
การแบง่กลุ่มความพึงพอใจของลกูค้าร้าน Noreebigeyeท่ีใช้คอนแทคเลนสสี์ 
(บ๊ิกอาย) ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยัด้านความพึงพอใจต่อ 

ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

เจนจิรา   แก้วค า 
 
 

 
 

 
 

 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 

กลุ่มวิชาการประกอบการ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ปีการศึกษา  2557 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 



 

 

การแบง่กลุ่มความพึงพอใจของลกูค้าร้าน Noreebigeyeท่ีใช้คอนแทคเลนสสี์ 
(บ๊ิกอาย) ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยัด้านความพึงพอใจต่อ 

ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

นางสาวเจนจิรา   แก้วค า 
 
 

 
 

 
 

 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 

กลุ่มวิชาการประกอบการ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ปีการศึกษา  2557 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย



 
 

 หวัข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ การแบ่งกลุ่มความพงึพอใจของลกูคา้รา้น 
Noreebigeyeทีใ่ชค้อนแทคเลนสส์ ี(บิก๊อาย)ในเขต
กรงุเทพมหานคร โดยใชป้จัจยัดา้นความพงึพอใจต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) 

ช่ือผูศึ้กษา    นางสาวเจนจริา   แกว้ค า 

ปริญญา    บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

กลุ่มวิชา    การประกอบการ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา   ผูช้่วยศาสตราจารยด์ร.ลดัดาวลัย ์เลขมาศ 

ปีการศึกษา     2557  
_______________________________________________________________________ 
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยอนุมตัิให้นับการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็น
ส่วนหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ กลุ่มวชิาการประกอบการ 
 
     ......................................ผูอ้ านวยการหลกัสตูร 
     (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กญัชอ์นิทรโกเศศ) 
 

 .....................................ผูอ้ านวยการกลุ่มวชิา 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กญัชอ์นิทรโกเศศ) 

 
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
  
     ……...............................ประธานกรรมการ 
     (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กญัชอ์นิทรโกเศศ) 
  
     .....................................กรรมการ 
     (อาจารย ์ดร.ศริริตัน์ รตันพทิกัษ์)  
  
     .....................................อาจารยท์ีป่รกึษา 
     (ผูช้่วยศาสตราจารยด์ร.ลดัดาวลัย ์เลขมาศ) 



 
 

หวัข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ การแบ่งกลุ่มความพงึพอใจของลกูคา้รา้น 
Noreebigeyeทีใ่ชค้อนแทคเลนสส์ ี(บิก๊อาย)ในเขต
กรงุเทพมหานคร โดยใชป้จัจยัดา้นความพงึพอใจต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) 

ช่ือผูศึ้กษา    นางสาวเจนจริา   แกว้ค า 

ปริญญา    บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

กลุ่มวิชา    การประกอบการ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา   ผูช้่วยศาสตราจารยด์ร.ลดัดาวลัย ์เลขมาศ 

ปีการศึกษา     2557  
_______________________________________________________________________ 
 

บทคดัย่อ 

 

การศกึษาค้นคว้าอิสระครัง้นี้ เป็นการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคคอนแทคเลนส์(บิก๊
อาย)  รา้นNoreebigeye ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชป้จัจยัส่วนประสมการตลาด (7Ps) ซึ่ง
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอืกลุ่มลูกคา้ ของรา้น จ านวน 223 คนโดยมวีตัถุประสงค์
ของการศกึษา คอื 1.เพื่อศกึษาความพงึพอใจที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของรา้น 
Noreebigeye 2 . เพื่ อศึกษาเรื่องการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคคอนแทคเลนส์สี(บิ๊กอาย)ร้าน 
Noreebigeyeในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps)   ตวัแปรทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
อาชพี ระดบัการศกึษา รายได้ สถานภาพ และปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 
ปจัจยัด้านสินค้า ราคา สถานที่จดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ
ให้บริการ และลักษณะทางกายภาพของร้าน และปจัจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผลการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่ม
ผูบ้รโิภคได ้3 กลุ่ม คอื กลุ่มที ่1 กลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัในทุกดา้น กลุ่มที ่2 กลุ่มทีใ่หค้วามส าคญั
ในบางดา้น และกลุ่มที ่3 กลุ่มที่ไม่ให้ความส าคญัหรอืกลุ่มทีใ่ห้ความส าคญัน้อย โดยทัง้กลุ่มมี
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7Ps) และพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันมี
ความสมัพนัธก์บัส่วนประสมการตลาด (7Ps) ทีแ่ตกต่างกนั 
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จากการศกึษาค้นคว้าอสิระเรื่องนี้ส าเรจ็ได้ด้วยความกรุณาและให้การอนุเคราะห์เป็น
อย่างดีจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เลขมาศ อาจารย์ที่ปรึกษาและ ผู้ช่วย
ศาสตราจารยด์ร.กญัช์ อนิทรโกเศศประธานกรรมการที่ได้ให้ค าแนะน าและแก้ไขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ จนท าใหก้ารศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้ส าเรจ็สมบรูณ์  

ผู้ศึกษาขอกราบพระขอบคุณ และขอบคุณสมาชกิทุกคนในครอบครวัและเพื่อนๆทุก
ท่านทีค่อยเป็นก าลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลอืผูศ้กึษาอยา่งเตม็ทีต่ลอดมา  

ผูศ้กึษาขอกราบพระขอบคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืในการเก็บ
ขอ้มลูเป็นอยา่งด ีซึง่นบัเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่ ในการศกึษาคน้ควา้อสิระในครัง้นี้ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ปจัจบุนัน้ีนอกจากคอนแทคเลนสจ์ะใชเ้ป็นเครื่องมอืแก้ปญัหาทางสายตาแลว้ คอนแทค
เลนสย์งักลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟชัน่ ในช่วงระยะ 3 - 4 ปีทีผ่่านมาคอนแทคเลนสห์รอืเลนส์
สมัผสัได้รบัความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นผู้นิยมดวงตากลมโตหลากสสีนัมทีัง้
แบบทีใ่ชก้บัผูม้สีายตาปกตแิละแบบทีใ่ชแ้กไ้ขปญัหาความผดิปกตทิางสายตา การเพิม่ขนาดลูก
ตาด าและการเปลี่ยนสขีองดวงตาท าได้ง่ายเพยีงใส่คอนแทคเลนส์ส ีหรอืที่เรยีกกนัทัว่ไปว่า 
เลนส์ตาโต (บิก๊อาย) ซึ่งได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มนักแสดง,นักร้อง ของประเทศเกาหลแีละญี่ปุ่น 
การผลติเลนส์ชนิดนี้ จะย้อมสลีงในเนื้อเลนส์ให้กินบรเิวณรอบนอกเลนส์ เมื่อใส่แล้วจงึท าให้
ดวงตาด าดใูหญ่ขึน้ ซึง่คอนแทคเลนสม์หีลากหลาย สสีนัสวยงาม ทีเ่รยีกว่า คอนแทคเลนสส์บีิก๊
อาย (ทีม่า: www.pharmacy.mahidol.ac.th) 

จะเหน็ไดว้่า ธุรกจิคอนแทคเลนสม์กีารพฒันาสนิคา้และพฒันาตลาดอย่างต่อเนื่อง ตาม
ค่านิยมของผู้บรโิภคทีเ่ปลีย่นไปจากทีใ่ชค้อนแทคเลนสเ์พื่อช่วยแก้ไขปญัหาทางด้านสายตาได้
พัฒนาไปเป็นเพื่อความสวยความงาม ดังนัน้ คอนแทคเลนส์สีบิ๊กอายจึงเปรียบเสมือน
เครือ่งประดบับนดวงตา จงึไดร้บัความนิยมในกลุ่มวยัรุน่ คอนแทคเลนสส์บีิก๊อาย สามารถหาซือ้
ไดง้า่ยตามแหล่งแฟชัน่ทัว่ไป หรอืสัง่ซือ้ไดท้างอนิเทอรเ์นต ประกอบกบัราคาทีไ่ม่แพง จงึท าให้
คอนแทคเลนสส์(ีบิก๊อาย) มกีารแพรห่ลายไปอยา่งรวดเรว็ 
 ร้าน Noreebigeye เ ป็นตัวแทนจ าหน่ายคอนแทคเลนส์(บิ๊กอาย) ตั ้งอยู่ เลขที ่
132/1unit001 ซ. ลาดพรา้ว 4 แขวงจอมพล เขต จตุจกัร กทม. 10900 ซึ่งปจัจุบนัมจี านวน
ลูกค้าที่ส ัง่ซื้อกับทางร้านในทุกช่องทาง ประมาณ 1,500 รายต่อเดือน (ข้อมูลของร้าน
Noreebigeye ณ วนัที ่17 กนัยายน 2557)ไดด้ าเนินกจิการมาเป็นเวลา 5 ปี และมสีาขาจ านวน 
6 สาขา มพีนกังานจ านวน 9 คน  
 สนิค้าเป็น คอนแทคเลนส์ส ี(บิก๊อาย) ที่น าเขา้จากประเทศเกาหล ีเป็นคอนแทคเลนส์
ชนิดนิ่ม (Soft Contact Lens) มลีกัษณะน่ิมยดืหยนุไดแ้ละมกีารฉีดสบีนเน้ือของคอนแทคเลนส ์ 
ซึ่งตวัคอนแทคเลนส์มขีนาดใหญ่กว่าดวงตา วางอยู่บนกระจกตาด าตลอดจนครอบคลุมถงึตา
ขาวบางส่วนท าให้ใสแล้วดูตาโตขึ้น ท าจากซิลิโคน (HEMA) ซึ่งออกซิเจนสามารถซึมผ่าน
ดวงตาไดด้ ี 
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รา้น Noreebigeye เป็นตวัแทนจ าหน่ายคอนแทคเลนส์ ของแบรนด์ Prettylens   (ในอนุญาต
เครือ่งมอืแพทย ์น.13/2555) และ แบรนด ์Kittykawaii (ใบอนุญาตเครื่องมอืแพทย ์น.58/2554) 
ในส่วนของราคาขาย ราคาขายหน้ารา้นคู่ละ 150 บาท ซึง่นอกจากจ าหน่ายสนิค้าโดยมหีน้ารา้น
ทัง้ 6 สาขา คอื 1.สาขาลาดพรา้วซอย4 2.สาขารถไฟฟ้าใต้ดนิสถานีพหลโยธนิ  3.สาขาสถานี
รถไฟฟ้าใตด้นิสถานีพระราม 9 4.สาขาบิก๊ซสีาย3 5.สาขาประชาอุทศิ 61  
6.สาขาตลาดอัศวินสาย 3 แล้วนัน้ ร้าน Noreebigeye ยงัมกีารขายผ่านช่องทาง Social 
Network อกีทางดว้ย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคและเพิม่ความสะดวกสบายใน
การซื้อสนิค้าร้าน Noreebigeyeจะมกีารท าโปรโมชัน่อย่างต่อเนื่องโดยท าการ ลด แลก แจก 
แถม เช่น การซื้อคอนแทคเลนส์สะสมให้ครบ 4 คู่ จะสามารถแลกซื้อคู่ที่ 5 ในราคาคู่ละ 100
บาท ,ซือ้ 4 คู่ฟร ี1 คู่เป็นตน้ 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) จุดแข็งของร้านNoreebigeye มีการท า
โฆษณาทาง Social Network อย่างต่อเนื่องอาทิเช่น การโฆษณาผ่าน Intragram, 
Facebook,googleadwords เป็นต้น ซึ่งได้รบัการตอบรบัจากลูกค้าเป็นอย่างด ีนอกจากนี้ยงัมี
หน้าร้านถึง 6 สาขา และมอีอฟฟิตเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าที่น่าเชื่อถือ สินค้าที่ท าการ
จ าหน่ายเป็นสนิคา้ทีไ่ด้รบัมาตรฐาน อย. จากกระทรวงสาธารณสุข และบรษิทัผู้น าเขา้มกีารท า
โฆษณาตวัสนิค้าอย่างต่อเนื่อง ท าให้สนิค้าที่ทางร้านจ าหน่ายเป้นที่รู้จกัแล้วได้รบัความนิยม
อยา่งสงู การซือ้สนิคา้จากบรษิทัผูน้ าเขา้เป็นจ านวนมากจะท าใหต้น้ทุนต่อหน่วยลดลง 
 ในด้านจุดอ่อน เป็นการขาดบุคลากร ที่เชยีวชาญในการขายหน้าร้าน เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น การแนะน าขนาดของคอนแทคเลนสท์ีไ่ม่เหมาะสม
กบัขนาดตาของลูกคา้ การเลอืกสขีองคอนแทคเลนสท์ี่ไม่ตรงกบัความต้องการของลูกคา้ ซึง่จะ
ส่งผลใหร้า้นถูกลดความน่าเชื่อถอืลงจากลกูคา้ และคอนแทคเลนสม์จี านวนมากกว่า 200 รุ่น ใน
แต่ละรุ่น ม ี5-7 ส ีท าให้ทางรา้นไม่สามารถสต๊อกสนิค้าได้ครบทุกรุ่น ดัง้นัน้บุคลากรที่มคีวาม
เชยีวชาญจงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ในการหารุ่นของคอนแทคเลนส์ทีใ่กล้เคยีงกบัความต้องการ
ของลกูคา้ 
 ในด้านโอกาส เนื่องจากคอนแทคเลนส์ส ี(บิ๊กอาย) เป็นสนิค้าตามกระแสนิยมความ
สวยงามเพื่อบุคลกิภาพทีด่ ีและในตลาดคอนแทคเลนสส์ ี(บิก๊อาย) มลีูกค้าเกดิใหม่ตลอดเวลา
ซึง่คอนแทคเลนส์ส ี(บิก๊อาย) เป็นสนิคา้ที่ต้องการความเชื่อมัน่จากรา้นทีจ่ าหน่ายสูง เนื่องจาก
เป็นสนิค้าที่ต้องใช้กบัดวงตาซึ่งมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก ดงันัน้ลูกคา้มกัจะซื้อรา้นประจ าที่
ลกูคา้เชื่อถอื อกีทัง้คอนแทคเลนสต์อ้งใชแ้ลว้เปลี่ยนทุกเดอืนจงึท าใหเ้กดิการซือ้ซ ้า 
 ในด้านอุปสรรค ในปจัจุบนัมตีวัแทนจ าหน่ายคอนแทคเลนส์ส ี(บิก๊อาย) รายเดมิ เป็น
จ านวนมากแทบทุกเขตของกรุงเทพมหานคร และมผีู้ค้ารายใหม่เขา้มาในตลาดของคอนแทค
เลนสส์ ี(บิก๊อาย) เป็นจ านวนมาก เนื่องจากสนิคา้มกี าไรต่อหน่วย 50 -100 เปอรเ์ซน็ต์ การเขา้
มาในตลาดไดง้า่ยโดยลงทุนเพยีง 6,000 – 10,000 บาท กส็ามารถท าธุรกจินี่ได ้
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ภาพที ่1: กราฟแสดงเป้าหมายการเตบิโตในปี 2558 
ทีม่า: ยอดขาย 5 ปียอ้นหลงัของรา้น Noreebigeye รวม 6 สาขา 
 

ดงันัน้การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองในครัง้นี้ เป็นการศกึษาเรื่องการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภค
คอนแทคเลนส์ส ี(บิก๊อาย) รา้น Noreebigeyeในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชค้วามพงึพอใจต่อ
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่า
ขอ้มูลการวจิยัครัง้นี้จะสามารถน าไปเป็นขอ้มูลทางการตลาด เพื่อตอบสนองให้ตรงความพงึ
พอใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอันจะน าไปสู่การกลบัมาซื้อซ ้า และรกัษาฐานลูกค้าของร้าน
Noreebigeye เพราะในปจัจุบนั นัน้ยอดขายของรา้นลดลงและลูกค้าประจ าที่เคยซื้อคอนแทค
เลนส์กบัรา้น Noreebigeyeนัน้ขาดการตดิต่อและไม่มกีารมาซื้อซ ้าเป็นจ านวนมาก เพื่อรกัษา
ฐานลูกค้าปจัจุบันและคาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตให้มีการซื้อซ ้าคอนแทคเลนส์ของร้าน
Noreebigeyeต่อไปในอนาคต รวมถงึเพื่อทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อ  ผู้ทีส่นใจในท าธุรกจิคอนแทค
เลนส์ส ี(บิก๊อาย) และสามารถน าขอ้มูลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการรกัษาฐานลูกค้า
ต่อไป 
 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1.เพื่ อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาด(7Ps)  ของร้าน 
Noreebigeye 

2.เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มความพงึพอใจของลูกคา้รา้น Noreebigeyeทีใ่ชค้อนแทคเลนส์
ส(ีบิก๊อาย)ในเขตกรงุเทพมหานครโดยใชป้จัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

ประชากรที่จะศึกษาและกลุ่มตวัอย่างคอื ผู้บรโิภคคอนแทคเลนส์ส(ีบิก๊อาย)ของร้าน 
Noreebigeyeในเขตกรงุเทพมหานครจ านวน 6 สาขา 
 
ตวัแปรทีจ่ะศกึษาคอื 

1. ปจัจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี รายได ้ 

2. ผูบ้รโิภคคอนแทคเลนสส์(ีบิก๊อาย)รา้น Noreebigeyeในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

ระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)  

1.ผลติภณัฑ ์(Product) 
2.ราคา (Price) 
3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4.การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ (Promotion) 
5.ความรูค้วามสามารถของบุคลากร (People) 
6.สิง่ทีป่รากฏต่อสายตาลกูคา้ (Physical Evidence) 
7.กระบวนการในการจดัการดา้นบรกิาร (Process) 
 

1.4 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 

คอนแทคเลนส์สี บ๊ิกอาย (Bigeyes) หมายถงึ เลนส์สมัผสั ที่มขีนาด 14.5 - 16.0 
มลิลเิมตร ดวงตาปกตขิองคนเราจะมขีนาดตาด าประมาณ 13.0 - 14.2 มลิลเิมตร ซึง่คอนแทค
เลนส์ที่ไม่ใช่บิก๊อายจะมขีนาด 14.0 มลิลเิมตร คอนแทคเลนส์สบีิก๊อายเป็นคอนแทคเลนส์ที่มี
การระบายหรอืพมิพ์สีบนผิวเลนส์ให้ใหญ่กว่าตาด าของผู้ใส่กว่าปกติและมกีารระบายสีที่ผิว
พลาสตกิดา้นทีไ่มส่มัผสักบักระจกตา 

ระดับความพึงพอใจหมายถึงความประทับใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้น 1.ผลติภณัฑ ์(Product) 2.ราคา (Price)3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)4.การ
สื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ (Promotion) 5.ความรูค้วามสามารถของบุคลากร (People) 
6.สิง่ที่ปรากฏต่อสายตาลูกคา้ (Physical Evidence) 7.กระบวนการในการจดัการด้านบรกิาร 
(Process) ของรา้นคอนแทคเลนส ์Noreebigeye 
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1.5 นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้บรโิภค หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากการบอกความรู้สึกในการ
บรโิภคสนิคา้ในดา้นต่างๆ ของกลุ่มตวัอย่าง ความพงึพอใจทีม่รีะดบัความพงึพอใจ 5 ระดบั คอื 
ระดบั 1 น้อยทีสุ่ด ,ระดบั 2 น้อย ,ระดบั 3 ปานกลาง ,ระดบั 4มาก และระดบั 5 มากทีสุ่ด 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. การแบ่งกลุ่มของผู้บริโภคคอนแทคเลนส์สี (บิ๊กอาย) ร้าน Noreebigeye เป็น
ประโยชน์ในการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสม เพื่อเขา้ใจถงึความแตกต่างของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคสนิคา้คอนแทคเลนสส์ ี(บิก๊อาย)สามารถก าหนดกลยุทธก์ารตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม ให้
สอดคลอ้งกบัความพงึพอใจของลกูคา้เป้าหมาย 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการบรกิารของรา้น Noreebigeye ทัง้ 6 สาขา ใหม้ี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัระดบัความพงึพอใจของผู้บรโิภคเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
รกัษาฐานลกูคา้ 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการท าวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการซือ้คอน

แทคเลนส์(บิก๊อาย)กรณีศกึษาร้าน Noreebigeye ผู้ศกึษาได้ศกึษาค้นคว้าแนวคดิ,ทฤษฎีและ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อน าไปสู่การสรา้งกรอบแนวคดิในการวเิคราะหโ์ดยขอน าเสนอดงัต่อไปนี้ 
ผูว้จิยัไดศ้กึษา คน้ควา้จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัหวัขอ้   ดงันี้ 
 
2.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 

1.แนวคดิเกีย่วกบัการบรกิาร 

2.การแบ่งส่วนตลาดและเลอืกตลาดเป้าหมาย 

3.แนวความคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

4.แนวคดิส่วนประสมการตลาด (7Ps) 

5.หลกัการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์

6.งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริการ 

 
  การบริการ (Service)ด ารงคศ์กัดิ ์ชยัสนิท (2536:15) กล่าวถงึ ความหมายต่างๆถูก
แปรรปูแยกตามตวัอกัษรไดด้งันี้ 

1. S คอืแนวความคดิรวบยอดในการบรกิาร (Service Concept) และการสรา้งความพงึ
พอใจ (Satisfaction) ให้กบัผูม้าตดิต่อหรอืมาขอใช้บรกิาร และรบับรกิารก่อนอื่นเราจะต้องม ี
Concept คอืแนวความคดิรวบยอดการให้บรกิารที่ดต่ีอลูกค้านัน่เป็นหน้าที่โดยตรงและต้อง
พยายามท าให้ลูกค้าเกิดความพงึพอใจมากที่สุดเท่าที่จะท าได้เพราะลูกค้านัน้ต้องการมารบั
บรกิารและไดร้บัความพงึพอใจมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดจ้ะเหน็ไดว้่าภตัตาคารหรอืสวนอาหารทีม่ ี
บรกิารทีด่นีัน้ต่อใหล้กูคา้อยูไ่กลแค่ไหนลกูคา้กพ็ากนัไปอุดหนุน 

2. E คอื ความกระตอืรอืรน้ (Enthusiasm) หมายความว่า พนักงานทุกคนจะต้องมี
ความกระตอืรอืรน้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรบั พนักงานขนของ ยามรกัษาการณ์ ฯลฯซึ่งเหน็
ลกูคา้เขา้มากต็อ้งท าการตอ้นรบัและกล่าวทกัทายดว้ยใบหน้ายิม้แยม้และต้องมคีวามพรอ้มทีจ่ะ
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สนองความตอ้งการของลกูคา้และคอยสงัเกตว่าลกูคา้ตอ้งการอะไรบา้งหรอืต้องการใหช้่วยเหลอื
อะไรบา้งตอ้งรบีไปบรกิารทนัท ี

3. R คอื ความพรอ้ม (Readiness) และความรวดเรว็ (Rapidness) หมายถงึมคีวาม
พรอ้มอยู่ตลอดเวลาและความรวดเรว็ ฉับพลนั ทนัใจ และทนัเวลา ตวัอย่างเช่นในธนาคารเมื่อ
ลูกค้าเขา้ไปตดิต่อเพื่อที่จะฝาก หรอืถอนเงนิก็ตาม เขาต้องการเหน็ว่าเจา้หน้าที่มคีวามพรอ้ม
และให้บรกิารเขาด้วยความรวดเรว็ หรอือู่ซ่อมรถยนต์เราต้องมัน่ใจว่าเมื่อลูกค้าเอารถมาซ่อม
เราต้องมอีะไหล่พรอ้มและต้องรบีบรกิารจดัการซ่อมรถให้ลูกค้าเสรจ็โดยเรว็ ก็จะท าใหลู้กค้ามี
ความชอบใจและประทบัใจอย่างแน่นนอน และขอ้ส าคญัท าใหเ้ราซ่อมรถได้เรว็ และไดจ้ านวน
มากขึน้นัน้กค็อื ไดเ้งนิเรว็ขึน้ และมากขึน้นัน่เอง 

4. V คอื ความมคีุณค่า (Values) หมายความว่า ไมว่่าจะเป็นบรกิารประเภทใดท่านต้อง
ท าทุกวถิีทางที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเสมอว่าเมื่อเขามารบับรกิารจากท่านเขารู้สกึไม่
ผดิหวงัและเหน็ว่าการบรกิารของท่านนัน้สามารถสรา้งคุณค่าไดท้ัง้นัน้ 

5. I คอื ความสนใจ (Interesting) และความประทบัใจ (impressive) ซึง่หมายถงึการให้
ความสนใจอย่างจรงิใจต่อลูกค้าและสรา้งความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ทุกระดบัและทุกคนโดยไม่
เลอืกทีร่กัมกัทีช่งัหรอืแบ่งชัน้วรรณะเพราะไม่ว่าลูกคา้จะเป็นใครกต็ามเขาต้องไดร้บัการบรกิาร
ทีด่ดีว้ยกนัทัง้นัน้ 

6. C คอื ความสะอาด (Cleanliness) ความถูกต้อง (Correctiveness) และไมตรจีติ 
(Courtesy) สิง่เหล่านี้เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัในการขายบรกิาร นัน่คอืไม่ว่าท่านจะท าธุรกจิ
ด้านใดสถานที่ของท่านจะต้องสะอาดและมคีวามเป็นระเบียบเรยีบร้อย คือ มกีารดูแลบ้าน 
(House Keeping) ทีด่เีพราะใคร ๆกช็ื่นชมความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในเรื่อง
ของความถูกตอ้ง ตวัอยา่งเช่นลกูคา้สัง่อาหาร กต็้องน าอาหารทีส่ ัง่มาใหถู้กต้อง ส่วนเรื่องความ
มมีติรไมตรจีติคอืการให้การต้อนรบัด้วยความอบอุ่น แสดงความเป็นมติร ให้การต้อนรบัด้วย
ความอบอุ่นพดูจากบัลกูคา้ดว้ยความสุภาพนอบน้อมพรอ้มทีจ่ะรบัฟงัลูกคา้อย่างตัง้ใจและพรอ้ม
ทีจ่ะช่วยแกป้ญัหาใหล้กูคา้ดว้ยความยนิดแีละเตม็ใจ 

7. E คอื ความอดกลัน้ (Endurance) และการรูจ้กัควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 
ผูใ้ห้บรกิารหรอืผู้ขายบรกิารที่ดนีัน้ต้องมคีุณสมบตัทิี่พเิศษอย่างหนึ่ง คอืความอดทนความอด
กลัน้ และการรู้จกัควบคุมอารมณ์เพราะลูกค้าที่เข้ามาต่างคนก็ต่างจติต่างใจกนัดงันัน้จงึเป็น
เรือ่งยากในการทีจ่ะใหบ้รกิารใหถู้กใจแก่ทุกคน 
          8. S คอื ความจรงิใจ (Sincerity) และการรูจ้กัยิม้แยม้แจ่มใส (Smiling) ในการใหบ้รกิาร
ลูกค้านัน้ท่านจะต้องรูจ้กัยิม้และมคีวามรูส้กึในทางบวกเกดิขึน้โดยจะต้องแสดงให้ลูกค้าเหน็ทัง้
กาย วาจาท่าทางตลอดจนสหีน้าและแววตาว่ามคีวามจรงิใจและเตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ท า
ใหล้กูคา้เกดิความรูส้กึตดิใจในการบรกิารแก่ลกูคา้        
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หลกัการให้บริการ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ(2541:9) ไดแ้ยกหลกัการใหบ้รกิารออกเป็น 5 ประการดงันี้ 

 1.หลกัความสอดคล้องกบัความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่กล่าวคอืประโยชน์และ

บรกิารทีอ่งคก์ารจดัใหน้ัน้จะตอ้งตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรอืทัง้หมดมใิช่

เป็นการจดัให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มฉิะนัน้แล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์

สงูสุดในการเอือ้อ านวยประโยชน์และบรกิารแลว้ยิง่ไมคุ่ม้ค่ากบัการด าเนินงานนัน้ๆ ดว้ย 

2.หลักความสม ่าเสมอกล่าวคือการให้บริการนัน้ๆต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและ

สม ่าเสมอครบวงจรของการบรกิารในกรณีทีง่านบรกิารนัน้มไิดม้เีพยีงขัน้ตอนเดยีว 

3.หลกัความเสมอภาค คอืบรกิารที่จดันัน้จะต้องให้แก่ผู้มาใช้บรกิารทุกคนอย่างเสมอ

หน้าและเท่าเทยีมกนัไม่มกีารใช้สทิธพิเิศษแก่บุคคลหรอืกลุ่มใดในลกัษณะที่แตกต่างจากกลุ่ม

อื่นมา 

4.หลกัความประหยดั คอืค่าใชจ้า่ยทีต่อ้งใชไ้ปในการบรกิารจะต้องไม่มากจนเกนิกว่าผล

ทีจ่ะไดร้บั 

5.หลกัความสะดวก คอืบรกิารทีจ่ดัใหแ้ก่ผู้รบัจะต้องเป็นไปได้ในลกัษณะปฏบิตัไิดง้่าย

สะดวกสิ้นเปลอืงทรพัยากรไม่มากนักและยงัไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บรกิาร

หรอืผูใ้ชบ้รกิารมากจนเกนิไป 

 
ลกัษณะเฉพาะของการบริการ 
ธรีกิติ นวรตัน ณ อยุธยา(2547: 14) กล่าวว่าบรกิารมลีกัษณะที่แตกต่างไปจาก

ผลติภณัฑท์ัว่ไปดงันี้ 
1. งานบรกิารเป็นงานทีไ่ม่มตีวัสนิคา้ ไม่มผีลผลติ สิง่ที่ผูใ้ชบ้รกิารจะได้กค็อืความพงึ

พอใจความรูส้กึคุม้ค่าทีไ่ดม้าใชบ้รกิารดงันัน้คุณภาพของงานจงึเป็นสิง่จ าเป็นมาก 
2. งานบรกิารเป็นงานทีม่กีารผลติ และมกีารบรโิภคเกดิขึน้พรอ้มกนัคอืไม่อาจก าหนด

ความตอ้งการแน่นอนได ้ขึน้อยูก่บัผูใ้ชบ้รกิารว่าตอ้งการเมือ่ใดและความตอ้งการอะไร 
3. งานบรกิารไม่อาจก าหนดปรมิาณล่วงหน้าได้การมาใช้บรกิารหรอืไม่ขึ้นอยู่กับ

เงื่อนไขของผู้ใช้บรกิารการก าหนดปรมิาณงานล่วงหน้าจงึไม่อาจท าได้นอกจากการคาดคะเน
ความน่าจะเป็นเท่านัน้ 

4. งานบรกิารเป็นงานทีต่้องการตอบสนองในทนัทแีละเมื่อก าหนดนัดวนัเวลาใดกต็้อง
ตรงตามก าหนดนดั 

องคป์ระกอบของการบรกิาร 
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                        1. คุณภาพของทรพัยากร 
                        2. คุณภาพของบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 
                        3. การสื่อสาร 

วรีพงษ์ เฉลมิจริะรตัน์(2543:6) ไดใ้หค้วามหมายของบรกิารคอื พฤตกิรรมกจิกรรม การ
กระท าทีบุ่คคลหน่ึงท าใหห้รอืส่งมอบต่ออกีบุคคลหน่ึงโดยมเีป้าหมายและมคีวามตัง้ใจในการส่ง
มอบบรกิารอนันัน้ 

วรีพงษ์ เฉลมิจริะรตัน์(2543:7) ไดแ้บ่งคุณลกัษณะ 7 ประการแห่งการบรกิารทีด่มีดีงันี้ 
1. S = Smiling & Sympathy ยิม้แยม้และเอาใจเขาใส่ใจเราเหน็อกเหน็ใจต่อความ

ล าบากความยุง่ยากของลกูคา้ 
2. E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงคจ์ากลูกคา้อย่างรวดเรว็ทนัใจโดยมิ

เอ่ยปากเรยีกหา 
3. R = Respectful แสดงออกถงึความนบัถอืใหเ้กยีรตลิกูคา้ 
4. V = Voluntariness manner ลกัษณะการใหบ้รกิารเป็นแบบสมคัรใจ และเตม็ใจท า

มใิช่ท าแบบเสยีมไิด ้
5. I = Image Enhancing แสดงออกซึง่การรกัษาภาพพจน์ของผูใ้หบ้รกิารและเสรมิ

ภาพพจน์ขององคก์ารดว้ย 
6. C = Courtesy กริยิาอาการอ่อนโยน สุภาพและมมีารยาทด ีอ่อนน้อมถ่อมตน 
7. E = Enthusiasm มคีวามกระฉบักระเฉง และกระตอืรอืรน้ขณะบรกิารจะท าใหบ้รกิาร

มากกว่าคาดหวงัเสมอ 
 
ปัจจยัคณุภาพบริการคืออะไร 

 วรีพงษ์ เฉลมิจริะรตัน์ (2543:16) อธบิายถงึปจัจยัคุณภาพบรกิารมกัประกอบดว้ยค า 2 
ค ามคีวามหมายแตกต่างกนัเลก็น้อยคอื 
        Characteristics of Service Quality คอื ลกัษณะจ าเพาะทางคุณภาพของบรกิารนัน้ 
        Attributes of Service Quality คอืคุณลกัษณะทางคุณภาพของบรกิารมุ่งเน้นถงึหน่วยวดั
หรอืประเด็นเปรยีบเทียบหรอืมาตราวดัทัว่ไปที่ใช้วดัเปรียบเทียบระดบัคุณภาพบรกิารของ
หน่วยงานบรกิาร 2 แห่งอาท ิความรวดเรว็ ความแมน่ย า ความสะอาด 
 

แนวคิดความคิดเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการ (ServiceQuality) 
ธีรกิติ นวรตัน์ ณ อยุธยา (2547 : 183-186) กล่าวว่า ในการประเมนิคุณภาพของการ

บรกิารดงักล่าวนัน้ ลกูคา้มกัจะพจิารณาจากเกณฑท์ีเ่ขาคดิว่ามคีวามส าคญั10 ประการดงัต่อไปนี้ 
1. Reliability (ความไว้วางใจ) ความสามารถที่จะให้บรกิารตามที่ได้สญัญากบัลูกค้าไว้ได้

อยา่งถูกตอ้ง โดยทีม่ติอ้งมผีูช้่วยเหลอื 
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2. Tangibles (สิง่ที่สามารถจบัต้องได)้ ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ สิง่อานวยความ
สะดวก พนกังานและวสัดุทีใ่ชใ้นการสื่อสารต่าง ๆ 

3. Tangibles (การสนองตอบลูกคา้) ความเต็มใจที่จะให้บรกิารอย่างรวดเรว็และยนิดทีี่จะ
ช่วยเหลอืลกูคา้ 

4. Credibility (ความน่าเชื่อถอื) ความซื่อสตัยเ์ชื่อถอืไดข้องผูใ้หบ้รกิาร 
5. Security (ความมัน่คงปลอดภยั) ปราศจากอนัตรายความเสีย่งและความลงัเลสงสยั 
6. Access (ความสะดวก) สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก และสามารถตดิต่อสื่อสารไดง้่าย 
7. Communication (การสื่อสาร) การรบัฟงัลูกค้าและให้ข้อมูลที่จาเป็นแก่ลูกค้า โดยใช้

ภาษาทีล่กูคา้สามารถเขา้ใจได ้
8. Understanding the Customer (ความเขา้ใจลูกคา้) พยายามทีจ่ะทาความรูจ้กัและเรยีนรู้

ความตอ้งการของลูกคา้ 
9. Competence (ความสามารถ) ความรูแ้ละทกัษะทีจ่าเป็นของพนักงาน ในการให้บรกิาร

ลกูคา้ 
10. Courtesy (ความสุภาพและความเป็นมติร) คุณลกัษณะของพนักงานทีต่ดิต่อกบัลกูคา้

ในการแสดงออกถงึความสุภาพ เป็นมติร เกรงใจ และใหเ้กยีรตลิกูคา้  
(ทีม่า:http://spssthesis.blogspot.com) 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2541: 337-343) เสนอแนะว่า ธุรกจิที่ใหบ้รกิารทีต่้องการ
เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารต้องระมดัระวงัไม่ใหเ้กดิภาพลกัษณ์ในแง่การลดคุณภาพของ
การบรกิารรวมทัง้รกัษาระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ 
สาเหตุทีท่ าใหก้ารตลาดบรกิารมคีวามส าคญัและมอีทิธพิลในความส าเรจ็ 
        1. ของดมีคีุณภาพ 
        2. หลากหลายพรอ้มความไวเพื่อสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้มาอยา่งรวดเรว็ 
สะดวกจบัจา่ย และสบายใช้ 
 
 2.2 การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย 
  

การตดัสนิใจน าเสนอผลติภณัฑส์ู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดผู้บรโิภค ตลาดอุตสาหกรรม 

ตลาดผู้ขายต่อ หรอืตลาดรฐับาลนัน้ โดยทัว่ไปแล้วบรษิัทไม่สามารถน าเสนอผลติภณัฑ์ที่มี

ความเหมาะสมหรอืตรงกบัความต้องการของลูกคา้ในทุกตลาดได ้เนื่องจากลูกคา้มจี านวนมาก 

มถีิ่นที่อยู่กระจดักระจาย และมลีกัษณะความชอบ ความต้องการ และวธิกีารปฏบิตักิารซื้อที่

แตกต่างกนั โดยบรษิทัจะน าเสนอผลติภณัฑเ์ขา้สู่เฉพาะตลาดที่บรษิทัช านาญ และเหน็โอกาส

ความส าเรจ็ทางธุรกจิเพื่อให้บรรลุถงึวตัถุประสงค์ทางการตลาดในการด าเนินธุรกจิในปจัจุบนั 
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ซึง่ความชอบ ความต้องการ และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมคีวามหลากหลาย กลยุทธก์ารตลาด

ตามเป้าหมาย (Target marketing) จงึถูกน ามาใช้ ซึ่งหมายถงึ การจดัผลติภัณฑแ์ละส่วน

ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนัเพื่อสนองความต้องการของตลาด ที่มลีกัษณะความชอบ 

ความต้องการและพฤติกรรมผู้บรโิภคที่แตกต่างกัน ในการจดัส่วนประสมทางการตลาดให้

เหมาะสมกบัตลาดเป้าหมายนัน้จ าเป็นต้องเริม่ต้นดว้ยการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ โดยอาศยั

ปจัจัยที่เกี่ยวกับผู้บริโภคหรือตลาดเป็นพื้นฐานในการแบ่ง หลังจากนัน้จึงก าหนดตลาด

เป้าหมาย และก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑข์องบรษิทัให้มคีวามสอดคล้องกบัความชอบ ความ

ตอ้งการ และพฤตติกิรรมของตลาดทีเ่ลอืกเป็นเป้าหมายนัน้ ซึง่กลยุทธก์ารตลาดตามเป้าหมาย

นี้ บรษิทัตอ้งพจิารณา 3 ประการ คอื  

ประการทีห่นึ่ง การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation หรอื Segmenting) เป็นการ

แบ่งตลาดส าหรบัผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งออกเป็นตลาดย่อยๆ ที่แตกต่างกันทางด้าน

ความชอบ ความต้องการ และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในแต่ละตลาดย่อยๆ นัน้ โดยอาศยัคุณสมบตัิ

ของผู้บรโิภคหรอืตลาดเป็นปจัจยัในการแบ่ง ทัง้น้ีเพื่อให้สามารถแยกตลาดออกเป็นส่วนๆ 

(Market Segments) และท าใหเ้หน็ความเด่นชดัทีแ่ตกต่างกนัของคุณสมบตั ิความชอบ ความ

ต้องการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในแต่ละส่วนของตลาด เพื่อจะไดว้างแผนและใชค้วาม

พยายามทางการตลาดได้เหมาะสมกบัแต่ละส่วนตลาด ตวัอย่าง เช่น ผลติภณัฑ์กระเป๋าแบ่ง

ส่วนตลาดโดยยดึเกณฑ์เพศ วยั รายได้ และรสนิยม เป็นพื้นฐานในการแบ่งตลาดกระเป่า

ออกเป็นส่วนๆ (Market Segment) 

ประการที่สอง คอืการก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting หรอื Targeting)ซึ่ง

เป็นกจิกรรมในการประเมนิผลและการเลอืกส่วนตลาด (Market Segments) ที่บรษิทัเหน็ว่า

เหมาะสมกับทรพัยากรและความช านาญของบรษิัท ตลอดจนเป็นส่วนตลาดที่มโีอกาสทาง

การตลาด มศีกัยภาพในการสร้างยอดขายและท าก าไรให้กบับรษิัท ตวัอย่าง เช่น ผลติภณัฑ์

กระเป๋าของบรษิทั เลอืกตลาดเป้าหมายเป็นผูห้ญงิ อาย ุ30 - 60 ปี รายไดส้งู และรสนิยมด ี

ประการทีส่าม เป็นการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑใ์นตลาด (Market positioning หรอื 

Positioning)เป็นการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์ของบรษิัทให้เกิดขึ้นในใจของผู้บรโิภคในเชงิ

เปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑข์องคู่แขง่ขนั โดยใช้กลยุทธก์ารสื่อสารทางการตลาดเป็นเครื่องมอืใน

กระบวนการสรา้งต าแหน่งผลติภณัฑ ์ตวัอย่าง เช่น ผลติภณัฑ์กระเป๋าของบรษิทั จะก าหนด
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ต าแหน่งทางการแข่งขนัส าหรบัผลติภณัฑข์องบรษิทั โดยเน้นความเป็นผลติภณัฑก์ระเป๋าหนัง

ซึง่เป็นมาตรฐานเดยีวกบัมาตรฐานการส่งออก 

การแบ่งส่วนการตลาด (market segmentation) 

ระดบัของการแบ่งส่วนการตลาด (Levels of market segmentation) ม ี6 ระดบั ดงันี้ 

1. การตลาดมวลชน (Mass marketing) เป็นการตลาดทีมุ่่งความส าคญัทีม่กีารผลิต

สนิค้าในรูปแบบเดยีวกนัเป็นจ านวนมาก (Mass production) โดยน าออกวางตลาดใหท้ัว่ถงึ 

(Mass distribution) และส่งเสรมิการตลาดอย่างมาก (Mass promotion) โดยมองตลาดว่ามี

ความต้องการคลา้ยคลงึกนั เป็นแนวคดิทีมุ่่งความส าคญัทีก่ารผลติ (Production-oriented) โดย

มุง่ทีจ่ะผลติภณัฑส์นิคา้ในรปูแบบเดยีวกนัจ านวนมาก เพื่อลดตน้ทุนในการผลติ 

2. การตลาดโดยมุ่งที่ส่วนของตลาด (Segment marketing) เป็นการใช้เครื่องมอื

การตลาดโดยมุ่งทีส่่วนของตลาด (Market segment) แนวคดินี้อาจมองว่าตลาดมคีวามต้องการ

ทีแ่ตกต่างกนั บรษิทัตอ้งจดัผลติภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดใหแ้ตกต่างกนัส าหรบัแต่ละ

ตลาดเป้าหมาย ในกรณีน้ีจะก่อให้เกดิขอ้ได้เปรยีบกบัธุรกิจ เพราะผลติภณัฑแ์ละส่วนประสม

ทางการตลาดจะสามารถสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ขีึน้ 

3. การตลาดโดยมุ่งทีต่ลาดกลุ่มเลก็ (Niche marketing) เป็นการใชเ้ครื่องมอืการตลาด

โดยมุ่งทีต่ลาดกลุ่มเลก็ (Niche market) ซึง่มคีวามต้องการทีเ่ฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มทีแ่คบกว่า

ส่วนของตลาด (Market segment) เนื่องจากส่วนของตลาดมขีนาดใหญ่จงึมคีู่แข่งขนัมาก แต่

ตลาดกลุ่มเลก็นี้ (Niche market) จะมคีู่แข่งขนัเพยีงหนึ่งรายหรอืไม่กี่รายเท่านัน้ ตลาดกลุ่มเลก็

จงึเป็นทีน่่าสนใจส าหรบับรษิทัเลก็ แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัใหญ่กส็ามารถใชก้ลยุทธ์นี้ไดเ้ช่นกนั 

ตลาดกลุ่มเลก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มรีายไดสู้ง พรอ้มทีจ่ะจ่ายเงนิซื้อสนิค้าราคาแพง มคีวาม

ตอ้งการทีเ่ฉพาะเจาะจง เช่น มคีุณภาพดเีด่นเป็นพเิศษ 

4.การตลาดทอ้งถิน่ (Local marketing) เป็นการใชก้ลยุทธก์ารตลาดเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ในทอ้งถิน่ เช่น หา้งสรรพสนิคา้แต่ละสาขาจะจดัหาสนิคา้ และใชก้ลยุทธ์

การตลาดแตกต่างกัน ธนาคารแต่ละสาขาจะเน้นกลยุทธ์การให้บรกิารลูกค้าที่แตกต่างกัน 

การตลาดทอ้งถิน่นี้จะยดึถอืลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์(Demographics) ค่านิยมและรปูแบบ

การด ารงชวีติ (Value and lifestyles) ของแต่ละชุมชนหรอืทอ้งถิน่ เป็นหลกั 

5. การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคล (Individual marketing) เป็นการใชเ้ครื่องมอืการตลาดโดยมุ่งที่

ลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ตัวอย่างของธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์นี้คือ บรษิัทคอมพิวเตอร์มุ่งขายให้กับ
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ธนาคารหรอืสถาบนัการศกึษาหรอืบรษิทัใดบรษิทัหนึ่ง รา้นตดัเสือ้ซึ่งตดัเสือ้ผ้าส าเรจ็รูปส่งให้

รา้นค้าปลกีร้านใดรา้นหนึ่ง บรษิทัทวัร์จดัท่องเที่ยวให้กบัครอบครวัหรอืนักศกึษากลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่ง กลยุทธ์นี้อาจจะเรยีกว่า การตลาดมุ่งเฉพาะกลุ่มลูกค้า (Customized marketing) หรอื 

การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคล (One-to-one marketing) หรอื การตลาดหนึ่งส่วนตลาด (Segments 

of one) 

        6. การตลาดที่ลูกคา้ต้องรบัผดิชอบตวัเอง (Self-marketing) เป็นการตลาดทีลู่กคา้ช่วย

ตวัเองในการซื้อสนิค้า ซึ่งผู้บรโิภคแต่ละรายต้องใช้ความรบัผดิชอบมากขึ้นในการพจิารณา

ผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ เช่น การซื้อผ่านอนิเตอรเ์น็ต การสัง่ซือ้สนิคา้ทางโทรศพัท ์การสัง่ซื้อ

ทาง Fax หรอื E-mail การสัง่ซือ้สนิคา้ทางจดหมาย ฯลฯ 

รปูแบบของการแบ่งส่วนตลาด (Patterns of market segmentation) 

การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน (เช่น รายได้ อายุ ที่อยู่

อาศยั) จะแบ่งตลาดแบบใดนัน้จะต้องพจิารณาถึงความชอบ ความต้องการความพอใจ และ

พฤตกิรรมของตลาดทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์ซึง่ประกอบดว้ย 3 แบบ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ความชอบเหมอืนกนั (Homogeneous preferences) คอืการที่ผูบ้รโิภคทุกคนใน

ตลาดนัน้มคีวามชอบ ความต้องการ ความพอใจ และพฤตกิรรมทางการตลาดทีไ่ม่

แตกต่างกนั ส่งผลใหผ้ลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคในตลาดนี้มคีวามต้องการ จงึมคีุณสมบตัิ

ต่างๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั 

2. ความชอบกระจดักระจาย (Diffused preferences) ผู้บรโิภคแต่ละคนมพีฤตกิรรม

ทางการตลาด ความชอบ ความต้องการ เกี่ยวกบัคุณสมบตัขิองผลติภณัฑแ์ตกต่าง

กนัอยา่งมาก ในกรณีนี้โดยทัว่ไป ผูผ้ลติจะเลอืกน าเสนอผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมาตรฐาน 

เพราะจะเป็นที่ยอมรบัของคนส่วนใหญ่ ส าหรบัคู่แข่งขนัที่เข้ามาในตลาดอาจจะ

ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ใกล้เคยีงกบัผลติภณัฑ์ของบรษิัทหรอือาจก าหนดใน

ต าแหน่งทีม่คีู่แขง่ขนัน้อย 

3. ความชอบเป็นกลุ่มหลายกลุ่ม (Clustered preferences) มลีกัษณะคลา้ยกบักรณี

แรก แต่ความชอบความตอ้งการทีเ่หมอืนกนันัน้ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ อย่างชดัเจน 

ธุรกจิจะเขา้สู่ตลาดโดยมทีางเลอืก 3 ทาง คอื 
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 เลอืกต าแหน่งศูนย์กลางโดยการน าเสนอผลติภณัฑท์ี่เป็นมาตรฐานทัว่ไป 

โดยคาดว่าจะได้การยอมรับจากทุกกลุ่ม ซึ่งเหมาะกับการใช้นโยบาย

การตลาดทีไ่มแ่ตกต่างกนั (Undifferentiated marketing) 

 เลอืกต าแหน่งในส่วนตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดส่วนเดยีว โดยใชน้โยบายการตลาด

แบบรวมก าลงัหรอืมุง่เฉพาะส่วน (Concentrated marketing) 

 เลอืกทัง้ 3 กลุ่ม โดยเสนอส่วนประสมทางการตลาด 3 ชุดให้เหมาะสมกบั

แ ต่ ล ะกลุ่ ม เ ป้ าหมาย  โดย ใช้น โยบายกา รตล าดที่ แ ตก ต่ า งกัน 

(Differentiated marketing) 

(ทีม่า : http://elearning.bu.ac.th/mua/course/mk212/ch6.htm) 

หลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค (Bases for segmenting consumer markets) 

 ตัวแปรที่ส าคัญๆ ที่ถือ เ ป็นหลัก เกณฑ์ในการแบ่ งส่ วนตลาด เช่น ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อ ลักษณะตัวแปรทางภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จิตวิทยาและ

พฤติกรรมผู้บรโิภคซึ่งใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บรโิภค โดยตัวแปรเหล่านี้

สามารถจดักลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คอื (1) ลกัษณะของผูบ้รโิภค (Consumer characteristic) (2) 

การตอบสนองของผู้บรโิภค (Consumer response) และแบ่งออกเป็น 4 เกณฑ์ คือ (1) 

ภูมศิาสตร ์(Geographic) (2) ประชากรศาสตร ์(Demographic) (3) จติวทิยา (Psychographic) 

(4) พฤตกิรรมศาสตร ์(Behavioristic) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 การแบ่งส่วนตลาดทางภูมศิาสตร ์(Geographic segmentation) ในกรณีนี้ตลาดจะถูก

แบ่งออกตามสถานทีท่ีแ่ตกต่างกนั เช่น ประเทศ รฐั จงัหวดั อ าเภอ ทอ้งถิน่ หรอืหมู่บา้น บรษิทั

ตอ้งระลกึถงึการใชก้ลยทุธท์างการตลาดทีแ่ตกต่างกนัตามทีต่ ัง้ของตลาด โดยค านึงลกัษณะและ

พฤตกิรรมของแต่ละบุคคลในแต่ละเขตภมูศิาสตรน์ัน้ 

 การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร ์(Demographic segmentation) การแบ่งส่วน

ตลาดตามปจัจยัทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครวั รายได้ การศึกษา 

อาชพี วฏัจกัรชวีติครอบครวั ศาสนา เชือ้ชาต ิตวัแปรทางประชากรศาสตรเ์ป็นหลกัเกณฑท์ีใ่ช้

กนัแพร่หลายมานาน เนื่องจากช่วยให้เห็นถึงกลุ่มตลาดที่ส าคญั เนื่องจากความต้องการของ

ผูบ้รโิภคหรอือตัราการใชผ้ลติภณัฑ ์จะมคีวามเกี่ยวขอ้งอย่างสูงกบัตัวแปรทางประชากรศาสตร ์

ซึง่ตวัแปรทางประชากรศาสตรว์ดัไดง้า่ยมากกว่าตวัแปรอื่นๆ 
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 การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัจติวทิยา (Psychographic segmentation) จะใชห้ลกัเกณฑ์

ตามความแตกต่างกนัของการด ารงชวีติ หรอือาจใชค้วามแตกต่างกนัของบุคลกิลกัษณะ เป็นตวั

แบ่งส่วนตลาด 

 การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม (Behavioristic segmentation) การแบ่งตาม

พฤตกิรรมโดยใชห้ลกัเกณฑค์วามรู ้ทศันคต ิการใชผ้ลติภณัฑ ์หรอืการตอบสนองต่อคุณสมบตัิ

ผลติภณัฑ์ หรอืโอกาสในการซื้อผลติภณัฑ ์นักการตลาดเชื่อว่าตวัแปรทางพฤตกิรรมศาสตร ์

เป็นจดุเริม่ตน้ทีส่ าคญัในการแบ่งส่วนตลาด 

 

หลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนตลาดอตุสาหกรรม (Bases for segmenting industrial market) 

 การแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรมอาจจะถือเกณฑ์เดียวกันกับตลาดผู้บริโภค เช่น 

ภมูศิาสตร ์ประชากรศาสตร ์การแสวงหาผลประโยชน์และอตัราการใช ้เป็นตน้ 

ประสิทธิผลของการแบ่งส่วนตลาด (Effective segmentation) 

 เมื่อก าหนดว่าตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์มีการแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์ใดแล้ว 

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาถงึความเหมาะสมของการแบ่งส่วนตลาดมดีงันี้ 

1. ประกฎชดัและวดัออกมาได้ (Measurable) เมื่อท าการแบ่งส่วนตลาดแล้ว
ได้ส่วนตลาดย่อยที่สามารถวดัขนาดและอ านาจในการซื้อของแต่ละส่วน
ตลาดได ้

2. ตลาดมขีนาดใหญ่พอเพยีง (Substantial) เมื่อท าการแบ่งส่วนตลาดแลว้ได้
ส่วนตลาดย่อยที่มขีนาดความต้องการที่สามารถสรา้างยอดขายและก าไร
ไดม้ากพอ 

3. สามารถทีจ่ะเขา้ถงึได ้(Accessible) เมื่อท าการแบ่งส่วนตลาดแลว้ไดส้่วน
ตลาดยอ่ยทีบ่รษิทัสามารถเขา้ถงึและตอบสนองความตอ้งการของตลาดได ้

4. สามารถด าเนินการได ้(Actionable) เมื่อท าการแบ่งส่วนตลาดแลว้ไดส้่วน
ตลาดย่อยที่บรษิัทสามารถใช้โปรแกรมการตลาด จูงใจตลาดเป้าหมาย
อยา่งไดผ้ล 

5. มลีกัษณะแตกต่าง (Differentiable) เมื่อท าการแบ่งส่วนตลาดแลว้ได้ส่วน
ตลาดย่อยที่ลูกค้ามองเห็นความแตกต่างของผลติภณัฑ์และส่วนประสม
การตลาดที่แตกต่างจากคู่แข่งขนั สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจได ้
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การก าหนดหรือเลือกตลาดเป้าหมาย (Market Target) 
การเลอืกตลาดเป้าหมายม ี2 ขัน้ตอน 

1. การประเมนิส่วนตลาด (Evaluating the market segment) การศกึษาส่วน
ตลาด 3 ดา้น คอืขนาดและความเจรญิเตบิโตของส่วนตลาด ความสามารถ
จงูใจส่วนตลาด วตัถุประสงคแ์ละทรพัยากรของบรษิทั การศกึษา 3 ดา้นนี้ 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อเลอืกส่วนตลาดทีเ่หมาะสมเป็นเป้าหมายต่อไป 

 ขนาดและความเจรญิเตบิโตของส่วนตลาด (Segment size and 
growth) ในที่นี้จะคาดคะเนยอดขายและการเพิม่ขึน้ของยอดขาย 
ตวัอย่าง การคาดคะเนน ้ายาลา้งจาน ถ้าคาดคะเนว่าตลาดมขีนาด
ใหญ่และเจรญิเติบโตพอสมควรเมื่อขายแล้วจะมีก าไรจาดส่วน
ตลาดนัน้ 

 ความสามารถในการจูงใจโครงสร้างส่วนตลาด (Segment 
structural attractiveness) เป็นการพจิารณาว่าส่วนตลาดนัน้
สามารถเขา้ถงึและตอบสนองความตอ้งการของตลาดนัน้ไดห้รอืไม่ 

 วตัถุประสงคแ์ละทรพัยากรของบรษิทั (Company objectices and 
resources) แมว้่าความเจรญิเตบิโตของตลาด และความสามารถ
จูงใจตลาดจะเป็นที่น่าพอใจ แต่ถ้าขดัแย้งกับวัตถุประสงค์ของ
บรษิทั และมอุีปสรรคด้านความช านาญหรอืทรพัยากรไม่เพยีงพอ 
กจ็ะมปีญัหาเกดิขึน้จากการเลอืกส่วนตลาดนัน้ 

2. การเลอืกส่วนตลาด ( Selecting the market segment ) จาการทีป่ระเมนิ
ส่วนของตลาดที่เหมาะสมในข้อหนึ่งแล้ว บรษิัทอาจเลอืกหนึ่งส่วนตลาด
หรอืหลายส่วนเป็นเป้าหมาย โดยมวีธิเีลอืก ดงัน้ี 

 ก า ร ต ล า ด ที่ ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง ห รื อ ก า ร ต ล า ด ที่ เ ห มื อ น กั น 
(Undifferentiated marketing) เป็นกลยุทธ์การตลาดที่เสนอ
ผลติภณัฑห์นึ่งรปูแบบโดยมอง 
ว่าตลาดมคีวามต้องการเหมอืนๆ กนั บรษิทัจะพยายามออกแบบ
ผลติภณัฑ์และวางโครงการทางการตลาดที่ดึงดูดใจผู้ซื้อให้มาก
ทีสุ่ด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการเพิม่ขึน้ การเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายและ
การโฆษณาหลายๆ ด้าน จะให้แนวความคดิอย่างแพร่หลายเพื่อ
ท าให้เกดิภาพลกัษณ์ที่ดต่ีอผลติภณัฑ ์แมว้่าผลติภณัฑจ์ะมคีวาม



17 

 

แตกต่างกนัจรงิหรอืไมก่ต็าม จะท าใหส้นิคา้ของบรษิทัแตกต่างจาก
สินค้าของคู่ แข่ งขัน  ตัวอย่ างของการตลาดแบบนี้  ได้แ ก่ 
สปอนเซอร ์ลกูขนไก่ น ้าแขง็ยนูิค น ้าดื่มไบเล่ย ์สบู่นกแกว้ 

 การตลาดที่ต่างกันหรือการตลาดมุ่งต่างส่วน (Differentiated 
marketing) ในกรณีนี้บรษิัทจะเลือกด าเนินการในส่วนตลาด
มากกว่า 1 ส่วน โดยออกแบบผลิตภณัฑ์ และส่วนประสมทาง
การตลาดให้ต่างกันตามความเหมาะสม กับแต่ละส่วนตลาดนัน้ 
บรษิทัส่วนใหญ่จะใชก้ลยทุธ ์

 การตลาดแบบรวมก า ลัง  หรือก า รตลาดมุ่ ง เ ฉพาะส่ วน 
(Concentrated marketing) เป็นการเลอืกส่วนตลาดเพยีงส่วน
เดยีว (Single segment) ในหลายส่วนตลาดเป็นเป้าหมายแลว้ใช้
กลยทุธก์ารตลาดเพื่อสนองความตอ้งการในตลาดนัน้ 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning) 
 ต าแหน่งผลติภณัฑ ์(Product Position) หมายถงึ การรบัรูข้องผูบ้รโิภคในเชงิความรูส้กึ
นักคดิหรอืทศันคตต่ิอสนิค้าหรอืบริการขององค์กรเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสนิค้าหรอืบรกิารของคู่
แข่งขนัเป็นกระบวนการทางการตลาดเพื่อสรา้งและรกัษาแนวความคดิเกี่ยวกบัผลติภณัฑข์อง
ธุรกจิใหเ้กดิขึน้ในจติใจของลูกคา้เมื่อเทยีบกบัตราสนิคา้ของคู่แข่งขนัซึ่งต้องอาศยักระบวนการ
สื่อสารทางการตลาดโดยการดงึจุดเด่นที่เป็นเอกลกัษณ์ (Unique Selling Proposition: USP) 
มาใช้ในการสื่อสารตอกย ้าให้เกดิเป็นภาพลกัษณ์ที่เป็นที่จดจ าและโดดเด่นเมื่อผู้บรโิภคนึกถึง
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทในเชิงเปรยีบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง โดยการก าหนดต าแหน่ง
ผลติภณัฑน์ัน้อาจสามารถท าไดโ้ดย 

 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์ตามคุณลกัษณะภายนอกที่สงัเกตเห็นได้ของ
ผลติภณัฑ ์เช่น ขนาด ความเก่าแก่ของตรายีห่อ้ 

 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามผลประโยชน์ทีล่กูคา้จะไดร้บั 

 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามคุณลกัษณะของลกูคา้ 

 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามความเหนือกว่าในเชงิเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่ง
ขนั 

 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามประเภทของผลติภณัฑ ์

 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติ คุณภาพ และราคา ของ
ผลติภณัฑ ์
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2.3 แนวความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

ความหมายค าว่า “พอใจ” คอื สมใจ ชอบใจ จากพจนานุกรมทางจติวทิยาความพงึพอใจ 
คอืสภาวะของความรูส้กึทีเ่กดิร่วมกบัการไดบ้รรลุผลส าเรจ็โดยแรงกระตุ้นของวตัถุประสงคข์อง
ความรูส้กึ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ(2541:45) ไดใ้ห ้ความหมายของความพงึพอใจของลูกคา้ว่า 
หมายถึงระดับความรู้สึกของลูกค้าที่มผีลมาจากการเปรยีบเทียบระหว่างผลประโยชน์จาก
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการท างานของผลิตภัณฑ์หรือการท างานของผลิตภัณฑ์กับการ
คาดหวังของลูกค้าและความพึงพอใจ หมายถึงสิ่งกระตุ้นด้านบวกที่มต่ีอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง 

 
ความส าคญัของความพึงพอใจในการบริการ 

เป้าหมายสูงสุดของความส าคญัในการด าเนินงานบรกิารขึ้นอยู่กบักลยุทธ์การสร้าง
ความพงึพอใจให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สกึที่ดแีละประทบัใจในการบรกิารเป็นประจ า
การศกึษาความพงึพอใจของลูกคา้ตลอดจนผูป้ฏบิตังิานบรกิารจงึเป็นเรื่องส าคญัเพราะความรู้
ความเขา้ใจในเรื่องนี้จะน ามาซึ่งความได้เปรยีบในเชงิการแข่งขนัทางตลาดเพื่อความก้าวหน้า
และเตบิโตของธุรกจิบรกิารอยา่งไมห่ยดุยัง้และส่งผลใหส้งัคมส่วนรวมมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ศูนย์
พฒันาทรพัยากรการศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (2557 : ออนไลน์)จงึกล่าวว่าความพงึ
พอใจมคีวามส าคญัต่อผูใ้หบ้รกิารและรบับรกิารดงันี้ 

1.ความพงึพอใจของลกูคา้เป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะของการบรกิารผูบ้รหิารการบรกิาร
และผูป้ฏบิตังิานบรกิารจ าเป็นตอ้งส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้เกี่ยวกบัผลติภณัฑบ์รกิารและ
การน าเสนอบรกิารที่ลูกค้าชอบเพราะข้อมูลดงักล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมนิความรู้สกึและ
ความคดิเห็นของลูกค้าต่อคุณสมบตัิของบรกิารที่ลูกค้าต้องการและวิธีการตอบสนองความ
ตอ้งการแต่ละอย่างในลกัษณะทีลู่กคา้ปรารถนาซึง่เป็นผลดต่ีอผูใ้หบ้รกิารในอนัทีจ่ะตระหนักถงึ
ความคาดหวงัของผูร้บับรกิารและสามารถตอบบรกิารทีต่รงกบัลกัษณะและรปูแบบทีผู่ร้บับรกิาร
คาดหวงัไวไ้ดจ้รงิ 

2.ความพงึพอใจของลกูคา้เป็นตวัแปรส าคญัในการประเมนิคุณภาพของการบรกิารหาก
กจิการใดน าเสนอบรกิารทีด่มีคีุณภาพตรงกบัความต้องการความคาดหวงัของลูกคา้กย็่อมส่งผล
ให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจต่อบรกิารนัน้และมแีนวโน้มจะใชบ้รกิารซ ้า ๆอกีต่อไปคุณภาพของ
การบริการที่จะท าให้ลูกค้าพึงพอใจขึ้นอยู่กับลักษณะการให้บริการที่ปรากฏให้เห็นได้แก่ 
สถานที ่อุปกรณ์เครื่องใช ้และบุคลกิลกัษณะของพนักงานบรกิารความน่าเชื่อถอืไว้วางใจของ
การบรกิารดว้ยความเชื่อมัน่เขา้ใจต่อผูอ้ื่น 



19 

 

3.ความพึงพอใจของผู้ปฏิบตัิงานบริการเป็นตัวชี้คุณภาพและความส าเร็จของงาน
บรกิารการใหค้วามส าคญัของงานบรกิารใหค้วามส าคญักบัความต้องการและความคาดหวงัของ
ผู้ปฏบิตังิานบรกิารเป็นเรื่องที่จ าเป็นไม่ยิง่หย่อนไปกว่าการให้ความส าคญักบัลูกค้าการแสดง
ความพงึพอใจในงานใหก้บัผูป้ฏบิตักิารบรกิารย่อมท าใหพ้นักงานมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีองานทีไ่ดร้บั
มอบหมายและตัง้ใจปฏบิตังิานอย่างเต็มความสามารถอนัจะน ามาซึง่คุณภาพของการบรกิารที่
จะสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้และส่งผลใหก้จิการประสบความส าเรจ็ในทีสุ่ดความส าคญัต่อ
ผู้รบับรกิาร เสนอแนะโดยศูนยพ์ฒันาทรพัยากรการศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (2557 : 
ออนไลน์)สามารถแบ่งเป็น 2 ประเดน็ดงันี้ 

1.ความพงึพอใจของลูกค้าเป็นตวัผลกัดนัคุณภาพชวีติทีด่เีมื่อองค์การบรกิารตระหนัก
ถึงความส าคญัของลูกค้าก็จะพยายามค้นหาปจัจยัที่ก าหนดความพงึพอใจของลูกค้าส าหรบั
น าเสนอบรกิารที่เหมาะสมเพื่อแข่งขนัแย่งชงิส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบรกิารผู้รบับรกิารย่อม
ได้รบับรกิารที่มคีุณภาพและตอบสนองความต้องการที่ตนคาดไว้ได้การด าเนินชีวติที่ดตี้อง
พึง่พาการบรกิารในหลายๆสถานการณ์ทุกวนันี้ย่อมน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชวีติที่ดตีามไป
ด้วยเพราะการบรกิารในหลายด้านช่วยอ านวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระการตอบสนอง
ความตอ้งการของบุคคลดว้ยตนเอง 

2.ความพงึพอใจของผู้ปฏบิตังิานบรกิารช่วยพฒันาคุณภาพของงานบรกิารและอาชพี
บริการงานเป็นสิ่งส าคญัต่อชีวิตของคนเราเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ในการด ารงชีวิตและการ
แสดงออกถงึความสามารถในการท างานใหส้ าเรจ็ลุล่วงด้วยดเีป็นที่ยอมรบัว่าความพงึพอใจใน
งานมผีลต่อการเพิม่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานในแต่ละองค์การในอาชพีบรกิาร
เช่นเดียวกัน เมื่อองค์การบริหารให้ความส าคัญกับการสร้างความพึงพอใจในงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานบริการทัง้ใน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานค่าตอบแทนสวัสดิการและ
ความก้าวหน้าในชวีติการงานพนักงานบรกิารก็ย่อมทุ่มเทความพยายามในการเพิม่คุณภาพ
มาตรฐานของงานบรกิารให้ก้าวหน้ามากยิง่ๆ ขึน้ไปในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และการสรา้งสายสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ใหใ้ชบ้รกิารต่อ ๆ ไป ท าใหอ้าชพีบรกิารเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ 
สรุปไดว้่าความพงึพอใจในการบรกิารเกี่ยวขอ้งกบัความพงึพอใจของผู้รบับรกิารต่อการบรกิาร
และความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบตัิงานบริการซึ่งนับว่าความพึงพอใจทัง้สองลักษณะมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการและการด าเนินงานบริการให้ประสบ
ความส าเรจ็เพื่อสรา้งความรูส้กึทีด่ต่ีอบุคคลทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิาร 
 
ลกัษณะของความพึงพอใจ 

ความพงึพอใจในการบรกิารมคีวามส าคญัต่อการด าเนินงานบรกิารให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เสนอโดยศูนย์พฒันาทรพัยากรการศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (2557 : 
ออนไลน์)มลีกัษณะทัว่ไป ดงันี้ 



20 

 

            1.ความพงึพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรูส้กึในทางบวกของบุคคลต่อ
สิง่ใดสิง่หนึ่งบุคคลจ าเป็นตอ้งปฏสิมัพนัธก์นัสิง่แวดลอ้มรอบตวัการตอบสนองความต้องการส่วน
บุคคลด้วยการโต้ตอบกบับุคคลอื่นและสิง่ต่าง ๆในชวีติประจ าวนัท าใหแ้ต่ละคนมปีระสบการณ์
การเรยีนรูส้ ิง่ที่จะได้รบัตอบแทนแตกต่างกนัไปในสถานการณ์การบรกิารก็เช่นเดยีวกนับุคคล
รบัรูห้ลายสิง่หลายอยา่งเกีย่วกบัการบรกิารไมว่่าจะเป็นประเภทของการบรกิารหรอืคุณภาพของ
การบรกิารซึง่ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการสมัผสับรกิารต่างๆหากเป็นไปตามความต้องการของ
ผูร้บับรกิารโดยสามารถท าใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัสิง่ทีค่าดหวงักย็่อมก่อใหเ้กดิความรูส้กึทีด่แีละพงึ
พอใจในการบรกิารทีไ่ดร้บั 
         2. ความพงึพอใจเกดิจากการประเมนิความแตกต่างระหว่างสิง่ทีค่าดหวงักบัสิง่ทีไ่ดร้บั
จริงในสถานการณ์หนึ่งในสถานการณ์การบรกิารก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตามมกัมี
มาตรฐานของบรกิารนัน้ไว้ในใจอยู่ก่อนแล้วซึ่งอาจอ้างองิมาจากคุณค่าหรือเจตคตทิี่ยดึถอืต่อ
บรกิารประสบการณ์ดัง้เดมิที่เคยใช้บรกิาร การบอกเล่าของผู้อื่นการรบัทราบข้อมูลจากการ
โฆษณา การได้ร ับค ามัน่สัญญาจากผู้ให้บริการเหล่าน้ีเป็นปจัจัยพื้นฐานที่ผู้รบับริการใช้
เปรียบเทียบบริการที่ได้ร ับในวงจรของการให้บริการตลอดช่วงเวลาของความจริง สิ่งที่
ผู้รบับรกิารได้รบัรูเ้กี่ยวกบัการบรกิารก่อนที่จะมารบับรกิารหรอืความคาดหวงัในสิง่ที่จะได้รบั  
(Expectations) นี้มอีิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจรงิหรอืการพบปะระหว่างผู้
ใหบ้รกิารกบัผูร้บับรกิารเป็นอย่างมากเพราะผูร้บับรกิารจะประเมนิเปรยีบเทยีบในกระบวนการ
บรกิารทีเ่กดิขึน้ (Performance) กบัสิง่ทีค่าดเอาไวห้ากสิง่ทีไ่ดร้บัเป็นไปตามความคาดหวงัถอื
ว่าเป็นการยนืยนัความถูกต้อง (Confirmation) ของความคาดหวงัทีม่อียู่ผูร้บับรกิารย่อมเกดิ
ความพงึพอใจต่อบรกิารดงักล่าว แต่ถา้ไมเ่ป็นตามความคาดหวงัอาจสูงกว่าหรอืต ่ากว่า นับเป็น
การยนืยนัทีม่คีวามคลาดเคลื่อน (Disconfirmation) จากความคาดหวงัดงักล่าว ทัง้นี้ช่วงความ
แตกต่าง (Discrepancy) ทีเ่กดิขึน้จะชีใ้หเ้หน็ถงึระดบัความพงึพอใจหรอืความไม่พงึพอใจมาก
น้อยได้ถ้าข้อยนืยนัเบี่ยงเบนไปในทางบวก แสดงถึงความพงึพอใจถ้าไปในทางลบแสดงถึง
ความไมพ่งึพอใจ 
 

ความพงึพอใจมผีลต่อการบรกิาร 7 ดา้น เสนอแนะโดยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช   
(2539:86) ประกอบดว้ย 

1.ผลติภณัฑบ์รกิารความพงึพอใจของผูร้บับรกิารจะเกดิขึน้เมื่อไดร้บับรกิารทีม่ลีกัษณะ
คุณภาพและระดบัการใหบ้รกิารตรงกบัความตอ้งการความเอาใจใส่ขององค์การบรกิารออกแบบ
ผลติภณัฑ์ด้วยความสนใจในรายละเอยีดของสิง่ที่ลูกค้าต้องการใช้ในชวีติประจ าวนัวธิกีารใช้
หรอืสถานการณ์ที่ลูกค้าใช้สนิค้าหรอืบรกิารแต่ละอย่างและค านึงถงึคุณภาพของการน าเสนอ
บรกิารเป็นส่วนส าคญัยิง่ในการทีจ่ะสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ 
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2. ราคาค่าบรกิารความพงึพอใจของผูร้บับรกิารขึน้อยู่กบัราคาค่าบรกิารทีผู่้รบับรกิาร
ยอมรับหรือพิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจที่จะจ่าย 
(Willingness to pay) ของผู้รบับรกิารทัง้นี้เจตคตขิองผู้รบับรกิารทีม่ต่ีอราคาค่าบรกิารกบั
คุณภาพของการบรกิารของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกนัออกไป 

3. สถานที่บรกิารการเขา้ถงึบรกิารไดส้ะดวกเมื่อลูกคา้มคีวามต้องการย่อมก่อให้เกดิ
ความพงึพอใจต่อการบรกิารท าเลทีต่ ัง้และการกระจายสถานทีบ่รกิารใหท้ัว่ถงึเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ลกูคา้จงึเป็นเรือ่งส าคญั 

4. การส่งเสรมิแนะน าบรกิารความพงึพอใจของผู้รบับรกิารเกดิขึ้นได้จากการได้ยนิ
ขอ้มูลข่าวสารหรอืบุคคลอื่นกล่าวขานถงึคุณภาพของการบรกิารไปในทางบวกซึ่งหากตรงกบั
ความเชื่อที่มอียู่ก็จะรูส้กึดกีบับรกิารดงักล่าวอนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัให้มคีวามต้องการบรกิาร
ตามมาได ้

5. ผู้ให้บรกิารผู้ประกอบการ / ผู้บรหิารการบรกิารและผู้ปฏบิตัิงานบรกิารล้วนเป็น
บุคคลทีม่บีทบาทส าคญัต่อการปฏบิตังิานบรกิารใหผู้ร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจทัง้สิน้ผูบ้รหิาร
การบรกิารที่วางนโยบายการบรกิารโดยค านึงถึงความส าคญัของลูกค้าเป็นหลกัย่อมสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหเ้กดิความพงึพอใจได้ง่ายเช่นเดยีวกบัผู้ปฏบิตังิานบรกิาร
หรอืพนักงานบรกิารที่ตระหนักถึงลูกค้าเป็นส าคญัจะแสดงพฤติกรรมการบรกิารและสนอง
บรกิารทีล่กูคา้ตอ้งการดว้ยความสนใจเอาใจใส่อยา่งเตม็ทีด่ว้ยจติส านึกของการบรกิาร 

6. สภาพแวดล้อมของการบรกิารสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบรกิารมี
อทิธพิลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ลูกคา้มกัจะชื่นชมสภาพแวดลอ้มของการบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการออกแบบอาคาร สถานทีค่วามสวยงามของการตกแต่งภายในดว้ยเฟอรน์ิเจอรแ์ละการให้
สสีรร 

7. กระบวนการบรกิารวธิกีารน าเสนอบรกิารในกระบวนการบรกิารเป็นส่วนส าคัญใน
การสรา้งความพงึพอใจให้กบัลูกค้าประสทิธภิาพของการจดัการระบบการบรกิารส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานบรกิารแก่ลูกค้ามีความคล่องตัวและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ถูกตอ้งมคีุณภาพ 

 
อดุลย์ จาตุรงคกุล(2543: 37) กล่าวว่า ความพอใจของผู้ซื้อหลงัจากที่ได้ซื้อของมา

ขึน้อยูก่บัผลการปฏบิตังิานของสนิคา้หรอืสิง่เสนอขายโดยปกตคิวามพอใจคอืความรูส้กึพงึพอใจ
หรอืผดิหวงัอนัเกดิจากการเปรยีบเทยีบผลหรอืการปฏบิตังิานของผลติภณัฑก์บัความคาดหมาย
ของเขาจะเห็นได้ว่าจุดส าคัญคือ การปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหมายถ้าการ
ปฏบิตังิานไมถ่งึความคาดหมายลกูคา้จะไม่พอใจถ้าการปฏบิตังิานเท่ากบัความคาดหมายลูกคา้
กจ็ะพอใจถา้การปฏบิตังิานสงูเกนิกว่าความคาดหมายลกูคา้กจ็ะพอใจหรอืปิตยินิดเีป็นอย่างยิง่ 
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บรษิทัส่วนมากมุ่งทีจ่ะท าให้ลูกค้าเกดิความพอใจ “สูง” เพราะถ้าเพยีงแต่พอใจแลว้ลูกค้าอาจ
เปลีย่นไปหาสิง่เสนอขายทีด่กีว่าโดยงา่ยความพอใจสูงท าใหไ้ม่เกดิการเปลีย่นตรายีห่อ้จนท าให้
ลกูคา้เกดิความ “ซื่อสตัยต่์อตรายีห่อ้” 

ผู้ซื้อมีความคาดหมายได้อย่างไรความคาดหมายก่อตัวและได้รบัอิทธิพลมากจาก
ประสบการณ์ในการซื้อ จากเพื่อนค าแนะน าของนักการตลาดและสถาบนัต่าง ๆ ตลอดจน
ขา่วสารและสญัญาจากคู่แขง่ขนัของเราถ้านักการตลาดยกระดบัความคาดหมายสูงเกนิไป ผูซ้ือ้
ก็จะผดิหวงัแต่ถ้าบรษิทัวางความคาดหมายไว้ต ่าเกนิไปก็จะไม่จูงใจผู้ซื้อได้ในจ านวนมากพอ
ดงันัน้บรษิทัส่วนใหญ่มกัจะท าให้ความคาดหมายกบัการปฏบิตัิงานของผลติภณัฑ์ของบรษิัท  
“สมน ้าสมเนื้อกนั”  

แมว้่าบรษิทัที่ “มุ่งทีลู่กคา้” จะพยายามสรา้งความ “พอใจสูง” แก่ลูกคา้กต็ามทีจ่รงิแลว้
เป้าหมายหลกัของบรษิทัเหล่าน้ีมไิดมุ้ง่ทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความ “พอใจสงูสุด” ทัง้นี้เพราะ 

1. บรษิทัสามารถเพิม่ความพอใจแก่ลูกคา้โดยการลดราคาหรอืเพิม่บรกิาร แต่ผลทีไ่ดก้็
คอืก าไรตอ้งลดลง 

2. บรษิทัสามารถเพิม่ความสามารถในการท าก าไรไดด้ว้ยวถิทีางต่าง ๆทีไ่ม่ใช่การเพิม่
ความพอใจ เช่น ปรบัปรงุกระบวนการผลติ หรอืลงทุนในการวจิยัและพฒันา (R&D) ใหม้ากขึน้ 

3. บรษิทัม ีStakeholders หลายพวก เช่น พนกังาน ตวัแทนจ าหน่ายผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิ
และชิน้ส่วนประกอบและผูถ้อืหุน้การใชจ้่ายเงนิมากขึน้เพื่อเพิม่ความพอใจแก่ลกูคา้อาจกระท า
ความพอใจของคนกลุ่มอื่น 

บรษิทัตอ้งมกีารปฏบิตักิารบนปรชัญาทีว่่าบรษิทัจะสรา้งความพอใจใหก้บัลูกคา้ในระดบั 
“สูงพอ” ในขณะทีส่ามารถสรา้งความพอใจอย่างน้อยกใ็นระดบัที ่Stakeholders ยอมรบัไดใ้น
ขอบเขตของทรพัยากร คุณค่าผลติภณัฑร์วมในสายตาของลกูคา้และความพงึพอใจของลกูคา้ 
ความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer satisfaction) เป็นระดบัความรูส้กึของลูกคา้ทีม่ผีลจากการ
เปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบตัิผลติภณัฑ์หรอืการท างานของผลติภณัฑ์ กบั
การคาดหวงัของลูกคา้ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้เกดิจากความแตกต่างระหว่าผลประโยชน์
จากผลติภณัฑ์และความคาดหวงัของบุคคลการคาดหวงัของบุคคล (Expectation) เกิดจาก
ประสบการณ์และความรู้ในอดตีของผู้ซื้อส่วนผลประโยชน์จากคุณสมบตัิผลติภณัฑ์หรอืการ
ท างานของผลติภณัฑเ์กดิจากนักการตลาดและฝ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งต้องพยายามสรา้งความพงึ
พอใจให้กบัลูกคา้โดยพยายามสรา้งคุณค่า (Value added) การสรา้งคุณค่าเพิม่จากการผลติ 
(Manufacturing) และจากการตลาด (Marketing) รวมทัง้มกีารท างานร่วมกนักบัฝ่ายต่าง ๆ โดย
ยดึหลกัการสรา้งคุณภาพรวม (Total quality) คุณค่าเกดิจากความแตกต่างทางการแข่งขนั 
(Competitive differentiation) คุณค่าทีม่อบใหก้บัลูกคา้จะต้องมากกว่าต้นทุนของลูกคา้ (Cost) 
ตน้ทุนของลกูคา้ส่วนใหญ่คอื ราคาสนิคา้ (Price) 
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ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ(2541:45) กล่าวว่าความแตกต่างทางการแข่งขนัของ
ผลติภณัฑ ์(Product competitive differentiation) เป็นการออกแบบลกัษณะต่าง ๆของ
ผลติภณัฑห์รอืบรษิทัให้แตกต่างจากคู่แข่งขนัและความแตกต่างนัน้จะต้องมคีุณในสายตาของ
ลกูคา้และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดค้วามแตกต่างทางการแขง่ขนัประกอบดว้ย 
        1. ความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์(Product differentiation)  
        2. ความแตกต่างดา้นบรกิาร (Services differentiation) 
        3. ความแตกต่างดา้นบุคลากร (Personal differentiation) 
        4. ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ (Image differentiation) 
        ความแตกต่างดา้นผลติภณัฑเ์ป็นกจิกรรมของการออกแบบลกัษณะผลติภณัฑข์องบรษิทั
ทีแ่ตกต่างจากผลติภณัฑข์องคู่แขง่ขนัดงันี้ 
        - รปูลกัษณะ (Features) เป็นลกัษณะทางกายภาพทีส่ามารถมองเหน็ได ้
        - คุณภาพการท างาน (Performance quality) เป็นระดบัการท างานพืน้ฐานของผลติภณัฑ ์
         ความแตกต่างดา้นการบรกิาร (Services differentiation) เป็นการสรา้งความแตกต่างกนั
ดา้นการบรกิารทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนัและลกูคา้พงึพอใจซึง่ประกอบดว้ย 
         - ความงา่ยในการสัง่ซือ้ (Ordering ease) เช่นการสัง่ซือ้ทางโทรศพัท ์
        - การขนส่ง (Delivery) กลยุทธก์ารขนส่งจะต้องรวดเรว็ถูกต้องและรกัษาสนิคา้ใหอ้ยู่ใน
สภาพทีด่ ี
         - การตดิตัง้ (Installation) มกัใชก้บัสนิคา้พวกเครื่องใชห้รอืเครื่องจกัรทีม่อีายุการใชง้าน
นานและมมีลูค่าสงู 
        - การฝึกอบรมลูกคา้ (Customer training) การฝึกอบรมลูกคา้หรอืบุคลากรของลูกคา้ให้
ใช ้
         - บรกิารใหค้ าแนะน าลูกคา้ (Customer consulting) บรกิารใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัตวัเลข
ระบบขอ้มลูและบรกิารใหค้ าแนะน าทีผู่ข้ายใหก้บัลกูคา้โดยไมค่ดิมลูค่า 
         - การบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม (Maintenance and repair) เป็นระบบซึ่งก าหนด
โปรแกรมการใหบ้รกิารของบรษิทัเพื่อช่วยเหลอืลูกคา้รกัษาผลติภณัฑใ์หอ้ยู่ในสภาพการท างาน
ทีด่แีละเป็นการบรกิารปรบัปรงุแก้ปญัหาสนิคา้ทีซ่ือ้ไปแลว้ใหก้บัลกูคา้ 

ความแตกต่างกนัดา้นบุคลากร (Personnel differentiation) เป็นการสรา้งความแตกต่าง
ในคุณสมบตัิของบุคลากรธุรกิจจะมขี้อได้เปรยีบคู่แข่งขนัโดยจ้างและฝึกพนักงานที่ดีกว่าคู่
แขง่ขนัซึง่การฝึกพนกังานใหม้คีุณภาพดขีึน้เสนอแนะโดยศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ(2541:209-
216) ประกอบดว้ย 6 ลกัษณะ คอื 

1.ความสามารถ (Competence) พนักงานต้องอาศยัความช านาญและความมคีวามรูใ้น
การขาย 
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2.ความมนี ้าใจ (Courtesy) พนักงานขายต้องมมีนุษยส์มัพนัธม์คีวามเป็นกนัเองและมี
วจิารณญาณ 

3.ความเชื่อถอืได ้(Credibility) พนกังานขององคก์รตอ้งมคีวามน่าเชื่อถอื 
4.ความไว้วางใจได้ (Reliability) พนักงานต้องท างานด้านการบรกิารด้วยความ

สม ่าเสมอและถูกตอ้งสามารถสรา้งความไวว้างใจใหก้บัลกูคา้ 
5.การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) จะต้องใหบ้รกิารและแก้ปญัหาแก่ลูกคา้ดว้ย

ความรวดเรว็ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 
6.การตดิต่อสื่อสาร (Communication) พนักงานต้องใช้ความพยายามที่จะท าความ

เขา้ใจกบัลกูคา้ดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย 
ความแตกต่างด้านภาพลกัษณ์ (Image differentiation) เป็นการสรา้งความแตกต่าง

ดา้นความรูส้กึนึกคดิของลกูคา้ทีม่ต่ีอผลติภณัฑซ์ึง่การพฒันาภาพลกัษณ์ในตราสนิคา้ต้องอาศยั
การตดิต่อสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ ในรปูของ 
         1.สญัลกัษณ์ 
         2.สิง่พมิพส์ื่อวทิย ุและโทรทศัน์ 
         3.บรรยากาศ 
         4.เหตุการณ์ 

เครื่องมอืในการตดิตามและการวดัความพงึพอใจของลูกคา้ (Tools for tracking and 
measuring customer satisfaction) เป็นวธิกีารทีจ่ะตดิตามวดัและค้นหาความต้องการของ
ลกูคา้โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้บรษิทัทีย่ดึปรชัญาหรอืแนวความคดิ
ทางการตลาด (Marketing concept) ทีมุ่่งความส าคญัทีลู่กคา้จะมจีุดมุ่งหมายทีก่ารสรา้งความ
พงึพอใจใหก้บัลกูคา้ 
         การสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้มปีจัจยัทีต่อ้งค านึงถงึ 
         1. วธิกีารสรา้งความพงึพอใจจะท าโดยการลดต้นทุนของลูกคา้ (ลดราคา) หรอืการเพิม่
บรกิารและจดุเด่นของสนิคา้ซึง่จะท าใหก้ าไรของบรษิทัลดลง 
         2. บรษิทัจะต้องสามารถสรา้งก าไรโดยวธิใีดวธิหีนึ่ง เช่น ลงทุนการผลติมากขึน้หรอืมี
การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์(R&D) ในบรษิทัประกอบดว้ย ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ผูข้ายปจัจยัการ
ผลติ คนกลางการเพิม่ความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้จะมผีลกระทบต่อความพงึพอใจของคนเหล่านี้
ดว้ย 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ(2541:47-48) กล่าวว่า วธิกีารตดิตามและวดัความพงึพอใจ
ของลกูคา้สามารถท าไดด้ว้ยวธิกีารต่าง ๆ ดงันี้ 

1. ระบบการตเิตยีนและขอ้เสนอแนะ (Complaint and suggestion systems) เป็นการ
หาข้อมูลทัศนคติของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการท างานของบริษัทปญัหาเกี่ยวกับ



25 

 

ผลิตภณัฑ์และการท างาน รวมทัง้ข้อเสนอแนะต่างๆที่ธุรกิจนิยมใช้จะมกีล่องเพื่อรบัความ
คดิเหน็จากลกูคา้ 

2. การส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer satisfaction surveys) ในกรณีนี้จะ
เป็นการส ารวจความพงึพอใจของลูกค้า เครื่องมอืที่ใช้มากคอืการวจิยัตลาดวธินีี้บรษิทัจะต้อง
เตรยีมแบบสอบถามเพื่อคน้หาความพงึพอใจของลูกคา้โดยทัว่ไปลูกคา้ไม่สนใจจะเลอืกวธิแีรก
ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเปลีย่นไปซือ้ผู้ขายรายอื่นแทนทีจ่ะเสนอแนะค าตชิมใหบ้รษิทัซึง่เป็นผลท าให้
บรษิทัตอ้งสญูเสยีลกูคา้เทคนิคต่าง ๆ ทีใ่ชส้ ารวจความพงึพอใจของลกูคา้มดีงันี้ 

- การให้คะแนนความพงึพอใจของลูกค้า (Rating customer satisfaction) ที่มต่ีอ
ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร โดยอยู่ในรูปของการให้คะแนน เช่น ไม่พอใจอย่างยิง่ไม่พอใจ ไม่แน่ใจ 
พอใจ พอใจอยา่งยิง่ 

- การถามว่าลกูคา้ไดร้บัความพอใจในผลติภณัฑห์รอืบรกิารหรอืไม ่อยา่งไร 
- การถามให้ลูกค้าระบุปญัหาจากการใช้ผลติภณัฑก์ารบรหิารและเสนอแนะประเดน็

ต่างๆทีจ่ะแกไ้ขปญัหานัน้เรยีกว่า การวเิคราะหป์ญัหาของลกูคา้ (Problem analysis)  
- เป็นการถามลูกค้าเพื่อให้คะแนนคุณสมบตัิต่างๆ และการท างานของผลติภณัฑ์

เรยีกว่าเป็นการคะแนน การท างานของผลติภณัฑ ์(Product performance rating) วธินีี้จะช่วย
ใหท้ราบถงึจดุอ่อน จดุแขง็ของผลติภณัฑ ์

- เป็นการส ารวจความตัง้ใจในการซือ้ซ ้าของลกูคา้ (Repurchase intention) 
3. การเลอืกซือ้โดยกลุ่มทีเ่ป็นเป้าหมาย (Goal shopping) วธินีี้จะเชญิบุคคลทีค่าดว่าจะ

เป็นผู้ซื้อที่มศีกัยภาพให้วเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนในการซื้อสนิค้าของบรษิัทและคู่แข่งขนั
พรอ้มทัง้ระบุปญัหาเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร 

4. การวเิคราะหถ์งึลูกคา้ทีสู่ญเสยีไป (Lost customer analysis) ในกรณีนี้จะวเิคราะห์
หรือสัมภาษณ์ลูกค้าเดิมที่เปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอื่น เช่นราคาสูงเกินไป บริการไม่ดีพอ 
ผลติภณัฑไ์มน่่าเชื่อถอืรวมทัง้อาจจะศกึษาถงึอตัราการสญูเสยีลกูคา้ดว้ย        
            

2.4  แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7P 
ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่าหลกั 7P เป็นแนวคดิส าหรบัการวเิคราะห์

จดุอ่อนจดุแขง็ของสนิคา้และบรกิารในดา้นการตลาดโดยพจิารณาจากปจัจยั 7 ประการ กลยุทธ์
ทางการตลาดแบบ 7P ประกอบดว้ยกลยทุธก์ารบรหิารจดัการทัง้หมด 7 ขอ้ ทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

1. Productsผลติภณัฑ ์สนิคา้ หรอื บรกิารส าหรบัตอบสนองความต้องการใหก้บัลูกคา้ 
ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ อาจแบ่งผลติภณัฑอ์อกได้เป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ ผลติภณัฑท์ี่อาจจบัต้องได ้
และผลติภณัฑท์ี่จบัต้องไม่ได้สนิค้าหรอืบรกิาร โดยพจิารณาจากการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ากลยุทธ์ที่ใช้กบัตวัผลติภณัฑ์หรอืจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ของเรา เช่น มแีพกเกจไม่
เหมอืนใคร รสชาตไิมเ่หมอืนใครไมเ่คยมใีนตลาดมาก่อน เป็นตน้ 
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2. Priceความเหมาะสมของราคา (Price) ในตวัสนิคา้และบรกิาร กบั คุณค่า (Value) ที่
ผูใ้ชบ้รกิาร หรอื ลกูคา้จะไดร้บัควรมคีวามสมัพนัธก์นัความเหมาะสมของราคากบัคุณค่าทีลู่กคา้
จะได้รบั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งขนัอื่นๆกลยุทธ์การตัง้ราคาว่าใช้การตัง้ราคาแบบใด สูง ต ่า 
บ่งบอกถงึความเป็น premium ของตวัผลติภณัฑต์ัง้ราคาแบบ 99 29 หรอืราคาสงู หรอือื่น ๆ 

3. Placeสถานทีใ่นการน าเสนอ หรอืส าหรบัใชใ้นการขายสนิคา้ และ บรกิาร ควรเลอืก
ท าเลที่ตัง้ หรอืช่องทางในการขายสนิค้า ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเรามากที่สุดสามารถเดนิทาง
สญัจรไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็มรีะบบการตดิต่อสื่อสารทีด่ใีนบรเิวณนัน้ๆสถานทีจ่ดัจ าหน่ายหรอื
ช่องทางในการจดัจ าหน่าย ซึ่งจะพจิารณาจากความสะดวกและปรมิาณของลูกค้าช่องทางจดั
จ าหน่ายใช่ช่องทางใด เช่น อาจใช ้การขายทางอนิเตอรเ์น็ต มหีน้ารา้น ขายผ่านตวัแทน เป็น
ตน้ขายเหลา้พ่วงเบยีร ์เป็นตน้ 

4. Promotionมกีารส่งเสรมิการตลาดในตวัผลติภณัฑด์ว้ยการจดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการ
ขายซึง่ถอืไดว้่าเป็นหวัใจหลกัของการขายในขัน้ตน้เลยกว็่าไดก้ารส่งเสรมิการขายทีจ่ะท าใหเ้กดิ
แรงจงูใจในการซือ้สนิคา้มกีารส่งเสรมิการตลาดการโฆษณา ลด แลก แจก แถม 

5. People, Employeeดา้นบุคคล หรอื พนักงานขององค์กรจะต้องมีความสามารถใน
การตอบสนองผูใ้ชบ้รกิาร มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และมคีวามสามารถในการแก้ปญัหาต่างๆ 
หรอื เพื่อการสรา้งค่านิยมใหแ้ก่องค์กรความรูค้วามสามารถและความน่าเชื่อถอืของบุคลกรตวั
คนในองค์กรมกีารบรกิารดหีรอืมคีนเก่งท างานในองคก์รPeople ถอืว่ามคีวามส าคญักบัธุรกจิที่
ต้องท าหน้าที่บรกิารเป็นอย่างมากค่ะ เพราะธุรกิจต่าง ๆ ในปจัจุบนัส่วนใหญ่อาศัยคนเป็น
เครื่องมอืในการท างาน หากต้องการใหบ้รกิารถูกจดัอนัดบัอยู่ในขัน้ดเีลศิ ดฉิันคดิว่าคุณจะต้อง
สรรหาผู้ที่มีใจรกังานทางด้านบริการ บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ที่ส าคญัจะต้องมีความรู้และ
ความสามารถพิเศษในหน้าที่เป็นอย่างดี นอกจากน้ีแล้วยงัต้องมีความอดทนต่อปญัหาที่
เกดิขึน้ และพยายามเรยีนรูท้ี่แก้ไขปญัหาเพื่อน าไปสู่การให้บรกิารที่ดทุีกวนัน้ีมบีรษิทัห้างรา้น
ต่าง ๆ ทีส่ามารถมดัใจผูบ้รโิภคไดด้ว้ยการใหบ้รกิาร ทัง้ก่อน ระหว่างและหลงัการขาย 
การพฒันาตนเองเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการบรกิารนัน้ถอืว่าเป็นกลยุทธ์ที่มองขา้มไม่ได้
เลยทเีดยีว เนื่องจากทุกวนันี้การแข่งขนัจะบอกคุณเองว่าควรจะท าอย่างไร เพื่อให้การบรกิาร
ของคุณนัน้สามารถรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ไดส้งูสุด 

6. Physical Evidence / Presentationเป็นการสรา้งคุณภาพโดยรวมใหก้บัภาพลกัษณ์
ของสนิคา้และบรกิารรวมถงึทัง้ดา้นปรบัปรุงคุณภาพทางกายภาพอื่นๆ อกีดว้ย  สิง่ทีป่รากฎต่อ
สายตาลูกค้าเช่น ส ีรปูร่าง แพค็เกจ บรรยากาศภายในรา้น เป็นต้นหลกัฐานทานกายภาพเช่น 
รา้นตดัผม มเีกยีรตบิตัร แชมป์ตดัผม ท าใหลู้กคา้เชื่อมัน่ หรอืมกีารใส่ยนิูฟอรม์ เหมอืนกนั ท า
ให้คนเชื่อมัน่ในมาตรฐานของรา้นเป็นต้นPhysical Evidence ว่าด้วยเรื่องหลกัฐานการแสดง
ความเป็นมอือาชพีของการให้บรกิาร ทุกสิง่ทุกอย่างที่ถูกจดัว่าเป็นปจัจยัที่ใช้ในการแข่งขนั
จะตอ้งรบัรูไ้ดว้่าก าลงัใชบ้รกิารมอือาชพี ตวัอย่างเช่นสถานทีใ่หบ้รกิารต้องบ่งบอกถงึความเป็น
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มอือาชพีดว้ย หากคุณปล่อยใหม้าตรฐานความสะอาดและปลอดภยัของคลนิิกรกัษาฟนัใกลเ้คยีง
กบัซุม้ถอนฟนัขา้งถนน ลกูคา้ส่วนใหญ่กจ็ะไมม่ัน่ใจความเป็นมอือาชพีของคุณอย่างแน่นอน 

7.Processกระบวนการต่างๆในการจดัการด้านสนิค้าและบรกิาร มรีะเบยีนขอ้ปฏบิตัทิี่
ชดัเจนและรวดเรว็เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารเกดิความประทบัใจ  กระบวนการในการจดัการด้านการ
บรกิารทีจ่ะท าใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจ และเกดิความภกัดใีนตวัสนิคา้กระบวนการผลติภณัฑ์
ที่รวดเร็ว ผิดพลาดน้อย และท าได้งานมาก Process ว่าด้วยการพูดถึงกระบวนการ
ท างาน เนื่องจากงานดา้นบรกิารต้องมกีระบวนการทีช่ดัเจน จะต้องมกีารออกแบบกระบวนการ
ท างาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนั โดยเฉพาะผู้ที่ท าหน้าที่ให้บรกิารต้องมคีวามเข้าใจใน
กระบวนการท างานในทศิทางเดยีวกนั ไมใ่ช่ว่าพนักงานคนนี้พูดอย่างหนึ่ง และอกีคนกใ็หข้อ้มลู
อกีอยา่งหนึ่ง หากใครกต็ามทีก่ าลงัใหบ้รกิารแบบตวัใครตวัมนั แบบเอาตวัรอดไปวนั ๆ ในทีสุ่ด
ลูกค้าก็จะจบัได้ว่ากระบวนการท างานของคุณนัน้ยอดแย่  ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าและบรกิาร
ประเภทไหนกต็าม ทุกองคก์รจะตอ้งมแีผนการท างานทีด่เียีย่ม ทุกคนต้องเขา้ใจและรูว้่าขัน้ตอน
ต่าง ๆ เริม่ต้นและต้องจบลงอย่างไร ที่ส าคญัพนักงานฝ่ายบรกิารจะต้องเข้าใจกระบวนการ
ท างานและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างดเียีย่ม 

หากองค์กรของคุณมกีระบวนการที่ยุ่งยากซบัซ้อน อย่าปล่อยให้ลูกค้าเกิดความไม่
แน่ใจหรอืรูส้กึลงัเลว่าตนเองนัน้มสีมองน้อยนิดทีไ่ม่สามารถเขา้ใจว่าจะต้องเริม่ต้นท าอะไร  หรอื
ตอ้งโยนความผดิใหฝ้า่ยบรกิารทีไ่มม่คีวามชดัเจน และไมส่ามารถอธบิายใหเ้ขาและเธอเหล่านัน้
ว่าจะตอ้งเจอกบัอะไรบา้งในระหว่างทีก่ าลงัถูกใหบ้รกิารซึง่ทัง้หมดนี้กค็อืรายละเอยีดโดยย่อของ
ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7P’s นัน้เองส าหรบัน าไปปรบัใชก้บัหน่วยงานหรอืองคก์รเพื่อให้
เกดิประสทิธภิาพทางดา้นสนิคา้และบรกิารอย่างดทีีสุ่ดในทุกดา้นขององคก์ร  

 
2.5การบริหารลูกค้าสมัพนัธ:์ CRM (Customer Relationship Management) 

ความหมายของการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 
 
ชื่นจติต์  แจง้เจนกจิ (2546:12-13)  กล่าวว่า คอื กจิกรรมการตลาดทีก่ระท าต่อลูกค้า

อาจจะเป็นลูกค้าผูบ้รโิภคหรอืลูกคา้คนกลางในช่องทางการจดัจ าหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง
มุ่งให้ลูกค้าเกดิความเขา้ใจมกีารรบัรูท้ีด่ตีลอดจนรูส้กึชอบบรษิทัและสนิคา้หรอืการบรกิารของ
บรษิัททัง้นี้จะมุ่งเน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทางมจีุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความสมัพนัธ์
ระหว่างบรษิทักบัลกูคา้ใหไ้ดป้ระโยชน์ทัง้สองฝา่ย (Win-Win Strategy) เป็นระยะเวลายาวนาน 

กล่าวโดยสรุป  การบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ หมายถึงกระบวนการหรอืกจิกรรมใดๆ ที่
น ามาสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้  การสรา้งความพงึพอใจในตวัสนิคา้และบรกิารใหก้บัลูกคา้ได้
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อย่างต่อเนื่อง  การรกัษาลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรกัภักดีในตราสินค้าและสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดต่ีอองคก์รโดยใหไ้ดร้บัประโยชน์ทัง้สองฝา่ย ทัง้ต่อตวัลกูคา้และองคก์ร 
(Win-Win Strategy) อยา่งต่อเนื่องเป็นระยะยาวนาน 
 

วตัถปุระสงคข์องการบริหารลูกค้าสมัพนัธ์ 
ชื่นจติต์ แจง้เจนกจิ(2546:44-46) กล่าวว่า การบรหิารลูกคา้สมัพนัธใ์ดๆ กต็ามลว้นแต่

มวีตัถุประสงคส์ าคญั ดงันี้ 
1. เพื่อเพิม่ยอดขายสนิคา้การบรกิารของบรษิทัอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง 
2. เพื่อสรา้งทศันคตทิี่ดต่ีอสนิคา้หรอืการบรกิารและบรษิทัท าให้ลูกคา้ทราบวธิกีารใช้

สนิคา้อย่างถูกต้องสามารถจดจ าและมภีาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอบรษิทัและสนิคา้หรอืบรกิารของบรษิทั
ในระยะยาว 

3. เพื่อให้ลูกค้ามคีวามจงรกัภกัดต่ีอบรษิัทสินค้าหรอืบรกิารกรณีที่บรษิัทมสีนิค้า
จ าหน่ายหลายสายผลติภณัฑ์การที่ลูกค้าซื้อสนิค้าของบรษิัทในสายผลติภณัฑ์หนึ่งแล้วรู้สึก
ประทบัใจในทางบวกโอกาสทีบ่รษิทัจะเสนอขายสนิคา้ในสายผลติภณัฑอ์ื่น (Cross Selling) ได้
ส าเรจ็กจ็ะมมีากขึน้ 

4. เพื่อใหล้กูคา้แนะน าสนิคา้หรอืการบรกิารต่อไปยงัผูอ้ื่นเกดิการพดูแบบปากต่อปาก  
(Words-of-Mouth) ในทางบวกเกี่ยวกบัสนิค้าซึ่งมคีวามน่าเชื่อ ถือมากกว่าค ากล่าวอ้างใน
โฆษณาเสยีอกี 
 

ความส าคญัของการบริหารลกูค้าสมัพนัธ ์
 
ชื่นจติต์ แจง้เจนกจิ (2546: 44-46) กล่าวถงึความส าคญัของการบรหิารลูกคา้สมัพนัธม์ ี

4 ประการ ไดแ้ก่ 
1. สร้างความสมัพนัธ์กบัลูกค้าผู้บรโิภคหรอืคนกลางในช่องทางการตลาดแต่ละราย 

(Customized) อยา่งเป็นกนัเอง (Personalized) 
2. การบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์อาจจะยงัไม่ได้เพิม่ยอดขายในทนัทหีากแต่ผลลพัธ์ในรูป

ของยอดขาย จะเกิดขึ้นในระยะยาวจากการที่ลูกค้ารู้สึกประทบัใจมีความเข้าใจและรบัรู้ที่
ด ีดงันัน้สิง่ที่ได้รบัจากการบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ คอืการผูกสมัพนัธ์กบัลูกค้าอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว (Long-Time Relationship) 

3. บรษิัทและลูกค้าได้ประโยชน์จากการบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ทัง้สองฝ่าย (Win-Win 
Strategy) 

4. ช่วยใหเ้กดิการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) 
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แบชเชอรเ์ลอรอ์นิเตอร ์(อ้างในวรีพงศ์ จนัทรส์นาม, 2551)กล่าวถงึความส าคญัที่จะ
ไดร้บัจากความสมัพนัธท์ีด่ ีดงันี้ 

1. สรา้งความจงรกัภกัด ี(Loyalty) ของลกูคา้ในระยะยาว 
2. เพิม่ยอดขายในระยะยาวจากการศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่นัน้

มากกว่า 5 เท่า 
3. ลูกค้าเก่ามแีนวโน้มที่จะซื้อสนิค้าและบรกิารจากบรษิทัในอนาคตสูงสร้างประวตัิ

ชื่อเสยีงภาพพจน์ทีด่ขีองบรษิทัเพราะลกูคา้จะบอกกนัปากต่อปาก 
4. เพิม่โอกาสในการเตบิโตของธุรกจิ Nykamp(ชมพูนุช สุนทรนนท์, 2549) ไดก้ล่าวถงึ

ความส าคญัของการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์ดงันี้ 
1. สรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนั (competitive advantage) คอืการสรา้ง 

ความแตกต่างในผลติภณัฑ์และบรกิารให้เกิดความแตกต่างเหนือคู่แข่งขนัในธุรกิจเดยีวกัน 
น าไปสรา้งความแตกต่างใน 4 ดา้น 

2.การสรา้งความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์(product differentiation) โดย 
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์เช่น ประโยชน์ ความน่าเชื่อถอืความสะดวกในการใชง้าน 
ความจงูใจหรอืความดงึดดูใจ เป็นตน้ 

3.การสรา้งความแตกต่างดา้นบรกิาร (service differentiation) เพิม่ขดี 
ความสามารถการบริการให้สูงกว่าคู่แข่ง เช่น ความรวดเร็วการให้บริการความน่าเชื่อถือ
ตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการ ความสะดวกสบาย     

4.การสรา้งความแตกต่างดา้นบุคลากร (people differentiation) เกีย่วขอ้งกบั 
การสรรหา และการฝึกอบรมบุคลากรให้มคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะและความพรอ้มในการ
ปฏบิตังิาน 

5.การสรา้งภาพลกัษณ์ (image differentiation) การปลกูฝงัใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรู ้
ถึงลักษณะเด่นขององค์กรและตราผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นถึงความ
แตกต่างทีม่อียูไ่ดอ้ยา่งชดัเจน 

6. การตอบสนองความคาดหวงัของลกูคา้ (customer expectation) ดา้นการน า 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีท่นัสมยัมาใชเ้ป็นเครื่องมอืท าความเขา้ใจความต้องการ
ของลูกค้าการวเิคราะหใ์ชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มลูลูกคา้ (customer database) การใชบ้รกิาร
หรอืการท าธุรกรรมในอดตีข้อมูลส่วนบุคคล ความชอบหรอืความสนใจ และขอ้มูลอื่นๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างองคก์รและลกูคา้การเขา้ถงึขอ้มลูของลกูคา้ 

กล่าวโดยสรุป  สามารถในการบรกิารลูกค้าได้ดขีึ้นรู้ความสนใจ ความต้องการของ
ลูกค้าน าเสนอสนิค้าที่เหมาะสม การบรกิารหลงัการขายแก่ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้การ
สรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ในระยะยาว  จะช่วยเพิม่ความจงรกัภกัด ี(Loyalty) ทีลู่กค้ามต่ีอ
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บรษิทั    ลดการสญูเสยีลูกคา้ ลดต้นทุนการตลาดเพิม่รายไดจ้ากการทีลู่กคา้ซือ้ซ ้า หรอืแนะน า
ใหค้นรูจ้กัซือ้สนิคา้ขององคก์ร 
 

ระดบัและรปูแบบความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทักบัลกูค้า 
ชื่นจติต์ แจง้เจนกจิ (2546: 44-46)กล่าวว่าบนัไดการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทั

กบัลกูคา้น าไปสู่ความจงรกัภกัดใีนสนิคา้บรษิทัมอียู ่6 ระดบั ดงันี้ 
1. ระดบัลูกคา้คาดหวงั (Prospect) หลงัจากหาขอ้มลูว่ารายใดมคีวามเป็นไปไดใ้นการ

ตดัสนิใจซื้อ มอี านาจซื้อ สามารถตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรอืการบรกิารจากกลุ่มลูกค้าคาดหวงัใน
ข่ายสงสัยเหลือกลุ่มผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นลูกค้าคาดหวงัจะตอบสนองต่อโปรแกรมการตลาด
โปรแกรมการบรหิารลกูคา้สมัพนัธข์องบรษิทั 

2. ระดบัผูซ้ือ้ (Purchasers) ขัน้ต่อไปบรษิทัต้องจดัโปรแกรมการตลาดและโปรแกรม
การบรหิารลกูคา้สมัพนัธท์ีจ่ะท าใหผู้ซ้ือ้เหล่านี้กลบัมาซือ้ซ ้าอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง 

3. ระดบัลูกค้า (Client) ผู้บรโิภคหรอืธุรกิจที่ซื้อสนิค้าการบรกิารของบรษิัทอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง มภีาพลกัษณ์ที่ดี มคีวามจงรกัภกัดีต่อบรษิัทและสินค้าหรอืการ
บรกิารแนะน าสนิคา้หรอืการบรกิารของบรษิทัใหผู้อ้ ื่นไดท้ดลองใชพ้รอ้มทัง้ปกป้องชื่อเสยีงจาก
การโจมตขีองคู่แขง่ในทีสุ่ด 

4. ระดบัลูกคา้ผูส้นับสนุน (Supporter) คอืลูกคา้ประจ าทีรู่ส้กึชอบบรษิทั     มทีศันคติ
ภาพลกัษณ์ที่ด ีต่อบรษิทัและสนิค้าหรอืการบรกิารของบรษิัทการที่จะท าให้ลูกค้าผู้สนับสนุน
เหล่านี้ ออกมาสนบัสนุนอยา่งจรงิจงันัน้บรษิทัจ าเป็นต้องสรา้งสมัพนัธก์บัลูกคา้ผูส้นับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 

5. ระดบัผูม้อุีปการคุณ (Advocates) คอืลูกคา้ผูใ้หก้ารสนับสนุนกจิกรรมของบรษิทัมา
ตลอดคอยแนะน าลกูคา้และลกูคา้รายอื่นใหม้าซือ้สนิคา้การบรกิารเรยีกว่าท าการตลาดภายนอก
แทนบรษิทั 

6. ระดบัหุน้ส่วนธุรกจิ (Partners) คอืลูกค้าที่ก้าวขึน้ไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกจิมสี่วน
รว่มในรายรบัรายจ่ายและผลก าไรของบรษิทั 

 
รปูแบบการสรา้งความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ Kotler (อ้างในวริะพงศ์ จนัทรส์นาม, 2551) 

กล่าวว่า ม ี4รปูแบบ ดงันี้ 
1. รปูแบบพืน้ฐาน (Basic Marketing) เป็นรปูแบบความสมัพนัธข์ ัน้เริม่ต้นทีพ่นักงาน

ขายของบรษิทัทาการเสนอขายสนิคา้กบักลุ่มทีเ่ป็นลูกคา้คาดหวงัเพื่อผลกัดนัใหเ้กดิพฤตกิรรม
การซือ้ 
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2. รูปแบบการตลาดเชงิรบั (Reactive Marketing) เป็นรูปแบบที่พนักงานขายหรอื
บรษิทัพยายามสานความสมัพนัธก์บัลกูคา้ในระดบัทีเ่หนือขึน้ไปจากการซือ้ขายสนิคา้ในรปูแบบ
พืน้ฐาน 

3. รปูแบบการตลาดเชงิรุก (Proactive Marketing) พนักงานขายหรอืพนักงานฝ่ายขาย
เทคนิคของบริษัท จะเป็นฝ่ายออกไปเยี่ยมลูกค้าถึงบ้านที่ท างานหรอืร้านค้า เพื่อน าเสนอ
ขา่วสารขอ้มลูใหม่ๆ  เกีย่วกบัสนิคา้ 

4. รปูแบบหุน้ส่วนธุรกจิ (Partnership Marketing) การสนับสนุนการด าเนินงานจดัการ
ฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารร้านค้าเนื่องจากผลก าไรของร้านค้าที่เพิ่มขึ้นท าให้ผลก าไร
โดยรวมของบรษิทัเพิม่ขึน้ดว้ย 
 

ประเภทและองคป์ระกอบของการบริหารลกูค้าสมัพนัธ ์
ชื่นจติต์ แจง้เจนกจิ (2546: 44-46) ไดแ้บ่งการบรหิารลูกคา้สมัพนัธต์ามกลุ่มเป้าหมาย 

เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. การบรหิารลูกคา้สมัพนัธร์ะดบั Traders คอืโปรแกรมการบรหิารลูกค้าสมัพนัธท์ี่มี

กลุ่มเป้าหมายเป็นคนกลางในช่องทางการจดัจ าหน่ายเช่น ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลกีตวัแทน
นายหน้า 

2. การบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ระดบั Consumers คอืโปรแกรมการบรหิารงานลูกค้า
สมัพนัธ ์ทีม่กีลุ่มเป้าหมายเป็นผูบ้รโิภค 
 

องค์ประกอบหลกัของการบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์คอืการจดัระบบล าดบัเหตุการณ์ส าคญั
ต่างๆ Lawson-Body และ Limayemอา้งในวริะพงศจ์นัทรส์นาม(2551) ประกอบดว้ย 

1. การตดิตามลกูคา้ (Customer Prospecting) คอืการเสาะแสวงหาศกึษาความต้องการ
ความจ าเป็นของลูกคา้ใหม่และไดม้กีารท าส ารวจเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่างๆเพื่อเตรยีมผลติภณัฑ ์
และสิง่ทีด่งึดดูใจส าหรบัลกูคา้        

2. สมัพนัธภาพกบัลูกคา้ (Relations with Customers) คอื การเริม่ต้นการพฒันาการ
รกัษาและการสรา้งช่องทางการตดิต่อสื่อสารเพื่อรองรบัลกูคา้ใหรู้ส้กึดยีิง่ขึน้ไป 

3. การบรหิารการสื่อสารระหว่างกนั (Interactive Management) คอืการมกีารตดิต่อ
โตต้อบ เชื่อมโยง แลกเปลีย่นขอ้สนเทศการปฏสิมัพนัธก์นัระหว่างลกูคา้กบัองคก์ร 

4. การเขา้ใจความคาดหวงัของลูกคา้ (Understanding Customer Expectations) คอื
กระบวนการทางธุรกจิที่สร้างมวลความรูเ้กี่ยวกบัความคาดหวงัความจ าเป็นของลูกค้าเตรยีม
ผลติภณัฑก์ารบรกิารทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัลกูคา้ 
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5. การใหอ้ านาจ (Empowerment) หมายถงึกระบวนการน าเอาการสนับสนุนส่งเสรมิ
และการใหร้างวลัแก่พนกังานทีไ่ดร้เิริม่และมสี่วนในการสรา้งสรรคค์ุณค่าและช่วยแก้ไขปญัหาให้
ลกูคา้ได ้

6. การเป็นหุน้ส่วน (Partnerships) หมายถงึการส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ 
แก่ผู้จ ัดหาสินค้าคู่ค้าที่ได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์กับลูกค้าเพิ่มแรงปรารถนาการบริการสู่
ผลติภณัฑ ์ 

7. การท าใหเ้ฉพาะเจาะจงบุคคล (Personalization) คอืการมอบหมายใหแ้ต่ละสายงาน
ธุรกิจน าเสนอลูกค้าและพัฒนาหรือเตรยีมผลิตภัณฑ์เฉพาะให้พิเศษส าหรบัลูกค้าเป็นการ
เฉพาะเจาะจง 
 
แนวทางการรกัษาลกูค้า 

การรกัษาลกูคา้ปจัจบุนัใหอ้ยูก่บัเราตลอดไป เสนอแนะโดย ชื่นจติตแ์จง้เจนกจิ(2546) 
มดีงันี้ 

1. สรา้งคุณค่าเพิม่ตอ้งสรา้งความรูส้กึใหเ้กนิกว่าความพอใจ 
2. ใหบ้รกิารก่อนและหลงัการขายอยา่งเป็นกนัเอง 
3. ใชศู้นยก์ลางการรบัขอ้มลู(Call Center) ทัง้ปรบักองหลงั (Back Office) ใหแ้ขง็แกร่ง

ดว้ย 
4. ใชโ้ปรแกรมส่งเสรมิการขายทีห่วงัผลระยะยาว 
5. ตัง้ฝา่ยลกูคา้สมัพนัธม์าดแูลการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้โดยตรง 
6. ใหค้วามเสมอภาคในการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ทุกคน 
7. ส ารวจคู่แขง่ และส ารวจสถานการณ์ทางการตลาดอยูเ่สมอ 
8. ยดึหลกัแนวคดิการตลาดตามสัง่แบบมวลรวม (Mass Customization) 
9. สรา้งการตลาดภายใน (Internal Marketing) ทีแ่ขง็แกร่งมกีองหลงั (Back Office) ที่

ด ี
10. ฝ่ายบรหิารต้องเหน็ความส าคญัในการสนับสนุนอย่างจรงิจงัและใหค้วามร่วมมอืใน

ทุกดา้น 
11. สรา้งต้นทุนอุปสรรคการเปลีย่นไปเป็นลูกค้าบรษิทัอื่น (Switching Cost) สรา้ง

อุปสรรคในการเปลีย่นไป รว่มรายการส่งเสรมิการใหบ้รกิารของบรษิทัอื่น 
12. กรณีที่ลูกค้าเป็นคนกลางในช่องทางการตลาดเน้นเขา้ไปมสี่วนร่วมช่วยเหลอืการ

ใหบ้รกิารหรอืกลุ่มผลติภณัฑ ์(Category Management) ทีล่กูคา้วางจ าหน่ายในรา้น ช่วยการจดั
วางสนิคา้ในรา้นเป็นตน้ 
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ประโยชน์ของการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 
เป็นเครื่องมอืที่มบีทบาทเข้าชดเชยประสทิธภิาพที่หายไป  ของเครื่องมอืการตลาด

แบบเดมิๆ  การมสี่วนประสมการตลาดที่ดี สร้างความพงึพอใจได้ในปจัจุบนัแต่ไม่อาจสรา้ง
หลกัประกนัในความจงรกัภกัดขีองลูกค้าในระยะยาวได้  การบรหิารความสมัพนัธ์ที่ประสบ
ความส าเรจ็น ามาซึง่ผลก าไรในระยะยาว  ซึง่เป็นเป้าหมายส าคญัของการตลาด (จุฑารตัน์ ไชย
ซาววงศ ์,2549: 10) 
การออกแบบกลยทุธด้์านการตลาด 

ขัน้ตอนท่ี 1   วิเคราะห์ว่าลูกค้าเป็นใครขัน้แรกในการวางกลยุทธ ์CRM นัน้ ต้อง
ทราบว่าลูกคา้เป้าหมายเป็นใครเป็นระดบั Trade หรอืระดบั Consumers หรอืทัง้สองกลุ่มการ
สรา้งความสมัพนัธล์กูคา้ในตลาดธุรกจิและตลาดผูบ้รโิภคมคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก 

ขัน้ตอนท่ี 2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดบริษัทต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายนอก (ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ระดบัมหภาคและสภาพแวดล้อมระดบัจุลภาค) และสภาพแวดล้อมภายในบรษิัทที่ต้องการ
ประสบความส าเรจ็ในตลาดตอ้งสรา้งระบบขอ้มลูทางการตลาดทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจ 
  ขัน้ตอนท่ี 3  การแบ่งส่วนตลาดก าหนดตลาดเป้าหมาย และก าหนดต าแหน่ง 
ผลิตภณัฑจ์ากเครอืข่ายการสรา้งคุณค่าแก่ลูกค้ากบัคลงัขอ้มลูสภาพแวดลอ้มทางการตลาดท า
ให้รู้ว่าลูกค้าที่มคีวามเป็นไปได้ในการจดัระบบ CRM เป็นใคร การจดัระบบ CRM ให้กบั
ผูบ้รโิภคทุก ๆ รายเหมอืนกนัย่อมไม่ท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่าตนเป็น “คนพเิศษ” จงึน่าจะมเีกณฑ์
อะไรบางอย่างที่ใช้แบ่งลูกค้า ออกเป็นส่วน ๆ ที่เ รียกว่าการแบ่งส่วนตลาด (Market 
Segmentation) กลุ่มย่อยที่แบ่งไดม้ลีกัษณะบางอย่างเหมอืนๆ กนัภายในกลุ่มแตกต่างไปจาก
กลุ่มอื่น เรยีกว่า ส่วนครองตลาด (Market Segments) เป็นธุรกจิคา้ส่ง ธุรกจิคา้ปลกี ผูบ้รโิภค
ใชเ้กณฑใ์ดเกณฑห์นึ่งหรอืหลายเกณฑร์่วมกนัเพื่อแบ่งกลุ่มลูกคา้นักการตลาดต้องการแบ่งให้
เหลอืส่วนย่อยของตลาดที่มขีนาดเลก็ที่สุดเท่าที่จะท าไดเ้รยีกว่า “Niche Market” นัน่เอง ให้
เหลอืเพยีงผูบ้รโิภค หรอืธุรกจิคา้ส่งหรอืธุรกจิคา้ปลกีเพยีง 1 ราย ในส่วนของตลาดตามแนวคดิ
การตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One – to – one Marketing) เลอืกกจิกรรมการตลาดทีล่กัษณะเป็น
กนัเอง พเิศษเฉพาะเจาะจงเน้นการสื่อสารแบบสองทาง สร้างสมัพนัธ์กบัลูกค้าแต่ละรายขัน้
ต่อไปบรษิทัก็จะเลอืกส่วนย่อยของตลาด  เป็นกลุ่มเป้าหมายระบบ CRM ทีเ่รยีกว่าเป็นการ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting)  โดยทัว่ไปแลว้กลยุทธ์การเลอืกตลาดเป้าหมายจากส่วน
ของตลาดทีเ่ป็นไปไดห้ลาย ๆ ส่วนม ี3 ทางเลอืก ไดแ้ก่ 

1. กลยทุธก์ารตลาดแบบไม่แตกต่าง (Undifferentiating) 
2. กลยทุธก์ารตลาดแบบแตกต่าง (Differentiation)  
3. กลยทุธก์ารตลาดมุง่เฉพาะส่วน (Market Concentration) 
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ขัน้ตอนท่ี 4   จดัท าแผนภาพตลาด (Market Map)หลงัจากทีบ่รษิทัสามารถเลอืก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของระบบ CRM จากส่วนของตลาดที่น่าสนใจและมคีวามเป็นไปได้มาก
ทีสุ่ดขัน้ต่อไปบรษิทัควรจะจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละกลุ่มเป้าหมายว่าควรให้ความส าคญั
กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายใดเป็นอนัดบัแรกและรองลงไปเครื่องมอืทีน่ ามาใช้ คอื แผนภาพตลาด 
(Market Map) ซึง่เป็นแผนภาพทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึกจิกรรมการจดัจ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัพรอ้ม
ทัง้ชีใ้หเ้หน็ถงึปรมิาณและหรอืมลูค่าขายของสนิคา้หรอืการบรกิารทีถู่กจ าหน่าย 

ขัน้ตอนท่ี 5   พิจารณาหน่วยในการตดัสินใจซ้ือและระดบัความสมัพนัธ์ของ
ลูกค้าแต่ละรายหลงัจากบรษิทัทราบกลุ่มลูกคา้เป้าหมายระบบ CRM ล าดบัความส าคญัลูกคา้
แต่ละกลุ่มในการจดัระบบ CRM ของบรษิัทแล้วสิง่ส าคญัที่จะท าให้ระบบ CRM ประสบ
ความส าเรจ็คอืการพจิารณาว่าในกลุ่มเป้าหมายของระบบ CRM แต่ละกลุ่ม ใครมบีทบาทเป็น
ผูใ้ชผู้ม้อีทิธพิล ผูต้ดัสนิใจ ผู้อนุมตั ิผูซ้ือ้ผูส้กดักัน้พจิารณาระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทักบั
กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของระบบCRM แต่ละกลุ่มว่าอยูใ่นระดบัใด 

ขัน้ตอนท่ี 6   การจดัท าแผนการตลาดส าหรบั CRM ขัน้ตอนต่อไปของการวางกล
ยุทธ ์CRM ก่อนจะมกีารน าไปปฏบิตัใิช้และประเมนิผลคอืการจดัท าเป็นแผนการตลาดส าหรบั
ระบบ CRM ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น แผนการตลาดประจ าปีเป็นตน้ 

องคป์ระกอบของแผนการตลาดประกอบดว้ย 8 ส่วนคอื 
1. บทสรุปส าหรบัผูบ้รหิาร 
2. สถานการณ์การตลาดในปจัจบุนั 
3. การวเิคราะหโ์อกาสและประเดน็ส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
4. วตัถุประสงคแ์บ่งเป็นวตัถุประสงคท์างการเงนิ และทางการตลาด 
5. กลยุทธ์การตลาดระบุถงึกจิกรรมการตลาดที่น ามาใช้กบัลูกค้าเป้าหมายขอระบบ 

CRM แต่ละกลุ่ม 
6. แผนปฏบิตักิาร 
7. ประมาณการงบก าไรขาดทุน 
8. การควบคุมคอืการควบคุมประเมนิผลที่เกดิขึน้ตามแผนปจัจุบนัการลงทุนในธุรกจิ

ใหมผู่ล้งทุนตอ้งเขยีนแผนธุรกจิหรอืแผนการตลาดเพื่อการด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละ
มทีางแกไ้ขถา้มอุีปสรรค 

ขัน้ตอนท่ี  7 การน าแผน CRM ไปปฏิบติัใช้และประเมินผลแผนการตลาดส าหรบั
ระบบ CRM ทีด่มีคีวามครบถ้วนอาจไม่สามารถน าไปปฏบิตัใิชไ้ดอ้ย่างประสบความส าเรจ็ เช่น
สภาพแวดลอ้มทางการตลาดเปลีย่นแปลงไป ท าใหแ้ผนการตลาดส าหรบัระบบ CRM ทีจ่ดัท า
ลา้สมยัไป การน าแผนการตลาดไปปฏบิตัใิช้จงึเป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ทีผู่้บรหิารต้องศกึษาท า
ความเขา้ใจ  การประเมนิผลระบบ CRM เป็นการตรวจสอบผลลพัธ์ที่ได้ กบัเป้าหมายที่ตัง้
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ไว้   คอืการสรา้งคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งขนัเพื่อน าเสนอต่อลูกคา้อย่างต่อเนื่อง (ปิยะนารถ  
สงิหช์,ู2555, ยอ่หน้า, ออนไลน์) 
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ตารางที ่1 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี
 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้ง
กบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงานน้ี
ตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวั
แปรจากผลงานน้ี 

ด ารงคศ์กัดิ ์ชยัสนิท การบรหิารการคา้ปลกี 
(2536) 

บุคคล กายภาพ
กระบวนการ 

ลกัษณะของการบรกิารที่
ด ี

ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ 
และคณะ  

กลยทุธก์ารตลาดและ
การบรหิารการตลาด  

(2541) 

ส่วนประสม
การตลาด

(Marketing Mix)  
หรอื 7P 

เป็นแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัธุรกจิทีใ่หบ้รกิารซึง่
ใชว้่านประสมทาง

การตลาด 7P ในการ
ก าหนดกลยุทธ ์

วรีพงษ์ เฉลมิจริะรตัน์ คุณภาพในงานบรกิาร 
(2543) 

บุคคล กายภาพ
กระบวนการ 

คุณลกัษณะ7 ประการ
แห่งการบรกิารทีด่ ี

(SERVICE) 

อฏิฐพร ภู่เจรญิ ธุรกจิบรกิาร  
 (2538) 

บุคคล กายภาพ
กระบวนการ 

เมือ่อยูต่่อหน้าลกูคา้ควร
ปฎบิตัตินอย่างไร 

ก าพล สุทธพิเิชษฐ ์ หลกัการตลาด 
(2552) 

การแบ่งส่วนตลาด
และเลอืกตลาด
เป้าหมาย 

เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
ก าหนดกลยุทธใินการท า

ธุรกจิ ในการวาง
ต าแหน่งสนิคา้ของ

ผูป้ระกอบการใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 



37 

 

 
 
 
 
ตารางที ่1 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ(ีต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบั
ตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจาก
ผลงานนี้ 

ธรีกติ ิ 
นวรตัน์ ณ 
อยธุยา 

การตลาดส าหรบั 
การบรกิาร
(2547) 

บุคคล กายภาพ
กระบวนการ 

การประเมนิคุณภาพของการ
บรกิาร ลกูคา้มกัจะพจิารณาจาก
เกณฑท์ีเ่ขาคดิว่ามคีวามส าคญั 
10 ประการคอื 
1.Reliability ,2.Tangibles, 
3.Tangibles,4.Credibility   
5.Security,6.Access,7.Commu
nication, 
8.Understanding the Customer  
9. Competence,10.Courtesy 

สุมนา อยูโ่พธิ ์
การจดัซือ้และ
การบรหิารพสัดุ 
(2533)  

ส่วนประสมการตลาด 
(MarketingMix ) หรอื
7P 

ลกัษณะของการบรกิารในรา้นคา้
ปลกีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท       
1.บรกิารทีเ่กีย่วกบัการซือ้
โดยตรง 2.บรกิารเสรมิเพื่อความ
สะดวกสบายและอื่น ๆ 

มหาวทิยาลยั
กรงุเทพ 

บทความ “กล
ยทุธก์ารตลาด
เพื่อการแขง่ขนั
ส าหรบัธุรกจิคา้
ปลกี” ออนไลน์ 

ส่วนประสมการตลาด 
(MarketingMix) หรอื  
7P 

กลยทุธค์า้ปลกีประกอบดว้ย 6 
ดา้น1.ท าเลทีต่ ัง้ 2.ความ
หลากหลายของสนิคา้3.นโยบาย
ราคา 4.ส่วนประสมการสื่อสาร
ทางการตลาด 5.การออกแบบ
รา้น 6.การบรกิารลกูคา้ 
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ตารางที ่1 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ(ีต่อ) 
 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้ง

กบัตวัแปรทีจ่ะ
ศกึษาในรายงานน้ี

ตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจาก
ผลงานนี้ 

มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 

ความส าคญัของ
ความพงึพอใจใน
การบรกิาร(2557) 

ส่วนประสม
การตลาด 
(MarketingMix ) 
หรอื7P 

เป้าหมายสงูสุดของความส าคญัใน
การด าเนินงานบรกิารขึน้อยู่กบักล
ยทุธ ์การสรา้งความพงึพอใจให้
ลกูคา้ 

มหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมา 
ธริาช     

ความพงึพอใจมี
ผลต่อการบรกิาร 
7 ดา้น (2539) 

ส่วนประสม
การตลาด 
(MarketingMix ) 
หรอื7P 

ความพงึพอใจมผีลต่อการบรกิาร 7
ดา้นคอื 1.ผลติภณัฑบ์รกิาร 2.ราคา
ค่าบรกิาร 3.สถานทีบ่รกิาร 4.การ
ส่งเสรมิแนะน าบรกิาร 5.ผูใ้หบ้รกิาร 
ผูป้ระกอบการ 6.สภาพแวดลอ้มของ
การบรกิาร 7.กระบวนการ 

อดุลย ์ 
จาตุรงคกุล 

พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค
(2543:37) 

ส่วนประสม
การตลาด 
(MarketingMix ) 
หรอื7P 

ความพอใจของผูซ้ือ้หลงัจากทีไ่ดซ้ือ้
ของมาขึน้อยูก่บัผลการปฏบิตังิาน
ของสนิคา้หรอืสิง่เสนอขาย และ
ความพงึพอใจของลกูคา้ (Customer 
satisfaction) เป็นระดบัความรูส้กึ
ของลกูคา้ทีม่ผีลจากการ
เปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์
จากคุณสมบตัผิลติภณัฑ ์ 
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ตารางที ่1 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ(ีต่อ) 
 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้ง

กบัตวัแปรทีจ่ะ
ศกึษาในรายงานน้ี

ตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจาก
ผลงานนี้ 

จฑุารตัน์  
ไชยซาววงศ ์

การบรหิารลกูคา้
สมัพนัธ ์
(2549) 

ส่วนประสม
การตลาด 
(MarketingMix ) 
หรอื7P 

การท า CRM เพื่อการออกแบบ 
กลยทุธด์า้นการตลาด 

ชื่นจติร  
แจง้เจนกจิ 

การบรหิารลกูคา้
สมัพนัธ ์ 
(2546) 

ส่วนประสม
การตลาด 
(MarketingMix ) 
หรอื7P 

การท า CRM เพื่อพฒันา
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
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2.6งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
สรอ้ยรจุ ีอนิทศร (2546) ไดศ้กึษา “ความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารหา้งบิก๊

ซ ีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาจงัหวดันครปฐม”จ านวน 30 ตวัอย่างผลการศกึษาพบว่าลูกค้าที่เป็น
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 76.8 มอีาย ุ20 – 34 ปีรอ้ยละ 62.5 การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีร้อยละ 52.5 ท างานเป็นพนักงานบรษิทัเอกชนร้อยละ 48.5 มรีายได้ ต ่ากว่า 
10,000 บาท รอ้ยละ 31.0 ลูกค้ามคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารดา้นสนิคา้และบรกิาร ราคา 
สถานทีบ่รกิารอยูใ่นระดบัมาก ส่วนความพงึพอใจดา้นการส่งเสรมิแนะน าบรกิารอยู่ในระดบัปาน
กลางส าหรบัลูกค้าที่มเีพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจการให้บริการด้านสินค้าและบรกิาร
สถานทีบ่รกิาร และการส่งเสรมิแนะน าบรกิาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 ลูกคา้ทีม่ ี
อายุและรายได้แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารด้านสนิค้าและบรกิารแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 ลูกค้าที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการ
ใหบ้รกิารแตกต่างกนัดา้นสนิคา้และบรกิารราคา สถานทีบ่รกิาร และการส่งเสรมิแนะน าบรกิาร
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 ส่วนลกูคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการ
ใหบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั 

วลัลภ ทศันวรปญัญา ( 2554) ได้ศึกษา “พฤติกรรมการเลอืกซื้อคอนแทคเลนส์ของ
นักศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่” จ านวน 150 ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัทางด้าน
ผลติภณัฑ ์จากการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญั ระดบัมากใกลเ้คยีงกนัทัง้5 
ปจัจยั ซึง่เรยีงล าดบัไดด้งัน้ี คอื 1.คุณภาพของสนิคา้ 2.มกีารระบุรายละเอยีด/วนัหมดอายุ  3.มี
คอนแทคเลนส์หลากหลายชนิดให้เลอืก 4.ชื่อเสยีงของตรายี่ห้อ และ 5.บรรจุภณัฑ์ ปจัจยั
ทางด้านราคา จากการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคญั ระดบัมากใกลเ้คยีงกนัทัง้ 3 
ปจัจัย ซึ่งเรียงล าดับได้ดังน้ี คือ 1.ราคาเหมะสมกับคุณภาพสินค้า 2.ราคาไม่แพงเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัยีห่้ออื่น 3.มรีาคาให้เลอืกตามชนิดประเภท ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จากการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคญั ระดบัมากใกล้เคียงกันทัง้ 3 ปจัจยั ซึ่ง
เรยีงล าดบัได้ดงันี้คอื 1.ท าเลทีต่ ัง้ใกลบ้า้นหรอืมหาวทิยาลยั 2.มสีาขาหลายแห่งสะดวกในการ
ซื้อ 3.ท าเลที่ตัง้ของรา้นเขา้ถงึได้ง่าย ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด จากการศกึษา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ความส าคญั ระดบัมากใกล้เคยีงกนัทัง้ 1 ปจัจยั คอื การบรกิารของพนังงาน
ขายโดยรวม ปจัจยัดา้น บุคลากร จากการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญั ระดบัมาก
ใกลเ้คยีงกนัทัง้ 4 ปจัจยั ซึ่งเรยีงล าดบัได้ดงัน้ี คอื 1.พนักงานมคีวามรูเ้รื่องคอนแทคเลนสเ์ป็น
อย่างด ี2.พนักงานมคีวามกระตอืรอืรน้ใหค้ าแนะน า 3.มารยาทและมนุษยสมัพนัธข์องพนักงาน 
และ 4.พนักงานมบุีคลกิภาพดแีละแต่งกายเหมาะสม ปจัจยัทางด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ จากการศกึษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคญั ระดบัมากใกล้เคยีง
กันทัง้ 4 ปจัจยั ซึ่งเรียงล าดับได้ดังน้ี 1.กิจการมีภาพลักษณ์ที่ดี 2.มีสัญลักษณ์ของร้านที่
สามารถจดจ าได้ง่าย 3.ป้ายหน้าร้านสวยงาม มองเห็นได้ชดั 4.การตกแต่งร้านบรรยากาศ
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ภายในรา้น ดา้นปจัจยัดา้นสงัคม จากการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญั ระดบัมาก
ใกลเ้คยีงกนัทัง้ 2 ปจัจยั ซึง่เรยีงล าดบัไดด้งัน้ี 1.ซือ้ตามกระแสนิยม 2.ซือ้ตามกลุ่มเพื่อน 
 
ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง

งานวจิยั 
ขอบเขต
การศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
สรอ้ยรุจ ี
อนิทศร 
 

ความพงึ
พอใจของ
ลกูคา้ทีม่ต่ีอ
การใหบ้รกิาร
หา้งบิก๊ซ ี
ซเูปอรเ์ซน็
เตอร ์
สาขาจงัหวดั
นครปฐม
(2546) 

เพื่อศกึษาความ
พงึพอใจของ
ลกูคา้ทีม่ต่ีอการ
ใหบ้รกิารของ
หา้งบิก๊ซซีเูปอร์
เซน็เตอร ์สาขา
จงัหวดันครปฐม 

ขอบเขตดา้น
ประชากรใน
การศกึษา  
คอืลกูคา้ทีใ่ช้
บรกิารหา้ง
หา้งบิก๊ซ ี
ซเูปอรเ์ซน็
เตอรส์าขา
จงัหวดั
นครปฐม
จ านวน  
30 คน 

แบบสอบ 
ถาม 
t-test และ 
F-test 

ลกูคา้มคีวามพงึ
พอใจต่อการ
ใหบ้รกิารดา้น
สนิคา้และบรกิาร 
ราคา สถานที่
บรกิารอยูใ่นระดบั
มาก ส่วนความ
พงึพอใจดา้นการ
ส่งเสรมิแนะน า
บรกิารอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
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ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง

งานวจิยั 
ขอบเขต
การศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
วลัลภ
ทศัน 
วรปญัญา  
 

พฤตกิรรม
การเลอืกซือ้
คอนแทค
เลนสข์อง
นกัศกึษา
มหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม ่ 
(2554) 

1.เพื่อศกึษา
พฤตกิรรมการ
เลอืกซือ้คอน
แทคเลนสข์อง
นกัศกึษา
มหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม ่ 

ขอบเขตดา้น
ประชากรใน
การศกึษา คอื 
นกัศกึษา
มหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม ่
จ านวน  
150 คน 

แบบ 
สอบถาม 
สถติเิชงิ
พรรณณา 
(Descriptive 
Statistic) 
 

ตวัอยา่ง  
ผลการศกึษา
พบว่า ปจัจยั
ทางดา้น
ผลติภณัฑ ์จาก
การศกึษาพบว่า 
ผูต้อบ
แบบสอบถาม ให้
ความส าคญั 
ระดบัมาก
ใกลเ้คยีงกนัทัง้5 
ปจัจยั ซึง่
เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 
คอื 1.คุณภาพ
ของสนิคา้ 2.มี
การระบุ
รายละเอยีด/วนั
หมดอาย ุ3.มี
คอนแทคเลนส์
หลากหลายชนิด
ใหเ้ลอืก 4.
ชื่อเสยีงของตรา
ยีห่อ้ และ5.บรรจุ
ภณัฑ ์
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กรอบแนวคิด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที2่: กรอบแนวความคดิส าหรบัการวจิยัเพื่อ “การแบ่งกลุ่ม”

 
ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้คอน
แทคเลนสจ์ากรา้น 

Noreebigeye 

ประชากรท่ีจะศึกษา  
 

กลุ่มที ่1       กลุ่มที ่2 
 
 

กลุ่มที ่3       ... 
 

ประชากรกลุ่มย่อย 

ผูบ้ริโภคคอนแทคเลนส์สี (บ๊ิกอาย) ร้าน Noreebigeyeในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจต่อปัจจยั 

ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  

1.    ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2.     ดา้นราคา 

3.    ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4.    ดา้นส่งเสริมการตลาด 

5.    ดา้นบุคคล 

6.    ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

7.    ดา้นกระบวนการ



 
 

บทท่ี3 
ระเบยีบวิธีวิจยั 

 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครัง้นี้ คือ  “การแบ่งกลุ่มความพึงพอใจของลูกค้าร้าน 

Noreebigeyeที่ใช้คอนแทคเลนส์สี (บิก๊อาย)ในเขตกรุงเทพมหานคร” ในบทนี้จะได้น าเสนอ
วธิกีารด าเนินการตามขัน้ตอน ซึง่ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 

1. ประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรในการศกึษา 
3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. การวเิคราะหข์อ้มลู 
 

3.1 ประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
3.1.1กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอืกลุ่มลูกค้าที่ซื้อคอนแทคเลนส์จากร้าน 

Noreebigeyeในเขตกรงุเทพมหานคร จ านวน 1,500 คน(อ้างองิจาก บนัทกึจากจ านวนยอดขาย 
ของทัง้ 6 สาขา โดยเฉลีย่ ลกูคา้ จะซือ้คอนแทคเลนส ์1–3 คู่/คน/เดอืน โดยใชย้อดขายในเดอืน 
มนีาคม 2557 – สงิหาคม 2557) โดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ทีซ่ือ้หน้ารา้นปจัจุบนั และกลุ่มลูกคา้ที่
ไมก่ลบัมาซือ้ 
 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงยอดขาย ของทัง้ 6 สาขาของร้าน Noreebigeye จากการ
ประมาณการ ลูกค้า จะซื้อคอนแทคเลนส์ 1-3 คู่/คน/เดอืน โดยใช้ยอดขายในเดอืน มนีาคม 
2557 – สงิหาคม 2557 
 
 
 
 
 
 

มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถินุายน กรกฎาคม สงิหาคม

1 สาขาลาดพรา้ว ซอย 4 77 85 94 125 154 180

2 สาขา MRT พหลโยธนิ 365 368 374 363 358 366

3 สาขา MRT พระราม 9 337 342 351 375 409 387

4 สาขา บิ๊กซเีอ็กตรา้ พุทธมณฑลสาย 3 725 741 767 736 728 718

5 สาขา ตลาดใหมทุ่งคร ุประชาอทุศิ 61 1,327 1,298 1,361 1,310 1,295 1,253

6 สาขา ตลาดอศัวนิ พุทธมณฑลสาย 4 157 138 144 135 129 117

รวม 2988 2972 3091 3,044 3,073 3,021

จ านวนยอดขาย(คู)่ตอ่เดอืน

สาขา
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3.1.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืกลุ่มผูบ้รโิภคทีซ่ือ้คอนแทคเลนส ์ของรา้น 
Noreebigeyeในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ 6 สาขาจ านวนประชากรตัง้แต่ 1,500 คนโดยก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการใชต้ารางของ Krejcie& Morgan (1970)โดยใชร้ะดบัค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากับ 95เปอร์เซ็นต์ และมกีารคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 306คน เนื่องจากเวลาทีจ่ ากดัจงึเกบ็กลุ่มตวัอยา่งที ่223 คน 

 

ตารางที ่4 ของ Krejcie& Morgan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูภาพที ่3ขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie& Morgan 
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3.2 ตวัแปรในการศึกษา 
 
ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

 
ช่ือตวัแปรและ 
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ 
ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

[เพศ] 
 

เพศของท่าน เลอืกตอบไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1.ชาย 
2.หญงิ 

[อายุ] 
 

อายขุองท่าน เลอืกตอบไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1.อายตุ ่ากว่า 18 ปี 
2.อาย1ุ8-25 ปี 
3.อาย ุ26-30 ปี   
4.อาย ุ31-35 ปี  
5.อาย ุ35ปีขึน้ไป 

[การศกึษา] 
 

ระดบัการศกึษาของ
ท่าน 

เลอืกตอบไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1.มธัยมศกึษา 
2.ปวส./อนุปรญิญาตร ี
3.ปรญิญาตร ี
4.สงูกว่าปรญิญาตร ี

[สถานภาพ] 
 

สถานภาพของท่าน เลอืกตอบไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1.โสด 
2.สมรส 
3.หยา่รา้ง/มา่ย 

[อาชพี] 
 

อาชพีหลกัของท่าน เลอืกตอบไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1.นกัเรยีน/นกัศกึษา 
2.ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 
3..พนกังาน
บรษิทัเอกชน/หา้งรา้น 
ประกอบธุรกจิส่วนตวั 
4.อื่นๆ 
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ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ(ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ 
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ 
ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

[รายได]้ 
 

รายไดต่้อเดอืนของ
ท่าน 

เลอืกตอบไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1.ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 10,000 
บาท 
2.10,001-15,000 
บาท 
3.15,001-20,000 
บาท 
4.20,001-25,000 
บาท 
5.มากกว่า 25,000 
บาท 

 
ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรพฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนแทคเลนสส์(ีบิก๊อาย) 

 
ค าถามท่ีจะใส่ 
ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

1.ท่านซือ้คอนแทคเลนสส์ี
(บิก๊อาย)จากรา้น 
Noreebigeyeบ่อยเพยีงใด 
 

เลอืกตอบไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1.น้อยกว่า 1 ครัง้/เดอืน 
2. 1-2 ครัง้/เดอืน 
3. 3-4 ครัง้/เดอืน 
4. มากกว่า 4 ครัง้/เดอืน 

 
โดยในแต่ละข้อค าถามมคี าตอบให้เลอืกตอบ ตามล าดบั ความพึงพอใจ 5 ระดบั ใช้

มาตรการวดัแบบ (Rating Scale) 5 ระดบั ซึ่งใช้วธิแีบบไลเคริท์ (Likert’s Scale) ค าตอบ
ประเมนิในการวดัระดบัความพงึพอใจซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 
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คะแนน    ระดบัความพึงพอใจ 
 1                                ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 2     ไมเ่หน็ดว้ย     
 3     เฉยๆ 
 4     เหน็ดว้ย 
 5     เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
ตารางที ่7 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

 
ช่ือตวัแปรและ 
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ 
ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

[ลกัษณะ
ผลติภณัฑ]์ 
 
 

1. คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืก
หลากหลาย(เช่น ส,ีแบบ,ชนิด ) 
2. คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลาย
ยีห่อ้ 
3. คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลาย
ขนาด 
4. คอนแทคเลนสน์ิ่ม  
5. ความมชีื่อเสยีงน่าเชื่อถอืของ
ตรายีห่อ้ 
6.ระบุวนัผลติและวนัหมดอายทุี่
ชดัเจน 
7.มกีารน าสนิคา้ใหมม่าจดัจ าหน่าย
ในรา้นอย่างสม ่าเสมอ (เช่น ลาย
ใหม,่สใีหม)่ 
8.มสีนิคา้ครบถว้นตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 
9.มกีารอธบิายวธิกีารใชท้ีช่ดัเจน 
(เช่น อายกุารใชง้าน 1 เดอืน) 

มาตราวดั
แบบ 
Likert - 
Scale 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่ง
ยิง่ 
2)ไมเ่หน็ดว้ย 
3)เฉยๆ 
4)เหน็ดว้ย 
5)เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
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ตารางที ่7 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 

ช่ือตวัแปรและ 
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ 
ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

[ราคา] 
 
 

10. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
11. ราคาเหมาะสมกบัชนิดและ
ประเภท 
12.ราคาถูกกว่าเมือ่เทยีบกบัซือ้ที่
อื่น 
13.การแจง้ราคาสนิคา้ทีช่ดัเจน 
 

มาตราวดั
แบบ 
Likert - 
Scale 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่ง
ยิง่ 
2)ไมเ่หน็ดว้ย 
3)เฉยๆ 
4)เหน็ดว้ย 
5)เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

[ช่องทาง
จ าหน่าย] 
 
 

14.ท าเลทีต่ ัง้สะดวกในการเดนิทาง 
15. มหีลายสาขาใหเ้ลอืกสะดวกใน
การซือ้ 
16.ระยะเวลาเปิดปิดรา้นมคีวาม
เหมาะสม (เปิด 12.00 -20.00 น. ) 
17. สนิคา้จดัเป็นระเบยีบ เป็น
สดัส่วน หางา่ย 
18.สามารถตดิต่อไดห้ลายช่องทาง 
เช่น ทางโทรศพัท ์อนิเตอรเ์น็ต 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

มาตราวดั
แบบ 
Likert - 
Scale 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่ง
ยิง่ 
2)ไมเ่หน็ดว้ย 
3)เฉยๆ 
4)เหน็ดว้ย 
5)เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

[การส่งเสรมิ
การตลาด] 
 
 

19. การท าโฆษณาผ่านสื่อโซเชยีล
มเีดยีต่างๆ เช่น Facebook, 
Intragram 
20. การจดัโปรโมชัน่ในโอกาส
พเิศษ (เช่น ซือ้ 4 คู่ ฟร ี1 คู่ ,ซือ้ 3 
คู่แถมฟรนี ้ายาลา้ง 1 ขวด) 
21.ลกูคา้เก่าทีใ่ชบ้รกิารซ ้าจะไดร้บั
เงือ่นไขพเิศษ(มบีตัรสะสมแตม้
ใหก้บัลกูคา้ ) เช่น ซือ้คู่ที ่5 และ 6 
ไดใ้นราคาคู่ละ 100 บาท  

มาตราวดั
แบบ 
Likert - 
Scale 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่ง
ยิง่ 
2)ไมเ่หน็ดว้ย 
3)เฉยๆ 
4)เหน็ดว้ย 
5)เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
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ตารางที ่7 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ 
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ 
ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

[การส่งเสรมิ
การตลาด] 
 

22.มกีารลดราคา ถา้ซือ้ในปรมิาณ
ทีม่าก 
23.มกีารรวีวิสนิคา้โดยผูท้ีเ่คยซือ้มา
ก่อน 
24.มรีะบบสมาชกิ สมาชกิจะไดร้บั
สทิธพิเิศษ เช่น ส่วนลดราคา และ
ของก านลัในวนัพเิศษและเทศกาล 

  

[ดา้นบุคลากร] 
 
 

25. พนกังานมคีวามรูเ้กีย่วกบั
สนิคา้เป็นอยา่งด ี
26.พนกังานขายสามารถแนะน า
เกีย่วกบัสนิคา้และตอบขอ้สงสยัได้
อยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
27. พนกังานดแูลเอาใจใส่ลกูคา้
อยา่งด ี

มาตราวดั
แบบ 
Likert - 
Scale 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่ง
ยิง่ 
2)ไมเ่หน็ดว้ย 
3)เฉยๆ 
4)เหน็ดว้ย 
5)เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

[ดา้นกระบวนการ
การใหบ้รกิาร] 
 
 

28.ความถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร 
29.ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 
30.การใหค้ าแนะน าตลอดทุก
ขัน้ตอนในการเลอืกซือ้ 
31.การช าระเงนิและการส่งมอบ
สนิคา้ถูกตอ้ง 

มาตราวดั
แบบ 
Likert - 
Scale 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่ง
ยิง่ 
2)ไมเ่หน็ดว้ย 
3)เฉยๆ 
4)เหน็ดว้ย 
5)เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

[กระบวนการ] 
 
 

32.สามารถตดิต่อไดทุ้กครัง้ทีม่ ี
ปญัหา 
 

มาตราวดั
แบบ 
Likert - 
Scale 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่ง
ยิง่ 
2)ไมเ่หน็ดว้ย 
3)เฉยๆ 
4)เหน็ดว้ย 
5)เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
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ตารางที ่7 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 

ช่ือตวัแปรและ 
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ 
ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพของรา้น 
 

33. ป้ายหน้ารา้นสวยงามมองเหน็
ไดช้ดั 
34. การตกแต่งรา้นและบรรยากาศ
ภายในรา้นสวยงาม  
35. สญัลกัษณ์ของรา้นเป็น
เอกลกัษณ์ทีจ่ดจ าไดง้า่ย 
36.พืน้ทีใ่นรา้นกวา้งขวางไมแ่ออดั 
37.สถานทีจ่อดรถสะดวก 
38.มเีสยีงเพลงท าใหรู้ส้กึผ่อนคลาย 
39.ความสะอาดของสถานทีภ่ายใน 
และภายนอก 
40.แสงสว่างชดัเจนทัง้ภายในและ 
ภายนอกรา้น 

มาตราวดั
แบบ 
Likert - 
Scale 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่ง
ยิง่ 
2)ไมเ่หน็ดว้ย 
3)เฉยๆ 
4)เหน็ดว้ย 
5)เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 

การวจิยัจะด าเนินการโดยใชแ้บบสอบถามเชงิส ารวจ (Survey Research) เพื่อหาระดบั
ความพงึพอใจในแต่ละดา้นของผูบ้รโิภคคอนแทคเลนสร์า้น Noreebigeye 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วจิยัสรา้งขึน้เองโดยให้ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์การวิจยัโดยการสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น3ส่วน
ดงันี้คอื 

ส่วนที ่1 ค าถามเกีย่วกบัลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 6 ขอ้ 
ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนแทคเลนสส์ ี(Bigeye)จ านวน 1 ขอ้ 
ส่วนที่  3 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคของแทคเลนส์ของร้าน 

Noreebigeye 
 
มทีัง้หมด 40 ขอ้ คอื  
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1.ปจัจยัดา้นผลติภณัฑจ์ านวน9 ขอ้  
2.ปจัจยัดา้นราคาจ านวน 4 ขอ้  
3.ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายจ านวน 5ขอ้  
4.ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดจ านวน 6ขอ้  
5.ปจัจยัดา้นบุคลากรจ านวน 3 ขอ้  
6.กระบวนการจ านวน 5 ขอ้  
7.ลกัษณะทางกายภาพจ านวน 8ขอ้  

 
ส่วนท่ี 1 แบบประเมินเก่ียวกบัลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็น

แบบสอบถามประเมนิลกัษณะพืน้ฐานเกี่ยวกบัประชากรศาสตรข์องผูซ้ือ้คอนแทคเลนสข์องรา้น 
Noreebigeye ประกอบดว้ย 6 ตวัแปรยอ่ย คอื เพศ อาย ุการศกึษา สถานภาพ อาชพี รายได้ 

ส่วนท่ี 2 แบบประเมินเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนแทคเลนส์สี(Bigeye) 
มทีัง้หมด 1 ขอ้ยอ่ย 

ส่วนท่ี3แบบประเมินเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผู้บริโภคคอนแทคเลนสบ๊ิ์ก
อายของร้าน Noreebigeyeเป็นค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคคอนแทคเลนสข์อง
รา้น Noreebigeye โดยอา้งองิจากทฤษฏ ี7P ในการตัง้ค าถาม มทีัง้หมด 40 ขอ้ มตีวัเลอืกขอ้ละ 
5 ตวัเลอืก โดยผูต้อบแบบสอบถามจะประเมนิความพงึพอใจของตนเองจากความเป็นจรงิในการ
ตอบแบบสอบถาม 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1. ผูว้จิยัเลอืกวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ซึง่เป็นการสุ่มตวัอย่าง
ลกูคา้ของรา้น Noreebigeyeจากสดัส่วนของยอดขายรวม ของทัง้ 6 สาขา จากการประมาณการ 
ลูกค้า จะซือ้คอนแทคเลนส์ 1-3คู่/คน/เดอืน (โดยใชย้อดขายในเดอืนมนีาคม 2557 – สงิหาคม 
2557)โดยการแจกแบบสอบถามที่หน้ารา้นทัง้ 6 สาขา ส าหรบัผู้ที่ซื้อคอนแทคเลนส์ของร้าน 
Noreebigeye 
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ตารางที ่8 การแสดง การสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) 
 
 

 
สาขา 

ยอดขาย(คู่)รวมระหว่างเดอืน สดัส่วน 
จ านวนผูต้อบ
แบบสอบถาม 

มนีาคม-สงิหาคม 2557 ยอดขาย (223ตวัอยา่ง) 

1 สาขา ลาดพรา้ว ซอย 4 715 0.03931 9 

2 สาขา MRT พหลโยธนิ 2,194 0.12062 27 

3 สาขา MRT พระราม 9 2,201 0.12101 27 

4 สาขา บิก๊ซเีอก็ตรา้ พุธมณฑลสาย 3 4,415 0.24273 54 

5 สาขา ตลาดใหมทุ่่งครุ ่ประชาอุทศิ 61 7,844 0.43125 96 

6 สาขา ตลาดอศัวนิ พุทธมลฑลสาย 4 820 0.04508 10 

   

รวม 223 
 

2. ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่าง  จ านวน 
223 ตวัอย่างโดยแจกแบบสอบถามไปตามสาขาทัง้ 6 สาขาตามสดัส่วนดงั (ตารางที ่8)ในเวลา
ท าการของรา้น Noreebigeyeซึง่แต่ละสาขาจะเปิด-ปิด ในเวลา 12.00-20.00 น.(เปิดบรกิารทุก
วนั) 

3.เกบ็รวมรวมแบบสอบถาม 
4.ตรวจดคูวามสมบรูณ์ในการตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
5.น าแบบสอบถามจ านวน 223 ชุด มาท าการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

คอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู 
 
3.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

การแบ่งกลุ่มความพึงพอใจของลูกคา้ร้าน Noreebigeyeท่ีใชค้อนแทคเลนส์สี (บ๊ิกอาย)ใน

เขตกรุงเทพมหานคร”โดยใช้ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ใช้สถิติ Cluster 
Analysis ซึง่เป็นการแบ่งสิง่ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั ใหอ้ยู่กลุ่มเดยีวกนั และจะแยกสิง่ทีแ่ตกต่าง
ออกไปอกีกลุ่ม โดยมขีัน้ตอนการวเิคราะหผ์ลแบ่งออกเป็นทัง้หมด 3 ขัน้ตอน คอื 

 
ขัน้ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูตวัแปรเชงิลกัษณะ เป็นการน าขอ้มลูทัง้หมดมาแปรผล

โดยสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) เพื่อตรวจสอบว่าค่าของกลุ่มผู้ตอบค าถามเป็น
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อยา่งไร เช่น เพศ จะใชแ้จกแจงว่าผูต้อบเป็นเพศชายกีค่น เพศหญงิกี่คนจากจ านวนทัง้หมด จะ
อยูใ่นส่วนค าถามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์กบัส่วนดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์กใ็ชส้ถติเิดยีวกนั 
เช่น การซือ้ต่อเดอืนของผูบ้รโิภคอยูท่ีเ่ท่าใดบา้ง  
 

ขัน้ตอนท่ี 2 การวเิคราะหต์วัแปรเชงิปรมิาณ ขอ้มลูเชงิปรมิาณถูกใชต้วัแปรทีใ่ชต่้อการ
แบ่งกลุ่ม เป็นค าถามเกีย่วกบัดา้นส่วนประสมทางการตลาด คอืค าถามแบบ Likert Scale น าผล
ที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของค่าระดบัคะแนน จากนัน้จงึท าการพจิารณาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จะมคี่าก าหนด เพื่อตรวจสอบว่าค าถามนี้น ามาใช้วดัไดจ้รงิ
หรอืไม ่
 

ขัน้ตอนท่ี 3วเิคราะหก์ารแบ่งกลุ่ม เป็นการขอ้มูลทัง้หมดของส่วน Likert Scale ทีไ่ด้
จากการวเิคราะหม์าก่อนหน้านี้ มาใชส้ถติ ิCluster Analysis เพื่อใชแ้บ่งกลุ่มชุดขอ้มลู ซึง่เป็น
การแบ่งสิง่ที่มคีวามคล้ายคลงึกนั ให้อยู่กลุ่มเดยีวกนั และจะแยกสิง่ที่แตกต่างออกไปอกีกลุ่ม 
อาจได้จ านวน 2 กลุ่มเป็นอย่างน้อยที่สุด เมื่อจดักลุ่มได้แล้ว จะท าการตัง้ชื่อกลุ่มตามความ
แตกต่าง ซึง่จะทดสอบความต่างดว้ยการใชส้ถติ ิANOVA 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การวจิยัเรื่องการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคคอนแทคเลนส์ส ี(บิก๊อาย) ร้าน Noreebigeyeในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวิจยัและอาศัยเครื่องมอืที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม คือ Cluster 
Analysis โดยผลการวเิคราะหข์อ้มลูจ าน าเสนอเป็น 5 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บรโิภค การเลอืกซื้อคอนแทคเลนส์ส ี(บิก๊
อาย) 

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการแบ่งกลุ่มความพงึพอใจผูบ้รโิภคคอนแทคเลนสส์ ี(บิก๊
อาย) รา้นNoreebigeyeในเขตกรงุเทพมหานคร 

ส่วนที ่5 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความพงึพอใจของผูบ้รโิภค
ทีม่ต่ีอปจัจยัส่วนประสมการตลาด 7Ps 

ผูท้ าวจิยัไดเ้กบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 223ตวัอย่าง ซึง่สามารถวเิคราะห์
ขอ้มลูได ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตาม เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา  

สถานภาพ รายไดต่้อเดอืน 
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ตารางที ่9 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามเพศ 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 

ชาย 24 10.76 

หญงิ 199 89.24 

รวม 223 100.00 

 
 จากตารางที่ 9 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 199คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 89.24 และเป็นเพศชายจ านวน 24คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.76 
 
ตารางที ่10 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามอายุ 

อายุ จ านวน รอ้ยละ 

ต ่ากว่า18ปี 17 7.63 

18-25ปี 76 34.08 

26-30ปี 85 38.11 

31-35ปี 38 17.04 

35ปีขึน้ไป 7 3.14 

รวม 223 100.00 

 
จากตารางที ่10 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 26-30ปี จ านวน 85 คน คดิเป็น

ร้อยละ 38.11 รองลงมาอายุ 18-25 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 34.08 อายุ 31-35ปี 
จ านวน 38คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.04 อายุต ่ากว่า18 ปี จ านวน 17คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.63 และ
อาย ุ35 ปีขึน้ไป จ านวน 7คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.14 
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ตารางที ่11 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษา จ านวน รอ้ยละ 

มธัยมศกึษา 64 28.70 

ปวส/อนุปรญิญาตร ี 61 27.36 

ปรญิญาตร ี 93 41.70 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 5 2.24 
รวม 223 100 

 
จากตารางที ่11 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 93 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.70 รองลงมามกีารศกึษามธัยมศกึษา จ านวน 64คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.70 
ระดบัการศึกษาปวส./อนุปรญิญาตร ีจ านวน 61คน คิดเป็นร้อยละ 27.36 และระดบัสูงกว่า
ปรญิญาตร ีจ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.24 

 
ตารางที ่12 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน รอ้ยละ 

โสด 181 81.16 

สมรส 40 17.94 

หยา่รา้ง/หมา้ย 2 0.90 

รวม 223 100.00 

 
 จากตารางที่ 12 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นโสดจ านวน 181 คน คดิเป็นรอ้ยละ
81.16รองลงมามสีถานภาพสมรสจ านวน 40คน คิดเป็นร้อยละ 17.94 และหย่าร้าง/หม้าย 
จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.90 
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ตารางที ่13 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามอาชพี 

                   อาชพี จ านวน รอ้ยละ 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 64 28.7 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

9 4.00 

พนกังานบรษิทัเอกชน/หา้งรา้น 126 56.50 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 24 10.80 

รวม 223 100.00 

 
จากตารางที่ 13 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน/ห้างร้าน 

จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.50 รองลงมาเป็น นักเรยีน/นักศกึษา จ านวน 64คน คดิเป็น
ร้อยละ 28.7ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 24คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 อาชีพข้าราชการ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิจ านวน 9คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 

 
ตารางที ่14 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามรายไดต่้อเดอืน 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวน รอ้ยละ 

ต ่ากว่าหรอื10,000 บาท 53 23.77 

10,001-15,000 บาท 34 15.25 

15,001-20,000 บาท 55 24.66 

20,001-25,000 บาท 36 16.14 

25,001 บาทขึน้ไป 45 20.18 

รวม 223 100.00 

 
จากตารางที่ 14 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่า 15,001-

20,000บาท จ านวน 55คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.66รองลงมามรีายไดต้ ่ากว่า 10,000บาทต่อเดอืน 
จ านวน 53คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.77 รายไดเ้ฉลีย่ 25,001บาทขึน้ไปต่อเดอืน จ านวน 45คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 20.18 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-25,000บาทขึน้ไป จ านวน 36คน คดิเป็นรอ้ยละ 
16.14 และรายไดเ้ฉลีย่ 10,001 - 15,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 34คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 
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ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูพฤติกรรมผูบ้ริโภค การเลือกซ้ือคอนแทคเลนสสี์ 

(บ๊ิกอาย) 
 
ตารางที ่15แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งดา้นความถีใ่นการซือ้คอนแทคเลนส์ 

ความถีเ่ฉลีย่ทีซ่ือ้ใน1เดอืน จ านวน รอ้ยละ 

น้อยกว่า 1 ครัง้/เดอืน 34 15.25 

1-2 ครัง้ / เดอืน 161 72.20 

3-4 ครัง้/เดอืน 28 12.55 

รวม 223 100.00 

 
จากตารางที ่15 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามถี่ในการซือ้คอนแทคเลนสม์ากทีสุ่ด 1-2 ครัง้/

เดอืน จ านวน 161 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.20 ซื้อน้อยกว่า1 ครัง้/เดอืน จ านวน 34 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 15.25 ซือ้ และ 3-4 ครัง้/เดอืน จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.55  

 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของค าถามเชิงปริมาณ 
 
 การวเิคราะหข์อ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 223 ชุด พบว่าค าถามทีใ่ชใ้นการ
แบ่งกลุ่มของในแต่ละขอ้มคี่า S.D. (Standard Deviation)หรอืค่าของส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ซึง่
จะบอกถงึการเกาะกนัของกลุ่มขอ้มลู ดงันี้ 

 
ตารางที ่16 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

 
ค าถาม จ านวน น้อยสุด มากสุด ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
มเีสยีงเพลงท าใหรู้ส้กึผ่อน
คลาย 

223 1.00 5.00 3.744 0.645 

สถานทีจ่อดสะดวก 223 2.00 5.00 3.955 0.620 
ความสะอาดของสถานทีภ่ายใน 
และภายนอก 

223 3.00 5.00 3.928 0.603 
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ตารางที ่16 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (ต่อ) 
ค าถาม จ านวน น้อยสุด มากสุด ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
พืน้ทีใ่นรา้นกวา้งขวางไมแ่ออดั 223 3.00 5.00 3.901 0.584 
สามารถตดิต่อไดห้ลายช่องทาง 
เช่น ทางโทรศพัท ์อนิเตอรเ์น็ต 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 

223 3.00 5.00 4.247 0.582 

มกีารน าสนิคา้ใหม่มาจดั
จ าหน่ายในรา้นอยา่งสม ่าเสมอ 
(เช่น ลายใหม,่สใีหม)่ 

223 1.00 5.00 4.269 0.576 

แสงสว่างชดัเจนทัง้ภายในและ 
ภายนอกรา้น 

223 3.00 5.00 3.982 0.577 

สญัลกัษณ์ของรา้นเป็น
เอกลกัษณ์ทีจ่ดจ าไดง้า่ย 

223 3.00 5.00 3.964 0.576 

มรีะบบสมาชกิ สมาชกิจะไดร้บั
สทิธพิเิศษ 

223 3.00 5.00 4.220 0.570 

การท าโฆษณาผ่านสื่อโซเชยีล
มเีดยีต่างๆ เช่น Facebook 

223 3.00 5.00 4.291 0.561 

มกีารรวีวิสนิคา้โดยผูท้ีเ่คยซือ้
มาก่อน 

223 2.00 5.00 4.202 0.561 

มกีารลดราคา ถา้ซือ้ในปรมิาณ
ทีม่าก 

223 3.00 5.00 4.300 0.548 

มหีลายสาขาใหเ้ลอืกสะดวกใน
การซือ้ 

223 3.00 5.00 4.031 0.548 

ป้ายหน้ารา้นสวยงามมองเหน็
ไดช้ดั 

223 1.00 5.00 4.009 0.545 

ระยะเวลาเปิดปิดรา้นมคีวาม
เหมาะสม( 12.00 -20.00 น.) 

223 3.00 5.00 4.063 0.541 

การจดัโปรโมชัน่ในโอกาส
พเิศษ 

223 3.00 5.00 4.354 0.541 

ความมชีื่อเสยีงน่าเชื่อถอืของ
ตรายีห่อ้ไดร้บัมาตรฐาน อย. 

223 3.00 5.00 4.296 0.538 
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ตารางที ่16 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (ต่อ) 
ค าถาม จ านวน น้อยสุด มากสุด ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
ระบุวนัผลติและวนัหมดอายุที่
ชดัเจน 

223 3.00 5.00 4.296 0.538 

ลกูคา้เก่าทีใ่ชบ้รกิารซ ้าจะไดร้บั
เงือ่นไขพเิศษ 

223 3.00 5.00 4.341 0.537 

การตกแต่งรา้นและบรรยากาศ
ภายในรา้นสวยงาม 

223 3.00 5.00 3.960 0.531 

พนกังานมคีวามรูเ้กีย่วกบั
สนิคา้เป็นอยา่งด ี

223 3.00 5.00 4.220 0.529 

คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลาย
ยีห่อ้ 

223 3.00 5.00 4.112 0.529 

พนกังานขายสามารถแนะน า
เกีย่วกบัสนิคา้และตอบขอ้สงสยั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

223 3.00 5.00 4.229 0.525 

คอนแทคเลนสน์ิ่ม 223 3.00 5.00 4.296 0.521 
คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลาย
ขนาด 

223 2.00 5.00 4.211 0.515 

สนิคา้จดัเป็นระเบยีบ เป็น
สดัส่วน หางา่ย 

223 3.00 5.00 4.103 0.513 

ราคาถูกกว่าเมือ่เทยีบกบัซือ้ที่
อื่น 

223 3.00 5.00 4.049 0.513 

พนกังานดแูลเอาใจใส่ลกูคา้
อยา่งด ี

223 3.00 5.00 4.269 0.510 

มกีารอธบิายวธิกีารใชท้ีช่ดัเจน 
(เช่น อายกุารใชง้าน 1 เดอืน) 

223 3.00 5.00 4.265 0.508 

ราคาเหมาะสมกบัชนิดและ
ประเภท 

223 3.00 5.00 4.139 0.505 

มสีนิคา้ครบถว้นตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

223 3.00 5.00 4.206 0.495 
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ตารางที ่16 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (ต่อ) 
ค าถาม จ านวน น้อยสุด มากสุด ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
มสีนิคา้ครบถว้นตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

223 3.00 5.00 4.206 0.495 

ท าเลทีต่ ัง้สะดวกในการเดนิทาง 223 3.00 5.00 4.117 0.488 
ราคาเหมาะสมกบัชนิดและ
ประเภท 

223 3.00 5.00 4.152 0.487 

คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืก
หลากหลาย(เช่น ส,ีแบบ,ชนิด ) 

223 3.00 5.00 4.220 0.475 

การแจง้ราคาสนิคา้ทีช่ดัเจน 223 3.00 5.00 4.099 0.464 
สามารถตดิต่อไดทุ้กครัง้ทีม่ ี
ปญัหา 

223 3.00 5.00 4.175 0.425 

การช าระเงนิและการส่งมอบ
สนิคา้ถูกตอ้ง 

223 3.00 5.00 4.175 0.414 

ความถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร 223 2.00 5.00 4.121 0.412 
การใหค้ าแนะน าตลอดทุก
ขัน้ตอนในการเลอืกซือ้ 

223 3.00 5.00 4.175 0.403 

ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 223 3.00 5.00 4.148 0.392 
 

จากตารางที ่16 พบว่าจากค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส่วนใหญ่จะมคี่าใกลเ้คยีงกบั 1 ซึง่
หมายความว่า การแจกแจงขอ้มลูมลีกัษณะการน าเสนอตวัแทนที่ดีของแต่ละค าถาม เพื่อใชใ้น
การแบ่งกลุ่มในครัง้นี้ จะค่ามตีัง้แต่0.392 – 0.645 

 

จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม 
 
 ในการศกึษาการแบ่งกลุ่มความพงึพอใจของลกูคา้รา้น Noreebigeyeทีใ่ชค้อนแทคเลนส์
ส(ีบิก๊อาย) ในเขตกรงุเทพมหานครโดยใชป้จัจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P จะก าหนดจ านวน
กลุ่มตวัอยา่งทีเ่หมาะสม ไดจ้ากการวเิคราะหด์งัต่อไปนี้ 
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ตารางที ่17 การค านวณความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 
 
จ านวน 
Cluster 

ความแตกต่างของ Cluster 
ก่อนการยบุรวม 

% ความแตกต่างก่อนการยุบรวมในล าดบั
ถดัไปเทยีบกบัในล าดบัปจัจุบนั 

7 89.907 4% 
6 69.123 5% 
5 87.965 6% 
4 149.931 9% 
3 198.952 11% 
2 514.500 26% 
1   

 
จากตารางที่ 17 การค านวณความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และรวบกลุ่มย่อยที่มขี้อมูล

หลายรายการจดัเขา้เป็นกลุ่มเดยีวกนั โดยใชด้า้นระยะห่างเป็นเกณฑ ์ซึ่งพบว่าเปอรเ์ซน็ต์การ
เปลี่ยนแปลงในอันดบัแรกเท่ากบั 26 % และอนัดบัถดัมาเท่ากบั 11% จากการเลอืกกลุ่ม
ตวัอยา่งจะพจิารณาจ านวนกลุ่มในขัน้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงโดยตรวจสอบจาก ภาพที ่3ดา้นล่างนี้ 
จะพบกลุ่มที่อยู่สูงที่สุดคอืกลุ่ม 2 แต่กลุ่มที่เหมาะสมในครัง้นี้ จะเลอืกใช้ที่ 3 กลุ่ม เพื่อความ
ละเอยีดในการศกึษาชุดขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 

 
ภาพที ่3 กราฟเสน้ชีถ้งึกลุ่มทีเ่หมาะสมกบัการศกึษาในครัง้นี้ 
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ตารางที ่18 Dendrogram 
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จากตารางที่ 18 Dendrogram ซึง่แสดงการยุบรวมส่วนของขอ้มลูทุกรายการให้มกีลุ่ม
เป็นของตวัเอง และยุบ 2 รายการที่มรีะยะห่างจากกนัน้อยที่สุดให้เหลอืเพยีงกลุ่มเดยีว แต่จะ
เริม่เปลีย่นจากทีเ่ป็น 3 รายการอยู่ภายใน และท าซ ้ากนัเรื่อยๆ จนทุกรายการถูกรวมไวใ้นกลุ่ม
ใหญ่กลุ่มเดยีว พบว่ามคี่า Agglomeration Schedule อยูร่ะหว่าง 0-25 ดงัทีแ่สดงในตาราง 
 
ตารางที ่19 Number of Case in each Cluster 

 

รายการ 

กลุ่ม จ านวน เปอรเ์ซน็ 

1 45.00 20.2% 

2 120.00 53.8% 

3 58.00 26.0% 

รวม 223.00 100.0% 

Missing 45.00  

 
จากตารางที ่19 Number of Case in each Cluster ซึง่แสดงการท า Cluster Analysis 

ดว้ยวธิ ีK-Means จ านวนกลุ่มทีเ่หมาะสมในการแบ่งซึง่ควรเป็น 3 กลุ่ม มผีลจากการวเิคราะห ์
คอื กลุ่มที ่1 มจี านวนสมาชกิทัง้หมด 45 คน คดิเป็น 20.2% จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
เป็นกลุ่มที่ให้ความส าคญัในทุกด้าน ส่วนกลุ่มที่ 2 มจี านวนสมาชกิทัง้หมดที่ 120คนคดิเป็น 
53.8% จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเป็นกลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัในดา้นผลติภณัฑ ์การส่งเสรมิ
การตลาด และลกัษณะทางกายภาพของรา้น และกลุ่มที ่3 มจี านวนสมาชกิทัง้หมด 58คน คดิ
เป็น 26% จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด เป็นกลุ่มทีไ่มใ่หค้วามส าคญัในดา้นใดเป็นพเิศษ 
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ตารางที ่20 Final Cluster Centers 
 

ดา้นผลติภณัฑ ์

Cluster 

1 2 3 

คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลากหลาย(เช่น ส,ีแบบ,ชนิด ) 4.6 4.2 3.9 

คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลายยีห่อ้ 4.4 4.1 3.8 

คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลายขนาด 4.6 4.2 3.9 

คอนแทคเลนสน์ิ่ม 4.8 4.2 4.1 

ความมชีื่อเสยีงน่าเชื่อถอืของตรายีห่อ้ไดร้บัมาตรฐาน อย. 4.8 4.3 3.9 

ระบุวนัผลติและวนัหมดอายุทีช่ดัเจน 4.7 4.3 4.0 

มกีารน าสนิคา้ใหม่มาจดัจ าหน่ายในรา้นอยา่งสม ่าเสมอ  
(เช่น ลายใหม่,สใีหม)่ 4.7 4.3 3.9 

มสีนิคา้ครบถว้นตามความตอ้งการของลกูคา้ 4.6 4.2 3.9 
มกีารอธบิายวธิกีารใชท้ีช่ดัเจน (เช่น อายกุารใชง้าน  
1 เดอืน) 4.6 4.3 3.9 

ดา้นราคา 

Cluster 

1 2 3 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.7 4.1 3.9 

ราคาเหมาะสมกบัชนิดและประเภท 4.7 4.1 3.8 

ราคาถูกกว่าเมือ่เทยีบกบัซือ้ทีอ่ื่น 4.5 4.0 3.8 

การแจง้ราคาสนิคา้ทีช่ดัเจน 4.5 4.0 3.9 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

Cluster 

1 2 3 

ท าเลทีต่ ัง้สะดวกในการเดนิทาง 4.7 4.0 3.9 

มหีลายสาขาใหเ้ลอืกสะดวกในการซือ้ 4.7 4.0 3.6 

ระยะเวลาเปิดปิดรา้นมคีวามเหมาะสม(เปิด12.00 -20.00น.) 4.6 4.0 3.7 

สนิคา้จดัเป็นระเบยีบ เป็นสดัส่วน หางา่ย 4.7 4.0 3.8 
สามารถตดิต่อไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์ 
อนิเตอรเ์น็ต จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นต้น 4.8 4.3 3.8 
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ตารางที ่20 Final Cluster Centers(ต่อ) 
 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

Cluster 

1 2 3 

การท าโฆษณาผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต เช่น Facebook, 
Intragram 4.7 4.3 3.9 

การจดัโปรโมชัน่ในโอกาสพเิศษ  
(เช่น ซือ้ 4 คู่ ฟร ี1 คู่ ,ซือ้ 3 คู่แถมฟรนี ้ายาลา้ง 1 ขวด) 4.8 4.4 4.0 

ลกูคา้เก่า ทีใ่ชบ้รกิารซ ้าจะไดร้บัเงือ่นไขพเิศษ  
คู่ท5ีและ6ซือ้ไดใ้นราคา 100 บาท 4.8 4.4 3.9 

มกีารลดราคา ถา้ซือ้ในปรมิาณทีม่าก 4.8 4.3 3.9 

มกีารรวีวิสนิคา้โดยผูท้ีเ่คยซือ้มาก่อน 4.6 4.3 3.7 

มรีะบบสมาชกิ สมาชกิจะไดร้บัสทิธพิเิศษ  
เช่นส่วนลดราคา และของก านลัในวนัพเิศษและเทศกาล 4.7 4.3 3.7 

ดา้นบุคลากร 

Cluster 

1 2 3 

พนกังานมคีวามรูเ้กีย่วกบัสนิคา้เป็นอยา่งด ี 4.7 4.2 3.9 

พนกังานขายสามารถแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้และตอบขอ้สงสยั 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 4.7 4.2 3.9 

พนกังานดแูลเอาใจใส่ลกูคา้อยา่งด ี 4.8 4.2 4.0 

ดา้นกระบวนการการใหบ้รกิาร 

Cluster 

1 2 3 

ความถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร 4.6 4.0 4.0 

ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 4.6 4.1 4.0 

การใหค้ าแนะน าตลอดทุกขัน้ตอนในการเลอืกซือ้ 4.7 4.1 4.0 

การช าระเงนิและการส่งมอบสนิคา้ถูกตอ้ง 4.7 4.0 4.0 

สามารถตดิต่อไดทุ้กครัง้ทีม่ปีญัหา 4.8 4.1 4.0 
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ตารางที ่20 Final Cluster Centers(ต่อ) 
 

 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพของรา้น 

 
Cluster 

1 2 3 

ป้ายหน้ารา้นสวยงามมองเหน็ไดช้ดั 4.5 4.1 3.6 

การตกแต่งรา้นและบรรยากาศภายในรา้นสวยงาม 4.4 4.0 3.5 

สญัลกัษณ์ของรา้นเป็นเอกลกัษณ์ทีจ่ดจ าไดง้่าย 4.5 4.0 3.5 

พืน้ทีใ่นรา้นกวา้งขวางไมแ่ออดั 4.4 3.9 3.5 

สถานทีจ่อดรถสะดวก 4.3 4.0 3.6 

มเีสยีงเพลงท าใหรู้ส้กึผ่อนคลาย 4.1 3.8 3.3 

ความสะอาดของสถานทีภ่ายใน และภายนอก 4.6 3.8 3.6 

แสงสว่างชดัเจนทัง้ภายในและภายนอกรา้น 4.6 3.9 3.7 
 
Cluster 1 ตัง้ชื่อว่า กลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัในทุกดา้น 
Cluster 2 ตัง้ชื่อว่า กลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัในบางดา้น 
Cluster 3 ตัง้ชื่อว่า กลุ่มทีไ่มใ่หค้วามส าคญัในทุกดา้นหรอืใหค้วามส าคญัน้อย 
 

จากตารางที ่20 Final Cluster Centers ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ตวัแปรของแต่ละ Cluster โดย
เป็นขอ้มลูส่วนประสมทางการตลาด คอืปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P แบ่งเป็นดา้น
ผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพของรา้น เมื่อพจิารณาจากค่าเฉลีย่ของ
ตัวแปรที่เป็นค าถามซึ่งใช้ในการแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีค่าตัง้แต่  4. 1-4.8 เป็นกลุ่มที่ให้
ความส าคญัในทุกดา้น กลุ่มที ่2 มคี่าตัง้แต่ 3.8-4.4  เป็นกลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัในบางดา้นกลุ่มที ่
3 มคี่าตัง้แต่ 3.3-4.1เป็นกลุ่มทีไ่มใ่หค้วามส าคญัในทุกดา้นหรอืใหค้วามส าคญัน้อย 
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ตารางที ่21  แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ 
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) 
 

ข้อค าถาม กลุ่ม 
(Cluster) 

จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ค่าเฉล่ีย 

ด้านผลิตภณัฑ ์

คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืก
หลากหลาย 
  

1 45 4.622 .5347 .0797 

2 120 4.200 .4017 .0367 
3 58 3.948 .3465 .0455 
รวม 223 4.220 .4757 .0319 

คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืก
หลายยีห่อ้ 

1 45 4.444 .7247 .1080 
2 120 4.117 .4137 .0378 
3 58 3.845 .4105 .0539 
รวม 223 4.112 .5293 .0354 

คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืก
หลายขนาด 
  

1 45 4.600 .5394 .0804 
2 120 4.225 .4193 .0383 
3 58 3.879 .4618 .0606 
รวม 223 4.211 .5159 .0345 

คอนแทคเลนสน์ิ่ม 
  

1 45 4.778 .4204 .0627 
2 120 4.225 .4577 .0418 
3 58 4.069 .4907 .0644 
รวม 223 4.296 .5219 .0349 

ความมชีื่อเสยีงน่าเชื่อถอื
ของตรายีห่อ้ไดร้บั
มาตรฐาน อย. 
  

1 45 4.822 .3866 .0576 

2 120 4.275 .4844 .0442 
3 58 3.931 .4130 .0542 
รวม 223 4.296 .5389 .0361 

ระบุวนัผลติและวนั
หมดอายุทีช่ดัเจน 
  

1 45 4.711 .5486 .0818 
2 120 4.292 .4745 .0433 
3 58 3.983 .4390 .0576 
รวม 223 4.296 .5389 .0361 
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ตารางที ่21  แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ 
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster)(ต่อ) 
 

ข้อค าถาม กลุ่ม 
(Cluster) 

จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ค่าเฉล่ีย 

ด้านผลิตภณัฑ ์

มกีารน าสนิคา้ใหม่มาจดั
จ าหน่ายในรา้นอยา่ง
สม ่าเสมอ (เช่น ลาย
ใหม่,สใีหม)่ 

1 45 4.689 .5144 .0767 

2 120 4.308 .4637 .0423 
3 58 3.862 .5758 .0756 
รวม 223 4.269 .5768 .0386 

มสีนิคา้ครบถว้นตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ 

1 45 4.556 .5459 .0814 
2 120 4.217 .4335 .0396 
3 58 3.914 .3877 .0509 
รวม 223 4.206 .4955 .0332 

มกีารอธบิายวธิกีารใชท้ี
ชดัเจน เช่น ใช1้เดอืน 
 

1 45 4.578 .5431 .0810 
2 120 4.300 .4602 .0420 
3 58 3.948 .3939 .0517 
รวม 223 4.265 .5084 .0340 

ด้านราคา 
ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ 
  

1 45 4.689 .4682 .0698 
2 120 4.083 .2775 .0253 
3 58 3.879 .5324 .0699 
รวม 223 4.152 .4878 .0327 

ราคาเหมาะสมกบัชนิด
และประเภท 
  

1 45 4.711 .4584 .0683 
2 120 4.075 .3218 .0294 
3 58 3.828 .5005 .0657 
รวม 223 4.139 .5053 .0338 
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ตารางที ่21  แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ 
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster)(ต่อ) 
 

ข้อค าถาม กลุ่ม 
(Cluster) 

จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ค่าเฉล่ีย 

ด้านราคา (ต่อ) 

ราคาถูกกว่าเมือ่เทยีบกบั
ซือ้ทีอ่ื่น 
  

1 45 4.511 .5886 .0877 

2 120 4.000 .3430 .0313 
3 58 3.793 .5218 .0685 
รวม 223 4.049 .5131 .0344 

การแจง้ราคาสนิคา้ที่
ชดัเจน 
  

1 45 4.533 .5477 .0816 
2 120 4.033 .2879 .0263 
3 58 3.897 .4845 .0636 
รวม 223 4.099 .4642 .0311 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ท าเลทีต่ ัง้สะดวกในการ
เดนิทาง 
  

1 45 4.711 .4584 .0683 

2 120 4.000 .2593 .0237 
3 58 3.897 .5194 .0682 
รวม 223 4.117 .4885 .0327 

มหีลายสาขาใหเ้ลอืก
สะดวกในการซือ้ 
  

1 45 4.689 .5144 .0767 
2 120 3.975 .2739 .0250 
3 58 3.638 .5525 .0725 
รวม 223 4.031 .5485 .0367 

ระยะเวลาเปิดปิดรา้นมี
ความเหมาะสม  (เปิด 
12.00 -20.00 น. ) 

1 45 4.578 .5834 .0870 
2 120 4.042 .3279 .0299 
3 58 3.707 .5622 .0738 
รวม 223 4.063 .5416 .0363 
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ตารางที ่21  แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ 
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster)(ต่อ) 
 

ข้อค าถาม กลุ่ม 
(Cluster) 

จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ค่าเฉล่ีย 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย(ต่อ) 

สนิคา้จดัเป็นระเบยีบ  
เป็นสดัส่วน หาง่าย 
  

1 45 4.689 .5144 .0767 

2 120 4.033 .2879 .0263 
3 58 3.793 .5218 .0685 
รวม 223 4.103 .5139 .0344 

สามารถตดิต่อไดห้ลาย
ช่องทาง เช่น ทาง
โทรศพัท ์อนิเตอรเ์น็ต 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
เป็นตน้ 

1 45 4.756 .4841 .0722 
2 120 4.250 .4719 .0431 
3 58 3.845 .5557 .0730 
รวม 223 4.247 .5829 .0390 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
การท าโฆษณาผ่านทาง
อนิเตอรเ์น็ต เช่น 
Facebook, Intragram 
  

1 45 4.689 .5569 .0830 
2 120 4.308 .4987 .0455 
3 58 3.948 .4747 .0623 
รวม 223 4.291 .5617 .0376 

การจดัโปรโมชัน่ในโอกาส
พเิศษ (เช่น ซือ้ 4 คู่ ฟร ี1 
คู่ ,ซือ้ 3 คู่แถมฟรนี ้ายา
ลา้ง 1 ขวด) 
  

1 45 4.800 .4045 .0603 
2 120 4.375 .4862 .0444 
3 58 3.966 .4575 .0601 
รวม 223 4.354 .5412 .0362 

ลกูคา้เก่า ทีใ่ชบ้รกิารซ ้า
จะไดร้บัเงือ่นไขพเิศษ คู่ที
5และ6ซือ้ไดใ้นราคา 100 
บาท 
  

1 45 4.778 .4204 .0627 
2 120 4.375 .4862 .0444 
3 58 3.931 .4130 .0542 
รวม 223 4.341 .5373 .0360 
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ตารางที ่21  แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ 
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster)(ต่อ) 
 

ข้อค าถาม กลุ่ม 
(Cluster) 

จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ค่าเฉล่ีย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด(ต่อ) 
มกีารลดราคา ถา้ซือ้ใน
ปรมิาณทีม่าก 
  

1 45 4.800 .4573 .0682 
2 120 4.308 .4637 .0423 
3 58 3.897 .4468 .0587 
รวม 223 4.300 .5488 .0368 

มกีารรวีวิสนิคา้โดยผูท้ี่
เคยซือ้มาก่อน 
  

1 45 4.622 .4903 .0731 
2 120 4.267 .4626 .0422 
3 58 3.741 .4798 .0630 
รวม 223 4.202 .5612 .0376 

มรีะบบสมาชกิ สมาชกิจะ
ไดร้บัสทิธพิเิศษ เช่น
ส่วนลดราคา และของ
ก านลัในวนัพเิศษและ
เทศกาล 

1 45 4.711 .4584 .0683 
2 120 4.275 .4668 .0426 
3 58 3.724 .4509 .0592 
รวม 223 4.220 .5704 .0382 

ด้านบคุลากร 
พนกังานมคีวามรูเ้กีย่วกบั
สนิคา้เป็นอยา่งด ี
  

1 45 4.667 .4767 .0711 
2 120 4.208 .4471 .0408 
3 58 3.897 .4845 .0636 
รวม 223 4.220 .5295 .0355 

พนกังานขายสามารถ
แนะน าเกีย่วกบัสนิคา้และ
ตอบขอ้สงสยัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งชดัเจน 
  

1 45 4.689 .4682 .0698 
2 120 4.208 .4471 .0408 
3 58 3.914 .4696 .0617 
รวม 223 4.229 .5256 .0352 
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ตารางที ่21  แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ 
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster)(ต่อ) 
 

ข้อค าถาม กลุ่ม 
(Cluster) 

จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ค่าเฉล่ีย 

ด้านบคุลากร(ต่อ) 
พนกังานดแูลเอาใจใส่
ลกูคา้อยา่งด ี
  

1 45 4.756 .4346 .0648 
2 120 4.208 .4279 .0391 
3 58 4.017 .4773 .0627 
รวม 223 4.269 .5105 .0342 

ด้านกระบวนการการให้บริการ 

ความถูกตอ้งในการ
ใหบ้รกิาร 
  

1 45 4.556 .5025 .0749 

2 120 4.025 .2739 .0250 
3 58 3.983 .3500 .0460 
รวม 223 4.121 .4123 .0276 

ความรวดเรว็ในการ
ใหบ้รกิาร 
  

1 45 4.578 .4995 .0745 
2 120 4.050 .2189 .0200 
3 58 4.017 .3500 .0460 
รวม 223 4.148 .3920 .0263 

การใหค้ าแนะน าตลอดทุก
ขัน้ตอนในการเลอืกซือ้ 
  

1 45 4.689 .4682 .0698 
2 120 4.058 .2354 .0215 
3 58 4.017 .2957 .0388 
รวม 223 4.175 .4037 .0270 

การช าระเงนิและการส่ง
มอบสนิคา้ถูกตอ้ง 
  

1 45 4.733 .4472 .0667 
2 120 4.042 .2389 .0218 
3 58 4.017 .2957 .0388 
รวม 223 4.175 .4147 .0278 
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ตารางที ่21  แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ 
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster)(ต่อ) 
 

ข้อค าถาม กลุ่ม 
(Cluster) 

จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ค่าเฉล่ีย 

ด้านกระบวนการการให้บริการ (ต่อ) 

สามารถตดิต่อไดทุ้กครัง้ที่
มปีญัหา 
  

1 45 4.756 .4346 .0648 

2 120 4.050 .2189 .0200 
3 58 3.983 .3500 .0460 
รวม 223 4.175 .4254 .0285 

ด้านลกัษณะทางกายภาพของร้าน 

ป้ายหน้ารา้นสวยงาม
มองเหน็ไดช้ดั 
  

1 45 4.467 .5045 .0752 

2 120 4.050 .2544 .0232 
3 58 3.569 .6783 .0891 
รวม 223 4.009 .5452 .0365 

การตกแต่งรา้นและ
บรรยากาศภายในรา้น
สวยงาม 
  

1 45 4.400 .5800 .0865 
2 120 4.008 .3039 .0277 
3 58 3.517 .5377 .0706 
รวม 223 3.960 .5312 .0356 

สญัลกัษณ์ของรา้นเป็น
เอกลกัษณ์ทีจ่ดจ าไดง้า่ย 
  

1 45 4.511 .5886 .0877 
2 120 3.975 .3541 .0323 
3 58 3.517 .5694 .0748 
รวม 223 3.964 .5762 .0386 

พืน้ทีใ่นรา้นกวา้งขวางไม่
แออดั 
  

1 45 4.422 .6567 .0979 
2 120 3.917 .3798 .0347 
3 58 3.466 .5369 .0705 
รวม 223 3.901 .5844 .0391 
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ตารางที ่21  แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ 
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster)(ต่อ) 
 

ข้อค าถาม กลุ่ม 
(Cluster) 

จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ค่าเฉล่ีย 

ด้านลกัษณะทางกายภาพของร้าน (ต่อ) 

มเีสยีงเพลงท าใหรู้ส้กึผ่อน
คลาย 
  

 1 45 4.067 .9145 .1363 

 2 120 3.833 .4553 .0416 
 3 58 3.310 .5029 .0660 
 รวม 223 3.744 .6453 .0432 

ความสะอาดของสถานที่
ภายใน และภายนอก 
  

 1 45 4.622 .4903 .0731 
 2 120 3.842 .4299 .0392 
 3 58 3.569 .5654 .0742 
 รวม 223 3.928 .6035 .0404 

แสงสว่างชดัเจนทัง้ภายใน
และภายนอกรา้น 
  

 1 45 4.600 .5394 .0804 
 2 120 3.892 .4058 .0370 
 3 58 3.690 .5684 .0746 
 รวม 223 3.982 .5771 .0386 
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ภาพที4่กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นผลติภณัฑ์ 
 

จากภาพที4่ Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
ผลติภณัฑข์องทัง้3 กลุ่มและลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบส่วนใหญ่พบว่า
กลุ่มที่1 ใหค้วามส าคญัในส่วนของผลติภณัฑม์ากส่วนกลุ่มที่2 ใหค้วามส าคญัในบา้งดา้น คอื 
คอนแทคเลนส์มใีหเ้ลอืกหลายยีห่อ้ คอนแทคเลนสม์ใีห้เลอืกหลายขนาด มกีารน าสนิคา้ใหม่มา
จดัจ าหน่ายในรา้นอย่างสม ่าเสมอ มสีนิค้าครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า มกีารอธบิาย
วธิกีารใช้ที่ชดัเจน และในกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ไม่ให้ความส าคญัในส่วนของผลติภณัฑห์รอืให้
ความส าคญัน้อย 
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ภาพที ่5 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นราคา 

 
 

จากภาพที ่5 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
ราคาของทัง้ 3 กลุ่มและลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที่ 
1 ใหค้วามส าคญัในส่วนของราคามากส่วนกลุ่มที ่2 และในกลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มทีไ่มใ่หค้วามส าคญั
ในส่วนของราคาหรอืใหค้วามส าคญัน้อย 
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ภาพที ่6 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

จากภาพที ่6 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายของทัง้3 กลุ่มและลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที่1 ใหค้วามส าคญัในส่วนของช่องทางการจดัจ าหน่ายมากส่วนกลุ่มที่2 ให้
ความส าคญัในเรื่อง สามารถตดิต่อได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท์ อนิเตอรเ์นต จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และในกลุ่มที่3 เป็นกลุ่มที่ไม่ให้ความส าคญัในส่วนช่องทางการจดั
จ าหน่ายหรอืใหค้วามส าคญัน้อย 
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ภาพที ่7 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
 

จากภาพที ่7 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
การส่งเสรมิการตลาดของทัง้ 3 กลุ่มและลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบส่วน
ใหญ่พบว่ากลุ่มที1่ ใหค้วามส าคญัในส่วนของดา้นการส่งเสรมิการตลาดมากเช่นเดยีวกบักลุ่มที่2 
และในกลุ่มที3่ เป็นกลุ่มทีไ่มใ่หค้วามส าคญัในส่วนการส่งเสรมิการตลาดหรอืใหค้วามส าคญัน้อย 
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ภาพที ่8 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นบุคลากร 
 

จากภาพที ่8 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
บุคลากรของทัง้3 กลุ่มและลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบส่วนใหญ่พบว่า
กลุ่มที1่ ใหค้วามส าคญัในส่วนของดา้นบุคลากรมากส่วนกลุ่มที2่ และในกลุ่มที3่ เป็นกลุ่มทีไ่ม่ให้
ความส าคญัในดา้นบุคลากรหรอืใหค้วามส าคญัน้อย 
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ภาพที ่9 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นกระบวนการการใหบ้รกิาร 
 

จากภาพที9่ Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
กระบวนการการใหบ้รกิารของทัง้3 กลุ่มและลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที่1 ใหค้วามส าคญัในส่วนด้านกระบวนการการให้บรกิารมากส่วนกลุ่มที่2 
และในกลุ่มที3่ เป็นกลุ่มทีไ่มใ่หค้วามส าคญัในดา้นกระบวนการการใหบ้รกิารหรอืใหค้วามส าคญั
น้อย 
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ภาพที1่0 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นลกัษณะทางกายภาพของรา้น 
 

จากภาพที1่0 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพของร้านของทัง้3 กลุ่มและลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่พบใน
ค าตอบส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที่1 ให้ความส าคญัในส่วนด้านลกัษณะทางกายภาพของรา้นมาก
ส่วนกลุ่มที่2 ใหค้วามส าคญัใน บางดา้น คอืการตกแต่งรา้นและบรรยากาศภายในรา้นสวยงาม 
สญัลกัษณ์ของรา้นเป็นเอกลกัษณ์ทีจ่ดจ าไดง้า่ย พืน้ทีใ่นรา้นกวา้งขวางไม่แออดั สถานทีจ่อดรถ
สะดวก มเีสยีงเพลงท าให้รูส้กึผ่อนคลายและในกลุ่มที่3 เป็นกลุ่มที่ไม่ให้ความส าคญัในด้าน
ลกัษณะทางกายภาพของรา้นหรอืใหค้วามส าคญัน้อย 
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ตารางที ่22 ระดบัคะแนนของทัง้ 3 กลุ่ม เมือ่วดัจากค่าเฉลีย่รวม 
 
ขอ้ที ่ ค าถาม กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 

 ดา้นผลติภณัฑ ์ ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม 

1 คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลากหลาย สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 
2 คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลายยีห่อ้ สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 
3 คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลายขนาด สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 
4 คอนแทคเลนสน์ิ่ม สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 
5 ความมชีื่อเสยีงน่าเชื่อถอืของตรายีห่อ้

ไดร้บัมาตรฐาน อย. 
สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

6 ระบุวนัผลติและวนัหมดอายุทีช่ดัเจน สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

7 มกีารน าสนิคา้ใหม่มาจดัจ าหน่ายใน
รา้นอยา่งสม ่าเสมอ 

สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 

8 มสีนิคา้ครบถว้นตามความตอ้งการของ
ลกูคา้ 

สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 

9 มกีารอธบิายวธิกีารใชท้ีช่ดัเจน (เช่น 
อายกุารใชง้าน 1 เดอืน) 

สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 

 ดา้นราคา ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม 

10 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

11 ราคาเหมาะสมกบัชนิดและประเภท สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

12 ราคาถูกกว่าเมือ่เทยีบกบัซือ้ทีอ่ื่น สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

13 การแจง้ราคาสนิคา้ทีช่ดัเจน สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

 ดา้นช่องทางจ าหน่าย ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม 

14 ท าเลทีต่ ัง้สะดวกในการเดนิทาง สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

15 มหีลายสาขาใหเ้ลอืกสะดวกในการซือ้ สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

16 ระยะเวลาเปิดปิดรา้นมคีวามเหมาะสม
(เปิด 12.00 -20.00 น. ) 

สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

17 สนิค้าจดัเป็นระเบยีบ เป็นสดัส่วน หา
งา่ย 

สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

18 สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น 
ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 
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ตารางที ่22 ระดบัคะแนนของทัง้ 3 กลุ่ม เมือ่วดัจากค่าเฉลีย่รวม (ต่อ) 
 
ขอ้ที ่ ค าถาม กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 

 ดา้นส่งเสรมิการตลาด ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม 

19 การท าโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ
เช่นFacebook, Intragram 

สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 

20 การจดัโปรโมชัน่ในโอกาสพเิศษ สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 

21 ลูกค้าเก่าที่ใช้บริการซ ้าจะได้รับเงื่อนไข
พเิศษ 

สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 

22 มกีารลดราคา ถา้ซือ้ในปรมิาณทีม่าก สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 

23 มกีารรวีวิสนิคา้โดยผูท้ีเ่คยซือ้มาก่อน สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 

24 มีระบบสมาชิก สมาชิกจะได้รบัสิทธิ
พิเศษ เช่น ส่วนลดราคา และของ
ก านลัในวนัพเิศษและเทศกาล 

สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 

 ดา้นบุคลากร ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม 

25 พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเป็น
อยา่งด ี

สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

26 พนักงานขายสามารถแนะน าเกี่ยวกบั
สนิคา้และตอบขอ้สงสยัไดอ้ย่างถูกต้อง
ชดัเจน 

สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

27 พนกังานดแูลเอาใจใส่ลกูคา้อยา่งด ี สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

 ดา้นกระบวนการการใหบ้รกิาร ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม 

28 ความถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

29 ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

30 การให้ค าแนะน าตลอดทุกขัน้ตอนใน
การเลอืกซือ้ 

สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

31 การช าระเงนิและการส่งมอบสนิคา้
ถูกตอ้ง 

สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

32 สามารถตดิต่อไดทุ้กครัง้ทีม่ปีญัหา สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 
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ตารางที ่22ระดบัคะแนนของทัง้ 3 กลุ่ม เมือ่วดัจากค่าเฉลีย่รวม (ต่อ) 
 
ขอ้ที ่ ค าถาม กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพของรา้น ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม 

33 ป้ายหน้ารา้นสวยงามมองเหน็ไดช้ดั สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 
34 การตกแต่งรา้นและบรรยากาศภายใน

รา้นสวยงาม 

สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 

35 สญัลกัษณ์ของรา้นเป็นเอกลกัษณ์ที่
จดจ าไดง้่าย 

สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 

36 พืน้ทีใ่นรา้นกวา้งขวางไมแ่ออดั สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 
37 สถานทีจ่อดรถสะดวก สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 

38 มเีสยีงเพลงท าใหรู้ส้กึผ่อนคลาย สงูกว่า สงูกว่า ต ่ากว่า 

39 ความสะอาดของสถานทีภ่ายใน และ
ภายนอก 

สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

40 แสงสว่างชดัเจนทัง้ภายในและ 
ภายนอกรา้น 

สงูกว่า ต ่ากว่า ต ่ากว่า 

 
ตารางที ่23แสดงชื่อและลกัษณะทีเ่หมาะสมส าหรบัแต่ละ Cluster 
 
กลุ่มที ่1 กลุ่มทีใ่ห้
ความส าคญัในทุกๆเรือ่ง(มี
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 45ราย) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัใน
บางเรือ่ง(มจี านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
120ราย) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มทีไ่มใ่ห้
ความส าคญัในทุกๆเรือ่ง (มี
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 58 ราย) 

1.คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืก
หลากหลาย 
2.คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืก
หลายยีห่อ้ 
3.คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืก
หลายขนาด 
4. คอนแทคเลนสน์ิ่ม 

2.คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลาย
ยีห่อ้ 
3.คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลาย
ขนาด 
7.มกีารน าสนิคา้ใหมม่าจดั
จ าหน่ายในรา้นอยา่งสม ่าเสมอ 
(เช่น ลายใหม,่สใีหม)่ 

ไมใ่หค้วามสนใจในทุกๆเรือ่ง 
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ตารางที ่23แสดงชื่อและลกัษณะทีเ่หมาะสมส าหรบัแต่ละ Cluster(ต่อ) 
 
กลุ่มที ่1 กลุ่มทีใ่ห้
ความส าคญัในทุกๆเรือ่ง(มี
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 45ราย) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัใน
บางเรือ่ง(มจี านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
120ราย) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มทีไ่มใ่ห้
ความส าคญัในทุกๆเรือ่ง (มี
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 58 ราย) 

5. ความมชีื่อเสยีงน่าเชื่อถอื
ของตรายีห่อ้ไดร้บัมาตรฐาน 
อย. 
6.ระบุวนัผลติและวนัหมดอายุ
ทีช่ดัเจน 
7.มกีารน าสนิคา้ใหมม่าจดั
จ าหน่ายในรา้นอยา่ง
สม ่าเสมอ (เช่น ลายใหม่,สี
ใหม)่ 
8.มสีนิคา้ครบถว้นตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 
9.มกีารอธบิายวธิกีารใชท้ี่
ชดัเจน (เช่น อายกุารใชง้าน 
1 เดอืน) 
10. ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ 
11. ราคาเหมาะสมกบัชนิด
และประเภท 
12. ราคาถูกกว่าเมือ่เทยีบกบั
ซือ้ทีอ่ื่น 
13. การแจง้ราคาสนิคา้ที่
ชดัเจน 
14. ท าเลทีต่ ัง้สะดวกในการ
เดนิทาง 
15. มหีลายสาขาใหเ้ลอืก
สะดวกในการซือ้ 

8.มสีนิคา้ครบถว้นตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 
9.มกีารอธบิายวธิกีารใชท้ีช่ดัเจน 
(เช่น อายกุารใชง้าน 1 เดอืน) 
18.สามารถตดิต่อไดห้ลาย
ช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์
อนิเตอรเ์น็ต จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
19. การท าโฆษณาผ่านสื่อ
โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น 
Facebook, Intragram 
20. การจดัโปรโมชัน่ในโอกาส
พเิศษ  
21.ลกูคา้เก่าทีใ่ชบ้รกิารซ ้าจะ
ไดร้บัเงือ่นไขพเิศษ 
22.มกีารลดราคา ถา้ซือ้ใน
ปรมิาณทีม่าก 
23.มกีารรวีวิสนิคา้โดยผูท้ีเ่คยซือ้
มาก่อน 
24.มรีะบบสมาชกิ สมาชกิจะ
ไดร้บัสทิธพิเิศษ เช่น ส่วนลด
ราคา และของก านลัในวนัพเิศษ
และเทศกาล 
34. การตกแต่งรา้นและ
บรรยากาศภายในรา้นสวยงาม 
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ตารางที ่23แสดงชื่อและลกัษณะทีเ่หมาะสมส าหรบัแต่ละ Cluster(ต่อ) 
 
กลุ่มที ่1 กลุ่มทีใ่ห้
ความส าคญัในทุกๆเรือ่ง(มี
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 45ราย) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัใน
บางเรือ่ง(มจี านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
120ราย) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มทีไ่มใ่ห้
ความส าคญัในทุกๆเรือ่ง (มี
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 58 ราย) 

16.ระยะเวลาเปิดปิดรา้นมี
ความเหมาะสม(เปิด 12.00 -
20.00 น. ) 
17. สนิคา้จดัเป็นระเบยีบ 
เป็นสดัส่วน หาง่าย 
18.สามารถตดิต่อไดห้ลาย
ช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์
อนิเตอรเ์น็ต จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
19. การท าโฆษณาผ่านสื่อ
โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น 
Facebook, Intragram 
20. การจดัโปรโมชัน่ใน
โอกาสพเิศษ  
21.ลกูคา้เก่าทีใ่ชบ้รกิารซ ้าจะ
ไดร้บัเงือ่นไขพเิศษ 
22.มกีารลดราคา ถา้ซือ้ใน
ปรมิาณทีม่าก 
23.มกีารรวีวิสนิคา้โดยผูท้ี่
เคยซือ้มาก่อน 
24.มรีะบบสมาชกิ สมาชกิจะ
ไดร้บัสทิธพิเิศษ เช่น ส่วนลด
ราคา และของก านลัในวนั
พเิศษและเทศกาล 

35. สญัลกัษณ์ของรา้นเป็น
เอกลกัษณ์ทีจ่ดจ าไดง้า่ย 
36.พืน้ทีใ่นรา้นกวา้งขวางไม่
แออดั 
37.สถานทีจ่อดรถสะดวก 
38.มเีสยีงเพลงท าใหรู้ส้กึผ่อน
คลาย 
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ตารางที ่23แสดงชื่อและลกัษณะทีเ่หมาะสมส าหรบัแต่ละ Cluster(ต่อ) 
 
กลุ่มที ่1 กลุ่มทีใ่ห้
ความส าคญัในทุกๆเรือ่ง(มี
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 45ราย) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัใน
บางเรือ่ง(มจี านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
120ราย) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มทีไ่มใ่ห้
ความส าคญัในทุกๆเรือ่ง (มี
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 58 ราย) 

25. พนกังานมคีวามรู้
เกีย่วกบัสนิคา้เป็นอย่างด ี
26.พนกังานขายสามารถ
แนะน าเกีย่วกบัสนิคา้และ
ตอบขอ้สงสยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ชดัเจน 
27. พนกังานดแูลเอาใจใส่
ลกูคา้อยา่งด ี
28.ความถูกตอ้งในการ
ใหบ้รกิาร 
29.ความรวดเรว็ในการ
ใหบ้รกิาร 
30.การใหค้ าแนะน าตลอดทุก
ขัน้ตอนในการเลอืกซือ้ 
31.การช าระเงนิและการส่ง
มอบสนิคา้ถูกตอ้ง 
32.สามารถตดิต่อไดทุ้กครัง้ที่
มปีญัหา 
33. ป้ายหน้ารา้นสวยงาม
มองเหน็ไดช้ดั 
34. การตกแต่งรา้นและ
บรรยากาศภายในรา้น
สวยงาม 
35. สญัลกัษณ์ของรา้นเป็น
เอกลกัษณ์ทีจ่ดจ าไดง้า่ย 
36.พืน้ทีใ่นรา้นกวา้งขวางไม่
แออดั 
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ตารางที ่23แสดงชื่อและลกัษณะทีเ่หมาะสมส าหรบัแต่ละ Cluster(ต่อ) 
 
กลุ่มที ่1 กลุ่มทีใ่ห้
ความส าคญัในทุกๆเรือ่ง(มี
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 45ราย) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัใน
บางเรือ่ง(มจี านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
120ราย) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มทีไ่มใ่ห้
ความส าคญัในทุกๆเรือ่ง (มี
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 58 ราย) 

38.มเีสยีงเพลงท าใหรู้ส้กึผ่อน
คลาย 
39.ความสะอาดของสถานที่
ภายใน และภายนอก 
40.แสงสว่างชดัเจนทัง้ภายใน
และ ภายนอกรา้น 

  

 
การทดสอบด้วย Chi-Square 

 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงความสมัพนัธ์ โดยการท าตารางไขว้กับข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตรส์ามารถแปลผลในเรือ่งของความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้บรโิภคคอนแทคเลนสส์ ี
(บิก๊อาย) ของรา้น Noreebigeyeในเขตกรุงเทพมหานครได้ท าการวเิคราะห์ผลจ านวน3 กลุ่ม
ดงันี้ 
 
ตารางที ่24แสดงการแจกแจงเพศในแต่ละกลุ่ม 
 

เพศ กลุ่มตวัอยา่ง รวม 
1 2 3 

ชาย 
0 14 10 24 

0.0% 58.3% 41.7% 100.0% 

หญงิ 
45 106 48 199 

22.6% 53.3% 24.1% 100.0% 

รวม 
45 120 58 223 

20.2% 53.8% 26.0% 100.0% 
 
 จากตารางที ่24 แสดงใหเ้หน็ว่า เพศชาย สวนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 14 ราย คดิ
เป็นรอ้ยละ 58.3 เพศหญงิ ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 106 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 53.3  
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ภาพที ่11 กราฟแสดงเพศของแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่25 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเพศของแต่ละกลุ่ม 
 

Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 

8.064
a
 2 .018 

Likelihood Ratio 
12.537 2 .002 

Linear-by-Linear Association 

7.500 1 .006 

N of Valid Cases 
223     

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
4.84. 

จากตารางที ่25 ค่า Sig 0.018 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าเพศในแต่
ละกลุ่ม มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่26แสดงการแจกแจงอายใุนแต่ละกลุ่ม 
 

อาย ุ กลุ่มตวัอย่าง รวม 
1 2 3 

อายุต ่ากว่า 18 ปี  
7 4 6 17 

41.2% 23.5% 35.3% 100.0% 

อายุ 18-25 ปี 
19 33 24 76 

25.0% 43.4% 31.6% 100.0% 

อายุ 26-30 ปี 
14 52 19 85 

16.5% 61.2% 22.4% 100.0% 

อายุ 31-35 ปี 
3 28 7 38 

7.9% 73.7% 18.4% 100.0% 

อายุ 35 ปีขึน้ไป 
2 3 2 7 

28.6% 42.9% 28.6% 100.0% 

รวม 
45 120 58 223 

20.2% 53.8% 26.0% 100.0% 

 
จากตารางที่ 26 แสดงให้เห็นว่า อายุต ่ากว่า 18 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 จ านวน 7 

ราย คดิเป็นรอ้ยละ 41.2 อายุ 18-25 ปีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 จ านวน 33 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 
43.4 อาย ุ26-30 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 52 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 61.2  อายุ 31-35 ปี 
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 จ านวน 28 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 73.7 อายุ 35 ปีขึน้ไป ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มที ่2 จ านวน 3 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 42.9 
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ภาพที ่12 กราฟแสดงอายุของแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่27 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอายขุองแต่ละกลุ่ม 
 

Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 
19.244

a
 8 .014 

Likelihood Ratio 
19.764 8 .011 

Linear-by-Linear 
Association .214 1 .644 

N of Valid Cases 
223     

a. 5 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.41. 

 
จากตารางที ่27 ค่า Sig 0.014น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าอายุในแต่ละ

กลุ่ม มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่28แสดงการแจกแจงการศกึษาในแต่ละกลุ่ม 
 

การศกึษา กลุ่มตวัอย่าง รวม 
1 2 3 

มธัยมศกึษา 
12 31 21 64 

18.8% 48.4% 32.8% 100.0% 

ปวส./อนุปรญิญา 
10 28 23 61 

16.4% 45.9% 37.7% 100.0% 

ปรญิญาตร ี
20 59 14 93 

21.5% 63.4% 15.1% 100.0% 

สงูกว่าปรญิญาตร ี
3 2 0 5 

60.0% 40.0% 0% 100.0% 

รวม 
45 120 58 223 

20.2% 53.8% 26.0% 100.0% 

 
จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 

จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.4การศึกษาระดบัปวส./อนุปริญญาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 
จ านวน 28 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 45.9 4การศกึษาระดบัปรญิญาตรสี่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 
59 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 63.4 การศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรสี่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 จ านวน 3 ราย 
คดิเป็นรอ้ยละ 60  
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ภาพที ่13 กราฟแสดงการศกึษาของแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่29 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการศกึษาของแต่ละกลุ่ม 
 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 

17.280
a
 6 .008 

Likelihood Ratio 
17.507 6 .008 

Linear-by-Linear 
Association 

6.911 1 .009 

N of Valid Cases 
223     

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.01. 

 
จากตารางที ่29 ค่า Sig 0.008น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าการศกึษาใน

แต่ละกลุ่ม มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่30 แสดงการแจกแจงอาชพีในแต่ละกลุ่ม 
 

สถานภาพ กลุ่มตวัอย่าง รวม 
1 2 3 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 
21 26 17 64 

32.8% 40.6% 26.6% 100.0% 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
1 5 3 9 

11.1% 55.6% 33.3% 100.0% 

พนกังานบรษิทัเอกชน/หา้งรา้น 
22 75 29 126 

17.5% 59.5% 23.0% 100.0% 

ประกอบธุรกจิสว่นตวั 
1 14 9 24 

4.2% 58.3% 37.5% 100.0% 

รวม 
45 120 58 223 

20.2% 53.8% 26.0% 100.0% 

 
จากตารางที่ 30 แสดงใหเ้หน็ว่า นักเรยีน/นักศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 26 

ราย คดิเป็นรอ้ยละ 40.6ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 จ านวน 5 ราย 
คดิเป็นรอ้ยละ 55.6 พนกังานบรษิทัเอกชน/หา้งรา้นส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 75 ราย คดิ
เป็นรอ้ยละ 59.5 ประกอบธุรกจิส่วนตวัส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 14 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 
58.3 
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ภาพที ่14 กราฟแสดงอาชพีของแต่ละกลุ่ม 
ตารางที ่31 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพีของแต่ละกลุ่ม 

 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 

13.714
a
 6 .033 

Likelihood Ratio 
14.495 6 .025 

Linear-by-Linear 
Association 

3.971 1 .046 

N of Valid Cases 
223     

a. 4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.82. 

 
จากตารางที ่31 ค่า Sig 0.033น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าอาชพีในแต่

ละกลุ่ม มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่32 แสดงสรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิChi-square 

ขอ้ค าถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

เพศ ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ทีสุ่ด คอื เพศหญงิ 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ทีสุ่ด คอื เพศชาย 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ทีสุ่ด คอื เพศหญงิ 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ทีสุ่ด คอื เพศชาย 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ทีสุ่ด คอื เพศหญงิ 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ทีสุ่ด คอื เพศชาย 

อาย ุ ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ทีสุ่ด คอื อาย ุ18-25 ปี 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ที่สุด คือ อายุ 35 ปีขึ้น
ไป 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ทีสุ่ด คอื อาย ุ26-30 ปี 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ที่สุด คือ อายุ 35 ปีขึ้น
ไป 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ทีสุ่ด คอื อาย ุ18-25 ปี 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ที่สุด คือ อายุ 35 ปีขึ้น
ไป 

การศกึษา ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ทีสุ่ด คอื ปรญิญาตร ี

ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ทีสุ่ด คอื สูงกว่าปรญิญา
ตร ี

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ทีสุ่ด คอื ปรญิญาตร ี

ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ทีสุ่ด คอื สูงกว่าปรญิญา
ตร ี

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ที่ สุ ด  คื อ  ป ว ส . /
อนุปรญิญา 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ทีสุ่ด คอื สงูกว่าปรญิญา 

อาชพี ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ที่ สุ ด  คื อ  พ นั ก ง า น
บรษิทัเอกชน/หา้งรา้น 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ที่สุด คือ ข้าราชการ/
รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  ธุ ร กิ จ
ส่วนตวั 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ที่ สุ ด  คื อ  พ นั ก ง า น
บรษิทัเอกชน/หา้งรา้น 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ที่สุ ด  คือ  ข้าราชการ /
รฐัวสิาหกจิ 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ที่ สุ ด  คื อ  พ นั ก ง า น
บรษิทัเอกชน/หา้งรา้น 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ที่สุ ด  คือ  ข้าราชการ /
พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

 
 
 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การแบ่ งกลุ่ มลูกค้าร้ าน  Noreebigeyeที่ ใ ช้คอนแทคเลนส์สี  ( บิ๊กอ าย)  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปจัจยัด้านความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดมวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาความพงึพอใจทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของรา้น Noreebigeyeและเพื่อ
การแบ่งกลุ่มลูกค้าร้าน Noreebigeyeที่ใช้คอนแทคเลนส์ส ี(บิก๊อาย) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชป้จัจยัดา้นความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 

 
สรปุผลการศึกษา 

 
ส่วนท่ี1 สรปุลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 199 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89.24อายุระหว่าง 
26-30 ปี จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.11 การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 93 คน คดิ
เป็นร้อยละ 41.70 สถานภาพโสดจ านวน 181คน คิดเป็นร้อยละ81.16 อาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน,ห้างร้าน จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-20,000บาท จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.66 

 
ส่วนท่ี 2 สรปุลกัษณะทางพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง 

ความถี่ในการซื้อคอนแทคเลนส์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คอื 1-2 ครัง้/เดอืน จ านวน 
161 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.20  
 
ส่วนท่ี 3 สรปุปัจจยัด้านความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ในด้านผลติภณัฑ์ ให้ความส าคญัคอื คอนแทคเลนส์นิ่ม ความมี
ชื่อเสยีงและความน่าเชื่อถือของตรายี่ห้อได้รบัมาตรฐาน อย. ระบุวนัผลติและวนัหมดอายุที่
ชดัเจนมากที่สุด มคี่าคะแนนเฉลี่ย 4.296 ในด้านราคา ให้ความส าคญักบัราคาที่เหมาะสมกบั
คุณภาพ มากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 4.152  ในด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้ความส าคัญการ
สามารถตดิต่อได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท์ อนิเตอรเ์นต จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ มาก
ทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.247 ในด้านการส่งเสรมิการตลาด ให้ความส าคญัการจดัโปรโมชัน่ในโอกาส
พเิศษ(เช่น ซือ้4คู่ ฟร ี1 คู่, ซือ้ 3 คู่ฟรนี ้ายา 1 ขวด) มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.354 
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 ในดา้นบุคคลากร ใหค้วามส าคญัในเรือ่งพนกังานดแูลเอาใจใส่ลกูคา้เป็นอย่างด ีมากทีสุ่ด 
มคี่าเฉลีย่ 4.269 ในดา้นกระบวนการการให้บรกิาร ให้ความส าคญั การให้ค าแนะน าตลอดทุก
ขัน้ตอนในการเลือกซื้อ การช าระและการส่งมอบสนิค้าถูกต้อง สามารถติดต่อได้ทุกครัง้ที่มี
ปญัหา มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.175 ในดา้นลกัษณะทางกายภาพของรา้น ใหค้วามส าคญั กบัป้าย
หน้ารา้นสวยงามมองเหน็ไดช้ดั มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.009  
 

ส่วนท่ี 4 สรปุข้อมูลเก่ียวกบัการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้ความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีให้ความส าคญัในทุกๆด้าน 
ขอ้มลูส่วนบุคคล 
เป็นกลุ่มทีม่เีพศหญงิ 45 คน เพศชาย 0 คน จากกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดมอีายุ 31-35 ปีมาก

ที่สุด คิดเป็น มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตรมีากที่สุด มสีถานภาพโสดมากที่สุด มอีาชพีเป็น
พนกังานบรษิทัเอกชน/หา้งรา้น มากทีสุ่ด 

ดา้นพฤตกิรรม 
เป็นกลุ่มที่ใน 1 เดือนมีจ านวนการกลับมาซื้อคอนแทคเลนส์สี(บิ๊กอาย)ของร้าน 

Noreebigeyeมากทีสุ่ด 1-2 ครัง้/เดอืน  
ดา้นส่วนประสมการตลาด (7Ps)  
จากขอ้มูลปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางจ าหน่าย 

การส่งเสรมิการตลาด บุคคลากร กระบวนการใหบ้รกิาร และลกัษณะทางกายภาพของรา้น เมื่อ
พจิารณาจากค่าเฉลีย่จะมคี่าสงูกว่าค่าเฉลีย่ทุกขอ้ จงึเป็นกลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัในทุกๆดา้น 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มให้ความส าคญัในบางด้าน 
ขอ้มลูส่วนบุคคล 
เป็นกลุ่มทีม่เีพศหญงิ 106 คน เพศชาย 14 คน จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดมอีายุ 26-30 ปี

มากทีสุ่ดมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีากทีสุ่ด มสีถานภาพโสดมากทีสุ่ด มอีาชพีเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน/หา้งรา้น  มากทีสุ่ด 

ดา้นพฤตกิรรม 
เป็นกลุ่มที่ใน 1 เดือนมีจ านวนการกลับมาซื้อคอนแทคเลนส์สี(บิ๊กอาย)ของร้าน 

Noreebigeyeมากทีสุ่ด 1-2 ครัง้/เดอืน  
ดา้นส่วนประสมการตลาด (7Ps) 
จากขอ้มูลปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางจ าหน่าย 

การส่งเสรมิการตลาด บุคคลากร กระบวนการใหบ้รกิาร และลกัษณะทางกายภาพของรา้น เมื่อ
พจิารณาจากค่าเฉลีย่จะมคี่าสงูกว่าค่าเฉลีย่ในบางขอ้ จงึเป็นกลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัในบางดา้นคอื 
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คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลายยีห่อ้ ,คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลายขนาด ,มกีารน าสนิคา้ใหม่มา
จดัจ าหน่ายในรา้นอย่างสม ่าเสมอ (เช่น ลายใหม่,สใีหม่) ,มสีนิค้าครบถ้วนตามความต้องการ
ของลูกค้า ,มกีารอธบิายวธิกีารใช้ที่ชดัเจน (เช่น อายุการใช้งาน 1 เดอืน) ,สามารถตดิต่อได้
หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์อนิเตอรเ์น็ต จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นต้น , การท าโฆษณา
ผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น Facebook, Intragram ,การจดัโปรโมชัน่ในโอกาสพเิศษ ,ลูกคา้
เก่าทีใ่ชบ้รกิารซ ้าจะไดร้บัเงือ่นไขพเิศษ ,มกีารลดราคา ถ้าซือ้ในปรมิาณทีม่าก ,มกีารรวีวิสนิคา้
โดยผู้ที่เคยซื้อมาก่อน ,มรีะบบสมาชกิ สมาชกิจะได้รบัสทิธพิเิศษ เช่น ส่วนลดราคา และของ
ก านัลในวนัพเิศษและเทศกาล ,การตกแต่งรา้นและบรรยากาศภายในรา้นสวยงาม ,สญัลกัษณ์
ของรา้นเป็นเอกลกัษณ์ทีจ่ดจ าไดง้า่ย,พืน้ทีใ่นรา้นกวา้งขวางไม่แออดั ,สถานทีจ่อดรถสะดวก ,มี
เสยีงเพลงท าใหรู้ส้กึผ่อนคลายจงึเป็นกลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัในทุกบางดา้น 
 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีไม่ให้ความส าคญัในด้านใดเลย 
ขอ้มลูส่วนบุคคล 
เป็นกลุ่มที่มเีพศหญงิ 48 คน เพศชาย 10 คน จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดมอีายุ 18-25 ปี

มากทีสุ่ดมรีะดบัการศกึษาปวส./อนุปรญิญาตรมีากทีสุ่ด มสีถานภาพโสดมากทีสุ่ด มอีาชพีเป็น
พนกังานบรษิทัเอกชน/หา้งรา้น  มากทีสุ่ด 

ดา้นพฤตกิรรม 
เป็นกลุ่มที่ใน 1 เดือนมีจ านวนการกลับมาซื้อคอนแทคเลนส์สี(บิ๊ก อาย)ของร้าน 

Noreebigeyeมากทีสุ่ด 1-2 ครัง้/เดอืน  
ดา้นส่วนประสมการตลาด (7Ps)  
จากขอ้มลูปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางจ าหน่าย 

การส่งเสรมิการตลาด บุคคลากร กระบวนการใหบ้รกิาร และลกัษณะทางกายภาพของรา้น เมือ่
พจิารณาจากค่าเฉลีย่ของตวัแปรทีเ่ป็นค าถามซึง่ใชใ้นการแบ่งกลุ่ม มคี่าต ่ากว่าค่าเฉลีย่ทุกขอ้ 
จงึเป็นกลุ่มทีไ่มใ่หค้วามส าคญัในดา้นใดเลย 

การอภิปรายผล 

จากผลการศกึษาในครัง้นี้ พบว่า มปีระเดน็ทีน่่าสนใจจากกลุ่มผูบ้รโิภคคอนแทคเลนสจ์าก
ร้าน Noreebigeyeในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ 3 กลุ่ม ที่มีความพึงพอใจต่อปจัจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาดทัง้ 7 ด้าน และปจัจยัด้านพฤตกิรรม โดยใชแ้นวคดิทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งมา
อภปิรายผลการศกึษา ดงันี้  
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จากการสรุปผลการศึกษาข้างต้น พบประเด็นส าคัญที่จะน ามาอภิปรายดังนี้  ด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ศึกษามีความสัมพันธ์ต่อการกลุ่มผู้บริโภคคอนแทคเลนส์จากร้าน 
Noreebigeyeในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ 3 กลุ่ม ที่มคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัด้านส่วนประสม
ทางการตลาดทัง้ 7 ด้าน เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชพี สถานภาพ ส่วนด้านพฤติกรรม
ความถีใ่นการซือ้คอนแทคเลนสใ์น 1 เดอืน ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการแบ่งกลุ่มทัง้ 3 กลุ่ม 

 
ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่ มผู้บ ริ โภคคอนแทคเลนส์  ( บ๊ิกอาย)  จากร้าน 

Noreebigeye ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ความพึงพอใจต่อปจัจัยด้านส่วนประสม
การตลาด (7 Ps) ในการแบ่งกลุ่มและความแตกต่างของกลุ่มผู้บริโภคคอนแทคเลนส์(บ๊ิก
อาย) จากร้าน Noreebigeye 

ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างด้านประชากรศาสตรแ์ละการการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคคอนแทค
เลนส ์สบีิก๊อาย รา้น Noreebigeye พบว่า ด้านประชากรศาสตรท์ัง้หมดทีศ่กึษามคีวามสมัพนัธ์
ต่อการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคคอนแทคเลนส ์สบีิก๊อาย รา้น Noreebigeyeไม่ว่าจะเป็นการศกึษาเพศ 
อายุ ระดบัการศกึษา อาชพีรายได้ และสถานภาพ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สรอ้ยรุจ ีอิน
ทศร (2546)  

ส่วนด้านความสมัพนัธ์ระหว่างด้านพฤติกรรมและการการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคคอนแทค
เลนส ์สบีิก๊อาย รา้น Noreebigeyeส่วนดา้นพฤตกิรรมในเรือ่งของการกลบัมาซือ้ซ ้าใน 1 เดอืนที่
ผ่านมา และความถี่ในการซื้อซ ้าใน 1 เดอืน ไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคคอน
แทคเลนส ์สบีิก๊อาย รา้น Noreebigeye 
 

ข้อมลูด้านระดบัความพึงพอใจของส่วนประสมการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อผู้บริโภค
คอนแทคเลนส์สี (บ๊ิกอาย) ของร้าน Noreebigeye  ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ข้อมูล
ด้านผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด บุคลากร กระบวนการ
ใหบ้รกิาร และลกัษณะทางกายภาพ มดีงันี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ความมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์คอนแทคเลนส์สี บิ๊กอาย มี
ความส าคญัอย่างมากต่อการตดัสนิใจใช้คอนแทคเลนส์ของผู้บรโิภค เนื่องจากคอนแทคเลนส์
เป็นสนิคา้เพื่อสุขภาพ และแฟชัน่ทีเ่กีย่วกบัดวงตา หากคุณภาพของคอนแทคเลนสไ์ม่ดมีากพอ 
อาจก่อให้เกิดปญัหาทางด้านสุขภาพตามมาได้ ดงันัน้ รา้นค้าที่จ าหน่ายคอนแทคเลนส์ สบีิก๊
อายควรเลือกผลิตภณัฑ์คอนแทคเลนส์สีบิก๊อาย ที่มคีุณภาพ ได้รบัมาตรฐานจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาจ าหน่ายและมกีารอธบิายวธิกีารใชท้ีช่ดัเจน เช่น อายุการ
ใชง้าน 1 เดอืน เพื่อใหต้รงกบัความต้องการและเพื่อความพงึพอใจของลูกคา้ จากผลการศกึษา 
พบว่า กลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัในทุกดา้น และกลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัในบางด้าน ต่างใหค้วามส าคญั
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ในดา้น ซึง่ในดา้นดงักล่าวผูป้ระกอบการกค็วรใหค้วามส าคญัเพื่อกระตุ้นการซือ้มากขึน้ของกลุ่ม
ดงักล่าว 

ดา้นราคา พบว่า ผูจ้ าหน่ายไม่ควรตัง้ระดบัราคาของคอนแทคเลนสท์ีสู่งหรอืต ่าจนเกนิไป 
เพราะจากการศกึษา พบว่า ระดบัราคานัน้จะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณภาพของผลติภณัฑค์อนแทค
เลนส์ส ีบิก๊อาย โดยราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพจะสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และ
สรา้งความพงึพอใจ ไดม้ากกว่า ดงันัน้ รา้นคา้ทีท่ าการจดัจ าหน่ายคอนแทคเลนสส์บีิก๊อายความ
ตัง้ราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพ รวมถงึชนิดและประเภท  

ดา้นส่งเสรมิการตลาด พบว่าการจดัโปรโมชัน่ เป็นปจัจยัที่ช่วยในการตดัสนิใจซื้อสนิค้า
ตอนแทคเลนส์ เช่น กลุ่มทีซ่ื้อบ่อยครัง้และกลุ่มทีซ่ื้อบ่อยน้อยครัง้ มคีวามพงึพอใจสูงสุดเมื่อมี
การจดัโปรโมชัน่ในโอกาสพเิศษ มกีารลดราคา เมื่อซื้อในปรมิาณมาก ในขณะที่กลุ่มทีซ่ื้อบ่อย
ปานกลาง มคีวามพงึพอใจสูงสุดเมื่อการจดัโปรโมชัน่เช่นเดยีวกนักบั 2 กลุ่มขา้งต้น แต่มคีวาม
พงึพอใจสูงสุดในเรื่องของการท าโฆษณาผ่านโซเซยีลมเีดยี เช่น Facebook และ Instangram
และการรวีวิสนิค้าจากผู้ที่เคยซื้อสนิค้ามาก่อนด้วย ดงันัน้ การจดัโปรโมชัน่อย่างต่อเนื่องและ
การท าโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นปจัจยัทีส่ าคญัในการกระตุ้นการซือ้และการกลบัมาซือ้
ซ ้าบ่อยขึน้ของผูบ้รโิภค 

ดา้นบุคคลากร พบว่า การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าของพนักงาน ความสามารถในการอธบิาย
รายละเอียดของผลติภณัฑ์ให้กบัลูกค้าและตอบค าถามให้กบัลูกค้าได้นัน้เป็นปจัจยัส าคญัที่มี
ส่วนท าใหลู้กคเ้กดิความพงึพอใจและช่วยในการตดัสนิใจซือ้คอนแทคเลนสส์ ีบิก๊อาย เนื่องจาก
ผลติภณัฑ์คอนแทคเลนส์เป็นสนิค้าที่มรีายละเอียดค่อนข้างมาก และมแีบบให้เลอืกมากมาย 
จ าเป็นทีต่อ้งมผีูท้ ีม่คีวามรูโ้ดยตรงมาอธบิาย ดงันัน้ รา้นคา้ทีจ่ าหน่ายคอนแทคเลนสจ์งึควรทีจ่ะ
คดัเลอืกผู้ที่มคีวามรู ้และจดัฝึกอบรม ให้มคีวามเขา้ใจในตวัของผลติภณัฑค์อนแทคเลนส์เป็น
อยา่งดชี่วยในการอธบิายขอ้มลูทีถู่กต้องใหก้บัผูบ้รโิภคได ้เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคไดม้คีวามรูใ้นการ
ใชค้อนแทคเลนสไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซึง่ในประเดน็ดงักล่าวทุกกลุ่มของกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญั
ในระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ด้านกระบวนการให้บรกิาร พบว่า การให้ค าแนะน าตลอดทุกขัน้ตอนในการเลือกซื้อ 
สามารถตดิต่อไดทุ้กครัง้ทีม่ปีญัหา การช าระเงนิและการส่งมอบสนิคา้ถูกต้อง และความถูกต้อง
และรวดเรว็ในการให้บรกิาร เป็นปจัจยัที่กลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม มคีวามพึงพอใจต่อปจัจยั
ดงักล่าวในระดบัใกลเ้คยีงกนั อาจเป็นเพราะคอนแทคเลนสเ์ป็นสนิคา้ทีเ่กีย่วกบัสายตาและความ
สวยงามจงึจ าเป็นตอ้งไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งเพื่อความปลอดภยัในการใชส้นิคา้ดงักล่าว  

ด้านลกัษณะทางกายภาพของร้าน พบว่า ผู้จดัจ าหน่ายคอนแทคเลนส์ควรมีการจดั
สถานที่จดัจ าหน่ายที่ด ีโดยเน้นเรื่องของความกว้างขวาง ความสะอาด แสงสว่างชดัเจนเป็น
ส าคญั มสีญัลกัษณ์ของร้านที่เป็นเอกลกัษณ์จ าง่ายตลอดไปถึงการจดัสินค้าที่เป็นระเบียบ 
แบ่งเป็นสดัส่วน สามารถจดัหาได้ง่าย หากมกีารจดัรูปแบบร้านค้าได้อย่างสวยงามและเป็น
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ระเบยีบนอกจากจะสามารถสร้างความมัน่ใจในการซื้อสนิค้าได้แล้วนัน้ ยงัเป็นการดงึดูดและ
สรา้งความพงึพอใจแก่ลูกค้าอกีดว้ย ซึง่ในประเดน็ดงักล่าวทุกกลุ่มของกลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึ
พอใจในระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ซึ่งผลการศกึษาด้านความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของการศกึษาครัง้นี้มคีวาม
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ วลัลภ ทศันวรปญัญา ( 2554) แสดงใหเ้หน็ว่า พฤตกิรรมการเลอืก
ซือ้คอนแทคเลนสข์องนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมแ่ละกรงุเทพมหานครมคีวามใกลเ้คยีงกนั 

การก าหนดกลยทุธก์ารตลาดส าหรบักลุ่มเป้าหมาย 
เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มที่ให้ความส าคญัในบ้างด้าน เป็นกลุ่มมีจ านวนกลุ่ม

ตวัอย่างที่มากที่สุด ซึ่งให้ความส าคญัในด้าน ผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสรมิการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ของรา้นเป็นส าคญั และในขณะเดยีวกนั มคีวามพงึ
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) อยูใ่นระดบัความพงึพอใจมาก แต่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด
เมื่อเปรยีบเทยีบกนัทัง้ 3 กลุ่มทีแ่บ่งได ้ดงันัน้ การศกึษาครัง้นี้จงึเลอืกกลุ่มนี้มาเพื่อก าหนดกล
ยุทธก์ารตลาดในการกระตุ้นใหเ้กดิการกลบัมาซือ้ซ ้ามากขึน้ และเป็นลูกคา้ประจ าของรา้น โดย
ใชก้ลยทุธด์งันี้ 

การวเิคราะหก์ารแบ่งส่วนตลาด (STP Strategy) 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก โดยใช้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ในการก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบดว้ย เป็นกลุ่มเพศหญงิ มอีายุ 26-30  ปี มกีารศกึษา
อยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีมสีถานภาพโสด ส่วนใหญ่มอีาชพี พนักงานบรษิทัเอกชน/
หา้งรา้น  และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-20,000 บาท 

 ปจัจยัส่วนประสมการตลาด (7Ps) กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มพนักงานบรษิทัเอกชน/
หา้งรา้น  เป็นกลุ่มที่ให้ความส าคญักบัคุณภาพของผลติภณัฑ ์การจดัโปรโมชัน่ 
การตกแต่งรา้นให้น่าซือ้ เป็นกลุ่มทีม่กี าลงัซือ้ปานกลาง เป็นกลุ่มที่มกีารใช้คอน
เทคเลนส ์(บิก๊อาย) อย่างเป็นประจ า ดงันัน้ ปจัจยัส่วนประสมการตลาดจงึมสี่วน
ช่วยกระตุ้นให้เกดิการกลบัมาซือ้ซ ้าได ้เช่นการมคีวามหลากหลายของคอนแทค
เลนส์ให้เลือกมากมาย เพื่อตอบสนองตามตามต้องการของลูกค้า การจัด
โปรโมชัน่ในโอกาสพเิศษ (เช่นซือ้4คู่แถมฟรคีู่ , ซือ้ 3 คู่แถมฟรนี ้ายาลา้ง 1 ขวด) 
และการตกแต่งรา้นใหส้วยงามน่าซือ้  

 การบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ เป็นการสร้างความพึงพอใจในตัวสินค้าและบรกิาร
ใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง  การรกัษาลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้เกดิความจงรกัภกัดใีน
ตราสนิค้าและสรา้งความสมัพนัธ์อนัดต่ีอร้านโดยให้ได้รบัประโยชน์ทัง้สองฝ่าย 
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ทัง้ต่อตวัลกูคา้และรา้น (Win-Win Strategy) อยา่งต่อเนื่องเป็นระยะยาวนาน เช่น 
การท าโปรโมชัน่ลดราคาในเดอืนเกดิของลกูคา้ ส่งอเีมลอวยพรในวนัเกดิ  

 
ข้อเสนอแนะ 
ส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 

1. เนื่องดว้ยฐานลูกค้าทัง้หมดของรา้น Noreebigeye มทีัง้หมดประมาณ 1500 คน  
จงึควรเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกคาทัง้หมด แต่เนื่องด้วยข้อจ ากดัทางด้านเวลา จงึ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างได้เพยีง 223 คน และเป็นการเก็บจากกลุ่มลูกค้าที่
หน้ารา้นเท่านัน้ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมถงึกลุ่มลูกค้าที่ส ัง่ซื้อทางออนไลน์ด้วย แต่
กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ถือว่าเพียงพอต่อการใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สามารถทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในเบื้องต้นเพื่อก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดได ้

2. การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) ซึ่งอาจมีปจัจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคร้าน 
Noreebigeyeที่ใช้คอนแทคเลนส์ส ี(บิก๊อาย) ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ถอืว่าเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์การตลาดส าหรบั
ธุรกจิ 

 
ส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป  
 ในการท าวิจยัการแบ่งกลุ่มความพึงพอใจของลูกค้าร้าน Noreebigeyeที่ใช้คอนแทค

เลนส์ส ี(บิก๊อาย) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปจัจยัด้านความพงึพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาด ครัง้นี้  ซึ่งหากมีการวิจยัในครัง้ต่อไป ควรจะมกีารเพิ่มเติมข้อมูลดงันี้  เพื่อให้ได้
งานวจิยัทีส่มบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

1. การศกึษาครัง้ต่อไปควรเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างลูกค้าทัง้หมด เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่
แสดงถงึกลุ่มประชากรของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด  

2. การศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาถงึปจัจยัอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเลอืกซื้อคอนแทค
เลนส์ส ี(บิก๊อาย) เช่น การสร้างแบรนด์ เพื่อการรู้จกัและการจดจ าแบรนด์ของร้าน
Noreebigeye 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
การแบ่งกลุ่มความพึงพอใจของผูบ้ริโภคคอนแทคเลนสสี์ (บ๊ิกอาย) ร้านNoreebigeye 

ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวชิาการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองประจ าภาคเรยีนที ่2 
ปีการศึกษา 2557 หลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาวชิาผู้ประกอบการ มหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย เรื่องการแบ่งกลุ่มความพงึพอใจของผู้บรโิภคคอนแทคเลนส์ส(ีบิก๊อาย) ร้าน 
Noreebigeye ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เพื่อใชใ้น
วตัถุประสงคเ์พื่อการศกึษาเท่านัน้ ซึง่มไิดเ้กี่ยวขอ้งและมผีลประโยชน์ต่อบรษิทัเอกชนแต่อย่าง
ใด 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนท่ี 1:ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมายถูก  ลงใน  ช่องหน้าขอ้ทีท่่านเลอืก (เพยีงค าตอบเดยีว) 
 
1.โปรดระบเุพศของท่าน 

 ชาย   หญงิ 
 
2.ปจัจุบนัท่านมอีายุ 

อายตุ ่ากว่า 18 ปี อาย1ุ8-25 ปี  
อาย ุ26-30 ปี   อาย ุ31-35 ปี 
อาย ุ35 ปีขึน้ไป 
 
3.ระดบัการศกึษาของท่าน 
 มธัยมศกึษา ปวส./อนุปรญิญาตร ี

  ปรญิญาตร ี   สงูกว่าปรญิญาตร ี



110 

 

4.สถานภาพของท่าน 
  โสด  สมรส 
 หยา่รา้ง/มา่ย   

 
 5.อาชพีหลกัของท่าน 

  นกัเรยีน/นกัศกึษา  ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
 พนกังานบรษิทัเอกชน/หา้งรา้นประกอบธุรกจิส่วนตวั 

 อื่นๆ (ระบุ)…………………….. 
 
6.รายไดต่้อเดอืนของท่าน 

   ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท   10,001 - 15,000 บาท 
  15,001 - 20,000 บาท    20,001 - 25,000 บาท 
   25,001 บาทขึน้ไป  

 
ส่วนท่ี2 ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนแทคเลนสส์ ี(บิก๊อาย) 
ค าช้ีแจง โปรดแสดงความคดิเหน็ของท่านในค าถามต่อไปนี้ โดยใส่เครือ่งหมาย ลงใน  ช่อง 
ทีต่รงกบัความเหน็ของท่าน 
1. ในรอบ 1 เดอืนทีผ่่านมา ท่านซือ้คอนแทคเลนสส์(ีบิก๊อาย)จากรา้น Noreebigeyeบ่อย

เพยีงใด 

น้อยกว่า 1 ครัง้ / เดอืน                 1-2 ครัง้/เดอืน 
3-4 ครัง้ / เดอืน       มากกว่า 4ครัง้/เดอืน 
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ส่วนท่ี 3:ขอ้มลู เกีย่วกบัความพงึพอใจในดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ทีม่ผีลต่อการ 
            เลอืกซือ้คอนแทคเลนสส์ ี(บิก๊อาย) 

ค าช้ีแจงโปรดแสดงความคดิเหน็ของท่านในค าถามต่อไปนี้ โดยใส่เครือ่งหมาย ลงใน
ช่องทีต่รงกบัความเหน็ของท่าน 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค 

ไม่เหน็
ด้วยอย่าง

ย่ิง 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
เฉยๆ 

 
เหน็ด้วย 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

ด้านผลิตภณัฑค์อนแทคเลนสสี์(บ๊ิกอาย) 
1. คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลากหลาย
(เช่น ส,ีแบบ,ชนิด ) 

     

2. คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลายยีห่อ้      
3. คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืกหลายขนาด       
4. คอนแทคเลนสน์ิ่ม       
5. ความมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือของตรา
ยีห่อ้ไดร้บัมาตรฐาน อย. 

     

6.ระบุวนัผลติและวนัหมดอายทุีช่ดัเจน      
7.มกีารน าสินค้าใหม่มาจดัจ าหน่ายใน
ร้านอย่างสม ่าเสมอ (เช่น ลายใหม่ ,สี
ใหม)่ 

     

8.มีสินค้าครบถ้วนตามความต้องการ
ของลกูคา้ 

     

9.มกีารอธบิายวธิกีารใช้ที่ชดัเจน (เช่น 
อายกุารใชง้าน 1 เดอืน) 

     

ด้านราคา 
10. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
11. ราคาเหมาะสมกบัชนิดและประเภท      
12. ราคาถูกกว่าเมือ่เทยีบกบัซือ้ทีอ่ื่น      
13. การแจง้ราคาสนิคา้ทีช่ดัเจน 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค 

ไม่เหน็
ด้วยอย่าง

ย่ิง 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
เฉยๆ 

 
เหน็ด้วย 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
14. ท าเลทีต่ ัง้สะดวกในการเดนิทาง      
15. มหีลายสาขาใหเ้ลอืกสะดวกในการ
ซือ้ 

     

16.ระยะเวลาเปิดปิดรา้นมคีวาม
เหมาะสม(เปิด 12.00 -20.00 น. ) 

     

17. สนิคา้จดัเป็นระเบยีบ เป็นสดัส่วน 
หางา่ย  

     

18.สามารถตดิต่อไดห้ลายช่องทาง เช่น 
ทางโทรศพัท ์อนิเตอรเ์น็ต จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
19. การท าโฆษณาผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยี
ต่างๆ เช่น Facebook, Intragram 

     

20. การจัดโปรโมชัน่ในโอกาสพิเศษ 
(เช่น ซื้อ 4 คู่ ฟร ี1 คู่ ,ซื้อ 3 คู่แถมฟรี
น ้ายาลา้ง 1 ขวด) 

     

21.ลูกค้าเ ก่าที่ใช้บริการซ ้ าจะได้ร ับ
เงื่อนไขพิเศษ(มีบัตรสะสมแต้มให้กับ
ลกูคา้ ) เช่น ซือ้คู่ที ่5 และ 6 ไดใ้นราคา
คู่ละ 100 บาท  

     

22.มีการลดราคา ถ้าซื้อในปริมาณที่
มาก 

     

23.มีการรีวิวสินค้าโดยผู้ที่เคยซื้อมา
ก่อน 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค 

ไม่เหน็
ด้วยอย่าง

ย่ิง 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
เฉยๆ 

 
เหน็ด้วย 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 
24.มรีะบบสมาชกิ สมาชกิจะไดร้บัสทิธิ
พเิศษ เช่น ส่วนลดราคา และของก านลั
ในวนัพเิศษและเทศกาล 

     

ด้านบคุลากร 
25. พนักงานมคีวามรู้เกี่ยวกบัสนิค้า
เป็นอยา่งด ี

     

26 .พนั ก งานขายสามารถแนะน า
เกีย่วกบัสนิคา้และตอบขอ้สงสยัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งชดัเจน 

     

27. พนกังานดแูลเอาใจใส่ลกูคา้อยา่งด ี      
ด้านกระบวนการการให้บริการ 
28.ความถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร      
29.ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร      
30.การใหค้ าแนะน าตลอดทุกขัน้ตอนใน
การเลอืกซือ้ 

     

31.การช าระเงนิและการส่งมอบสนิคา้
ถูกตอ้ง 

     

32.สามารถตดิต่อไดทุ้กครัง้ทีม่ปีญัหา      
ด้านลกัษณะทางกายภาพของร้าน 
33. ป้ายหน้ารา้นสวยงามมองเหน็ไดช้ดั      
34. การตกแต่งร้านและบรรยากาศ
ภายในรา้นสวยงาม  

     

35. สญัลกัษณ์ของรา้นเป็นเอกลกัษณ์ที่
จดจ าไดง้า่ย 

     

36.พืน้ทีใ่นรา้นกวา้งขวางไมแ่ออดั      
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค 

ไม่เหน็
ด้วยอย่าง

ย่ิง 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
เฉยๆ 

 
เหน็ด้วย 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

ด้านลกัษณะทางกายภาพของร้าน(ต่อ) 

37.สถานทีจ่อดรถสะดวก      

38.มเีสยีงเพลงท าใหรู้ส้กึผ่อนคลาย      

39.ความสะอาดของสถานทีภ่ายใน และ
ภายนอก 

     

40.แสงสว่างชดัเจนทัง้ภายในและ 
ภายนอกรา้น 

     



 

 

ภาคผนวก ข 

ตาราง Agglomeration Schedule 

 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 
First Appears 

Next 
Stage % Different 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

1 207 219 0.000 0 0 4 0.000 
2 142 218 0.000 0 0 27 0.000 
3 170 209 0.000 0 0 11 0.000 
4 131 207 0.000 0 1 8 0.000 
5 205 206 0.000 0 0 6 0.000 
6 120 205 0.000 0 5 10 0.000 
7 203 204 0.000 0 0 8 0.000 
8 131 203 0.000 4 7 16 0.000 
9 165 202 0.000 0 0 16 0.000 
10 120 171 0.000 6 0 100 0.000 
11 18 170 0.000 0 3 14 0.000 
12 118 169 0.000 0 0 44 0.000 
13 167 168 0.000 0 0 14 0.000 
14 18 167 0.000 11 13 35 0.000 
15 116 166 0.000 0 0 72 0.000 
16 131 165 0.000 8 9 29 0.000 
17 27 154 0.000 0 0 101 0.000 
18 26 153 0.000 0 0 94 0.000 
19 24 152 0.000 0 0 143 0.000 
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Agglomeration Schedule 
 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 
First Appears 

Next 
Stage % Different 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

20 23 151 0.000 0 0 133 0.000 
21 22 150 0.000 0 0 157 0.000 
22 17 149 0.000 0 0 162 0.000 
23 16 148 0.000 0 0 95 0.000 
24 15 147 0.000 0 0 209 0.000 
25 140 145 0.000 0 0 29 0.000 
26 133 143 0.000 0 0 35 0.000 
27 121 142 0.000 0 2 36 0.000 
28 130 141 0.000 0 0 36 0.000 
29 131 140 0.000 16 25 31 0.000 
30 138 139 0.000 0 0 31 0.000 
31 131 138 0.000 29 30 33 0.000 
32 135 137 0.000 0 0 33 0.000 
33 131 135 0.000 31 32 34 0.000 
34 131 134 0.000 33 0 167 0.000 
35 18 133 0.000 14 26 39 0.000 
36 121 130 0.000 27 28 38 0.000 
37 125 128 0.000 0 0 39 0.000 
38 121 126 0.000 36 0 102 0.000 
39 18 125 0.000 35 37 41 0.000 
40 123 124 0.000 0 0 41 0.000 
41 18 123 0.000 39 40 43 0.000 
42 119 122 0.000 0 0 43 0.000 
43 18 119 0.000 41 42 46 0.000 
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Agglomeration Schedule 
 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 
First Appears 

Next 
Stage % Different 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

44 104 118 0.000 0 12 164 0.000 
45 111 117 0.000 0 0 46 0.000 
46 18 111 0.000 43 45 52 0.000 
47 60 103 0.000 0 0 52 0.000 
48 
49 

58 
38 

95 
89 

0.000 
0.000 

0 
0 

0 
0 

54 
81 

0.000 
0.000 

50 42 88 0.000 0 0 83 0.000 
51 33 77 0.000 0 0 80 0.000 
52 18 60 0.000 46 47 55 0.000 
53 57 59 0.000 0 0 55 0.000 
54 29 58 0.000 0 48 64 0.000 
55 18 57 0.000 52 53 58 0.000 
56 34 56 0.000 0 0 64 0.000 
57 52 54 0.000 0 0 58 0.000 
58 18 52 0.000 55 57 60 0.000 
59 48 51 0.000 0 0 60 0.000 
60 18 48 0.000 58 59 62 0.000 
61 43 47 0.000 0 0 62 0.000 
62 18 43 0.000 60 61 65 0.000 
63 25 39 0.000 0 0 65 0.000 
64 29 34 0.000 54 56 75 0.000 
65 18 25 0.000 62 63 76 0.500 
66 74 97 .500 0 0 97 0.500 
67 31 73 1.000 0 0 81 0.500 
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Agglomeration Schedule 
 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 
First Appears 

Next 
Stage % Different 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

68 35 70 1.500 0 0 105 0.500 
69 50 67 2.000 0 0 80 0.500 
70 44 65 2.500 0 0 151 0.500 
71 45 49 3.000 0 0 74 0.667 
72 116 186 3.667 15 0 73 0.833 
73 
74 

112 
36 

116 
45 

4.500 
5.333 

0 
0 

72 
71 

100 
92 

0.833 
0.833 

75 28 29 6.167 0 64 83 0.964 
76 18 99 7.131 65 0 85 1.000 
77 101 212 8.131 0 0 148 1.000 
78 82 93 9.131 0 0 99 1.000 
79 37 92 10.131 0 0 105 1.250 
80 33 50 11.381 51 69 92 1.250 
81 31 38 12.631 67 49 93 1.500 
82 55 79 14.131 0 0 120 1.542 
83 28 42 15.673 75 50 84 1.847 
84 28 32 17.520 83 0 121 1.932 
85 18 213 19.452 76 0 86 1.937 
86 18 87 21.389 85 0 89 2.000 
87 110 163 23.389 0 0 166 2.000 
88 3 94 25.389 0 0 122 2.005 
89 18 184 27.394 86 0 106 2.500 
90 132 144 29.894 0 0 147 2.500 
91 66 105 32.394 0 0 125 2.631 
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Agglomeration Schedule 
 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 
First Appears 

Next 
Stage % Different 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

92 33 36 35.025 80 74 173 2.650 
93 31 90 37.675 81 0 96 2.667 
94 26 172 40.342 18 0 114 2.667 
95 12 16 43.009 0 23 101 2.767 
96 31 40 45.775 93 0 158 2.833 
97 74 83 48.609 66 0 134 3.000 
98 
99 

46 
82 

96 
91 

51.609 
54.609 

0 
78 

0 
0 

169 
130 

3.000 
3.250 

100 112 120 57.859 73 10 108 3.333 
101 12 27 61.192 95 17 183 3.429 
102 11 121 64.620 0 38 174 3.500 
103 64 157 68.120 0 0 119 3.500 
104 84 85 71.620 0 0 130 3.750 
105 35 37 75.370 68 79 112 3.880 
106 18 41 79.250 89 0 107 3.887 
107 5 18 83.138 0 106 115 3.917 
108 10 112 87.054 0 100 124 4.000 
109 164 190 91.054 0 0 133 4.000 
110 13 129 95.054 0 0 123 4.000 
111 30 127 99.054 0 0 140 4.350 
112 35 69 103.404 105 0 135 4.500 
113 189 222 107.904 0 0 141 4.833 
114 26 159 112.738 94 0 134 4.923 
115 5 53 117.661 107 0 183 5.000 
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Agglomeration Schedule 
 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 
First Appears 

Next 
Stage % Different 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

116 72 217 122.661 0 0 153 5.000 
117 114 176 127.661 0 0 171 5.000 
118 2 78 132.661 0 0 147 5.167 
119 64 76 137.828 103 0 154 5.167 
120 55 75 142.994 82 0 148 5.278 
121 28 100 148.272 84 0 158 5.333 
122 3 161 153.606 88 0 163 5.333 
123 
124 

13 
7 

158 
10 

158.939 
164.372 

110 
0 

0 
108 

191 
199 

5.433 
5.500 

125 66 210 169.872 91 0 173 5.500 
126 174 201 175.372 0 0 172 5.500 
127 8 185 180.872 0 0 169 5.500 
128 106 181 186.372 0 0 153 5.500 
129 86 146 191.872 0 0 167 5.700 
130 82 84 197.572 99 104 157 6.000 
131 14 221 203.572 0 0 181 6.000 
132 136 193 209.572 0 0 144 6.000 
133 23 164 215.572 20 109 159 6.310 
134 26 74 221.882 114 97 145 6.400 
135 35 68 228.282 112 0 194 6.500 
136 21 216 234.782 0 0 164 6.500 
137 177 182 241.282 0 0 172 6.500 
138 6 109 247.782 0 0 168 6.500 
139 71 80 254.282 0 0 152 6.667 
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Agglomeration Schedule 
 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 
First Appears 

Next 
Stage % Different 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

140 30 192 260.948 111 0 182 6.833 
141 98 189 267.782 0 113 174 7.000 
142 191 196 274.782 0 0 187 7.333 
143 24 156 282.115 19 0 176 7.333 
144 102 136 289.448 0 132 191 7.482 
145 26 179 296.931 134 0 195 7.500 
146 20 198 304.431 0 0 161 7.750 
147 2 132 312.181 118 90 176 7.933 
148 
149 

55 
81 

101 
195 

320.114 
328.114 

120 
0 

77 
0 

170 
185 

8.000 
8.000 

150 175 178 336.114 0 0 168 8.167 
151 44 183 344.281 70 0 189 8.167 
152 71 180 352.447 139 0 159 8.250 
153 72 106 360.697 116 128 171 8.333 
154 64 173 369.031 119 0 163 8.500 
155 4 115 377.531 0 0 175 8.500 
156 1 62 386.031 0 0 181 8.514 
157 22 82 394.545 21 130 194 8.583 
158 28 31 403.128 121 96 182 8.762 
159 23 71 411.890 133 152 205 9.000 
160 187 194 420.890 0 0 200 9.167 
161 20 162 430.057 146 0 192 9.333 
162 17 215 439.390 22 0 186 9.667 
163 3 64 449.057 122 154 185 9.900 
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Agglomeration Schedule 
 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 
First Appears 

Next 
Stage % Different 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

164 21 104 458.957 136 44 186 10.000 
165 63 211 468.957 0 0 198 10.000 
166 108 110 478.957 0 87 200 10.063 
167 86 131 489.019 129 34 199 10.250 
168 6 175 499.269 138 150 178 10.250 
169 8 46 509.519 127 98 197 10.400 
170 55 107 519.919 148 0 189 10.417 
171 72 114 530.336 153 117 201 10.500 
172 174 177 540.836 126 137 180 10.586 
173 
174 

33 
11 

66 
98 

551.422 
562.160 

92 
102 

125 
141 

195 
210 

10.738 
10.833 

175 4 208 572.993 155 0 188 10.845 
176 2 24 583.838 147 143 204 11.000 
177 220 223 594.838 0 0 193 11.250 
178 6 160 606.088 168 0 203 11.500 
179 199 214 617.588 0 0 192 11.500 
180 9 174 629.088 0 172 203 11.750 
181 1 14 640.838 156 131 197 12.083 
182 28 30 652.922 158 140 215 12.214 
183 5 12 665.136 115 101 196 12.500 
184 188 197 677.636 0 0 208 12.667 
185 3 81 690.303 163 149 206 12.892 
186 17 21 703.194 162 164 207 13.000 
187 191 200 716.194 142 0 190 13.417 
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Agglomeration Schedule 
 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 
First Appears 

Next 
Stage % Different 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

188 4 19 729.611 175 0 202 13.556 
189 44 55 743.166 151 170 196 14.750 
190 113 191 757.916 0 187 206 14.833 
191 13 102 772.750 123 144 204 15.433 
192 20 199 788.183 161 179 213 15.667 
193 61 220 803.850 0 177 207 15.978 
194 22 35 819.828 157 135 205 16.075 
195 26 33 835.903 145 173 201 16.368 
196 5 44 852.270 183 189 214 16.500 
197 1 8 868.770 181 169 202 16.667 
198 
199 

63 
7 

155 
86 

885.437 
902.159 

165 
124 

0 
167 

208 
220 

16.722 
17.400 

200 108 187 919.559 166 160 210 18.375 
201 26 72 937.934 195 171 217 18.500 
202 1 4 956.434 197 188 216 18.700 
203 6 9 975.134 178 180 212 21.533 
204 2 13 996.667 176 191 209 22.529 
205 22 23 1019.196 194 159 215 22.891 
206 3 113 1042.087 185 190 212 24.527 
207 17 61 1066.614 186 193 211 26.833 
208 63 188 1093.447 198 184 211 27.138 
209 2 15 1120.585 204 24 216 27.700 
210 11 108 1148.285 174 200 213 32.494 
211 17 63 1180.780 207 208 214 32.905 
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Agglomeration Schedule 
 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 
First Appears 

Next 
Stage % Different 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

212 3 6 1213.685 206 203 217 37.500 
213 11 20 1251.185 210 192 218 37.901 
214 5 17 1289.086 196 211 219 44.401 
215 22 28 1333.487 205 182 221 54.465 
216 1 2 1387.952 202 209 218 59.907 
217 3 26 1447.859 212 201 219 69.123 
218 1 11 1516.983 216 213 222 87.965 
219 3 5 1604.948 217 214 220 149.931 
220 3 7 1754.879 219 199 221 198.952 
221 3 22 1953.831 220 215 222 514.500 
222 1 3 2468.332 218 221 0   
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ตารางวเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม แยกตามแต่ละตัวแปร 
ANOVA 

Question 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืก
หลากหลาย(เช่นส,ีแบบ
,ชนิด ) 

Between 
Groups 11.611 2 5.805 33.068 .000 

Within Groups 38.623 220 .176     
Total 50.233 222       

คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืก
หลายยีห่อ้ 

Between 
Groups 9.116 2 4.558 18.891 .000 

Within Groups 53.081 220 .241     
Total 62.197 222       

คอนแทคเลนสม์ใีหเ้ลอืก
หลายขนาด 

Between 
Groups 13.214 2 6.607 31.681 .000 

Within Groups 45.880 220 .209     
Total 59.094 222       

คอนแทคเลนสน์ิ่ม Between 
Groups 14.039 2 7.020 33.264 .000 

Within Groups 46.427 220 .211     
Total 60.466 222       

ความมชีื่อเสยีงน่าเชื่อถอื
ของตรายีห่อ้ไดร้บั
มาตรฐานอย. 

Between 
Groups 20.239 2 10.120 50.339 .000 

Within Groups 44.227 220 .201     
Total 64.466 222       

ระบุวนัผลติและวนั
หมดอายุทีช่ดัเจน 

Between 
Groups 

13.447 2 6.724 28.994 .000 

Within Groups 51.019 220 .232     
Total 64.466 222       
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ANOVA 

Question 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

มกีารน าสนิคา้ใหม่มาจดั
จ าหน่ายในรา้นอยา่ง
สม ่าเสมอ (เช่น ลายใหม่,สี
ใหม)่ 

Between 
Groups 

17.724 2 8.862 34.732 .000 

Within Groups 56.133 220 .255     
Total 73.857 222       

มสีนิคา้ครบถว้นตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

Between 
Groups 

10.464 2 5.232 26.133 .000 

Within Groups 44.047 220 .200     
Total 54.511 222       

มกีารอธบิายวธิกีารใชท้ี่
ชดัเจน (เช่น อายกุารใช้
งาน 1 เดอืน) 

Between 
Groups 10.368 2 5.184 24.253 .000 

Within Groups 47.023 220 .214     
Total 57.390 222       

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ Between 
Groups 

17.850 2 8.925 56.154 .000 

Within Groups 34.966 220 .159     
Total 52.816 222       

ราคาเหมาะสมกบัชนิดและ
ประเภท 

Between 
Groups 

20.845 2 10.423 63.969 .000 

Within Groups 35.845 220 .163     
Total 56.691 222       

ราคาถูกกว่าเมือ่เทยีบกบั
ซือ้ทีอ่ื่น 

Between 
Groups 

13.696 2 6.848 33.657 .000 

Within Groups 44.762 220 .203     
Total 58.457 222       

การแจง้ราคาสนิคา้ที่
ชดัเจน 

Between 
Groups 

11.384 2 5.692 34.358 .000 
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ANOVA 

Question 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Within Groups 36.446 220 .166     
Total 47.830 222       

ท าเลทีต่ ัง้สะดวกในการ
เดนิทาง 

Between 
Groups 

20.345 2 10.172 68.598 .000 

Within Groups 32.624 220 .148     
Total 52.969 222       

มหีลายสาขาใหเ้ลอืก
สะดวกในการซือ้ 

Between 
Groups 

28.814 2 14.407 83.484 .000 

Within Groups 37.966 220 .173     
Total 66.780 222       

ระยะเวลาเปิดปิดรา้นมี
ความเหมาะสมเปิด 12.00 
-20.00 น. 

Between 
Groups 

19.334 2 9.667 46.450 .000 

Within Groups 45.787 220 .208     
Total 65.121 222       

สนิคา้จดัเป็นระเบยีบ เป็น
สดัส่วนหางา่ย 

Between 
Groups 

21.599 2 10.800 64.165 .000 

Within Groups 37.028 220 .168     
Total 58.628 222       

สามารถตดิต่อไดห้ลาย
ช่องทาง เช่นทางโทรศพัท ์
อนิเตอรเ์น็ต จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

Between 
Groups 

21.020 2 10.510 42.493 .000 

Within Groups 54.415 220 .247     
Total 

75.435 222       

การท าโฆษณาผ่านทาง
อนิเตอรเ์น็ต เช่น 
Facebook, Intragram 

Between 
Groups 

13.973 2 6.986 27.407 .000 

Within Groups 56.081 220 .255     
Total 70.054 222       
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ANOVA 

Question 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

การจดัโปรโมชัน่ในโอกาส
พเิศษ (เช่นซือ้ 4 คู่ ฟร ี1 
คู่ ,ซือ้ 3 คู่แถมฟรนี ้ายา
ลา้ง 1 ขวด) 

Between 
Groups 

17.757 2 8.879 41.335 .000 

Within Groups 
Total 

47.256 220 .215     

65.013 222       

ลกูคา้เก่าทีใ่ชบ้รกิารซ ้าจะ
ไดร้บัเงือ่นไขพเิศษ 

Between 
Groups 

18.472 2 9.236 44.533 .000 

Within Groups 45.627 220 .207     
Total 64.099 222       

มกีารลดราคา ถา้ซือ้ในบริ
มาณทีม่าก 

Between 
Groups 

20.699 2 10.349 49.314 .000 

Within Groups 46.171 220 .210     
Total 66.870 222       

มกีารรวีวิสนิคา้โดยผูท้ีเ่คย
ซือ้มาก่อน 

Between 
Groups 

20.754 2 10.377 46.434 .000 

Within Groups 49.165 220 .223     
Total 69.919 222       

มรีะบบสมาชกิสมาชกิจะ
ไดร้บัสทิธพิเิศษ 

Between 
Groups 

25.478 2 12.739 59.940 .000 

Within Groups 46.756 220 .213     
Total 72.233 222       

พนกังานมคีวามรูเ้กีย่วกบั
สนิคา้เป็นอยา่งด ี

Between 
Groups 

15.062 2 7.531 35.124 .000 

Within Groups 47.171 220 .214     
Total 62.233 222       

พนกังานขายสามารถ
แนะน าเกีย่วกบัสนิคา้และ
ตอบขอ้สงสยัไดอ้ยา่ง

Between 
Groups 

15.331 2 7.666 36.658 .000 

Within Groups 46.005 220 .209     
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ANOVA 

Question 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ถูกตอ้ง Total 61.336 222       

พนกังานดแูลเอาใจใส่
ลกูคา้เป็นอย่างด ี

Between 
Groups 

14.771 2 7.385 37.711 .000 

Within Groups 
Total 

43.086 
57.857 

220 
222 

.196 
  

  
  

  
  

ความถูกตอ้งในการ
ใหบ้รกิาร 

Between 
Groups 

10.712 2 5.356 43.611 .000 

Within Groups 27.019 220 .123     
Total 37.731 222       

ความรวดเรว็ในการ
ใหบ้รกิาร 

Between 
Groups 

10.456 2 5.228 48.611 .000 

Within Groups 23.661 220 .108     
Total 34.117 222       

การใหค้ าแนะน าตลอดทุก
ขัน้ตอนในการเลอืกซือ้ 

Between 
Groups 

14.961 2 7.480 77.556 .000 

Within Groups 21.219 220 .096     
Total 36.179 222       

การช าระเงนิและการส่ง
มอบสนิคา้ถูกตอ้ง 

Between 
Groups 

17.605 2 8.802 94.124 .000 

Within Groups 20.574 220 .094     
Total 38.179 222       

สามารถตดิต่อไดทุ้กครัง้ที่
มปีญัหา 

Between 
Groups 

19.186 2 9.593 100.525 .000 

Within Groups 20.994 220 .095     
Total 40.179 222       

ป้ายหน้ารา้นสวยงาม
มองเหน็ไดช้ดั 

Between 
Groups 

20.858 2 10.429 50.846 .000 
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ANOVA 

Question 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Within Groups 45.124 220 .205     
Total 65.982 222       

การตกแต่งรา้นและ
บรรยากาศภายในรา้น
สวยงาม 

Between 
Groups 

20.362 2 10.181 52.984 .000 

Within Groups 42.274 220 .192     
Total 62.637 222       

สญัลกัษณ์ของรา้นเป็น
เอกลกัษณ์ทีจ่ดจ าไดง้า่ย 

Between 
Groups 

25.061 2 12.530 56.661 .000 

Within Groups 48.652 220 .221     
Total 73.713 222       

พืน้ทีใ่นรา้นกวา้งขวางไม่
แออดั 

Between 
Groups 

23.254 2 11.627 48.653 .000 

Within Groups 52.575 220 .239     
Total 75.830 222       

สถานทีจ่อดรถสะดวก Between 
Groups 

16.215 2 8.108 25.725 .000 

Within Groups 69.336 220 .315     
Total 85.552 222       

มเีสยีงเพลงท าใหรู้ส้กึผ่อน
คลาย 

Between 
Groups 

16.550 2 8.275 23.992 .000 

Within Groups 75.880 220 .345     
Total 92.430 222       

ความสะอาดของสถานที่
ภายใน และภายนอก 

Between 
Groups 

30.058 2 15.029 65.095 .000 

Within Groups 50.794 220 .231     
Total 80.852 222       
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ANOVA 

Question 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

แสงสว่างชดัเจนทัง้ภายใน
และภายนอกรา้น 

Between 
Groups 

23.123 2 11.561 50.064 .000 

Within Groups 50.805 220 .231     

Total 73.928 222       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประวติัผูศึ้กษา 

 
นางสาวเจนจริา แก้วค า เกดิเมื่อวนัอาทติยท์ี่ 10 พฤศจกิายน 2528 ส าเรจ็การศกึษา

ปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย คณะบรหิารธุรกิจ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิระหว่าง
ประเทศ เมื่อปีการศกึษา 2551 และได้เข้าศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทหลกัสูตรบรหิารธุรกิจ
มหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปี
การศกึษา 2556  ปจัจบุนัประกอบการรา้น Noreebigeye 


