความสัมพันธกันดังตอไปนี้
กกกกกกกก- คณะ (x1)
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (x1-1)
คณะวิทยาการจัดการ (x1-2)
กกกกกกกก- ปจจัยดานผลิตภัณฑ (F1)
กกกกกกกก- ปจจัยดานราคา (F2)
กกกกกกกก- ปจจัยดานการสงเสริมการขาย (F3)
กกกกกกกก- ปจจัยสวนบุคคล (F4)
กกกกกกกก- ปจจัยทางจิตวิทยา (F5)
กกกกกกกก3. ตัวแปรตามจะเปนตัวแปรเชิงกลุมอยางนอย 2 กลุม ซึ่งในหัวขอนี้ก็คือ การตัดสินใจ
เลือกซื้อครีมอาบน้ําและไมทําการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
กกกกกกกก4. ตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เมื่อ p คือ ตัวแปรอิสระ จากตัวแปร
อิสระที่ผานการทดสอบความสัมพันธแสดงใหเห็นวา มีตัวแปรอิสระที่ผานเขาไปวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติกส จํานวน 5 ปจจัย ซึ่งคํานวณหาขนาดตัวอยางจะได 372 ตัวอยาง แตผูวิจัยไดสุม
ตัวอยางทั้งหมด 390 ตัวอยาง ดังนั้นจึงผานขอกําหนดดังกลาว
เมื่อนําตัวแปรอิสระดังกลาวมาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จะไดผลการวิเคราะหดังนี้
ตารางที่ 13 Model Summary
Step

Nagelkerke R Square

1

.062

2

.104

กกกกกกกกในตาราง Model Summary เปนการทดสอบความเหมาะสมของโมเดล ซึ่งเลือกใช Step
2 เนื่องจากมีคา R Square ที่ไดมีคาสูงที่สุด คือ เทากับ 0.104 หรือ 10.4% ของความผันแปรใน
โมเดลการถดถอยโลจิสติกส
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ตารางที่ 14 Hosmer and Lemeshow Test
Step
1
2

Chi-square
22.217
8.721

df
8
8

Sig.
.005
.366

กกกกกกกกตาราง Hosmer and Lemeshow Test ใชทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย
โลจิสติกส โดยกําหนดสมมติฐานของการทดสอบ คือ
H0 คือ สมการที่เหมาะสม
H1 คือ สมการที่ไมเหมาะสม
และเปนตารางทดสอบ Chi-Square ซึ่งเลือกใช Step 2 เนื่องจากผลที่ไดมีคามากที่สุด คือ คา ChiSquare 8.721 และมีคา Significance เทากับ .366 ซึ่ง > .05 จึงสรุปไดวา Model ที่กําหนด ยอมรับ H0
นั่นคือ สมการมีความเหมาะสมสําหรับใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส
ตารางที่ 15 Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square

df

Sig.

12.242

2

.002

Block

29.380

3

.000

Model

29.380

3

.000

Step 2 Step

กกกกกกกก
กกกกกกกกตาราง Omnibus Tests of Model Coefficients Step 2 แสดงสถิติทดสอบ Chi-Square
กกกกกกกกModel Chi-Square กําหนดสมมติฐานในการทดสอบ คือ
H0 คือ โอกาสที่จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ไมขึ้นกับตัวแปรอิสระทั้ง 7
ตัว
H1 คือ โอกาสที่จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ขึ้นกับตัวแปรอิสระขางตน
อยางนอย 1 ตัว
กกกกกกกกจากตารางสถิติทดสอบ Model Chi-Square เทากับ 29.380 และคา Sig. เทากับ .000 นั่น
คือ ยอมรับ H1 แสดงวา โอกาสที่จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ขึ้นกับตัวแปรอิสระขางตน
อยางนอย 1 ตัว
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ตารางที่ 16 Variables in the Equation
B

S.E.

df
2
1
1

Sig.
.002
.003
.002

Exp(B)

.368
.270

Wald
12.352
8.565
9.731

Step 2 (b) คณะ
คณะ(1)
คณะ(2)

1.077
.844

FAC5_1

.499

.120

17.228

1

.000

1.647

Constant

.321

.218

2.165

1

.141

1.378

2.935
2.325

กกกกกกกกจากตาราง Variables in the Equation สามารถสรางสมการถดถอยโลจิสติกส พยากรณ
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดดังนี้
กกกกกกกกP(Y)

=

1
1 + e −Z

กกกกกกกกZ
=
0.321+ 0.499(F5)+ 1.077(x1-1)+ 0.844(x1-2)
กําหนดใหคา 1. P(Y) เปนตัวแปรตาม หรือ การตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําทั้งที่ซื้อครีมอาบน้ํา
และไมซื้อครีมอาบน้ํา
2. (F5 ), (x1-1), (x1-2) เปนตัวแปรอิสระที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
3. 0.321 เปน คาคงที่
4. e เปนคา log ที่มีคาคงที่ มีคาประมาณ 2.718
กกกกกกกกจากสมการขางตน สามารถอธิบายไดวา ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
ตางๆ ที่ประมาณไดและคาสถิติที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส เพื่อพยากรณ
วามีปจจัยใดบางที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งจากการคํานวณดวยโปรแกรม SPSS แสดงใหเห็นวา
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี ประกอบดวย ปจจัยที่ 5 ปจจัยทางจิตวิทยา คือ ครีมอาบน้ํามีคุณสมบัติดีกวา
สบูกอน และครีมอาบน้ําทําใหผิวพรรณของทานดีขึ้น
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ตารางที่ 17 Classification Table
Predicted
Observed
Step 2 ซื้อครีม

ซื้อครีม
ไมซื้อ
ซื้อ

ไม่ ซื้อ

ซื้อ

Percentage
Correct

12

98

10.9

14

266

95.0
71.3

Overall Percentage

กกกกกกกกจากตาราง Classification Table เปนการพิจารณาความเชื่อถือไดของการพยากรณ เมื่อ
นําตัวแปรเขาสมการแลว ซึ่งจากตารางมีเปอรเซ็นตของการพยากรณถูกตองเทากับ 71.3%
4. พฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํา้
การวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อครีมอาบน้ํา โดยทําการวิเคราะหจากผูตอบแบบสอบถามทั้ง
ซื้อและไมซื้อครีมอาบน้ํา จํานวน 390 คน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่ไมทําการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามการตัดสินใจเลือกซื้อ
ครีมอาบน้ํา
การตัดสิ นใจซื้อ

จํานวน

ร้ อยละ

ซื้อ

110

28.2

ไมซื้อ

280

71.8

390

100

รวม

กกกกกกกกจากตารางที่ 18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการ
ตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการตัดสินใจที่ไมซื้อครีม
อาบน้ํา จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 71.8 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามที่มีการตัดสินใจ
เลือกซื้อครีมอาบน้ํา จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 28.2
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ตารางที่ 19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามสาเหตุที่ผูตอบ
กกกกกกกกแบบสอบถามมีการตัดสินใจไมเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
สาเหตุทมี่ กี ารตัดสิ นใจไม่ เลือกซื้อ

จํานวน
59
24
38
54
4

ราคาแพง
ลักษณะของผลิตภัณฑของครีมอาบน้ําไมนาใช
ครีมอาบน้ํามีระยะเวลาการใชงานนอยกวาสบูกอน
ครีมอาบน้ํามีมอยซเจอรไรเซอรมาก
อื่นๆ

ร้ อยละ
15.1
6.2
9.7
13.8
1.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาเหตุที่
ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจไมเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีการตัดสินใจไมเลือกซื้อครีมอาบน้ํา เพราะราคาแพง จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 15.1 รองลงมา
คือ ครีมอาบน้ํามีมอยซเจอรไรเซอรมาก จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.8 และครีมอาบน้ํามี
ระยะเวลาการใชงานนอยกวาสบูกอน จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.7
ตารางที่ 20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามที่
กกกกกกกกมีความคิดที่จะซื้อครีมอาบน้ําในอนาคต
ความคิด

จํานวน

ร้ อยละ

ซื้อ

14

3.6

ไมซื้อ

37

9.5

ไมแนใจ

59

15.1

110

28.2

รวม

กกกกกกกกจากตารางที่ 20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูตอบ
แบบสอบถามที่มีความคิดที่จะซื้อครีมอาบน้ําในอนาคต ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ความคิดที่ไมแนใจที่จะซื้อครีมอาบน้ําในอนาคต จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 15.1 และรองลงมา
คือ ความคิดที่จะไมซื้อ จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.5 และความคิดที่จะซื้อครีมอาบน้ํา จํานวน
14 คน คิดเปนรอยละ 3.6
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ส่ วนที่ 2 สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่ทําการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
ตารางที่ 21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามตราสินคาของครีม
กกกกกกกกอาบน้ําที่ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจเลือกซื้อ
ตราสิ นค้ า

จํานวน

ร้ อยละ

ลักส

76

19.5

เซฟการด

1

0.3

โชกุบุสซึ

45

11.5

โพรเทคส

13

3.3

บีไนซ

66

16.9

วาสลีน

41

10.5

บิโอเร

13

3.3

อื่นๆ

25

6.4

280

71.8

รวม

กกกกกกกกจากตารางที่ 21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตราสินคา
ของครีมอาบน้ําที่ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจเลือกซื้อ ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําตราสินคาลักส จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.5 รองลงมา
คือ ตราสินคาบีไนซ จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.9 และตราสินคาโชกุบุสซึ จํานวน 45 คน คิด
เปนรอยละ 11.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามสาเหตุที่ผูตอบแบบ
กกกกกกกกสอบถามมีการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
สาเหตุทมี่ กี ารตัดสิ นใจเลือกซื้อ

จํานวน

ร้ อยละ

ราคาถูกกวาสบูกอน

15

3.8

ชอบทดลองใชครีมอาบน้ําใหมๆ

34

8.7

สะดวกในการพกพา

151

38.7

กลิ่นหอม

217

55.6

ฟองมาก

97

24.9

มีความเปนสวนตัว

78

20.0

มีสวนผสมของมอยซเจอรไรเซอร

141

36.2

ผลิตจากสวนผสมของพืชธรรมชาติ

73

18.7

มีสวนผสมของวิตามินอี

102

26.2

7

1.8

อื่นๆ

กกกกกกกกจากตารางที่ 22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาเหตุที่ผู
ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก
ซื้อครีมอาบน้ํา เพราะกลิ่นหอม จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 55.6 รองลงมา คือ สะดวกในการ
พกพา จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 38.7 และมีสวนผสมของมอยซเจอรไรเซอร จํานวน 141 คน
คิดเปนรอยละ 36.2 ตามลําดับ
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามผูที่มีสวนรวมในการ
กกกกกกกกตัดสินใจซื้อครีมอาบน้ํา
ผู้มสี ่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ

จํานวน

ร้ อยละ

ตนเอง

187

47.9

พอแม

33

8.5

ญาติ

8

2.1

เพื่อน

38

9.7

แฟน

12

3.1

อื่นๆ

2

.5

280

71.8

รวม

กกกกกกกกจากตารางที่ 23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูที่มีสวน
รวมในการตัดสินใจซื้อครีมอาบน้ํา ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดตัดสินใจซื้อครีม
อาบน้ําโดยตนเอง จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 47.9 รองลงมา คือ เพื่อนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อกับผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.7 และพอแมมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อกับผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามรูปแบบของครีม
กกกกกกกกอาบน้ํา
รูปแบบครีมอาบนํา้

จํานวน

ร้ อยละ

แบบขวด

184

47.2

แบบชนิดเติม
รวม

96

24.6

280

71.8

กกกกกกกกจากตารางที่ 24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรูปแบบ
ของครีมอาบน้ํา ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการตัดสินใจซื้อครีมอาบน้ําในรูปแบบ
ขวด จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 47.2 รองลงมา คือ รูปแบบเติม จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ
24.6

46
ตารางที่ 25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามระดับราคาของครีม
กกกกกกกกอาบน้ําที่ผูตอบแบบสอบถามทําการตัดสินใจซื้อ
ระดับราคา

จํานวน

ร้ อยละ

ต่ํากวา 50 บาท

21

5.4

51 - 100 บาท

168

43.1

101 - 150 บาท

63

16.2

ตั้งแต 151 บาทขึ้นไป
รวม

28

7.2

280

71.8

กกกกกกกกจากตารางที่ 25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับราคา
ของครีมอาบน้ําที่ผูตอบแบบสอบถามทําการตัดสินใจซื้อ ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ตัดสินใจซื้อครีมอาบน้ําที่ระดับราคา 51 – 100 บาท จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 43.1 รองลงมา
คือ ระดับราคา 101 – 150 บาท จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 16.2 และระดับราคาตั้งแต 151 บาท
ขึ้นไป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.2 ตามลําดับ
ตารางที่ 26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามขนาดครีมอาบน้ําที่
กกกกกกกกผูตอบแบบสอบถามทําการตัดสินใจซื้อ
ขนาดครีมอาบนํา้

จํานวน

ร้ อยละ

ขนาดเล็ก (50 - 100 มล.)

43

11.0

ขนาดกลาง (250 - 300 มล.)

180

46.2

ขนาดใหญ (400 มล.ขึ้นไป)
รวม

57

14.6

280

71.8

กกกกกกกกจากตารางที่ 26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขนาดครีม
อาบน้ําที่ผูตอบแบบสอบถามทําการตัดสินใจซื้อ ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทําการ
ตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําขนาดกลาง (250 - 300 มล.) จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 46.2
รองลงมา คือ ขนาดใหญ (400 มล.ขึ้นไป) จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.6 และขนาดเล็ก (50 100 มล.) จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 11.0 ตามลําดับ

47
ตารางที่ 27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบถามโดยจําแนกตามสูตรของครีมอาบน้ําที่
กกกกกกกกผูตอบแบบสอบถามทําการตัดสินใจซื้อ
สู ตรของครีมอาบนํา้

จํานวน

ร้ อยละ

สูตรบํารุงผิวใหขาวเนียนเปนธรรมชาติ

168

43.1

สูตรเติมความสดชื่นกระชับผิว

105

26.9

สูตรผิวสะอาดล้ําลึก

87

22.3

สูตรปกปองผิวกระชับจากรังสียูวี

47

12.1

สูตรผิวออนเยาวเนียนกระชับ

77

19.7

สูตรออนละมุน สําหรับผิวออนบาง

61

15.6

สูตรคืนความสมดุลใหผิว ดูกระจางใสเนียนนุม

120

30.8

1

.3

อื่นๆ

กกกกกกกกจากตารางที่ 27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสูตรของ
ครีมอาบน้ําที่ผูตอบแบบสอบถามทําการตัดสินใจซื้อ ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํา
การตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําสูตรบํารุงผิวใหขาวเนียนเปนธรรมชาติ จํานวน 168 คน คิดเปน
รอยละ43.1 รองลงมา คือ สูตรคืนความสมดุลใหผิว ดูกระจางใสเนียนนุม จํานวน 120 คน คิดเปน
รอยละ 30.8 และสูตรเติมความสดชื่นกระชับผิว จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.9 ตามลําดับ

48
ตารางที่ 28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามสื่อที่ผูตอบ
กกกกกกกกแบบสอบถามเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา
สื่ อทีไ่ ด้ รับข่ าวสาร

จํานวน

ร้ อยละ

205

52.6

หนังสือพิมพ

7

1.8

นิตยสาร

23

5.9

แผนพับ/โบรชัวร

2

.5

ปายโฆษณา

11

2.8

อินเตอรเน็ต

8

2.1

การแสดงสินคา

21

5.4

อื่นๆ

3

.8

280

71.8

โทรทัศน

รวม

กกกกกกกก
กกกกกกกกจากตารางที่ 28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสื่อที่
ผูตอบแบบสอบถามเปดรับขอมูลเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับครีมอาบน้ําจากสื่อทางโทรทัศนมากที่สุด จํานวน 205 คน คิดเปนรอย
ละ 52.6 รองลงมา คือ สื่อทางนิตยสาร จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.9 และสื่อทางการแสดง
สินคา จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.4 ตามลําดับ

49
ตารางที่ 29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามสถานที่ที่ผูตอบแบบ
กกกกกกกกสอบถามทําการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําเปนประจํา
สถานทีท่ ที่ าํ การตัดสิ นใจซื้อ

จํานวน

ร้ อยละ

รานขายของชํา เชน รานพี่เหมี่ยว

9

2.3

รานสะดวกซื้อ เชน แฟมิลี่มารท, 7-Eleven

14

3.6

ซูเปอรมารเก็ต เชน TOPS

29

7.4

หางสรรพสินคา เชน โรบินสัน, พาตา

22

5.6

ซูเปอรสโตร เชน Makro

9

2.3

รานคาเฉพาะอยาง เชน Watsons, Boots

41

10.5

ซูเปอรเซ็นเตอร เชน Big-C, Lotus, คารฟูร
อื่นๆ

149

38.2

7

1.8

280

71.8

รวม

กกกกกกกกจากตารางที่ 29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่ที่
ผูตอบแบบสอบถามทําการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําเปนประจํา ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเลือกซูเปอรเซ็นเตอรในการทําการตัดสินใจซื้อครีมอาบน้ํา จํานวน 149 คน คิดเปนรอย
ละ 38.2 รองลงมา คือ รานคาเฉพาะอยาง จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.5 และซูเปอรมารเก็ต
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.4 ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกการวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ เลือกซื้อครีมอาบน้ํา กรณีศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถาม และใชเวลาในการทําการศึกษาประมาณ 8 เดือน ในการศึกษาขอมูล
ครอบคลุมดวยสาระดังนี้
1. วัตถุประสงคการวิจัย
2. ระเบียบวิธีวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย
4. อภิปรายผลการวิจัย
5. ขอเสนอแนะ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์
กกกกกกกก1.1 ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกก1.2 ศึกษาพฤติกรรมในการซื้อครีมอาบน้ําของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกก1.3 ศึกษาสวนแบงทางการตลาดของตราสินคาของครีมอาบน้ําที่กลุมตัวอยางทําการ
ตัดสินใจเลือกซื้อมากที่สุด
2. ระเบียบวิธีวจิ ัย
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางที่เปนกลุมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 390 คน

50

51
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามทั้งปลายเปด และปลายปด
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) ในการเก็บรวบรวมขอมูล และมีวิธีการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
กกกกกกกก2.1 การวิเคราะหรอยละของขอมูลทั่วไป
กกกกกกกก2.2 การวิเคราะหปจจัย
กกกกกกกก2.3 การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส
3. สรุปผลการศึกษา
กกกกกกกกการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษามหา
วิทยาศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนํามาสรุปผลดังนี้
กกกกกกกกสวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
กกกกกกกกจากกลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษาที่มีทั้งหมด 390 คน พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง
โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 20 ป รองลงมา คือ อายุ 19 ป และอายุ 21 ป และผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีรายรับมากที่สุดในชวงไมเกิน 5,000 บาท รองลงมาคือ 5,001 – 7,000
บาท และ7,001 – 10,000 บาท ตามลําดับ ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาอยูในคณะ
วิทยาการจัดการ รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามศึกษาอยูในชั้นปที่
2 มากที่สุด
รองลงมาคือ ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามมีสภาพผิวธรรมดามาก
ที่สุด รองลงมา คือ สภาพผิวแหง และสภาพผิวผสม ตามลําดับ
กกกกกกกกสวนที่ 2 การทดสอบความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา
กกกกกกกกจากกลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษาที่มีทั้งหมด 390 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ําระดับปานกลาง (5 – 8 คะแนน) รองลงมา คือ ระดับความรู
มาก (9 - 12 คะแนน) และระดับความรูนอย (1 – 4 คะแนน) ตามลําดับ
กกกกกกกกสวนที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
จากผลการวิจัยพบวา การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
สามารถจัดกลุมปจจัยตามวิธีการวิเคราะหปจจัย ไดเปน 5 กลุม ดังนี้
กกกกกกกก(F1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก ขอ 1 การซื้อครีมอาบน้ําทานพิจารณาครีมอาบน้ําที่มี
ชื่อเสียงและเปนที่รูจัก ขอ 3 การซื้อครีมอาบน้ําทานพิจารณาบรรจุภัณฑที่มีความทันสมัย ขอ 6
ทานเชื่อวาความใกล-ไกลของสถานที่ในการจัดจําหนายครีมอาบน้ํามีผลตอการเลือกซื้อ ขอ 7 ทาน

52
คิดวาการจัดวางครีมอาบน้ําบนชั้นวางสินคามีสวนดึงดูดใหทานตัดสินใจซื้อ ขอ 11 พนักงานขายมี
สวนดึงดูดในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
กกกกกกกก(F2) ปจจัยดานราคา ไดแก ขอ 2 การซื้อครีมอาบน้ําทานพิจารณาสวนผสมที่มีคุณภาพดี
ขอ 4 การเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาเปนสวนหนึ่งในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ขอ
5 การ
เปรียบเทียบปริมาณกับราคาเปนสวนหนึ่งในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
กกกกกกกก(F3) ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ไดแก ขอ 8 การมีสินคาทดลองใชทําใหทานเลือก
ซื้อครีมอาบน้ํา ขอ 9 การมีของแถมเปนสวนหนึ่งที่ทานพิจารณาในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ขอ 10
การลดราคาเปนสวนหนึ่งในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
กกกกกกกก(F4) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ขอ 12 ทานเชื่อวาบุคคลรอบขางมีสวนในการเลือกซื้อ
ครีมอาบน้ํา ขอ 13 เงินที่ไดรับตอเดือนเปนสวนหนึ่งในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ขอ 14 ครีมอาบน้ํา
งายและสะดวกตอการพกพา
กกกกกกกก(F5) ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ขอ 15 ทานรูสึกวาครีมอาบน้ํามีคุณสมบัติดีกวาสบูกอน
ขอ 16 ทานเชื่อวาครีมอาบน้ําทําใหผิวพรรณของทานดีขึ้น
กกกกกกกกและเมื่อนําปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาทดสอบความสัมพันธจะไดปจจัยที่ผานเขาไป
วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสไดดังนี้
กกกกกกกก(x1) คณะ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (x1-1)
คณะวิทยาการจัดการ (x1-2)
กกกกกกกกนําปจจัยขางตนมาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จะพบวาปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ไดแก ปจจัยทางจิตวิทยา (F5) ซึ่งประกอบดวย ทานรูสึกวาครีมอาบน้ํา
มีคุณสมบัติดีกวาสบูกอน ทานเชื่อวาครีมอาบน้ําทําใหผิวพรรณของทานดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีคณะ
(x1) ซึ่งประกอบไปดวย คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ( x1-1), คณะวิทยาการจัดการ
(x1-2) โดยสามารถเขียนเปนสมการถดถอยโลจิสติกส พยากรณปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อครีมอาบน้ํา ไดดังนี้
กกกกกกกกP(Y)

=

1
1 + e −Z

กกกกกกกกZ
=
0.321+ 0.499(f5)+ 1.077(x1-1)+ 0.844(x1-2)
โดยที่ P(Y) คือ ตัวแปรตาม หรือ การตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
(
f5), (x1-1) และ (x1-2) เปนตัวแปรอิสระที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
0.321 เปน คาคงที่
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กกกกกกกกสวนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อครีมอาบน้ํา
กกกกกกกกจากกลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษาที่มีทั้งหมด 390 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญทําการตัดสินใจไมเลือกซื้อครีมอาบน้ํา เนื่องจากราคาแพง รองลงมา คือ ครีมอาบน้ํามีมอยซ
เจอรไรเซอรมาก และครีมอาบน้ํามีระยะเวลาการใชงานนอยกวาสบูกอน ตามลําดับ และสําหรับใน
อนาคตผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดที่ไมแนใจที่จะซื้อครีมอาบน้ํา รองลงมา คือ ไมซื้อ
และซื้อ ตามลําดับ ซึ่งสวนแบงทางการตลาดของครีมอาบน้ําสวนใหญ คือ ตราลักส รอยละ 19.5
ตราบีไนซ รอยละ 16.9 ตราโชกุบุสซึ รอยละ 11.5 ตราวาสลีน รอยละ 10.5 ตราบิโอเรและตราโพร
เทคส รอยละ 3.3 และตราเซฟการด รอยละ 0.3 ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุที่ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญทําการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา เนื่องจากครีมอาบน้ํามีกลิ่นหอม รองลงมา คือ ครีมอาบน้ํา
มีความสะดวกในการพกพา และครีมอาบน้ํามีสวนผสมของมอยซเจอรไรเซอร ตามลําดับ โดย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดทําการตัดสินใจเลือกครีมอาบน้ําดวยตนเอง รองลงมา คือ เพื่อนได
มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา และพอแม ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญไดทําการเลือกซื้อครีมอาบน้ําแบบขวดมากที่สุด และระดับราคาที่ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญทําการตัดสินใจเลือกซื้ออยู ณ ระดับราคาที่ 51 - 100 บาท รองลงมา คือ 101 - 150 บาท และ
ตั้งแต 151 บาทขึ้นไป ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทําการตัดสินใจเลือกซื้อครีม
อาบน้ําที่มีขนาดกลาง (250 - 300 มล.) รองลงมา คือ ขนาดใหญ (400 มล.ขึ้นไป) และขนาดเล็ก (50
- 100 มล.) ตามลําดับ และสูตรของครีมอาบน้ําที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทําการตัดสินใจเลือก
ซื้อ คือ ครีมอาบน้ําสูตรบํารุงผิวใหขาวเนียนเปนธรรมชาติ รองลงมา คือ สูตรคืนความสมดุลใหผิว
ดูกระจางใสเนียนนุมและสูตรเติมความสดชื่นกระชับผิว ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญทําการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับครีมอาบน้ําผานสื่อทางโทรทัศนมากที่สุด รองลงมา คือ
นิตยสาร และการแสดงสินคา ตามลําดับ และสถานที่ที่ผูตอบสอบแบบถามสวนใหญทําการ
ตัดสินใจซื้อครีมอาบน้ําเปนประจํา คือ ซูเปอรเซ็นเตอร เชน Big-C, Tesco Lotus และคารฟูร
รองลงมา คือ รานคาเฉพาะอยาง เชน รานพี่เหมี่ยว และซูเปอรมารเก็ต เชน TOPS ตามลําดับ
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ
กกกกกกกกจากขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะวา
ครีมอาบน้ําบางชนิดมีมอยซเจอรไรเซอรมาก ทําใหชําระลางรางกายแลวรูสึกวาไมสะอาด และ
ผูตอบแบบสอบถามบางรายเสนอวาการทดสอบความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา ควรมีชองใหเลือกวาไม
ทราบดวย และคําถามแตละคําถามมีความยากเกินไป
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4. อภิปรายผลการวิจัย
กกกกกกกกจากการสรุปผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดเลือกประเด็นที่นาสนใจมาวิจารณ ดังนี้
กกกกกกกก4.1 คณะ จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางศึกษาในคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด มี
สัดสวนจํานวน 225 คนหรือรอยละ 57.7 รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีสัดสวนจํานวน 91 คนหรือรอยละ 23.3 และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีสัดสวน
จํานวน 74 คนหรือรอยละ 19 และจากขอสังเกตของผูวิจัยพบวา ผลจากการวิเคราะหการถดถอยโล
จิสติกส แสดงใหเห็นวาคณะเปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา เนื่องจากคณะมี
ความสัมพันธกับจํานวนนักศึกษาของแตละคณะ และคณะวิทยาการจัดการมีจํานวนนักศึกษาเปน
จํานวนมากและเปนผูหญิงเปนสวนใหญ ซึ่งผูหญิงเปนผูที่ดูแลสุขภาพผิวของตนเองเปนอยางยิ่ง จึง
สงผลใหผูหญิงทําการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําที่มีสูตรตรงกับสภาพผิวของตนเองสูง คณะ
วิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนคณะที่ศึกษาดานธุรกิจ และ
การออกแบบ จึงทําใหกลุมตัวอยางคํานึงถึงคุณภาพ และรูปลักษณของครีมอาบน้ํา
กกกกกกกก4.2 ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ครีมอาบน้ํามีคุณสมบัติดีกวาสบูกอน และครีมอาบน้ําทํา
ใหผิวพรรณของทานดีขึ้น จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ดังกลาวโดยเฉลี่ยในระดับมาก – มากที่สุด และผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส แสดงใหเห็น
วาปจจัยทางจิตวิทยาสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ซึ่งสอดคลองกับปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป ที่กลาววา ปจจัยทางจิตวิทยาเปนปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ไดแก สิ่งจูงใจ การรับรู การเรียนรู และความเชื่อหรือทัศนคติ ซึ่งเปน
ปจจัยหนึ่งที่ผูบริโภคนําไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
กกกกกกกก4.3 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการขาย และปจจัย
สวนบุคคล จากผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส แสดงใหเห็นวาไมเปนปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ซึ่งสามารถอภิปรายไดวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการ
สงเสริมการขายในการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา จึง
ทําใหกลุมตัวอยางไมนําปจจัยดังกลาวมาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งอาจจะตรงขามกับ
คณะ และปจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งอาจจะมีจุดเดนที่จูงใจในการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําที่มากกวา
จึงทําใหกลุมตัวอยางเลือกนําปจจัยดังกลาวมาพิจารณา และในสวนปจจัยสวนบุคคลที่กลุมตัวอยาง
ไมไดนํามาพิจารณาเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา เนื่องจากอาจจะเปนปจจัยพื้น
ฐานทั่วไปในการตัดสินใจวาจะเลือกหรือไมเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ซึ่งเปนการตัดสินใจของแตละ
บุคคล
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5. ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกก5.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
5.1.1 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามทําการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
นอย เมื่อเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่ไมทําการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา โดยคํานึงถึง
คณะ และปจจัยทางจิตวิทยา ในการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา การทดสอบความรูเกี่ยวกับครีม
อาบน้ํามีสวนทําใหผูตอบแบบสอบถามมีความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ําเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่ จะนําความรู
ที่ไดรับจากแบบสอบถามที่ไดทําไปประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
แตผูที่ทําการ
ตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ควรนําปจจัยดานตางๆ ทั้งหมด
ไมวาจะเปนปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการขาย และปจจัยสวนบุคคล มาใชประกอบการตัดสินใจ
เลือกซื้อครีมอาบน้ํา
5.1.2 ครีมอาบน้ําบางตราสินคา ควรมีสวนผสมของครีมอาบน้ํา ที่มีกลิ่นหอม
เนื่องจากผูที่ทําการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา ไดใหความสําคัญกับกลิ่นของครีมอาบน้ํามาเปน
อันดับแรก และครีมอาบน้ําควรมีสวนผสมของมอยซเจอรไรเซอรที่พอประมาณ เพื่อทําใหผูที่เลือก
ซื้อครีมอาบน้ํา เมื่อใชแลวจะไดรูสึกวาชําระรางกายสะอาด ตัวไมลื่นเหมือนยังทิ้งคราบสกปรกอยู
5.1.3 ขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถาม อาจจะไมมีความนาเชื่อถือเทาที่ควร
เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามบางรายอาจตอบแบบสอบถามมั่ว ไมตรงกับสภาพความเปนจริง ซึ่ง
อาจกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนจากการเก็บแบบสอบถามได ผูวิจัยเห็นวา ควรใหระยะเวลากับ
ผูตอบแบบสอบถามในการทําแบบสอบถาม เพื่อที่จะไดขอมูลที่มีสภาพความเปนจริง และขอมูลชุด
นั้นมีประสิทธิภาพ
กกกกกกกก5.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
5.2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีเพียงอยางเดียว
คือ แบบสอบถาม ซึ่งขอมูลที่ไดอาจจะยังไมครอบคลุม ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีอื่นๆดวย เชน การสัมภาษณ เปนตน เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น
5.2.2 ควรมีการเพิ่มตัวแปรที่เปนปจจัยใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อใหผลการวิจัย
ที่ไดมีความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.2.3 การเก็บขอมูลครั้งนี้ สวนใหญจะเปนเพศหญิง และศึกษาในคณะวิทยาการ
จัดการ ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาการแจกแบบสอบถามครั้งตอไป ควรมีการสุมตัวอยางแบบโควตา เพื่อให
การแจกแบบสอบถาม สามารถครอบคลุมทุกกลุมตัวอยาง และหาสัดสวนของกลุมตัวอยางใหมี
ความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของเพศ คณะ และชั้นป เพื่อใหขอมูลที่ไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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เลขที่ …......
แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อครีมอาบนํา้ กรณีศึกษานักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อครีมอาบน้ําของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
3. ศึกษาสวนแบงทางการตลาดของตราสินคาของครีมอาบน้ําที่กลุมตัวอยางทําการ
ตัดสินใจเลือกซื้อมากที่สุด

คําชี้แจง

1. แบบสอบถามชุดนี้ใชสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีที่มีการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
2. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อครีมอาบน้ํา
สวนที่ 3 แบบสอบถามทดสอบความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ
3. โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับตัวทานมากที่สุด
4. ขอมูลที่ไดจากการสอบถามครั้งนี้จะเก็บไวเปนความลับ เพื่อใชในการศึกษาเทานั้น
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แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อครีมอาบนํา้ กรณีศึกษานักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว
ส่ วนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
2. อายุ ......... ป
3. รายรับเฉลี่ย .................... บาท/เดือน
4. ทานศึกษาอยูในคณะใด
 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ทานศึกษาอยูชั้นปใด
 ชั้นปที่ 1
 ชั้นปที่ 3
 ชั้นปอื่นๆ (โปรดระบุ) ....................
6. ทานมีสภาพผิวกายประเภทใด
 ผิวธรรมดา
 ผิวแหง

 หญิง

 ชั้นปที่ 2
 ชั้นปที่ 4

 ผิวมัน
 ผิวผสม

ส่ วนที่ 2 การทดสอบความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา
1. ครีมอาบน้ํามีเนื้อครีมความเขมขนมากกวาสบูเหลว
 ใช
 ไมใช
2. ดีเกลือหรือเกลือแกงสามารถนํามาทดสอบครีมอาบน้ําปลอมได
 ใช
 ไมใช
3. สารสกัดจากองุน สามารถชวยปรับสีผิวและจุดดางดําใหจางลงได
 ใช
 ไมใช
4. สารสกัดจากเปลือกมังคุดปองกันเชื้อรา แบคทีเรียและแกอาการคันบนผิวกายได
 ใช
 ไมใช
5. มอยซเจอรไรเซอรทําใหผิวพรรณของทานรูสึกชุมชื้นขึ้น
 ใช
 ไมใช
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6. ครีมอาบน้ําสําหรับคนผิวแหง ควรมีคา pH 5-6
 ใช
 ไมใช
7. ครีมอาบน้ําชวยปกปองผิวจากแสงแดดไดดีกวาครีมกันแดด
 ใช
 ไมใช
8. ครีมอาบน้ําทํามาจากไขมันสัตว
 ใช
 ไมใช
9. ครีมอาบน้ํามีฤทธิ์เปนดาง
 ใช
 ไมใช
10. สารไตรโคซาน ( trichosan) ที่ผสมในครีมอาบน้ําฆาเชื้อแบคทีเรีย สามารถลดอาการผื่นคัน
 ใช
 ไมใช
11. สวนผสมของครีมอาบน้ําแตกตางจากสบูกอน
 ใช
 ไมใช
12. ครีมอาบน้ําควรใชภายใน 2 ปนับจากวันที่ผลิต
 ใช
 ไมใช
ส่ วนที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ า
1. การซื้อครีมอาบน้ําทานพิจารณาครีมอาบน้ําที่มีชื่อเสียงและเปน
ที่รูจัก
2. การซื้อครีมอาบน้ําทานพิจารณาสวนผสมที่มีคุณภาพดี
3. การซื้อครีมอาบน้ําทานพิจารณาบรรจุภัณฑที่มีความทันสมัย
4. การเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาเปนสวนหนึ่งในการเลือกซื้อ
ครีมอาบน้ํา
5. การเปรียบเทียบปริมาณกับราคาเปนสวนหนึ่งในการเลือกซื้อ
ครีมอาบน้ํา
6. ทานเชื่อวาความใกล-ไกลของสถานที่ในการจัดจําหนายครีม
อาบน้ํามีผลตอการเลือกซื้อ
7. ทานคิดวาการจัดวางครีมอาบน้ําบนชั้นวางสินคามีสวนดึงดูดให
ทานตัดสินใจซื้อ
8. การมีสินคาทดลองใชทําใหทานเลือกซื้อครีมอาบน้ํา

ความคิดเห็น
เห็นดวย เห็นดวย
มากที่สุด มาก

ไมแนใจ

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวยที่สุด
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ า

ความคิดเห็น
เห็นดวย เห็นดวย
มากที่สุด มาก

ไมแนใจ

9. การมีของแถมเปนสวนหนึ่งที่ทานพิจารณาในการเลือกซื้อครีม
อาบน้ํา
10. การลดราคาเปนสวนหนึ่งในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
11. พนักงานขายมีสวนดึงดูดในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
12. ทานเชื่อวาบุคคลรอบขางมีสวนในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
13. เงินที่ไดรับตอเดือนเปนสวนหนึ่งในการเลือกซื้อครีมอาบน้ํา
14. ครีมอาบน้ํางายและสะดวกตอการพกพา
15. ทานรูสึกวาครีมอาบน้ํามีคุณสมบัติดีกวาสบูกอน
16. ทานเชื่อวาครีมอาบน้ําทําใหผิวพรรณของทานดีขึ้น
ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อครีมอาบน้ํา
1. ทานซื้อครีมอาบน้ําหรือไม
 ซื้อ (ขามไปตอบขอ 4)
 ไมซื้อ (ตอบเฉพาะขอ 2-3)
2. สาเหตุสําคัญที่ทานไมซื้อครีมอาบน้ํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ราคาแพง
 ลักษณะของผลิตภัณฑของครีมอาบน้ําไมนาใช
 ครีมอาบน้ํามีระยะเวลาการใชงานนอยกวาสบูกอน
 ครีมอาบน้ํามีมอยซเจอรไรเซอรมาก ทําใหรูสึกเหมือนลางไมออกได
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................
3. ทานมีความคิดที่จะซื้อครีมอาบน้ําในอนาคตหรือไม
 ซื้อ
 ไมซื้อ
 ไมแนใจ
4. ปกติทานซื้อครีมอาบน้ํายี่หอใดมากที่สุด (ตอบเพียงขอเดียว)
 ลักส
 เซฟการด
 โชกุบุสซึ
 โพรเทคส
 บีไนซ
 วาสลีน
 บิโอเร
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................
5. สาเหตุสําคัญที่ทําใหทานซื้อครีมอาบน้ํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ราคาถูกกวาสบูกอน
 ชอบทดลองใชครีมอาบน้ําใหมๆ
 สะดวกในการพกพา
 กลิ่นหอม

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวยที่สุด
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 ฟองมาก
 มีความเปนสวนตัว
 มีสวนผสมของมอยซเจอรไรเซอร
 ผลิตจากสวนผสมของพืชธรรมชาติ
 มีสวนผสมของวิตามินอี
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................
6. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ํากับทาน
 ตนเอง
 พอแม
 ญาติ
 เพื่อน
 แฟน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................
7. ครีมอาบน้ําแบบใดที่ทานซื้อเปนประจํา
 แบบขวด
 แบบชนิดเติม
8. ปกติทานซื้อครีมอาบน้ําระดับราคาเทาไร
 ต่ํากวา 50 บาท
 51 – 100 บาท
 101 – 150 บาท
 ตั้งแต 151 บาทขึ้นไป
9. ปกติทานซื้อครีมอาบน้ําขนาดใด
 ขนาดเล็ก (50 – 100 มล.)
 ขนาดกลาง (250 – 300 มล.)
 ขนาดใหญ (400 มล.ขึ้นไป)
10. สวนใหญทานตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบน้ําสูตรใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 สูตรบํารุงผิวใหขาวเนียนเปนธรรมชาติ
 สูตรเติมความสดชื่นกระชับผิว
 สูตรผิวสะอาดล้ําลึก
 สูตรปกปองผิวกระชับจากรังสียูวี
 สูตรผิวออนเยาวเนียนกระชับ
 สูตรออนละมุน สําหรับผิวออนบาง
 สูตรคืนความสมดุลใหผิว ดูกระจางใสเนียนนุม  อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................
11. ทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับครีมอาบน้ําจากสื่อใดมากที่สุด (ตอบเพียงขอเดียว)
 โทรทัศน
 หนังสือพิมพ
 นิตยสาร
 แผนพับ/โบรชัวร
 ปายโฆษณา
 อินเตอรเน็ต
 การแสดงสินคา
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................
12. สถานที่ใดที่ทานไปซื้อครีมอาบน้ําเปนประจํา (ตอบเพียงขอเดียว)
 รานขายของชํา เชน รานพี่เหมี่ยว
 รานสะดวกซื้อ เชน แฟมิลี่มารท, 7 - Eleven
 ซูเปอรมารเก็ต เชน Tops
 หางสรรพสินคา เชน โรบินสัน, พาตา
 ซูเปอรสโตร เชน Makro
 รานคาเฉพาะอยาง เชน Watsons, Boots
 ซูเปอรเซ็นเตอร เชน Big C, Tesco Lotus, คารฟูร
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................
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ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ............................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ......................
ผู้วจิ ัยขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งในความอนุเคราะห์ ของท่ านทีใ่ ห้ ข้อมูลในครั้งนี้
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ – สกุล นางสาวกุลนิษฐ สุวรรณปยวงศ
ที่อยู
147 ซอยภิรมย ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ
กรุงเทพมหานคร 10100
E-Mail
lin_kulanid@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
กกกกกกก
กกกกกกกกพ.ศ. 2548 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แผนการเรียนอังกฤษ – ฝรั่งเศส
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
กกกกกกกกพ.ศ. 2552 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการฝกงาน
กกกกกกกกพ.ศ. 2552 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

