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การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูบริโภค กลุมตัวอยาง
คือ ผูบริโภคยาสีฟนในกรุงเทพมหานคร อายุต้ังแต 15 ป ขึ้นไป จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ Chi- Square 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25 – 34 ป สถานภาพโสด 
เปนพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน มี
ปญหาเกี่ยวกับฟนและชองปากมากที่สุด มีการหาขอมูล จากหนังสือพิมพ/โทรทัศน/นิตยสาร และดูขอมูล
ของยาสีฟนจากสวนประกอบกอนการซ้ือ มากท่ีสุด 

ลักษณะของยาสีฟน ในดานประโยชนของยาสีฟนที่ตองการใช อยูในระดับตองการมาก  ลักษณะ
ภายนอกของยาสีฟน ในดานรูปรางหลอดยาสีฟนทรงกลมใชสะดวกที่สุด ความสามารถสื่อสารถึงคุณภาพ  
คือ รายละเอียดสวนประกอบบนกลองยาสีฟน ส่ือสารอยูระดับมาก ใชยาสีฟนที่ชวยใหเหงือกแข็งแรงเปน
ประจํา ใชยาสีฟน 1 ย่ีหอ และ 2 ยี่หอ ในสัดสวนที่เทากัน ซื้อยาสีฟนเมื่อยาสีฟนเดิมใกลหมด และซื้อยาสี
ฟนจากหางสรรพสินคา

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา 
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนดานประเภทยาสีฟนที่ใช มีความสัมพันธกับ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส อาชีพ รายไดตอเดือน การรับรูปญหา การแสวงหาขอมูล และ บุคคลอางอิง 
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนดานปริมาณที่ใช มีความสัมพันธกับ เพศ รายไดตอเดือน และ

ความสามารถในการส่ือสารคุณภาพ 
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนดานปริมาณการซื้อตอคร้ัง มีความสัมพันธกับ อายุ และ 

ความสามารถในการส่ือสารคุณภาพ 
 พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน มีความสัมพันธกับ อาชีพ ระดับ

การศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน ดานการรับรูปญหา ความสามารถในการสื่อสารคุณภาพ และบุคคล
อางอิง

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนดานสถานที่ซื้อ มีความสัมพันธกับ อายุ สถานภาพสมรส รายไดตอ
เดือน และ การรับรูปญหา
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This research aimed to study the behavior toward toothpaste consumption of 
consumers in Bangkok. The samples are 400 consumers at the ages of 15 years old or older
who live in Bangkok and used to consume toothpaste. The data were collected through 
questionnaire. The statistical methods are percentage, frequency, mean, standard deviation and 
chi-Square.

The research findings reveal that most consumers are single, female, at the age group 
of 25-36 years, hold a bachelor degree, and earn the average monthly income of 5,000 –
10,000 baht. Most of them have tooth and oral problems at the highest level. They searched
information from newspaper / television / magazine and label on the package before purchasing 
toothpaste at the highest level.

The consumers focused on the usefulness aspect of the toothpaste at high level. The 
toothpaste with the round shape package was the most convenient of use. Most  toothpastes 
had the ability to communicate about the quality at high level. The consumers used the 
toothpaste on a regular basis for healthy gums. They equally used 1 or 2 brand(s) of 
toothpaste. They purchased toothpaste when it was going to run out and purchased it from 
department stores.

The result of the study at the statistical significance level of 0.05 showed that:
Buying behavior in terms of the type of toothpaste had a relationship with gender, age,

marital status, occupation, educational level, average income, problem recognition, information 
search and reference.

Buying behavior in terms of quantity of use had a relationship with gender, average 
income and the ability to communicate the quality.

Buying behavior in terms of quantity of purchase at a time had a relationship with age
and the ability to communicate the quality.

Buying behavior in terms of period of purchase had a relationship with occupation,
educational level, average income, problem recognition and reference.

Buying behavior in terms of place of purchase had a relationship with age, marital
status, educational level and problem recognition.
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1

บทท่ี 1

บทนํา

ภูมิหลัง

ยาสีฟน ถือกําเนิดขึ้นครั้งแรกในสมัยอียิปตโบราณ โดยยาสีฟนในสมัยนั้นทําจากการผสม
วัตถุดิบธรรมชาติเขาไวดวยกัน ซึ่งวัตถุดิบที่นํามาใชเปนสวนผสม ไดแก เกลือปน พริกไทยปน ใบมินต
และดอกไมตางๆ และจนถึงยุคปจจุบันมีการพัฒนามาอยูในรูปแบบเนื้อครีมหรือเจล บรรจุในหลอดที่
สะดวกตอการใช และมีสวนผสมท่ีแตกตางกันไป

ปจจุบันยาสีฟน ถือเปนสินคาอุปโภคบริโภค ที่จําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน เพื่อใหเกิด
สุขอนามัยที่ดีแตชองปาก โดยเฉพาะชีวิตชาวเมืองที่หันมาใสใจเรื่องสุขภาพของเหงือกและฟนเปน
พิเศษ ทําใหตลาดยาสีฟนมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง เห็นไดจากการที่ตลาดยาสีฟนมีมูลคา
รวมถึง6.1 พันลานบาท (ป 2552) โดยแบงแยกยอยตามคุณสมบัติออกเปน 8 เซกเมนต ประกอบดวย 
กลุมสมุนไพร 27.5% กลุมเพื่อลมหายใจหอมสดชื่น 26% กลุมครอบครัว 19% กลุมมัลติเบเนฟต 
7.5% กลุมลดอาการเสียวฟน 7.5% กลุมไวทเทนนิ่ง 5% กลุมเด็ก 3% และอ่ืนๆ 3.5% (ที่มา: ผูจัดการ 
360 รายสัปดาห 4 มิถุนายน 2553)

สิ่งที่ทําใหการเติบโตของกลุมผลิตภัณฑยาสีฟนมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในระยะที่ผานมา 
เน่ืองจากผูผลิตในกลุมน้ีมีการพัฒนาสินคาใหสามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคไดหลากหลาย 
และยาสีฟนที่มีคุณภาพเทานั้นที่ยังคงอยูได ซึ่งการที่มีหลากหลายสูตรใหเลือกใชทําใหพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อจะเปลี่ยนไป เชน ขอมูลจากการศึกษาอินไซดของผูบริโภคในเซกเมนทสูตรธรรมชาติ และ
พบวาผูบริโภคในกลุมนี้ตองการมีฟนที่ขาวสะอาดเปนธรรมชาติพรอมๆ ไปกับการมีสุขภาพเหงือกที่ดี 
แตยาสีฟนทั่วไปในกลุมนี้ยังไมตอบสนองความตองการได ประกอบกับพฤติกรรมการใชที่ไมตอเนื่อง 
โดยจะใชเฉพาะตอนมีปญหาเหงือกเทานั้น เมื่อหมดปญหาแลวก็จะกลับไปใชยาสีฟนในกลุมอื่นๆ 
แทน(ที่มา:ยาสีฟนคอลเกต กรุงเทพธุรกิจ พฤศจิกายน 2552)

ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ซึ่ง
เลือกกลุมตัวอยางเปนกลุมของวัยรุนและวัยทํางาน ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกลุมผูบริโภคสอง
กลุมนี้ (ชวงอายุ 15-59 ป) มีจํานวนประชากรที่มีจํานวนมากถึง 42.7 ลานคน (ที่มา: สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม ม.มหิดล) ถาสามารถผลิตสินคาที่ตรงกับพฤติกรรมของสองกลุมนี้ ทําใหสามารถ
เพ่ิมสวนแบงทางการตลาดได
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ความมุงหมายในการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ

สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายไดตอเดือนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กับ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการตัดสินใจ ประกอบดวย การรับรูปญหา และ
การแสวงหาขอมูล กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย 
ประโยชนหลักที่ตองการ ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลอางอิง ประกอบดวย ผูมีอิทธิพล กับพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

ความสําคัญของการวิจัย

1. เพ่ือทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือชวยในการเขาใจลักษณะการยอมรับสินคาของผูบริโภคในอนาคต

2. เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนประโยชนตอการกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑใหเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคมากข้ึน

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรท่ีใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูบริโภคยาสีฟนในกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคยาสีฟนในกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต 15 
ปข้ึนไป ซึ่งไมทราบจํานวนแนนอน จึงใชวิธีการคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยาง
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โดยใชสูตร สําหรับกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน และกําหนดคาระดับความ
เชื่อมั่น 95% แตเพื่อเปนตัวแทนที่ดีของประชากรจึงเพิ่มกลุมตัวอยางไว เทากับจํานวน 15 คน ดังนั้น 
ขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี เทากับ 400 คน ดวยการใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บขอมูลที่
สถานศึกษา ที่มีคณะทันตแพทย ที่เปดบริการคลินิกทําฟนใหกับบุคคลทั่วไป ไดแก จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ซึ่งจะไดกลุม
ตัวอยางท่ีมีอายุ 15ป ข้ึนไป

ขั้นที่ 2 กําหนดกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบงกลุมตัวอยาง 
400 คน จาก 3 สถานที่ สถานที่ละ 135  คน

ขั้นที่ 3 การเลือกตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใช แบบสอบถามท่ีไดจัดเตรียมไว นําเก็บรวบรวมขอมูล ณ สถานท่ีตาง ๆ จนครบตามจํานวน

ตัวแปรท่ีศึกษา

ตัวแปรอิสระในการวิจัย (Independent Variable) ไดแก

1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร

      1.1.1 เพศ
1.1.1.1  ชาย
1.1.1.2  หญิง

1.1.2 อายุ
1.1.2.1 15 – 24  ป
1.1.2.2 25 - 34  ป
1.1.2.3 35 - 44  ป
1.1.2.4 45 – 54  ป
1.1.2.5    55 ป ข้ึนไป
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1.1.3 สถานภาพสมรส
1.1.3.1  โสด
1.1.3.2  สมรส/อยูดวยกัน
1.1.3.3  หยาราง/หมาย/แยกกันอยู

1.1.4 อาชีพ
1.1.4.1  นักเรียน/นักศึกษา
1.1.4.2  พนักงานบริษัทเอกชน
1.1.4.3  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.1.4.4  รับราชการ
1.1.4.5  ธุรกิจสวนตัว
1.1.4.6  อ่ืนๆ โปรดระบุ ………..

1.1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.1.5.1  ตํ่ากวาปริญญาตรี
1.1.5.2 ปริญญาตรี
1.1.5.3  สูงกวาปริญญาตรี

1.1.6 รายไดเฉล่ียตอเดือน
1.1.6.1  ตํ่ากวาหรือเทากับ 5,000 บาท
1.1.6.2 5,001-10,000 บาท
1.1.6.3 10,001-15,000 บาท
1.1.6.4 15,001-20,000 บาท
1.1.6.5 20,001 บาท ข้ึนไป

 1.2 กระบวนการตัดสินใจ
1.2.1 การรับรูปญหา
1.2.2 การแสวงหาขอมูล
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1.3 ปจจัยทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ
1.3.1 ประโยชนหลักท่ีตองการ
1.3.2 ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ

1.4 ปจจัยดานสังคม 
1.4.1 บุคคลอางอิง

ตัวแปรตามในการวิจัย (Dependent Variable) ไดแก พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของ
ผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร

นิยามศัพทเฉพาะ

1. ผูบริโภค หมายถึง ผูท่ีมีความตองการซ้ือยาสีฟน มีอํานาจซ้ือหรือทําใหเกิดพฤติกรรมซ้ือ
ยาสีฟน และผูที่ทําการใชยาสีฟน ซึ่งผูวิจัยสนใจศึกษาผูบริโภคกลุม อายุ 15 ป ข้ึนไป

2.   ลักษณะดานประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะของประชากร ไดแก เพศ สถานภาพ
สมรส อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 

3.  กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง การรับรูประโยชนและปญหาของผูบริโภค การแสวงหา
ความรู ของยาสีฟน กอนการเกิดพฤติกรรมการซ้ือและใชยาสีฟน 

3.1 การรับรูปญหา หมายถึง ปญหาเกี่ยวกับฟนและชองปากที่ผูบริโภคคิดวาตนมี  ไดแก 
ปญหาเกีย่วกับฟนผุ เหงือกอักเสบ เสียวฟน ลดกลิ่นปาก มีคราบหินปูน คราบบุหรี่ ชา กาแฟ และฟน
ไมขาว 

3.2 การแสวงหาความรู หมายถึง การหาขอมูลหรือการไดรับเกี่ยวกับยาสีฟน งานนี้
ศึกษาดานแหลงขอมูลท่ีใช และประเภทของขอมูลท่ีแสวงหา

แหลงขอมูล ไดแก โฆษณาในส่ือมวลชน ประกอบดวย 1) หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ 
นิตยสาร 2) ฉลากขางกลองยาสีฟน แผนพับที่แจกฟรีบนชั้นวางสินคา 3) พนักงานขาย ณ จุดขาย 
เภสัชกร ทันตแพทย

ประเภทขอมูลท่ีแสวงหา ไดแก ขอมูลเก่ียวกับผูผลิต สวนประกอบในยาสีฟน วิธีใช

4.ปจจัยทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ หมายถึง ประโยชนหลักและลักษณะภายนอกของ
บรรจุภัณฑที่หอหุมยาสีฟนรวมกับกลองที่บรรจุ 
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4.1 ประโยชนหลักของผลิตภัณฑ หมายถึง ประโยชนพื้นฐานที่ผูบริโภคตองการจะไดรับ
จากยาสีฟน ไดแก ชวยใหฟนสะอาดแข็งแรง เหงือกแข็งแรง ปองกันฟนผุ ลดอาการเสียวฟน ลมหายใจ
สดชื่น ลดกลิ่นปาก ลดคราบหินปูน ลดคราบบุหรี่  ชา กาแฟ และทําใหฟนขาว

4.2 ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑที่หอหุมยาสีฟน ไดแก รูปรางของหลอดยาสีฟน  
ไดแก ความสะดวกจากรูปทรงของหลอดยาสีฟน ความสามารถในการสื่อสารถึงคุณภาพของยาสีฟน    
สีของกลองยาสีฟน และสีของหลอดยาสีฟน มีรายละเอียดสวนประกอบที่อยูบนกลองยาสีฟนและ
หลอดยาสีฟน และการกําหนดวันหมดอายุ

5. บุคคลอางอิง หมายถึง ผูมีอิทธิพล ที่มีสวนกระตุนหรือชักชวนใหซื้อยาสีฟน ไดแก คนใน
ครอบครัว เพ่ือน ดาราและผูมีช่ือเสียงในสังคม

6. พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน หมายถึง การซ้ือ และการใชยาสีฟน ประกอบดวย            
ประเภทยาสีฟนท่ีใช ปริมาณย่ีหอท่ีใช ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง  ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน และสถานท่ี
ซื้อ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในงานวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิด ดังนี้

ตัวแปรอิสระ                                                         ตัวแปรตาม

กระบวนการตัดสินใจ

การรับรูปญหา
การแสวงหาขอมูล

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

1.ประเภทยาสีฟนท่ีใช 
2 จํานวนย่ีหอยาสีฟนท่ีใช   
3. ปริมาณการซื้อตอคร้ัง
4.ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน
5. สถานที่ซื้อ             

ประชากรศาสตร

เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
อาชีพ
ระดับการศึกษา
รายไดตอเดือน

ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ

ประโยชนหลักท่ีตองการ
ลักษณะภายนอก
ของบรรจุภัณฑ

ปจจัยดานสังคม

บุคคลอางอิง 
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สมมติฐานในการวิจัย

1. เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
2. อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
3. สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
4. อาชีพ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
5. ระดับการศึกษาสูงสุด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
6. รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
7. การรับรูปญหา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
8. การแสวงหาความรู มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
9. ประโยชนหลักท่ีตองการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
10. ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
11. บุคคลอางอิง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
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บทท่ี 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี

1. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลิตภัณฑ

1. แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค

1.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior)

คําวา “พฤติกรรมผูบริโภค” (Consumer Behavior) ไดมีผูใหความหมายไวตางๆ กันดังนี้

Engle, Blackwell ;& Miniard (1990:3) กลาวไววา “พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer

Behavior) หมายถึง การกระทําตางๆท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาซ่ึงการบริโภค และ

การจับจาย ใชสอยซึ่งสินคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทั้งกอนและหลังการ

กระทําดังกลาวดวย “

Loudon ;& Bitta (1988) กลาวไววา “พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง กระบวนการตัดสินใจ
และกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของ เมื่อมีการประเมินไดมา การใชหรือการจับจายใช
สอย ซ่ึงสินคาและบริการ”

Schiffman ;& Kanuk (1994) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การ
ประเมินผล (Evaluation) และการใชจาย (Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะ
ตอบสนองความตองการของตนเอง
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จากความหมายทั้งหมดที่กลาวมา พอสรุปรวมไดวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการซื้อการใชสินคาและบริการ โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่
บุคคลตองมีการตัดสินใจทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาว ดังนั้น ผูบริโภคจึงเปนหัวใจของ
พฤติกรรมผูบริโภค เม่ือสามารถเขาใจผูบริโภคแตละคนในแงของความตองการท่ีอยากไดกระบวนการ
ทางความคิด ความประทับใจ ปญหาและการกระทํา จะทําใหสามารถเขาใจถึงพฤติกรรมผูบริโภคได

Kotler (2004: 179) กลาวถึง แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior 
Model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการศึกษา
ส่ิงกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิด

1.2 พฤติกรรมผูบริโภคกับกลยุทธการตลาด

อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 13) กลาววา การคัดเลือกตลาดเปาหมาย (Marketing Mix 
หรือ4P’s) เพ่ือตอบสนองความตองการของเปาหมายตลาดดังกลาวกุญแจที่จะนําไปสูความสําเร็จใน
การใชกลยุทธทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ก็คือตองทําความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค ใน
เปาหมายการตลาดการทําความเขาใจผูบริโภครวมถึงพฤติกรรมท่ีสังเกตได เชน จํานวนหนวยที่ซื้อมา
เมื่อไรกับใคร โดยใครและบริโภคอยางไร นอกจากนั้นยังรวมตัวแปรที่สังเกตไมไดอีก เชนคานิยม ความ
ตองการ การรับรูเขามีขาวสารอะไรในความทรงจํา ดําเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับขาวสารอยางไร ประเมิน
ทางเลือกอยางไร และรูสึกเกี่ยวกับความเปนเจาของและใชผลิตภัณฑตางๆอยางไร บริษัทตางๆที่
พัฒนากลยุทธใหมจะตองดําเนินกิจกรรมบางประเภทดังตอไปนี้ คือ

1.2.1 กระตุนใหมีการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคโดยทําการศึกษาความตองการของ
ผูบริโภค ทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ เพื่อใชเปนหลักฐานในการเปลี่ยนสูกลยุทธใหม

1.2.2 สรางกลยุทธทางการตลาด โดยมุงที่ลูกคาในวงเขตกวางขวางข้ึน

1.2.3 สงเสริมใหมีการกําหนดปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการซื้อของผูบริโภคทําการ
กําหนดวา ปจจัยไดมีอิทธิพลตอการเลือกผลิตภัณฑ เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนอง
ความตองการเปาหมายตลาดสวนใดสวนหนึ่งที่บริษัทเลือกไว

1.2.4 มีการเนนความสําคัญของการแบงสวนตลาดผูบริโภคมีความตองการและ
พฤติกรรมคลายคลึงกันจะถูกจัดกลุมรวมไวในตลาดสวนเดียวกัน

1.2.5  มีการเนนความสําคัญ ที่การวางตําแหนงของผลิตภัณฑ (Product  Positioning) 
เพื่อตอบสนองความตองการผูบริโภค เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นมาก็มีการโฆษณาเพื่อสรางคุณภาพ
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และการทําใหเกิดการแตกตางไปจากการแขงขัน คุณภาพเหลาน้ีตองสัมพันธกับความตองการของสวน
ตลาดสวนที่เปนเปาหมายดวย

1.2.6  จัดใหมีการเลือกโฆษณา และใชพนักงานขาย ขาวสารจะทําการสื่อสารมุงตรงสู
ตลาดสวนที่เปนเปาหมายเทานั้น การเนนความสําคัญอยูที่การตลาดที่จะขายสินคาที่เขาถึงคนบาง
กลุมมากกวาตลาดมวลรวม ( Mass Marketing)

1.2.7 จัดใหมีการเลือกใชสื่อ และชองทางการจัดจําหนายขณะนี้มีนิตยสารที่เขาถึงคน
เฉพาะกลุม มีการใชจดหมายตรงมากขึ้น และใชพอคาคนกลางที่เขาถึงคนเฉพาะกลุมดวย

1.3 ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค (Model of consumer Behavior)

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคใหเขาใจไดงายขึ้น จําเปนตองมีการสรางตัวแบบ (Model) 
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสาเหตุตางๆที่มีผลตอพฤติกรรม ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค
จะสรางความเปนแผนผังแสดงทิศทางการเคล่ือนไหวของกระบวนการตางๆทางพฤติกรรม

ซึ่งมีผูคิดคนดวยตัวแบบขึ้นมามากมายหลายทฤษฎี เพื่อนํามาอธิบายพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ดังนี้

1. ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของออลพอรท (Allport.1937) เนนการวิเคราะหทางจิตใจ
และสังคมโดยแสดงใหเห็นถึงปจจัย 2 สวนท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไดแก

1.1 ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม และปจจัยทางวัฒนธรรม

1.2 ปจจัยที่เปนตัวกระตุนกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยสวนบุคคลในสวนของประชาชนหรือการหยั่งรู การจูงใจและบุคลิกภาพของผูบริโภค โดยปจจัย
สวนบุคคลไดรับอิทธิพลจากสังคม ในสวนของกลุมอิทธิพล หรือกลุมอางอิงตางๆตางๆในสังคม และ 
ปจจัยทางสังคมก็ไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางวัฒนธรรมในสวนที่เปนชั้นทางสังคม วัฒนธรรม สําหรับ
ปจจัยที่เปนตัวกระตุนจะเปนสวนของตัวผลิตภัณฑ หรือบริการที่ดึงดูดผูบริโภคตัดสินใจซื้อ

2. ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของ วิลเลี่ยม เจ สแตนตัน (Stanton. 1987) ไดคิดตัวแบบ
เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคไววา พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่แสงดออกมาในรูปของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ เปนขั้นตอนที่เกิดจากพลังผลักดัน 4 อยาง ซึ่งมีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค พลังผลักดันดังกลาว ไดแก
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2.1 ขอมูลขาวสาร (Information) การตัดสินใจซื้อจะเกิดขึ้นไดจะตองมีขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ตรา ราคา ลักษณะ ผลประโยชน และสถานที่ที่จะซื้อเปนตนหากไมมีขอมูล
กระบวนการตัดสินใจจะเกิดขึ้นไมได ขอมูลขาวสารเกิดจาก 2 แหลงสําคัญ คือ จากการโฆษณาการคา
โดยผานส่ือตางๆและแหลงขาวสารจากสังคม เชน ครอบครัว เพื่อนฝูง และผูคุนเคย ซึ่งไดรับจากการ
พูดคุยกัน เปนตน

2.2 สังคม และกลุมสังคม (Social and group forces) ประกอบดวยวัฒนธรรม
วัฒนธรรมยอย ชั้นของสังคม กลุมอางอิง ครอบครัว เปนตน สิ่งตางๆเหลานี้มีอิทธิพลโดยตรงตอการ
ตัดสินใจซื้อ และกอใหเกิดลักษณะทางจิตวิทยาของผูซื้ออีกดวย

2.3 จิตวิทยา (Psychological forces) พลังผลักดันทางดานจิตวิทยาไดแก แรงจูงใจ
การรับรู การเรียนรู บุคลิก และทัศนคติ สิ่งเหลานี้จะเปนตัวกระตุนใหเกิดความตองการการเลือกซื้อ
และตัดสินใจซื้อ ตลอดจนนิสัยการซื้อ และความภักดีในตราสินคา เปนตน

2.4 สถานการณ(Situation factor) ปจจัยทางสถานการณ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือไดแก เวลา และโอกาส สถานที่ จุดมุงหมาย รวมทั้งเงื่อนไขในการซื้อสิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการซ้ือ และกอใหเกิดการตัดสินใจแตกตางกันไปในแตละสถานการณ

3. ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของฟลิป คอตเลอร (Kolter; &  Armstrong. 2004: 179)ได
คิดตัวแบบข้ึน เพื่ออธิบายพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค โดยอาศัยทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของมนุษยที่วาพฤติกรรมตางๆ เกิดขึ้นได จะตองมีสาเหตุ หรือสิ่งเรา (Stimulus) ทําใหเกิดสิ่งเรา
ดังกลาว จะเปนตัวปอนเขา (Input) ผานเขาสูกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปรียบเสมือน
“กลองดํา” หรือ “black box” ท่ีอยูภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรม สังคม จิตวิทยาและปจจัยสวนบุคคล
จากนั้นจึงแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (Response) ตอสิ่งเราในรูปของการตัดสินใจซื้อ หรือไมซ้ือ

3.1 สิ่งเรา (Stimulus) เกิดขึ้นได 2 ทาง คือ เกิดจากภายในรางกายและเกิดจาก
ภายนอกรางกาย สิ่งเราที่เกิดภายในรางกาย เปนสิ่งที่เกิดจากสัญชาตญาณ หรือธรรมชาติ สิ่งเราที่เกิด
ภายนอกรางกายเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆที่สรางใหเกิดขึ้น โดยส่ิงเราที่เกิดขึ้นภายนอกรางกาย
ประกอบดวย 2 สวนคือ

3.1.1 ส่ิงเราทางการตลาด เปนสิ่งเราที่นักการตลาดสามารถควบคุมและจัดใหมี
ข้ึน โดยใชสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ไดแก
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(1) ส่ิงเราดานผลิตภัณฑ คือการพัฒนาสวนประกอบตางๆของผลิตภัณฑให
ดึงดูดความตองการของลูกคา เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม มีหลายแบบหลายขนาด ให
ผูบริโภคเพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ

(2) สิ่งเราดานราคา เชน การกําหนดราคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑและ
สอดคลองกับความตองการของลูกคา

(3) สิ่งเราดานชองทางการจัดจําหนาย เชน การจัดแตงรานใหสวยงาม เปน
ระเบียบเลือกซื้อไดสะดวก และจัดจําหนายใหทั่วถึง

(4) สิ่งเราดานการสงเสริมการตลาด เชน มีการโฆษณาอยูสม่ําเสมอ มี
พนักงานขายใหคําแนะนําแกผูซื้อ มีการลดแลกแจกแถม หรือมีสินคาใหทดลองชิมจะชวยกระตุนความ
ตองการซ้ือได

3.1.2 สิ่งเราอื่นๆ เปนสิ่งเราที่เกิดขึ้นภายนอกองคกร ซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่ง
เราเหลานี้ไดแก

(1) สิ่งเราทางเศรษฐกิจ เชน ปลายป 2540 ภายหลังจากการที่รัฐบาล
ประกาศคาเงินบาทลอยตัว ทําใหเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ประชาชนจํานวนมากไมมีงานทํา
เนื่องจากบริษัทเลิกจางงานทําใหเกิดการออมเงินไวซื้อสิ่งของที่จําเปน และลดคาใชจายตางๆสงผลให
ธุรกิจมีรายไดลดลง

(2) สิ่งเราทางเทคโนโลยี เชน การพัฒนากระบวนการผลิตและคิดคน
ผลิตภัณฑใหมๆ ออกมา ชวยกระตุนความตองการซ้ือสินคาจํานวนมากข้ึน

(3) ส่ิงเราทางวัฒนธรรม เชน ปจจุบันคนไทยไดรับวัฒนธรรมการบริโภคนม
เปนอาหารจากชาติตะวันตก และไดรับความรูวานมเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง จึงยอมรับ
การบริโภคการบริโภคนมตามแบบอยาง

3.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ไดรับอิทธิพลมาจากลักษณะของผูซื้อ และ
ลักษณะการตัดสินใจของผูซื้อ

3.2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristics) ไดรับอิทธิพลมาจากปจจัย
ตาง ไดแก
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(1) ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural factors) วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยสราง
ข้ึน และเปนที่ยอมรับจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง โดยหนาที่เปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรม
มนุษยในสังคมนักการตลาดจึงตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และนําลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงเหลานั้นไปใชในการกําหนดโปรแกรมการตลาด

(2) ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ปจจัยดานสังคม ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และ
สถานะของผูซ้ือ

(2.1) กลุมอางอิง เปนกลุมบุคคลที่เขาไปเกี่ยวของดวยซึ่งจะมีอิทธิพลตอ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุม กลุมอางอิง แบงเปน 2 ระดับ คือกลุมปฐมภูมิ
ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบาน กลุมทุติยภูมิ ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคมเพื่อนรวมอาชีพ
บุคคลกลุมตางๆในสังคม

(2.2)   ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ
ความคิดเห็น และคานิยมบุคคล ซึ่งสิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของครอบครัวแตละ
ครอบครัว

(3) ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพล
จากลักษณะสวนบุคคลทางดานตางๆ ไดแก

(3.1) อายุ ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน เชน กลุมวัยรุนชอบสินคาแฟชั่น
ชอบทดลองสิ่งแปลกใหม ในขณะที่วัยผูใหญมักจะซื้อสินคาถาวร เพื่อความมั่นคงของตนเอง และ
ครอบครัว

(3.2) ข้ันตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัวเปน ขั้นตอนในการดํารงชีวิตของ
บุคคลในลักษณะของการมีครอบครัวการดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอความตองการ
ทัศนคติ และคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการซื้อที่แตกตาง
กัน เชน หนุมสาวที่ยังเปนโสดมักซื้อสินคาเพื่อใชสวนตัว อาทิ เสื้อผา เครื่องสําอาง สวนที่มีครอบครัว
และมีบุตรแลว จะซื้อสิ่งที่จําเปน และผลิตภัณฑสําหรับเด็กดวย

(3.3)  อาชีพ อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ นักการตลาดจะตองศึกษาวา ผลิตภัณฑของบริษัทมีบุคคล
ในอาชีพไหนสนใจเพื่อจะไดจัดกิจกรรรมทางการตลาดสนองความตองการใหเหมาะสม
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(3.4) โอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอ
สินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อโอกาสเหลานี้ประกอบดวยรายไดการเก็บออม อํานาการซื้อและ
ทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน นักการตลาดตองสนใจแนวโนมของรายไดสวนบุคคล การออม และอัตรา
ดอกเบี้ย ถาภาวะเศรษฐกิจตกต่ําคนมีรายไดต่ํา กิจการตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑการจัดจําหนาย
การต้ังราคา ลดการผลิต สินคาคงคลังและหาวิธีการตางๆ เพื่อปองกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน

(3.5) การศึกษา ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพดีมากกวาผูท่ีมีการศึกษาตํ่า

(3.6) รูปแบบการดําเนินชีวิต แบบการดํารงชีวิตขึ้นกับวัฒนธรรม ชั้นของ
สังคม และ กลุมอาชีพของแตละบุคคล นักการตลาดเช่ือวาการเลือกผลิตภัณฑของบุคคลข้ึนอยูกับการ
ดํารงชีวิต เชน คนที่ฟุมเฟอยจะชอบซื้อของที่สวยงามมากกวาการคํานึงถึงความจําเปน รานจําหนาย
ขนมจึงควรปรับปรุงผลิตภัณฑใหสวยงามแปลก สะดุดตา เพ่ือผูบริโภคกลุมน้ี

(4) ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factor) เปนปจจัยภายในตัวผูบริโภค
ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ และการใชสินคา ประกอบดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 138)

(4.1) การจูงใจ เปนพลังกระตุนที่อยูภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุนใหบุคคล
ปฏิบัติ แมการจูงใจจะเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลก็ตาม แตอาจถูกกระทบจากปจจัยภายนอกอื่นๆ เชน
กิจกรรมการตลาดที่นักการตลาด ใชเพื่อกระตุนใหเกิดความตองการวัฒนธรรมและชั้นทางสังคม สิ่ง
เหลาน้ีจะสามารถผลักดันใหผูบริโภคเกิดความตองการสินคาและบริการได

(4.2) การรับรู เปนกระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับเลือกสรรจัดระเบียบ
และตีความหมายของขอมูลเพื่อที่จะสรางความหมาย หรือาจหมายถึงกระบวนการของความเขาใจ
(การเปดรับ)ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู จากความหมายนี้จะเห็นวาการรับรูขึ้นอยูกับปจจัย
ภายใน เชน ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการ อารมณ และยังขึ้นกับลักษณะปจจัยภายนอก คือ
ส่ิงกระตุน ไดกล่ิน ไดยิน ไดรสชาติ และไดรูสึก

(4.3) การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและความโนม
เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับสิ่งกระตุน
(Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซึ่งก็คือทฤษฎี ส่ิงกระตุน-การตอบสนอง
(Stimulus-Response (SR) theory) นักการตลาดไดประยุกตใชทฤษฎีนี้ดวยการโฆษณาซ้ําแลวซ้ําอีก
หรือจัดการสงเสริมการขาย (ถือวาเปนสิ่งกระตุน) เพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อและใชสินคาเปน
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ประจํา (เปนการตอบสนอง) การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชนทัศนคติ ความเชื่อถือ และ
ประสบการณในอดีต

(4.4) ความเชื่อ เปนความคิดที่บุคคล ยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปน
ผลมาจากประสบการณในอดีต เชน เอสโซสรางใหเกิดความเชื่อถือวาน้ํามันเอสโซมีพลังสูง โดยมี
สโลแกนวา จับเสือใสถังพลังสูง

(4.5) ทัศนคติ หมายถึง ระเบียบของแนวความคิด ความเช่ืออุปนิสัย และ
สิ่งจูงใจที่เกี่ยวของกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ (ธงชัย สันติวงษ. 2533: 160) ประกอบดวยองคประกอบ
4 สวน คือ

1) สวนของความเขาใจ (Cognitive component) เปนความรู และ
ความเชื่อเกี่ยวกับตราสินคา หรือผลิตภัณฑของผูบริโภค

2) สวนของความรูสึก (Affective component) เปนความรูสึกของ
การชอบและไมชอบตราสินคา หรือผลิตภัณฑ

3) สวนของพฤติกรรม (Behavior component) เปนแนวโนมของ
การกระทําที่เกิดจากทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑ หรือตราสินคา

4) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง การจัดระเบียบของความคิด
ความเชื่อ และสิ่งจูงใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซึ่งจะทําใหลักษณะ
ของบุคคลแตกตางกัน และจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมที่แทจริง เพราะสิ่งกระตุนไดกําหนดรูปราง
ตั้งแตตอนเด็กแลวถูกเก็บกดเอาไว

(5) ลักษณะการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s decision process) คอตเลอร
(Kolter. 2004: 275-277) พบวากระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือมี 5 ข้ันตอน ดังนี้

(5.1) การตระหนักถึงปญหา (Problem recognition) หมายถึง การที่
บุคคลรับรูถึงความตองการของตนเอง ซึ่งความตองการอาจจะเกิดจากสัญชาตญาณภายในรางกาย
มนุษย หรือเกิดจากสิ่งเราภายนอกก็ได และเมื่อเกิดความตองการถึงระดับหนึ่งก็จะกลายเปนพลัง
กระตุนที่จะหาสิ่งที่มาบําบัดความตองการเหลานั้น

(5.2) การคนหาขอมูล (Information search) เมื่อมนุษยเกิดความ
ตองการก็จะพยายามคนหาขอมูล เพื่อตอบสนองความตองการที่ถูกกระตุน ปริมาณขอมูลที่ตองการ
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ขึ้นอยูกับวาบุคคลผูนั้นเผชิญกับการแกปญหามากหรือนอย เชน การซื้อสินคาที่ใชเปนประจํา อาจจะ
ไมตองคนหาขอมูลเพ่ิมเติม ไมตองใชความคิด และเวลาในการซื้อมากนัก

(5.3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เปนการ
ประเมินผลทางเลือกตางๆจากขอมูลท่ีไดมาจากข้ันท่ีสอง

(5.4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) เปนการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑที่ชอบมากที่สุดหลังจากที่ไดประเมินผลในทางเลือกตางๆแลว

(5.5) ความรูสึกภายหลังการซื้อ (Postpurchase feeling) หลังจากซื้อ
และทดลองใชผลิตภัณฑไปแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี ่ยวกับความพอใจ หรือไมพอใจ
ผลิตภัณฑ และจะเก็บไวเปนขอมูลในการตัดสินใจซื้อครั้งตอไป

(6) การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) จะเปนอยางไรขึ้นอยูกับ
ลักษณะการตัดสินใจของผูบริโภค ที่อยูภายใตอิทธิพลของปจจัยตางๆดังที่กลาวมาแลวขางตน
ขั้นตอนการตอบสนองผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆดังนี้

(6.1) การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) เปนการเลือกชนิดของ
ผลิตภัณฑที่จะซื้อ

(6.2) การเลือกตราสินคา (Brand choice) เปนการเลือกตราของ
ผลิตภัณฑที่ตองการจะซื้อ

(6.3) การเลือกผูขาย (Dealer choice) เปนการตัดสินใจวาจะเลือกซื้อ
สินคาจากผูขายรายใด

(6.4) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) คือผูบริโภคจะเลือก
เวลาเชา กลางวัน หรือ เย็นในการซ้ือสินคา

(6.5) การเลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase amount) เปนการตัดสินใจ
วาจะซ้ือสินคามากนอยแคไหน ถาตองการใหผูบริโภคซื้อสินคาครั้งละมากๆ นักการตลาดอาจจะตอง
ใชการสงเสริมการขายเขาชวย เชน การใหสวนลดปริมาณหรือใหของแถมเปนตน
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1.4 โมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior Model)

เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยเริ่มตนจากการเกิด
ส่ิงกระตุน (Stimulus) ทําใหเกิดความตองการ จากนั้นสิ่งกระตุนจะผานเขามาในความรูสึกของผูซื้อ ซึ่ง
ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ
ของผูซ้ือแลวจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ ดังภาพประกอบ1และ2

ภาพประกอบ 1 รูปแบบพฤติกรรมการซ้ือ
ที่มา: Philip Kotler. (2004).  Principles of Marketing.  P. 179.

ภาพประกอบ 2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค
ที่มา: Philip Kotler. (2004).  Principles of Marketing.  P. 179.

Buyer’s black box Buyer responses 
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ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการของ
ผูบริโภคทางดานตางๆและเพื่อที่จะจัดกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เมื่อผูซื้อไดรับสิ่งกระตุน
ทางการตลาดหรือสิ่งกระตุนอื่นๆผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่
ผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขาย และนักการตลาดก็คือ คนหาวาลักษณะของผูซื้อ และ
ความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลสิ่งใดบางการศึกษาถึงลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายจะมีประโยชน
สําหรับนักการตลาดคือทราบความตองการและลักษณะของลูกคา เพื่อที่จะจัดสวนประสมทาง
การตลาดตางๆกระตุนและตอบสนองความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดถูกตอง (ศิริวรรณ เสรี
รัตน. 2541: 130)

ลักษณะของผูซ้ือท่ีไดรับอิทธิพลจาก ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวน

บุคคล และปจจัยทางดานจิตวิทยา ดังในภาพประกอบ 1

ผูมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจซื้อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อนับตั้งแตขั้นตน คือขั้นไดรับสิ่งเราไปจนกระทั่งถึงขั้นสุดทาย คือ
ข้ันตอนการตอบสนองของผูซ้ือ ตามปกติมักจะมีผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเสมอ ผูมีบทบาทในการ
ตัดสินใจในกระบวนการซื้อสามารถจําแนกออกไดเปน 5 พวก ดังนี้คือ

1. ผูเริ่มการซื้อ (Initiator) หมายถึง บุคคลผูใหคําแนะนํา หรือใหความคิดที่จะซื้อสินคา
และบริการอยางใดอยางหน่ึง โดยเฉพาะเปนคนแรก

2. ผูมีอิทธิพลตอการซื้อ (Influence) หมายถึง ผูมีสวนในการกระตุน เรงเราแจงขาว
หรือชักชวนใหผูซื ้อตัดสินใจในกระบวนการซื้อขั้นใดขั้นหนึ่งตัวอยางของผูมีอิทธิพล เชน ดารา
ภาพยนตรสาธิตการใชผลิตภัณฑทางโทรทัศน สามีซึ่งบอกวาชอบผลิตภัณฑลักษณะอยางไร แลว
ปลอยใหภรรยาเปนคนตัดสินใจซื้อ หรืออาจเปนพนักงานขายเสนอแนะสินคาตราใดตราหนึ่ง
โดยเฉพาะเปนตน จากการศึกษาพบวาผูมีอิทธิพลตอการซื้อมีบทบาทสําคัญอยางมากในการเลือก
ผลิตภัณฑและตราสินคา การศึกษาในเรื่องนี้มีประโยชนตอผูบริหารการตลาดคือ ใหเสนอขอเสนอแนะ
วาบริษัทควรศึกษาวา ใครเปนผูมีอิทธิพลตอการซื้อของผูซื้อ และพยายามใชสื ่อโฆษณา หรือ
ประชาสัมพันธไปยังผูมีอิทธิพลเหลานั้นใหมาก เพื่อการดําเนินงานการตลาดจะไดมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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3. ผูตัดสินใจซื้อ (Decider) หมายถึง บุคคลซึ่งทําหนาที่ตัดสินใจซื้อ หรือเปนผูชวยใน
การตัดสินใจซื้อสินคาในขั้นใดขั้นหนึ่ง ๆไมวาการตัดสินใจซื้อจะประกอบดวยบุคคลเพียงคนเดียว หรือ
หลายคนก็ตาม ผูขายจะตองหาทางจูงใจดวยการโฆษณาไปยังบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
มากที่สุด

4. ผูซื้อ (Buyer) หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่ซื้อสินคาจริงๆ เชน แมบานซื้อของใชภายใน
บาน พอบานซื้อรถยนต เปนตน

5. ผูใช (User) หมายถึง บุคคลที่เปนผูใชสินคา และบริการโดยตรง ผูใชอาจจะเปนผูซื้อ
สินคาเองหรือคนอื่นเปนผูซื้อมาใหก็ได นักการตลาดจะตองถือวาผูใชมีความสําคัญ การโฆษณาก็ควร
มุงที่ผูใช เพราะผูใชจะเปนผูตดัสินใจหรือเปนผูมีอิทธิพลในการซื้อในอนาคต (ปรียา; และคณะ. 2537 : 
52-53;  ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2539: 121)

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการวิจัยหรือคนหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหรือ
การใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ และการใชของผูบริโภค
คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถใชกลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถจะ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2550: 18) คําถามที่ใช
เพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย Who? What? Why? Who? 
When? Where? และ How เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซึ่งประกอบดวย Occupants Objects 
Objectives Organizations Occasions Outletsและ Operations  ของฟลลิป คอตเลอร (Kotler. 
1997: 179)
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ตาราง 1 คําถามท่ีใชในการคนหาลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H มีดังนี้

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7 Os) กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ

ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
(Who is in the target market?)

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) 
ทางดาน   1). ประชากรศาสตร                   
2). ภูมิศาสตร  3). จิตวิทยา หรือ     
จิตวิเคราะห    4). พฤติกรรมศาสตร

กลยุทธการตลาด (4Ps) ประกอบดวย 
ผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนาย  
และการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม  
และสามารถสนองความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายได

ผูบริโภคซื้ออะไร            
(What does the consumer 
buy?)

สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) 
สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑก็
คือตองการคุณสมบัติหรือ
องคประกอบ    ของผลิตภัณฑ 
(Product Component) และความ
แตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน 
(Competitive Differentiation)

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 
Strategies) ประกอบดวย               
1). ผลิตภัณฑหลัก                          
2). รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแกการ
บรรจุภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ บริการ 
คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม                  
3). ผลิตภัณฑควบ                         
4). ผลิตภัณฑที่คาดหวัง                 
5). ศักยภาพผลิตภัณฑ ความ
แตกตางทางการแขงขัน 
(Competitive Differentiation)

ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ
(Why does the consumer buy?)

วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) 
ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนองความ
ตองการของเขาดานรางกายและดาน
จิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ คือ                  
1). ปจจัยภายในหรือปจจัยทาง
จิตวิทยา   2). ปจจัยทางสังคม และ
วัฒนธรรม  3). ปจจัยเฉพาะบุคคล

กลยุทธที่ใชมากคือ                         
1). กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 
Strategies)     2). กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) ประกอบดวยกลยุทธการ
โฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย 
การสงเสริมการขาย การใหขาวสาร 
ประชาสัมพันธ   3). กลยุทธดานราคา 
(Price Strategies)                           
4). กลยุทธดานชองทางการจัด
จําหนาย (Distribution Channel 
Strategies)
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ตาราง 1 (ตอ)

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7 Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ
ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
(Who participates in the 
buying?)

บทบาทของกลุมตางๆ 
(Organizations) มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซึ่งประกอบดวย 1). ผูริเริ่ม  
2).ผูมีอิทธิพล  3). ผูตัดสินใจซ้ือ      
4). ผูซ้ือ  5). ผูใช

กลยุทธที่ใชมากคือ การโฆษณา และ
(หรือ) กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
(Advertising and Promotion 
Strategies) โดยใชกลุมอิทธิพล

ผูบริโภคซื้อเมื่อใด
(When does the consumer 
buy?)

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน 
ชวงเดือนใดของป หรือ ชวงฤดูใดของ
ป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใดของ
โอกาสพิเศษ หรือ เทศกาลวันสําคัญ
ตางๆ

กลยุทธที่ใชมากคอืกลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) เชน ทําการสงเสริม
การตลาดเมื่อใดจึงจะสอดคลองกับ
โอกาสในการซื้อ

ผูบริโภคซื้อที่ไหน
(Where does the consumer 
buy?)

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่
ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชน 
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต ราน
ขายของชํา บางลําพู พาหุรัด สยามส
แควร ฯลฯ

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
(Distribution Channel Strategies) 
บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมาย
โดยพิจารณาวาจะผานคนกลาง
อยางไร

ผูบริโภคซื้ออยางไร
(How does the consumer 
buy?)

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(Operations) ประกอบดวย            
1). การรับรูปญหา  2). การคนหา
ขอมูล  3). การประเมินผลทางการ
เลือก  4). ตัดสินใจซื้อ  5). ความรูสึก
หลังการซ้ือ

กลยุทธที่ใชกันมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) ประกอบดวยการ
โฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย 
การสงเสริมการขาย การใหขาว และ
การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง 
เชน พนักงานขายจะกําหนด
วัตถุประสงคในการขายใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในการตัดสินใจซื้อ

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. p.126.
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2. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับประชากรศาสตร (Demographic)

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: 41-42) ลักษณะทางประชากรศาสตรประกอบดวย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวน
ตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรที่ชวยกําหนด
ตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น ตัวแปรดานทางประชากรศาสตรที่สําคัญ
ดังนี้

1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุม
ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกันนักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานทางประชากรศาสตร
ที่แตกตางของสวนตลาดไดคนควาความตองการของสวนตลาดสวนเล็ก (Niche Market) โดยมุง
ความสําคัญท่ีตลาดอายุสวนน้ัน

2. เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญเชนกัน นักการตลาดตองศึกษา
ตัวแปรตัวนี้อยางรอบคอบเพราะในปจจุบันนี้ตัวแปรดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการ
บริโภคการเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจมีสาเหตุจากการท่ีสตรีทํางานมากข้ึน

3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะครอบครัวเปน
เปาหมายที่สําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญยิ่งขึ้นใน
สวนที่เกี่ยวกับหนวยผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช
สินคาใดสินคาหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร และโครงสรางดานส่ือท่ี
เกี่ยวของกับผูตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อชวยในการพัฒนากลยุทธการตลาดใหเหมาะสม

4. รายได การศึกษาและอาชีพ (Income ,Education and Occupation) เปนตัวแปร
สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยท่ัวไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคท่ีมีความรํ่ารวยแตอยางไร
ก็ตามครอบครัวที่มีรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ปญหาสําคัญในการแบงสวนตลาดโดยถือ
เกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้การหรือไมมีความสามารถในการจายสินคา ใน
ขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑรูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยมคานิยม อาชีพ
การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดจะเปนตัวแปรที่ใชบอยมาก นักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายไดรวม
กับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออื่นๆ เพื่อใหกําหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชน กลุม
รายไดอาจจะเก่ียวของกับเกณฑอายุและอาชีพรวมกัน
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อดุลย จาตุรงคกุล (2542: 38-39) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร รวมถึงอายุเพศ
วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายไดเปนตน ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญตอนักการตลาด เพราะ
มันเก่ียวพันกับอุปสงค (Demand)ในตัวสินคาท้ังหลายการเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตรช้ีใหเห็น
ถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความสําคัญลง ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ท่ีสําคัญมีดังน้ี

1. อายุ นักการตลาดตองคํานึงถึงความสําคัญของการเปล่ียนแปลงของประชากรใน
เร่ืองของอายุดวย

2. เพศ จํานวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีทํางานนอกบานเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆนักการ
ตลาดตองคํานึงวาปจจุบันสตรีเปนผูซ้ือรายใหญซ่ึงท่ีแลวมาผูชายเปนผูตัดสินใจซ้ือ นอกจากน้ัน
บทบาทขอสตรีและบุรุษบางสวนท่ีซํ้ากัน

3. วงจรชีวิตครอบครัว ข้ันตอนแตละข้ันของวงจรชีวิตของครอบครัวเปนตัวกําหนดท่ี
สําคัญของพฤติกรรม ข้ันตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบงออกเปน 9 ข้ันตอน ซ่ึงแตละข้ันตอนจะมี
พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน

4. การศึกษาและรายได การศึกษามีอิทธิพลตอรายไดเปนอยางมาก การรูวาอะไร
เกิดข้ึนกับการศึกษาและรายไดเปนส่ิงท่ีสําคัญ เพราะแบบแผนการใชจายข้ึนอยูกับรายไดท่ีคนมี

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงใดๆ ที่เสนอออกสูตลาดเพื่อการรูจัก การเปนเจาของการ
ใชหรือการบริโภค และสามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการของตลาดได  ดังนั้น
ผลิตภัณฑ จึงอาจเปนสิ่งใดก็ไดที่สามารถตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของมนุษย ซึ่งถือ
วาทั้งสองฝายอยูในกระบวนการแลกเปลี่ยน เชน สินคา บริการ ความชํานาญ เหตุการณ บุคคล
สถานที่ความเปนเจาขององคการ ขอมูลและความคิด (Kotler. 2004: 429) ผลิตภัณฑประกอบดวย

(1) ผลิตภัณฑท่ีมีตัวตน (Tangible goods) เชน รองเทา เกลือ คอมพิวเตอร รถยนต เปน
ตน

(2) ผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน (Intangible goods) เชน เรือสําราญ การใหคําปรึกษา
ประกันภัย การศึกษา เปนตน
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องคประกอบของผลิตภัณฑ

องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) (Kotler. 1997: 430) หมายถึง การ
พิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ที่สามารถจูงใจตลาดได โดยถือเกณฑคุณสมบัติ 4 ประการ 
องคประกอบผลิตภัณฑ นั ้นเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายผลิตภัณฑ ซึ่งจะตองคํานึงถึง
คุณสมบัติ กลาวคือ ความสามารถของผลิตภัณฑในการจูงใจตลาด ลักษณะและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ สวนประสมบริการและคุณภาพบริการ และขณะเดียวกันการตัง้ราคานั้นถือเกณฑคุณคาที่
ลูกคารับรู (Value-based prices) การกําหนดองคประกอบผลิตภัณฑตองคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) หมายถึง ผลประโยชนที่สําคัญของผลิตภัณฑที่สําคัญ
ของผลิตภัณฑท่ีผูผลิตเสนอขายกับผูบริโภค ซึ่งอาจเปนเรือ่งของประโยชนใชสอย การแกปญหาใหกับ
ลูกคา การขายความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การประหยัด ตัวอยาง เชน ผลประโยชนที่สําคัญ
ของเคร่ืองปรับอากาศ คือ ใหความเย็น

2. รูปลักษณของผลิตภัณฑสวนท่ีมีตัวตน (Formal or tangible product) หมายถึง ลักษณะ
ทางกายภาพที่ผูบริโภคสัมผัสหรือ รับรูได เปนสวนที่ทําใหผลิตภัณฑหลักทําหนาที่ไดสมบูรณ หรือ
เชิญชวนใหใชมากขึ้น ประกอบดวย

2.1 คุณภาพ

2.2 รูปรางลักษณะ

2.3 รูปแบบ

2.4 การบรรจุภัณฑ

2.5 ตราผลิตภัณฑ

2.6 ลักษณะทางกายภาพอื่นๆเชน รูปลักษณะของโรงแรม ไดแก การใหบริการในระดับที่
แตกตางกัน คือคุณภาพของโรงแรม ลักษณะของหองเปนแบบทรงไทย หลุยส หรือยุโรป คือ รูปแบบ
ของหองพักของโรงแรม การตกแตงหอง คือ การบรรจุภัณฑของโรงแรม ชื่อ โรงแรมก็คือ ตราสินคาของ
โรงแรม
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3. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected Product) เปนกลุมของคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ผูซื้อ
คาดหวังจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคาการเสนอผลิตภัณฑที่คาดหวังจะคํานึงถึงความ
พึงพอใจของลูกคาเปนหลัก

4. ผลิตภัณฑควบ (Augmented product) หมายถึง ผลประโยชนที่ผูซื้อไดรับเพิ่มเติม
นอกเหนือจากผลิตภัณฑหลัก และผลิตภัณฑท่ีมีตัวตน ประกอบดวย

4.1 การขนสง

4.2 การใหสินเช่ือ

4.3 การรับประกัน

4.4 การติดตั้ง

4.5 การใหบริการอ่ืนๆ ตัวอยางเชน ผลิตภัณฑควบของรถยนต คือ ขายเงินผอน (สินเชื่อ) 
การซอมฟรี 1 ป (รับประกัน) การตรวจสภาพรถ (การใหบริการหลังการขาย)

5. ศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ (Potential Product) หมายถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑใหม
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาไปเพ่ือสนองความตองการของลูกคาในอนาคต

คุณสมบัติท่ีสําคัญของผลิตภัณฑ

การสรางสินคาและบริการจะเกี่ยวของกับการกําหนดผลประโยชนที่จะนําเสนอโดย
กิจการจะติดตอสื่อสารและสงมอบผลประโยชนที่ใหแกผูบริโภคผานทางคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
ทางดานคุณภาพ (Quality) รูปลักษณ (Feature) รวมถึงรูปแบบ (Style) และการออกแบบ (Design) 
(Kotler. 1997: 431)

1. คุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality) เปนการวัดการทํางาน และวัดความคงทน
ของตัวผลิตภัณฑ เกณฑในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกคาและคุณภาพที่เหนือกวาคู
แขงขัน ถาสินคาคุณภาพต่ําผูซื้อจะไมซื้อซ้ํา ถาสินคาคุณภาพสูงเกินอํานาจซื้อของผูบริโภค สินคาก็
ขายไมได เชน ไมโครเวฟ ทํางานไดหลายอยาง คือ ต้ังเวลาอบ ปง ตน ตุน ผัด เปนตน แตราคาสูงมาก
สินคาก็ขายไดนอยนักการตลาดตองพิจารณาวาสินคาควรมีคุณภาพระดับใด และตนทุนเทาใดจึงจะ
เปนที่พอใจของผูบริโภค รวมท้ังคุณภาพสินคาตองสมํ่าเสมอและมีมาตรฐาน เพ่ือท่ีจะสรางการยอมรับ
ดังนั้นผูผลิตจึงตองมีการควบคุมคุณภาพสินคา(Quality Control) อยูเสมอ
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2. ลักษณะทางกายภาพของสินคา (Physical Characteristic of Goods) เปน
รูปรางลักษณะที่ลูกคา สามารถมองเห็นได และสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส
กลิ่น เสียง สัมผัส เชน รูปราง ลักษณะ รูปแบบ บรรจุภัณฑ ตราสินคา

3. ชื่อเสียงของผูขายหรือตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ (Name) คํา (Term) 
สัญลักษณ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรือ สวนประสมของสิ่งดังกลาว เพื่อระบุสินคาและ
บริการของผูขายรายใด รายหนึ่งหรือกลุมของผูขายเพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกตางจากคูแขงขัน
(Kotler. 2000: 404)  เชน ตราสินคาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด ประกอบดวยชื่อ ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด สัญญาลักษณของธนาคารกรุงเทพคือดอกบัว น้ํามันเชลลใชรูปหอมเชลล โรบินสันใชรูปตัวอาร
เปนตน ตราสินคาเปนคํามั่นสัญญาของผูขาย ในการสงมอบ คุณสมบัติ ผลประโยชน บริการ ที่
สอดคลองกับความตองการของผูซื้อตราที่ดีที่สุดจะสื่อ ความหมายถึง การรับประกันในคุณภาพ ตรา
สินคาจะส่ือความหมาย 6 ประการ ดังนี้ คือ (1) คุณสมบัติ (Attributes) (2) ผลประโยชน (Benefit) (3) 
คุณคา (Values) (4) วัฒนธรรม (Culture) (5) บุคลิกภาพ (Personality) (6) ผูใช (User) (ศิริวรรณ เสรี
รัตน.  2552: 215-216)

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคตอผลิตภัณฑบางชนิดนั้น ขึ้นอยูกับชื่อเสียงของผูขาย
หรือตราสินคา โดยเฉพาะสินคาที่เจาะจงซื้อ (Specialty Goods) เชน กระเปาหลุยส วิกตอง เสื้อเวอร
ซาเช นาฬิการาโด รถเบนซ ซึ่งเปนสินคาที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อดวยเหตุผลดานจิตวิทยาไมใชเหตุผล
ทางดานเศรษฐกิจหรือประโยชนที่ไดรับ เชน ตัดสินใจซื้อเพราะตองการเปนที่ยอมรับในสังคมเนื่องจาก
ผลิตภัณฑเปนตัวชี้สถานภาพของผูใช ซึ่งถือวาเปนความตองการเปนที่ยอมรับในสังคม เนื่องจาก
ผลิตภัณฑเปนตัวชี้สถานภาพของผูใช ซ่ึงถือวาเปนความตองการ

ดานจิตวิทยา ดวยเหตุผลนี้นักการตลาดจึงตองมีการพัฒนาคุณคาตราสินคา (Brand 
Equity) กลาวคือ ตองมีการใชเครื่องมือการตลาดไมวาจะเปนผลิตภัณฑหรือการสื่อสารการตลาด
ตางๆเพื่อเพิ่มคุณคา จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่นักการตลาดจะตองคํานึงถึง เพื่อพัฒนาตราสินคาใหมี
คุณคาตอสินคา

4. การบรรจุภัณฑ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของในการออกแบบ และ
การผลิตส่ิงหอหุมผลิตภัณฑ (Etzel; Walker ;& Stanton. 2001: 298) บรรจุภัณฑเปนตัวทําใหเกิดการ
รับรู คือ การมองเห็นสินคาเมื่อลูกคาเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑ ก็จะนําไปสูการจูงใจใหเกิดความ
ตองการซื้อ และเกิดการพฤติกรรมการบริโภค ดังนั้น บรรจุภัณฑ จึงตองโดดเดน โดยอาจแสดงถึง
ตําแหนงของสินคาใหชัดเจน นัน่คือ บรรจุภัณฑจะตองเปนตัวขายตัวเองในชั้นวาง



28

5. การออกแบบผลิตภัณฑ (Design) เปนงานที่เกี่ยวของกับรูปแบบ ลักษณะการ
บรรจุหีบหอ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ดังนั้น การออกแบบจึงมี
ความสําคัญมากสําหรับสินคาตางๆเชน รถยนต เฟอรนิเจอร เส้ือผา เครื่องใชในครัวเรือน ดังนั้น ผูผลิต
ท่ีมีผูเช่ียวชาญดานการออกแบบจึงตองศึกษาความตองการของผูบริโภค เพื่อออกแบบยังใชเปนเกณฑ
ทําใหผลิตภัณฑมีความแตกตางกัน (Product Differentiation) โดยคํานึงถึงเหตุจูงใจใหลูกคาซื้อสินคา
ทัง้ดานเหตุผลและดานอารมณ

6. การรับประกัน (Warranty) และการรับประกันสินคาหรือบริการ (Guarantee) มี
ความหมายตางกันดังนี้

6.1 การรับประกันหรือใบรับประกัน (Warranty) เปนเอกสารซึ่งมีขอความทีระบุ
ถึงการรับประกันสินคา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายจะชดเชยใหกับผูซื้อ เมื่อผลิตภัณฑไมสามารถทํางาน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว การรับประกันเปนเครื่องมือที่สําคัญในการแขงขัน โดยเฉพาะสินคา
ประเภทรถยนต เครื่องใชในบาน และเครื่องจักร เพราะเปนการลดความเสี่ยงจากการซื้อสินคาของ
ลูกคา รวมท้ังการสรางความเช่ือม่ัน ฉะนั้น นกัการตลาดจึงเสนอการรับประกันเปนลายลักษณอักษร
หรือดวยคําพูดโดยทั่วไปการรับประกันจะระบุประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น คือ

6.1.1 การรับประกันตองใหขอมูลท่ีสมบูรณวา ผูซื้อจะตองรองเรียนที่ไหน กับ
ใคร อยางไร เมื่อสินคามีปญหา

6.1.2 การรับประกันจะตองใหผูบริโภคทราบลวงหนากอนการซ้ือ

6.1.3 การรับประกันจะตองระบุเงื่อนไขการรับประกันทางดานระยะเวลา
ขอบเขตความรับผิดชอบและเง่ือนไขอ่ืนๆ

6.2 การรับประกันสินคาหรือบริการ (Guarantee) เปนขอความที่ยืนยันวา
ผลิตภัณฑสามารถทํางานไดเปนที่พึ่งพอใจหรือมีการประกันวาถาสินคาใชไมไดผลดียินดีคืนเงิน

7. สี (Color) สีของผลิตภัณฑเปนสิ่งเชิญชวนและจูงใจใหเกิดการซื้อ เพราะสีทําให
เกิดอารมณดานจิตวิทยา เครื่องมือการตลาดไมวาจะเปนสถานบันเทิงตางๆ ก็ใชสีเขามาชวยอยางมาก
หรือแมกระทั้งการโฆษณาสงเสริมการขายตางๆ ก็ใชสีเขามาชวยดึงใหเกิดการรับรู (Perception) ทํา
ใหโดดเดนเปนลักษณะความตองการดานจิตวิทยาของมนุษยที่วาสินคาแตละชิ้นจะมีการตัดสินใจซื้อ
จากการเลือกสี เชน การตัดสินใจซื้อรถยนต ปจจัยที่สําคัญมากในการตัดสินใจคือ สี รถยุโรปจะมี
ความพิถีพิถันในเรื่องสีมาก มักจะเปนสีทันสมัยไมใชสีเดียวโดด แตเปนสีผสมมีนวัตกรรมดานสี (Color 
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Innovation) นอกจากนี้สียังสื่อถึงตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning)สินคาบางประเภทเปน
สินคาอนุรักษ ส่ิงแวดลอม เปนการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Marketing) ก็จะใชสีเขียว เปนตน

8. การใหบริการ (Servicing) การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค บางครั้งก็ขึ้นอยูกับ
นโยบายการใหบริการแกลูกคาของผูขายหรือ ผูผลิต ตัวอยางเชน ผูบริโภคมักจะซื้อสินคากับรานคาที่
ใหบริการดี และถูกใจ ในปจจุบันผูบริโภคมีแนวโนมจะเรียกรองบริการจากผูขายมากขึ้น เชน บริการ
สินเชื่อ บริการสงของ บริการซอมแซม ในการผลิตสินคา ผูผลิตอาจใหบริการเอง หรือผานคนกลาง
โดยคํานึงถึงความสมดุล ระหวางตนทุนและการควบคุมระดับความพอใจที่จะใหแกลูกคา

9. วัตถุดิบ (Raw Material) หรือวัสดุที่ใชในการผลิต (Material) ผูผลิตมีทางเลือกที่จะใช
วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอยางในการผลิต เชน ผา อาจจะใชผาไหมผาฝาย ใยสังเคราะห หรือ
เคร่ืองสําอางสามารถใชวัตถุดิบท่ีแตกตางกันได ฯลฯ ซึ่งในตัดสินใจเรื่องนี้ผูผลิต และความสามารใน
การจัดหาวัตถุดิบดวย

10. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (Product Safety) ภาระจากผลิตภัณฑ (Product 
Liability) เปนประเด็นที่สําคัญมากที่ธุรกิจตองเผชิญและยังเปนประเด็นปญหาจริยธรรมทั้งธุรกิจและ
ผูบริโภค ผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัยทําใหผูผลิตหรือผูขายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ (Product Liability) 
ซึ่งในประเด็นนี้เปนสาเหตุใหธุรกิจตองมีการรับประกัน (Product Warranty) ข้ึน

11. มาตรฐาน (Standard) เมื่อมีเทคโนโลยีใหมเกิดขึ้นจะตองคํานึงถึงประโยชนและ
มาตรฐานของเทคโนโลยีนั้นผลิตภัณฑจํานวนมากในตลาด เชน เครือขายการสงขอมูล วิทยุ โทรทัศน
คอมพิวเตอร และโทรศัพทจะตองมีการออกแบบที่ไดมาตรฐาน มาตรฐานเหลานี้มีการควบคุมโดย
สมาคมผูประกอบอาชีพ และหนวยงานรัฐบาล ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ตัวอยาง การใช
โทรศัพทมือถืออาจจะเปนอันตรายตอผูใช อยางไรก็ตามการกําหนดมาตรฐาน การผลิตขึ้นก็จะชวย
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตอผูใชได

12. ความเขากันได (Compatibility) เปนการออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ
ความคาดหวังของลูกคา และสามารถนําไปใชไดในทางปฏิบัติโดยไมเกิดปญหาในการใช ตัวอยางเชน
แผนซีดีรอม จะเขากันไดกับมหาวิทยาลัยที่มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย และมีระบบวีดีโอโพรเจค
เตอรที่ฉายไปยังจอใหญได
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13. คุณคาผลิตภัณฑ (Product Value) เปนลักษณะผลตอบแทนที่ไดรับจากการใช
ผลิตภัณฑซึ่งผูบริโภคตองเปรียบเทียบระหวางคุณคาที่เกิดจากความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑที่สูง
กวาตนทุน (ราคาสินคา) ท่ีผูบริโภคซ้ือ

14. ความหลากหลายของสินคา (Variety) ผูซื้อสวนมากพอใจที่จะเลือกซื้อสินคาที่มี
ใหเลือกมากในรูป สี กลิ่น รส ขนาดการบรรจุหีบหอแบบ ลักษณะ และคุณภาพ เนื่องจากผูบริโภคมี
ความตองการท่ีแตกตางกัน ดังนั้น ผูจําหนายจําเปนตองมีสินคาใหเลือกมากเพื่อสนองความตองการ
ของผูบริโภคท่ีแตกตางกันไดดีย่ิงข้ึน

ลักษณะของระดับผลิตภัณฑ (Product Hierarchy)

เปนการจําแนกลักษณะผลิตภัณฑตามประโยชนที่สินคาจะสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค โดยจะเริ่มจากประโยชนขั้นพื้นฐานจนถึงประโยชนเฉพาะเราสามารถจําแนก
ลักษณะของระดับผลิตภัณฑออกเปน 7 ระดับดังนี้ (Kotler ;& Armstrong. 1996: 4)

1. ประโยชนหลักของผลิตภัณฑ (Need Family) หมายถึง ประโยชนพื้นฐานของ
ตระกูลผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค เชน พาหนะทุกตระกูลมีประโยชน

หลัก คือ เปนพาหนะในการเดินทาง

2. ตระกูลผลิตภัณฑ (Product Family) หมายถึง ระดับชั้นของผลิตภัณฑทั้งหมดที่
สามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของบริโภคผูได ไมวาจะมากหรือนอย เชน ตระกูลพาหนะ
ประกอบดวย พาหนะทางบก พาหนะทางน้ํา พาหนะทางอากาศ เปนตน

3. ระดับชั้นของผลิตภัณฑ (Product Class) หมายถึง กลุมของผลิตภัณฑภายใน
ตระกูลผลิตภัณฑ ซึ่งทําหนาที่เฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง เชน รถยนต รถจักรยานยนต จักรยาน ซึ่งเปน
ระดับของผลิตภัณฑภายในตระกูลพาหนะทางบก เปนตน

4. สายผลิตภัณฑ (Product Line) หมายถึง การจัดกลุมของผลิตภัณฑที่มี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิดประกอบดวย

4.1 มีลักษณะคลายคลึงกัน

4.2 มีการใชงานคลายคลึงกัน

4.3 ขายใหลูกคากลุมเดียวกัน
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4.4 มีชองทางการจัดจําหนายเหมือนกัน

4.5 มีขอบเขตราคาใกลเคียงกันหรือเปนผลิตภัณฑภายในระดับชั้นของ
ผลิตภัณฑที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน ในแงของการใชรวมกัน การทําหนาที่ที่คลายกัน การขายให
ลูกคากลุมเดียวกัน การจัดจําหนายโดยใชโครงสรางการจัดจําหนายอยางเดียวกัน หรืออยูภายในชวง
ราคาท่ีกําหนดไว เชนสายผลิตภัณฑรถยนต ประกอบดวย รถยนต รถกระบะ รถบรรทุก ซึ่งเปนกลุม

5. ชนิดของผลิตภัณฑ (Product Type หรือ Categories) หมายถึง รายการ
ผลิตภัณฑทั้งหลายที่อยูภายในสายผลิตภัณฑ ซึ่งแสดงถึงลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือกลายลักษณะ
ของผลิตภัณฑ เชน 4 ประตู 2 ประตู 1,100 ซีซี 1,800 ซีซี ซึ่งเปนลักษณะรายการผลิตภัณฑที่อยู
ภายในสายผลิตภัณฑรถยนตสวนบุคคล เปนตน

6. ตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ (Name) คํา (Term) สัญลักษณ (Symbol) การ
ออกแบบ (Design) หรือสวนประสมของส่ิงดังกลาว เพ่ือระบุสินคาและบริการของผูขายรายใดรายหน่ึง
หรือกลุมของผูขายเพ่ือแสดงถึงลักษณะท่ีแตกตางจากคูแขงขัน (Kotler ;& Armstrong. 1996: 108)

7. รายการผลิตภัณฑ (Product Item) หมายถึง ลักษณะหนวยที่แตกตางกันภายใน
ตราสินคาหรือภายในสายผลิตภัณฑในแงของขนาด ราคารูปราง หรือคุณสมบัติอื่นๆ อยางใดอยาง
หนึ่ง เชน เบนซ 200 เบนซ 280S เปนรายการผลิตภัณฑของรถยนตโดยสารสวนบุคคลยี่หอเบนซ เปน
ตน

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ชัชวาล ญาณโช (2546).ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนฟลูโอคารีของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาพฤติกรรมาการซื้อยาสีฟนฟลูโอคารีล โดยจําแนกตาม เพศ 
สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดและจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกันมี
พฤติกรรมการซื้อยาสีฟนฟูลโอคารีลดานจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน จํานวนหลอดในการซื้อตอครั้ง 
และจํานวนหลอดในการใชตอเดือนไมแตกตางกัน เวนแตดานอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาสี
ฟนฟูลโอคารีล ในดานจํานวนครั้งในการซื้อแตกตางกัน 

ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อยาสีฟน ฟลูโอคารีลในดานจํานวนครั้งใน
การซ้ือตอเดือน และจํานวนหลอดในการซ้ือตอคร้ัง ดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อยาสี
ฟนฟลูโอคารีลในดานจํานวนหลอดในการใชตอเดือน ดานชองทางจัดจําหนาย ไมมีความสัมพันธกับ
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พฤติกรรมการซื้อยาสีฟนฟลูโอคารีลในดานจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน จํานวนหลอดในการซื้อตอ
คร้ัง และจํานวนหลอดในการซ้ือตอเดือน ดานการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือ
ยาสีฟนฟูลโอคารีลในดานจํานวนครั้งในการซื้อ

พัชรี ธวัชชัย (2549).ศึกษาเรื่องปจจัยในการเลือกซื้อยาสีฟนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดที่จะเปลี่ยนยาสีฟนที่ใชอยูในปจจุบัน เนื่องจากตองการทดลองยี่หอใหม 
สําหรับพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนจะซื้อที่ขนาด 160-200 กรัม การซื้อโดยเฉลี่ย 1 เดือนตอครั้ง ปจจัย
สวนผสมทางการตลาดที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดในการพิจารณาการตัดสินใจซื้อ คือ
ผลิตภัณฑตองมีประสิทธิภาพในการรักษาเหงือกและฟน การลดราคาทันที และการแจกของแถมหรือ
ของสมนาคุณ ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อยาสีฟน คือ เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ รายได การศึกษา และจํานวนสมาชิกในบาน

พรชัย มงคลครุฑ (2548). ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนกอน
นอนยี่หอ “เดนทิสเต” ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย 
ประโยชนหลัก อยูในระดับความตองการมาก รองลงมาเปนดานคุณภาพ ลักษณะ บรรจุภัณฑ อยูใน
ระดับความตองการ และดานตราสินคา อยูในระดับเฉยๆ

เนตรพงษ กุลจิราธนโชติ (2545). ศึกษาเรื ่องปจจัยที่มีผลตอทัศนคติ และพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาดานชองทางจัดจําหนาย และดาน
สงเสริมการตลาดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรรมการบริโภคยาสีฟนสมุนไพร ในขณะที่ดาน
ผลิตภัณฑ และดานราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนสมุนไพร
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บทท่ี 3

วิธีดําเนินการวิจัย

ในการวิจัยเรื่อง ปจจัยทางดานผลิตภัณฑมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสําคัญ ถึงวิธีดําเนินการวิจัยอยางเปนขั้นตอน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
กลุมตัวอยางและจะนําไปวิเคราะห ดวยวิธีทางสถิติตอไป

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังน้ีคือ

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง

2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

3. การเก็บรวมรวมขอมูล

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดกลุมประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง

ประชากรท่ีใชในการวิจัย

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคยาสีฟนในกรุงเทพมหานคร ต้ังแต 13 ป ข้ึน
ไป  ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากร

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคยาสีฟนในกรุงเทพมหานคร อายุต้ังแต   
15 ป ข้ึนไป จํานวน 400 คน

การกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2538: 185-186) โดยกําหนดระดับคาความเชื่อในที่ 95% คาความคลาดเคลื่อน 
ในการประเมินไม เกิน 5% หรือคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใช สูตรดังนี้  (กัลยา วานิชย
บัญชา.2538:74)
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จากสูตร

 �  =        
�� 1 − �

2 (�)(1 − �)
��

เมื่อ  �         =  ขนาดของกลุมตัวอยาง

    �       =  ระดับความเช่ือม่ัน 

  �                      =  สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยทําการสุม

�                            =  คาความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึนได

ในท่ีน้ีใชระดับความเช่ือม่ันท่ี 0.95 จะไดคา ��.��� = 1.96

คาความผิดพลาดสูงสุดท่ีจะเกิดข้ึนได                    = 0.05

เม่ือไมทราบคาสัดสวนของประชากรท่ีจะสุม (p) ไดใชคา p สูงสูดคือ 0.5

แทนคาในสูตรไดดังน้ีคือ

�   =     (1.96)� (0.5)(0.5)
(0.05)�

      =       384.16 หรือ 385  ตัวอยาง

จากการคํานวณไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 385 คน โดยสํารอง 4% เทากับ 15 ตัวอยางเพื่อ
ปองกันแบบสอบถามที่เกิดความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางซึ่งสงผลตอ
ความนาเชื่อถือของงานวิจัย ดังนั้นจึงรวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมดเทากับ 400 ตัวอยาง

การเลือกกลุมตัวอยาง

ขั้นที่ 1 การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บขอมูลที่
สถานศึกษา ที่มีคณะทันตแพทย ที่เปดบริการคลินิกทําฟนใหกับบุคคลทั่วไป ไดแก จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ซึ่งจะไดกลุม
ตัวอยางท่ีมีอายุ 15ป ข้ึนไป
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ขั้นที่ 2 กําหนดกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยนําสถานที่ที่เลือกมา
เปนสถานที่ในการเก็บแบบสอบถาม โดยจะกําหนดกลุมตัวอยางในแตละสถานศึกษาจํานวน 135 คน

ขนาดของตัวอยางในแตละเขต =  
ขนาดของกลุมตัวอยางท้ังหมด

จํานวนสถานท่ีท่ีถูกเลือก

                  =  400/3

                                  = 135

ขั้นที่ 3 การเลือกตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใช แบบสอบถามท่ีไดจัดเตรียมไว นําเก็บรวบรวมขอมูล ณ สถานท่ีตาง ๆ จนครบตามจํานวน

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

1. ศึกษาเอกสารขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม

2. สรางแบบสอบถามโดยขอบเขตของแบบสอบถามจะเกี่ยวของกับขอมูลสวนตัวของ
ผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน และปจจัยดานผลิตภัณฑ การสงเสริมการขาย ของ
วัยรุนและวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร

3. รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบง
ออกเปน 3 สวนดังนี้

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) มี 5 สวนคือ

สวนที่ 1 เปนคําถามขอมูลเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก 
ขอมูล เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายไดตอเดือน เปนคําถาม
ประเภทปลายปด (Close-ended Questions) แบบใหเลือกตอบหลายขอ (Multiple Choices) จํานวน 
6 ขอ แตละขอคําถามมีระดับการวัดขอมูลประเภทตาง ๆ ดังน้ี 

เพศ เปนระดับการวัดประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)

อายุ เปนระดับการวัดประเภทเรียงลําดับ   (Ordinal Scale)
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สถานภาพสมรส     เปนระดับการวัดประเภทนามบัญญัติ  (Nominal Scale)

อาชีพ            เปนระดับการวัดประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)

ระดับการศึกษาสูงสุด   เปนระดับการวัดประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)

รายไดตอเดือน เปนระดับการวัดประเภทเรียงลําดับ   (Ordinal Scale)

สวนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ

แบบสอบถามขอ  7  ถึง  9  เปนคําถามขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของ
ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก การรับรูปญหาและการแสวงหาความรู เปนคําถามประเภทปลายปด 
(Close-ended Questions) แบบใหเลือกตอบหลายขอ (Multiple Choices) จํานวน 3 ขอ แตละขอ
คําถามมีระดับการวัดประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)

สวนที่ 3 เปนคําถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ

แบบสอบถามขอ 10 และ ขอ 12 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ ไดแก ประโยชนหลักที่ตองการและลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ โดยกําหนดการใหคา
คะแนนคําตอบของแบบสอบถามแบบ Rating Scale ของ Likert (method of summated rating : the 
Likert Scale) (บุญชม ศรีสะอาด.2538:99) กําหนดการใหคะแนนดังนี้

คะแนน ระดับ

5 ระดับประโยชนท่ีตองการ / ระดับการส่ือสารมากที่สุด
               4                      ระดับประโยชนท่ีตองการ/ ระดับการส่ือสารมาก
      3                      ระดับประโยชนท่ีตองการ/ ระดับการส่ือสารปานกลาง

2                   ระดับประโยชนท่ีตองการ/ ระดับการส่ือสารนอย
 1                    ระดับประโยชนท่ีตองการ/ ระดับการส่ือสารนอยท่ีสุด

เม่ือรวบรวมขอมูล แลวใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางมาพิจารณาระดับความถ่ีและใน
การนําไปจัดกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ Chi-Square ซ่ึงมีเกณฑการพิจารณา ดังน้ี (กัลยา 
วานิชยบัญชา. 2544: 27)
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ชวงกวางของอันตรภาคช้ัน

คาเฉล่ีย                 =               คะแนนสูงสุด- คะแนนตํ่าสุด
                                                                                  ชวง

           =    5-1
                                          3

                 =   1.33

เกณฑการแปลความหมายและการจัดกลุมของคะแนน

คาเฉลี่ย  หมายถึง

3.68-5.00 กลุมระดับมาก

2.34-3.67 กลุมระดับปานกลาง

1.00-2.33 กลุมระดับนอย

แบบสอบถามขอ 11  เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ไดแก 
ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ประกอบดวยรูปรางของหลอดยาสีฟน เปนคําถามประเภทปลายปด 
(Close-ended Questions) แบบใหเลือกตอบหลายขอ (Multiple Choices) จํานวน 1 ขอ แตละขอ
คําถามมีระดับการวัดประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)

สวนที่ 4 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยทางสังคม ดานบุคคลอางอิง

แบบสอบถามขอ  13  เปนคําถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงไดแก บุคคลอางอิง เปนคําถามประเภทปลายปด (Close-ended Questions) แบบ
ใหเลือกตอบหลายขอ (Multiple Choices) จํานวน 1 ขอ แตละขอคําถามมีระดับการวัดประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale)

สวนที่ 5 เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

แบบสอบถามขอ  14 ถึง18  เปนคําถามขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแก ประเภทยาสีฟนที่ใช ปริมาณที่ใช ปริมาณการซื้อตอครั้ง ชวงเวลาในการ
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ซื้อยาสีฟน และสถานที่ซื้อ เปนคําถามประเภทปลายปด (Close-ended Questions) แบบให
เลือกตอบหลายขอ (Multiple Choices) จํานวน 5 ขอ แตละขอคําถามมีระดับการวัดประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale)

ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามลําดับดังน้ี

1. ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฏีหลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
กําหนดขอบเขตของการวิจัย

2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อกําหนดขอบเขตและเนื้อหา ของ
แบบทดสอบจะไดมีความชัดเจนตามความหมายของการวิจัยย่ิงข้ึน

3. นําขอมูลที่ไดมาสรางเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ใหครอบคลุมตามความ
มุงหมายของการวิจัย

4.นําแบบสอบถามท่ีไดเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตอง และเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนํามาแกไข

นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขในข้ันท่ี 4 เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity)ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจากนั้นนําเสนอ
ตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายกอนนําไปทดลองใช 
(Try out) โดยการนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณนั้นไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางใน
กรุงเทพมหานครที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ชุด เพ่ือหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช วิธีหาคาสัมประสิทธ อัลฟา (α-Coefficient) ดวยสูตรครอนบัคแอลฟา 
(Cronbach’s alpha) คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 
0 ≤ α ≤1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 มากแสดงวามีความเชื่อมั่นสูง (ศิริชัย พงษวิชัย.2544: 127) โดยผล
การทดสอบมีดังนี้
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ปจจัยการตลาดดานผลิตภัณฑ

ประโยชนของยาสีฟน    มี คาสัมประสิทธิอัลฟา เทากับ .9031

 ลักษณะภายนอก          มี คาสัมประสิทธิอัลฟา เทากับ  .8162

การเก็บรวบรวมขอมูล

ทําการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม กับกลุมตัวอยางตามประชากรที่กําหนดไวใน
กรุงเทพมหานคร โดยจะนําแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบพรอมทั้งอธิบาย และใหคําแนะนําใน
การตอบซึ่งการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมุงศึกษาปจจัยดาน
ผลิตภัณฑและการสงเสริมการขายที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
แหลงรวบรวมขอมูลประกอบดวย

1.แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่ไดมาจากการใชแบบสอบถามเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้

1.1 ผูวิจัยเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจํานวนกลุมตัวอยาง

1.2 นําแบบสอบถามซึ่งหาคุณภาพแลวไปขอความรวมมือจากกลุมผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครตามเขตที่กําหนด โดยผูวิจัยไดชี้แจงใหกลุมตัวอยางเขาใจวัตถุประสงค และอธิบาย
วิธีตอบแบบสอบถามกอนใหผูตอบแบบสอบถามเริ่มตนทํา และทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวย
ตนเอง

2.แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาคนควาและ
รวบรวมขอมูลจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชน ดังนี้

2.1 ขอมูลทางอินเตอรเน็ต

2.2 หนังสือทางวิชาการ วิทยานิพนธและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดจัดทําและดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
ดังนี้

1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบจํานวน ความ
ถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถาม

2. นําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณกอนที่จะแปลงขอมูลและ
ทําการลงรหัส (Coding) แลวนําขอมูลมาบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร เพ่ือประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติตาง ๆ ดังตอไปน้ี

สถิติท่ีใชในการวิจัย

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)

เปนหลักการที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล นําเสนอขอมูลและคํานวณคาสถิติเบื้องตน ซึ่งเปน
การอธิบายหรือบรรยายลักษณะของขอมูลที่เก็บรวบรวม แตจะไมสามารถอางอิงถึงลักษณะประชากร
ได จึงเปนการสรุปถึงลักษณะของขอมูลกลุมที่ศึกษา (กัลยา วานิชยบัญชา.2546: 127) อัน
ประกอบดวย

 การหาคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใหทราบถึงลักษณะพ้ืนฐานของขอมูล โดยสูตร
ดังตอไปน้ี มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2542: 2555)

�          =          Σ�
�

       เม่ือ       �       แทน คะแนนเฉล่ีย

       Σ�     แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด

    �        แทน จํานวนกลุมตัวอยาง

 การหารอยละ (Percentage) สําหรับการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณาเพ่ือใหทราบถึงลักษณะ
พ้ืนฐานของขอมูล (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 : 39)  โดยใชสูตร ดังน้ี
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�      =         � × 100
�

     เม่ือ       �        คือ  คารอยละ หรือ % (Percentage)

     �     คือ  คาความถ่ีท่ีสํารวจได

      �     คือ  ขนาดของกลุมตัวอยาง

 การหาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพ่ือใหทราบถึงลักษณะ
พ้ืนฐานของขอมูล โดยใชสูตรดังตอไปน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 : 48)

SD    =    � �Σ�� – (Σ�)�

�(� − 1)   

    เมื่อ         ��      แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

          �       แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัว ยกกําลังสอง 

(�x)�  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด ยกกําลังสอง

                                    �         แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง

2. สถิติท่ีใชทดสอบความเช่ือถือของชุดคําถาม

การหาคาความเช่ือม่ันของชุดคําถาม โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) ( กัลยา วานิชยบัญชา. 2546:449 )

�������ℎ�����ℎ�    =     � ����������  / ��������
1 + (� − 1)���������� / ��������
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  เม่ือ  �������ℎ�����ℎ      แทน   คาสัมประสิทธ์ิของความเช่ือม่ัน

                                         �     แทน   จํานวนคําถาม 

     ����������         แทน   คาเฉล่ียของคาแปรปรวนระหวางคําถาม 

                         ��������       แทน   คาเฉล่ียของคาแปรปรวนคําถาม

3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน

การทดสอบคาไค-สแควร (Chi-Square Test: ��-test) ใชในการทดสอบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร 2 ตัว โดยจัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) สําหรับขอมูลที่อยูใน
รูปแบบของความถ่ี สัดสวน รอยละและตัวแปรแตละตัว แบงกลุมยอย ๆ ต้ังแต 2 กลุมขึ้นไป โดยมีสูตร
ดังน้ี นราศรี ไววนิชกุล ; และชูศักด์ิ อุดมศรี (2541:214)

��      =   � (� − �)�

�

�

���

เมื่อ       ��   แทน  ไค-สแควร (Chi-Square)

               �          แทน  คาความถี่ที่ไดจากการสังเกต(Observed Frequency) 

                    �      แทน   คาความถ่ีท่ีคาดหวัง (Expected Frequency)
                     �      แทน   จํานวนประเภทหรือจํานวนกลุม

เมื่อพบตัวแปรมีความสัมพันธ จะทําการทดสอบขนาดความสัมพันธตอไปนี้โดยสถิติที่ใชวัด
ระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ท่ีเปนขอมูลชนิดสเกลนามกําหนด (บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธิ์.2543: 332) ใชสูตร

�������� �   =   � ��

�(� − 1)
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  โดยที่  �������� �      แทน    สัมประสิทธ์ิ Cramer V

  ��              แทน    คาของ ��   จากการทดสอบความเปนอิสระตอกัน

  �       แทน   ขนาดของตัวอยาง

        �             แทน   จํานวนแถวหรือจํานวนสดมภท่ีมีคานอย

สถิติท่ีใชวัดระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีเปนขอมูลชนิดสเกล 
อันดับ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ.(2543: 332) โดยใชสูตร

��������  �     =     �� −
�� + �� + �

โดยท่ี   ��������  �  แทน     สัมประสิทธ์ิ   Somers’s d

                  ��         แทน     จํานวนคูท่ีมีอันดับเหมือนกันท้ัง 2 ตัวแปร

            ��        แทน     จํานวนคูท่ีมีอันดับตางกันท้ัง 2 ตัวแปร

                T�        แทน     จํานวนคูท่ีมีลําดับการเรียงซํ้าของตัวแปรตาม

ท้ังน้ีโดยใชเกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ.์2543:348) ดังนี้

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.71-1.00 หมายความวา มีความสัมพันธระดับสูง

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.31-0.70 หมายความวา มีความสัมพันธระดับปานกลาง

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.01-0.30 หมายความวา มีความสัมพันธระดับตํ่า
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บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ในงานวิจัยเรื่อง ปจจัยมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของ
ผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ และอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ดังตอไปน้ี

 n แทน จํานวนผูบริโภคกลุมตัวอยาง
X แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง (Mean)
S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
χ2  แทน คาท่ีใชในการพิจารณาในไค-สแควร (Chi-square)
df แทน องศาความเปนอิสระ (Degree of Freedom)
Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบ
H0 แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
  *      แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังน้ี
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการการบริโภคยาสีฟน
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยทางสังคม ดานบุคคลอางอิงท่ีกระตุนหรือชักจูง

ผูตอบแบบสอบถามซ้ือยาสีฟน
สวนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
สวนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ 

ระดับการศึกษาสูงสุด และรายไดตอเดือน โดยแจกแจงจํานวนและคารอยละ ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี
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ตาราง 2 จํานวน และคารอยละ ของขอมูลท่ัวไป

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ
1.เพศ

ชาย 115 28.8
หญิง 285 71.2
รวม 400 100.0

2.อายุ
15 – 24 ป 125 31.2
25 – 34 ป 169 42.2
35 - 44 ป 60 15.0
45 - 54 ป 29 7.2
55 ป ข้ึนไป 17 4.2

รวม 400 100.0
3.สถานภาพสมรส

โสด 291 72.8
สมรส 97 24.2

หยาราง / หมาย 12 3.0
รวม 400 100.0

4.อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา 102 25.5

พนักงานบริษัทเอกชน 163 40.8
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 11 2.8

รับราชการ 27 6.8
ธุรกิจสวนตัว 58 14.5

อ่ืนๆ 39 9.8
รวม 400 100.0
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ตาราง 2 (ตอ)

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ
5.ระดับการศึกษาสูงสุด

ตํ่ากวาปริญญาตรี 113 28.2
ปริญญาตรี 242 60.5

สูงกวาปริญญาตรี 45 11.2
รวม 400 100.0

6.รายไดตอเดือน
ตํ่ากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 41 10.2

5,001 – 10,000 บาท 119 29.8
10,001 – 15,000 บาท 93 23.2
15,001 – 20,000 บาท 44 11.0

20,001 บาท ข้ึนไป 103 25.8
รวม 400 100.0

จากตาราง 2 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งใชเปน
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน โดยสามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังน้ี

เพศ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 71.2 และ
เปนเพศชาย จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.8

อายุ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุระหวาง 25 – 34 ป รองลงมาเปนอายุระหวาง 15 
– 24 ป อายุระหวาง 35 - 44 ป อายุระหวาง 45 - 54 ป และอายุ 55 ป ขึ้นไป โดยมีจํานวน 169, 125,
60, 29 และ 17 คน คิดเปนรอยละ 42.2, 31.2, 15.0, 7.2 และ 4.2 ตามลําดับ

สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีสถานภาพโสด รองลงคือ สมรสและหยา
ราง / หมาย โดยมีจํานวน 291, 97 และ 12 คน คิดเปนรอยละ 72.8, 24.2 และ 3.0 ตามลําดับ

อาชีพ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ นักเรียน/
นักศึกษา, ธุรกิจสวนตัว, อาชีพอื่น ๆ เชน ลูกจางชั่วคราว, ทนายความ, แมบาน, ขาราชการบํานาญ, 
อาชีพอิสระและวางงาน, รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีจํานวน 163, 102, 58, 39, 27 และ 
11 คน คิดเปนรอยละ 40.8, 25.5, 14.5, 9.8, 6.8 และ 2.8 ตามลําดับ
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ระดับการศึกษาสูงสุด ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
รองลงมาคือมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี โดยมีจํานวน 242, 113 และ 
45 คน ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 60.5, 28.2 และ 11.2 ตามลําดับ

รายไดตอเดือน ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,001 – 10,000 
บาทรองลงมาคือ มีรายไดตอเดือน 20,001 บาท ขึ้นไป, รายไดตอเดือนระหวาง 10,001 – 15,000 
บาท, รายไดตอเดือนระหวาง 10,001 – 15,000 บาทและรายไดตอเดือนระหวาง 15,001 – 20,000 
บาท โดยมีจํานวน 119, 103, 93, 44 และ 41 คน ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 29.8, 25.8, 23.2, 11.0
และ 10.2 ตามลําดับ

เนื่องจากขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามทางดาน อายุ สถานภาพสมรส และอาชีพ 
มีความแตกตางทางดานจํานวน (ความถ่ี) ของขอมูลอยูมาก ผูวิจัยจึงนําขอมูลดานดังกลาวมาแบงชั้น
จํานวน (ความถ่ี) ใหม เพื่อใชสําหรับทดสอบสมมติฐานดังตารางตอไปน้ี 

ตาราง 3 จํานวน และคารอยละ ของขอมูลท่ัวไป

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ
2.อายุ

15 – 24 ป 125 31.2
25 – 34 ป 169 42.2
35 - 44 ป 60 15.0
45 ป ข้ึนไป 46 11.5

รวม 400 100.0
3.สถานภาพสมรส

โสด 291 72.8
สมรส/หยาราง / หมาย 109 27.2

รวม 400 100.0
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ตาราง 3 (ตอ)

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ
4.อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา 102 25.5
พนักงานบริษัทเอกชน 163 40.8

พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับ
ราชการ/อ่ืนๆ

77 19.2

ธุรกิจสวนตัว 58 14.5
รวม 400 100.0

จากตาราง 3 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (จัดกลุม
ใหม) ซ่ึงใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน โดยสามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังน้ี

อายุ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุระหวาง 25 – 34 ป รองลงมาเปนอายุระหวาง 15 
– 24 ป อายุระหวาง 35 - 44 ปและอายุ 45 ป ข้ึนไป โดยมีจํานวน 169, 125, 60 และ 46 คน คิดเปน
รอยละ 42.2, 31.2, 15.0 และ 11.5 ตามลําดับ

สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีสถานภาพโสด รองลงคือ สมรส/หยาราง / 
หมาย โดยมีจํานวน 291 และ 109 คน คิดเปนรอยละ 72.8 และ 27.2 ตามลําดับ

อาชีพ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ นักเรียน/
นักศึกษา, พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ/อ่ืนๆ และธุรกิจสวนตัว โดยมีจํานวน 163, 102, 77 และ 58 
คน คิดเปนรอยละ 40.8, 25.5, 19.2 และ 14.5 ตามลําดับ
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สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม

ตาราง 4 จํานวนและคารอยละ ของขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ

กระบวนการตัดสินใจ จํานวน (คน) รอยละ
1.ปญหาเกี่ยวกับฟนและชองปากที่พบบอยมากที่สุด

ฟนผุ 115 28.8
เหงือกอักเสบ 34 8.5

อาการเสียวฟน 58 14.5
มีกลิ่นปาก 47 11.8

มีคราบหินปูน 86 21.5
มีคราบบุหร่ี ชา กาแฟ 13 3.2

ฟนไมขาว 45 11.2
อ่ืนๆ 2 0.5
รวม 400 100.0

2.แหลงขอมูลในการซ้ือยาสีฟน
หนังสือพิมพ 16 4.0

โทรทัศน 234 58.5
วิทยุ - -

นิตยสาร 8 2.0
ฉลากขางกลอง 93 23.2

แผนพับบนช้ันวางสินคา 10 2.5
เภสัชกร 6 1.5

ทันตแพทย 15 3.8
อ่ืนๆ 18 4.5
รวม 400 100.0
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ตาราง 4 (ตอ)

กระบวนการตัดสินใจ จํานวน (คน) รอยละ
3. ประเภทของขอมูลท่ีแสวงหา

ขอมูลเก่ียวกับผูผลิต 98 24.5
วิธีใช 14 3.5

สวนประกอบ 197 49.2
วันเดือนปท่ีผลิต 19 4.8

วันหมดอายุ 14 3.5
สัญลักษณของ อย. 38 9.5

อ่ืนๆ 20 5.0
รวม 400 100.0

จากตาราง 4 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจในการ
บริโภคยาสีฟนของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน โดย
สามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังน้ี

ปญหาเกี่ยวกับฟนและชองปากที่พบบอยมากที่สุด พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ
มีปญหาฟนผุ รองลงมาคือ มีคราบหินปูน มีอาการเสียวฟน มีกลิ่นปาก ฟนไมขาว เหงือกอักเสบ มี
คราบบุหรี่ ชา กาแฟ และมีปญหาอื่น โดยมีจํานวน 115, 86, 58, 47, 45, 34, 13 และ 2 คน คิดเปน
รอยละ 28.8, 21.5, 14.5, 11.8, 11.2, 8.5, 3.2 และ 0.5 ตามลําดับ

แหลงขอมูลในการซื้อยาสีฟน พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญหาขอมูลจากโทรทัศน 
รองลงมาคือ ฉลากขางกลอง จากแหลงอื่น เชน การบอกตอ, อินเตอรเน็ตและเพื่อน หนังสือพิมพ ทันต
แพทย แผนพับบนชั้นวางสินคา นิตยสาร และเภสัชกร โดยมีจํานวน 234, 93, 18, 16, 15, 10, 8 และ 
6 คน คิดเปนรอยละ 58.5, 23.2, 4.5, 4.0, 3.8, 2.5, 2.0 และ 1.5 ตามลําดับ

ประเภทของขอมูลที่แสวงหา พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญดูสวนประกอบ
รองลงมาคือ ขอมูลเกี่ยวกับผูผลิต สัญลักษณของ อย. ขอมูลอื่น ๆ เชน ราคา, รสชาติ, ยี่หอและ
สรรพคุณ วันเดือนปที่ผลิต วิธีใชและวันหมดอายุ โดยมีจํานวน 197, 98, 38, 20, 19 และ 14 คน คิด
เปนรอยละ 49.2, 24.5, 9.5, 5.0, 4.8 และ 3.5 ตามลําดับ

เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจที่มีผลตอพฤติกรรมการการบริโภคยาสีฟนดาน
ปญหาเกี่ยวกับฟนและชองปากที่พบบอยมากที่สุด แหลงขอมูลในการซื้อยาสีฟนและขอมูลของยาสี
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ฟนในการเลือกซื้อ มีการกระจายไมเหมาะสมกับสถิติที่จะนํามาวิเคราะห ผูวิจัยจึงนําขอมูลดาน
ดังกลาวมาแบงชั้นจํานวน (ความถ่ี) ใหม เพื่อใชสําหรับทดสอบสมมติฐานดังตารางตอไปนี้ 

ตาราง 5 จํานวนและคารอยละ ของขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามที่จัด
กลุมใหม

กระบวนการตัดสินใจ จํานวน (คน) รอยละ
1.ปญหาเกี่ยวกับฟนและชองปากที่พบบอยมากที่สุด

ฟนผ/ุเหงือกอักเสบ 149 37.2
อาการเสียวฟน 58 14.5

มีกลิ่นปาก 47 11.8
มีคราบหินปูน 86 21.5

มีคราบบุหร่ี ชา กาแฟ/ฟนไมขาว/อ่ืนๆ 60 15.0
รวม 400 100.0

2.แหลงขอมูลในการซ้ือยาสีฟน
หนังสือพิมพ/โทรทัศน/นิตยสาร 258 64.5

ฉลากขางกลอง/แผนพับบนช้ันวางสินคา 103 25.8
เภสัชกร/ทันตแพทย/อ่ืนๆ 39 9.8

รวม 400 100.0
3. ขอมูลของยาสีฟนในการเลือกซ้ือ

ขอมูลเก่ียวกับผูผลิต/วิธีใช 112 28.0
สวนประกอบ 197 49.2

วันเดือนปท่ีผลิต/วันหมดอายุ 33 8.2
สัญลักษณของ อย./อ่ืนๆ 58 14.5

รวม 400 100.0

จากตาราง 5 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถามในการบริโภคยาสีฟน (จัดกลุมใหม) ซ่ึงใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน โดยสามารถจําแนก
ตามตัวแปรไดดังน้ี
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ปญหาเกี่ยวกับฟนและชองปากที่พบบอยมากที่สุด พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ
มีปญหาฟนผุ/เหงือกอักเสบ รองลงมาคือ มีคราบหินปูน มีคราบบุหรี่ ชา กาแฟ/ฟนไมขาว/ปญหาอื่น มี
อาการเสียวฟนและมีกล่ินปาก โดยมีจํานวน 149, 86, 60, 58 และ 47 คน คิดเปนรอยละ 37.2, 21.5, 
15.0, 14.5 และ 11.8 ตามลําดับ

แหลงขอมูลในการซื้อยาสีฟน พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญหาขอมูลจาก
หนังสือพิมพ/โทรทัศน/นิตยสาร รองลงมาคือ ฉลากขางกลอง/แผนพับบนชั้นวางสินคาและเภสัชกร/
ทันตแพทย/อ่ืนๆ โดยมีจํานวน 258, 103 และ 39 คน คิดเปนรอยละ 64.5, 25.8 และ 9.8 ตามลําดับ

ขอมูลของยาสีฟนในการเลือกซื้อ พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญดูสวนประกอบ
รองลงมาคือ ขอมูลเกี่ยวกับผูผลิต/วิธีใช สัญลักษณของ อย./อื่นๆและวันเดือนปที่ผลิต/วันหมดอายุ 
โดยมีจํานวน 197, 112, 58 และ 33 คน คิดเปนรอยละ 49.2, 28.0, 14.5 และ 8.2 ตามลําดับ

สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ

ตาราง 6 ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานประโยชนของยาสีฟนท่ีตองการใช

จากตาราง 6 ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานประโยชนของยาสีฟนที่ตองการใช 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวายาสีฟนที่ใชมีประโยชนในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

ประโยชนของยาสีฟนท่ีตองการใช
ระดับประโยชน

x S.D. แปลผล
1. ฟนสะอาดแข็งแรง 4.15 0.74 มาก
2. เหงือกแข็งแรง 4.05 0.76 มาก
3. ปองกันฟนผุ 4.15 0.76 มาก
4. ลดอาการเสียวฟน 3.85 0.94 มาก
5. ลมหายใจสดชื่น 4.12 0.78 มาก
6. ลดกลิ่นปาก 4.12 0.88 มาก
7. ลดคราบบุหร่ี ชา กาแฟ 3.55 1.10 ปานกลาง
8. ลดคราบหินปูน 3.89 0.96 มาก
9. ทําใหฟนขาว 3.94 1.00 มาก
รวม 3.98 0.67 มาก
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3.98 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอทีมี่ประโยชนที่ตองการใชในระดับมาก คือ ปองกันฟนผุ ฟนสะอาด
แข็งแรง ลมหายใจสดชื่น ลดกลิ่นปาก เหงือกแข็งแรง ทําใหฟนขาว ลดคราบหินปูนและลดอาการเสียว
ฟน โดยมีคาเฉลี่ย 4.15, 4.12, 4.05, 3.94, 3.89 และ 3.85 ตามลําดับ สวนขอที่มีประโยชนที่ตองการ
ใชในระดับปานกลาง คือ ลดคราบบุหร่ี ชา กาแฟ โดยมีคาเฉล่ีย 3.55

ตาราง 7 จํานวนและคารอยละ ของปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะภายนอกของ ยา
สีฟน ไดแก รูปรางของหลอดยาสีฟน

รูปรางของหลอดยาสีฟนท่ีใชสะดวกท่ีสุด จํานวน (คน) รอยละ
ทรงส่ีเหล่ียม 45 11.2

ทรงสามเหล่ียม 63 15.8
ทรงกลม 254 63.5

อ่ืนๆ 38 9.5
รวม 400 100.0

จากตาราง 7 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับปจจัยทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ ดานลักษณะภายนอกของยาสีฟน ไดแก รูปรางของหลอดยาสีฟนที่ใชสะดวกที่สุด พบวา 
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญคิดวาทรงกลม ใชสะดวกที่สุด รองลงมาคือ ทรงสามเหลี่ยม ทรง
สี่เหลี่ยมและรูปรางอื่น ๆ เชน ทรงกระบอก โดยมีจํานวน 254, 63, 45 และ 38 คน คิดเปนรอยละ 
63.5, 15.8, 11.2 และ 9.5 ตามลําดับ
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ตาราง 8 ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะภายนอกของยาสีฟน ไดแก ความสามารถ
ในการส่ือสารถึงคุณภาพของยาสีฟน

จากตาราง 8 ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะภายนอกของยาสีฟน ที่มี
ความสามารถส่ือสารถึงคุณภาพของยาสีฟน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการสื่อสารถึงคุณภาพ
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีการสื่อสารถึงคุณภาพใน
ระดับมาก คือ รายละเอียดสวนประกอบบนกลองยาสีฟนสามารถบอกคุณภาพของยาสีฟนได 
รายละเอียดสวนประกอบบนหลอดยาสีฟนสามารถบอกคุณภาพของยาสีฟนได การระบุวันหมดอายุ
บนกลองยาสีฟนสามารถบอกคุณภาพของยาสีฟนได และการระบุวันหมดอายุบนหลอดยาสีฟน
สามารถบอกคุณภาพของยาสีฟนได โดยมีคาเฉลี่ย 4.07, 3.92, 3.87 และ 3.85 ตามลําดับ สวนขอที่มี
การส่ือสารถึงคุณภาพในระดับปานกลาง คือ สีของกลองยาสีฟนสามารถบอกคุณภาพของยาสีฟนได
และสีของหลอดยาสีฟนสามารถบอกคุณภาพของยาสีฟนได โดยมีคาเฉล่ีย 3.40 และ 3.39 ตามลําดับ

ลักษณะภายนอกของยาสีฟน
ระดับการส่ือสารถึงคุณภาพ
x S.D. แปลผล

1. สีของกลองยาสีฟนสามารถบอกคุณภาพของยาสีฟนได 3.40 1.00 ปานกลาง
2. สีของหลอดยาสีฟนสามารถบอกคุณภาพของยาสีฟนได 3.39 0.98 ปานกลาง
3. รายละเอียดสวนประกอบบนกลองยาสีฟนสามารถบอกคุณภาพ
ของยาสีฟนได

4.07 0.80 มาก

4. รายละเอียดสวนประกอบบนหลอดยาสีฟนสามารถบอกคุณภาพ
ของยาสีฟนได

3.92 0.82 มาก

5. การระบุวันหมดอายุบนกลองยาสีฟนสามารถบอกคุณภาพของ
ยาสีฟนได

3.87 0.88 มาก

6. การระบุวันหมดอายุบนหลอดยาสีฟนสามารถบอกคุณภาพของ
ยาสีฟนได

3.85 0.85 มาก

รวม 3.75 0.66 มาก



55

สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม ดานบุคคลอางอิงท่ีกระตุนหรือ
ชักจูงผูตอบแบบสอบถามซื้อยาสีฟน

ตาราง 9 จํานวนและคารอยละ ของปจจัยทางสังคม ดานบุคคลอางอิงท่ีกระตุนหรือชักจูงใหซ้ือยาสีฟน

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือยาสีฟน จํานวน (คน) รอยละ
ตัวเอง 282 70.5

ครอบครัว 82 20.5
เพื่อน 16 4.0
ดารา 15 3.8

ผูมีช่ือเสียงในสังคม 2 0.5
อ่ืนๆ 3 0.8
รวม 400 100.0

จากตาราง 9 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม ดานบุคคล
อางอิงที่กระตุนหรือชักจูงใหซ้ือยาสีฟน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญคิดวาตัวเอง รองลงมาคือ 
ครอบครัว เพื่อน ดารา บุคคลอื่น เชน ทันตแพทย และผูมีชื่อเสียงในสังคม โดยมีจํานวน 282, 82, 16, 
15, 3 และ 2 คน คิดเปนรอยละ 70.5, 20.5, 4.0, 3.8, 0.8 และ 0.5 ตามลําดับ

เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม ดานบุคคลอางอิงที่กระตุนหรือชักจูงใหซื้อยาสีฟน มี
การกระจายไมเหมาะสมกับสถิติที่จะนํามาวิเคราะห ผูวิจัยจึงนําขอมูลดานดังกลาวมาแบงชั้นจํานวน 
(ความถ่ี) ใหม เพื่อใชสําหรับทดสอบสมมติฐานดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 10 จํานวนและคารอยละ ของปจจัยทางสังคม ดานบุคคลอางอิงท่ีกระตุนหรือชักจูงใหซ้ือยาสี
ฟน

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือยาสีฟน จํานวน (คน) รอยละ
ตัวเอง 282 70.5

ครอบครัว 82 20.5
เพื่อน/ดารา/ผูมีช่ือเสียงในสังคม/อ่ืนๆ 36 9.0

รวม 400 100.0

จากตาราง 10 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม ดานบุคคล
อางอิงที่กระตุนหรือชักจูงใหซื้อยาสีฟน (จัดกลุมใหม) ซึ่งใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญคิดวาตัวเอง รองลงมาคือ ครอบครัว และเพื่อน/ดารา/ผูมีชื่อเสียงในสังคม/
บุคคลอื่น เชน ทันตแพทย โดยมีจํานวน 282, 82 และ 36 คน คิดเปนรอยละ 70.5, 20.5 และ 9.0 
ตามลําดับ

สวนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ตาราง 11 จํานวนและคารอยละ ของพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน จํานวน (คน) รอยละ
1. ประเภทของยาสีฟนที่ใชเปนประจําในปจจุบัน

ยาสีฟนสูตรด้ังเดิม 66 16.5
ยาสีฟนสําหรับเด็ก 3 0.8
ยาสีฟนสมุนไพร 84 21.0

ยาสีฟนลดอาการเสียวฟน 70 17.5
ยาสีฟนท่ีชวยเหงือกแข็งแรง 86 21.5

ยาสีฟนชวยใหฟนขาว 71 17.8
ยาสีฟนขจัดคราบบุหร่ี ชา กาแฟ 16 4.0

ยาสีฟนสําหรับคนจัดฟน 4 1.0
รวม 400 100.0
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ตาราง 11 (ตอ)

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน จํานวน (คน) รอยละ
2.  จํานวนย่ีหอยาสีฟนท่ีใช

1 ยี่หอ 164 41.0
2 ยี่หอ 164 41.0
3 ยี่หอ 57 14.2

ย่ีหอเดียวกันแตคนละสูตรสลับไปมา 15 3.8
รวม 400 100.0

3.บรรจุภัณฑท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด
ชนิดหลอด 399 99.8
ชนิดขวด - -
ชนิดซอง 1 0.2

รวม 400 100.0
4. ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง
ชนิดหลอด

1 หลอด 184 46.0
2 หลอด 191 47.8

3 หลอดข้ึนไป 24 6.0
ชนิดขวด

1 ขวด - -
2 ขวด - -

3 ขวดข้ึนไป - -
ชนิดซอง

1 ซอง - -
2 ซอง 1 0.2

3 ซองข้ึนไป - -
รวม 400 100.0
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ตาราง 11 (ตอ)

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน จํานวน (คน) รอยละ
5.  ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน

ตนเดือน 90 22.5
กลางเดือน 15 3.8
ปลายเดือน 73 18.2

เม่ือยาสีฟนเดิมใกลหมด 222 55.5
รวม 400 100.0

6. สถานท่ีซ้ือยาสีฟน
รานโชหวย / รานขายของชํา 25 6.2

รานสะดวกซื้อ 56 14.0
ซูเปอรมารเก็ต 127 31.8
หางสรรพสินคา 158 39.5

ศูนยจําหนาย เชน สินคาขายตรง 34 8.5
รวม 400 100.0

จากตาราง 11 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน โดยสามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังน้ี

ประเภทของยาสีฟนที่ใชเปนประจําในปจจุบัน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญใช
ยาสีฟนที่ชวยเหงือกแข็งแรง รองลงมาคือ ยาสีฟนสมุนไพร ยาสีฟนชวยใหฟนขาว ยาสีฟนลดอาการ
เสียวฟน ยาสีฟนสูตรดั้งเดิม ยาสีฟนขจัดคราบบุหรี่ ชา กาแฟ ยาสีฟนสําหรับคนจัดฟนและยาสีฟน
สําหรับเด็ก โดยมีจํานวน 86, 84, 71, 70, 66, 16, 4 และ 3 คน คิดเปนรอยละ 21.5, 21.0, 17.8, 17.5, 
16.5, 4.0, 1.0 และ 0.8 ตามลําดับ

จํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญใชยาสีฟน 1 ยี่หอและ 2 
ยี่หอ ในสัดสวนที่เทากัน รองลงมาคือ 3 ยี่หอ และยี่หอเดียวกันแตคนละสูตรสลับไปมา โดยมีจํานวน
164, 57 และ 15 คน คิดเปนรอยละ 41.0, 14.2 และ 3.8 ตามลําดับ

บรรจุภัณฑท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญบรรจุภัณฑท่ีเลือกซ้ือ
มากท่ีสุด คือ ชนิดหลอด รองลงมา คือ ชนิดซอง  โดยมีจํานวน 399 คน และ 1 คน คิดเปนรอยละ 99.8
และ 0.2 ตามลําดับ
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จากจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่สวนใหญมีพฤติกรรมเดี่ยว คือ ซื้อชนิด
หลอด ดังน้ันจึงไมสามารถนําตัวแปรน้ีไปศึกษาในการทดสอบสมมติฐานตอไป

ปริมาณการซื้อตอครั้ง พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ทําการเลือกซื้อชนิดหลอด สวนใหญซื้อ 
2 หลอด รองลงมาคือ 1 หลอดและ 3 หลอดขี้นไป โดยมีจํานวน 191, 184 และ 24 คน คิดเปนรอยละ 
47.8, 46.0 และ 6.0 ตามลําดับ สวนผูตอบแบบสอบถามที่ทําการเลือกซื้อชนิดซอง มีปริมาณที่เลือก
ซ้ือโดยเฉล่ียตอคร้ัง คือ 1 ซอง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.2

ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญซื้อเมื่อยาสีฟนเดิมใกล
หมด รองลงมา คือ ตนเดือน ปลายเดือน และกลางเดือน โดยมีจํานวน 222, 90, 73 และ 15 คน คิด
เปนรอยละ 55.5, 22.5, 18.2 และ 3.8 ตามลําดับ

สถานที่ซื้อยาสีฟน พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญซ้ือที่หางสรรพสินคา รองลงมา คือ 
ซูเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ ศูนยจําหนาย เชน สินคาขายตรง และรานโชหวย / รานขายของชํา โดย
มีจํานวน 158, 127, 56, 34 และ 25 คน คิดเปนรอยละ 39.5, 31.8, 14.0, 8.5 และ 6.2ตามลําดับ

เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภทของยาสีฟนที่ใชเปน
ประจําในปจจุบัน ปริมาณยี่หอยาสีฟนที่ใช ปริมาณการซื้อชนิดหลอดตอครั้ง ชวงเวลาในการซื้อยาสี
ฟนและสถานที่ซื้อยาสีฟน มีการกระจายไมเหมาะสมกับสถิติที่จะนํามาวิเคราะห ผูวิจัยจึงนําขอมูล
ดานดังกลาวมาแบงชั้นจํานวน (ความถ่ี) ใหม เพื่อใชสําหรับทดสอบสมมติฐานดังตารางตอไปนี้

ตาราง 12 จํานวนและคารอยละ ของพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนท่ีจัดกลุมใหม

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน จํานวน (คน) รอยละ
1. ประเภทของยาสีฟนที่ใชเปนประจําในปจจุบัน

ยาสีฟนสูตรด้ังเดิม 66 16.5
ยาสีฟนสมุนไพร 84 21.0

ยาสีฟนลดอาการเสียวฟน 70 17.5
ยาสีฟนท่ีชวยเหงือกแข็งแรง 86 21.5

ยาสีฟนสําหรับเด็ก/ยาสีฟนสําหรับคนจัดฟน/ยาสีฟนชวยใหฟน
ขาว/ยาสีฟนขจัดคราบบุหร่ี ชา กาแฟ 94 23.5

รวม 400 100.0
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ตาราง 12 (ตอ)

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน จํานวน (คน) รอยละ
2.  จํานวนย่ีหอยาสีฟนท่ีใช

1 ยี่หอ 164 41.0
2 ยี่หอ 164 41.0

3 ยี่หอ/ย่ีหอเดียวกันแตคนละสูตรสลับไปมา 72 18.0
รวม 400 100.0

4. ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง
1 หลอด 184 46.1

2 หลอดข้ึนไป 215 53.9
รวม 399 100.0

5.  ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน
ตนเดือน 90 22.5

กลางเดือน/ปลายเดือน 88 22.0
เม่ือยาสีฟนเดิมใกลหมด 222 55.5

รวม 400 100.0
6. สถานท่ีซ้ือยาสีฟน

รานโชหวย / รานขายของชํา / ศูนยจําหนาย เชน สินคาขายตรง 59 14.8
รานสะดวกซื้อ 56 14.0
ซูเปอรมารเก็ต 127 31.8
หางสรรพสินคา 158 39.5

รวม 400 100.0

จากตาราง 12 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน 
(จัดกลุมใหม) ซึ่งใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน โดยสามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังนี้

ประเภทของยาสีฟนที่ใชเปนประจําในปจจุบัน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญใช
ยาสีฟนสําหรับเด็ก/ยาสีฟนสําหรับคนจัดฟน/ยาสีฟนชวยใหฟนขาว/ยาสีฟนขจัดคราบบุหรี่ ชา กาแฟ 
รองลงมาคือ ยาสีฟนที่ชวยเหงือกแข็งแรง ยาสีฟนสมุนไพร และยาสีฟนสูตรดั้งเดิม โดยมีจํานวน 94, 
86, 84, 70 และ 66 คน คิดเปนรอยละ 23.5, 21.5, 21.0, 17.5, และ 16.5 ตามลําดับ
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จํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญใชยาสีฟน 1 ยี่หอและ 2 
ยี่หอ ในสัดสวนที่เทากัน รองลงมาคือ 3 ยี่หอ/ยี่หอเดียวกันแตคนละสูตรสลับไปมา โดยมีจํานวน 164 
และ 72 คน คิดเปนรอยละ 41.0 และ 18.0 ตามลําดับ

ปริมาณการซื้อตอครั้ง พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญซ้ือยาสีฟน 2 หลอดตอครั้งขึ้น
ไป รองลงมาคือ 1 หลอดตอครั้ง โดยมีจํานวน 215 คน และ 186 คน คิดเปนรอยละ 53.8  และ 46.1 
ตามลําดับ 

ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญซื้อเมื่อยาสีฟนเดิมใกล
หมด รองลงมา คือ ตนเดือน และกลางเดือน/ปลายเดือน โดยมีจํานวน 222, 90 และ 88 คน คิดเปน
รอยละ 55.5, 22.5 และ 22.0 ตามลําดับ

สถานที่ซื้อยาสีฟน พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญซื้อที่หางสรรพสินคา รองลงมา คือ 
ซูเปอรมารเก็ต รานโชหวย / รานขายของชํา / ศูนยจําหนาย เชน สินคาขายตรงและรานสะดวกซื้อ โดย
มีจํานวน 158, 127, 59 และ 56 คน คิดเปนรอยละ 39.5, 31.8, 14.8 และ 14.0 ตามลําดับ

สวนท่ี 6 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square Cramer’s V และ 

Somers’d โดยกําหนดระดับความเช่ือม่ันท่ี 95%

สมมติฐานขอท่ี 1 เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H0 : เพศ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H1 : เพศ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
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ตาราง 13 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภท          
ยาสีฟนที่ใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
เพศ

รวม
ชาย หญิง

1. ประเภทยาสีฟนท่ีใช
ยาสีฟนสูตรด้ังเดิม 16 50 66
ยาสีฟนสมุนไพร 31 53 84

ยาสีฟนลดอาการเสียวฟน 11 59 70
ยาสีฟนท่ีชวยเหงือกแข็งแรง 24 62 86

ยาสีฟนสําหรับเด็ก/ยาสีฟนสําหรับคนจัดฟน/ยาสีฟนชวย
ใหฟนขาว/ยาสีฟนขจัดคราบบุหร่ี ชา กาแฟ 33 61 94

รวม 115 285 400

χ 2 = 11.072 Sig. = 0.026
Cramer’s V = 0.166 Sig. = 0.026

จากตาราง 13 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเพศและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวย
สถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับประเภทยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 เทากับ 11.072 และคา 
Sig. เทากับ 0.026 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา เพศ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสีฟนที่ใช 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา เพศ มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสีฟนที่ใช ในระดับต่ํา โดยมีคา 
Cramer’s V เทากับ 0.166 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.026
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ตาราง 14 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานจํานวนยี่หอ ยา
สีฟนที่ใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
เพศ

รวม
ชาย หญิง

2. จํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช
1 ยี่หอ 59 105 164
2 ยี่หอ 37 127 164

3 ยี่หอ/ย่ีหอเดียวกันแตคนละสูตรสลับไปมา 19 53 72
รวม 115 285 400

χ 2 = 7.443 Sig. = 0.024
Cramer’s V = 0.136 Sig. = 0.024

จากตาราง 14 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเพศและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวย
สถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับจํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 เทากับ 7.443 และ
คา Sig. เทากับ 0.024 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา เพศ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานจํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา เพศ มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานปริมาณที่ใชในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V 
เทากับ 0.136 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.024
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ตาราง 15 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานปริมาณการซื้อ
ตอคร้ัง

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
เพศ

รวม
ชาย หญิง

3. ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง
 1 หลอด 52 132 184

2 หลอดข้ึนไป 63 152 215
รวม 115 284 399

χ 2 = 0.52 Sig. = 0.819

จากตาราง 15 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเพศและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-
Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับปริมาณการซื้อตอครั้ง มีคา χ 2 เทากับ 0.52 และคา 
Sig. เทากับ 0.819 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา เพศ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานปริมาณการซ้ือตอคร้ัง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 16 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลาในการ
ซ้ือยาสีฟน

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
เพศ

รวม
ชาย หญิง

4. ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน
ตนเดือน 23 67 90

กลางเดือน/ปลายเดือน 23 65 88
เม่ือยาสีฟนเดิมใกลหมด 69 153 222

รวม 115 285 400

χ 2 = 1.331 Sig. = 0.514

จากตาราง 16 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเพศและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวย
สถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน มีคา χ 2 เทากับ 1.331
และคา Sig. เทากับ 0.514 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา เพศ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลาใน
การซ้ือยาสีฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 17 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อ

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
เพศ

รวม
ชาย หญิง

5. สถานที่ซื้อ
รานโชหวย / รานขายของชํา / ศูนยจําหนาย เชน สินคา

ขายตรง 11 48 59

รานสะดวกซื้อ 19 37 56
ซูเปอรมารเก็ต 41 86 127
หางสรรพสินคา 44 114 158

รวม 115 285 400

χ 2 = 4.512 Sig. = 0.211

จากตาราง 17 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเพศและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวย
สถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับสถานที่ซื้อ มีคา χ 2 เทากับ 4.512 และคา Sig. 
เทากับ 0.211 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา เพศ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานที่ซื ้อ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐานขอท่ี 2 อายุมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H0 : อายุไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H1 : อายุมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
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ตาราง 18 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสีฟน
ทีต่องการใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
อายุ

รวม15 – 24 
ป

25 – 34 
ป

35 - 44 
ป

45 ป 
ข้ึนไป

1. ประเภทยาสีฟนท่ีตองการใช
ยาสีฟนสูตรด้ังเดิม 34 25 4 3 66
ยาสีฟนสมุนไพร 22 35 9 18 84

ยาสีฟนลดอาการเสียวฟน 22 27 14 7 70
ยาสีฟนท่ีชวยเหงือกแข็งแรง 21 34 18 13 86

ยาสีฟนสําหรับเด็ก/ยาสีฟนสําหรับคนจัดฟน/
ยาสีฟนชวยใหฟนขาว/ยาสีฟนขจัดคราบบุหร่ี

ชา กาแฟ
26 48 15 5 94

รวม 125 169 60 46 400

χ 2 = 35.441 Sig. = 0.000
Cramer’s V = 0.172 Sig. = 0.000

จากตาราง 18 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอายุและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวย
สถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับประเภทยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 เทากับ 35.441 และคา 
Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา อายุ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสีฟนที่ใช 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา อายุ มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสีฟนที่ใช ในระดับต่ํา โดยมีคา 
Cramer’s V เทากับ 0.172 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000
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ตาราง 19 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานจํานวนยี่หอ  
ยาสีฟนที่ใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
อายุ

รวม15 – 24 
ป

25 – 34 
ป

35 - 44 
ป

45 ป 
ข้ึนไป

2. จํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช
1 ยี่หอ 55 66 20 23 164
2 ยี่หอ 48 70 31 15 164

3 ยี่หอ/ย่ีหอเดียวกันแตคนละสูตรสลับไปมา 22 33 9 8 72
รวม 125 169 60 46 400

χ 2 = 5.407 Sig. = 0.493

จากตาราง 19 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอายุและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวย
สถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับจํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 เทากับ 5.407 และ
คา Sig. เทากับ 0.493 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา อายุ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานจํานวนยี่หอยาสีฟนที่
ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 20 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานปริมาณการซื้อ
ตอคร้ัง

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
อายุ

รวม15 – 24 
ป

25 – 34 
ป

35 - 44 
ป

45 ป 
ข้ึนไป

3. ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง
1 หลอด 68 78 23 15 184

2 หลอดข้ึนไป 57 91 37 30 215
รวม 125 169 60 45 399

χ 2 = 7.874 Sig. = 0.049
Sommers’d = 0.128 Sig. = 0.045

จากตาราง 20 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอายุและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวย
สถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับปริมาณการซ้ือตอคร้ัง มีคา χ 2 เทากับ 7.874 และคา 
Sig. เทากับ 0.049 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา อายุ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานปริมาณการซื้อตอครั้ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาระดับความสัมพันธดวย Somers’d  พบวา อายุมีผล
ตอ ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง ในเชิงบวก คือมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน โดยมีคา Somers'd เทากับ 
0.128 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.045



70

ตาราง 21 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลาในการ
ซ้ือยาสีฟน

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
อายุ

รวม15 – 24 
ป

25 – 34 
ป

35 - 44 
ป

45 ป 
ข้ึนไป

4. ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน
ตนเดือน 26 43 9 12 90

กลางเดือน/ปลายเดือน 31 41 13 3 88
เม่ือยาสีฟนเดิมใกลหมด 68 85 38 31 222

รวม 125 169 60 46 400

χ 2 = 11.112 Sig. = 0.085

จากตาราง 21 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอายุและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวย
สถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน มีคา χ 2 เทากับ 11.112 
และคา Sig. เทากับ 0.085 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา อายุ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลาใน
การซ้ือยาสีฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 22 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อ

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
อายุ

รวม15 – 24 
ป

25 – 34 
ป

35 - 44 
ป

45 ป 
ข้ึนไป

5. สถานที่ซื้อ
รานโชหวย / รานขายของชํา / ศูนยจําหนาย 

เชน สินคาขายตรง
16 22 9 12 59

รานสะดวกซื้อ 23 25 5 3 56
ซูเปอรมารเก็ต 26 53 33 15 127
หางสรรพสินคา 60 69 13 16 158

รวม 125 169 60 46 400

χ 2 = 32.102 Sig. = 0.000
Cramer’s V = 0.164 Sig. = 0.000

จากตาราง 22 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอายุและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวย
สถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับสถานที่ซื้อ มีคา χ 2 เทากับ 32.102 และคา Sig. 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา อายุมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา อายุมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.164 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000
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สมมติฐานขอท่ี 3 สถานภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H0 : สถานภาพ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H1 : สถานภาพ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ตาราง 23 การทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ประเภทยาสีฟนท่ีใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
สถานภาพสมรส

รวม
โสด สมรส/หยา

ราง / หมาย
1. ประเภทยาสีฟนท่ีใช

ยาสีฟนสูตรด้ังเดิม 59 7 66
ยาสีฟนสมุนไพร 51 33 84

ยาสีฟนลดอาการเสียวฟน 49 21 70
ยาสีฟนท่ีชวยเหงือกแข็งแรง 50 36 86

ยาสีฟนสําหรับเด็ก/ยาสีฟนสําหรับคนจัดฟน/ยาสีฟนชวย
ใหฟนขาว/ยาสีฟนขจัดคราบบุหร่ี ชา กาแฟ 82 12 94

รวม 291 109 400

χ 2 = 34.835 Sig. = 0.000
Cramer’s V = 0.295 Sig. = 0.000

จากตาราง 23 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสถานภาพและพฤติกรรมการบริโภคยาสี
ฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางสถานภาพกับประเภทยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 เทากับ 34.835
และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา สถานภาพ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภท
ยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V 
พบวา สถานภาพ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสีฟนที่ใช ในระดับ
ต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.295 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000
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ตาราง 24 การทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน  
จํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
สถานภาพสมรส

รวม
โสด สมรส/หยา

ราง / หมาย
2. จํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช

1 ยี่หอ 115 49 164
2 ยี่หอ 121 43 164

3 ยี่หอ/ย่ีหอเดียวกันแตคนละสูตรสลับไปมา 55 17 72
รวม 291 109 400

χ 2 = 1.140 Sig. = 0.565

จากตาราง 22 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสถานภาพและพฤติกรรมการบริโภคยาสี
ฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางสถานภาพกับจํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 เทากับ
1.140 และคา Sig. เทากับ 0.565 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สถานภาพ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
จํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 25 การทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
สถานภาพสมรส

รวม
โสด สมรส/หยา

ราง / หมาย
3. ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง

1 หลอด 139 45 184
2 หลอดข้ึนไป 151 64 215

รวม 290 109 399

χ 2 = 1.408 Sig. = 0.235

จากตาราง 25 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับสถานภาพและพฤติกรรมการบริโภคยาสี
ฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางสถานภาพกับปริมาณการซื้อตอครั้ง มีคา χ 2 เทากับ 1.408
และคา Sig. เทากับ 0.235 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา สถานภาพ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



75

ตาราง 26 การทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
สถานภาพสมรส

รวม
โสด สมรส/หยา

ราง / หมาย
4. ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน

ตนเดือน 65 25 90
กลางเดือน/ปลายเดือน 72 16 88
เม่ือยาสีฟนเดิมใกลหมด 154 68 222

รวม 291 109 400

χ 2 = 4.943 Sig. = 0.084

จากตาราง 26 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับสถานภาพและพฤติกรรมการบริโภคยาสี
ฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางสถานภาพกับชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน มีคา χ 2 เทากับ
4.943 และคา Sig. เทากับ 0.084 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สถานภาพ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 27 การทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
สถานที่ซื้อ

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
สถานภาพสมรส

รวม
โสด สมรส/หยา

ราง / หมาย
5. สถานที่ซื้อ
รานโชหวย / รานขายของชํา / ศูนยจําหนาย เชน สินคา

ขายตรง
39 20 59

รานสะดวกซื้อ 49 7 56
ซูเปอรมารเก็ต 87 40 127
หางสรรพสินคา 116 42 158

รวม 291 109 400

χ 2 = 8.652 Sig. = 0.034
Cramer’s V = 0.147 Sig. = 0.034

จากตาราง 27 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสถานภาพและพฤติกรรมการบริโภคยาสี
ฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางสถานภาพกับสถานท่ีซ้ือ มีคา χ 2 เทากับ 8.652 และคา Sig. 
เทากับ 0.034 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา สถานภาพ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา สถานภาพ มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อ ในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V 
เทากับ 0.147 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.034
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สมมติฐานขอท่ี 4 อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H0 : อาชีพไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H1 : อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ตาราง 28 การทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภท    ยา
สีฟนที่ใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

อาชีพ

รวมนักเรียน/
นักศึกษา

พนักงาน
บริษัทเอก

ชน

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/รับ
ราชการ/อ่ืนๆ

ธุรกิจ
สวนตัว

1. ประเภทยาสีฟนท่ีใช
ยาสีฟนสูตรด้ังเดิม 29 23 9 5 66
ยาสีฟนสมุนไพร 18 24 25 17 84

ยาสีฟนลดอาการเสียวฟน 13 34 14 9 70
ยาสีฟนท่ีชวยเหงือกแข็งแรง 14 39 17 16 86

ยาสีฟนสําหรับเด็ก/ยาสีฟนสําหรับ
คนจัดฟน/ยาสีฟนชวยใหฟนขาว/ยา

สีฟนขจัดคราบบุหร่ี ชา กาแฟ
28 43 12 11 94

รวม 102 163 77 58 400

χ 2 = 33.618 Sig. = 0.001
Cramer’s V = 0.167 Sig. = 0.001

จากตาราง 28 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอาชีพและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางอาชีพกับประเภทยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 เทากับ 33.618 และ
คา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา อาชีพ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสีฟนที่ใช 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา อาชีพ มี
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ความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสีฟนที่ใช ในระดับต่ํา โดยมีคา 
Cramer’s V เทากับ 0.167 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

ตาราง 29 การทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานจํานวนยี่หอ 
ยาสีฟนที่ใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

อาชีพ

รวมนักเรียน/
นักศึกษา

พนักงาน
บริษัทเอกชน

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/รับ
ราชการ/อ่ืนๆ

ธุรกิจ
สวนตัว

2. จํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช
1 ยี่หอ 49 64 31 20 164
2 ยี่หอ 34 68 32 30 164

3 ยี่หอ/ย่ีหอเดียวกันแตคนละสูตร
สลับไปมา 19 31 14 8 72

รวม 102 163 77 58 400

χ 2 = 5.767 Sig. = 0.450

จากตาราง 29 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอาชีพและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางอาชีพกับจํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 เทากับ 5.767 
และคา Sig. เทากับ 0.450 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา อาชีพ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานจํานวน
ย่ีหอยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 30 การทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานปริมาณการ
ซ้ือตอคร้ัง

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

อาชีพ

รวมนักเรียน/
นักศึกษา

พนักงาน
บริษัทเอกชน

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/
รับราชการ/

อ่ืนๆ

ธุรกิจ
สวนตัว

4. ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน
1 หลอด 51 75 39 19 184

2 หลอดข้ึนไป 51 88 38 38 215
รวม 102 163 77 57 399

χ 2 = 5.005 Sig. = 0.171

จากตาราง 30 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอาชีพและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางอาชีพกับปริมารการซื้อตอครั้ง มีคา χ 2 เทากับ 5.005 และ
คา Sig. เทากับ 0.171 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา อาชีพ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานปริมารการซื้อตอ
คร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 31 การทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลาใน
การซ้ือยาสีฟน

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

อาชีพ

รวมนักเรียน/
นักศึกษา

พนักงาน
บริษัทเอกชน

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/
รับราชการ/

อ่ืนๆ

ธุรกิจ
สวนตัว

4. ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน
ตนเดือน 16 49 18 7 90

กลางเดือน/ปลายเดือน 28 36 15 9 88
เม่ือยาสีฟนเดิมใกลหมด 58 78 44 42 222

รวม 102 163 77 58 400

χ 2 = 16.565 Sig. = 0.011
Cramer’s V = 0.144 Sig. = 0.011

จากตาราง 32 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอาชีพและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางอาชีพกับชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน มีคา χ 2 เทากับ 16.565 
และคา Sig. เทากับ 0.011 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลาใน
การซื้อยาสีฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V 
พบวา อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน ในระดับ
ตํ่า โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.144 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.011
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ตาราง 32 การทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อ

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

อาชีพ

รวมนักเรียน/
นักศึกษา

พนักงาน
บริษัทเอกชน

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/
รับราชการ/

อ่ืนๆ

ธุรกิจ
สวนตัว

5. สถานที่ซื้อ
รานโชหวย / รานขายของชํา / ศูนย

จําหนาย เชน สินคาขายตรง 10 24 14 11 59

รานสะดวกซื้อ 18 25 8 5 56
ซูเปอรมารเก็ต 26 51 31 19 127
หางสรรพสินคา 48 63 24 23 158

รวม 102 163 77 58 400

χ 2 = 12.002 Sig. = 0.213

จากตาราง 32 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอาชีพและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางอาชีพกับสถานที่ซื้อ มีคา χ 2 เทากับ 12.002 และคา Sig. 
เทากับ 0.213 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา อาชีพ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานขอท่ี 5 ระดับการศึกษาสูงสุด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H0 : ระดับการศึกษาสูงสุด ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H1 : ระดับการศึกษาสูงสุด มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ตาราง 33 การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุดกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน      
ดานประเภทยาสีฟนท่ีใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวมตํ่ากวา
ปริญญาตรี

ปริญญา
ตรี

สูงกวา
ปริญญาตรี

1. ประเภทยาสีฟนท่ีใช
ยาสีฟนสูตรด้ังเดิม 19 41 6 66
ยาสีฟนสมุนไพร 27 46 11 84

ยาสีฟนลดอาการเสียวฟน 18 49 3 70
ยาสีฟนท่ีชวยเหงือกแข็งแรง 28 43 15 86

ยาสีฟนสําหรับเด็ก/ยาสีฟนสําหรับคนจัดฟน/
ยาสีฟนชวยใหฟนขาว/ยาสีฟนขจัดคราบบุหร่ี

ชา กาแฟ
21 63 10 94

รวม 113 242 45 400

χ 2 = 12.609 Sig. = 0.126

จากตาราง 33 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับการศึกษาสูงสุด และพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุด กับประเภทยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 

เทากับ 12.609 และคา Sig. เทากับ 0.126 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษาสูงสุด ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 34 การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุดกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ดานจํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวมตํ่ากวา
ปริญญาตรี

ปริญญา
ตรี

สูงกวา
ปริญญาตรี

2. จํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช
1 ยี่หอ 59 89 16 164
2 ยี่หอ 41 104 19 164

3 ยี่หอ/ย่ีหอเดียวกันแตคนละสูตรสลับไปมา 13 49 10 72
รวม 113 242 45 400

χ 2 = 9.477 Sig. = 0.050

จากตาราง 34 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับการศึกษาสูงสุด และพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุด กับจํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 

เทากับ 9.477 และคา Sig. เทากับ 0.050 ซึ่งเทากับ 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษาสูงสุด ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดานจํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 35 การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุดกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ดานปริมาณการซ้ือตอคร้ัง

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ระดับการศึกษาสูงสุด 

ตํ่ากวา
ปริญญาตรี

ปริญญา
ตรีข้ึนไป

สูงกวา
ปริญญาตรี

รวม

3. ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง
1 หลอด 60 100 24 184

2 หลอดข้ึนไป 52 142 21 215
รวม 112 242 45 399

χ 2 = 5.686 Sig. = 0.058

จากตาราง 35 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับการศึกษาสูงสุด และพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุด กับปริมาณการซื้อตอครั้ง มีคา χ 2 

เทากับ 3.484 และคา Sig. เทากับ 0.058  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษาสูงสุด ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรม
การบริโภคยาสีฟน ดานปริมาณการซ้ือตอคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



85

ตาราง 36 การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุดกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวมตํ่ากวา
ปริญญาตรี

ปริญญา
ตรี

สูงกวา
ปริญญาตรี

4. ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน
ตนเดือน 35 49 6 90

กลางเดือน/ปลายเดือน 20 63 5 88
เม่ือยาสีฟนเดิมใกลหมด 58 130 34 222

รวม 113 242 45 400

χ 2 = 14.751 Sig. = 0.005
Cramer’s V = 0.136 Sig. = 0.005

จากตาราง 36 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับการศึกษาสูงสุด และพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุด กับชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน มีคา χ
2 เทากับ 14.751 และคา Sig. เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษาสูงสุด มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับ
ความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา ระดับการศึกษาสูงสุด มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภค
ยาสีฟน ดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน ในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.136 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005



86

ตาราง 37 การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุด กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ดานสถานที่ซื้อ

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวมต่ํากวาปริญญา
ตรี ปริญญาตรี สูงกวา

ปริญญาตรี
5. สถานที่ซื้อ

รานโชหวย / รานขายของชํา / ศูนย
จําหนาย เชน สินคาขายตรง

22 33 4 59

รานสะดวกซื้อ 17 31 8 56
ซูเปอรมารเก็ต 35 71 21 127
หางสรรพสินคา 39 107 12 158

รวม 113 242 45 400

χ 2 = 11.317 Sig. = 0.079

จากตาราง 37 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับการศึกษาสูงสุด และพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุด กับสถานท่ีซ้ือ มีคา χ 2 เทากับ 11.317
และคา Sig. เทากับ 0.079 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษาสูงสุด ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน 
ดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



87

สมมติฐานขอท่ี 6 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H0 : รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H1 : รายไดตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ตาราง 38 การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือน กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ประเภทยาสีฟนท่ีใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

รายไดตอเดือน

รวม
ตํ่ากวา/
เทากับ 
5,000 
บาท

5,001 –
10,000 

บาท

10,001 –
15,000 

บาท

15,001 –
20,000 

บาท

20,001 
บาท ข้ึน

ไป

1. ประเภทยาสีฟนท่ีใช
ยาสีฟนสูตรด้ังเดิม 15 28 9 6 8 66
ยาสีฟนสมุนไพร 8 20 26 12 18 84

ยาสีฟนลดอาการเสียวฟน 7 20 18 10 15 70
ยาสีฟนท่ีชวยเหงือกแข็งแรง 4 24 21 4 33 86

ยาสีฟนสําหรับเด็ก/ยาสีฟนสําหรับ
คนจัดฟน/ยาสีฟนชวยใหฟนขาว/ยา

สีฟนขจัดคราบบุหร่ี ชา กาแฟ
7 27 19 12 29 94

รวม 41 119 93 44 103 400

χ 2 = 40.817 Sig. = 0.001
Cramer’s V = 0.160 Sig. = 0.001

จากตาราง 38 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับรายไดตอเดือนและพฤติกรรมการบริโภคยา
สีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับประเภทยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 เทากับ
40.817 และคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดตอเดือน มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน 
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ดานประเภทยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย 
Cramer’s V พบวา รายไดตอเดือน มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสี
ฟนที่ใช ในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.160 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

ตาราง 39 การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือน กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
จํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

รายไดตอเดือน

รวม
ตํ่ากวา/
เทากับ 
5,000 
บาท

5,001 –
10,000 

บาท

10,001 –
15,000 

บาท

15,001 –
20,000 

บาท

20,001 
บาท ข้ึน

ไป

2. จํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช
1 ยี่หอ 17 60 35 19 33 164
2 ยี่หอ 13 36 44 22 49 164

3 ยี่หอ/ย่ีหอเดียวกันแตคนละสูตร
สลับไปมา 11 23 14 3 21 72

รวม 41 119 93 44 103 400

χ 2 = 17.701 Sig. = 0.024
Cramer’s V = 0.149 Sig. = 0.024

จากตาราง 39 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับรายไดตอเดือนและพฤติกรรมการบริโภคยา
สีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับจํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 เทากับ
17.701 และคา Sig. เทากับ 0.024 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน 
ดานจํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาระดับความสัมพันธดวย 
Cramer’s V พบวา รายไดตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานจํานวนยี่หอยา
สีฟนที่ใชในระดับตํ่า โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.149 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.024
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ตาราง 40 การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือน กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

รายไดตอเดือน

รวม
ตํ่ากวา/
เทากับ 
5,000 
บาท

5,001 –
10,000 

บาท

10,001 –
15,000 

บาท

15,001 –
20,000 

บาท

20,001 
บาท ข้ึน

ไป

4. ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง
1 หลอด 22 53 48 23 38 184

2 หลอดข้ึนไป 18 66 45 21 65 215
รวม 40 119 93 44 103 399

χ 2 = 6.718 Sig. = 0.152

จากตาราง 40 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับรายไดตอเดือน และพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือน กับ ปริมาณการซื้อตอครั้ง มีคา χ 2 เทากับ
6.718 และคา Sig. เทากับ 0.152 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษาสูงสุด ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภค
ยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 41 การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือน กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

รายไดตอเดือน

รวม
ตํ่ากวา/
เทากับ 
5,000 
บาท

5,001 –
10,000 

บาท

10,001 –
15,000 

บาท

15,001 –
20,000 

บาท

20,001 
บาท ข้ึน

ไป

4. ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน
ตนเดือน 10 27 26 12 15 90

กลางเดือน/ปลายเดือน 9 35 24 8 12 88
เม่ือยาสีฟนเดิมใกลหมด 22 57 43 24 76 222

รวม 41 119 93 44 103 400

χ 2 = 22.432 Sig. = 0.004
Cramer’s V = 0.144 Sig. = 0.004

จากตาราง 41 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับรายไดตอเดือนและพฤติกรรมการบริโภคยา
สีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน มีคา χ 2 เทากับ
22.432 และคา Sig. เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน 
ดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธ
ดวย Cramer’s V พบวา รายไดตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลา
ในการซื้อยาสีฟน ในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.167 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.004
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ตาราง 42 การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือน กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
สถานที่ซื้อ

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

รายไดตอเดือน

รวม
ตํ่ากวา/
เทากับ 
5,000 
บาท

5,001 –
10,000 

บาท

10,001 –
15,000 

บาท

15,001 –
20,000 

บาท

20,001 
บาท ข้ึน

ไป

5. สถานที่ซื้อ
รานโชหวย / รานขายของชํา 
/ ศูนยจําหนาย เชน สินคา

ขายตรง
5 19 13 8 14 59

รานสะดวกซื้อ 6 15 23 9 3 56
ซูเปอรมารเก็ต 13 27 25 12 50 127
หางสรรพสินคา 17 58 32 15 36 158

รวม 41 119 93 44 103 400

χ 2 = 36.250 Sig. = 0.000
Cramer’s V = 0.174 Sig. = 0.000

จากตาราง 42 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับรายไดตอเดือนและพฤติกรรมการบริโภคยา
สีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับสถานที่ซื้อ มีคา χ 2 เทากับ 36.250 และ
คา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา รายไดตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา รายได
ตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานที่ซื ้อ ในระดับต่ํา โดยมีคา 
Cramer’s V เทากับ 0.174 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000



92

สมมติฐานขอท่ี 7 การรับรูปญหามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H0 : การรับรูปญหา ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H1 : การรับรูปญหา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ตาราง 43 การทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูปญหา กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ประเภทยาสีฟนท่ีใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

การรับรูปญหา

รวมฟนผุ/
เหงือก
อักเสบ

อาการ
เสียวฟน

มีกลิ่น
ปาก

มีคราบ
หินปูน

มีคราบบุหร่ี 
ชา กาแฟ/  
ฟนไมขาว/

อ่ืนๆ
1. ประเภทยาสีฟนท่ีใช

ยาสีฟนสูตรด้ังเดิม 22 10 10 15 9 66
ยาสีฟนสมุนไพร 26 7 6 24 21 84

ยาสีฟนลดอาการเสียวฟน 28 25 7 9 1 70
ยาสีฟนท่ีชวยเหงือกแข็งแรง 45 10 9 16 6 86

ยาสีฟนสําหรับเด็ก/ยาสีฟนสําหรับ
คนจัดฟน/ยาสีฟนชวยใหฟนขาว/ยา

สีฟนขจัดคราบบุหร่ี ชา กาแฟ
28 6 15 22 23 94

รวม 149 58 47 86 60 400

χ 2 = 69.068 Sig. = 0.000
Cramer’s V = 0.208 Sig. = 0.000

จากตาราง 43 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรูปญหาและพฤติกรรมการบริโภค  
ยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูปญหากับประเภทยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 เทากับ
69.068 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูปญหา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน 
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ดานประเภทยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย 
Cramer’s V พบวา การรับรูปญหา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสี
ฟนทีใ่ช ในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.208 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000

ตาราง 44 การทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูปญหา กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
จํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

การรับรูปญหา

รวมฟนผุ/
เหงือก
อักเสบ

อาการ
เสียวฟน

มีกลิ่น
ปาก

มีคราบ
หินปูน

มีคราบบุหร่ี 
ชา กาแฟ/
ฟนไมขาว/

อ่ืนๆ
2. จํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช

1 ยี่หอ 69 19 18 37 21 164
2 ยี่หอ 60 26 14 36 28 164

3 ยี่หอ/ย่ีหอเดียวกันแตคนละสูตร
สลับไปมา 20 13 15 13 11 72

รวม 149 58 47 86 60 400

χ 2 = 12.654 Sig. = 0.124

จากตาราง 44 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรูปญหาและพฤติกรรมการบริโภคยา
สีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูปญหากับจํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 เทากับ
12.654 และคา Sig. เทากับ 0.124 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูปญหา ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน 
ดานจํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 45 การทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูปญหา กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

การรับรูปญหา

รวมฟนผุ/
เหงือก
อักเสบ

อาการ
เสียวฟน

มีกลิ่น
ปาก

มีคราบ
หินปูน

มีคราบบุหร่ี 
ชา กาแฟ/
ฟนไมขาว/

อ่ืนๆ
4. ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง

 1 หลอด 76 21 19 36 32 184
2 หลอดข้ึนไป 73 37 28 49 28 215

รวม 149 58 47 85 60 399

χ 2 = 6.081 Sig. = 0.193

จากตาราง 45 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการรับรูปญหาและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวย
สถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูปญหากับจํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 เทากับ
6.081 และคา Sig. เทากับ 0.193 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูปญหา ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน 
ดานจํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 46 การทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูปญหา กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

การรับรูปญหา

รวมฟนผุ/
เหงือก
อักเสบ

อาการ
เสียวฟน

มีกลิ่น
ปาก

มีคราบ
หินปูน

มีคราบบุหร่ี 
ชา กาแฟ/
ฟนไมขาว/

อ่ืนๆ
4. ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน

ตนเดือน 39 19 8 18 6 90
กลางเดือน/ปลายเดือน 30 16 13 17 12 88
เม่ือยาสีฟนเดิมใกลหมด 80 23 26 51 42 222

รวม 149 58 47 86 60 400

χ 2 = 15.750 Sig. = 0.046
Cramer’s V = 0.140 Sig. = 0.046

จากตาราง 46 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรูปญหาและพฤติกรรมการบริโภคยา
สีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูปญหากับชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน มีคา χ 2 เทากับ
15.750 และคา Sig. เทากับ 0.046 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูปญหามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน 
ดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธ
ดวย Cramer’s V พบวา การรับรูปญหามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลา
ในการซื้อยาสีฟน ในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.140 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.046
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ตาราง 47 การทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูปญหา กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
สถานที่ซื้อ

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

การรับรูปญหา

รวมฟนผุ/
เหงือก
อักเสบ

อาการ
เสียวฟน

มีกลิ่น
ปาก

มีคราบ
หินปูน

มีคราบบุหร่ี 
ชา กาแฟ/
ฟนไมขาว/

อ่ืนๆ
5. สถานที่ซื้อ
รานโชหวย / รานขายของชํา 
/ ศูนยจําหนาย เชน สินคา

ขายตรง
19 4 9 21 6 59

รานสะดวกซื้อ 27 6 3 11 9 56
ซูเปอรมารเก็ต 42 11 24 24 26 127
หางสรรพสินคา 61 37 11 30 19 158

รวม 149 58 47 86 60 400

χ 2 = 39.516 Sig. = 0.000
Cramer’s V = 0.174 Sig. = 0.000

จากตาราง 47 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรูปญหาและพฤติกรรมการบริโภคยา
สีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูปญหากับสถานที่ซื้อ มีคา χ 2 เทากับ 39.516 และ
คา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา การรับรูปญหามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา การรับรู
ปญหามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานท่ีซ้ือ ในระดับตํ่า โดยมีคา Cramer’s 
V เทากับ 0.181 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000
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สมมติฐานขอท่ี 8 การแสวงหาขอมูล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H0 : การแสวงหาขอมูล  ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H1 : การแสวงหาขอมูล  มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ตาราง 48 การทดสอบความสัมพันธระหวางการแสวงหาขอมูลกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ประเภทยาสีฟนท่ีใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

การแสวงหาขอมูล รวม
หนังสือพิมพ/

โทรทัศน/
นิตยสาร

ฉลากขางกลอง/แผนพับ
บนช้ันวางสินคา/เภสัช
กร/ทันตแพทย/อ่ืน ๆ

1. ประเภทยาสีฟนท่ีใช
ยาสีฟนสูตรด้ังเดิม 50 16 66
ยาสีฟนสมุนไพร 57 27 84

ยาสีฟนลดอาการเสียวฟน 48 22 70
ยาสีฟนท่ีชวยเหงือกแข็งแรง 45 41 86

ยาสีฟนสําหรับเด็ก/ยาสีฟนสําหรับคนจัดฟน/
ยาสีฟนชวยใหฟนขาว/ยาสีฟนขจัดคราบบุหร่ี

ชา กาแฟ

58 36 94

รวม 258 142 400

χ 2 = 10.461 Sig. = 0.033
Cramer’s V = 0.162 Sig. = 0.033

จากตาราง 48 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการแสวงหาขอมูล และพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางการแสวงหาขอมูล กับประเภทยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 เทากับ
10.461 และคา Sig. เทากับ 0.033 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การแสวงหาขอมูล  มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสี
ฟน ดานประเภทยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธ
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ดวย Cramer’s V พบวา การแสวงหาความรู  มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ประเภทยาสีฟนที่ใช ในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.162 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.033

ตาราง 49 การทดสอบความสัมพันธระหวางการแสวงหาขอมูล กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
จํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

การแสวงหาขอมูล

รวมหนังสือพิมพ/
โทรทัศน/
นิตยสาร

ฉลากขาง
กลอง/แผน
พับบนช้ัน
วางสินคา

เภสัชกร/
ทันต

แพทย/
อ่ืน ๆ

2. จํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช
1 ยี่หอ 109 33 22 164
2 ยี่หอ 105 50 9 164

3 ยี่หอ/ย่ีหอเดียวกันแตคนละสูตรสลับไปมา 44 20 8 72
รวม 258 103 39 400

χ 2 = 9.245 Sig. = 0.055

จากตาราง 49 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการแสวงหาความรู และพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางการแสวงหาความรู กับจํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 

เทากับ 9.245 และคา Sig. เทากับ 0.055 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การแสวงหาขอมูล ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดานจํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 50 การทดสอบความสัมพันธระหวางการแสวงหาขอมูล กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

การแสวงหาขอมูล

รวมหนังสือพิมพ/
โทรทัศน/
นิตยสาร

ฉลากขาง
กลอง/แผน
พับบนช้ัน
วางสินคา

เภสัชกร/
ทันต

แพทย/
อ่ืน ๆ

3. ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง
1 หลอด 117 47 20 184

2 หลอดข้ึนไป 141 55 19 215
รวม 258 102 39 399

χ 2 = 0.480 Sig. = 0.787

จากตาราง 50 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการแสวงหาความรู และพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางการแสวงหาความรู กับปริมาณการซ้ือตอคร้ังมีคา χ 2 เทากับ
0.480 และคา Sig. เทากับ 0.787  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การแสวงหาขอมูล ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสี
ฟน ดานปริมาณการซ้ือตอคร้ังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 51 การทดสอบความสัมพันธระหวางการแสวงหาขอมูล กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

การแสวงหาขอมูล 

รวมหนังสือพิมพ/
โทรทัศน/
นิตยสาร

ฉลากขาง
กลอง/แผน
พับบนช้ัน
วางสินคา

เภสัชกร/
ทันต

แพทย/
อ่ืน ๆ

4. ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน
ตนเดือน 63 23 4 90

กลางเดือน/ปลายเดือน 57 18 13 88
เม่ือยาสีฟนเดิมใกลหมด 138 62 22 222

รวม 258 103 39 400

χ 2 = 6.861 Sig. = 0.143

จากตาราง 51 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการแสวงหาขอมูล และพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางการแสวงหาขอมูลกับชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน มีคา χ 2 

เทากับ 6.861 และคา Sig. เทากับ 0.143 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การแสวงหาขอมูล  ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 52 การทดสอบความสัมพันธระหวางการแสวงหาขอมูล กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
สถานที่ซื้อ

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

การแสวงหาขอมูล

รวมหนังสือพิมพ/
โทรทัศน/
นิตยสาร

ฉลากขาง
กลอง/แผน
พับบนช้ัน
วางสินคา

เภสัชกร/
ทันต

แพทย/
อ่ืน ๆ

5. สถานที่ซื้อ
รานโชหวย / รานขายของชํา / ศูนยจําหนาย

เชน สินคาขายตรง 38 12 9 59

รานสะดวกซื้อ 41 11 4 56
ซูเปอรมารเก็ต 72 44 11 127
หางสรรพสินคา 107 36 15 158

รวม 258 103 39 400

χ 2 = 10.427 Sig. = 0.108

จากตาราง 52 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการแสวงหาขอมูล และพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางการแสวงหาขอมูล กับสถานที่ซื้อ มีคา χ 2 เทากับ 10.427 
และคา Sig. เทากับ 0.108 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา การแสวงหาขอมูล ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน 
ดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานขอท่ี 9 ประโยชนหลักท่ีตองการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H0 : ประโยชนหลักท่ีตองการ  ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H1 : ประโยชนหลักท่ีตองการ  มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ตาราง 53 การทดสอบความสัมพันธระหวางประโยชนหลักท่ีตองการ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ดานประเภทยาสีฟนท่ีใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ประโยชนหลักท่ีตองการ 

รวม
ปานกลาง มาก

1. ประเภทยาสีฟนท่ีใช
ยาสีฟนสูตรด้ังเดิม 29 37 66
ยาสีฟนสมุนไพร 28 56 84

ยาสีฟนลดอาการเสียวฟน 24 46 70
ยาสีฟนท่ีชวยเหงือกแข็งแรง 30 56 86

ยาสีฟนสําหรับเด็ก/ยาสีฟนสําหรับคนจัดฟน/ยาสีฟน
ชวยใหฟนขาว/ยาสีฟนขจัดคราบบุหร่ี ชา กาแฟ

22 72 94

รวม 133 267 400

χ 2 = 7.641 Sig. = 0.106

จากตาราง 53 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับประโยชนหลักท่ีตองการ และพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางประโยชนหลักที่ตองการ กับประเภทยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 

เทากับ 7.641 และคา Sig. เทากับ 0.106 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ประโยชนหลักที่ตองการ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรม
การบริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 54 การทดสอบความสัมพันธระหวางประโยชนหลักที่ตองการ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ดานจํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ประโยชนหลักท่ีตองการ 

รวม
ปานกลาง มาก

2. จํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช
1 ยี่หอ 59 105 164
2 ยี่หอ 51 113 164

3 ยี่หอ/ย่ีหอเดียวกันแตคนละสูตรสลับไปมา 23 49 72
รวม 133 267 400

χ 2 = 0.947 Sig. = 0.623

จากตาราง 54 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับประโยชนหลักท่ีตองการ และพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางประโยชนหลักที่ตองการ กับจํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช มีคา   
χ 2 เทากับ 0.947 และคา Sig. เทากับ 0.623 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ประโยชนหลักที่ตองการ  ไมมีความสัมพันธตอ
พฤตกิรรมการบริโภคยาสีฟน ดานจํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 55 การทดสอบความสัมพันธระหวางประโยชนหลักที่ตองการกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ดานปริมาณการซ้ือตอคร้ัง

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ประโยชนหลักท่ีตองการ 

รวม
ปานกลาง มาก

3. ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง
1 หลอด 68 116 184

2 หลอดข้ึนไป 64 151 215
รวม 132 267 399

χ 2 = 2.315 Sig. = 0.128

จากตาราง 55 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประโยชนหลักที่ตองการ และพฤติกรรมการบริโภคยา
สีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางประโยชนหลักที่ตองการ กับปริมาณการซื้อตอครั้ง มีคา χ 2 

เทากับ 2.315 และคา Sig. เทากับ 0.128 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ประโยชนหลักที่ตองการ  ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรม
การบริโภคยาสีฟน ดานปริมาณการซ้ือตอคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 56 การทดสอบความสัมพันธระหวางประโยชนหลักที่ตองการกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ประโยชนหลักท่ีตองการ 

รวม
ปานกลาง มาก

4. ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน
ตนเดือน 33 57 90

กลางเดือน/ปลายเดือน 27 61 88
เม่ือยาสีฟนเดิมใกลหมด 73 149 222

รวม 133 267 400

χ 2 = 0.748 Sig. = 0.688

จากตาราง 56 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับประโยชนหลักท่ีตองการ และพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางประโยชนหลักที่ตองการ กับชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน มีคา
χ 2 เทากับ 0.748 และคา Sig. เทากับ 0.688 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ประโยชนหลักที่ตองการ  ไมมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 57 การทดสอบความสัมพันธระหวางประโยชนหลักที่ตองการ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ดานสถานที่ซื้อ

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ประโยชนหลักท่ีตองการ 

รวม
ปานกลาง มาก

5. สถานที่ซื้อ
รานโชหวย / รานขายของชํา / ศูนยจําหนาย เชน สินคา

ขายตรง 19 40 59

รานสะดวกซื้อ 24 32 56
ซูเปอรมารเก็ต 42 85 127
หางสรรพสินคา 48 110 158

รวม 133 267 400

χ 2 = 2.946 Sig. = 0.400

จากตาราง 57 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับประโยชนหลักท่ีตองการ และพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางประโยชนหลักที่ตองการ กับสถานที่ซื้อ มีคา χ 2 เทากับ
2.946 และคา Sig. เทากับ 0.400 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ประโยชนหลักที่ตองการ  ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานขอท่ี 10 ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
ยาสีฟน ซ่ึงประกอบไปดวย รูปรางของหลอดยาสีฟน และ ความสามารถในการส่ือสารถึงคุณภาพ

สมมติฐานขอที่ 10.1 ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก รูปรางของหลอดยาสีฟน          
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

H0 : ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก รูปรางของหลอดยาสีฟน ไมมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H1 : ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก รูปรางของหลอดยาสีฟน  มีความสัมพันธตอ

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ตาราง 58 การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก รูปรางของหลอด
ยาสีฟนกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสีฟนท่ีใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ

รวม
รูปรางของหลอดยาสีฟน

ทรง
ส่ี 

เหลี่ยม

ทรง
สาม 

เหลี่ยม

ทรง
กลม

อ่ืนๆ

1. ประเภทยาสีฟนท่ีใช
ยาสีฟนสูตรด้ังเดิม 8 13 37 8 66
ยาสีฟนสมุนไพร 9 12 35 8 84

ยาสีฟนลดอาการเสียวฟน 6 19 42 3 70
ยาสีฟนท่ีชวยเหงือกแข็งแรง 12 12 53 9 86

ยาสีฟนสําหรับเด็ก/ยาสีฟนสําหรับคนจัดฟน/ยาสี
ฟนชวยใหฟนขาว/ยาสีฟนขจัดคราบบุหร่ี ชา

กาแฟ
10 7 67 10 94

รวม 45 63 254 38 400

��   = 16.327 Sig. = 0.177
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จากตาราง 58 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก 
รูปรางของหลอดยาสและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ กับประเภทยาสีฟนที่ใช มี
คา χ 2 เทากับ 16.327 และคา Sig. เทากับ 0.177 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก รูปรางของ
หลอดยาสีฟน ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสีฟนที่ใช อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตาราง 59 การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก รูปรางของหลอด
ยาสีฟนกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานจํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ

รวม
รูปรางของหลอดยาสีฟน

ทรง
ส่ี 

เหลี่ยม

ทรง
สาม 

เหลี่ยม

ทรง
กลม

อ่ืนๆ

2. จํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช
1 ยี่หอ 21 32 100 11 164
2 ยี่หอ 13 27 107 17 164

3 ยี่หอ/ย่ีหอเดียวกันแตคนละสูตรสลับไปมา 11 4 47 10 72
ยาสีฟนท่ีชวยเหงือกแข็งแรง

รวม 45 63 254 38 400

��   = 12.493 Sig. = 0.052

จากตาราง 59 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก 
รูปรางของหลอดยาสีฟนและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ กับประเภทยาสีฟนที่ใช มี
คา χ 2 เทากับ 12.493 และคา Sig. เทากับ 0.052 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก รูปรางของ
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หลอดยาสีฟน ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานจํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตาราง 60 การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก รูปรางของหลอด
ยาสีฟนกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานปริมาณการซ้ือตอคร้ัง

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ

รวม
รูปรางของหลอดยาสีฟน

ทรง
ส่ี 

เหลี่ยม

ทรง
สาม 

เหลี่ยม

ทรง
กลม

อ่ืนๆ

3. ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง
1 หลอด 24 33 106 21 184

2 หลอดข้ึนไป 21 30 147 17 215
รวม 45 63 253 38 399

��   = 5.030 Sig. = 0.170

จากตาราง 60 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก 
รูปรางของหลอดยาสีฟนและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ กับปริมาณการซื้อตอครั้ง 
มีคา χ 2 เทากับ 5.030 และคา Sig. เทากับ 0.170 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก รูปรางของ
หลอดยาสีฟน ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานปริมาณการซื้อตอครั้ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 61 การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก รูปรางของหลอด
ยาสีฟนกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ

รวม
รูปรางของหลอดยาสีฟน

ทรง
ส่ี 

เหลี่ยม

ทรง
สาม 

เหลี่ยม

ทรง
กลม

อ่ืนๆ

4. ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน
ตนเดือน 9 14 56 11 90

กลางเดือน/ปลายเดือน 10 10 59 9 88
เม่ือยาสีฟนเดิมใกลหมด 26 39 139 18 222

รวม 45 63 254 38 400

��   = 3.140 Sig. = 0.791

จากตาราง 61 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก 
รูปรางของหลอดยาสและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ กับประเภทยาสีฟนที่ใช มี
คา χ 2 เทากับ 3.140 และคา Sig. เทากับ 0.791 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก รูปรางของ
หลอดยาสีฟน ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 62 การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก รูปรางของหลอด
ยาสีฟนกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานท่ีซ้ือ

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ

รวม
รูปรางของหลอดยาสีฟน

ทรง
ส่ี 

เหลี่ยม

ทรง
สาม 

เหลี่ยม

ทรง
กลม

อ่ืนๆ

5. สถานที่ซื้อ
รานโชหวย / รานขายของชํา / ศูนยจําหนาย เชน

สินคาขายตรง 6 11 33 9 59

รานสะดวกซื้อ 4 9 34 9 56
ซูเปอรมารเก็ต 9 17 91 10 127
หางสรรพสินคา 26 26 96 10 158

รวม 45 63 254 38 400

��   = 16.226 Sig. = 0.062

จากตาราง 62 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก 
รูปรางของหลอดยาสและพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ กับประเภทยาสีฟนที่ใช มี
คา χ 2 เทากับ 16.226 และคา Sig. เทากับ 0.062 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก รูปรางของ
หลอดยาสีฟน ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานขอที่ 10.2 ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ  ไดแก ความสามารถสื่อสารถึง
คุณภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

H0 : ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก ความสามารถส่ือสารถึงคุณภาพ ไมมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H1 : ลักษณะภายนอกของบรรจุ ภัณฑ ไดแก  ความสามารถส่ือสารถึงคุณภาพ มี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ตาราง 63 การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก ความสามารถ
ส่ือสารถึงคุณภาพกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสีฟนท่ีใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ลักษณะภายนอกของ

บรรจุภัณฑ รวม
ปานกลาง มาก

1. ประเภทยาสีฟนท่ีใช
ยาสีฟนสูตรด้ังเดิม 30 36 66
ยาสีฟนสมุนไพร 45 39 84

ยาสีฟนลดอาการเสียวฟน 37 33 70
ยาสีฟนท่ีชวยเหงือกแข็งแรง 44 42 86

ยาสีฟนสําหรับเด็ก/ยาสีฟนสําหรับคนจัดฟน/ยาสีฟน
ชวยใหฟนขาว/ยาสีฟนขจัดคราบบุหร่ี ชา กาแฟ 51 43 94

รวม 207 193 400

χ 2 = 1.442 Sig. = 0.837

จากตาราง 63 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ และ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ กับประเภทยาสีฟนที่ใช มี
คา χ 2 เทากับ 1.442 และคา Sig. เทากับ 0.837 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไมมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 64 การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก ความสามารถ
ส่ือสารถึงคุณภาพ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานจํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ

รวม
ปานกลาง มาก

2. จํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช
1 ยี่หอ 81 83 164
2 ยี่หอ 79 85 164

3 ยี่หอ/ย่ีหอเดียวกันแตคนละสูตรสลับไปมา 47 25 72
รวม 207 193 400

χ 2 = 6.484 Sig. = 0.039
Cramer’s V = 0.127 Sig. = 0.039

จากตาราง 64 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ และ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ กับจํานวนย่ีหอยาสีฟนท่ีใช 
มีคา χ 2 เทากับ 6.484 และคา Sig. เทากับ 0.039 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ มีความสัมพันธ
ตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานจํานวนยี่หอนยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เม่ือศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานจํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช ในระดับต่ํา โดยมีคา 
Cramer’s V เทากับ 0.127 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.039
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ตาราง 65 การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก ความสามารถ
ส่ือสารถึงคุณภาพ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานปริมาณการซ้ือตอคร้ัง

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ

รวม
ปานกลาง มาก

3.  ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง
1 หลอด 112 72 184

2 หลอดข้ึนไป 95 120 215
รวม 207 192 399

χ 2 = 11.054 Sig. = 0.001
          Cramer’s V = 0.166            Sig. = 0.001

จากตาราง 65 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ และ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ กับปริมาณการซื้อตอครั้ง 
มีคา χ 2 เทากับ 11.054 และคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ มีความสัมพันธ
ตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานปริมาณการซื้อตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เม่ือศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานจํานวนปริมาณการซ้ือตอคร้ัง ในระดับต่ํา โดยมีคา 
Cramer’s V เทากับ 0.166 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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ตาราง 66 การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑไดแก ความสามารถ
ส่ือสารถึงคุณภาพ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ

รวม
ปานกลาง มาก

4. ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน
ตนเดือน 47 43 90

กลางเดือน/ปลายเดือน 34 54 88
เม่ือยาสีฟนเดิมใกลหมด 126 96 222

รวม 207 193 400

χ 2 = 8.297 Sig. = 0.016
Cramer’s V = 0.144 Sig. = 0.016

จากตาราง 66 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ และ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ กับชวงเวลาในการซื้อยาสี
ฟน มีคา χ 2 เทากับ 8.297 และคา Sig. เทากับ 0.016 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ มีความสัมพันธ
ตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟนในระดับต่ํา โดยมีคา 
Cramer’s V เทากับ 0.144 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.016



116

ตาราง 67 การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก ความสามารถ
ส่ือสารถึงคุณภาพ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อ

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ

รวม
ปานกลาง มาก

5. สถานที่ซื้อ
รานโชหวย / รานขายของชํา / ศูนยจําหนาย

เชน สินคาขายตรง 30 29 59

รานสะดวกซื้อ 35 21 56
ซูเปอรมารเก็ต 66 61 127
หางสรรพสินคา 76 82 158

รวม 207 193 400

χ 2 = 3.456 Sig. = 0.327

จากตาราง 67 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ และ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ กับสถานที่ซื้อ มีคา χ 2 

เทากับ 3.456 และคา Sig. เทากับ 0.327 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ  ไมมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานท่ีซ้ือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



117

สมมติฐานขอท่ี 11 บุคคลอางอิง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H0 : บุคคลอางอิง ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
H1 : บุคคลอางอิง มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ตาราง 68 การทดสอบความสัมพันธระหวางบุคคลอางอิงกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ประเภทยาสีฟนท่ีใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

บุคคลอางอิง 

รวม
ตัวเอง ครอบครัว

เพื่อน/ดารา/ผู
มีช่ือเสียงใน
สังคม/อ่ืนๆ

1. ประเภทยาสีฟนท่ีใช
ยาสีฟนสูตรด้ังเดิม 48 13 5 66
ยาสีฟนสมุนไพร 57 20 7 84

ยาสีฟนลดอาการเสียวฟน 46 10 14 70
ยาสีฟนท่ีชวยเหงือกแข็งแรง 57 25 4 86

ยาสีฟนสําหรับเด็ก/ยาสีฟนสําหรับคนจัดฟน/
ยาสีฟนชวยใหฟนขาว/ยาสีฟนขจัดคราบบุหร่ี

ชา กาแฟ
74 14 6 94

รวม 282 82 36 400

χ 2 = 19.910 Sig. = 0.011
Cramer’s V = 0.158 Sig. = 0.011

จากตาราง 68 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับบุคคลอางอิง และพฤติกรรมการบริโภคยาสี
ฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลอางอิง กับประเภทยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 เทากับ
19.910 และคา Sig. เทากับ 0.011 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคคลอางอิง มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ประเภทยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย 
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Cramer’s V พบวา บุคคลอางอิง มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานประเภทยาสีฟน
ที่ใช ในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.158 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.011

ตาราง 69 การทดสอบความสัมพันธระหวางบุคคลอางอิงกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานจํานวน
ย่ีหอยาสีฟนที่ใช

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

บุคคลอางอิง 

รวม
ตัวเอง ครอบครัว

เพื่อน/ดารา/ผูมี
ช่ือเสียงใน
สังคม/อ่ืนๆ

2. จํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช
1 ยี่หอ 111 36 17 164
2 ยี่หอ 121 32 11 164

3 ยี่หอ/ย่ีหอเดียวกันแตคนละสูตรสลับไปมา 50 14 8 72
รวม 282 82 36 400

χ 2 = 2.386 Sig. = 0.665

จากตาราง 69 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับบุคคลอางอิง และพฤติกรรมการบริโภคยาสี
ฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลอางอิง กับจํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช มีคา χ 2 เทากับ
2.386 และคา Sig. เทากับ 0.665 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคคลอางอิง ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน 
ดานจํานวนย่ีหอยาสีฟนที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 70 การทดสอบความสัมพันธระหวางบุคคลอางอิงกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

บุคคลอางอิง 

รวม
ตัวเอง ครอบครัว

เพื่อน/ดารา/ผู
มีช่ือเสียงใน
สังคม/อ่ืนๆ

3. ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง
1 หลอด 135 29 20 184

2 หลอดข้ึนไป 147 53 15 215
รวม 282 82 35 399

χ 2 = 5.786 Sig. = 0.053

จากตาราง 70 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับบุคคลอางอิง และพฤติกรรมการบริโภคยาสี
ฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลอางอิง กับปริมาณการซื้อตอครั้ง มีคา χ 2 เทากับ
5.786 และคา Sig. เทากับ 0.053 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคคลอางอิง ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน 
ดานปริมาณการซ้ือตอคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 71 การทดสอบความสัมพันธระหวางบุคคลอางอิงกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

บุคคลอางอิง 

รวม
ตัวเอง ครอบครัว

เพื่อน/ดารา/ผู
มีช่ือเสียงใน
สังคม/อ่ืนๆ

4. ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน
ตนเดือน 61 28 1 90

กลางเดือน/ปลายเดือน 61 20 7 88
เม่ือยาสีฟนเดิมใกลหมด 160 34 28 222

รวม 282 82 36 400

χ 2 = 17.807 Sig. = 0.001
Cramer’s V = 0.149 Sig. = 0.001

จากตาราง 71 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับบุคคลอางอิง และพฤติกรรมการบริโภคยาสี
ฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลอางอิง กับชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน มีคา χ 2 เทากับ
17.807 และคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคคลอางอิง มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย 
Cramer’s V พบวา บุคคลอางอิง มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานชวงเวลาในการ
ซื้อยาสีฟน ในระดับตํ่า โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.149 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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ตาราง 72 การทดสอบความสัมพันธระหวางบุคคลอางอิง กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดาน
สถานที่ซื้อ

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

บุคคลอางอิง 

รวม
ตัวเอง ครอบครัว

เพื่อน/ดารา/ผู
มีช่ือเสียงใน
สังคม/อ่ืนๆ

5. สถานที่ซื้อ
รานโชหวย / รานขายของชํา / ศูนยจําหนาย

เชน สินคาขายตรง 38 14 7 59

รานสะดวกซื้อ 46 6 4 56
ซูเปอรมารเก็ต 90 25 12 127
หางสรรพสินคา 108 37 13 158

รวม 282 82 36 400

χ 2 = 5.992 Sig. = 0.424

จากตาราง 72 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับบุคคลอางอิง และพฤติกรรมการบริโภคยาสี
ฟน ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้

การศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลอางอิง กับสถานที่ซื้อ มีคา χ 2 เทากับ 5.992 และคา 
Sig. เทากับ 0.424 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา บุคคลอางอิง ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 73 สรุปการทดสอบความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไป กระบวนการตัดสินใจ ปจจัยทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑและปจจัยดานสังคมกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ประเภท
ยาสีฟนที่

ใช

จํานวยี่หอ       
ยาสีฟนทใีช

ปริมาณ
การซ้ือตอ

คร้ัง

ชวงเวลา
ในการซ้ือ
ยาสีฟน

สถานท่ีซ้ือ

ขอมูลท่ัวไป
1.เพศ √ √ X X X
2.อายุ √ X √ X √
3.สถานภาพสมรส √ X X X √
4.อาชีพ √ X X √ X
5.ระดับการศึกษาสูงสุด X X X √ X
6.รายไดตอเดือน √ √ X √ √
กระบวนการตัดสินใจ
1.การรับรูปญหา √ X X √ √
2.การแสวงหาขอมูล √ X X X X
ปจจัยทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ
1.ประโยชนหลักท่ีตองการ X X X X X
2.ลักษณะภายนอกของ        
บรรจุภัณฑ
 2.1 รูปรางของหลอดยาสีฟน X X X X X
 2.2 ความสามารถในการส่ือสาร
คุณภาพ X √ √ √ X

ปจจัยดานสังคม
บุคคลอางอิง √ X X √ X

หมายเหตุ: X ไมสอดคลองสมมติฐานวิจัย
√ สอดคลองสมมติฐานวิจัย
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บทท่ี 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาเร่ือง ปจจัยมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูบริโภค 
ในกรุงเทพมหานคร

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
ความมุงหมายของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ

สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายไดตอเดือนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กับ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการตัดสินใจ ประกอบดวย การรับรูปญหา การ
แสวงหาขอมูล กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย 
ประโยชนหลักที่ตองการ ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ กับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลอางอิง ประกอบดวย ผูมีอิทธิพล กับพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานในการวิจัย
1. เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
2. อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
3. สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
4. อาชีพ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
5. ระดับการศึกษาสูงสุด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
6. รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
7. การรับรูปญหา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
8. การแสวงหาความรู มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
9. ประโยชนหลักท่ีตองการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
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10. ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
11. บุคคลอางอิง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

วิธีดําเนินการวิจัย
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
ประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคยาสีฟนในกรุงเทพมหานคร ต้ังแต 13 ป ข้ึนไป ใน

กรุงเทพมหานคร

กลุมตัวอยาง
การกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร 

(บุญชม ศรีสะอาด. 2538: 185-186) โดยกําหนดระดับคาความเช่ือในท่ี 95% คาความคลาดเคล่ือน 
ในการประเมินไมเกิน 5% ไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 385 คน โดยสํารอง 4% เทากับ 15 ตัวอยางเพ่ือ
ปองกันแบบสอบถามท่ีเกิดความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถมของกลุมตัวอยางซ่ึงสงผลตอความ
นาเช่ือถือของงานวิจัย ดังน้ันจึงรวมขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมดเทากับ 400 ตัวอยาง

การเลือกกลุมตัวอยาง
ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Random Sampling) ซึ่งมี

รายละเอียดดังน้ี
ขั้นที่  1 
การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บขอมูลท่ีสถานศึกษา ท่ีมี

คณะทันตแพทย ที่ เปดบริการคลินิกทําฟนใหกับบุคคลทั ่วไป ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งจะไดกลุมตัวอยางที่มีอายุ 15 
ป ข้ึนไป

ขั้นที่ 2 
กําหนดกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยนําสถานที่ที่เลือกมาเปนสถานที่ใน

การเก็บแบบสอบถาม โดยจะกําหนดกลุมตัวอยางในแตละสถานศึกษาจํานวน 135 คน
ขั้นที่ 3 
การเลือกตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช 

แบบสอบถามท่ีไดจัดเตรียมไว นําเก็บรวบรวมขอมูล ณ สถานท่ีตาง ๆ จนครบตามจํานวน
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก ขอมูล เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายไดตอเดือน เปนคําถามประเภทปลายปด 
(Close-ended Questions)

ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ ที่มีผลตอพฤติกรรมการการบริโภคยาสี
ฟน เปนคําถามประเภทปลายปด (Close-ended Questions) 

ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ เปนคําถามประเภทปลาย
ปด (Close-ended Questions) และเปนขอคําถามปลายปด แบบ Rating Scale ที่เปนการวัดขอมูล
แบบอันตรภาค (Interval Scale)                        

ตอนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม ดานบุคคลอางอิง เปนคําถามประเภทปลาย
ปด (Close-ended Questions)

ตอนที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน เปนคําถามประเภทปลายปด 
(Close-ended Questions)

การเก็บรวบรวมขอมูล
ทําการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม กับกลุมตัวอยางตามประชากรที่กําหนดไวใน

กรุงเทพมหานคร โดยจะนําแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบพรอมทั้งอธิบาย และใหคําแนะนําใน
การตอบซึ่งการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมุงศึกษาปจจัยดาน
ผลิตภัณฑและการสงเสริมการขายที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
แหลงรวบรวมขอมูลประกอบดวย

1.แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่ไดมาจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้

1.1 ผูวิจัยเตรยีมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจํานวนกลุมตัวอยาง
1.2 นําแบบสอบถามซึ่งหาคุณภาพแลวไปขอความรวมมือจากกลุมผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครตามเขตที่กําหนด โดยผูวิจัยไดชี้แจงใหกลุมตัวอยางเขาใจวัตถุประสงค และอธิบาย
วิธีตอบแบบสอบถามกอนใหผูตอบแบบสอบถามเร่ิมตนทํา และทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวย
ตนเอง

2.แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาคนควาและ
รวบรวมขอมูลจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชน ดังน้ี
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2.1 ขอมูลทางอินเตอรเน็ต
2.2 หนังสือทางวิชาการ วิทยานิพนธและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดจัดทําและดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

ดังนี้
1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบจํานวน ความถูกตอง 

และความสมบูรณของแบบสอบถาม
2. นําขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณกอนท่ีจะแปลงขอมูลและทํา

การลงรหัส (Coding) แลวนําขอมูลมาบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร เพ่ือประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติตาง ๆ ดังตอไปน้ี

2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ใชวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม กระบวนการตัดสินใจ ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ปจจัยทางสังคม และ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน 

2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงจําแนกออกเปน 
3 สวน ดังตอไปน้ี

2.2.1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

2.2.2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ ไดแก การรับรูปญหา การแสวงหา
ความรู มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

2.2.3 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยทางการตลาด ดานผลิตภัณฑยาสีฟน ไดแก 
ประโยชนหลักท่ีตองการ ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยา
สีฟน



127

สรุปผลการศึกษาคนควา
ปจจัยมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดดงน้ี

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 71.2 มีอายุ

ระหวาง 25 – 34 ป คิดเปนรอยละ 42.2 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 72.8 มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 40.8 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 60.5 และสวนใหญมี
รายได 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 29.8

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจที่มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ปญหาเกี่ยวกับฟนและชองปาก
ผูตอบแบบสอบถาม มีปญหาเกียวกับฟนและชองปากที่พบบอยมากที่สุด คือ ฟนผุ/

เหงือกอักเสบ คิดเปนรอยละ 37.2  รองลงมาคือ มีคราบหินปูน  มีคราบบุหร่ี ชา กาแฟ/ฟนไมขาว/อื่นๆ  
อาการเสียวฟน มีกล่ินปาก ตามลําดับ 

แหลงขอมูลในการซื้อยาสีฟน
ผูตอบแบบสอบถาม หาแหลงขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อยาสีฟน คือ หนังสือพิมพ/

โทรทัศน/นิตยสาร คิดเปนรอยละ 64.5  รองลงมาคือ ฉลากขางกลอง/แผนพับบนชั้นวางสินคา เภสัช
กร/ทันตแพทย/อ่ืนๆ ตามลําดับ

 ขอมูลของยาสีฟนกอนการซื้อ 
ผูตอบแบบสอบถาม ดูขอมูลของยาสีฟน กอนการซ้ือ คือ ดูจากสวนประกอบ  คิดเปน

รอยละ 49.2 รองลงมาคือ ขอมูลเกี่ยวกับผูผลิต/วิธีใช สัญลักษณอย./อ่ืนๆ วันเดือนปที่ผลิต/วัน
หมดอายุ ตามลําดับ

สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ประโยชนของยาสีฟนท่ีตองการใช
ผูตอบแบบสอบถาม เห็นวาปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานประโยชนของยา

สีฟนที่ตองการใช อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ  ในเรื่องที่ทําใหฟน
สะอาดแข็งแรง และปองกันฟนผุ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเทากับ 4.15  รองลงมาก คือ ลมหายใจสด
ชื่น ลดกลิ่นปาก เหงือกแข็งแรง ทําใหฟนขาว ลดคราบหินปูน ลดอาการเสียวฟน โดยมีความตองการ
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ประโยชนอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนประโยชนในเรื ่องการลดคราบบุหรี ่ ชา กาแฟ มีความ
ตองการประโยชนอยูในระดับปานกลาง

รูปรางของหลอดยาสีฟนที่ใชสะดวกที่สุด
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาทรงกลม ใชสะดวกที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 63.5  

รองลงมาคือ ทรงสามเหล่ียม ทรงส่ีเหล่ียม และรูปรางอ่ืน ๆ เชน ทรงกระบอก ตามลําดับ 
ลักษณะภายนอกของยาสีฟน 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาลักษณะภายนอกของยาสีฟนสามารถสื่อสาร
ถึงคุณภาพได อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวาในเรื่องของ
รายละเอียดสวนประกอบบนกลองยาสีฟน  สามารถสื่อสารคุณภาพได อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.07  รายละเอียดสวนประกอบบนหลอดยาสีฟน การระบุวันหมดอายุบนกลองยาสีฟน การ
ระบุวันหมดอายุบนหลอดยาสีฟน สามารถบอกคุณภาพของยาสีฟนไดในระดับมาก ตามลําดับ สวนใน
เร่ืองสีของกลองยาสีฟน และสีของหลอดยาสีฟน สามารถบอกคุณภาพของยาสีฟนไดเพียงแคระดับ
ปานกลางเทานั้น
 

สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม ดานบุคคลอางอิง ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

บุคคลอางอิง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาการซื้อยาสีฟนไดรับอิทธิพล จากตัวเอง คิดเปน

รอยละ 70.5  รองลงมาคือ ครอบครัว และเพื่อน/ดารา/ผูมีชื่อเสียงในสังคม/อ่ืนๆ ตามลําดับ

สวนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
ประเภทยาสีฟนที่ใชเปนประจําในปจจุบัน

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีพฤติกรรมการใชยาสีฟนประเภทยาสีฟนดังนี้ ยาสี
ฟนสําหรับเด็ก/ยาสีฟนสําหรับคนจัดฟน/ยาสีฟนชวยใหฟนขาว/ยาสีฟนขจัดคราบบุหรี่ ชา กาแฟ เปน
ประจํา คิดเปนรอยละ 23.5 รองลงมาคือ ยาสีฟนที่ชวยเหงือกแข็งแรง ยาสีฟนสมุนไพร ยาสีฟนลด
อาการเสียวฟน และยาสีฟนสูตรด้ังเดิม ตามลําดับ 

ปริมาณยี่หอยาสีฟนที่ใช
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีพฤติกรรมใช 1 ยี่หอ และ 2 ยี่หอ ในสัดสวนที่

เทากัน  มีคาเฉล่ียรอยละ 41.1 รองลงมาคือ 3 ยี่หอ/ยี่หอเดียวกันแตคนละสูตรสลับไปมา ตามลําดับ
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บรรจุภัณฑที่เลือกซื้อมากที่สุด
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีพฤติกรรมการซ้ือ ชนิดหลอดมากท่ีสุด  คิดเปนรอย

ละ 99.8 รองลงมา คือ ชนิดซอง ตามลําดับ
ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีพฤติกรรมการซ้ือตอคร้ัง คือซ้ือจํานวน 2 หลอดตอ
คร้ัง คิดเปนรอยละ 47.8  รองลงมาคือ 1 หลอด และ3 หลอดข้ึนไป ตามลําดับ 

ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีพฤติกรรมซื้อยาสีฟนในชวงเวลาเมื่อยาสีฟนเดิม

ใกลหมด  คิดเปนรอยละ 55.5 รองลงมาคือ ตนเดือน ปลายเดือน และกลางเดือน ตามลําดับ
สถานที่ซื้อยาสีฟน

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนในสถานที่ที่ เปน
หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมาคือ ซูเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ ศูนยจําหนาย เชน
สินคาขายตรง และรานโชหวย/รานขายของชํา ตามลําดับ

สวนท่ี 6 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอท่ี 1 เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน สรุปไดดังน้ี

 เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน  ประกอบดวย ประเภทยาสีฟนที่ใช
ปริมาณที่ใช  ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน และสถานที่ซื้อ พบวา สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย 
เพศ มีความสัมพันธกับ ประเภทยาสีฟนท่ีใช และ ปริมาณท่ีใช ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  

สมมติฐานขอที่ 2 อายุ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน สรุปไดดังน้ี
อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน  ประกอบดวย ประเภทยาสีฟนที่ใช

ปริมาณที่ใช  ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน และสถานที่ซื้อ พบวา สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย 
อายุ มีความสัมพันธกับ ประเภทยาสีฟนที่ใช และสถานที่ซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05   

สมมติฐานขอที่ 3 สถานภาพสมรส มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน สรุปได
ดังนี้

สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน  ประกอบดวย ประเภท
ยาสีฟนที่ใช ปริมาณท่ีใช  ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน และสถานท่ีซ้ือ พบวา สอดคลองกับสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว โดย สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับ ประเภทยาสีฟนท่ีใช และสถานท่ีซ้ือ ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานขอที่ 4 อาชีพ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน สรุปไดดังน้ี
อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน  ประกอบดวย ประเภทยาสีฟนที่

ใช ปริมาณที่ใช  ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน และสถานที่ซื้อ พบวา สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย 
อาชีพ มีความสัมพันธกับ ประเภทยาสีฟนที่ใช และชวงเวลาในการซื้อที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05

สมมติฐานขอที่ 5 ระดับการศึกษาสูงสุด มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
สรุปไดดังน้ี

ระดับการศึกษาสูงสุด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ประกอบดวย
ประเภทยาสีฟนที่ใช ปริมาณที่ใช  ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน และสถานที่ซื้อ พบวา สอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว โดย ระดับการศึกษาสูงสุด มีความสัมพันธกับ ฃชวงเวลาในการซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

สมมติฐานขอที่ 6 รายไดตอเดือน มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน สรุปได
ดังนี้

รายไดตอเดือน มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ประกอบดวย ประเภท
ยาสีฟนที่ใช ปริมาณที่ใช  ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน และสถานที่ซื้อ พบวา สอดคลองกับสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว โดย รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับ ประเภทยาสีฟนที่ใช ปริมาณที่ใช  ปริมาณการซื้อตอ
คร้ัง ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน และสถานที่ซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

สมมติฐานขอที่ 7 การรับรูปญหา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน สรุปได
ดังนี้

การรับรูปญหา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ประกอบดวย ประเภทยาสี
ฟนที่ใช ปริมาณที่ใช  ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน และสถานที่ซื้อ พบวา สอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 
โดย การรับรูปญหา มีความสัมพันธกับ ประเภทยาสีฟนที่ใช ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน และสถานที่ซื้อ
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

สมมติฐานขอที่ 8 การแสวงหาขอมูลมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน สรุป
ไดดังนี้

การแสวงหาขอมูล มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ประกอบดวย ประเภทยา
สีฟนที่ใช ปริมาณที่ใช  ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน และสถานที่ซื้อ พบวา สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว โดย การแสวงหาขอมูล มีความสัมพันธกับ ประเภทยาสีฟนที่ใช ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05
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สมมติฐานขอที่ 9 ประโยชนหลักที่ตองการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน 
สรุปไดดังน้ี

ประโยชนหลักท่ีตองการ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ประกอบดวย
ประเภทยาสีฟนท่ีใช ปริมาณท่ีใช  ชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน และสถานท่ีซ้ือ พบวา ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว โดย ประโยชนหลักท่ีตองการ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน  ใน
ทุกดาน คือ ดานประเภทยาสีฟนท่ีใช ดานปริมาณท่ีใช ดานชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน ดานสถานท่ีซ้ือ
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05

สมมติฐานขอที่ 10 ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน สรุปไดดังน้ี

สมมติฐานขอที่ 10.1 ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก รูปรางของหลอดยาสีฟน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน 

ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก รูปรางของหลอดยาสีฟน มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ประกอบดวย ประเภทยาสีฟนท่ีใช ปริมาณท่ีใช  ชวงเวลาในการซ้ือยาสี
ฟนและสถานท่ีซ้ือ พบวา ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว โดย รูปรางของหลอดยาสีฟน ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ในทุกดาน คือ ดานประเภทยาสีฟนท่ีใช ดานปริมาณท่ี
ใช ดานชวงเวลาในการซ้ือยาสีฟน ดานสถานท่ีซ้ือ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05

สมมติฐานขอที่ 10.2 ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก ความสามารถสื่อสารถึง
คุณภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ไดแก ความสามารถส่ือสารถึงคุณภาพ มีความสัมพันธ
ตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ประกอบดวย ประเภทยาสีฟนที่ใช ปริมาณที่ใช  ชวงเวลาในการซื้อยา
สีฟนและสถานที่ซื้อ พบวา สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย ลักษณะภายนอก มีความสัมพันธกับ 
ปริมาณที่ใช และ ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

สมมติฐานขอที่ 11 บุคคลอางอิง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน สรุปได
ดังนี้

บุคคลอางอิง มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ประกอบดวย ประเภทยาสี
ฟนที่ใช ปริมาณที่ใช  ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟนและสถานที่ซื้อ พบวา สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
โดย บุคคลอางอิง มีความสัมพันธกับ ประเภทยาสีฟนที่ใช และ ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาคนควาเร่ือง ปจจัยมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูบริโภค ใน

กรุงเทพมหานคร สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี
1.  เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ในดานประเภทยาสีฟนที่ใช ดาน

ปริมาณที่ใช  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยเพศชายและเพศหญิงมีความเอาใจใส ความ
ละเอียดออนในเรื่องตางๆ แตกตางกัน รวมถึงเรื่องของสุขภาพของฟนดวย ดังนั้นในดานประเภทของ
ยาสีฟนและปริมาณยี่หอที่ใช  ก็แตกตางกันไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรี ธวัชชัย 
(2549).ศึกษาเรื่องปจจัยในการเลือกซื้อยาสีฟนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือยาสีฟน คือ เพศ 

2. อายุ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ในดานประเภทยาสีฟนที่ใช ดาน
ปริมาณการซื้อตอครั้ง ดานสถานที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยคนแตละชวงอายุจะมี
ปญหาในเรื่องของฟนที่แตกตางกันไป เด็กๆ ก็อาจจะมีปญหาในเรื่องของฟนผุ ผูใหญที่สูบบุหรี่ ดื่ม
กาแฟก็จะมีปญหาในเรื่องคราบเหลืองของฟน คนแกหรือคนอายุมากก็อาจจะมีปญหาในเรื่องของ
เหงือก อายุของผูบริโภคจึงมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูบริโภคนั่นเอง สอดคลองกับ
งานวิจัยของชัชวาล ญาณโช (2546).ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนฟลูโอคารี
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมาการซื้อยาสีฟนฟลูโอคารีลดานอายุแตกตางกัน 
มีพฤติกรรมการซื้อยาสีฟนฟูลโอคารีล ในดานจํานวนครั้งในการซื้อแตกตางกัน และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของพัชรี ธวัชชัย (2549).ศึกษาเรื่องปจจัยในการเลือกซื้อยาสีฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อยาสีฟน คือ อายุ

3. สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ในดานประเภทยาสีฟน
ที่ใช  ดานสถานที่ซื้อ  ดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย 
สถานภาพสมรส สามารถบงบอกไดถึงจํานวนของบุคคลในครอบครัวซึ่งมากกวาหนึ่งคน เพราะคนที่
สมรสแลวก็มักจะอยูรวมกันท้ังพอ แม หรือลูก การเลือกซื้อผลิตภัณฑมาใชในครอบครัวก็ตองคํานึงถึง
ความเหมาะสมและความตองการของทุกคนในครอบครัว สวนคนโสดก็จะมีการตัดสินใจที่อาจจะไม
ตองคํานึงถึงบุคคลอื่นๆ เพราะสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง จึงทําใหสถานภาพสมรสของผูบริโภค มี
ผลตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน  สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรี ธวัชชัย (2549).ศึกษาเรื่องปจจัย
ในการเลือกซื้อยาสีฟนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซ้ือยาสีฟน คือ สถานภาพ 

4. อาชีพ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ในดานประเภทยาสีฟนที่ใช
ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน ซึ่ งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยสุขภาพของปากและฟนมี
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ความสําคัญกับบุคคลในบางอาชีพที่ตองมีการสนทนา หรือการรวมทํางานกับบุคคลที่หลากหลาย 
สุขภาพปากและฟนจึงมีความสําคัญประการหน่ึง จึงทําใหบุคคลตองมีการรักษาสุขภาพปากและฟน
ของตนเองดวย การเลือกประเภทของยาสีฟนที่จะใชก็ตองเหมาะสมกับปญหาฟนของตัวเอง อีกทั้งคน
ที่ประกอบอาชีพแตละอาชีพก็จะมีเวลาในการไปเลือกซื้อของอุปโภคบริโภคของตนเองและครอบครัวที่
แตกตางกันออกไป ดังนั้น อาชีพของผูบริโภคจึงมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน สอดคลองกับ
งานวิจัยของพัชรี ธวัชชัย (2549).ศึกษาเรื่องปจจัยในการเลือกซื้อยาสีฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อยาสีฟน คือ อาชีพ

5. ระดับการศึกษาสูงสุด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ในดานชวงเวลาใน
การซ้ือยาสีฟน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว โดยคนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกตางกัน อาจ
หมายความรวมถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบในหนาที่การงานหรือการดําเนินชีวิตของตนเองที่
แตกตางกันไป ดังนั้นชวงเวลาที่จะใชในการเลือกซื้อของใชสวนตัวหรือแมแตยาสีฟนเอง ก็มีความ
แตกตางกันไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรี ธวัชชัย (2549).ศึกษาเรื่องปจจัยในการเลือกซื้อยาสี
ฟนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อยาสีฟน คือ 
การศึกษา 

6. รายไดตอเดือน มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ในทุกดาน คือ ดาน
ประเภทยาสีฟนที่ใช ดานปริมาณที่ใช ดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว โดยผูบริโภคตองมีคาใชจายในเรื่องของยาสีฟน เพราะยาสีฟนถือเปนสินคาอุปโภคท่ี
ทุกคนตองซื้อใช ซึ่งลักษณะในการซื้อไมวาจะเปนการเลือกประเภท ปริมาณยี่หอที่ใช ชวงเวลาในการ
ซื้อหรือแมกระทั่งสถานที่ซื้อเอง สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับรายไดของผูบริโภคดวย เพราะรายไดจะเปนตัว
บงชี้ใหบุคคลนั้นๆ รูวาสามารถใชจายกับสินคาอุปโภคบริโภคไดในจํานวนเทาไหร สอดคลองกับ
งานวิจัยของพัชรี ธวัชชัย (2549).ศึกษาเรื่องปจจัยในการเลือกซื้อยาสีฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อยาสีฟน คือ รายได

7. การรับรูปญหา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ในดานประเภทยาสีฟนที่
ใช ดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน ดานสถานที่ซื ้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั ้งไว   โดยเม่ือ
ผูบริโภคไดรับรูปญหาอะไรของตัวเองก็มักที่ตองหาทางในการแกไขปญหาใหหมดไป ปญหาในเรื่อง
ของสุขภาพปากและฟนก็ถือเปนสิ่งสําคัญเพราะคนเราตองกินอาหารทางปากและใชฟนในการเคี้ยว
บดอาหาร การที่ฟนมีปญหาจึงเปนสิ่งสําคัญที่คนเราจะตองแกไข ดังนั้นการรับรูปญหาจึงมีผลตอ
พฤติกรรมในการบริโภคยาสีฟน สอดคลองกับแนวคิดของคอตเลอร (Kolter. 1994: 193-199) ที่กลาว
วา การท่ีบุคคลรับรูถึงความตองการของตนเอง ซึ่งความตองการอาจจะเกิดจากสัญชาตญาณภายใน
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รางกายมนุษย หรือเกิดจากสิ่งเราภายนอกก็ได และเมื่อเกิดความตองการถึงระดับหนึ่งก็จะกลายเปน
พลังกระตุนที่จะหาสิ่งที่มาบําบัดความตองการเหลานั้น 

8. การแสวงหาขอมูล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ในดานประเภทยาสี
ฟนที่ใช ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว โดยผูบริโภคท่ีมีการแสวงหาความรูในเรื่องของยาสีฟน ก็ถือ
วาเปนคนที่ใหความสําคัญกับยาสีฟนอยางมาก มีความละเอียด พิถีพิถันในการเลือกซื้อหรือเลือกใช
ยาสีฟนที่เหมาะสมและดีตอตนเอง ดังนั้นการแสวงหาความรู จึงมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน
สอดคลองกับแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2543: 13) ทีก่ลาววา การตัดสินใจซื้อจะเกิดขึ้นไดจะตอง
มีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ตรา ราคา ลักษณะ ผลประโยชน และสถานที่ที่จะซื้อเปนตน 
หากไมมีขอมูลกระบวนการตัดสินใจจะเกิดขึ้นไมได ขอมูลขาวสารเกิดจาก 2 แหลงสําคัญ คือ จากการ
โฆษณาการคาโดยผานส่ือตางๆและแหลงขาวสารจากสังคม เชน ครอบครัว เพื่อนฝูง และผูคุนเคย ซึ่ง
ไดรับจากการพูดคุยกัน เปนตน 

9. ประโยชนหลักท่ีตองการ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ในทุกดาน คือ 
ดานประเภทยาสีฟนที่ใช ดานปริมาณที่ใช ดานปริมาณการซ้ือตอคร้ัง ดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน 
ดานสถานที่ซื้อ ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว  ทั้งนี้นาจะเปนเพราะวายาสีฟนเปนสินคาอุปโภค
ที่ทุกคนจําเปนตองใช และมีความเขาใจวาตัวผลิตภัณฑยาสีฟนมีคุณสมบัติทําความสะอาดฟน ดังนั้น
สําหรับผูบริโภคท่ีไมไดมีปญหาในเร่ืองของสุขภาพฟนหรือไมไดมีความสนใจในเร่ืองประโยชนที่เฉพาะ
ดาน ก็จะไมสนใจในเรื่องประโยชนหลักของยาสีฟน จึงทําใหประโยชนหลักที่ตองการ ไมมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler  ;& Armstrong 
(1996: 429) ที่กลาววา ผลิตภัณฑ จึงอาจเปนสิ่งใดก็ไดที่สามารถตอบสนองความจําเปนหรือความ
ตองการของมนุษย และไมสอดลองกับงานวิจัยของ    พรชัย มงคลครุฑ (2548). ศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
ผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือยาสีฟนกอนนอนย่ีหอ “เดนทิสเต” ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย ประโยชนหลัก อยูในระดับความตองการมาก

10 ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ประกอบดวย
10.1 ลักษณะภายนอกของบรรจุ ภัณฑ  ในดาน รูปรางของหลอดยาสีฟน ไม มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน คือ ดานประเภทยาสีฟนที่ใช ดานปริมาณที่ใช ดาน
ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง ดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน ดานสถานที่ซื้อ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้นาจะเปนเพราะวา ผูบริโภคไมมีความจําเปนที่จะตองโชวรูปรางของหลอดใหใครเห็นและ
ไมไดพกพาไปที่ไหนบอยๆ และตัวหลอดยาสีฟนสวนใหญจะอยูภายในกลองบรรจุอีกที หลอดยาสีฟน
จึงไมไดเปนตัวจูงใจใหเกิดการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Etzel; Walker ;& Stanton. (2001: 
298) บรรจุภัณฑเปนตัวทําใหเกิดการรับรู คือ การมองเห็นสินคาเมื่อลูกคาเกิดการยอมรับในบรรจุ
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ภัณฑ ก็จะนําไปสูการจูงใจใหเกิดความตองการซื้อ และเกิดการพฤติกรรมการบริโภค ดังนั้น บรรจุ
ภัณฑ จึงตองโดดเดน โดยอาจแสดงถึงตําแหนงของสินคาใหชัดเจน นั่นคือ บรรจุภัณฑจะตองเปนตัว
ขายตัวเองในชั้นวาง

10.2 ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ ในดานความสามารถส่ือสารถึงคุณภาพ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ในดานปริมาณที่ใช ดานปริมาณการซื้อตอครั้ง ดาน
ชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว โดยลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑจะ
มีการบอกถึงรายละเอียดสวนประกอบตางๆ ของยาสีฟน วันหมดอายุ ซึ่งผูบริโภคก็มักจะมีการอาน
รายละเอียดดังกลาวกอนที่จะซื้อ เพราะยาสีฟนแตละแบบก็มีความเหมาะสมกับความตองการใชงานท่ี
ไมเหมือนกัน คุณสมบัติบางอยางอาจจะมีอยูในยาสีฟนยี่ใดยี่หอหนึ่ง จึงทําใหผูบริโภคตองซื้อยาสีฟน 
2 ยี่หอขึ้นไปและใชทั้ง 2 ยี่หอเพราะมีคุณสมบัติที่ตางกันแตผูบริโภคมีความตองการคุณสมบัติทั้งสอง
แบบพรอมๆ กันไป  ซึ่งสงผลใหลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคยาสีฟน ดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของชัชวาล ญาณโช (2546).ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อยาสีฟนฟลูโอคารีของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานผลิตภัณฑ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อยาสีฟน ฟลูโอคารีลในดานจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน และ
จํานวนหลอดในการซื้อตอคร้ัง 

11. บุคคลอางอิง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน ในดานประเภทยาสีฟนที่
ใช ดานชวงเวลาในการซื้อยาสีฟน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยบุคคลอางอิงเปนบุคคลที่มี
สวนในการตัดสินใจใชและซื้อไมมากก็นอย ซึ่งผูบริโภคแตละคนมีความตองการที่แตกตางกันในบาง
เรื่องหรือเหมือนกันในบางอยาง เนื่องดวยแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความตองการเปน เหมือนกับบุคคล
อางอิงเหลาน้ัน ดังน้ัน บุคคลอางอิง จึงมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนดวย สอดคลองกับแนวคิด
ของ Loudon ;& Bitta (1988: 4) ทีก่ลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง กระบวนการตัดสินใจและ
กิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของ เม่ือมีการประเมินไดมา การใชหรือการจับจายใชสอย ซึ่ง
สินคาและบริการ อีกท้ังยังสอดคลองกับแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2543: 13) ที่กลาววา ปจจัยที่
เปนตัวกระตุนกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนบุคคลในสวนของ
ประชาชนหรือการหยั่งรู การจูงใจและบุคลิกภาพของผูบริโภค โดยปจจัยสวนบุคคลไดรับอิทธิพลจาก
สังคม ในสวนของกลุมอิทธิพล หรือกลุมอางอิงตางๆในสังคม 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
ผลจากสรุปและอภิปรายผลการวิจัยขางตน ทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี
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1. จากผลการวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรม ประเภทยาสีฟนที่ใช ผูบริโภคใชยาสีฟนชวยใหเหงือก
แข็งแรงเปนประจํา และมีความสัมพันธกับ ดานเพศ อายุ  สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือน การ
รับรูปญหา การแสวงหาขอมูล และบุคคลอางอิง ดังนั้นผูประกอบการควรที่จะใหความสําคัญกับการ
เสนอทางเลือกในการแกปญหาและปองกัน สุขภาพของเหงือกและฟน ที่ทําใหเกิดปญหาในชองปาก 
เพราะปจจุบันผูบริโภคมีการแสวงหาขอมูลมากขึ้น และควรเสนอใหเหมาะกับแตละระดับอายุดวย 
และพบวาแนวโนมการใชยาสีฟนในอนาคต ผูบริโภคเริ่มใหความสนใจในคุณสมบัติเฉพาะดาน เพราะ
ผูบริโภคมีความใสใจในเรื่องภาพลักษณของตนเองมากขึ้น และจํานวนที่ผูบริโภคเลือกใชยาสีฟน
รองลงมา คือเรื่องฟนขาว แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคเขาใจวายาสีฟนทุกประเภท ชวยรักษาเรื่องฟนผุ/
เหงือกอักเสบได เพราะเปนคุณสมบัติพื้นฐานของยาสีฟนอยูแลว ดังนั้นผูประกอบการควรสนใจพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ชวยใหฟนขาว/ขจัดคราบตางๆ โดยการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษใหแตกตางกับผลิตภัณฑใน
ทองตลาด เชน เปลี่ยนวิธีใช โดยเพิ่มคุณสมบัติสารที่ชวยใหสารสัมผัสกับฟน โดยการทายาสีฟนไปบน
ฟนกอนการแปรงฟน เพื่อใหซึมเขาไปที่เนื้อฟนมากขึ้น แลวคอยแปรงฟน เพราะหลักการแปรงฟนที่
แทจริง ตองแปรงฟนใหไดนาน 2-4 นาทีแตคนสวนมากจะแปรงไมถึงตามหลักการ การพัฒนาสวนนี้จะ
ชวยใหเกิดความแตกตาง และควรเพิ่มโฆษณา ประชาสัมพันธใหผูบริโภคมีความรูความเขาใจในเรื่อง
วิธีการแปรงฟนใหมากกวานี้ ยิ่งเปนการเพิ่มความนาเชื่อถือในผลิตภัณฑไดอีกทาง  

2. จากผลการวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรม จํานวนยี่หอยาสีฟนที่ใช  ผูบริโภคใชยาสีฟน1 ยี่หอและ 
2 ยี่หอในสัดสวนที่เทากัน และมีความสัมพันธกับดานเพศ รายไดตอเดือนและ ความสามารถในการ
ส่ือสารคุณภาพ ดังน้ันผูประกอบการควรมีกําหนดราคาใหสอดคลองกับรายไดของกลุมเปาหมายของ
ยาสีฟนแตละประเภท เพราะเมื่อมีการเพิ่มคุณสมบัติใหมใหกับยาสีฟน โดยมากผูประกอบการจะเพิ่ม
ราคาใหสูงขึ้น  ดังนั้น ควรพัฒนาลักษณะภายนอกของกลองยาสีฟนใหมีรายละเอียดทั้งขอความและ
รูปภาพท่ีส่ือสารไดชัดเจน หรอืทําดีไซนกลองยาสีฟนดูเปนสินคาพรีเมียม แตราคายอมเยา ผูบริโภค
สามารถรูสึกวา คุมคากับเงินที่เสียไป เพราะกลองบรรจุภัณฑถือเปนพนักงานขายอยางหนึ่งที่ชวยให
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อเชนกัน และควรพัฒนาผลิตภัณฑใหมี ความลึกของสายผลิตภัณฑเพื่อจะได
ครอบคลุมกับทุกปญหาของผูบริโภค และจะไดไมไปซ้ือยาสีฟนย่ีหออ่ืนมาใช

3.จากผลการวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรม ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง ผูบริโภคมีการซ้ือจํานวน 2 หลอด
ข้ึนไปและ มีความสัมพันธกับ ดานอายุและ ความสามารถในการส่ือสารคุณภาพ ดังนั้นผูประกอบการ
ควรศึกษาวงจรชีวิตของแตละชวงอายุ เพราะแตละชวงอายุจะใหความสําคัญกับการดูแลชองปากและ
ฟนตางกัน การสื่อสารขอมูลบนกลองบรรจุภัณฑควรทําใหแตกตาง ไดแก ยาสีฟนสําหรับเด็กจะมีสีสัน
หรือลวดลายที่จูงใจใหเด็กอยากใช ถายาสีฟนสําหรับ ชวงวัยทํางาน ควรใสรายละเอียดใหชัดเจนวา
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สําหรับปญหาเกี่ยวกับฟนในเรื่องอะไร เนนประสิทธิภาพใหเห็นชัดเจน เพื่อเวลาผูบริโภคอานขอมูลจะ
ไดตัดสินใจซื้อไดงาย 

4. จากผลการวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรม ชวงเวลาการซื้อยาสีฟน จะซื้อเมื่อยาสีฟนใกลหมดและ
มีความสัมพันธกับ ดานอาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน  การรับรูปญหา ความสามารถใน
การสื่อสารคุณภาพ และบุคคลอางอิง ผูประกอบการควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑยาสีฟนใหมีความ
เขมขนของตัวสวนผสมท่ีชวยแกปญหาสุขภาพฟนใหมากขึ้น และสื่อสารใหผูบริโภคทราบวาการใชใน
แตละคร้ังใชในปริมาณไมตองมากและ ควรมีระบุที่กลองบรรจุภัณฑใหเห็นชัดเจนในเรื่องประสิทธิภาพ
วาเห็นผลไดในระยะกี่สัปดาห และควรใชทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร  จะทําใหใหผูบริโภคสามารถ
รับรูไดวา ยาสีฟนท่ีเขมขน มีประสิทธิภาพท่ีจะแกไขปญหาได สามารถใชไดทุกครั้งหลังอาหาร และจะ
ไมปฎิเสธที่จะซื้อมาใชเพราะเห็นวาไมคุมคา และยังสามารถเพิ่มความถี่ในการใชมากข้ึน

4. จากผลการวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรม สถานที่ซื้อ ผูบริโภคสวนใหญจะซื้อยาสีฟนที่
หางสรรพสินคา และมีความสัมพันธกับดานอายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน การรับรูปญหา ซึ่งทําให
เห็นแนวโนมวา ไลฟสไตลผูบริโภค ใหความสําคัญกับสถานที่ซื้อที่สะดวกสบายที่สามารถซื้อของใชได
ทุกอยางในสถานที่เดียว  ดังนั้นการนําเสนอผลิตภัณฑยาสีฟนที่มีการพัฒนาคุณสมบัติใหม หรือมีการ
เปลี่ยนบรรจุภัณฑใหม ก็ตาม ควรจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการตลาด ที่หางสรรพสินคา เพื่อใหเขาถึง
ผูบริโภคสวนใหญที่มีพฤติกรรมการซื้อในหางสรรพสินคา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป
1. ในแบบสอบถามควรท่ีจะมีการใสรูปภาพประกอบ เชน รูปทรงของยาสีฟน รูปภาพ

ลักษณะภายนอกของยาสีฟน เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจขอคําถามและมีความสะดวก
ในการคิดคําตอบมากย่ิงข้ึน

2. ควรจะมีการศึกษาในประเด็นลักษณะท่ีพึงประสงคของยาสีฟนท่ีผูบริโภคตองการ เชน 
ดานประโยชน และดานบรรจุภัณฑ เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีครอบคลุมมากย่ิงข้ึน และผูประกอบการเอง
ก็สามารถนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภคไดอีกดวย

3. ควรจะเพ่ิมขอบเขตของกลุมตัวอยาง หรือทําการเปรียบเทียบระหวางผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร และผูบริโภคในตางจังหวัด หรือภาคอ่ืนๆ ในประเทศไทยดวย เน่ืองจากลักษณะของ
เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร ท่ีแตกตางกัน อาจทําใหผลการวิจัยท่ีไดมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการซ้ือ การใช สถานท่ีซ้ือ เปนตน ซ่ึงผลการวิจัยท่ีไดจะทําใหผูประกอบการสามารถวางแผน
หรือกลยุทธดานการตลาดใหเหมาะสมกับผูบริโภคมากย่ิงข้ึน
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แบบสอบถามเพ่ือใชในการวิจัย
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แบบสอบถาม

เร่ือง ปจจัยมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร
คําช้ีแจง แบบสอบถามน้ีแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 : ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 : ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 
ตอนที่ 3 : ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ                             
ตอนที่ 4 : ปจจัยทางสังคม ดานบุคคลอางอิง
ตอนที่ 5 : ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟน

ตอนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวาง � หนาคําตอบท่ีตรงกับทานมากท่ีสุด เพียงคําตอบเดียว
1. เพศ              

�1. ชาย          �2. หญิง
2. อายุ              

�1.  15 – 24 ป     �2.  25 – 34 ป   
�3. 35 - 44 ป �4. 45 - 54 ป

    �4. 55 ป ข้ึนไป
3. สถานภาพสมรส  

�1. โสด             �2. สมรส            �3. หยาราง / หมาย  
4. อาชีพ                

�1. นักเรียน/นักศึกษา      �2. พนักงานบริษัทเอกชน
�3.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ    �4.  รับราชการ
�5.  ธุรกิจสวนตัว              �6.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .....................

5. ระดับการศึกษาสูงสุด    
�1. ตํ่ากวาปริญญาตรี                    
�2. ปริญญาตรี

        �3. สูงกวาปริญญาตรี
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6.รายไดตอเดือนตอเดือน  
�1. ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท      �2.   5,001 – 10,000 บาท

          �3. 10,001 – 15,000 บาท               �4. 15,001 – 20,000 บาท
          �5. 20,001 บาท ข้ึนไป    
ตอนท่ี 2 กระบวนการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอพฤติกรรมการการบริโภคยาสีฟน
คําช้ีแจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงบนคําตอบท่ีตรงกับลักษณะยาสีฟนของทานมากท่ีสุด

7. ปญหาเก่ียวกับฟนและชองปากท่ีทานพบบอยมากที่สุด
�1. ฟนผุ       �2. เหงือกอักเสบ

          �3. อาการเสียวฟน                �4. มีกลิ่นปาก
          �5. มีคราบหินปูน             �6. มีคราบบุหร่ี ชา กาแฟ

�7. ฟนไมขาว �8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...........................
8.ถาทานจะซ้ือยาสีฟน ทานหาขอมูลจากแหลงใดมากท่ีสุด

�1. หนังสือพิมพ       �2. โทรทัศน
          �3. วิทยุ                �4. นิตยสาร
          �5. ฉลากขางกลอง             �6. แผนพับบนช้ันวางสินคา

�7. เภสัชกร �8. ทันตแพทย
�9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...........................

9. ถาทานจะซ้ือยาสีฟน ทานดูขอมูลสวนใดมากที่สุด
�1. ขอมูลเก่ียวกับผูผลิต   �2. วิธีใช

          �3. สวนประกอบ            �4. วันเดือนปท่ีผลิต
�5. วันหมดอายุ �6.  สัญลักษณของ อย.
�7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...........................
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ตอนท่ี 3 ปจจัยทางการตลาด ดานผลิตภัณฑยาสีฟน
คําชี้แจง ยาสีฟนท่ีทานใช ทานตองการประโยชนหลักในเร่ืองตอไปน้ีมากนอยเพียงใด กรุณาใหคะแนน 
โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงบนคําตอบท่ีตรงกับระดับของประโยชนจาก ยาสีฟนของทานมากท่ีสุด   
เพียงคําตอบเดียว 

ปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ

ระดับประโยชน

10.  ยาสีฟน
ท่ีทานใชตองการ

ประโยชนหลัก ตอไปน้ี

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยท่ีสุด
(1)

10.1 ฟนสะอาดแข็งแรง
10.2 เหงือกแข็งแรง
10.3 ปองกันฟนผุ
10.4 ลดอาการเสียวฟน
10.5 ลมหายใจสดช่ืน

10.6 ลดกลิ่นปาก
10.7 ลดคราบบุหร่ี ชา กาแฟ
10.8 ลดคราบหินปูน
10.9 ทําใหฟนขาว

11. ทานคิดวารูปรางของหลอดยาสีฟนแบบใดใชสะดวกท่ีสุด
�1. ทรงส่ีเหล่ียม �2. ทรงสามเหล่ียม
�3. ทรงกลม �4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................
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12. ทานคิดวาลักษณะของกลองหรือหลอดยาสีฟนมีลักษณะตอไปน้ีสามารถส่ือสารถึงคุณภาพของยา
สีฟนไดมากนอยเพียงใด

ปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ

ระดับการส่ือสารถึงคุณภาพ

ลักษณะภายนอกของยาสีฟน มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยท่ีสุด
(1)

12.1 สีของกลองยาสีฟนสามารถ
บอกคุณภาพของยาสีฟนได
12.2 สีของหลอดยาสีฟนสามารถ
บอกคุณภาพของยาสีฟนได
12.3 รายละเอียดสวนประกอบบน
กลองยาสีฟนสามารถบอกคุณภาพ
ของยาสีฟนได
12.4 รายละเอียดสวนประกอบบน
หลอดยาสีฟนสามารถบอกคุณภาพ
ของยาสีฟนได
12.5 การระบุวันหมดอายุบนกลอง
ยาสีฟนสามารถบอกคุณภาพของยา
สีฟนได
12.6 การระบุวันหมดอายุบนหลอด
ยาสีฟนสามารถบอกคุณภาพของยา
สีฟนได

ตอนท่ี 4 ปจจัยทางสังคม ดานบุคคลอางอิงท่ีกระตุนหรือชักจูงผูตอบแบบสอบถามซื้อยาสีฟน
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง � หนาคําตอบที่ตรงกับทานมากที่สุด เพียงคําตอบเดียว

 13. บุคคลใดมีอิทธิพลในการซื้อยาสีฟนของทาน
�1. ตัวเอง �2. ครอบครัว

          �3. เพื่อน �4. ดารา
�5. ผูมีชื่อเสียงในสังคม �6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................
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ตอนท่ี 5 พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนของผูตอบแบบสอบถาม
ขอ 14 ถึง ขอ 18 กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง � หนาคําตอบที่ตรงกับทานมากที่สุด เพียงคําตอบเดียว

14. ประเภทของยาสีฟนท่ีทานใชเปนประจําในปจจุบัน
�1. ยาสีฟนสูตรด้ังเดิม �2. ยาสีฟนสําหรับเด็ก
�3. ยาสีฟนสมุนไพร �4. ยาสีฟนลดอาการเสียวฟน
�5. ยาสีฟนท่ีชวยเหงือกแข็งแรง �6.ยาสีฟนชวยใหฟนขาว
�7.ยาสีฟนขจัดคราบบุหร่ี ชา กาแฟ �8. ยาสีฟนสําหรับคนจัดฟน

15.  ปจจุบันทานใชยาสีฟนกี่ย่ีหอ
�1. 1 ยี่หอ       �2. 2 ยี่หอ
�3.  3 ยี่หอ   �4. ย่ีหอเดียวกันแตคนละสูตรสลับไปมา

16.  ปริมาณท่ีทานซ้ือตอคร้ัง
� ชนิดหลอด
       �1.    1 หลอด �2.      2 หลอด
       �3.    3 หลอดข้ีนไป
� ชนิดขวด
       �1.      1 ขวด �2.       2 ขวด
       �3.      3 ขวดข้ึนไป        
� ชนิดซอง
      �1.     1 ซอง �2.       2 ซอง
       �3.     3 ซองข้ึนไป 

17.       ทานซ้ือยาสีฟนชวงใดของเดือน
�1. ตนเดือน       �2. กลางเดือน
�3. ปลายเดือน �4. เม่ือยาสีฟนเดิมใกลหมด

18.  ทานซ้ือยาสีฟนท่ีใดเปนประจํา
�1. รานโชหวย / รานขายของชํา    �2. รานสะดวกซื้อ
�3. ซูเปอรมารเก็ต �4. หางสรรพสินคา
�5. ศูนยจําหนาย เชน สินคาขายตรง �6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)........................

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
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รายนามผูเช่ียวชาญตอบแบบสอบถาม
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม

รายชื่อ ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน

1. อาจารยไพบูลย อาชารุงโรจน อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. ผูชวยศาสตราจารยกาญณระวี อนันตอัครกุล อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
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ประวัติยอผูวิจัย

ชื่อ ชื่อสกุล นางสาวนัยนันท รุงเรือง
วันเดือนปเกิด 24 พฤศจิกายน 2521
สถานท่ีอยูปจจุบัน 425/98 ดีมากแมนช่ัน ถนนเพชรบุรีซอย7

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2542 นิเทศาสตรบัณฑิต (น.ศ.บ)
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พ.ศ. 2554 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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