
 
 

การแบง่กลุ่มผู้ซ้ืออปุกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรงต้าน (Weight training) ผ่าน Facebook 

ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยใช้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดค้าปลีก 
 

 

 

 

 

 

เมธาพฒัน์ ศรีมนัส 

 

 

 

 

 
 

 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
กลุ่มวิชาการประกอบการ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ปีการศึกษา 2558 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การแบง่กลุ่มผู้ซ้ืออปุกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรงต้าน (Weight training) ผ่าน Facebook 

 ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยใช้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดค้าปลีก 
 

 

 

 

 

 

นายเมธาพฒัน์ ศรีมนัส 

 

 

 

 

 

 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 

กลุ่มวิชาการประกอบการ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ปีการศึกษา 2558 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย



 
 

หวัข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบ

      มแีรงต้าน (Weight training) ผ่าน Facebook 
      ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบั 
      ความส าคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลกี 

ช่ือผู้ศึกษา     นายเมธาพฒัน์ ศรมีนสั 
ปริญญา     บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

กลุ่มวิชา     การประกอบการ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา    อาจารย ์ดร.พนัธติรา ปัทมานนท ์

ปีการศึกษา      2558  
_______________________________________________________________________ 
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยอนุมตัใิหน้บัการศกึษาคน้ควา้อสิระ 
เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ กลุ่มวชิาการประกอบการ 
 
               ................................. ผูอ้ านวยการหลกัสูตร 
                   (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์อนิทรโกเศศ) 
 

         ..................................ผูอ้ านวยการกลุม่วชิา 
          (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์อนิทรโกเศศ) 

 
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
  
           ..................................ประธานกรรมการ 
      (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์อนิทรโกเศศ) 

  
      ..................................กรรมการ 
      (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นภวรรณ คณานุรกัษ์)  

  
      ..................................อาจารยท์ีป่รกึษา 
      (อาจารย ์ดร.พนัธติรา ปัทมานนท)์



หวัข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบ

      มแีรงต้าน (Weight training) ผ่าน Facebook 
      ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบั 
      ความส าคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลกี 

ช่ือผู้ศึกษา     นายเมธาพฒัน์ ศรมีนสั 

ปริญญา     บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

กลุ่มวิชา     การประกอบการ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา    อาจารย ์ดร.พนัธติรา ปัทมานนท ์

ปีการศึกษา     2558 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

บทคดัย่อ 

 

 การศกึษาครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน
ผ่าน Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดคา้
ปลกี ความเป็นมาของการศกึษาครัง้นี้ เนื่องมาจากสงัเกตเหน็พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในยุคนี้ 
ที่มาซื้อสนิคา้ผา่นช่องทางออนไลน์มากขึน้ และสงัคมเครอืข่ายออนไลน์ทีค่นไทยใหค้วามนิยม
มากเป็นพเิศษ กค็อื Facebook  ประกอบกบัทางผู้วจิยันิยมออกก าลงักายด้วยการออกก าลงั
กายแบบมแีรงตา้น (Weight training) จงึสนใจในการศกึษาสนิคา้อุปกรณ์เหล่านี้ ส าหรบัแนวคดิ
และทฤษฎีหลกัที่ใชใ้นการศกึษา คอื ระดบัความส าคญัเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดค้า
ปลกี ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ สนิคา้ ราคาสนิคา้ การส่งเสรมิการตลาดและการบรกิาร การ
วางผงัร้านค้า ออกแบบร้านค้าและการสร้างบรรยากาศ และท าเลที่ตัง้และช่องทางการจัด
จ าหน่าย กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ประชาชนทัว่ไปเพศชายทีเ่คยซื้ออุปกรณ์ออก
ก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น Facebook และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 



จ 
 

ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เครื่องมอืทางสถติ ิได้แก่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ สถติทิี่ใชใ้นการศกึษา 
ไดแ้ก่ สถติวินัเว อโนวา และสถติคิอรเิลชัน่ วตัถุประสงคห์ลกัของการศกึษามี  2 ประการ คอื 

 1.เพื่อศกึษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลกีที่มผีลต่อผูซ้ื้ออุปกรณ์
ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายแบบมีแรงต้านผ่าน Facebook ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลกี 

 สรุปผลจากการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มูล พบวา่สามารถแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออุปกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมแีรงต้านผ่าน Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบัความส าคญัของส่วน
ประสมการตลาดค้าปลกี ได้เป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 หรอืกลุ่มที่ “ใส่ใจสนิค้า” กลุ่มที่ 2 หรอื
กลุ่ม “ชอบออนไลน์” และกลุ่มที่ 3 หรอืกลุ่ม “ใส่ใจบรกิาร” โดยผูซ้ื้อทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่าง
กนัในเรื่องการให้ระดบัความส าคญั ท าให้ผูซ้ื้อทัง้ 3 กลุ่มให้ระดบัความส าคญัในด้านต่างๆ ใน
การซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่าน Facebook ที่แตกต่างกนั กล่าวคอื กลุ่มที่ 2 
หรอืกลุ่ม “ชอบออนไลน์” ให้ความส าคญักบับางปัจจยั มากกว่ากลุ่มที่ 1 หรอืกลุ่ม “ใส่ใจสนิคา้” 
และกลุ่มที่ 3 หรอืกลุ่ม “ใส่ใจบรกิาร” ซึ่งผลมาจากค่าเฉลี่ยของระดบัความส าคญัของกลุ่มที่ 2 
หรอืกลุ่ม “ชอบออนไลน์” มคี่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ 1 หรอืกลุ่ม “ใส่ใจสนิค้า” และกลุ่มที่ 3 หรอื
กลุ่ม “ใส่ใจบรกิาร” 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ตลาดฟิตเนสในประเทศไทยมผีูป้ระกอบการหลายราย เชน่ ฟิตเนส เฟิรสท์ , ว ีฟิตเนส 
, ทรู ฟิตเนส ฯลฯ มมีูลค่าตลาดเกอืบ 1 หมื่นลา้นบาท มผีูใ้ชบ้รกิารฟิตเนสเตบิโต 10-15% ต่อ
ปี และคนไทยเป็นสมาชกิฟิตเนสเพยีง 2% ของจ านวนประชากร และฟิตเนสขนาดเลก็ได้รบั
ความนิยมมากขึน้ ส าหรบัเน้นเปิดให้บรกิารในชุมชน รวมถงึการซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายมา
เล่นเองตามที่อยู่อาศยั (ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์ : http://goo.gl/AF3tvz) ประกอบกบัในสงัคม
ปัจจุบันซึ่งเข้าสู่ส ังคมดิจิตอลโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ท าให้วิถีชีวิตผู้คนมี
ปฏสิมัพนัธก์นัผา่นทางโลกออนไลน์มากขึน้ โดยมตีัง้แต่ประชาชนทัว่ไปรวมถงึดาราและบุคคลที่
มชีื่อเสยีง ซึ่งแต่ละคนต่างมกีารแสดงออกถงึพฤตกิรรมการใชช้วีติ ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ถ่ายทอด
ออกสู่สงัคม และกระแสหนึ่งที่ก าลงัมาแรงกค็อื กระแสการรกัและใส่ใจสุขภาพ มผีูค้นจ านวน
มากตอ้งการมสีุขภาพและรูปร่างทีด่ ี แต่ละคนต่างแสวงหาวธิกีารออกก าลงักายต่างๆตามความ
ชื่นชอบของแต่ละบุคคล ซึ่งมคีนอยู่กลุ่มหนึ่งตดัสนิใจหนัมาใชบ้รกิารฟิตเนสและออกก าลงักาย
แบบมีแรงต้าน (Weight Training) เพื่อเหตุผลที่แตกต่างกนัไป เช่น ลดน ้ าหนัก เสริมสร้าง
กล้ามเนื้อ ฯลฯ แต่เนื่องจากวิถีชีวิตสังคมเมืองของคนกรุงเทพฯที่มีภาระที่ต่างต้องเร่งรีบ 
แข่งขนักนัสูง และมีเวลาจ ากดั หลายคนจึงไม่สะดวกที่จะไปใช้บริการฟิตเนส และหนัมาซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านไว้ใชต้ามที่พกัอาศยั เพื่ออ านวยความสะดวกในการออก
ก าลงักาย 

ด้วยเหตุผลข้างต้นท าให้กระแสการออกก าลังกายและดูแลรูปร่างได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้น จนท าให้ปัจจุบันเกิดค านิยามเกี่ยวกับรูปร่างเกิดขึ้นจ านวนมาก หนึ่งในนัน้ก็คือ 
“Spornosexual” ซึ่ง Mark Simpson ไดใ้หน้ิยามไวว้า่เป็นออกก าลงักาย เล่นกฬีา โชวเ์รอืนร่าง 
และเสรมิสรา้งเสน่หด์งึดูดทางเพศ ใชหุ้่นฟิตเฟิรม์แทนเครื่องประดบั จงึท าใหเ้หน็ปรากฎการณ์
ที่ผูช้าย รวมทัง้เหล่าดารา บุคคลมชีื่อเสยีงต่างมาออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นเป็นจ านวนมาก 
และดว้ยกระแสความนิยมเหล่านี้ จงึเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มใหม่ทีน่กัการตลาดไม่สามารถจะ



2 
 
มองขา้มไปได ้กลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กีารลงทุนสูงในการดูแลสุขภาพของตวัเอง มี
ทัง้ก าลงัทรพัยแ์ละสละเวลาเพื่อการสรา้งกลา้มเนื้อและท าใหรู้ปร่างของตวัเองดูด ีเป็นทีส่ะดุดตา
ของผู้อื่น และกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้กล้าใช้จ่ายกบัสิ่งที่ตนพึงพอใจ สิ่งใดที่เกิดประโยชน์ต่อ
ร่างกายของตนเอง จะไม่ลงัเลทีจ่ะจ่ายเงนิ ไม่วา่เศรษฐกจิจะดหีรอืไม่ และทีน่่าสนใจกวา่นัน้ คอื 
ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ไม่ไดซ้ื้อสนิคา้หรอืใชบ้รกิารเพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ เพราะ การสรา้งกลา้มเนื้อตอ้ง
ใชร้ะยะเวลามากพอสมควร และสม ่าเสมอ รวมทัง้ตอ้งใส่ใจในการบรโิภคอาหาร และผลติภณัฑ์
หลายอย่าง เช่น อาหารเสรมิ และอุปกรณ์การออกก าลงักาย จงึมโีอกาสอย่างสูงทีจ่ะเป็นลูกคา้
ในระยะยาว (BrandBuffet : http://goo.gl/HBZh5d) โดยจากผลส ารวจของ “Euromonitor 
International” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จ ัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาทางด้าน 
International Marketing ระบุว่า ในปี 2556 มูลค่าทางการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทน
อาหารในไทย ทีลู่กคา้กลุ่ม Spornosexual ใชพ้บวา่ อาหารเสรมิและวติามนิต่างๆ มมีูลค่าตลาด
อยู่ที่ประมาณ 4,800 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึน้ไปถึงประมาณ 6,300 ล้านบาทในปี 
2561 (กรุงเทพธุรกจิ : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/630663) 

 เหตุผลอกีประการหนึ่งในขา้งต้นทีก่ล่าวถงึสงัคมออนไลน์ซึ่งผูค้นหนัมาปฏสิมัพนัธก์นั
ผา่นชอ่งทางออนไลน์มากขึน้ จงึท าใหเ้กดิผูใ้หบ้รกิารอยู่จ านวนมาก แตห่นึ่งในสงัคมออนไลน์ที่
ก าลงัไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในประเทศไทยกค็อื Facebook (เฟสบุ๊ค) ซึ่งเป็นบรกิารเครอืขา่ย
สงัคมและเวบ็ไซต ์เปิดใชง้านเมื่อ 4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2547 ด าเนินงานและมเีจา้ของ คอื บรษิทั 
เฟสบุ๊ค จากขอ้มูลเมื่อวนัที ่4 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เฟสบุ๊คมผีูใ้ชป้ระจ า (Active Users) พนัล้าน
กวา่บญัช ีหรอืคดิเป็นอตัราส่วน 1 ใน 7 ของคนทัง้โลก โดยผูใ้ชส้ามารถสรา้งขอ้มูลส่วนตวั เพิม่
รายชื่อผู้ใช้อื่นในฐานะเพื่อนและแลกเปลี่ยนข้อความ  หรือร่วมกลุ่มความสนใจส่วนตัวตาม
สถานทีท่ างาน โรงเรยีน มหาวทิยาลยั หรอื อื่น ๆ ซึ่ง Facebook ท าใหว้ถิชีวีติของผูค้นในสงัคม
เปลี่ยนไป โดยผู้คนต่างมีพฤติกรรมหันมาใช้ Facebook ในการติดต่อสื่อสารหรือแบ่งปัน
เรื่องราวชวีติและประสบการณ์ของตนผา่นยงั Facebook มากขึน้เรื่อยๆ  

โดยจากผลการส ารวจของ www.socialmediatoday.com ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ.2557 
พบว่า Facebook มสี่วนแบ่งการตลาดในธุรกจิ Social media มากถงึ 72.53% เหนือคู่แข่งราย
อื่นๆ เช่น Pinterest, Twitter ฯลฯ ด้วยเหตุนี้จงึท าใหบ้รษิทัและธุรกจิจ านวนมาก ใชช้่องทางนี้
ในการขายสนิค้า ประชาสมัพนัธข์่าวสารและบรกิารของตนอยู่บ่อยครัง้ และจากการขอ้มูลวจิยั
โดย www.zocialinc.com ซึ่งเป็นเวบ็ไซต์จดัอนัดบัเกี่ยวกบั Social network ในปี พ.ศ. 2557 
นัน้ ประเทศไทยมผีูใ้ชบ้รกิาร Facebook จ านวน 26 ล้านคน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 12.7 ล้าน
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คน และเพศหญิง 13.3 ล้านคน ซึ่งกรุงเทพฯเป็นเมอืงที่มผีูใ้ช ้Facebook มากที่สุดในประเทศ
ไทย ดว้ยจ านวน 14.4 ลา้นคน ซึ่งเป็นตวัเลขทีสู่งมาก และหากเทยีบในระดบัโลก ประเทศไทย
มีจ านวนประชากร Facebook มากเป็นอันดับที่  3 ของโลก ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2 
(Zocialinc : http://www.zocialinc.com/blog/growth-of-thailand-facebook-user/) 

 

ภาพที ่1 แสดงจ านวนผูใ้ช ้Facebook ในไทยโดยแบ่งตามภูมภิาค 

 

 

ภาพที ่2 แสดงจ านวนผูใ้ช ้Facebook ในไทยโดยแบ่งตามเพศ 

จากขอ้มูลขา้งต้นจะเหน็ได้ว่า Facebook เป็นที่นิยมของผูท้ี่ใชอ้นิเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่อง จงึเปิดโอกาสให้ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไดใ้ชช้่องทางในการจดัจ าหน่ายสนิคา้และ
บริการประเภทต่างๆ ผู้วจิยัเห็นว่า Facebook เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการท าธุรกจิที่น่าสนใจ 
เนื่องจากเขา้ถงึผูค้นไดจ้ านวนมากและไม่มคี่าใชจ้่ายในการเชา่รา้นคา้ จงึสนใจทีจ่ะท าการศกึษา
หาความส าคัญของส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่ผู้บริโภคให้ความส าคญั เพื่อน าไปวาง
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แผนการจ าหน่ายอุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านใน Facebook ให้ตรงกบัความต้องการ
ของผูบ้รโิภค 

 การศกึษาครัง้นี้จงึมจีุดมุ่งหมายที่จะศกึษาผู้ซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน
ผ่าน Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร และแบ่งกลุ่มให้เหน็ว่าความส าคญัของส่วนประสม
การตลาดค้าปลกีในด้านต่างๆ จะสามารถจ าแนกกลุ่มผูบ้รโิภคออกเป็นกลุ่มได้อย่างไร ปัจจยั
ด้านใดที่ผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่มให้ความส าคญัมากเป็นพเิศษ โดยใชร้ะดบัความส าคญัของส่วน
ประสมการตลาดคา้ปลกี ซึ่งจะเป็นแนวทางแก่ผูป้ระกอบการ ส าหรบัการวางแผนพฒันากลยุทธ์
การเลือกใช้กลยุทธ์ด้านส่วนประสมการตลาดค้าปลีกแก่ร้านค้าในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
Facebook ให้เหมาะสมกบัธุรกิจและมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัต่อไป ซึ่งปัจจุบนัส่วนแบ่งตลาดในธุรกจิ Social Network แบ่งออกได้ดงันี้ โดยแสดงใน
ภาพที ่3  

 

ภาพที ่3 ส่วนแบ่งตลาดในตลาด Social Network 

ทีม่า : http://stats.areppim.com/stats/stats_socmediaxsnapshot.htm 

  

เนื่องจากต้องการใหเ้หน็ภาพของร้านคา้ที่ขายอุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นได้
ชดัเจนยิง่ขึน้ ทางผู้วจิยัจงึยกตวัอย่างร้านค้าใน Facebook ที่จ าหน่ายอุปกรณ์ออกก าลงักาย
แบบมแีรงตา้นซึ่งคดัเลอืกจากรา้นคา้ทีม่ผีูต้ดิตามมากกวา่ 100,000 รายขึน้ไป ซึ่งถอืวา่เป็นฐาน
ลูกคา้ทีสู่งมาจ านวน 3 รา้นคา้ และท าการสรุปจุดเด่นของแต่ละรา้น โดยใชก้ารวเิคราะหด์ว้ย 4P 
ดงันี้ 
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ตวัอย่างร้านค้าใน Facebook ท่ีจ าหน่ายอปุกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรงต้าน 

 

 

ภาพที ่4 รา้น”ขายดมัเบลราคาถกู” https://www.facebook.com/GymOlympics 
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ผลการวิเคราะหด้์วย 4P 

ด้านสินค้า : เน้นขายสนิคา้ โดยเป็นแบรนดส์นิคา้น าเขา้ โดยใชว้สัดุทีแ่ตกต่างจากทีม่ขีายตาม
ท้องตลาด เช่น ดมัเบลชุบโครเมยีม และมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย และมีบริการรบัเปลี่ยน
สนิคา้ 

ด้านราคา : ราคาถูกหากเทยีบกบัการซื้อตามหา้งสรรพสนิคา้ หรอื หา้งรา้นทีจ่ าหน่ายอุปกรณ์
กีฬา มีช่องทางช าระเงนิช่องทางเดียว คือ การช าระด้วยเงนิสด ซึ่งต้องท าการโอนเงินไปยงั
ผูข้ายก่อน และสนิคา้แต่ละชิน้มกีารบอกราคาขายอย่างชดัเจน 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย : ใชก้ารตดิต่อผ่านทางโทรศพัท์ เวบ็ไซต์ อเีมลล์ และผ่านหน้า
เพจเฟสบุ๊ค 

ด้านส่งเสริมการตลาด : ใช้การประชาสัมพันธ์หลักๆผ่านยัง Facebook Ads โดยการซื้อ
สปอนเซอร์ใน Facebook และบริการส่งสินค้าให้ฟรีหากยอดสัง่ซื้อสินค้าได้ตามที่ทางร้าน
ก าหนด 

 

สรุปจุดเด่นท่ีแตกต่างกบัคู่แข่งขนัรายอ่ืน : เน้นขายสินค้าน าเข้าที่มีตราสินค้าเป็นของ
ตนเอง มสีนิคา้หลายประเภท มชีอ่งทางในการตดิต่อหลากหลาย 
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ภาพที ่5 รา้น”ดมัเบล บารเ์บล อุปกรณ์ฟิตเนส เพาะกาย มา้เล่นกลา้ม ลู่ว ิง่ไฟฟ้า” 
https://www.facebook.com/timetofitness 
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ผลการวิเคราะหด้์วย 4P 

ด้านสินค้า : มีสินค้าจ าหน่ายหลากหลายตัง้แต่ดมัเบล บาร์เบล อุปกรณ์ฟิตเนส ม้านัง่ ลู่ว ิง่
ไฟฟ้า และจกัรยานออกก าลงักาย โดยสินค้าจะเป็นการประกอบเองเสยีส่วนใหญ่ และรบัท า
สนิคา้ตามทีต่อ้งการ มกีารรบัประกนัตวัสนิคา้ และมสีนิคา้รุ่นใหม่ๆมาน าเสนออยู่เสมอ 

ด้านราคา : มรีาคาที่ถูกกว่าท้องตลาดหรอืจ าหน่ายตามห้างร้านค่อนขา้งสูง เนื่องจากสนิค้า
ส่วนใหญ่ประกอบเอง ท าให้ต้นทุนต ่า เนื่องจากไม่มตี้นทุนประชาสมัพนัธท์างการตลาดในการ
ท าแบรนดส์นิคา้มาก 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย : เน้นจ าหน่ายและแสดงสินค้าผ่านทาง Facebook เป็นหลกั 
โดยลูกค้าสามารถตดิต่อสัง่ซื้อสนิค้าผ่านกล่องขอ้ความ Facebook , ทางโทรศพัท์ , อเีมลและ 
LINE 

ด้านส่งเสริมการตลาด : มกีารตัง้ลดราคาอย่างต่อเนื่อง ใชก้ารประชาสมัพนัธ์หลกัๆผ่านยงั 
Facebook Ads โดยการซื้อสปอนเซอร์ใน Facebook และบรกิารส่งสนิค้าให้ฟรหีากยอดสัง่ซื้อ
สนิคา้ไดต้ามทีท่างรา้นก าหนด 

 

สรุปจุดเด่นท่ีแตกต่างกบัคู่แข่งขนัรายอ่ืน : สนิค้าส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ที่ท าขึน้มาเอง จงึขาย
ไดร้าคาถูก เนื่องจากลดตน้ทุนการน าเขา้และตน้ทุนทางดา้นการตลาด หมัน่ประชาสมัพนัธผ์า่น
ทาง Facebook Ads อย่างต่อเนื่อง มชีอ่งทางการตดิต่อหลายชอ่งทาง 
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ภาพที ่6 รา้น”ดมัเบล ปรบัน ้าหนกั” https://www.facebook.com/adjustabledumbbell 
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ผลการวิเคราะหด้์วย 4P 

ด้านสินค้า : สนิค้ามใีหเ้ลอืกน้อย เนื่องจากเน้นขายดมัเบลปรบัน ้าหนกั ยี่ห้อ Bowflex ซึ่งเป็น
แบรนดท์ีไ่ดร้บัความนิยมส าหรบัดมัเบลปรบัน ้าหนกั 

ด้านราคา : ราคาถูกกวา่ซื้อตามทอ้งตลาด และเน้นขายราคาส่ง 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย : มีการติดต่อผ่านทาง Facebook ทางเวบ็ไซต์ และผ่านทาง
โทรศพัท ์

ด้านส่งเสริมการตลาด : มกีารให้ขอ้มูลความรู้เกี่ยวกบัการออกก าลงักายแบบมีแรงต้านอยู่
เสมอ และใชภ้าพนายแบบทีม่รีูปร่างด ีมาชว่ยในการประชาสมัพนัธ์ 

 

สรุปจุดเด่นท่ีแตกต่างกบัคู่แข่งขนัรายอ่ืน : เน้นขายดมัเบลปรบัน ้าหนกัเป็นหลกั แต่เน้นให้
ขอ้มูลเกีย่วกบัการออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นอย่างต่อเนื่อง และใชภ้าพนายแบบนางแบบทีม่ี
รูปร่างดมีาเป็นพรเีซนเตอรด์งึดูดต่อตวัสนิคา้ 

 

 จากการเปรยีบเทียบร้านคา้ใน Facebook ที่จ าหน่ายอุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรง
ต้านนัน้แสดงใหเ้หน็ว่าแต่ละร้านกม็กีลยุทธ์ทีแ่ตกต่างกนั เช่น สนิค้าน าเขา้หรอืสนิค้าประกอบ
เอง ความแตกต่างของราคาสินค้า การประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ ท าให้ยอดผู้ติดตามร้านค้าจาก
จ านวน Like ที่มากน้อยต่างกัน ดังนัน้ทางผู้วิจ ัยจึงใช้กรอบในการแบ่งกลุ่มโดยใช้ระดับ
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดค้าปลกี เพื่อศกึษาถงึความส าคญัในด้านต่างๆของ
แนวคดิทางการตลาดคา้ปลกีวา่มผีลต่อผูบ้รโิภคและสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มไดอ้ย่างไร เพื่อการ
วางแผนกลยุทธ์ของร้านค้าและสามารถจดัล าดบัความส าคัญที่ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มต้องการ 
และส าหรบัผูท้ีค่ดิลงทุนจะเปิดรา้นคา้ใน Facebook จะไดว้างแผนการตลาดไดอ้ย่างถูกตอ้งตรง
ตามความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภค 

 

 

 



11 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1.เพื่อศกึษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลกีทีม่ผีลต่อผูซ้ื้ออุปกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมแีรงตา้นผา่น Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่ อ แบ่ งกลุ่ ม ผู้ซื้ อ อุ ปกร ณ์ออกก า ลัง กายแบบมีแ ร งต้ าน ผ่ าน  Facebook ใน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลกี 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1.ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูใ้ชบ้รกิาร Facebook เพศชายทีเ่คยซื้ออุปกรณ์
ออกก าลังกายแบบมีแรงต้านผ่าน Facebook ตัง้แต่อายุ 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นอายุที่
กฎหมายถอืวา่เป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะโดยบรบิูรณ์และมโีอกาสทีจ่ะมรีายไดเ้ป็นของตนเอง 

 2.การศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัเลอืกศกึษาประชาชนชาวไทยทีใ่ชบ้รกิาร Facebook ทีอ่าศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 3.ผูว้จิยัท าการเกบ็ขอ้มูลระหวา่ง 18-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

    

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 ในการวจิยัครัง้นี้ นิยามศพัท์เฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกบัการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออุปกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมแีรงตา้นผา่น Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร มดีงันี้ 

 Facebook คอื บรกิารบนอนิเทอร์เน็ตบรกิารหนึ่ง ที่จะท าใหผู้ใ้ชส้ามารถตดิต่อสื่อสาร
และร่วมท ากจิกรรมใดกจิกรรมหนึ่งหรอืหลายๆ กจิกรรมกบัผูใ้ช ้Facebook คนอื่นๆ ได้ ไม่ว่า
จะเป็นการตัง้ประเดน็ถามตอบในเรื่องที่สนใจ  โพสต์รูปภาพ  โพสต์คลปิวดิโีอ  เขยีนบทความ 
พมิพ์สนทนาคุยกนัแบบสดๆ  เล่นเกมส์ และยงัสามารถท ากจิกรรมอื่นๆ ผ่านแอพลเิคชัน่เสรมิ 
(Applications) ที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งแอพลิเคชัน่ดงักล่าวได้ถูกพฒันาเข้ามาเพิ่ม เติมอยู่
เรื่อยๆ 



12 
 
 Social Network หมายถงึ เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ หรอืการทีผู่ใ้ชง้านอนิเตอร์เน็ตคน
หนึ่ง เชื่อมโยงกบัเพื่อนอกีนับสบิ รวมไปถึงเพื่อนของเพื่อนอกีนับร้อย  ผ่านผู้ให้บรกิารด้าน
โซเชยีลเน็ตเวริค์บนอนิเตอรเ์น็ต 

 Website หมายถงึ กลุ่มของเวบ็เพจที่เกี่ยวขอ้งและสมัพนัธ์กนั ประกอบไปด้วย เวบ็
เอกสาร (Web Documents) และสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ เป็นต้น ซึ่งอาจ
เรยีกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้วา่ เวบ็เพจ (Web Page) และเรยีกเวบ็หน้าแรกของแต่ละเวบ็ไซต์ว่า 
โฮมเพจ (Home Page) หรืออาจกล่าวได้ว่า เวบ็ไซต์ก็คือเวบ็เพจอย่างน้อยสองหน้าที่มลีงิก์ 
(Links) เชือ่มต่อถงึกนั 

แฟนเพจ คอื โฆษณาทีอ่งคก์รท าการสรา้งขึน้ใน ลกัษณะกลุ่ม ทีเ่รยีกกนัวา่ “แฟนเพจ” 
(Fan Page) ทีผู่ใ้ช ้Facebook สามารถเลอืกเขา้ร่วม หรอืไม่เขา้ร่วมไดโ้ดยหากตอ้งการเขา้ร่วม 
ให้คลิกค าว่า “Like” บนหน้าแฟนเพจนัน้ๆ เมื่อคลิก “Like” แล้ว (Liked) ผู้ใช้ Facebook จะ
ได้รบัขอ้มูลขา่วสาร หรอืการส่งเสรมิการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น การร่วมกจิกรรมชงิรางวลั 
ส่วนลด โปรโมชัน่ ของสมนาคุณ ฯลฯ ตามแผนกลยุทธข์องธุรกจินัน้ๆ  

 Spornosexual คอื นิยามของการออกก าลงักาย เล่นกฬีา โชวเ์รอืนร่าง ดงึดูดทางเพศ 
ใชหุ้่นฟิตเฟิรม์แทนเครื่องประดบั ที่ Mark Simpson ผูซ้ึ่งเคยใหค้ านิยามหนุ่ม Metrosexual 

 Weight training หมายถงึ การออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นหรอืการออกก าลงักายทีใ่ช้
น ้าหนกั เชน่ การยกน ้าหนกั เพื่อเสรมิสรา้งกลา้มเนื้อ 

 ISP (Internet Service Provider) คอื หน่วยงานที่ให้บรกิารเชื่อมต่อเขา้กบัเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หรือพูดอกีนัยหนึ่งคอื ท าหน้าที่เสมอืนเป็นประตูเปิดการเชื่อมต่อให้บุคคลหรอื
องคก์รสามารถใชง้านอนิเทอร์เน็ตได ้ส าหรบัในประเทศไทยมหีน่วยงานทีใ่ห้บรกิารด้านนี้อยู่ 2 
ประเภทด้วยกนัคือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชงิพาณิชย์ (Commercial ISP) และผู้ให้บริการ
อนิเทอรเ์น็ตส าหรบัสถาบนัการศกึษา การวจิยัและหน่วยงานของรฐั (non-commercial ISP) 

 SEO (เอสอีโอ) มาจากค าเต็มว่า Search Engine Optimization คือ การท าให้เหมาะ
ทีสุ่ดส าหรบัโปรแกรมคน้หา หรอืขยายความง่ายๆวา่เป็น กระบวนการ ปรบัแต่งเวบ็ไซต ์ตัง้แต่ 
การออกแบบ การเลือกใช้เครื่องมือในการท างาน การเขยีนโปรแกรมสนับสนุน จนถึงการ
ประชาสมัพนัธ์เวบ็ไซต์ หรอืที่เราเรยีกกนัว่า “โฆษณา” ให้มคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบัระบบ
การท างานของ Search Engine (เครื่องมือในการค้นหา) เพื่อให้สามารถท าอนัดบัต้นๆ ของ 
Search Engine (เครื่องมอืคน้หาเวบ็ไซตต์่างๆ เชน่ Google, MSN, Yahoo, AOL เป็นตน้) 
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 Google Adwords คอืบรกิารของ Google ซึ่งเป็น Search Engine อนัดบัหนึ่งของโลก 
ซึ่งให้บริการโฆษณาโดยคิดค่าบริการเป็นต่อคลิก หมายความว่า Google จะคิดค่าบริการก็
ต่อเมื่อมคีนคลกิทีโ่ฆษณา และเขา้มายงัเวบ็ไซตข์องผูส้มคัรใชบ้รกิารแลว้เท่านัน้ 

 Lifestyle คอื วถิกีารด าเนินชวีติของบุคคล โดยที่ลกัษณะของพฤตกิรรมต่างๆจะเป็น
ตวับ่งบอกถงึ รูปแบบการด าเนินชวีติ แต่ละแบบพฤตกิรรมในการเขา้สงัคม ในการบรโิภค ใน
การหาความบนัเทงิ การพกัผอ่นหย่อนใจใชเ้วลาวา่ง และการแต่งตวั 

 

นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 

 1.การคา้ปลกี หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ผูบ้ริโภค
คนสุดท้ายเพื่อน าไปใชเ้องไม่ใช่เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อหรอืใช้ในการท าธุรกจิ ซึ่งสามารถแบบ
ออกเป็นธุรกจิคา้ปลกีแบบมรีา้นคา้ และธุรกจิคา้ปลกีแบบไม่มรีา้นคา้ 

 2.พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบั
การค้นหาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง รวมถึงกระบวนการ
ตดัสนิใจ และลกัษณะกจิกรรมของบุคคลเมื่อท าการใชจ้่ายเพื่อใหไ้ดส้นิค้านัน้มา ตลอดจนการ
ประเมนิผลภายหลงัการใชส้นิคา้หรอืรบับรกิารนัน้ๆ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.น าผลลพัธ์จากการศกึษาไปใชใ้นก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรบัการจ าหน่ายอุปกรณ์
ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น Facebook โดยใชร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด
คา้ปลกีในแต่ละดา้นใหต้รงกบัความตอ้งการหลกัของลูกคา้ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า
กบัการลงทุน 

2.น าผลลัพธ์จากงานวิจัยจากการแบ่งกลุ่มผู้ซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายแบบมีแรงต้านผ่าน 
Facebook โดยใช้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดค้าปลีก ไปใช้ในการวางแผน
ก าหนดกลยุทธท์างการตลาดส าหรบักลุ่มเป้าหมายเพื่อเปิดรา้นจ าหน่ายสนิคา้อุปกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมแีรงตา้นผา่น Facebook



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 การวจิยัเรื่อง การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น Facebook ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลกี ผูว้จิยัไดศ้กึษา
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และน าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 แนวคิดด้านประชากรศาสตร ์

 ส่วนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) 

 ส่วนท่ี 3 แนวคิดองคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาดส าหรบั E-Commerce 

 ส่วนท่ี 4 แนวคิดเก่ียวกบั Facebook 

 ส่วนท่ี 5 ทฤษฎีการตลาดค้าปลีก Retailing Mix 

 ส่วนท่ี 6 แนวคิดเรื่องการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการ 
  ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(STP Marketing) 

  

ส่วนท่ี 1 แนวคิดด้านประชากรศาสตร ์

 เป็นแนวทางในการศกึษาถงึความเป็นไปได้ในการก าหนดเป้าหมายประชากรศาสตร์
เป็นศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกบัขนาด องค์ประกอบ การกระจาย และการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร ประชากรเหล่านี้คอืมนุษย์ผูม้คีวามต้องการอนัธรรมชาตอิยู่แล้วนัน่เอง ส่วนนักการ
ตลาดเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องเข้าไปสร้างความอยากได้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้บังเกิดใน
หมวดหมู่มวลมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ นักการตลาดจงึต้องสนใจตดิตามตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
ทางดา้นลกัษณะประชากรโดยอาศยัความรูท้างดา้นประชากรศาสตร ์ในประเดน็ต่าง ๆ อยู่เสมอ
 ขนาดของประชากร หมายถงึ จ านวนมนุษยใ์นอาณาเขตหนึ่ง ซึ่งนบัได ้ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง ยิ่งประชากรมีขนาดใหญ่เท่าใด ความต้องการของประชากรก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่และ
เอกภาพของบุคคลยิ่งมีจ านวนมากเป็นเงาตามตวั ท าให้ความอยากได้ยิ่งหลากหลาย ช่อง
ทางการท าธุรกจิกย็ิง่มมีากขึน้ แต่ขนาดของตลาดจะคุม้ค่ากบัการลงทุนหรอืไม่นัน้ ตอ้งอาศยัตวั
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แปรอื่นมาประกอบ เช่น อ านาจซื้อของประชากรเหล่านัน้ นักการตลาดจึงต้องสนใจติดตาม
ตรวจสอบแนวโน้มของประชากรตลอดเวลา ซึ่งเราสามารถแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์
ไดด้งันี้ (Kotler, 2000) 

การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑป์ระชากรศาสตร ์

 มกีารแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่ม ๆ  โดยใชเ้กณฑ์ตวัแปรประชากรศาสตร ์เช่น อายุ ขนาด
ครอบครวั วงจรชวีติของครอบครวั รายได้ อาชพี การศกึษา ศาสนา เชือ้ชาต ิสญัชาต ิเป็นตน้  
ตวัแปรเหล่านี้นิยมใช้กนัมากในการระบุความแตกต่างระหว่างกลุ่มลูกค้าทัง้หลาย เหตุผล
ประการหนึ่งกค็อื ความต้องการหรอืความชอบของผูบ้รโิภครวมทัง้อตัราการใช ้(ใชม้ากหรอืใช้
น้อย) มกัเกีย่วพนัเป็นอย่างมากกบัตวัแปรทางประชากรศาสตร ์เหตุผลอกีประการหนึ่ง กค็อื ตวั
แปรประชากรศาสตร์ง่ายต่อการใช้กว่าตัวแปรชนิดอื่น แม้แต่เมื่อใช้ตัวแปรที่ไม่เกี่ยวกับ
ประชากรศาสตร ์เชน่ ใชบุ้คลกิภาพเป็นเกณฑแ์บ่งส่วนตลาด กต็อ้งหวนกลบัมาใชล้กัษณะทาง
ประชากรศาสตรอ์ยู่ด ีถา้ตอ้งการจะรูข้นาดของตลาดเป้าหมายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ ตวั
แปรทางประชากรศาสตรท์ีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้มดีงัต่อไปนี้ (สุวมิล ข าลว้น : 2553) 

 1.อายุ ข ัน้ตอนของวงจรชวีติ ความตอ้งการและความสามารถของผูบ้รโิภคจะเปลี่ยนไป
ตามชว่งอายุ บางบรษิทัจะใชอ้ายุและขัน้ตอนของวงจรชวีติเสนอสนิคา้ทีต่่างกนั หรอืวธิกีารทาง
การตลาดแตกต่างกนักบักลุ่มอายุและวงจรชวีติทีแ่ตกต่าง 

 2.สถานภาพ เป็นขัน้ตอนการด ารงชีวติของการมีครอบครัวการด ารงชีวิตในแต่ละ
ข ัน้ตอน เป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการ ทศันคต ิค่านิยมของบุคคลท าใหเ้กดิความตอ้งการ 
และพฤตกิรรมการซื้อทีแ่ตกต่างกนั 

 3.ศาสนา เป็นตวัก าหนดถงึวถิชีวีติและรูปแบบพฤตกิรรม รวมทัง้แนวคดิที่แตกต่างกนั 
ซึ่งส่งผลในการตดัสนิใจบรโิภคสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 

 4.ระดบัการศกึษา การศกึษาของผู้บริโภคเป็นปัจจยัหนึ่งที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อ
สินค้า การศกึษาแต่ละระดบัจะมีความต้องการที่แตกต่างกนั ผู้บริโภคที่มีการศกึษาสูงย่อม
ต้องการคุณภาพของสนิคา้ที่ดขี ึน้ และตอบสนองความต้องการของตนเองได้ และสามารถทีจ่ะ
เขา้ใจถงึสื่อและขา่วสารต่าง ๆ ไดอ้ย่างชดัเจน 

 5.อาชพี อาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความต้องการใช้สินค้าที่
แตกต่างกนั 
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 6.รายได ้รายไดเ้ป็นปัจจยัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคมคีวามสามารถหรอืก าลงัในการทีจ่ะซื้อสนิคา้
ประเภทต่าง ๆ ในระดบัราคาที่แตกต่างออกไป ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัขอ้หนึ่งในการช่วยส่งเสรมิ
การตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ 

 ส่วนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) 

 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) คือการท าธุรกจิ
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งขึน้อยู่กบัการประมวลและการส่งขอ้มูลทีม่ขีอ้ความเสยีงและภาพ ประเภท
ของพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์รวมถงึการขายสนิค้า และบรกิารด้วยสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ การขนส่ง
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นเนื้อหาขอ้มูลแบบดจิติอลในระบบออนไลน์ การโอนเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส ์การ
จ าหน่ายหุน้ทางอเิลก็ทรอนิกส ์การประมูล การออกแบบทางวศิวกรรมร่วมกนั การจดัซื้อจดัจา้ง
ของภาครฐั การขายตรง การใหบ้รกิารหลงัการขาย ทัง้นี้ใชก้บัสนิคา้ เชน่ สนิคา้บรโิภค อุปกรณ์
ทางการแพทย์ และบริการ เช่น บริการขายข้อมูล บริการด้านการเงนิ บริการด้านกฎหมาย 
รวมทัง้กิจการทัว่ไป เช่น สาธารณสุข การศึกษา ศูนย์การค้าเสมือน (Virtual Mall) การท า
ธุรกรรมผา่นอเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ การซื้อขายสนิคา้และบรกิาร การโฆษณาผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์ โทรทศัน์ วทิยุ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น มีวตัถุประสงค์เพื่อลด
ค่าใชจ้่าย และเพิม่ประสทิธภิาพขององคก์ร โดยการลดบทบาทองค์ประกอบทางธุรกจิลง เช่น 
ท าเลที่ตัง้ อาคารประกอบการ โกดงัเกบ็สนิคา้ ห้องแสดงสนิคา้ รวมถงึพนักงานขาย พนักงาน
แนะน าสนิค้า พนักงานต้อนรบัลูกคา้ เป็นต้น และลดขอ้จ ากดัของระยะทางและเวลาลงได้  การ
พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นการท ากจิกรรมทางการคา้ การซื้อขายสนิคา้ และบรกิารโดยการใช้
อิเล็กทรอนิกส์เป็นตวักลางในการส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและ
ครอบคลุมพืน้ทีใ่นการท าธุรกจิการคา้ไดม้ากขึน้โดยจะเป็นธุรกจิการขายผา่นระบบอนิเทอร์เน็ต
โดยผูข้ายจะโฆษณาสนิค้าที่ต้องการขายทางเวบ็ไซต์ และผูซ้ื้อจะเขา้มาชมและค้นหาเพื่อซื้อ
สนิคา้ในเวบ็ไซตข์องผูข้าย (สุวมิล ข าลว้น : 2553) 

 ประเภทของธรุกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ จ าแนกตามประเภทของการท าธุรกรรมการค้าระหว่าง 2 ฝ่าย 
คอืผูซ้ื้อและผูข้าย ซึ่งผูซ้ื้อและผูข้ายมหีลายรูปแบบ ท าใหส้ามารถจดัประเภทของธุรกจิพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสอ์อกเป็นประเภทหลกั ๆ ไดด้งันี้ (ศนูยพ์ฒันาพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์, 2553) 

 1.B2B (Business to Business) ธุรกจิกบัธุรกจิ คอื การคา้ระหวา่งผูป้ระกอบการที่เป็น
องค์กรหรือบริษัทด้วยกนั ปริมาณการซื้อขายต่อครัง้จะมีมากและมีความซับซ้อนในระดบั
ต่างๆกนั 
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 2.B2C (Business to Consumer) ธุรกิจกบับุคคล คือ การค้าระหว่างผู้ประกอบการที่
เป็นองค์กร หรอืบรษิทักบัผูบ้รโิภคโดยตรงที่เป็นลูกค้าบุคคล ปรมิาณการซื้อขายต่อครัง้จะมี
พอประมาณหรอืในลกัษณะการคา้ส่งขนาดย่อม 

 3.C2C (Consumer to Consumer) บุคคลกบับุคคล คอื การค้าระหว่างบุคคลกบับุคคล
ปกตปิรมิาณการซื้อขายต่อครัง้จะมน้ีอยหรอืในลกัษณะการคา้ปลกี 

 4.G2C (Government to Consumer) รฐับาลกบับุคคล คอื การคา้ระหวา่งภาครฐั กบั 

ผูบ้รโิภค ซึ่งมใิชว่ตัถุประสงคใ์นทางการคา้แต่เป็นลกัษณะของการใหบ้รกิารประชาชน เชน่ การ 

ใหบ้รกิารขอ้มูลประชาชนผา่นอนิเทอรเ์น็ต การบรกิารเสยีภาษผีา่นอนิเทอรเ์น็ต 

 5.G2B (Government to Business) รัฐบาลกับธุรกิจ คือ การค้าระหว่างภาครัฐ กับ
องคก์รซึ่งจะมปีรมิาณการคา้มาก 

  

 โมเดลทางธรุกิจของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 1.คลิกและมอร์ต้า (Click and Mortar) รูปแบบการท าพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ ที่มีการ
ผสมผสานกนัระหว่างธุรกจิร้านค้าหรือบรษิัทที่เปิดให้บริการท าการค้าและมเีวบ็ไซต์เป็นอกี
ช่องทางหนึ่งในการค้าขาย เป็นการต่อยอดทางธุรกจิโดยสามารถเชื่อมโยงการซื้อขายทัง้สอง
ช่องทางเข้าด้วยกนั เช่น www.chulabook.com ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัที่ขาย
หนงัสอืโดยมทีัง้รา้นหนงัสอืและเวบ็ไซตเ์ป็นอกีชอ่งทางในการขายหนงัสอืออนไลน์ 

 2.คลกิและคลกิ (Click and Click) รูปแบบการท าพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ปิดใหบ้รกิาร
ท าการค้าผ่านทางเวบ็ไซต์เพยีงช่องทางเดยีวเท่านัน้ ไม่มธีุรกจิหรอืหน้าร้านที่สามารถไปซื้อ
หรอืรบัสนิคา้ไดเ้ชน่ www.ToHome.com เวบ็ไซตข์ายสนิคา้และผลติภณัฑด์า้นไอท ี

 ประเภทของเวบ็ไซต์พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 เวบ็ไซตพ์าณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสส์ามารถแยกได ้5 ประเภทดงันี้ 

 1.เวบ็ไซต์แคตตาลอ็กสนิคา้ออนไลน์ (Online Catalog Web Site) โดยภายในเวบ็ไซต์
ได้รวบรวมทัง้รูปภาพและรายละเอยีดของสนิคา้เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้
พร้อมระบุที่อยู่ส าหรบัการตดิต่อกลบัลูกค้า จะไม่มรีะบบการช าระเงนิผ่านเวบ็ไซต์และตะกร้า
สนิค้า (Shopping Cart) โดยผูท้ี่สนใจจะซื้อสนิค้าต้องท าการตดิต่อกบัเจ้าของร้านค้าออนไลน์
นัน้โดยตรง 
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 2.ร้านค้าออนไลน์ (E-Shop Web Site) เป็นรูปแบบเวบ็ไซต์พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ที่
สมบูรณ์โดยภายในเวบ็ไซตไ์ดร้วมไวท้ัง้ระบบการจดัการสนิคา้ ตะกร้าสนิค้า (Shopping Cart) 
ระบบการช าระเงนิรวมถงึการขนส่งไวค้รบ โดยผูท้ี่สนใจจะซื้อสนิค้าสามารถสัง่ซื้อและท าการ
ช าระเงนิผา่นเวบ็ไซตไ์ดท้นัท ี

 3.การประมูลสนิคา้ (Auction) เป็นรูปแบบเวบ็ไซตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีน่ าเสนอการ
ประมูลสนิคา้โดยเปน็ การแขง่ขนักนัระหวา่งผูท้ีต่อ้งการสนิคา้ทีจ่ดัไวส้ าหรบัการประมูล 

 4.การประกาศซื้อ-ขาย (E-Classified) เป็นรูปแบบเวบ็ไซตพ์าณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ที่เปิด
โอกาสให้ผู้ที่สนใจลงประกาศความต้องการ ซื้อ-ขายสินค้าของตน โดยเวบ็ไซต์จะท าหน้าที่
เหมอืนกบักระดานขา่วและตวักลางในการแสดงขอ้มูลของสนิคา้ต่าง ๆ  หากมผีูส้นใจจะซื้อสนิคา้
ตอ้งท าการตดิต่อโดยตรงไปยงัผูท้ีล่งประกาศไดท้นัทตีามขอ้มูลทีป่ระกาศไว้ 

 5.ตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์  (E-Marketplace) เ ป็นรูปแบบเว็บไซต์พ าณิ ชย์
อเิลก็ทรอนิกส์ท าหน้าที่เป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ โดยภายในเวบ็ไซต์จะมกีารรวบรวมเวบ็ไซต์
ของร้านค้าและบริษัทต่าง ๆ มากมายโดยมีการแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าเอาไว้เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเขา้ไปดูสนิคา้ภายในรา้นคา้ต่าง ๆ ภายในตลาดไดอ้ย่างง่ายดายและสะดวก เชน่ ตลาด
สนิค้าทัว่ไป www.TARAD.com และเวบ็ไซต์ตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์ของสนิคา้ OTOP อย่าง
www.thaitambon.com เป็นตน้ 

  

 ประโยชน์ของการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกสแ์ละอินเทอรเ์น็ต 

 การพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละอนิเทอรเ์น็ตมปีระโยชน์ต่อทัง้ผูซ้ื้อและผูข้ายดงันี้  

 1.ประโยชน์ส าหรับผู้ซื้ อ  (Benefits to Buyers) ประโยชน์จากการซื้อผ่านทาง
อนิเทอรเ์น็ตเกดิขึน้ส าหรบัผูซ้ื้อทีเ่ป็นผูบ้รโิภคขัน้สุดทา้ยและผูซ้ื้อทีเ่ป็นธุรกจิ มดีงันี้ 

 1.1 ความสะดวก ผูซ้ื้อไม่ต้องเสยีเวลาในการเดนิทางเพื่อส ารวจหรอืหาขอ้มูลเกีย่วกบั
สนิค้าจากรา้นคา้ต่าง ๆ เพยีงแค่เปรยีบเทยีบซื้อจากแคตตาลอ็กหรอืคน้หาจากเวบ็ไซตก์ารซื้อ
ด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีที่ง่ายและมีความเป็นส่วนตวัในการค้นหา โดยลูกค้าไม่ต้องเผชญิหน้ากบั
พนักงานขายที่จะจูงใจเชญิชวนหรืออาจท าให้เกิดอารมณ์เสีย ผู้ซื้อสามารถเรียนรู้เกี่ยวกบั
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยไม่ตอ้งมกีารรอคอยหรอืเสยีเวลากบัพนกังานขาย 

 1.2 สามารถหาขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละมโีอกาสเลอืกซื้อสนิคา้ไดม้ากขึน้ (Product 
Access and Selection) ผูข้ายบนพื้นทีเ่วบ็ไซตส์ามารถน าเสนอทางเลอืกใหแ้ก่ผูซ้ื้อไดอ้ย่างไม่
มีขอบเขตจ ากดั เนื่องจากช่องทางของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce Channels) 
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ช่วยให้ผูซ้ื้อสามารถเปรยีบเทยีบขอ้มูลต่าง ๆ เกี่ยวกบับรษิทั ผลติภณัฑ์ และคู่แข่งขนัจ านวน
มากได้เวบ็ไซต์ที่ดคีวรให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์มากกว่าขอ้มูลทีลู่กคา้จะจากพนักงานขายดว้ย 
ตัวอย่างAmazon.com ให้รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขายดีใน 10 อันดับแรก รายละเอียดเกี่ยวกบั
ผลติภณัฑข์อ้เสนอแนะจากลูกคา้ทีเ่คยใชส้นิคา้ รวมทัง้ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดว้ย 

 1.3 สามารถโต้ตอบปฏสิมัพนัธ์ (Interactive) และเกดิการซื้อขายในทนัท ี(Immediate) 
ผูซ้ื้อสามารถโต้ตอบหรอืต่อรองกบัผูข้ายผ่านเวบ็ไซต์เกี่ยวกบัขอ้มูลผลติภัณฑ์ และบรกิารที่
ตอ้งการ และสามารถสัง่ซื้อหรอืดาวน์โหลดขอ้มูลไดท้นัที 

 1.4 ผูบ้รโิภคเกดิความรู้สกึที่ดใีนการควบคุมสถานการณ์และมอี านาจในการตดัสินใจ
มากขึน้ จากการศกึษาในอดตีพบว่าร้อยละ 27 ของผูซ้ื้อรถยนต์จะศกึษาทางเวบ็ไซต์ก่อนทีจ่ะ
ไปหาตวัแทนจ าหน่าย ซึ่งการกระท าดงักล่าวท าให้ผูซ้ื้อรู้สกึว่ามขีอ้มูลเพยีงพอ และสามารถ
ควบคุมสถานการณ์นัน้ได้ 

 2.ประโยชน์ส าหรบัผูข้าย (Benefits to sellers) การพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์มปีระโยชน์
ต่อผูข้าย ดงันี้ 

 2.1 ชว่ยสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคา้ (Customer Relationship Building) เนื่องจาก
เป็นการปฏสิมัพนัธโ์ตต้อบกนัระหวา่งลูกคา้แต่ละรายกบัผูข้าย 

 2.2 ผู้ขายสามารถเรียนรู้เกี่ยวกบัความจ าเป็นและความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของ
ลูกค้าเนื่องจากลูกค้าสามารถถามค าถามและให้ข้อมูลป้อนกลบัได้ ท าให้ผู้ขายสามารถสร้าง
คุณค่าและความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีข ึ้น ดังที่
ผูเ้ชีย่วชาญท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “เวบ็ไซต์เป็นพื้นที่ที่ดงึดูดลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะ
เป็นลูกค้าทัว่ไปหรือลูกค้าในตลาดธุรกิจก็ตาม ในปัจจุบันนี้ลูกค้าออนไลน์มีแนวโน้มที่จะ
จงรกัภกัดตี่อธุรกจิ” 

 2.3 ช่วยลดต้นทุนรวมทัง้เพิม่ความรวดเรว็และประสทิธภิาพ โดยสามารถลดค่าใชจ้่าย
ในการบ ารุงรักษาร้านค้าและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าประกันภัยและค่า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

 2.4 สามารถเชื่อมโยงผูข้ายปัจจยัการผลติ โรงงาน ผูจ้ดัจ าหน่าย ลูกค้า และธุรกจิได้
โดยตรงเชน่ Dell Computer และ General Electric สามารถลดตน้ทุนและประหยดัเวลาส าหรบั
ลูกค้า เพราะลูกค้าสามารถติดต่อกบัผู้ขายได้โดยตรง นอกจากนี้ยงัช่วยลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสทิธภิาพของการท ากจิกรรมต่าง ๆ ในช่องทางการจดัจ าหน่ายและการกระจายตวัสินค้า
(Logistics) เช่น กระบวนการสัง่ซื้อ (Order Processing) การถอืครองสนิคา้คงเหลอื Inventory 
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Handling) การส่งมอบสนิค้า (Delivery) และการส่งเสรมิการค้า (Trade Promotion) ตลอดจน
การสื่อสารอเิลก็ทรอนิกสม์กัจะใชต้น้ทุนน้อยกวา่การสื่อสารผา่นเอกสาร 

 2.5 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์มีความยืดหยุ่น (Flexibility) อย่างมากคอืสามารถแก้ไข
ข้อมูล ปรับปรุงความหลากหลายของสินค้า ราคา และการส่งเสริมการตลาดให้สามารถ
ตอบสนองกบัสภาพของตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา 

 2.6 อนิเทอรเ์น็ต เป็นสื่อกลางระดบัโลก (Global Medium) ทีช่ว่ยใหผู้ซ้ื้อสามารถตดิต่อ
กบัผูข้ายปัจจยัการผลติในประเทศต่าง ๆ ไดท้ัว่โลก 

 

 ระบบการช าระเงินของการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 ระบบการช าระเงนิของการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์มดีงันี้ 

 1.Bank ท าหน้าที่เป็น Payment Gateway คอืตรวจสอบและอนุมตัวิงเงินของผูถ้อืบตัร
เมื่อมกีารสัง่ซื้อสนิคา้หรอืบรกิารทางอนิเทอรเ์น็ตผา่นระบบของธนาคาร และธนาคารจะโอนเงนิ
ค่าสนิคา้ และหรอืบรกิารนัน้ ๆ เขา้บญัชขีองรา้นคา้ สมาชกิ 

 2.TPSP (Transaction Processing Service Provider) องค์กรผู้บริหารและพัฒนา
โปรแกรม การประมวลผลการช าระค่าสนิคา้หรอืบรกิารผ่านอนิเทอร์เน็ตให้กบัร้านคา้หรอื ISP 
ต่าง ๆ ผ่าน Gateway โดย TPSP สามารถต่อเชื่อมระบบให้กบัทุก ๆ ร้านค้าหรือทุก ๆ ISP 
และท าการอนิเทอรเ์น็ต ระบบช าระเงนิผา่น Gateway ของธนาคาร 

 3.Customer ลูกค้าสามารถช าระค่าสินค้าหรือบริการได้ด้วยบัตรเครดิตวีซ่าหรือ
มาสเตอร์การ์ดจากทุกสถาบนัการเงนิทัว่โลก และระบบหกับญัชเีงนิฝากของธนาคาร (Direct 
Debit) 

 4.Merchant ผู้ขายสินค้าหรือร้านค้า ที่ต้องการขายสินค้าหรือบริการผ่านระบบ
อนิเทอรเ์น็ตโดยเปิด Home Page บน Site ของตนเอง หรอืฝาก Home Page ไวก้บั Web Site 
หรอื Virtual Mall ต่างๆ เพื่อขายสนิค้าและหรอืบรกิาร ผ่านระบบของธนาคาร ร้านค้าจะต้อง
เปิดบญัชแีละสมคัรเป็นรา้นคา้สมาชกิ E-Commerce กบัธนาคารก่อน 

 5.ISP (Internet Service Provider) องค์กรผู้ให้บริการเชื่อมต่อระบบการสื่อสารทาง
อินเทอร์เน็ตให้กบัลูกค้า ซึ่งอาจเป็นร้านค้า หรือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทัว่ไป โดย ISP รบัและจด
ทะเบียน Domain หรือจะจดัตัง้ Virtual Mall เพื่อให้ร้านค้าน า Home Page มาฝากเพื่อขาย
สนิคา้ 
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 ขัน้ตอนการท างานของระบบการช าระเงิน 

 1.ผู้ขายสินค้าหรือร้านค้า (Merchant) เสนอขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้
บรกิาร ISP เชือ่มต่อระบบ อนิเทอรเ์น็ต 

 2.ผูซ้ื้อสนิคา้ (Customer) เชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต โดยผา่น ISP 

 3.ผูซ้ื้อสนิคา้ (Customer) ซื้อสนิคา้โดยใชบ้ตัรเครดติในการช าระค่าสนิคา้ 

 4.ผูใ้ห้บรกิาร (Internet Service Provider) เชื่อมโยงการช าระเงนิทางอนิเทอร์เน็ตโดย
ผา่น TPSP ระหวา่งผูซ้ื้อสนิคา้กบัรา้นคา้ โดยเชือ่มขอ้มูลไปที ่ธนาคาร (Bank) 

 5.ธนาคาร (Bank) กจ็ะตรวจสอบวงเงนิในบญัชบีตัรเครดติและตดัวงเงนิในบญัชเีขา้สู่
บญัชเีงนิฝากของรา้นคา้ 

 ธุรกรรมพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะเลอืกใชว้ธิกีารรบัช าระเงนิผ่านบตัรเครดิต
เพราะถอืว่าเป็นวธิทีี่สะดวกแก่ลูกค้าในการใชบ้รกิาร รวมทัง้สะดวกต่อผูป้ระกอบการ แต่ต้อง
ยอมรบัวา่ผูซ้ื้อสนิคา้จ านวนไม่น้อยยงัมคีวามไม่แน่ใจในความปลอดภยัในการใชง้าน ในขณะที่
จ านวนผูใ้ชบ้ตัรเครดติกย็งัไม่มากนกัหากเทยีบกบัการใชเ้งนิในรูปแบบอื่น ๆ ดงันัน้จงึจ าเป็นที่
ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคญักบัการเปิดช่องทางในระบบรบัช าระเงินเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผูซ้ื้อ โดยจ าแนกชอ่งทางในการช าระเงนิออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดงันี้ 

 1.ระบบโอนเงินผ่านที่ท าการไปรษณีย์ ระบบนี้ผู้ซื้อสามารถใช้บริการผ่านที่ท าการ
ไปรษณีย์ ที่มมีากกว่า 1,200 แห่งทัว่ประเทศ รวมถงึจากตวัแทนผูใ้ห้บรกิารอกีกว่า 900 แห่ง 
จดัแบ่งออกเป็นการใหบ้รกิารหลายอย่างดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

 1.1 บรกิารธนาณตั ิคอืบรกิารจดัส่งเงนิไปยงัจุดหมาย ซึ่งสามารถเลอืกวิธกีารส่งไดค้อื 
ไปรษณยีธ์นาณตัธิรรมดา ไปรษณยีธ์นาณตัดิ่วนพเิศษ โทรเลขธนาณตัิ 

 1.2 ตัว๋แลกเงินไปรษณีย์ (Postal Order) เป็นการบริการที่อ านวยความสะดวกให้แก่
ผูใ้ชบ้รกิารภายในประเทศ ทีป่ระสงคจ์ะส่งเงนิจ านวนไม่มากนกั หรอืหลกีเลีย่งการน าเงนิในการ
เดนิทางไกล ผูร้บัสามารถน าตัว๋แลกเงนิไปขอแลกเงนิได ้ณ ทีท่ าการไปรษณยีท์ุกแห่ง 

 1.3 ไปรษณีย์เก็บเงินหรือพสัดุเกบ็เงินปลายทาง (Cash on Delivery) การส่งสิ่งของ
หรอืจดหมายเรยีกเกบ็เงนิ จากผูร้บัปลายทาง หรอืเรยีกวา่พสัดุเกบ็เงนิปลายทาง (พ.ก.ง.) 

 1.4 เพย์ แอท โพสท์ (Pay at Post) บริการรับช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากกว่า 80 
รายการ ผ่านที่ท าการไปรษณีย์ เพื่อความสะดวกสบายรวดเรว็และถูกต้องแก่ประชาชน ด้วย
เทคโนโลย ีอนัทนัสมยัผา่นระบบออนไลน์ 
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 2.บริการโอนเงินผ่านทางธนาคาร การโอนเงินผ่านธนาคารนัน้สามารถท าได้หลาย
รูปแบบทัง้ผา่นสาขา และชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่ธนาคารจดัเตรยีมเอาไวแ้ลว้ สรุปเป็นรูปแบบ
ต่างๆ ไดด้งันี้ 

 2.1 โอนเงนิผ่านบรกิารของเคาน์เตอรธ์นาคาร เป็นการช าระค่าบรกิารโดยโอนเงนิเขา้
บญัชโีดยผา่นหน้าเคาน์เตอรธ์นาคาร ตามลกัษณะการใหบ้รกิารของธนาคาร 

 2.2 โอนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) วิธีการนี้  ถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดวิธีหนึ่ ง 
โดยเฉพาะกบัผูท้ี่มหีมายเลขบญัชธีนาคารและมบีตัรเอทเีอม็ส าหรบัใชง้านบรกิารทางการเงนิ
ของธนาคารควบคู่กนัไป การท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านเอทเีอม็ท าได้หลายแบบทัง้การช าระ
ค่าบริการสินค้า โอนเงินให้กับปลายทางที่อยู่ในธนาคารเดียวกันและอยู่ต่างธนาคารโดย
ค่าบรกิารนัน้คดิตามจ านวนสดัส่วนจ านวนเงนิทีส่่งไปยงัปลายทาง 

 2.3 ช าระผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตแบงกิง้ (E-Banking) บรกิารทีลู่กคา้ธนาคารทีม่บีญัชฝีาก
กบัธนาคารนัน้ ๆ สามารถท าธุรกรรมกบัธนาคารโดยผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยผูท้ีต่อ้งการ
ใชบ้รกิารสามารถตดิต่อสอบถามเคาน์เตอรธ์นาคารก่อนเพื่อความถูกตอ้ง 

 3.บรกิารช าระค่าใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ การบรกิารช าระค่าใชจ้่ายหรอืบรกิารผ่านบตัร
เครดติ ถอืเป็นบรกิารทีไ่ดร้บัความนิยมน ามาใชก้นัสูงสุดในขณะนี้ เนื่องจากมรีะบบทีร่องรบัการ
ช าระหรอืตดับตัรเครดติทีส่มบูรณ์แบบและสะดวกรวดเรว็ แมไ้ดร้บัการวจิารณ์ในดา้นของความ
ปลอดภัย (Security) และความเป็นส่วนตัว (Privacy) โดยเฉพาะกับการสัง่ซื้อสินค้าผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพราะต้องท าการกรอกข้อมูลตวัเลขประจ าบตัรเขา้ไปในระบบทัง้ชื่อ
เจ้าของบัตร หมายเลขบัตร และวนัหมดอายุของบัตร ดังนัน้ร้านค้าอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่
จ าเป็นต้องมีการเขา้รหสัขอ้มูลในระหว่างการส่งผ่านเพื่อป้องกนัการลกัลอบโจรกรรมขอ้มูล
ระหวา่งทาง ซึ่งระบบทีน่ิยมใชใ้นปัจจุบนัคอื SSL (Secure Socket Layer) 

 

 ส่วนท่ี 3 องคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาดส าหรบั E-Commerce 

 องค์ประกอบต่าง ๆ ของการตลาดแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งส าคัญที่
ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าร้านบนโลกไซเบอร์จะต้องท าความเข้าใจเป็นอย่างดี เพื่อจะได้จดั
กิจกรรมทางการตลาดอย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด การมีเว็บไซต์เพื่อ
จ าหน่ายสินค้าจึงไม่ใช่เครื่องรบัประกนัความส า เร็จทางธุรกิจ เพราะยงัมีองค์ประกอบทาง
การตลาดทีเ่ป็นตวัแปรส าคญั ดงันี้ (สุวมิล ข าลว้น : 2553) 
 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) แม้เวบ็ไซต์จะมีความสวยงาม แต่หากผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า ความสวยงามหรอืตื่นตาตื่นใจเพยีงอย่างเดยีวกไ็ม่สามารถที่จะสรา้ง
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รายไดใ้หก้บัธุรกจิได ้ดงันัน้ ผูผ้ลติจงึควรทีจ่ะมกีารวเิคราะหส์นิคา้วา่รูปแบบควรเป็นลกัษณะใด 
การใช้ประโยชน์ของสนิค้า และกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ซื้อ โดยเฉพาะการผลิตสนิค้าที่ไม่มขีาย
ทัว่ไปในชอ่งทางปกต ิ เชน่ ผลติภณัฑแ์ปรรูปสมุนไพรจากเกษตร สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นอกี
วธิหีนึ่งที่ท าให้สนิค้านัน้เป็นที่ต้องการปัญหาส าคญัของการซื้อขายสนิค้าทางอินเทอร์เน็ตคือ 
ลูกค้าไม่สามารถทดลองสนิคา้ได้ก่อน แม้ว่าสนิค้านัน้จะดจีรงิ ลูกค้าส่วนใหญ่มแีนวโน้มจะซื้อ
สนิคา้จากรา้นทีเ่ขาเคยไดย้นิชือ่มาก่อน หรอืมฉิะนัน้ สนิคา้จะตอ้งมตีรายีห่อ้ เพื่อจะไดม้ัน่ใจใน
คุณภาพสนิคา้ และการสรา้งความน่าเชือ่ถอืของรา้นคา้วา่จะไม่ทุจรติ เพราะจ านวนเงนิธุรกรรม
ที่ผู้บริโภคซื้อผ่านเวบ็ไซต์ บางครัง้กไ็ม่คุ้มที่จะฟ้องร้องหากผู้ขายทุจริต นอกจากนัน้ ผู้ขาย
จะตอ้งค านึงถงึการจดัส่งสนิคา้ใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ดีว้ย 
 2.ราคา (Price) สนิคา้ทีผ่ลติเองอาจมรีาคาถูกหากเทยีบกบัการน าเขา้ แต่ผูข้ายกค็วรใส่
ใจในเรื่องของคุณภาพด้วย และควรเน้นการตัง้ราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพของสนิค้า หมัน่
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่แขง่ใกล้เคยีง นอกจากนี้ ในการขายสนิคา้บางชนิด  เช่น
เครื่องออกก าลงักายทีม่ขีนาดใหญ่ อาจท าใหต้้นทุนค่าขนส่งสูง เพราะมกีารค านวณน ้าหนกัใน
การส่ง ผูข้ายจงึควรน าเสนอสนิคา้ขายเป็นชดุ แทนทีจ่ะแยกขายเป็นชิน้ ซึ่งเมื่อรวมราคาเป็นชดุ
แลว้จะท าใหลู้กคา้มคีวามรูส้กึวา่ราคาไม่สูงนกั ซึ่งอาจท าการค านวณค่าจดัส่งรวมเขา้ไปในราคา
สนิค้าเลย เพื่อจะช่วยในกระบวนการตดัสนิใจซื้อของลูกค้าให้สัน้ขึน้ ส าหรบัการตัง้ราคาเพื่อ
จ าหน่ายสนิคา้ผา่นอนิเทอรเ์น็ตนัน้ ผูข้ายจะตอ้งมกีารค านวณตน้ทุนใหร้อบคอบ หรอืความเสีย่ง
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกดิขึน้ เช่น การที่ลูกค้าท ารายการซื้อด้วยบตัรเครดตินัน้ ธนาคารจะมกีารคดิ
ค่าธรรมเนียม 3% ซึ่งผูข้ายจะตอ้งน าค่าใชจ้่ายนี้ไปรวมเป็นตน้ทุนก่อนตัง้ราคาสนิคา้ดว้ย 
 3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ค ากล่าวทีว่่า ท าเลดมีชียัไปกว่าครึง่ ดูจะเป็นค าพูด
ที่มนี ้าหนกัอยู่เสมอในโลกธุรกจิเพราะท าเลการคา้ทีด่หีลายแห่งจะมคี่าจอง ค่าเซ้งในราคาทีสู่ง
ลิบลิ่ว เนื่องจากเป็นที่ต้องการของคู่แข่งหลายราย และท าเลการค้าที่ดีก็มีอยู่จ ากัด ท าให้
ผูป้ระกอบการขนาดเลก็หลายรายจงึต้องเริม่ธุรกจิด้วยการใชร้ถเขน็ หรอืเปิดแผงลอยย่อย ๆ 
ก่อน ถา้จะเทยีบกบัเวบ็ไซตพ์าณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสก์ารหาท าเลอาจจะเทยีบเคยีงไดก้บัการตัง้ชือ่
รา้นคา้ ทีศ่พัทท์างอนิเทอรเ์น็ตเรยีกวา่ โดเมนเนม (Domain Name) ในทางอนิเทอรเ์น็ตนัน้ไมม่ี
ขอ้จ ากดัทางกายภาพ ดงันัน้ท าเลการคา้ทางอนิเทอร์เน็ตจงึไม่ไดห้มายถงึที่ตัง้ของรา้น รา้นคา้
อาจใส่ขอ้มูลสนิค้าบนเครื่องคอมพวิเตอร์ที่ตัง้อยู่ที่ประเทศไทย อเมริกา หรืออินเดยีได้ โดย
ลูกคา้ไม่ไดส้นใจมากนกั และส่วนใหญ่แลว้ไม่ทราบดว้ยซ ้าวา่เครื่องคอมพวิเตอรข์องรา้นคา้อยูท่ี่
ประเทศใด แต่ลูกค้าเข้าสู่ร้านค้าโดยจดจ าชื่อร้าน เช่น Amazon.com หรือ Hotmail.com ชื่อ
ร้านค้าเหล่านี้ เปรียบเสมือนยี่ห้อสินค้า และชื่อเหล่านี้ เป็นทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดบนโลก
อนิเทอรเ์น็ต เชน่เดยีวกบัท าเลทองย่านการคา้ การจดทะเบยีนโดเมนเนมจงึควรเลอืกชือ่ทีจ่ดจ า
ได้ง่าย แต่ส่วนใหญ่ชื่อที่ดี มกัจะถูกจดไปหมดแล้ว ในปัจจุบนัจึงเกดิธุรกิจซื้อขายเฉพาะชื่อ
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โดเมนเนมเกดิขึน้ อย่างไรกต็าม ผูป้ระกอบการไทยไม่ควรยดึเวบ็ไซต์เป็นชอ่งทางการคา้เพยีง
อย่างเดยีว หากมโีอกาสเปิดชอ่งทางการคา้ตามวธิปีกตไิดก้ค็วรจะท าควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อสรา้ง
ความมัน่ใจใหก้บัผูซ้ื้อ การมเีวบ็ไซตน์ัน้ จะเป็นประโยชน์ต่อการใหข้อ้มูลเบือ้งต้นแก่ลูกค้าก่อน
ซื้อ หรอืมกีารซื้อซ ้าได ้หลงัจากทีลู่กคา้ไดซ้ื้อสนิคา้จากชอ่งทางปกตไิปทดลองใชจ้นพอใจแลว้ 
 4.การส่งเสริมการขาย (Promotion) การส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์เป็นสิ่งจ าเป็น
เชน่เดยีวกบัการคา้ปกต ิโดยรูปแบบมตีัง้แต่การจดัชงิรางวลั การใหส้่วนลดพเิศษในเทศกาลตา่ง 
ๆ รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหลู้กคา้เขา้มาเลอืกสนิค้าทีเ่วบ็ไซต ์นอกจากการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ในสื่อปกต ิเช่น หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร วทิยุ โทรทศัน์แล้ว ยงัมกีารโฆษณาดว้ย
รูปแบบที่เรยีกว่าป้ายโฆษณาบนเวบ็ไซต์ (Banner Advertising) ซึ่งมลีกัษณะคล้ายสื่อสิง่พมิพ์ 
แต่จะแสดงบนเวบ็ไซตอ์ื่น การโฆษณาลกัษณะนี้จะคดิค่าใชจ้่ายตามจ านวนครัง้ที่แสดงโฆษณา
โดยนับเป็นจ านวนหลกัพนัครัง้ หรอื CPM ซึ่งมาจากค าว่า Cost Per Thousand Impressions 
วธิกีารประชาสมัพนัธ์เวบ็ไซต์ทีไ่ด้ผลดอีกีวธิหีนึ่งคอื การลงทะเบยีนในเวบ็ไซต์เครื่องมอืคน้หา 
เช่น Yahoo.com, Google.com หรอื การประมูลขายสนิคา้ในเวบ็ไซต์ eBay.com นอกจากการ
ประชาสมัพนัธ์ด้วยวธิีต่าง ๆ ให้ลูกค้ารู้จกัเวบ็ไซต์แล้ว บริการหลงัการขายก็เป็นเรื่องส าคญั 
เพราะการทีลู่กคา้สัง่ซื้อสนิคา้ครัง้หนึ่งนัน้ ไม่ไดห้มายถงึการทีผู่ข้ายจะไดร้บัเพยีงค าสัง่ซื้อเดยีว 
หากมบีรกิารที่ด ีเช่น การส่งของแถม หรอืคูปองส่วนลดไปพร้อมกบัสนิค้า จะท าให้ลูกค้าเกดิ
ความประทบัใจ และอาจกลบัมาซื้อซ ้า หรอือาจบอกต่อเพื่อนฝงูใหม้าใชบ้รกิารรา้นออนไลน์ของ
ผูข้ายต่อไปได ้
 

 ส่วนท่ี 4 แนวคิดเก่ียวกบั Facebook 

 Facebook คอืเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคม (Social Networking Website) ส าหรบัตดิต่อแลก
ขอ้มูลข่าวสารระหว่างสมาชกิ เปิดให้ใชง้านเมื่อ 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2547 โดย มาร์ก ซกัเคอร์
เบริ์ก นักศกึษาจากมหาวทิยาลยัฮาร์เวริ์ด ในช่วงแรกนัน้เฟซบุ๊กเปิดให้ใช้งานเฉพาะในกลุ่ม
นักศกึษาของมหาวทิยาลยัฮาร์เวริ์ด ซึ่งต่อมาได้ขยายออกไปยงัมหาวทิยาลยัทัว่สหรฐัอเมรกิา 
และเปิดใหข้ยายไปถงึผูใ้ชท้ ัว่ไปตัง้แต่ 11 กนัยายน พ.ศ. 2549  

 ส าหรบัชื่อเฟซบุ๊กนัน้มาจากชื่อเรยีก “เฟซบุ๊ก” ที่จะเป็นหนังสอืแจกส าหรบันักศกึษา
ในช่วงเริม่เรยีนปีแรก ซึ่งมภีาพและชื่อของเพื่อนที่เรยีนดว้ยกนั มไีวส้ าหรบัจดจ าชื่อคนอื่น จงึ
เป็นทีม่ขีองชือ่โดเมน facebook.com วนัที ่28 มกราคม 2555 พบขอ้มูลจาก socialbakers.com 
วา่ประเทศไทยมผีูใ้ช ้Facebook จ านวนประมาณ 13,686,960 คน เป็นประเทศอนัดบัที ่16 ของ
ทัว่โลก ช่วงอายุ 18-24 มีมากที่สุดคอื 34% และ ช่วงอายุ 25-34 มีรองลงมาคอื 29% ซึ่งสอง
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กลุ่มนี้รวมกนัไดถ้งึ 63% ของทัง้หมด และขอ้มูลจาก 213 ประเทศพบวา่ อเมรกิาเป็นอนัดบัหนึ่ง
ม ี155,701,780 คน จากทัง้หมดประมาณ 800 ลา้นคน (อมัพร แซ่โซว : 2556) 

  

 ลกัษณะของกลุ่มผูใ้ช้ Facebook  

เวบ็ไซต ์Opify.net ไดเ้ผยแพร่ผลการวจิยัเรื่อง “เอก็ซ์เรยพ์ฤตกิรรม 9 ประเภทของกลุม่
ผู้ ใ ช้ ง าน  Facebook (Infographic)” (อ้ า งถึง ใน  http://thumbsup.in.th/2013 /08 / types-of-
facebook-user/ ขอ้มูล ณ วนัที่ 17 ส.ค. 2556) พบว่า พฤตกิรรมของกลุ่มผูใ้ชง้านมทีัง้หมด 9 
กลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1.กลุ่มนกัสะกดรอย (The Stalker) ผูใ้ชง้านกลุ่มนี้มพีฤตกิรรมทีช่ ืน่ชอบการตดิตามและ 
สงัเกตความเคลื่อนไหวของเพื่อนหรอืผูใ้ชง้านคนอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ใชเ้วลาเฉลี่ยในการใชง้าน 
Facebook มากกวา่ผูใ้ชง้านทัว่ไปถงึ 14 เท่า  

2.กลุ่มผูสู้งอายุ(The Baby Boomer) กลุ่มผูสู้งอายุนบัวา่เป็นอกีหนึ่งทีเ่ริม่ใหค้วามสนใจ 
และหนัมาใชง้าน Facebook เพิม่มากขึน้เรื่อยๆ โดยเป็นกลุ่มทีม่อีายุเฉลีย่ระหวา่ง 55-65 ปีขึน้
ไป ซึ่ง การใชง้านส่วนใหญ่เป็นการตดิต่อสื่อสารกบัลูกหลาน  

3.กลุ่มผูเ้ล่นหน้าใหม่ (The Newbie) ผูใ้ชง้านกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดก็วยัรุ่นที่เพิ่ง
หดั ใช้งาน ซึ่งส่วนใหญ่นิยมถ่ายตวัเอง รวมถึงชอบกด Like และ Comment เป็นชวีติจิตใจ 
เรยีกได้ว่า กดทุกอย่างที่เหน็เลยกว็่าได้โดยผลการส ารวจพบว่าผูเ้ล่นหน้าใหม่กลุ่มนี้มกีารกด 
Like สูงถงึ 5 แสนครัง้ภายในระยะเพยีงแค่ 2 นาท ี

4.กลุ่มที่รกัการโพสต์และแชร์เป็นชวีติจติใจ (The Over-Sharer) ลกัษณะของผูใ้ชง้าน
ใน กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รกัและชื่นชอบการเชค็อนิเป็นชวีติจติใจ ถงึแม้ว่าบางครัง้จะอยู่ในหอ้งน ้าก็
ตามก็ยงัสามารถที่จะเชค็อนิ โดยผลการส ารวจพบว่าผูใ้ชง้านประเภทนี้มจี านวนมากถึง 4.8 
ลา้นคนเลยทเีดยีว  

5.กลุ่มนกัประชาสมัพนัธ ์(The Brand Promoter) ผูใ้ชง้านกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน 
ของแบรนด์หรือบริษัทซึ่งมีหน้าที่ในการใช้งาน Facebook เพื่อประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่
เฉพาะ สนิคา้ขององคก์รเท่านัน้  

6.กลุ่มที่กลวัเสยีความเป็นส่วนตวั (The Fearful User) พฤติกรรมของผู้ใช้งานกลุ่มนี้
ค่อนขา้งมคีวามลกึลบัและไม่ค่อยมกีารเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัสู่สาธารณะมากนกั เพราะกลวัวา่ 
อาจจะมกีลุ่มมจิฉาชพีแอบน าภาพถ่ายหรือขอ้มูลส่วนตวัไปใช้โดยไม่ได้รบัอนุญาต โดยส่วน
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ใหญ่มกัใชช้ือ่สมมุตใินการใชง้านรวมถงึยงัไม่ค่อยรบั Add จากคนแปลกหน้าอกีดว้ย ซึ่งผลการ
ส ารวจ พบวา่ผูใ้ชง้านทีม่พีฤตกิรรมลกึลบัเหล่านี้มจี านวนมากถงึ 13 ลา้นคน  

7.กลุ่มที่ชอบโพสตแ์ละแชร์เพื่อสรา้งกระแส (The Curator) ผูใ้ชง้านกลุ่มนี้ชอบโพสรูป
ภาพหรอืวดีโีอไม่ว่าจะเป็นแมว, สุนัข, เดก็รวมถงึมุขตลกและค าคมที่ไดร้บัความนิยมเพื่อสรา้ง 
กระแสและได้ยอดกด Like โดยการโพสต์ในรูปแบบนี้พบว่าเป็นรูปแบบที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบ
มาก ทีสุ่ด  

8.กลุ่มนักเล่นเกม (The Gamer) กลุ่มนี้ดูจากชื่อกลุ่มแล้วกค็่อนขา้งชดัเจนว่าส่วนใหญ่
เน้น การใชง้านเพื่อการเล่นเกมบน Facebook เท่านัน้ ซึ่งบนหน้าโปรไฟลข์องผูใ้ชง้านกลุ่มนี้มกั
มเีพยีง แค่การอพัเดทคะแนนและสถติใินการเล่นเกมต่างๆ  

9.กลุ่มที่ม ีFacebook ไวเ้ฉยๆ (The Non-User) ผูใ้ชง้านกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีม่บีญัชแีต่ไม่
เคยใชง้านหรอืมสี่วนร่วมกบักจิกรรมอะไรเลยและบางส่วนยงัใชเ้ป็นบญัชสี าหรบัสตัวเ์ลีย้งอย่าง
น้องหมาน้องแมวอกีด้วย โดยผูใ้ชง้านกลุ่มนี้คดิเป็นสดัส่วนมากถงึ 18% ของจ านวนผูใ้ชง้าน 
Facebook ทัง้หมด  

ทัง้นี้พฤตกิรรมชาว Facebook ทัง้ 9 ประเภทนี้หากมองผ่านๆ แล้วอาจเป็นเพยีงการ
แสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะของผูใ้ชง้าน Facebook ที่แตกต่างกนัไปเท่านัน้ แต่หากลองสงัเกตดูจะ 
พบว่า สามารถสะท้อนให้เหน็ถงึพฤตกิรรมของผูใ้ชง้าน Facebook ในแต่ละกลุ่มว่ามกีลุ่มไหน
บา้งทีม่พีฤตกิรรมในการใชง้านทีเ่อือ้ต่อการท าการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรบัน าไปต่อยอด
และปรบัใชใ้นการท าการตลาดต่อไป  

 

บทบาทของ Facebook กบัการโฆษณา  

Facebook เริม่ให้บรกิารโฆษณาผ่าน Facebook Ads โดยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2007 
Facebook ไดป้ระกาศวา่จะมกีารเปิดรบัโฆษณาในระบบ ซึ่งการโฆษณาใน Facebook นัน้จะมี
หน้าต่างโฆษณา หน้าเพจ และรูปแบบแจ้งเตอืน โดยการโฆษณาจะเป็นเพยีงขอ้ความสัน้ๆ ที่
บรษิทั ส่งขอ้มูลส่งกระจายไปยงัเพื่อนๆของผูใ้ชง้าน ซึ่งจะใชช้่องทางนี้เป็นระบบการโฆษณา
แบบใหม่บนเวบ็ไซต์การโฆษณานัน้ท าให ้Facebook ได้รบัรายได้สูงมากเนื่องมาจากการคลกิ
เข้าไปดูของ ผู้ใช้งานที่มีผลและยังรวม ไปถึงการเสนนอราคาที่สูงจากลูกค้าบริษัทที่มาลง
โฆษณา  
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โฆษณาบน Facebook หรือ Facebook Ads  

การโฆษณาบน Facebook ประกอบด้วย Facebook Page และ Social Ads ทาง 
Facebook Page นี้จะอนุญาตใหก้ลุ่ม ธุรกจิ, แบรนดส์นิคา้และ บรกิาร, ศลิปินและผูใ้ชง้านทัว่ไป 
สามารถสร้าง Facebook Page ขึ้นได้ซึ่งคล้ายกบั Facebook Profile ของผู้ใช้งานเอง ความ
คล้ายของ Facebook Page กบั Facebook Profile ของผู้ใชง้านนี้จะเป็นส่วนส าคญัที่สามารถ
เริม่ตน้ใชง้านไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้นี้ผูโ้ฆษณาสามารถลงโฆษณาในหน้าเหล่านี้ผา่น Social Ads ซึ่ง
สามารรถระบุกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการในการโฆษณาผ่านการใช ้Keywords เช่น เพศ อายุทีอ่ยู่ 
ประวตัโิดย Social Ads จะแสดง ปฏสิมัพนัธข์องผูใ้ชก้บั Facebook Page  

Facebook Ads จะมีรูปแบบคล้ายกับ Facebook Beacon (ส่วนหนึ่งของระบบการ
โฆษณา ของ Facebook) ที่สามารถอนุญาต ให้ผู้โฆษณากระจายขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการ
กระท าของ ผูใ้ชง้านบนเวบ็ไซต์ของงผูโ้ฆษณาไปยงัเพื่อนของผูใ้ช้เช่น เมื่อผูใ้ชง้าน Facebook 
ซื้อสนิคา้ผา่น eBay หรอืเชา่หนงัจาก Blockbuster Online เพื่อนของพวกผูใ้ชง้านจะเหน็ไดผ้า่น 
News Feeds ทางทีมงาน Facebook ให้เหตุผลว่า หากผู้ใช้เต็มใจที่จะโฆษณาความสมัพนัธ์
ของพวกเขากบั เพื่อนๆ กเ็ปรยีบเสมอืนพวกเขาเตม็ใจที่จะโฆษณาความสมัพนัธ์ของพวกเขา
กบัสนิคา้ดว้ย  

Facebook ไดเ้ริม่ขยายหน้าต่างเพจและอื่นๆ เพื่อทีจ่ะต่อยอดการน าเสนอเรื่องโฆษณา
ในเวบ็ไซต์นอกจากเรื่องการโฆษณาแล้ว Facebook ยงัไปช่วยเรื่องกระตุ้นยอดขายในดา้นอื่น 
เช่น การขายสนิค้าที่จะต้องการในเกมต่างๆเพื่อให้ได้ของที่แตกต่างจากของฟรีในเกม ความ
ประสบ ความส าเร็จของการโฆษณาในเวบ็ไซต์เนื่องมาจากการเชื่อมโยงในสงัคมออนไลน์
อย่างงไรกต็าม ยงัมขีอ้กงัวลอยู่บา้งส าหรบัเรื่องโฆษณาวา่ โฆษณาที่มยีอดการกดเขา้ชมสูงจะ
ท าใหย้อดขายสูงตามดว้ย ดงันัน้จงึควรทีจ่ะมกีารก าหนดจ ากดัการจ่ายค่า โฆษณาดว้ย  

ในปี 2007 ปีเดยีวกนักบัที่บรษิทัมกีารแนะน า Facebook Ads ยงัได้มกีารประกาศใช้
Facebook Platform ซึ่งท าให้นักพฒันาเวบ็ไซต์สามารถสร้าง แอพพลิเคชัน่มาใช้ในเวบ็ของ 
Facebook ได้และเมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะใช้แอพพลิเคชัน่ในเว็บก็จะมีการให้ผู้ใช้ยินยอมให้
แอพพลเิคชัน่นัน้สามารถ เขา้ไปดูขอ้มูลโปรไฟล,์ กจิกรรมต่างๆ, สถานภาพ (Relationships) ที่
ผูใ้ชไ้ด้ใชแ้อพพลเิคชัน่กจ็ะสามารถถามผูใ้ชว้า่ยนิยอมใหเ้พื่อนๆของผูใ้ชเ้หน็ขอ้มูลโปรไฟลท์ีม่ ี
การ โพสต์อพัเดทหรอืไม่หรอืจะโพสต์ไปยงัโปรไฟล์ของเพื่อนโดยตรง การที่สามารถโพสตไ์ด้
บนโปรไฟลผ์ูใ้ชห้มายความวา่แอพพลเิคชัน่นัน้ได ้users รายใหม่และรกัษาไวไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งเสยี
ค่าใชจ้่าย ใดๆ ภายหลงัจากเปิดตวั Facebook Platform เพยีงไม่นานกไ็ดร้บัการตอบสนองที่ดี
มากและท าให้จ านวนผู้ใช้งาน Facebook เพิ่มขึ้นอย่างงรวดเร็ว และอาจจะเรียกได้ว่า 
Facebook Platform นี้ไดก้ลาย มาเป็นจุดแขง็อกีอย่างหนึ่งของ Facebook ทีท่ าใหห้น้าโปรไฟล์
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ของแต่ละคน มเีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น และสามารถตอบสนองการใชง้านในรูปแบบต่างๆ ไดอ้ย่าง
แทบจะไม่มขีอ้จ ากดั ไม่วา่จะเป็น การแชรร์ูป, วดีโีอ, ไฟลต์่างๆ แมก้ระทัง่การใส่เกมสอ์อนไลน์
หรอืกจิกรรมอื่นๆ ลงไปในหน้าโปรไฟล์ของตนเอง โดยปัจจุบนันี้มแีอพลเิคชัน่ที่ถูกพฒันาขึน้
เพื่อใชใ้น Facebook จ านวนมากเลยทเีดยีว  

Facebook มีรายได้ส่ วนใหญ่มาจากค่าโฆษณา แต่จะมีบางส่ วนที่ ได้มาจาก
ค่าธรรมเนียมดว้ย โดยรายไดจ้ากการเปิดรบัโฆษณา นัน้จะมอียู่สามรูปแบบ คอื 

1.พื้นที่โฆษณา : สามารถซื้อได้โดยตรงบนหน้า Facebook สามารถซื้อได้ง่ายส าหรบั
คนทัว่ไป โดยการเรยีกเกบ็ค่าโฆษณานัน้ ไม่เกบ็จากจ านวนการคลกิไลค์กเ็กบ็จากจ านวนผูใ้ช ้
Facebook เหน็โฆษณาซึ่ง จะถูกแสดงบนหน้าเพจของกลุ่มเป้าหมายของโฆษณานัน้  

 2.ค่าโฆษณาของเพจ : ไม่วา่แบรนดธ์ุรกจิ หรอืองคก์รใดกต็ามกส็ามารถท าได้ เจา้ของ 
เพจสามารถเพิม่เนื้อหาที่พวกเขาต้องการ เช่น รูป วดีโีอ เพลง หรอื application ต่างๆบนหน้า
เพจ  

 3.บรษิทั Microsoft : เป็นบรษิทัร่วมทุนทางด้านโฆษณากบั Facebook ตัง้แต่ปี 2007 
ดงันัน้ Microsoft สามารถทีจ่ะโพสตป้์ายโฆษณาไดบ้นหน้าเพจ Facebook  

ในส่วนของรายได้จากค่าธรรมเนียมนัน้ จะได้มาจากการตัดสินใจซื้อเครดิตของ 
Facebook ที่เอาไว้ใช้ในการตัดสินใจซื้อ item เช่น อาวุธ ของขวัญ เป็นต้น ในเกมส์และ 
application บน Facebook แลละ Facebook จะเกบ็ 30% ของการจ่ายแต่ละดอลลาร์โดยยงัมี
รายไดจ้ากการเสนอให้ผูใ้ชม้ชีอ่งทางการท าโพลส ารวจ โพลนี้คอืค าถามทีคุ่ณสามารถจ่ายเงนิให้
สามารถแสดงในหน้าของ กลุ่มเป้าหมายในหน้า news feeds ได้เลย โดยค่าใชจ้่ายคุณตอ้งจ่าย
แปรตามการตอบสนองทีคุ่ณตอ้งการและผลของโพล ซึ่งค่าใชจ้่ายต่อโพลคอื 26 ดอลลาร ์

E-Marketer’s ประเมนิตวัเลขรายได้จากแบนเนอร์โฆษณาของเวบ็ไซต์รายใหญ่ขออง
อเมรกิา และน ามาเปรยีบเทยีบกนั ในปี 2009 – 2012 พบวา่ Facebook ในปี 2009 และปี 2010 
นัน้ยงัมีรายได้จากการขายแบนเนอร์น้อยกว่า Yahooo! ซึ่งเป็นอนัดบัหนึ่งในปีนัน้ๆ แต่เมื่อ
มาถึงปี 2011 แต่คาดการณ์ต่อไปถึงปี 2012 พบว่า Facebook จะมีรายได้เป็นอันดบัหนึ่ง
มากกว่า Yahoo!, Google, Microsoft และ AOL ซึ่งคาดว่าFacebook จะมีรายได้รวม 19.4% 
จากรายได้รวมของการขาย  โฆษณาออนไลน์ซึ่ ง รวมถึง  Banner Ads, Rich Media, 
Sponsorships และ Video  

David Hallerman นักวเิคราะห์จาก eMarketer กล่าวใน press release ว่า“แบนเนอร์
โฆษณา ของ Facebook มกีารเตบิโตเรว็ เนื่องจากนักโฆษณาทัง้รายย่อยและรายใหญ่ต่างให้
ความสนใจ ส่วน Google เองก็เช่นกนั จึงคาดว่าในอนาคต Facebook และ Google จะต้อง
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แข่งขนัชงิความ เป็นหนึ่งกนัอย่างแน่นอน อย่างไรกต็าม นักโฆษณา เขาเชื่อว่านักโฆษณาทัง้
รายเลก็และรายย่อย จะ ใชส้ื่อโฆษณาของทัง้สองทีค่อื ซื้อ Facebook และยงัซื้อคง Google  

รายได้โฆษณาของ Google จะยงัคงเกิดจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางที่
เชื่อมัน่ ในโฆษณาการค้นหาผ่าน Google มาโดยตลอด และยงัคงต้องการต่อยอดการโฆษณา
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายทีใ่หญ่ขึน้ ส่วนธุรกจิขนาดใหญ่หรอืแบรนดส์นิคา้ทีม่กีารใชง้บโฆษณาสูง กจ็ะ
เริม่ หนัมาท าโฆษณาในรูปแบบ Rich Media บน YouTube กนัมากขึน้  

และส าหรบัการคาดการณ์ตวัเลขของ Yahoo! ในปี 2011 ที่ 13.6% นัน้กย็งัถอืว่าการ
เตบิโต ของ Yahoo! ยงัดอียู่แต่หากมองภาพรวมของทัง้ตลาดที่คาดว่าจะเตบิโต 24.5% ในปี 
2011 ซึ่งโดยมากจะเกดิจากการเปิดรบัโฆษณาบน Facebook และ Google หากดูจากตรงนี้
ตวัเลขของ Yahoo! กจ็ะดูไม่สวยนกั  

ส าหรบัตารางสองอนัดา้นล่างจะเป็นตวัเลของรายได้จากการเปิดรบัโฆษณาแบนเนอร์ที่
เป็นตวัเงนิ และเปอรเ์ซน็ตก์ารเตบิโตเปรยีบเทยีบปีต่อปีซึ่ง Facebook และ Google นัน้เตบิโต
ใน มากกว่าเวบ็อื่นๆทีเ่หลอื โดยประเทศไทยการพฒันาเทคโนโลยกีารรบัส่งขอ้มูลความเรว็สูง
ใน ปัจจุบนัเป็นปัจจยัหนึ่งที่ผลกัดนัให้ความต้องการใชอ้ินเทอร์เน็ตในประเทศไทยสูงขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การขยายตวัของผูใ้ชอ้นิเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิม่ขึน้ในอตัราส่วนทีสู่งขึน้ 
โดยในปีพ.ศ.2551 www.eMarketer.com (ออนไลน์, 2009 – 2012) รายงานว่า มจี านวนผูใ้ช้
อนิเทอรเ์น็ตถงึ 16.1 ลา้นคน และส าหรบัทางดา้นพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตของประเทศไทย
และประเทศใน แถบเอเชยี พบว่า ยงัคงนิยมการใชเ้วบ็ไซต์ประเภทเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพราะเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไม่ได้เป็นเพยีงแค่เครื่องมอืสื่อสารที่สรา้งแค่
ความบนัเทงิใหก้บั บุคคลทัว่ไป แต่กลายเป็นเครื่องมอืทางการตลาดทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมอยู่
ในขณะนี้อาจกล่าวไดว้า่ เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มกีระแสนิยมอย่างกวา้งขวาง และในชว่งหนึ่งปี
ทีผ่า่นมาเครอืขา่ยสงัคม ออนไลน์ไม่ไดจ้ ากดัวงอยู่แต่เฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นเทา่นัน้ เพราะนกัธุรกจิ
และมอือาชพีแขนงต่างๆ หรอืแม้กระทัง่นักการเมอืงทีไ่ดห้นัไปใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มาก
ขึน้ ท าให้เครอืข่ายสงัคม ออนไลน์กลายมาเป็นสื่อที่มอีทิธพิลอย่างมาก เช่น Hi5, Twitter และ 
Facebook ที่ http://www.socialbakers.com พบว่า ผู้ใช้งาน (Active Users) ที่มีจ านวนสูงสุด
คอื กลุ่มอายุ 18 – 24 ปีทัง้เพศชายและเพศหญงิ ทีส่ าคญักลุ่มนี้มกัเป็นกลุ่มทีย่อมรบันวตักรรม
เร็ว (Early Adopter) เป็น ชนชัน้ปัญญาชน และเป็นผู้ก่อตัง้กระแสต่างๆ (Trend Setter) ใน
สงัคม  
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โฆษณาบน Facebook แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี้ 

1. โฆษณาโดยตรงจากเครอืขา่ยเพื่อน  

2. โฆษณาโดยตรงของ Facebook  

3. โฆษณาจากกลุ่มหรอืแฟนเพจบน Facebook  

 

โฆษณาโดยตรงจากเครือข่ายเพ่ือน 

โฆษณาโดยตรงจากเครือข่ายเพื่อน คือ การโฆษณาสินค้าหรือบริการที่พบเหน็จาก
สถานะ ส่วนตวัของเพื่อนในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยตรง เช่น ลงิค์เวบ็ไซต์ต่างๆ รูปภาพ 
การรบั-ส่ง ขอ้มูลส่วนตวั (Private Message หรอื PM) โดยโฆษณาสนิค้าต่างๆ หรอืหน้าแฟน
เพจบนของสินค้าต่างๆ ที่เครือข่ายเพื่อนของผู้ใช้ Facebook ไปคลิก Like จะขึ้นมาให้ผู้ใช้
Facebook ได้พบเหน็ เมื่อมีความเคลื่อนไหวระหว่างเครือข่ายเพื่อนของผู้ใช้ Facebook และ
เจ้าของสนิคา้ต่างๆ เช่น การคลกิ Like บนแฟนเพจของสนิคา้นัน้ๆ หรอืการเขา้ไปแสดงความ
คดิเหน็ในหน้าแฟนเพจสนิคา้ต่างๆ เป็นตน้  

จุดแขง็ของโฆษณาโดยตรงจากเครอืขา่ยเพื่อน ไดแ้ก่ 

1.เจ้าของสนิคา้และบรกิารต่างๆ สามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายในวงกวา้งไดท้นัททีีผู่ใ้ช้
Facebook กดคลกิ Like หน้าโฆษณาสนิค้าและบริการต่างๆ กจ็ะแสดงรายการในหน้า Home 
ของเครอืขา่ยเพื่อนของผูใ้ช ้Facebook คนนัน้ๆทนัท ี

2.กรณีที่ผูใ้ช ้Facebook รายนัน้มเีครอืขา่ยเพื่อนมาก กย็ิง่กระจายเป็นวงกวา้งมากขึน้ 
เพราะเครอืขา่ยเพื่อนของผูใ้ช ้Facebook มโีอกาสทีจ่ะคลกิ Like ตาม ซึ่งจะท าใหห้น้าแฟนเพจ
ของสนิคา้เหล่านัน้ ขยายไปยงัอกีเครอืขา่ยหนึ่งไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็  

3.การโฆษณาลกัษณะนี้สามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายเป็นวงกวา้ง โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย 
ซึ่ง อาจกล่าวไดว้า่เป็นฟรมีเีดยี (Free Media) ทีท่รงพลงั  

จุดอ่อนของโฆษณาโดยตรงจากเครอืขา่ยเพื่อน ไดแ้ก่ 

1.ผู้ใช้ Facebook ที่ไม่ชอบรายการโฆษณาบนหน้า Facebook สามารถให้วธิ ี“ซ่อน” 
หรอื “Hide” เพื่อนคนนัน้ๆ ไดโ้ดยเฉพาะกรณทีีเ่ป็นเครอืขา่ยเพื่อนทีอ่าจไม่สนิท  

2.โฆษณาลกัษณะนี้ต้องอาศยัการเขา้มาคลกิ Like ของผูใ้ช ้Facebook รายหนึ่งก่อน 
เพื่อให้เครือข่ายเพื่อนได้มาพบเห็น ซึ่งอาจจะคลิก Like ต่อ หรือไม่คลิก ก็ได้จึงควบคุมการ
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เขา้ถงึ ได้ยาก ต้องการจงัหวะเวลา ซึ่งกรณีที่ต้องการความรวดเรว็ในการเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย 
อาจตอ้ง อาศยัการซื้อโฆษณาบน Facebook เขา้ชว่ย  

 

โฆษณาโดยตรงของ Facebook  

โฆษณาโดยตรงของ Facebook คอื โฆษณาทีเ่กดิจากเจา้ของสนิคา้หรอืบรกิารตดัสนิใจ
ซื้อพื้นที่โฆษณาบน Facebook คล้ายการโฆษณาบนเวบ็ไซต์ทัว่ไป ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ผู้ใช้ 
Facebook จะไดร้บั จะมลีกัษณะเป็นแบนเนอร ์(Banner) หรอื วดิเจต็ (Widget) และ กลติเตอร์ 
(Glitter) โดยจะอยู่บรเิวณดา้นขวามอืบน Facebook ทัง้หน้า Home และหน้าส่วนตวั มสีนิคา้ที่
แสดงรายการโฆษณา อยู่ประมาณ 4-5 รายการ  

จุดแขง็ของโฆษณาโดยตรงของ Facebook ไดแ้ก่ 

1. ผูใ้ช ้Facebook ในประเทศไทยมจี านวนมากกวา่ 177 ลา้นคน ถอืวา่เป็นฐานตลาดที่
ใหญ่มาก 

2.โฆษณาใน Facebook สามารถเลอืกจบักลุ่มเป้าหมายตามทีต่อ้งการได ้เชน่ ตอ้งการ 
แบบเฉพาะเจาะจงได้ระบุเพศ อา ยุลักษณะที่ชอบ หรือต้องการแบบเปิดกว้าง เข้าถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยในขัน้ตอนของการลงทะเบียนผู้ใช้ Facebook จะต้องกรอกรายละเอียด
เกี่ยวกบั ประวตัิส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุระดบัการศกึษา งานอดเิรก กจิกรรมยามว่าง และ
ข้อมูลส่วนตัว อื่นๆ ท าให้ในระบบโฆษณาของ Facebook สามารถเลือกได้ว่า ต้องการจะ
โฆษณาไปยงัลูกคา้กลุ่มไหน สนิคา้ทีโ่ฆษณาบนดา้นขวามอื กจ็ะแตกต่างไปตามลกัษณะบุคคล 
ซึ่งถอืวา่เป็นจุดเด่นมาก เพราะสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ ทีไ่ม่ใชส่ื่ออเิลก็ทรอนิกส์ เชน่ โทรทศัน์
วทิยุหนังสอืพมิพ์ ฯลฯ ไม่สามารถท าได้และสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ กจ็ะเขา้ถงึกลุ่มบุคคลทีเ่ป็น
กลุ่มเป้าหมายจรงิๆ เชน่ สนิคา้เกีย่วกบักฬีาผูช้าย กส็ามารถเลอืกกลุ่มลูกคา้ผูช้าย สนิคา้เสือ้ผา้ 
แฟชัน่ กเ็ลอืกเจาะกลุ่มผูห้ญงิได ้

จุดอ่อนของโฆษณาโดยตรงของ Facebook ไดแ้ก่ 

1.เนื่องจากพื้นที่โฆษณาอยู่บรเิวณด้านขวามือผูใ้ช ้Facebook จ านวนไม่น้อยที่ไม่ได้
สนใจโฆษณาด้านขวามอื จงึอาจกล่าวได้วา่ เป็นโฆษณาที่สามารถปฏเิสธไดท้นัทถี้าไม่ไดค้ลกิ
เขา้ไป หรอืไม่ไดม้อง ซึ่งแตกต่างจากโฆษณาทางโทรทศัน์หนังสอืพมิพ์วทิยุทีก่ลุ่มเป้าหมายจะ 
ปฏเิสธไดย้ากกวา่  

2.ด้วยปัจจยัจากจุดอ่อนขอ้ที่ 1 ท าให้สนิค้าและบรกิารหลายแบรนด์ใชข้อ้ความดงึดูด 
ความสนใจมากๆ เชน่ “รบัไปเลย ส่วนลด 70%” หรอืบางครัง้ มกีารเสนอส่วนลดสูงสุดถงึ 90% 
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เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ Facebook คลิกเข้าไปดูรายละเอียด แม้ว่าในหลายกรณีไม่ได้มีส่วนลดใน
สัดส่วน ดังกล่าวจริง หรือมีเงื่อนไขในการรับส่วนลดที่ยุ่งยาก เป็นต้น ท าให้ในระยะหลงั 
ขอ้ความจูงใจ เหล่านัน้ ไม่น่าเชือ่ถอื  

3.ลกัษณะของหน้าจอคอมพวิเตอรท์ีแ่ตกต่างกนั ท าใหห้ลายครัง้โฆษณาดา้นขวามอืบน 
Facebook ไม่ได้เป็นทีพ่บเหน็อย่างชดัเจน โดยเฉพาะโฆษณารายการที่ 3 -5 อาจจะต้องเลื่อน
หน้า เพจลงไปด้านล่างจงึจะเหน็ ซึ่งหากผูใ้ช ้Facebook ไม่ได้สงัเกต กเ็ท่ากบัหมดโอกาสใน
การสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมาย  

4.ดา้นขวาบน Facebook นอกจากจะเป็นพืน้ทีโ่ฆษณาแล้ว ยงัเป็นพืน้ทีส่ าหรบัแนะน า 
เพื่อน แนะน าหน้าแฟนเพจทีน่่าสนใจ ซึ่งจะมทีัง้การแนะน าฟรจีากระบบสุ่มของ Facebook และ 
การแนะน าแบบมคี่าใช้จ่าย ดงันัน้ แม้ว่าหน้าโฆษณาโดยตรงบน Facebook จะเป็นสื่อที่เสยี 
ค่าใช้จ่าย (Paid Media) แต่จะไม่ได้แสดงรายการโฆษณาตลอดเวลา ขึ้นอยู่กบัระบบสุ่มของ 
Facebook ว่าจะให้ข้อความประเภทใดขึ้นมา โดยในบางครัง้ จะมีเฉพาะรายการโฆษณา 
บางครัง้จะ มีเฉพาะรายการแนะน าหน้าแฟนเพจต่างๆ หรือบางครัง้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ด้านบนเป็นพื้นที่แนะน าหน้าแฟนเพจ หน้าเพื่อน และด้านล่างเป็นโฆษณา ท าให้ผู้ใช้ 
Facebook ไม่ไดม้โีอกาสเหน็ โฆษณาสนิคา้ต่างๆ ในทุกครัง้ทีเ่ขา้มาใชง้าน ซึ่งเป็นสิง่ที่แตกต่าง
จากการโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์อื่นๆ เช่น แบนเนอร์ต่างๆ ที่จะติดอยู่บริเวณนัน้ๆ 
ตลอดเวลา ตามระยะเวลาทีไ่ดซ้ื้อโฆษณาไว ้

 

โฆษณาจากกลุ่มหรือแฟนเพจบน Facebook  

โฆษณาจากกลุ่มหรือแฟนเพจบน Facebook คือ โฆษณาที่องค์กรท าการสร้างขึน้ใน 
ลกัษณะกลุ่ม ที่เรียกกนัว่า “แฟนเพจ” (Fan Page) ที่ผู้ใช้ Facebook สามารถเลือกเข้าร่วม 
หรอืไม่เขา้ร่วมได้โดยหากตอ้งการเขา้ร่วม ให้คลกิค าว่า “Like” บนหน้าแฟนเพจนัน้ๆ เมื่อคลกิ 
“Like” แลว้ (Liked) ผูใ้ช ้Facebook จะไดร้บัขอ้มูลขา่วสาร หรอืการส่งเสรมิการตลาดในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การร่วมกจิกรรมชงิรางวลั ส่วนลด โปรโมชัน่ ของสมนาคุณ ฯลฯ ตามแผนกลยุทธ์
ของธุรกจินัน้ๆ  

ส าหรบัความความเคลื่อนไหวของหน้าแฟนเพจต่างๆ ทีผู่ใ้ช ้Facebook คลกิ Like แล้ว 
จะขึ้นมา รายงานความเคลื่อนไหวบนหน้า Home ของผู้ใช้ Facebook โดยจะมีระบบสุ่มของ 
Facebook สุ่มเลือกหน้าแฟนเพจที่มคีวามเคลื่อนไหวล่าสุดมาแสดงไว้บนหน้า Home ดงันัน้ 
ไม่ใชทุ่กหน้าแฟนเพจทีผู่ใ้ช ้Facebook ไปกด Like จะขึน้บนหน้า Home เสมอไป หรอืทุกครัง้ที่
ผู้ใช้ Facebook เข้ามาใช้ Facebook แต่บริเวณฝัง่ซ้ายมือบน Facebook จะตัวเลือกค าว่า 
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“Pages Feed” ซึ่งมสีญัลกัษณ์เป็น รูปธงสสีม้ เป็นพืน้ทีท่ีร่วมรวบแฟนเพจทีผู่ใ้ช ้Facebook ได้
เคยคลกิ Like ไปแล้ว เพื่อให้ผูใ้ช ้Facebook สะดวกกบัการเขา้ไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของ
ทุกแฟนเพจทีเ่คยคลกิ Like และไม่กวนกบัหน้า Home ของผูใ้ช ้Facebook มากจนเกนิไป  

จุดแขง็ของโฆษณาจากกลุ่มหรอืแฟนเพจบบน Facebook ไดแ้ก่ 

1.ผูใ้ช ้Facebook ทีช่ ืน่ชอบสนิคา้แบรนดใ์ด หรอืตดิตามความเคลื่อนไหวของสนิคา้ แบ
รนด์นัน้ๆ จะนิยมคลกิ Like เป็นแฟนเพจบนหน้า Facebook ด้วย ซึ่งเมื่อผูใ้ช ้Facebook ราย
หนึ่งคลิก Like ระบบสุ่ม Facebook ก็จะแสดงไปยงัเครือข่ายเพื่อน ก็จะกลายเป็นโฆษณา
โดยตรงไปยงั เครอืขา่ยเพื่อน ซึ่งชว่ยใหแ้ฟนเพจนัน้ กระจายไปยงัวงกวา้งไดเ้รว็  

2.ไดเ้ขา้ถงึผูท้ีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายตวัจรงิทีส่นใจในสนิคา้นัน้ๆ หรอืแบรนดน์ัน้ๆ  

3.เป็นชอ่งทางในการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัแบรนดแ์ละองคก์ร และยงัเป็นเครื่องมอื 
ในการสื่อสารกบัผู้บริโภคแบบ 2 ทาง (Two – Communication) ด้วย สามารถที่จะตอบกลบั
ข้อมูลที่ผู้บริโภคอยากรู้หรือสงสยัได้ทนัทีอีกทัง้ ยงัช่วยแก้ไขข้อเข้าใจผิดกรณีที่เกิดปัญหา
เกีย่วกบัสนิคา้ต่างๆ  

จุดอ่อนของโฆษณาจากกลุ่มหรอืแฟนเพจบน Facebookไดแ้ก่ 

1.การที่ระบบสุ่มของ Facebook สุ่มหน้าแฟนเพจของสินค้าต่างๆให้แสดงบน 
Facebook ของผูใ้ช ้Facebook อย่างจ ากดัจ านวนครัง้ และไม่ใช่ทุกสนิคา้ทีจ่ะถูกแสดงบนหน้า 
Facebook ของผูใ้ช ้Facebook ไดเ้สมอ เพื่อป้องกนัการรบกวนผูใ้ช ้Facebook ถอืเป็นขอ้จ ากดั
ในการขยายเครอืขา่ยกลุ่มเป้าหมาย  

2.การทีห่น้าแฟนเพจ เป็นชอ่งทางตดิต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง แมจ้ะมขีอ้ดใีนการใหข้อ้มลู 
ข่าวสารต่างๆ แต่ก็มีจุดอ่อนเช่นกัน โดยเฉพาะเวลาเกิดวิกฤตเกี่ยวกับแบรนด์ พลังของ
เครอืข่าย สงัคมออนไลน์อย่าง Facebook จะส่งต่อเรื่องราวลกัษณะนี้อย่างรวดเรว็ รวมถึงการ
เขา้มาให้ขอ้มูลเชงิลบบนหน้าแฟนเพจ กอ็าจสร้างความเขา้ใจผดิได้ง่าย ซึ่งเจ้าของสนิค้าแบ
รนดต์่างๆ ควรเฝ้า ตดิตามความเคลื่อนไหวบนสื่อเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์อย่างใกลช้ดิ 
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ส่วนท่ี 5 ทฤษฎีการตลาดค้าปลีก (Retailing Mix) 

 การค้าปลีก (Retailing) เป็นกิจกรรมที่เพิม่คุณค่าให้กบัสนิค้าและบรกิารที่ขายให้กบั
ผูบ้รโิภค เพื่อการใชส้่วนตวัหรอืในครวัเรอืน หรอืเป็นการน าเสนอสนิค้าหรอืการบรกิารไปยงั
ผู้บริโภคคนสุดท้าย (Final Consumer) เพื่อการใช้ในครวัเรือนหรือใช้ส่วนตวั โดยการจดัหา
สนิคา้ในปรมิาณมากและทยอยขายใหก้บัผูบ้รโิภคในปรมิาณน้อย (มนฑา แสงสวา่ง : 2551) 

 ส่วนประสมการตลาดคา้ปลกี (Retailing Mix) หมายถงึ การจ าหน่ายสนิค้าใหผู้บ้รโิภค
คนสุดทา้ย (Ultimate Consumers) ซึ่งซื้อไปเพื่อบรโิภคของตนเองหรอืครอบครวั ผูข้ายจะเป็น
ใครกไ็ด้ กล่าวคอื อาจจะเป็นผูผ้ลติที่ขายผลผลติของตนให้ผูบ้รโิภคโดยตรงกไ็ด้ การค้าปลกี
กล่าวไดว้า่เป็นสถาบนัทางการตลาดทีท่ าหน้าทีช่ว่ยในการกระจายสนิคา้จากผูผ้ลติ พ่อคา้ส่ง ไป
ยงัผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย การคา้ปลกีจงึปฏบิตัใินรูปแบบลกัษณะทีต่่างกนัออกไป เชน่ หาบเร่ แผง
ลอยร้านค้าขนาดเล็ก ร้านค้าขนาดใหญ่มียอดขายเป็นล้านบาทหรือหลายล้านบาทต่อวนั 
สถาบนัการคา้ปลกีเหล่านี้มสีนิคา้มูลค่าต่าง ๆ กนัไวจ้ าหน่าย ตัง้แต่ราคาต ่าถงึราคาสูง คุณภาพ
สนิคา้กต็่างกนัออกไป โดยปกตทิัว่ไปไดจ้ดัแบ่งสนิคา้ในทอ้งตลาดไว ้4 ลกัษณะ คอื กลุ่มสนิคา้ 
A , B, C และ D  

 กลุ่มสินค้า A และ B เป็นสินค้ามีคุณภาพราคาแพง มกัวางจ าหน่ายในร้านค้าปลีก
ประเภท Department Store เช่น ห้างเซ็นทรลั เป็นต้น C และ D เป็นสนิค้าระดบักลางถงึล่าง
ราคาถูก มกัจะวางจ าหน่ายในร้านค้าปลกีประเภท Disจ านวน Store หรอื Super Center เช่น 
บิก๊ซ ีโลตสั คารฟู์ร ์เป็นตน้ (หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย, 2550: ออนไลน์) 

 ส่วนประสมการตลาดคา้ปลกี (Retailing Mix) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ส่วน ดงันี้ 

 1.สนิคา้ ตอ้งเลอืกสนิคา้ทีอ่ยู่ในความตอ้งการของลูกคา้เขา้มาจ าหน่ายในรา้น ทัง้นี้ ตอ้ง
ส ารวจความตอ้งการของผูซ้ื้ออยู่ตลอดเวลา 

 2.ราคาสนิคา้ ดว้ยเหตุทีธุ่รกจิคา้ปลกี เป็นประเภทธุรกจิซื้อมาขายไป การก าหนดราคา
สนิค้าจงึเกดิจากต้นทุนค่าสนิคา้ทีซ่ื้อเขา้มา บวกกบัก าไรที่ทางรา้นคาดหวงัและปรบัดว้ยปัจจยั
ทางการตลาดตามความเหมาะสม เชน่ ประเภทของสนิคา้ทีข่าย ราคาสนิคา้ในรา้นของคู่แขง่ขนั 
เป็นตน้ 

 3.การส่งเสรมิการตลาดและการใชพ้นกังานขายและการบรกิาร ในส่วนของร้านคา้ปลกี
นัน้ การส่งเสรมิการตลาด จะไดร้บัประโยชน์จากการส่งเสรมิการตลาดของบรษิทัผูผ้ลติสนิคา้อยู่
แลว้ แต่เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขาย ทางรา้นสามารถจดัการส่งเสรมิการขายขึน้มาอกีได ้ไดแ้ก่ 
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 3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมในการน าเสนอข่าวสารตามสื่อต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร เป็นตน้ 

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ (Public Relation) หมายถงึ การน าเสนอกจิกรรมต่างๆที่สรา้ง
ความสนใจใหแ้ก่ลูกคา้ใหเ้ขา้มาร่วมกจิกรรมที่รา้น เช่น กจิกรรมเกีย่วกบัครอบครวั กจิกรรมที่
เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสงัคม หรอืเป็นกจิกรรมทีแ่ฝงไวด้ว้ยการน าเสนอสนิคา้ 

 3.3 การใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ทีร่า้นคา้ปลกีตอ้งจดั
พนกังานไวส้ าหรบัใหบ้รกิาร ตอบค าถาม และแนะน าสนิคา้ ใหแ้ก่ลูกคา้ทีเ่ขา้มาในรา้น 

 3.4 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการส่งเสริมนอกเหนือจาก
การโฆษณา การขายโดยใชพ้นักงานขาย และการประชาสมัพนัธ์ เช่น การลดราคาสนิค้าตาม
เทศกาล ทัง้ทีเ่ป็นเทศกาลที่ก าหนดขึน้มาเอง หรอืเทศกาลตามประเพณนีิยม ไปจนถงึการแลก
ซื้อสนิคา้ การจบัฉลากชงิรางวลั ชงิโชค เป็นตน้ 

 4.การวางผงัร้านค้า ออกแบบร้านคา้และการสร้างบรรยากาศ หมายถงึ การจดัแผนผงั
การให้บริการภายในร้านซึ่งจะต้องมีความเหมาะสมกับประเภทของร้านและรูปแบบการ
ให้บรกิาร รวมถงึการออกแบบตกแต่งร้านจะต้องตกแต่งให้เขา้กบักลุ่มเป้าหมายและก าหนด
องคป์ระกอบใหช้ดัเจนวา่จะตกแต่งหน้ารา้นและในรา้นเป็นแนวคดิอย่างไร และปรบัเปลีย่นการ
จดัวางสนิคา้ใหต้รงตามเทศกาล 

 5.ท าเลทีต่ ัง้และชอ่งทางการจดัจ าหน่าย การกระจายสนิคา้สู่มอืผูบ้รโิภคในธุรกจิค้าปลกี 
การเลอืกท าเลที่ตัง้ การก าหนดลกัษณะของประเภทธุรกจิค้าปลกี และสิง่อ านวยความสะดวก
ใหก้บัลูกคา้ 
 

 ส่วนท่ี 6 แนวคิดเรื่องการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการ
ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(STP Marketing) 

 การตดัสนิใจน าเสนอผลติภณัฑ์สู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดผูบ้รโิภค ตลาดอุตสาหกรรม 
ตลาดผูข้ายต่อ หรอืตลาดรฐับาลนัน้ โดยทัว่ไปแลว้บรษิทัไม่สามารถน าเสนอผลติภณัฑท์ีม่คีวาม
เหมาะสมหรอืตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในทุกตลาดได ้เนื่องจากลูกคา้มจี านวนมาก มถีิน่ที่
อยู่กระจดักระจาย และมลีกัษณะความชอบ ความต้องการ และวธิกีารปฏบิตักิารซื้อที่แตกต่าง
กัน โดยบริษัทจะน าเสนอผลิตภัณฑ์เข้าสู่ เฉพาะตลาดที่บริษัทช านาญ และเห็นโอกาส
ความส าเรจ็ทางธุรกจิ (E-learning ม.กรุงเทพฯ เขา้ถงึไดจ้าก http://goo.gl/xYrD2T) 
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 เพื่อให้บรรลุถงึวตัถุประสงคท์างการตลาดในการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนั ซึ่งความชอบ 
ความต้องการ และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมคีวามหลากหลาย กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย 
(Target marketing) จงึถูกน ามาใช ้ซึ่งหมายถงึ การจดัผลติภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาด
ที่แตกต่างกนัเพื่อสนองความต้องการของตลาด ที่มีลักษณะความชอบ ความต้องการและ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกนั ในการจดัส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกบัตลาด
เป้าหมายนัน้จ าเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ โดยอาศยัปัจจยัที่เกี่ยวกบั
ผูบ้รโิภคหรอืตลาดเป็นพื้นฐานในการแบ่ง หลงัจากนัน้จงึก าหนดตลาดเป้าหมาย และก าหนด
ต าแหน่งผลติภณัฑข์องบรษิทัให้มคีวามสอดคลอ้งกบัความชอบ ความต้องการ และพฤติกรรม
ของตลาดทีเ่ลอืกเป็นเป้าหมายนัน้ ซึ่งกลยุทธก์ารตลาดตามเป้าหมายนี้ นกัการตลาดตอ้งปฏบิตัิ
ข ัน้ตอนหลกั 3 ประการ หรอืเรยีกวา่ “STP Marketing” โดยย่อมาจาก Segmenting, Targeting, 
Positioning โดยบรษิทัตอ้งพจิารณา 3 ประการคอื 

 1.การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation หรือ Segmenting) เป็นการแบ่งตลาด
ส าหรบัผลติภณัฑช์นิดใดชนิดหนึ่งออกเป็นตลาดย่อยๆ ทีแ่ตกต่างกนัทางดา้นความชอบ ความ
ตอ้งการ และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในแต่ละตลาดย่อยๆ นัน้ โดยอาศยัคุณสมบตัิของผูบ้รโิภคหรอื
ตลาดเป็นปัจจยัในการแบ่ง ทัง้นี้เพื่อใหส้ามารถแยกตลาดออกเป็นส่วนๆ (Market Segments) 
และท าใหเ้หน็ความเด่นชดัทีแ่ตกต่างกนัของคุณสมบตั ิความชอบ ความตอ้งการและพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคที่อยู่ในแต่ละส่วนของตลาด เพื่อจะไดว้างแผนและใชค้วามพยายามทางการตลาด
ได้เหมาะสมกบัแต่ละส่วนตลาด ตวัอย่าง เช่น ผลติภณัฑ์กระเป๋าแบ่งส่วนตลาดโดยยดึเกณฑ์
เพศ วยั รายได้ และรสนิยม เป็นพื้นฐานในการแบ่งตลาดกระเป่าออกเป็นส่วนๆ (Market 
Segment) 

 2.การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting หรือ Targeting) ซึ่งเป็นกิจกรรมใน
การประเมินผลและการเลือกส่วนตลาด (Market Segments) ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับ
ทรพัยากรและความช านาญของบริษัท ตลอดจนเป็นส่วนตลาดที่มีโอกาสทางการตลาด มี
ศกัยภาพในการสร้างยอดขายและท าก าไรให้กบับรษิัท ตวัอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าของ
บรษิทั เลอืกตลาดเป้าหมายเป็นผูห้ญงิ อายุ 30 – 60 ปี รายไดสู้ง และรสนิยมด ี

 3.การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์ในตลาด (Market positioning หรอื Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของบรษิัทให้เกดิขึน้ในใจของผู้บริโภคในเชงิเปรียบเทียบกบั
ผลติภณัฑ์ของคู่แข่งขนั โดยใชก้ลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเป็นเครื่องมอืในกระบวนการ
สรา้งต าแหน่งผลติภณัฑ ์ตวัอย่าง เชน่ ผลติภณัฑก์ระเป๋าของบรษิทั จะก าหนดต าแหน่งทางการ
แข่งขนัส าหรบัผลติภณัฑ์ของบรษิทั โดยเน้นความเป็นผลติภณัฑ์กระเป๋าหนงัซึ่งเป็นมาตรฐาน
เดยีวกบัมาตรฐานการส่งออก 



37 
 
 ความหมายและลกัษณะการแบ่งส่วนตลาด 

 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)  คือการจัดแบ่งลูกค้าที่มีอยู่ทัง้หมด
ออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยจดัให้คนที่มลีกัษณะคล้ายคลงึหรอืเหมอืนกนั  ด้านของความต้องการใน
ผลติภณัฑแ์ละมกีารตอบสนองต่อสิง่เรา้ทางการตลาดทีเ่หมอืนกนัเป็นกลุ่มหรอืตลาดเดยีวกนั 

 แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด 

 การก าหนดโปรแกรมการตลาดเพื่อการตอบสนองความต้องการของตลาดนัน้ไม่มี
หลกัเกณฑท์ี่แน่นอนว่าจะต้องเป็นรูปแบบใดโดยเฉพาะ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัแนวคดิในการมองตลาด
และการปรบัให้สอดคล้องกบัทรพัยากรและความสามารถของธุรกิจ  แนวคิดดงักล่าว แบ่ง
ออกเป็น  2  แนวคดิ (Kotler 1997 : 250)  คอื แนวคดิตลาดมวลชนและแนวคดิตลาดแบบแยก
ส่วน  โดยมรีายละเอยีด  ดงันี้ 

 1. แนวคดิการตลาดมวลรวม (Mass Marketing) หรอืแนวคดิในการมองตลาดแบบไม่
แยกความแตกต่าง (Undifferentiated or Homogeneous Market)  เป็นการตลาดทีม่องวา่ตลาด
มคีวามตอ้งการ  ความชอบ  พฤตกิรรมในการซื้อและการตดัสนิใจในการซื้อสนิคา้ทีเ่หมอืนกนั 

 ดังนัน้ ธุรกิจสามารถผลิตสินค้าประเภทหนึ่งในลักษณะที่เป็นจ านวนมากและท า
การตลาดดว้ยส่วนประสมทางการตลาดเพยีงชุดเดยีวกส็ามารถตอบสนองผูมุ้่งหวงัไดทุ้กคนใน
ตลาด  ซึ่งน าไปสู่การมตีน้ทุนต ่าทีสุ่ดและในทางกลบักนัยงัสามารถเปลีย่นแปลงราคาใหต้ ่าลงมา
หรอืใหผ้ลก าไรสูงขึน้อกีดว้ย  เชน่  โคลา-โคล่า  ไดน้ าการตลาดมวลรวมมาใชเ้ป็นเวลาหลายปี  
โดยผลติโค้กบรรจุขวดขนาด 6.5 ออนซ์ เพยีงขนาดเดยีว หรอืบรษิทัฟอร์ดมอเตอร์ จ ากดั  ใน
สมยัก่อนทีเ่คยผลติรถยนตแ์บบ T (Model T)  เป็นสดี าเพยีงสเีดยีวเท่านัน้  เพื่อผูมุ้่งหวงัทุกคน
ในตลาดซึ่งอาจถูกใจบางคนและไม่ถูกใจบางคน 

 แต่มนีกัวจิารณ์หลายท่านชีใ้ห้เหน็ถงึการขยายตวัของตลาดเพิม่มากขึน้  ซึ่งยิง่จะท าให้
ตลาดมวลรวมมคีวามยากมากขึน้ดว้ย  ดงัค ากล่าวของเจรสิ แมคเคนนา  กล่าวไวว้า่ “ผูบ้รโิภค
มกัมทีางเลอืกมากมายในการที่จะซื้อสนิค้าไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่  ร้านค้าเฉพาะ
อย่าง  และหา้งสรรพสนิคา้  การสัง่ผา่นทางไปรษณยี ์ ผา่นระบบเครอืขา่ยบนอนิเตอรเ์น็ต หรอื
สื่อต่าง ๆ เชน่ โทรทศัน์  วทิยุ  บรกิารทางโทรศพัท ์ เชน่  แฟกซ์และการตลาดทางไกล  รวมถงึ
นิตยสารเฉพาะกลุ่มและสื่อสิง่พมิพอ์ื่น ๆ” 
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 การแพร่หลายของสื่อโฆษณาและช่องทางการจ าหน่ายก าลงัก่อใหเ้กดิความยุ่งยากแก่
การตลาดมวลรวมในทางปฏิบตัทิี่ว่า “ผลติภณัฑ์ขนาดเดยีวจะเหมาะสมกบัผู้บริโภคทัง้หมด”  
จงึเป็นขอ้สนบัสนุนดงัทีม่บีุคคลบางกลุ่มกล่าววา่  การตลาดมวลรวมนัน้ก าลงัจะสูญหายไปหรอื
ก าลงัจะตาย  ดงันัน้  บรษิทัหลายแห่งก าลงัจะเลกิลม้การตลาดมวลรวมและปรบัเปลีย่นแนวคดิ
การตลาดแบบแบ่งส่วนแทน 

 2. แนวคดิการตลาดแบบแบ่งส่วน (Segment Marketing)  เป็นแนวคดิที่เกดิขึน้เมื่อมี
การศกึษาพฤตกิรรมผูซ้ื้อ ท าใหท้ราบวา่ผูมุ้่งหวงัแต่ละคนมกัมลีกัษณะทีต่่างกนั (Differentiated  
or Heterogeneous)  ทัง้ในดา้นความตอ้งการ  อ านาจซื้อ  นิสยัในการซื้อ  ถิน่ทีอ่ยู่  ความเชือ่ 

และวฒันธรรม  ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ ดังนัน้บริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีส่วนประสม
ผลติภณัฑข์ึน้มาเฉพาะเพื่อตอบสนองตลาดในแต่ละส่วนท าใหธุ้รกจิไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ขนั  สามารถ
เขา้ถงึและตอบสนองตลาดไดค้รบถว้น 

 ธุรกจิจ านวนมากจงึเหน็ความจ าเป็นในการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนย่อย (Sub-Market)  
ตามลกัษณะของความตอ้งการที่แตกต่างกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัระดบัรายได ้ ระดบัอายุ  เพศ  อาชพี  
สถานภาพ  พฤตกิรรมการใช ้และสภาพปัญหาทีแ่ต่ละคนพบ 

 แม้ธุรกิจจะใช้แนวคิดการตลาดแบบแบ่งส่วนตลาดแล้ว  ก็ยงัมีปัญหาที่ว่าขนาดของ
ตลาดทีแ่บ่งยงัมขีนาดใหญ่เกนิไปกวา่บรษิทัจะสามารถตอบสนองได ้ เพื่อใหผู้ซ้ื้อไดร้บัความพงึ
พอใจและได้รบัการตอบสนองอย่างแท้จรงิ นักการตลาดจงึมกีารแบ่งส่วนตลาดให้เลก็ลงไปอกี  
ไดแ้ก่ 

 2.1 การตลาดเฉพาะส่วน (Niche  Marketing) ในตลาดผลติภณัฑห์นึ่ง ๆ ยงัอาจมคีวาม
แตกต่างกนัเป็นกลุ่มย่อย ๆ  อกีหรอืกลุ่มลูกคา้เลก็ ๆ  (Narrow Defined Groups/Small Group)  
ทีม่คีวามตอ้งการทีต่่างจากคนทัว่ไป  ซึ่งแมจ้ะมจี านวนไม่มากนกัแต่กส็ามารถก าหนดราคาขาย
ได้ค่อนขา้งสูงโดยการก าหนดส่วนประสมการตลาดที่มลีกัษณะพเิศษ เช่น  รูปแบบ  คุณภาพ  
การใชง้าน  วตัถุดบิ และการผลติทีต่่างจากสนิคา้ปกตแิละเน้นการด าเนินการทีม่ ี

ประสทิธภิาพ เชน่ รา้นขายเสือ้ผา้ส าเรจ็รูปเฉพาะคนอว้นหรอืคนทอ้ง  นมแอนลนีทีม่แีคลเซี่ยม
สูงไขมนัต ่าส าหรบัผูใ้หญ่  นมแอนมมัที่มโีฟเลทสูงส าหรบัสตรมีคีรรภ์  บรกิารจดังานแต่งงาน
แบบครบวงจรตัง้แต่ดา้นพธิกีาร  การจดัเลีย้ง  การถ่ายรูปแต่งงาน เป็นตน้ 
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 2.2 การตลาดท้องถิ่น (Local Marketing)  เป็นการที่บริษัทด าเนินการทางด้าน
การตลาดเพื่อตอบสนองตลาดในท้องถิ่นเฉพาะ  มีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น  
การตลาดท้องถิน่จะยดึถอืลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic)  ค่านิยมและรูปแบบ
การด าเนินชีวิต (Value and Lifestyle)  ของแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นหลักในการเสนอ
ผลติภณัฑแ์ละกลยุทธท์างการตลาด 

 การก าหนดส่วนประสมการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่หนึ่งตอ้งต่าง
กบัอกีทอ้งถิน่หนึ่งทัง้ประเภทสนิคา้ทีข่าย รูปแบบ ส ีการบรกิาร ระดบัราคาการจดัจ าหน่าย และ
การส่งเสรมิการตลาด 

 ส่วนประสมการตลาด ของธุรกิจในประเทศหนึ่ง เมืองหนึ่งจะแตกต่างกัน ดังนัน้ 
หา้งสรรพสนิคา้แต่ละสาขาทีต่ ัง้อยู่ในจงัหวดัต่าง ๆ จะเน้นการขายสนิคา้ทีไ่ม่เหมอืนกนั ท าการ
ส่งเสริมการขายด้วยวธิีที่ต่างกนั ต่างเทศกาลกนั โฆษณาก็ใช้ข้อความ รูปแบบและภาษาที่
ต่างกนั 

 2.3 การตลาดเฉพาะบุคคล (Individual Marketing)  อาจเรยีกว่า  การตลาดมุ่งเฉพาะ
กลุ่มลูกค้า  การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคลหรอืการตลาดหนึ่งส่วนตลาด  เป็นการตลาดที่เน้นการ
บริการลูกค้าแต่ละรายด้วยส่วนประสมการตลาดที่ต่างกันและส่วนประสมการตลาดนัน้มี
ลกัษณะเฉพาะแต่ละบุคคลเพื่อให้ลูกคา้ไดร้บัการตอบสนองอย่างเตม็ที ่ เช่น  การรบัตดัเสือ้ผา้
ตามสดัส่วนแต่ละบุคคล  การเสรมิสวย  การรบัตดัรองเทา้ตามแบบทีต่้องการ ตามลกัษณะเทา้
ของแต่ละคน  บรษิทัคอมพวิเตอร์มุ่งขายกบัธนาคารหรอืสถาบนัการศกึษาหรอืบรษิทัใดบรษิทั
หนึ่ง เป็นตน้ 

 2.4 การตลาดทีผู่มุ้่งหวงัมสี่วนร่วม (Self Marketing)  เป็นแนวคดิทางการตลาดทีผู่ซ้ื้อ
ต้องหาขอ้มูลและต้องช่วยตวัเองในการซื้อสนิคา้  โดยอาศยัขอ้มูลที่ผูข้ายใหก้บัสื่อต่าง ๆ  เช่น   
โทรทศัน์    วทิยุ   สื่อสิง่พมิพ ์ อนิเตอรเ์น็ต  โทรศพัท ์ จดหมาย ฯลฯ 

 บรษิทัจะเลอืกส่วนตลาดโดยแบ่งส่วนตลาดหรอืไม่แบ่งส่วนตลาด  แต่ส่วนใหญ่ปัจจุบนั
บรษิทัต่าง ๆ นิยมใชก้ลยุทธก์ารแบ่งส่วนตลาด  เพราะจะท าใหบ้รษิทัตอบสนองตลาดไดด้กีวา่ 

 การแบ่งส่วนตลาดสามารถถูกสรา้งขึน้ได้ในหลายวธิกีาร  นอกจากจะพจิารณาเพยีงแต่
ด้านประชากรศาสตร์หรอืรูปแบบการด าเนินชวีิต  เราสามารถจ าแนกตลาดออกได้โดย  การ
ก าหนดส่วนตลาดตามลกัษณะความพงึพอใจ (Deference Segments)  นัน้  ผูซ้ื้อไอศกรมีมกั
ไดร้บัค าถามวา่ “คุณชอบไอศกรมีทีม่คีวามหวานมากน้อยเพยีงใด”  นัน้หมายความวา่ทัง้สองสิง่
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นัน้เป็นคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์  โดยมกีารแบ่งส่วนตลาดสามารถจ าแนกออกได้  3  รูปแบบ  
ไดแ้ก่ 

 1.ความพงึพอใจของผูซ้ื้อที่คล้ายคลงึกนั (Homogeneous Preference) หมายถงึตลาด
แห่งหนึ่งผูบ้รโิภคทัง้หมดมคีวามพงึพอใจโดยภาพรวม  เราอาจจะคาดเดาได้ว่าเป็นผลติภณัฑ์
ยี่ห้อเดยีวกนัทีม่อียู่ในตลาดและรวมกนัอยู่รอบ ๆ ศูนย์กลางของระดบัความหวานและมนั  ถ้า
ผลติภณัฑเ์ป็นผงซกัฟอกซึ่งมคีุณสมบตัสิามารถขจดัคราบไดห้มดจดและกลิน่หอมตดิผา้ไดน้าน   
ตลาดจะมคีวามชอบคุณสมบตัวิา่  2  ประการนี้ของผลติภณัฑอ์อกมาระดบัเดยีวกนั 

 2.ความพงึพอใจของผูซ้ื้อทีก่ระจดักระจาย (Diffused Preferences) หมายถงึ ความพงึ
พอใจของผูบ้รโิภคอาจจะกระจดักระจายอยู่ทัว่ทุกพื้นที่  ความพงึพอใจมหีลากหลายมากมาย  
เมื่อสนิค้ายี่ห้อแรกได้เขา้สู่ตลาด  ผูผ้ลติจะเลอืกต าแหน่งตรงกลางเพื่อที่จะจูงใจผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่ได ้ คู่แขง่ขนัรายทีส่องควรจะหาทีต่ ัง้ถดัจากสนิคา้ยีห่อ้แรก  และตอ้งต่อสูเ้พื่อแบ่งส่วนแบ่ง
ตลาด  เพื่อทีจ่ะใหก้ลุ่มลูกคา้ทีไ่ม่พอใจในตวัสนิคา้รายแรกสนใจสนิคา้ของตนเองใหไ้ด้ 

 3.ความพงึพอใจแบบรวมกลุ่ม (Clustered Preferences) ตลาดพื้นอาจจะแสดงใหเ้หน็
กลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามพงึพอใจอย่างชดัเจน  ทีเ่รยีกวา่  ส่วนตลาดธรรมชาต ิบรษิทัแรกในตลาดนี้
มีทางเลือกอยู่  3  ทาง  คือ  อาจจะใช้ที่ตัง้บริเวณตรงกลาง  เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าทัง้หมด 
(การตลาดที่ไม่แตกต่าง)  หรอือาจเป็นต าแหน่งในส่วนตลาดที่ใหญ่ที่สุด (การตลาดมุ่งเฉพาะ
ส่วน)  หรอือาจจะพฒันายี่ห้อสนิค้าให้มหีลายยี่หอ้  ซึ่งแต่ละยี่ห้อมีต าแหน่งในส่วนตลาดที่ไม่
เหมอืนกนั (การตลาดทีแ่ตกต่างกนั) 

 ประโยชน์ของการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation’s benefit) 

 การแบ่งส่วนตลาดออกเป็นส่วนย่อย ๆ นอกจากจะกระท า เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแต่ละส่วนได้อย่างครอบคลุมแล้ว ยงัมปีระโยชน์อื่น  ๆ อกี 
ไดแ้ก่ 

 1.บริษัททราบถึงความต้องการและความพอใจของแต่ละส่วนตลาด  ท าให้ทราบถึง
โอกาสทางการตลาดหรอืต าแหน่งผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบัตลาดเป้าหมายนัน้ 

 2.ท าใหผู้ผ้ลติหรอืผูข้ายสนิคา้สามารถเลอืกตลาดส่วนย่อยส่วนหนึ่ง  หรอืหลายส่วนมา
เป็นตลาดเป้าหมายได้ตามความต้องการ และความสามารถในระยะแรกที่เริม่ด าเนินกจิการซึ่ง
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อาจมทีี่มทีรพัยากรต่าง ๆ  น้อยและสามารถขยายให้ครอบคลุมไดม้ากขึน้ในอนาคตเมื่อมคีวาม
พรอ้ม 

3.ท าให้นักการตลาดสามารถวจิยัตลาดและศกึษาพฤตกิรรมผูมุ้่งหวงัในแต่ละส่วนแบ่งตลาดได้
ง่ายและเฉพาะเจาะจงมากขึน้ รวมทัง้ประหยดังบประมาณอกีดว้ย 

4.ท าใหก้ารวางแผนการตลาด การบรกิารและการวางแผนการจดัสรรทรพัยากร งบประมาณการ
ผลิตและการตลาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายแต่ละส่วน
โดยเฉพาะในระยะแรกทีเ่ริม่ประกอบการ 

  

 กระบวนการแบ่งส่วนตลาด (Market Segment Procedure)  

 ล าดบัข ัน้ตอนในการแบ่งส่วนตลาด  มดีงันี้ 

 1.ข ัน้ตอนการส ารวจ (Survey Stage)  ผู้วจิยัจะด าเนินการส ารวจ  สมัภาษณ์กลุ่มที่
น่าสนใจ  เพื่อทีจ่ะท าความเขา้ใจเป็นอย่างดใีนการจูงใจ  เจตคต ิ และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการ
คน้หาสิง่ต่าง ๆ โดยการจดัเตรยีมแบบสอบถามเพื่อหาขอ้มูลการรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้รโิภคใน
เรื่องต่อไปนี้ 

 1.1 ศกึษาคุณสมบตัแิละการแบ่งระดบัความส าคญัต่าง ๆ ของผูบ้รโิภค 

 1.2 การรบัรูใ้นตราสนิคา้และการแบ่งระดบัตราสนิคา้ 

 1.3 แบบอย่างของการใชผ้ลติภณัฑ ์

 1.4 เจตคตทิีม่ตี่อประเภทผลติภณัฑ์ 

 1.5 ลกัษณะโครงสร้างทางประชากรศาสตร์  ภูมศิาสตร์  จติวทิยา  พฤตกิรรมศาสตร์  
และลกัษณะทางสื่อของผูต้อบ 

 2.ข ัน้ตอนการวเิคราะห์ (Analysis Stage)  มกีารใชเ้ทคนิควธิทีางสถติทิ าการวเิคราะห์
ขอ้มูลที่ได้ในขัน้ตอนการส ารวจ  เพื่อให้ไดส้่วนของตลาดทีแ่ตกต่างกนัอย่างชดัเจนหรอืมสี่วน
ตลาดทแีตกต่างกนัใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
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 3.ข ัน้ตอนก าหนดคุณสมบตั ิ(Profiling Stage)  แต่ละกลุ่มผูใ้ห้สมัภาษณ์จะถูกก าหนด
คุณสมบตัใินเงื่อนไขของเจตคต ิพฤตกิรรมทัว่ไป  ลกัษณะของประชากร  ลกัษณะทางจติวทิยา  
พฤตกิรรมการบรโิภค ฯลฯ 

 ลกัษณะการแบ่งส่วนตลาดท่ีดี 

 1.ตอ้งปรากฎชดัและสามารถวดัออกมาได ้(Measurability)  เป็นส่วนตลาดทีส่ามารถวดั
ขนาดและอ านาจซื้อของแต่ละส่วนตลาดในรูปปรมิาณได ้ เชน่  การแบ่งส่วนตลาดเครื่องประดบั  
โดยทัว่ไปจะแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์รายได้  เพราะว่าในแต่ละระดบัรายได้ของลูกค้านัน้
สามารถวดัปรมิาณความตอ้งการในเครื่องประดบัทีต่่างกนัได้ 

 2.ต้องสามารถเขา้ถึง (Accessibility)  เป็นส่วนตลาดที่บริษทัต้องสามารถเข้าถึงและ
ตอบสนองความต้องการของตลาดนัน้ได้  สามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อโฆษณาต่าง ๆ 
พนกังานขายหรอืคนกลาง โดยใชค้่าใชจ้่ายทีเ่หมาะสม 

 3.ต้องมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอ (Substanciability)  ตลาดแต่ละส่วนนัน้จะต้องมีความ
ต้องการซื้อทีม่ากพอ  เช่น  การแบ่งส่วนตลาดของเสือ้ผา้ตามเกณฑ์ของอายุ  จะต้องพจิารณา
วา่ในแต่ละกลุ่มอายุมจี านวนทีม่ากพอหรอืไม่ 

 หลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค (Base for segmenting consumer 
Market)  

 1.การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation)  คอื  การ
แบ่งตลาดออกมาตามเขตทางภูมศิาสตรท์ีม่คีวามแตกต่างกนั  เชน่  ทวปี  ประเภท  รฐั  จงัหวดั  
อ าเภอ  ต าบล  ทอ้งถิน่  หมู่บา้น  บรษิทัตอ้งใชก้ลยุทธก์ารตลาดใหแ้ตกต่างตามทีต่ ัง้ของตลาด  
และต้องให้ความสนใจในความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในความต้องการและความพอใจทาง
ภูมิศาสตร์  ตวัอย่างการแบ่งส่วนตลาดของธุรกิจที่อยู่อาศยัแบ่งตามภาค ได้แก่  ภาคเหนือ  
ภาคใต ้ ภาคตะวนัออก  ภาคกลาง 

 2.การแบ่งส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑป์ระชากรศาสตร ์(Demographic Segmentation)  คอื 
การแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์ตวัแปรทางประชากรศาสตร์  เช่น  อายุ  เพศ  ขนาดครอบครวั  
วฎัจกัรชวีติครอบครวั  รายได ้ อาชพี  การศกึษา  ศาสนา  เชือ้ชาต ิ และสญัชาต ิ ตวัแปรทาง
ประชากรศาสตร์เป็นเกณฑ์การแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคที่นิยมใชม้ากทีสุ่ด  อาจเป็นเพราะเป็นความ
ต้องการและความพอใจอตัราการใชผ้ลติภัณฑ์ของผู้บริโภค  มกัจะมคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปร
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ทางประชากรศาสตร์สูง หรือเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ  ตวัแปรทางประชากรศาสตร์ใช้เป็น
เกณฑแ์บ่งส่วนตลาดง่ายกวา่ตวัแปรอื่น 

 3.การแบ่งส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑล์กัษณะจตินิสยั (Psychographic Segmentation) ใช้
เกณฑร์ูปแบบการด าเนินชวีติ  บุคลกิภาพ  ชนชัน้ทางสงัคม  ค่านิยม ดงัมรีายละเอยีดดงันี้ 

 3.1 ชัน้ทางสงัคม (Social Class)  ชัน้ทางสงัคมมอีทิธพิลอย่างมากต่อความพงึพอใจใน
ผลติภณัฑ ์ เชน่  สงัคมของชนชัน้สูง  ชนชัน้กลาง  หรอืชนชัน้ล่าง  มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจ
ในเรื่องของรถยนต ์ เสือ้ผา้  เครื่องประดบั  เชน่  กจิกรรมพกัผอ่น  นิสยัการอ่าน และอื่น ๆ อกี
มากมาย 

 3.2 ค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชวีติ  (Value and Lifestyle)  ผูบ้รโิภคจะถูกจดักลุ่ม
ตามภาพลกัษณ์ส่วนตวั  ค่านิยมและความพงึพอใจ  รวมทัง้เจตคตติ่อสิง่ใดสิง่หนึ่ งและรูปแบบ
การใชช้วีติ  โดยพจิารณาจากกจิกรรมทีก่ระท า 

 3.3 บุคลกิภาพ (Personality)  บุคลกิภาพเป็นลกัษณะด้านจติวทิยาที่แตกต่างกนัของ
บุคคล  ซึ่งจะน าไปสู่พฤตกิรรมการตอบสนองต่อสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ  รวมทัง้มอีทิธพิลต่อการเลอืก
ซื้อผลติภณัฑข์องแต่ละคน  นกัการตลาดจงึใช้ตวัแปรทางบุคลกิภาพในการแบ่งส่วนตลาด  โดย
การสร้างบุคลกิตราสนิคา้ใหส้อดคล้องกบับุคลกิภาพของผูบ้รโิภค  ตวัอย่างเช่น  รถยนตฟ์อรด์
และเชฟโรเลตมกีารส่งเสรมิการขายโดยการใชบุ้คลกิภาพที่แตกต่าง  โดยก าหนดบุคลกิภาพ
ของ ผูซ้ื้อรถฟอร์ดว่า เป็นตวัของตวัเอง  อารมณ์ร้อนมคีวามร้อนส าหรบัการเปลี่ยนแปลง  มี
ความสนใจตนเองและส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ขณะที่เชฟโรเลตมกัจะเป็นพวกอนุรกัษ์นิยม  
มธัยสัถส์ านึกในชือ่เสยีง ไม่ตอ้งการความคดิแปลกไปจากปกต ิฯลฯ 

 4.การแบ่งส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑพ์ฤตกิรรม (Behavior Segmentation)  การแบ่งส่วน
ตลาดตามพฤติกรรม  แบ่งกลุ่มตามพื้นฐานความรู้  เจตคติ  การใช้หรือการสนองตอบต่อ
ผลติภณัฑ ์ นกัการตลาดเชือ่วา่   ตวัแปรดา้นพฤตกิรรมหลาย ๆ อย่าง  ไดแ้ก่ 

 4.1 โอกาสในการซื้อ (Purchase Occasion)  สทิธปิระโยชน์  สถานะของผูใ้ชผ้ลติภณัฑ ์ 
อตัราการใชผ้ลติภณัฑ ์ สถานะความภกัดตี่อผลติภณัฑ ์ และเจคตขิองผูซ้ื้อ  ตวัอย่างเชน่  โดย
ปกตแิลว้  เราจะทราบวา่คนส่วนใหญ่จะดื่มน ้าสม้คัน้ในมือ้เชา้  แต่บรษิทัผลติน ้าสมัไดพ้ยายาม
ส่งเสรมิการดื่มน ้าสม้ในชว่งเวลาอื่นดว้ย  เชน่  มือ้กลางวนั  มือ้เยน็ หรอืระหวา่งมือ้ 
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 4.2 การแสวงหาผลประโยชน์ (Benefit Sought)  เป็นที่ยอมรบัว่าส่วนใหญ่สาเหตุที่
ผูบ้รโิภคซื้อผลติภณัฑเ์พราะซื้อผลประโยชน์จากตวัผลติภณัฑ ์  เชน่  ซื้อยาสฟัีน  ผูบ้รโิภคบาง
กลุ่มต้องการยาสีฟันที่ให้คุณประโยชน์ป้องกนัฟันผุ  ผู้บริโภคบางกลุ่มต้องการยาสีฟันที่ให้
คุณประโยชน์ท าใหฟั้นขาวและปากมีกลิน่หอม  ดงันัน้บรษิทัตอ้งสามารถระบุผลประโยชน์ต่าง 
ๆ ที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์  ผลประโยชน์ที่ได้รบัจากผลิตภัณฑ์อาจพิจารณาด้าน
เหตุผล  เช่น  คุณภาพ  อายุ  การใชง้าน  ความประหยดั  และประโยชน์ด้านจติวทิยา  เช่น   
สวย  ทนัสมยั  สงัคมยอมรบัและยกย่อง ฯลฯ 

 4.3 สถานะของผู้ใช้ (User Status)  นักการตลาดแบ่งตลาดตามสถานะของผู้ใชเ้ป็น 
กลุ่มผูไ้ม่เคยใช ้ กลุ่มผูเ้คยใช ้ กลุ่มผูเ้ลกิใช ้ กลุ่มผูม้อี านาจซื้อ  กลุ่มผูใ้ชค้รัง้แรก  และกลุ่มผูใ้ช้
ประจ า  นักการตลาดต้องสร้างจุดสนใจไปยงัผูม้อี านาจซื้อทีน่่าจูงใจ  ภาวะเศรษฐกจิจะเป็นตวั
ตดัสนิวา่กลุ่มผูใ้ชใ้ดทีบ่รษิทัจะมุ่งเป้าไปหาในภาวะเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตชา้  บรษิทัจะตอ้งรวบรวม
ความพยายามของคนจูงใจผูใ้ชค้รัง้แรกในตลาดขัน้แนะน าผลติภณัฑ์  รวมทัง้รกัษาลูกค้าเก่า
ไม่ใหเ้ปลีย่นใจไปใชต้ราสนิคา้อื่น 

 4.4 อตัราการใชผ้ลติภณัฑ์ (Usage Rate)  การแบ่งส่วนตลาดโดยการใชอ้ตัราการใช้
ผลติภณัฑส์ามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มผูใ้ชผ้ลติภณัฑจ์ านวนน้อย  ปานกลาง  และมาก   โดยปกติ
กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ปริมาณมากจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ในตลาดเพียงเล็กน้อย  แต่เป็นลูกค้าที่มี
เปอร์เซ็นต์การบรโิภครวมอยู่ในอตัราสูง  ปกตนิักการตลาดเลอืกที่จะจูงใจผูใ้ชผ้ลติภณัฑ์หรอื
บรกิารปรมิาณสูงเพยีงรายเดยีวมากกวา่ผูใ้ชผ้ลติภณัฑใ์นปรมิาณทีน้่อยแต่มจี านวนมาก 

 4.5 สภาพความซื่อสตัย์  (Loyalty Status)  ผู้บริโภคบางกลุ่มมีความซื่อสตัย์ต่อตรา
ยีห่อ้  ใชส้นิคา้ยีห่อ้เดมิเป็นประจ า  แต่ผูบ้รโิภคบางกลุ่มไม่จงรกัภกัดตี่อตรายีห่อ้  มกีารเปลีย่น
ใชย้ีห่อ้อื่น ๆ อยู่เรื่อย ๆ นกัการตลาดจะพยายามสรา้งกลุ่มผูบ้รโิภคใหม้คีวามจงรกัภกัดใีนตรา
สนิคา้ของตนมากทีสุ่ด 

 4.6 ข ัน้ตอนความพร้อม (Stages of readiness)  ผู้บริโภคมีความพร้อมในการซื้อ
แตกต่างกนั  เช่น  บางคนยงัไม่รู้จ ักสนิค้าเลย  แต่บางคนกร็บัรู้  มขีอ้มูล  มคีวามสนใจและมี
ความต้องการในตวัผลติภณัฑ์นัน้  ความพร้อม ท าให้นักการตลาดใชแ้ผนการตลาดใหแ้ตกต่าง
กนัใหเ้หมาะสมกบัสภาพความพรอ้มของผูบ้รโิภค 

 4.7 เจตคต ิ(Attitude)  ความรู้สกึนึกคดิของผูบ้รโิภคที่มตี่อผลติภณัฑ์ เช่น  ชอบมาก  
ชอบเฉย ๆ  ไม่ชอบ  ซึ่งท าใหน้กัการตลาดใชเ้ครื่องมอืทางการตลาดแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 
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 การเลือกตลาดเป้าหมาย 

การเลอืกตลาดเป้าหมายสามารถกระท าได ้3 แบบ คอื 

1. การตลาดแบบไม่แยกความแตกต่าง (Undifferentiated Marketing) ตามวธิีนี้ธุรกจิ
ตดัสินใจที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดส่วนใหญ่มากกว่าตลาดส่วนย่อย ธุรกิจจะไม่
สนใจถงึ ความแตกต่างของตลาดแต่ละส่วน แต่จะมองตลาดในลกัษณะตลาดรวม โดยจะเน้นถงึ
ความตอ้งการทัว่ ๆ ไปมากกวา่ ความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั แลว้พยายามออกแบบสนิคา้เพียง
ชนิดเดยีว ใชส้่วนประสมการตลาดอย่างเดยีวเพื่อจงูใจคน หมู่มาก ขอ้ดขีองการใชก้ลยุทธน์ี้กค็อื
จะชว่ยใหธุ้รกจิประหยดัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

2. การตลาดแบบแยกความแตกต่าง (Differentation Marketing) ตามวิธีนี้  ธุรกิจจะ
ตดัสนิใจด าเนินการในตลาดย่อย ตัง้แต่สองส่วนขึน้ไป โดยออกแบบผลติภณัฑแ์ละจดัโปรแกรม
การตลาด ส าหรบัตลาดแต่ละส่วนโดยเฉพาะ เพื่อให้ยอดขาย รวมสูงขึ้น และต้องการอยู่ใน
ตลาดอย่างมัง่คัง่ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเป็นที่รู้จกัและเป็นที่ยอมรบัของลูกค้าท าให้เกดิ ความ 
จงรกัภกัดตี่อตราสนิค้าในทีสุ่ด อย่างไรกต็ามการใชก้ลยุทธน์ี้จะท าใหเ้ป็นการเพิม่ค่าใชจ้่ายใน
การประกอบธุรกจิ 

3. การตลาดแบบมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated Marketing) วธินีี้ธุรกจิจะใชส้่วนประสม
ทางการตลาดแบบเดียว เพื่อมุ่งเฉพาะตลาดส่วนใดส่วนหนึ่ง ทัง้นี้เนื่องจากบริษัทอาจจะมี
นโยบายตอ้งการจะเจาะตลาดเฉพาะส่วน หรอืบรษิทั อาจจะมทีรพัยากร จ ากดั 

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกตลาดเป้าหมาย 

1. ทรพัยากรของบรษิทั ในกรณทีีบ่รษิทัมทีรพัยากรอยู่อย่างจ ากดัหรอืมน้ีอย ธุรกจิควร
จะใชว้ธิกีารตลาดแบบมุ่งเฉพาะส่วน แต่ถ้าธุรกจิใดมทีรพัยากร มากอาจจะใชก้ารตลาดแบบ
แยกความแตกต่าง 

2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ถ้าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ควรใช้
การตลาดแบบไม่แยกความแตกต่าง แต่ถ้า ผลิตภัณฑ์มีลักษณะ แตกต่างกันก็ควรจะใช้
การตลาดแบบแยกความแตกต่าง หรอืการตลาดแบบมุ่งเฉพาะส่วน 

3. ขัน้ตอนในวงจรชวีติผลิตภัณฑ์ ถ้าผลิตภัณฑ์เพิ่งจะเริ่มออกสู่ตลาด คืออยู่ในข ัน้
แนะน ากค็วรจะใชก้ารตลาดแบบ ไม่แยกความแตกต่างหรอืการตลาด 
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แบบมุ่งเฉพาะส่วน ถ้าสินค้าอยู่ในข ัน้เจริญเตม็ที่ ธุรกิจควรจะใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ แยก
ความแตกต่าง 

4. ลกัษณะของตลาด ถ้าตลาดมลีกัษณะเหมอืนกนั คอืผูซ้ื้อมรีสนิยมเหมอืน ๆ กนั มี
ความตอ้งการคลา้ย ๆ กนั ควรใชก้ารตลาด แบบไม่แยกความแตกต่าง 

5. คู่แข่งขนั ถ้ามคีู่แข่งขนัมาก ธุรกจิควรจะใชก้ารตลาดแบบแยก ความแตกต่างหรือ
แบบมุ่งเฉพาะส่วน 

ธุรกจิส่วนใหญ่ในปัจจุบนันิยมใชก้ลยุทธก์ารแบ่งส่วนตลาด  เนื่องจากในตลาดรวมมกีาร
แข่งขนัสูง  และธุรกจิไม่สามารถเขา้ถงึตลาดทัง้หมดได ้ นักการตลาดจงึจ าเป็นต้องปฏบิตัติาม
ขัน้ตอนหลกั   3  ประการ  ได้แก่  การแบ่งส่วนตลาด (Market  Segmentation)  การก าหนด
ตลาดเป้าหมาย (Market  Targeting)  และก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Product  
Positioning)  หรอือาจเรยีกวา่ “STP   Marketing” 

 แนวคดิการแบ่งส่วนตลาด  แบ่งออกเป็น  2  แนวคดิ  คอื  แนวคดิการตลาดมวลรวม  
(Mass  Marketing)  และแนวคดิการตลาดแบบแบ่งส่วน (Segment  Marketing) 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

วนัดี รตันกายแก้ว, 2554 ได้ท าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการซื้อสนิค้าในเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์เฟซบุคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ 

ปัจจยัด้านพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าในเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุค ส่วนใหญ่มี
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารประเภทเสือ้ผา้ส าเรจ็รูปมากที่สุด จ านวนครัง้ที่ซื้อมากทีสุ่ด 
คอื 1-3 ครัง้ ค่าใชจ้่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อครัง้ 1,501- 2,000 บาท ไม่เคยซื้อจากแหล่งอื่นมาก
ที่สุด ใชก้ารตดัสนิใจซื้อด้วยตนเอง ไม่จ ากดัโอกาสในการซื้อ ทราบขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ค้นหา 
และมพีฤตกิรรมการกลบัมาซื้อซ ้าอย่างแน่นอน 

ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร ที่มผีลต่อการยอมรบัการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
เรยีงล าดบัคอื ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านราคา ด้านสนิค้า ด้านส่งเสรมิการตลาด ด้าน
กระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นบุคลากร ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ ลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยั
ทางด้านส่วนประสมการตลาดบรกิาร ที่มผีลต่อการยอมรบัการตดัสนิใจซื้อสินค้า ผูว้จิยัพบว่า 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ อาชพี แตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดต่างกนั แต่ระดบัการศกึษาต่างกนัใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่
ต่างกัน ดังนัน้ผู้ขายสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์ควรพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดใหเ้หมาะสมและสามารถตอบสนองความตอ้งการทีด่ทีีสุ่ดแก่ผูบ้รโิภค 

มนฑา แสงสว่าง, 2551 ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดค้าปลกีที่มี
ผลต่อการซื้อหนงัสอืของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมุทรสาคร ผลการวจิยัพบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่ในจงัหวดัสมุทรสาครเป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ระหว่าง 10,001-20,000 บาท เคยใชบ้รกิารร้านเอด็บุ๊ค
เซ็นเตอร์มากที่สุด ใชบ้รกิารเดอืนละ 2-3 ครัง้ ในช่วงวนัอาทติย์ โดยจะซื้อหนังสอืมูลค่าเฉลีย่
ระหว่าง 201 – 400 บาท ต่อครัง้ ประเภทหนังสือที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด ได้แก่ นิตยสาร 
ผูต้อบแบบสอบถามตดัสนิใจเลอืกซื้อหนงัสอืดว้ยตนเอง และส่วนใหญ่เหน็วา่รา้นหนงัสอืทีม่อียู่
ในจงัหวดัสมุทรสาคร ยงัตอบสนองความต้องการในการซื้อหนังสอืได้ไม่ครบถ้วน เนื่ องจากมี
หนังสอืไม่ตรงกบัความต้องการ หากมกีารจดัตัง้ร้านหนงัสอืขึน้ในจงัหวดัสมุทรสาคร ส่วนใหญ่
สนใจใชบ้รกิาร โดยในรา้นหนงัสอืควรมมีุมจ าหน่ายเครื่องเขยีนและอุปกรณ์การเรยีนเพิม่ 
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ในการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้
ความส าคญัต่อทุกปัจจยัในระดบัปานกลาง ตามล าดบัดงันี้ ปัจจยัดา้นราคาสนิคา้ ในเรื่องมรีะบบ
การรบัช าระเงนิที่ทนัสมยั ถูกต้อง ปัจจยัด้านสิง่อ านวยความสะดวกที่ลูกค้าสมัผสัได้ ในเรื่อง
ท าเลที่ตัง้อยู่ในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก ปัจจยัด้านสินค้าและการให้บริการ ในเรื่องมี
หนังสือใหม่ออกมาจ าหน่ายเสมอ ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด ในเรื่องมีการจดัเทศกาล
จ าหน่ายหนงัสอืราคาพเิศษ 

ภาวิณี กาญจนาภา, 2554 ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การบรหิารส่วนประสมการคา้ปลกีและ
การจดัการเชงิกลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม พบว่า ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเรจ็จะมมีุมมองทีช่ดัเจนเชงิกลยุทธ์การตลาด มกีารใชก้ลยุทธ์การตลาดจดัการร้านคา้
อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยให้ความใส่ใจกบัการดูแลสนิค้าภายในร้านคา้ การบรหิารการจดัวาง
และการจดัแสดงสนิค้าอย่างสม ่าเสมอ และมมีุมมองที่ชดัเจนเกีย่วกบัต าแหน่งที่ตัง้ของร้านคา้
เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัผูบ้รโิภคในเชงิปรมิาณที่
พบวา่ ปัจจยั 3 ประการ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภคจากร้านค้า
ปลกีแบบดัง้เดมิมากที่สุด คอื ชนิดของสนิค้าและบรกิาร การจดัวางแผนผงัร้านค้า ออกแบบ
รา้นคา้และการจดัแสดงสนิคา้ภายในรา้นคา้ และความสะดวกของท าเลทีต่ ัง้ของรา้นคา้ 

อมัพร แซ่โซว, 2556 ไดท้ าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการใช ้Facebook และพฤตกิรรม
การตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผา่น Facebook ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบวา่ 

1.) นักศกึษา มหาวทิยาลยัเอกชนในเขต กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน มสีดัส่วน
เพศหญงิและเพศชายใกลเ้คยีงกนั โดยส่วนใหญ่มรีายไดต้่อเดอืน น้อยกวา่ 5,000 บาท 

2.) พฤตกิรรมการใชง้าน Facebook ส่วนใหญ่มจีุดประสงค์ เพื่อความบนัเทงิเป็นหลกั
และมคีวามถีใ่นการใชง้าน Facebook ทุกวนั โดยส่วนใหญ่ใช ้Facebook มากกวา่ 2 ชัว่โมงต่อ
ครัง้ ช่วงเวลาที่นิยมใช้งาน Facebook มากที่สุด คือ 16:01 น. – 20:00 น. ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการใช ้Facebook มากกว่า 2 ปีขึน้ไป และนิยมใชง้าน Facebook ภายในทีพ่กั
อาศยั 

3.) การวเิคราะห์แนวโน้มในการซื้อสนิคา้ พบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่ ซื้อสนิค้าจากการ
เปิดรบัโฆษณาโดยตรงจากเครอืขา่ยเพื่อน รบัจากโฆษณาโดยตรงของ Facebook และรบัจาก
โฆษณาจากกลุ่มหรอืแฟนเพจบน Facebook ในระดบัปานกลาง 
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4.) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ และรายได้ของ
นกัศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มในการซื้อสนิคา้ผา่น Facebook โดย เพศหญงิ มแีนวโน้ม
ในการซื้อสนิคา้ผ่าน Facebook จากการเปิดรบัโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ทัง้จากเครอืขา่ยเพื่อน 
จากโฆษณาตรงบน Facebook และจากแฟนเพจบน Facebook มากกว่า เพศชาย ส่วนผูท้ี่มี
รายได้มาก มแีนวโน้มในการซื้อสนิคา้ผ่าน Facebook จากการเปิดรบัโฆษณาในรูปแบบต่างๆ 
ทัง้จากเครอืขา่ยเพือ่น จากโฆษณาตรงบน Facebook และจากแฟนเพจบน Facebook มากกวา่ 
ผูท้ีม่รีายไดน้้อย 

5.) ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 2 พฤตกิรรมการใชง้าน Facebook ได้แก่ จุดประสงค์
หลกัในการใช ้Facebook ความถีใ่นการใช ้Facebook ระยะเวลาในการใช ้Facebook ชว่งเวลา
ในการใช้  Facebook ประสบการณ์ในการใช้  Facebook และสถานที่ ใช้  Facebook มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มในการซื้อสนิคา้ผา่น Facebook 

5.1) ผูท้ี่มจีุดประสงค์หลกัในการใช ้Facebook เพื่อความบนัเทงิ และตดิตามกจิกรรม
ต่างๆ มแีนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผา่น Facebook จากการเปิดรบัโฆษณาต่างๆ มากกวา่ 
ผูท้ีม่จีุดประสงคห์ลกัในการใช ้Facebook เพื่อการศกึษา และเพื่อตดิตามขา่วสารบา้นเมอืง 

5.2) ผูท้ี่ใช ้Facebook ทุกวนั มแีนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่าน Facebook จาก
การเปิดรบัโฆษณาต่างๆ มากกวา่ ผูท้ีใ่ช ้Facebook น้อยกวา่ 2 -3 วนัต่อสปัดาห ์

5.3) ผูท้ี่ใช ้Facebook มากกว่า 30 นาท ี– 60 นาทตี่อครัง้ มแีนวโน้มในการตดัสนิใจ
ซื้อสนิคา้ผา่น Facebook จากการเปิดรบัโฆษณาต่างๆ มากกวา่ ผูท้ีใ่ช ้Facebook น้อยกวา่ 30 
บาทต่อครัง้ 

5.4) ผู้ที่ใช้ Facebook ในช่วงเวลา 08:01 น. – 12:00 น. และช่วงเวลา 16:01 น. – 
20:00 น. มีแนวโน้มในการตดัสินใจซื้อสินค้าผ่าน Facebook จากการเปิดรบัโฆษณาต่างๆ 
มากกวา่ ผูท้ีใ่ช ้Facebook ในชว่งเวลา 12:01 น. – 16:00 น. 

5.5) ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ Facebook มากกว่า 1 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มในการ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่าน Facebook จากการเปิดรบัโฆษณาต่าง มากกว่า ผูท้ี่มปีระสบการณ์ใน
การใช ้Facebook น้อยกวา่ 1 ปี 
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5.6) ผู้ที่ใช้ Facebook ภายในที่พักอาศยั มีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
Facebook จากการเปิดรบัโฆษณาต่างๆ มากกว่า ผู้ที่ใช้ Facebook ในสถานศกึษา และร้าน
อนิเทอรเ์น็ต 

สวิุมล ข าล้วน, 2553 ไดท้ าการศกึษาเรื่อง กระบวนการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผา่นอนิเทอร์
เนตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ 

 1) ผูบ้รโิภคมกีระบวนการตดัสนิใจซื้อแตกต่างกนั  

 2) ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจซื้อไม่แตกต่างกนั แต่
ผูบ้รโิภคที่มเีพศและอายุแตกต่างกนัมกีระบวนการตดัสนิใจซื้อดา้นการแสวงหาขอ้มูลแตกต่าง
กนั อาชพีแตกต่างกนัมกีระบวนการตดัสนิใจซื้อดา้นการแสวงหาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก 
การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกหลังการซื้อแตกต่างกนัรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมี
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหาแตกต่างกัน  ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
กระบวนการตดัสนิใจซื้อดา้นการประเมนิทางเลอืกแตกต่างกนั  

 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาส่งผลต่อการรบัรูปั้ญหาและการตดัสนิใจซือ้ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายส่งผลต่อการประเมินทางเลือก และการตัดสินใจซื้อ ด้านการ
ส่งเสรมิการขายส่งผลต่อการการตดัสนิใจซื้อ แต่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ์
ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื้อในทุกด้าน ด้านราคาไม่ส่งผลต่อการแสวงหาขอ้มูล การ
ประเมนิทางเลอืกและความรู้สกึหลงัการซื้อ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่ส่งผลต่อการรบัรู้
ปัญหา การแสวงหาขอ้มูล และความรู้สกึหลงัการซื้อ ด้านการส่งเสรมิการขายไม่ส่งผลต่อการ
รบัรูปั้ญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก และความรูส้กึหลงัการซื้อ 
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ตารางที ่2.1 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือ
หนังสือ (ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบั
ตวัแปรท่ีจะศึกษาใน
รายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรูเ้ก่ียวกบั
ตวัแปรจากผลงาน

น้ี 
ศวิฤทธิ ์พงศกรรงัศลิป์ หลกัการตลาด ปี 2555 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค กระบวนการในการ

ตดัสนิใจซื้อของ
ผูบ้รโิภค 5 ขัน้ตอน 
1.การตระหนักถงึ
ความจ าเป็น 
2.การแสวงหาขอ้มลู 
3.การประเมนิผล
ทางเลอืก 
4.การตดัสนิใจซือ้ 
5.การประเมนิผลหลงั
การใช ้

ภเิษก ชยันิรนัดร์ E-Commerce และ 
Online Marketing ปี 
2556 

ประเภทของโซเชยีล
มเีดยี 

1.บลอ็ก 
2.ทวติเตอร์และไมโค
รบลอ็กอื่นๆ 
3.โซเชยีลเน็ตเวริ์ค 
4.การแบ่งปันสือ่ 
5.โซเชยีลนิวส ์
6.กระทูอ้อนไลน์ 

http://www.marketingoops.com/reports/
behaviors/10-fact-consumer-behaviors-
on-facebook/ 

10 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค
บน Facebook ที่นักการ
ตลาดตอ้งรู ้

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 1.ลกูคา้มปีฏสิมัพนัธ์
กบัแบรนดบ์น 
facebook มากกว่า 
social media อื่นๆ 
2) 56% ของผูบ้รโิภค
อยากที่จะบอกต่อ
เพื่อนหลงัจากได้
ตดิตามแบรนดบ์น 
facebook 
3) 51% ของผูบ้รโิภค
อยากที่จะซื้อสนิคา้
หลงัจากที่ไดต้ดิตาม 
4) 52% ของผูท้ี่
ออนไลน์บอกว่าใช้
เวลาอยา่งน้อย 1 
ชัว่โมงต่อสปัดาหใ์น 
facebook 
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ตารางที ่2.1 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือ
หนังสือ (ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบั
ตวัแปรท่ีจะศึกษาใน
รายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรูเ้ก่ียวกบัตวั
แปรจากผลงานน้ี 

   5) 76% ของกลุม่ตวัอยา่ง
บอกว่าไมเ่คยคดิที่จะ 
unlike แบรนดบ์น 
facebook 
6) 77% ของผูบ้รโิภคจะ
สือ่สารกบัแบรนดโ์ดยการ
อ่านโพสต ์
7) 78% ของผูบ้รโิภคที่
กด like แบรนดบ์น 
facebook มแีบรนดท์ี่ 
like เกนิ 10 แบรนด์ 
8) 58% ของผูบ้รโิภค
บอกว่า like แบรนดบ์น 
facebook เพราะว่าเขา
เป็นลกูคา้ 
9) 45% ของกลุม่ตวัอยา่ง
ใชเ้วลาสว่นใหญ่ในหน้า 
newsfeed 
10) 69% ของผูบ้รโิภค
ตอ้งการฟังแคบ่างแบรนด์
มากกว่าทุกแบรนดท์ี่ like 

http://thumbsup.in.th/2013/08/types-
of-facebook-user/ 

เอก็ซ์เรยพ์ฤตกิรรม 9 
ประเภทของกลุม่
ผูใ้ชง้าน Facebook 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 1.กลุม่นักสะกดรอย (The 
Stalker) 
2.กลุม่ผูส้งูอาย ุ(The 
Baby Boomer) 
3.กลุม่ผูเ้ลน่หน้าใหม ่
(The Newbie) 
4.กลุม่ที่รกัการโพสและ
แชร์เป็นชวีติจติใจ (The 
Over-Sharer) 
5.กลุม่นักประชาสมัพนัธ ์
(The Brand Promoter) 
6.กลุม่ที่กลวัเสยีความ
เป็นสว่นตวั (The Fearful 
User) 
7.กลุม่ที่ชอบโพสและแชร์
เพื่อสรา้งกระแส (The 
Curator) 
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ตารางที ่2.1 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือ
หนังสือ (ระบุปีท่ี

พิมพ)์ 

ผลงานน้ี
เก่ียวข้องกบั
ตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาใน
รายงานตวั
แปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรูเ้ก่ียวกบั
ตวัแปรจากผลงานน้ี 

   8.กลุม่นักเลน่เกม 
(The Gamer) 
9.กลุม่ที่ม ีFacebook 
ไวเ้ฉยๆ (The Non-
User) 

http://shows.voicetv.co.th/voice-market/181644.html JATOMI FITNESS 
เตรยีมเปิดสาขาใน
ไทย 
 

สว่นแบ่ง
การตลาด 

ตลาดฟิตเนสในไทย
เตบิโต 10-15% ต่อปี 
และคนไทยเป็นสมาชกิ
ฟิตเนสเพยีง 2% ของ
จ านวนประชากร 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/630663 “Spornosexual” เท
รนดต์ลาด หนุ่มล ่า 
กลา้มโต 

พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 

กลยทุธ ์HIS คอื 
H = Health คณุสมบตัิ
ตอ้งดตี่อสขุภาพ 
I = Information ให้
ขอ้มลู 
S = Show off อวดได้
ไมอ่ายใคร 

http://goo.gl/AF3tvz ฟิตเนสหมืน่
ลา้นบูมสวน
เศรษฐกจิฯ 

สว่นแบ่ง
การตลาด 

แมส้ภาพเศรษฐกจิจะ
ไมด่มีากนัก แต่ธรุกจิ
ฟิตเนสกลบัมกีาร
เตบิโตอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเตบิโต 10-15% 
ต่อปี และคาดว่าใน
ปัจจบุนัมมีลูคา่ตลาด
รวมไมต่ ่ากว่า 10,000 
ลา้นบาท 

http://goo.gl/HBZh5d Spornosexual ลว้ง
เรื่องลบัๆ มดัใจ
ผูบ้รโิภค “ชาย
กลา้มโต” 
(ออนไลน์) 

พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 

ชายกลา้มโตมกัลงทุน
สงูเพื่อการดแูลตวัเอง 
ทัง้เวลาและทุนทรพัย ์
กลา้ใชจ้า่ยกบัสิง่ที่
พอใจ และเป็นลกูคา้ใน
ระยะยาว 

http://mkisgolf.blogspot.com/2015/04/blog-
post_87.html 

การแบ่งสว่นตลาด
และการเลอืกตลาด
เป้าหมาย 

STP 
Marketing 

ลกัษณะการแบ่งสว่น
ตลาดที่ด ี
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ตารางที ่2.2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ
ช่ือบทความ 

วตัถปุระสงคข์อง
การวิจยั 

ขอบเขตของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ี 

วนัด ีรตัน
กายแกว้ 
(2554) 

พฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้ในเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์เฟซ
บุคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

- ศกึษาพฤตกิรรม
การซื้อสนิคา้ใน
เครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ 
- ศกึษาปัจจยั
ทางดา้นสว่น
ประสมการตลาด
บรกิารที่มผีลต่อ
การยอมรบัและ
ตดัสนิใจซื้อ 

1.กลุม่ผูใ้ชเ้ฟซบุค
ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
2.เขต
กรุงเทพมหานคร 

ใชแ้บบสอบถามใน
การรวบรวมขอ้มลู 
การวเิคราะหส์ถติิ
ใช ้t-test และ 
One-way ANOVA  

ผูซ้ื้อสนิคา้ในเฟซ
บุค สว่นใหญ่มี
พฤตกิรรมซือ้
สนิคา้ประเภท
เสือ้ผา้ส าเรจ็รูป
มากที่สดุและเพศ 
อาย ุสถานภาพ 
รายไดแ้ละอาชพีที่
แตกต่างให้
ความส าคญัต่อ
ปัจจยัสว่นผสม
ทางการตลาด
ต่างกนั 

มนฑา แสง
สว่าง 
(2551) 

ปัจจยัสว่นผสม
การตลาดคา้ปลกีที่
มผีลต่อการซือ้
หนังสอืจากรา้น
หนังสอืของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดั
สมทุรสาคร 

- ศกึษาปัจจยัสว่น
ประสมการตลาด
คา้ปลกีที่มผีลต่อ
การซื้อหนังสอืจาก
รา้นหนังสอืของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดั
สมทุรสาคร 

- ผูบ้รโิภคใน
จงัหวดั
สมทุรสาคร 
เฉพาะที่เคยซื้อ
หนังสอืจากรา้น
หนังสอื 

ใชแ้บบสอบถามใน
การรวบรวมขอ้มลู 
และวเิคราะหด์ว้ย
สถติเิชงิพรรณา
ประกอบดว้ย 
ความถี่ รอ้ยละ 
และคา่เฉลี่ย โดย
ใชม้าตรวดั Rating 
Scale 

ผูบ้รโิภคให้
ความส าคญักบั
ปัจจยัสว่นประสม
การตลาดคา้ปลกี
ทุกปัจจยัในระดบั
ปานกลาง 

ภาวณีิ 
กาญจนา
ภา (2554) 

การบรหิารสว่น
ประสมการคา้ปลกี
และการจดัการ
เชงิกลยทุธ์
การตลาดของ
รา้นคา้ปลกีแบบ
ดัง้เดมิ 

- ศกึษา
ผูป้ระกอบการ
รา้นคา้ปลกีแบบ
ดัง้เดมิถงึการ
ด าเนินกจิกรรม
สว่นประสมการคา้
ปลกีและแนวคดิ
เชงิกลยทุธ์
การตลาดในการ
บรหิารจดัการ
รา้นคา้ 

- ผูป้ระกอบการ
รา้นคา้ปลกีแบบ
ดัง้เดมิที่มที าเล
ที่ต ัง้ของรา้นคา้อยู่
ใน 6 เขตพื้นที่
ของเทศบาล
ปราณบุร ีจ.
ประจวบครีขีนัธ์
จ านวน 76 รา้นคา้ 

ใชว้ธิกีารเกบ็
แบบสอบถามโดย
การสุม่ตวัอยา่ง
แบบสดัสว่น
ร่วมกบัการใชว้ธิี
สุม่ตวัอยา่งแบบจง
ใจ และทดสอบ
สมมตฐิานโดยใช้
วธิกีารวเิคราะห์
ความถดถอยเชงิ
พห ุ

จ าแนกลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการ
รา้นคา้ออกเป็น 2 
กลุม่ คอื ประสบ
ความส าเรจ็และที่
ประสบปัญหาใน
การด าเนินธรุกจิ 
โดยสว่นประสม
ทางการตลาดและ
การวางกลยทุธม์ี
สว่นส าคญัตอ่
ผลลพัธข์อง
ผูป้ระกอบการ 
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ตารางที ่2.2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ
ช่ือบทความ 

วตัถปุระสงคข์อง
การวิจยั 

ขอบเขตของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ี 

อมัพร แซ่
โซว (2556) 

พฤตกิรรมการใช ้
Facebook และ
พฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้
ผ่าน Facebook 
ของนักศกึษา
มหาวทิยาลยั
เอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

- ศกึษา
ความสมัพนัธ์
ระหว่างลกัษณะ
ทางประชากรกบั
การตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้จาก 
Facebook 
- ศกึษา
ความสมัพนัธ์
ระหว่างพฤตกิรรม
การใช ้Facebook 
กบัการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้บน 
Facebook 

1.นักศกึษา
มหาวทิยาลยั
เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร 
2.เขต
กรุงเทพมหานคร 

ใชแ้บบสอบถามใน
การรวบรวมขอ้มลู
และวเิคราะหด์ว้ย
การหาคา่
สมัประสทิธิแ์อลฟ่า
ของครอนบาค 

สว่นใหญ่มี
จดุประสงคใ์ชเ้พื่อ
ความบนัเทงิเป็น
หลกัและนิยมใช ้
Facebook ภายใน
ที่พกัอาศยัและ
สว่นใหญ่ซื้อสนิคา้
จากการรบั
โฆษณาผ่านกลุม่
เพื่อน 

สวุมิล ข า
ลว้น 
(2553) 

กระบวนการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้
ผ่านอนิแทอร์เนต
ของผูบ้รโิภคใน
เขต
กรุงเทพมหานคร 

ศึกษาและ
เปรียบเทียบ
กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
ผา่นอินเทอร์เนต
ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่
มีลกัษณะส่วน
บุคคลแตกต่างกนั 
รวมทั้งศึกษา 
ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด
ส าหรับการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ที่
ส่งผลต่อ
กระบวนการ
ตดัสินใจ 
ซ้ือสินคา้ผา่นอิน
เทอร์เนตของ
ผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ที่ใชอ้นิเทอร์เนต
และเคยซื้อสนิคา้
ผ่านอนิเทอร์เนต 
จ านวน 400 
ตวัอยา่ง 

ใชแ้บบสอบถามใน
การรวบรวมขอ้มลู 
และวเิคราะหด์ว้ย
สถติ ิChi-Square 
และ F-test 

1.ผูบ้รโิภคมี
กระบวนการ
ตดัสนิใจซื้อที่
แตกต่างกนั 
2.ปัจจยัส่วน 

ประสมทางการ
ตลาดดา้นราคา
ส่งผลต่อการรับรู้
ปัญหาและการ
ตดัสินใจซ้ือ ดา้น
ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
ส่งผลต่อการ
ประเมินทางเลือก 
และการตดัสินใจ
ซ้ือ ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย
ส่งผลต่อการการ
ตดัสินใจซ้ือ 
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ประชากรท่ีจะศึกษา       ประชากรกลุ่มย่อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7 กรอบแนวคดิส าหรบัการวจิยัเพื่อการแบ่งกลุ่ม 

 

 

ผูใ้ชบ้รกิาร Facebook ชาวไทย
เพศชายทีเ่คยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมแีรงตา้นและอาศยัใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

    กลุ่มที ่1         กลุ่มที ่2 

 

    กลุม่ที ่3          ......... 

 

ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก (Retailing Mix) 

   - สนิคา้ 

   - ราคาสนิคา้ 

   - การส่งเสรมิการตลาดและการบรกิาร 

   - การวางผงัรา้นคา้ ออกแบบรา้นคา้และการสรา้งบรรยากาศ 

   - ท าเลทีต่ ัง้และชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 

     

 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยผู้ซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายแบบมีแรงต้านผ่าน Facebook ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดก้ าหนดแหล่งขอ้มูลทีใ่ชใ้นการศกึษา โดยใชข้อ้มูลปฐมภูม ิ(Primary 
data) ซึ่งใชว้ธิกีารออกแบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลกี
ทีม่ผีลต่อการซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผูว้จิยัจงึขอน าเสนอวธิกีารด าเนินการวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 5 ข ัน้ตอน คอื 

 1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 2.ตวัแปรในการศกึษา 

 3.เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 4.การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 5.การวเิคราะหข์อ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีผู่ว้จิยัศกึษาในครัง้นี้ คอื ชาวไทยเพศชาย ทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปและเคย
ซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่าน Facebook รวมทัง้อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ โดย 
การประมาณการจากจ านวนลูกคา้ทีต่ดิตามร้านคา้ใน Facebook ที่จ าหน่ายอุปกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมแีรงตา้นต่างๆนัน้ โดยวดัจากจ านวนการกด Like ตดิตามบนหน้าเพจของรา้นคา้ ซึ่ง
อยู่ทีป่ระมาณ 300,000 คน เชน่ รา้นขายดมัเบลราคาถูก (หน้า 5) และจากขอ้มูลของ Zocialinc 
หากเทียบสัดส่วนคนกรุงเทพฯเพศชายที่ใช้บริการ Facebook กับประชากรเพศชายที่ใช้ 
Facebook ในประเทศไทยจะอยู่ทีป่ระมาณ 55% ซึ่งได้จ านวนประมาณ 165,000 คน และก่อน
ท าการเกบ็ขอ้มูลจะสอบถามวา่เคยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่นทาง Facebook 
หรอืไม่ หากเคยจงึจะขอท าการเกบ็ขอ้มูล
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กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาได้แก่ ชาวไทยเพศชาย ทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปและเคยซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น Facebook รวมทัง้อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ 

 จากการเปิดตารางของ Krejcie & Morgan ซึ่งหากประชากรมจี านวนตัง้แต่ 100,000  
คนขึน้ไป โดยใชร้ะดบัค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั 95% และมคี่าความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 5% จะได้
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 384 ตวัอย่าง ดงัแสดงในภาพที ่8 แต่เนื่องจากขอ้จ ากดัทางดา้น
เวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัจงึลดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเหลอืเพยีง 200 ตวัอย่าง ท า
ใหง้านวจิยัในครัง้นี้มคี่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที ่6.93% 

 

ภาพที ่8 แสดงตารางของ Krejcie & Morgan 
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ตวัแปรในการศึกษา 

ตารางที ่3.1 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มูลเชงิลกัษณะ 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถาม 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) ต้นแบบของ
ค าถาม 

[อาย]ุ 
Nominal 

ปัจจบุนัท่านอาย ุ เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o 20-29 
o 30-39 
o 40-49 
o 50-59 
o ตัง้แต่อาย ุ60 ปีขึน้ไป 

ภาวณีิ 
กาญจนาภา 
(2554) 
งานวจิยัเรื่อง 
การบรหิาร
สว่นประสม
การคา้ปลกี
และการจดัการ
เชงิกลยทุธ์
การตลาดของ
รา้นคา้ปลกี
แบบดัง้เดมิ 

[สถานภาพ] 
Nominal 

สถานภาพปัจจบุนั
ของท่าน 

เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o โสด 
o สมรส 
o หมา้ย 
o หยา่รา้ง 

[ศาสนา] 
Nominal 

ท่านนับถอืศาสนา เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o พุทธ 
o ครสิต ์
o อสิลาม 
o อื่นๆ 

[การศกึษา] 
Nominal 

การศกึษาสงูสดุ เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o ต ่ากว่า ม.6 
o ม.6/ป.ว.ช. 
o อนุปรญิญา/ป.ว.ส. 
o ปรญิญาตร ี
o ปรญิญาโท 
o ปรญิญาเอก 

[อาชพี] 
Nominal 

อาชพีปัจจบุนั เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o นักเรยีน/นักศกึษา 
o เจา้ของกจิการ 
o พนักงานรฐัวสิาหกจิ 
o รบัจา้งทัว่ไป 
o พนักงานเอกชน 
o รบัราชการ 
o อื่นๆ ระบุ .......... 

[รายได]้ 
Nominal 

รายไดต้่อเดอืนของ
ท่าน 

เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o ต ่ากว่า 10,000 บาท 
o 10,001- 20,000 บาท 
o 20,001- 30,000 บาท 
o 30,001- 40,000 บาท 
o 40,001- 50,000 บาท 
o มากกว่า 50,001 บาท 
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ตารางที ่3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มูลเชงิพฤตกิรรม 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถาม 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) ต้นแบบของ
ค าถาม 

[จดุประสงค]์ 
Nominal 

ท่านออกก าลงักาย
แบบมแีรงตา้นโดยมี
จดุประสงคห์ลกัเพื่อ

อะไร 

เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o เพื่อลดน ้าหนัก 
o เพื่อเพิม่น ้าหนัก 
o เพื่อเสรมิสรา้ง

เสน่ห์ 
o เพื่อสขุภาพ 
o เพื่อการกฬีา 

วนัด ีรตันกายแกว้ 
(2554) เรื่อง 
พฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้ในเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์เฟซ
บุคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
และ อมัพร แซ่โซว 
(2556) เรื่อง 
พฤตกิรรมการใช ้
Facebook และ
พฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้
ผ่าน Facebook 
ของนักศกึษา
มหาวทิยาลยัเอกชน
ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

[ความถี]่ 
Nominal 

ท่านออกก าลงักาย
แบบมแีรงตา้นกี่วนัต่อ

สปัดาห์ 
 

เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o 7 วนั 
o 4-6 วนั 
o 2-3 วนั 
o 1 วนั 
o น้อยกว่า 1 วนัต่อ

สปัดาห์ 
[เวลาต่อวนั] 

Nominal 
ใน 1 ครัง้ที่ออกก าลงั
กายท่านออกก าลงักาย
แบบมแีรงตา้นนาน

เท่าใด 
 

เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o น้อยกว่า 30 นาท ี
o 30-60 นาท ี
o 1 -2 ชัว่โมง 
o 2-3 ชัว่โมง 
o มากกว่า 3 ชัว่โมง 

[ระยะเวลา] 
Nominal 

ท่านออกก าลงักาย
แบบมแีรงตา้นมาระยะ
เวลานานเท่าใดแลว้ 

เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o ต ่ากว่า 3 เดอืน 
o 4-6 เดอืน 
o 6-12 เดอืน 
o 1-2 ปี 
o 2 ปีขึน้ไป 

[ช่วงเวลา] 
Nominal 

สว่นใหญ่ท่านออก
ก าลงักายแบบมแีรง
ตา้นในช่วงเวลาใด 

เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o 00:01 – 04:00 
o 04:01 – 08:00 
o 08:01 – 12:00 
o 12:01 – 16:00 
o 16:01 – 20:00 
o 20:01 – 00:00 

[สถานที]่ 
Nominal 

สว่นใหญ่ท่านออก
ก าลงักายแบบมแีรง
ตา้นในสถานทีใ่ด 

เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o บา้น 
o ที่ท างาน 
o ฟิตเนส 
o สถานศกึษา 
o อื่นๆ ระบุ ...... 

[เคยซื้อมาก่อน] 
Nominal 

ท่านเคยซื้ออุปกรณ์
ออกก าลงักายแบบมี

แรงตา้นผ่าน 
facebook มาก่อน

หรอืไม ่

เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o เคย 
o ไมเ่คย 
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ตารางที ่3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มูลเชงิพฤตกิรรม (ต่อ)  

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถาม 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) ต้นแบบของค าถาม 

[อุปกรณ์ที่เคยซื้อ] 
Nominal 

ท่านเคยซื้ออุปกรณ์
ออกก าลงักายแบบมี

แรงตา้นผ่าน 
facebook ไดแ้ก่

อะไรบา้ง 

เลอืกไดห้ลาย
ตวัเลอืก 

o ดมัเบล 
o บาร์เบล 
o แผ่นน ้าหนัก 
o มา้นัง่ปรบัระดบั 
o เครื่องแมชชนี 
o อื่นๆ ระบุ...... 

วนัด ีรตันกายแกว้ 
(2554) เรื่อง 
พฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้ในเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์เฟซบุค
ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
และ อมัพร แซ่โซว 
(2556) เรื่อง 
พฤตกิรรมการใช ้
Facebook และ
พฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่าน 
Facebook ของ
นักศกึษา
มหาวทิยาลยัเอกชน
ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

[ความถี่ในการซื้อ] 
Nominal 

ใน 1 ปีท่านซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมแีรงตา้น
ผ่าน facebook บ่อย

เพยีงใด 

เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o เดอืนละครัง้ 
o 2-4 เดอืน/ครัง้ 
o 5-8 เดอืน/ครัง้ 
o 9-12 เดอืน/ครัง้ 
o มากกว่า 1 ปี/ครัง้ 

[ซื้อซ ้า] 
Nominal 

ท่านจะซื้ออุปกรณ์
ออกก าลงักายแบบมี

แรงตา้นผ่าน 
facebook อกีหรอืไม ่

เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o ซื้อ 
o ไมซ่ื้อ 
o ไมแ่น่ใจ 

[คา่ใชจ้า่ย] 
Nominal 

คา่ใชจ้า่ยเฉลี่ยต่อ
ครัง้ในการซื้อ

อุปกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมแีรงตา้น
ผ่าน facebook ของ

ท่านคอืเท่าใด 

เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o ต ่ากว่า 1,000 บาท 
o 1,001 – 5,000 

บาท 
o 5,001 – 10,000 

บาท 
o 10,001– 20,000 

บาท 
o มากกว่า 20,001 

บาท 
[การตดัสนิใจ] 

Nominal 
ผูม้สีว่นในการ
ตดัสนิใจการซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมแีรงตา้น
ผ่านทาง facebook 
ของท่านมากที่สดุคอื

ใคร 

เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o ตดัสนิใจดว้ยตนเอง 
o เพื่อน/แฟน 
o บุคคลในครอบครวั 
o สมาชกิใน 

Facebook 
o อื่นๆ ระบุ ......... 

[แหลง่ขา่ว] 
Nominal 

ท่านทราบขอ้มลูการ
ขายอุปกรณ์ออก

ก าลงักายแบบมแีรง
ตา้นบน Facebook 
มาจากแหลง่ใด 

เลอืกไดห้น่ึง
ตวัเลอืก 

o เวบ็ไซต์คน้หา 
o โฆษณาออนไลน์ 
o เพื่อนแนะน า 
o โฆษณาใน 

facebook 
o สมาชกิใน 

facebook 
o อื่นๆ ระบุ...... 
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ตารางที ่3.3 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มูลเกีย่วกบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดคา้ปลกี 

ช่ือตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถาม 

ลกัษณะของค าตอบ  ตวัเลือก (ถ้ามี) ต้นแบบของ
ค าถาม 

[สว่นประสม
การตลาดคา้

ปลกี] 
Scale 

ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดค้าปลีก 
-ด้านสินค้าของร้านค้าบน 
Facebook 
1.มสีนิคา้หลากหลาย เช่น 
ดมัเบล บาร์เบล มา้นัง่ปรบัระดบั 
เป็นตน้ 
2.มสีนิคา้หลากหลายยี่หอ้ 
3.มสีนิคา้ที่มยีีห่อ้น่าเชื่อถอื
จ าหน่าย 
4.มสีนิคา้ที่ไดร้บัความนิยม 
5.มสีนิคา้ใหมจ่ าหน่ายเสมอ 
6.สนิคา้มคีวามสวยงาม โดดเดน่ 
7.สนิคา้มกีารรบัประกนัเปลีย่น
หรอืคนืได ้
8.มขีอ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้ครบถว้น 
-ด้านราคาของร้านค้าบน 
Facebook 
1.ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพของ
สนิคา้ 
2.ราคาสนิคา้ถูกกว่าการซือ้ดว้ย
วธิอีื่น 
3.มคีวามหลากหลายในการช าระ
เงนิ 
4.มรีะบบความปลอดภยัในการ
ช าระเงนิ 
5.มกีารแสดงราคาสนิคา้อยา่ง
ชดัเจน 
6.ราคาสามารถต่อรองได ้
-ด้านการส่งเสริมการตลาด
และการบริการของร้านค้าบน 
Facebook 
1.ใชส้ือ่โฆษณาดา้นสือ่สิง่พมิพ์ 
2. ใชส้ือ่โฆษณาดา้นวทิย ุ
3.ใชส้ือ่โฆษณาดา้นโทรทศัน์ 

มาตรวดัแบบ Likert-Scale 1.ส าคญัน้อย
ที่สดุ 
2.ส าคญัน้อย 
3.ปานกลาง 
4.ส าคญัมาก 
5.ส าคญัมากที่สดุ 

ภาวณีิ กาญจนา
ภา (2554) 
งานวจิยัเรื่อง การ
บรหิารสว่นประสม
การคา้ปลกีและ
การจดัการเชงิกล
ยทุธก์ารตลาดของ
รา้นคา้ปลกีแบบ
ดัง้เดมิ 
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ตารางที ่3.3 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มูลเกีย่วกบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดคา้ปลกี (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถาม 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก 
(ถ้ามี) 

ต้นแบบของ
ค าถาม 

 4.ใชส้ือ่โฆษณาทาง
อนิเตอร์เน็ต เช่น ป้ายโฆษณา
บนเวบ็ไซต์ (Banner 
Advertising) 
5.มกีารโฆษณาอยา่งสม ่าเสมอ 
6.มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการ
ขาย เช่น ลด แลก แจก แถม 
ชงิโชค 
7.มกีารจดัอนัดบัสนิคา้ขายดี
บนหน้า Facebook 
8.มกีารจดักจิกรรมเพื่อ
ช่วยเหลอืสงัคม เช่น ยอด
จ าหน่ายเพื่อช่วยภยั
แผ่นดนิไหว 
9.มบีรกิารประกอบและตดิตัง้
สนิคา้ใหท้ี่บา้น 
10.มบีรกิารรบัสัง่สนิคา้ที่ไมม่ี
จ าหน่ายในรา้นทัว่ไป 
11.พนักงานสภุาพมมีนุษย
สมัพนัธด์เีมือ่มกีารตดิต่อ
สอบถาม 
12.พนักงานมคีวามรูเ้กี่ยวกบั
สนิคา้และตอบค าถามไดเ้ป็น
อยา่งด ี
13.มบีรกิารสง่สนิคา้ฟร ี
14.มบีรกิารสง่สนิคา้ถงึบา้น
หรอืปลายทางที่ระบุ 
15.สามารถตรวจสอบ
สถานะการจดัสง่สนิคา้ได ้
16.ตรงต่อเวลาในการสง่สนิคา้ 
-ด้านการวางผงัร้านค้า 
ออกแบบร้านค้าและการ
สร้างบรรยากาศของร้านค้า
บน Facebook 
1.รูปภาพสนิคา้มกีารออกแบบ
สสีนัสะดดุตา 

 1.ส าคญัน้อย
ที่สดุ 
2.ส าคญัน้อย 
3.ปานกลาง 
4.ส าคญัมาก 
5.ส าคญัมาก
ที่สดุ 

ภาวณีิ 
กาญจนาภา 
(2554) 
งานวจิยัเรื่อง 
การบรหิาร
สว่นประสม
การคา้ปลกี
และการ
จดัการเชงิกล
ยทุธ์
การตลาด
ของรา้นคา้
ปลกีแบบ
ดัง้เดมิ 
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ตารางที ่3.3 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มูลเกีย่วกบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดคา้ปลกี (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถาม 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก (ถ้ามี) ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 
 2.มรีูปพรเีซนเตอร์คูก่บัสนิคา้ 

3.จดัเรยีงรูปภาพสนิคา้เป็น
หมวดหมู่ 
4.เน้ือหาบน Facebook มี
รายละเอยีดน่าสนใจ 
5.แฟนเพจของรา้นคา้มคีวาม
สวยงาม 
-ด้านท าเลท่ีตัง้และช่องทาง
การจดัจ าหน่ายของร้านค้า
บน Facebook 
1.รา้นคา้มเีวบ็ไซต์ของตนเอง 
2.สามารถตดิต่อรา้นคา้ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง 
3.ชื่อรา้นคา้งา่ยในการจ าและ
สบืคน้ 
4.สามารถสัง่สนิคา้ผ่าน
ช่องทางอื่น เช่น ทางโทรศพัท์
, Email, LINE ฯลฯ ได ้
5.ชื่อของร้านค้าขึ้นมาเป็น
อนัดบัต้นๆ เมื่อคน้หาดว้ยค า
ในเวบ็ไซต์คน้หา เช่น google 

 1.ส าคญัน้อย
ที่สดุ 
2.ส าคญัน้อย 
3.ปานกลาง 
4.ส าคญัมาก 
5.ส าคญัมากที่สดุ 

ภาวณีิ 
กาญจนาภา 
(2554) 
งานวจิยั
เรื่อง การ
บรหิารสว่น
ประสม
การคา้ปลกี
และการ
จดัการ
เชงิกลยทุธ์
การตลาด
ของรา้นคา้
ปลกีแบบ
ดัง้เดมิ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามนั ้น
ประกอบด้วยค าถามปลายเปิดและค าถามปลายปิด ซึ่งประกอบด้วยค าถามที่วดัตวัแปรต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการ
สอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทางด้านประชากรศาสตร์ เพศชายที่มบีญัช ี facebook และ
เคยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่านรา้นคา้ใน facebook รวมทัง้พฤตกิรรมในการ
ออกก าลงักายและการซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที ่2 แบบสอบถามด้านส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก เป็นการสอบถามเกี่ยวกับ
ความส าคญัของส่วนประสมการตลาดค้าปลีก ซึง่ประกอบด้วย ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านการ
ส่งเสรมิการตลาดและการบรกิาร ด้านการวางผงัร้านคา้ และด้านท าเลที่ตัง้โดยลกัษณะค าถาม
เป็นแบบ Likert Scale และใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) แบ่งออกเป็น 5 
ระดบัดงันี้ 

คะแนน      ระดบัความส าคญั 

5      ส าคญัมากทีสุ่ด 

4      ส าคญัมาก 

3      ส าคญัปานกลาง 

2      ส าคญัน้อย 

1      ส าคญัน้อยทีสุ่ด 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็ขอ้มูลกลุ่มผูเ้คยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรงต้านผ่าน facebook เพศ
ชาย โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างใช้วธิีการเลือกกลุ่มตวัอย่างจากการที่ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมนิผล กรุงเทพมหานคร ไดแ้บ่งพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานของส านกังานเขตทัง้ 50 เขตออกเป็น 
6 กลุ่มใหญ่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพืน้ที ่เศรษฐกจิ สงัคม วถิกีารด ารงชวีติของประชาชน 

1.เกบ็ขอ้มูลโดยใชก้ระดาษแบบสอบถาม โดยใชเ้วลาเกบ็ขอ้มูลชว่งระหวา่งวนัที ่18-23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง ซึ่งสถานทีใ่นการเกบ็ขอ้มูลคอื
ฟิตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเลอืกเขตทีเ่กบ็ขอ้มูลนัน้ได้มาจากการสุ่มจบัสลาก โดย
จะท าการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

2.ใช้วธิีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน โดยเริ่มจากการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดย
อาศยัวธิกีารจบัสลากเลอืกกลุ่มทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นตวัแทนในการเกบ็ขอ้มูล ดงัตารางที ่3.4 

ตารางที่ 3.4  รายชื่อเขตในกรุงเทพมหานครจากการแบ่งกลุ่มโดยส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมนิผล กรุงเทพมหานคร 

กลุ่ม จ านวนเขต เขตการปกครอง 
กลุม่รตันโกสนิทร ์ 9 เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตราชเทว ีเขตปทุมวนั เขตบาง

รกั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตสมัพนัธวงศ์ เขตพระนคร 
และเขตดสุติ 

กลุม่บูรพา 9 เขตดอนเมอืง เขตหลกัสี ่เขตสายไหม เขตบางเขน เขต
จตุจกัร เขตลาดพรา้ว เขตบงึกุ่ม เขตบางกะปิ เขตวงั
ทองหลาง 

กลุม่ศรนีครนิทร ์ 8 เขตสะพานสงู เขตมนีบุร ีเขตคลองสามวา เขตหนองจอก 
เขตลาดกระบงั เขตประเวศ เขตสวนหลวง และเขตคนันา
ยาว 

กลุม่เจา้พระยา 9 เขตดนิแดง เขตหว้ยขวาง เขตวฒันา เขตคลองเตย เขต
บางนา เขตพระโขนง เขตสาทร เขตยานนาวา เขตบางคอ
แหลม 

กลุม่กรุงธนใต ้ 8 เขตบางขนุเทยีน เขตบางบอน เขตจอมทอง เขตราษฎร์
บูรณะ เขตทุ่งครุ เขตธนบุร ีเขตคลองสาน เขตบางแค 

กลุม่กรุงธนเหนือ 7 เขตบางพลดั เขตตลิง่ชนั เขตบางกอกน้อย เขตบางกอก
ใหญ่ เขตภาษเีจรญิ เขตหนองแขม เขตทววีฒันา 

ทีม่า : ส านกับรหิารการทะเบยีนกรมการปกครอง (กนัยายน,2556) กระทรวงมหาดไทย 

จากการสุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารจบัสลากแบบไม่ใส่คนื เพื่อเลอืกเขตทีเ่ป็นตวัแทนได้
ดงัตารางที ่3.5 
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ตารางที ่3.5 ผลจากการสุม่จบัสลาก 

กลุ่ม เขตท่ีสุ่มจบัสลากได้ 
กลุม่รตันโกสนิทร ์ เขตราชเทว ี

กลุม่บูรพา เขตลาดพรา้ว 
กลุม่ศรนีครนิทร ์ เขตสวนหลวง 
กลุม่เจา้พระยา เขตหว้ยขวาง 
กลุม่กรุงธนใต ้ เขตบางขนุเทยีน 

กลุม่กรุงธนเหนือ เขตบางพลดั 

 

3.ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควตา เนื่องจากขอ้จ ากดัทางด้านเวลาในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัจงึได้ลดขนาดกลุ่มตวัอย่างเป็น 200 ตวัอย่าง โดยจะท าการเฉลี่ยในการ
เกบ็ขอ้มูลในแต่ละเขตเป็นจ านวนทีใ่กลเ้คยีงกนั คอื 33-34 คนต่อพืน้ที ่ดงัตารางที ่3.6 

ตารางที ่3.6 จ านวนแบบสอบถามทีต่อ้งเกบ็ในแต่ละเขต 

กลุ่ม เขตท่ีสุ่มจบัสลากได้ จ านวนแบบสอบถาม 
กลุม่รตันโกสนิทร ์ เขตราชเทว ี 33 

กลุม่บูรพา เขตลาดพรา้ว 34 
กลุม่ศรนีครนิทร ์ เขตสวนหลวง 33 
กลุม่เจา้พระยา เขตหว้ยขวาง 34 
กลุม่กรุงธนใต ้ เขตบางขนุเทยีน 33 

กลุม่กรุงธนเหนือ เขตบางพลดั 33 
รวม 200 

  

 4.เลอืกสุ่มตวัอย่างโดยตามความสะดวก โดยสถานที่ในการเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถามจะ
เน้นเกบ็ตามฟิตเนสในเขตต่างๆ โดยใชก้ารส ารวจขอ้มูลผ่านทาง google.com โดยใชค้ าคน้หา
ว่า “ฟิตเนส เขตราชเทว”ี, “ฟิตเนส เขตลาดพร้าว” ฯลฯ และส ารวจเพิม่เตมิจากความคิดเห็น
ผ่านทางกระดานสนทนา เช่น pantip.com เพื่อหาสถานทีอ่อกก าลงักายแบบมแีรงต้านทีไ่ดร้บั
ความนิยมและมสีมาชกิจ านวนมากในเขตพืน้ทีเ่หล่านัน้ เพื่อประโยชน์ในการสุ่มกระจายการเกบ็
ขอ้มูลประชากรของกลุ่มตวัอย่างได้อย่างทัว่ถงึ ซึ่งก่อนท าการเกบ็ขอ้มูลจะสอบถามว่าผูต้อบ
แบบสอบถามได้ใชบ้รกิาร Facebook รวมทัง้เคยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผา่น 
Facebook มาก่อนหรอืไม่ หากเคยจงึจะท าการเกบ็ขอ้มูล จงึสรุปสถานทีใ่นการเกบ็ขอ้มูลได้ ดงั
ตารางที ่3.7 
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ตารางที ่3.7 สถานทีท่ าการเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถาม 

เขตท่ีสุ่มจบัสลากได้ สถานท่ี วนัท่ีเกบ็ข้อมูล 
เขตราชเทว ี Now’s Fitness ราชเทว ี 18 กรกฎาคม 2558 
เขตลาดพรา้ว Getfit Fitness & Swim centre 19 กรกฎาคม 2558 
เขตสวนหลวง Now’s Fitness อ่อนนุช 20 กรกฎาคม 2558 
เขตหว้ยขวาง Fit Forward 21 กรกฎาคม 2558 

เขตบางขนุเทยีน ฟิตเนสศูนยก์ฬีาบางขนุเทยีน 22 กรกฎาคม 2558 
เขตบางพลดั Fitness First 23 กรกฎาคม 2558 

 

การวิเคราะหข้์อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาในครัง้นี้อาศยัเครื่องมือทางสถิติ คือ Cluster 
Analysis ซึ่งเป็นการแบ่งสิง่ทีค่ล้ายคลงึกนัให้อยู่ในกลุ่มเดยีวกนั และสิง่ที่แตกต่างกนัใหอ้ยู่คน
ละกลุ่มกนั ประกอบดว้ย 3 ข ัน้ตอน คอื 

ขัน้ตอนท่ี 1 ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลและพฤตกิรรม ท าการวเิคราะหข์อ้มูลโดยการแจก
แจง ความถี ่และค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อตรวจสอบวา่ค่าของกลุ่มผูต้อบค าถามเป็นอย่างไร 
เช่น ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ อาชพี ฯลฯ จะใชแ้จกแจงว่าผูต้อบมชี่วงอายุในแต่
ละช่วงเป็นจ านวนกี่คนจากจ านวนทัง้หมด ส่วนด้านพฤตกิรรม เช่น ประสบการณ์ในการออก
ก าลงักายแบบมีแรงต้านมีระยะเวลานานเท่าใด และแยกกลุ่มนับจ านวนตามความแตกต่าง
ใดบา้ง อาจแบ่งเป็น ตอบซื้อน้อยกวา่ 1 ครัง้กีค่น หรอืซื้อ 2-3 ครัง้ กีค่น จากขอ้มูลทัง้หมด 

 
ขัน้ตอนท่ี 2 ความส าคญัในด้านปัจจยัส่วนประสมการตลาดค้าปลีกในการเลือกซื้อ

อุปกรณ์ออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน ท าการวิเคราะห์ใช้ค่าต ่ าสุด  (Minimum) ค่าสูงสุด 
(Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งในส่วนนี้เป็นค าถามแบบ 
Likert Scale จะน าผลทีไ่ดม้าหาค่าเฉลีย่ (Mean) ของค่าระดบัคะแนน เชน่ หากไดค้่าเฉลีย่ของ
ระดับคะแนนของผู้ตอบด้านมียี่ห้อให้เลือกหลากหลาย  อยู่ที่ระดับ 4.55 จะแปลผลว่า มี
ความส าคญัมาก จากนัน้จงึท าการพจิารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
จะมคี่าก าหนด เพื่อตรวจสอบวา่ค าถามนี้น ามาใชว้ดัผลไดจ้รงิหรอืไม่ 
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ขอ้มูลระดบัความส าคญัในส่วนประสมการตลาดคา้ปลกี เป็นมาตราประเมนิค่า (Rating 
Scale) โดยก าหนดน ้าหนกัของแบบสอบถามแต่ละขอ้ไว ้5 ระดบั ดงันี้ 

ระดบัความส าคญัมากทีสุ่ด  ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
ระดบัความส าคญัมาก   ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
ระดบัความส าคญัปานกลาง  ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
ระดบัความส าคญัน้อย   ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
ระดบัความส าคญัน้อยทีสุ่ด  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 การก าหนดตวัแปรที่ใชใ้นการแบ่งกลุ่ม ใชเ้ครื่องมอืทางสถติิ คอื Cluster 
Analysis ซึ่งเป็นการแบ่งสิง่ทีค่ล้ายคลงึกนัใหอ้ยู่ในหมวดหมู่กลุ่มเดยีวกนั และสิง่ที่แตกต่างกนั
ให้อยู่กนัเป็นกลุ่มเดยีวกนั อาจได้จ านวน 2 กลุ่มเป็นอย่างน้อยที่สุด เมื่อจดักลุ่มได้แล้ว จะท า
การตัง้ชื่อกลุ่มตามความแตกต่าง ซึ่งจะทดสอบความต่างดว้ยการใชส้ถติิ ANOVA หรอื F-Test 
ดงัตารางที ่3.8 
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ตารางที ่3.8 สรุปขัน้ตอนและค่าทางสถติขิองเครื่องมอืทางสถติทิีส่ าคญั 

เครื่องมือ
ทางสถิติ 

ขัน้ตอนในการวิเคราะห ์ ค่าทางสถิติท่ีต้อง
รายงานและ
ตีความ 

Descriptive 
Analysis 

น าขอ้มูลทัง้หมดมาแปรผลโดยสถติกิารแจกแจง
ความถีแ่ละหาค่ารอ้ยละในส่วนของขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตร ์กบัดา้นพฤตกิรรม ทีก่ลุ่มตวัอย่าง
เลอืกตอบแบบสอบถาม 

- Frequency 
- Percentage 

Descriptive 
Analysis 

หาค่าเฉลีย่ของคา่ระดบัคะแนน ขอ้มูลเชงิปรมิาณถูก
ใชต้วัแปรในค าถามทีเ่กีย่วกบัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดคา้ปลกี หรอืตาราง Likert Scale เพื่อหา
ค่า 

- Minimum 
- Maximum 
- Mean 
- Standard 
Deviation 

Cluster 
Analysis 

1.ระบุตวัแปรระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสม
ตลาดคา้ปลกีทีจ่ะใชใ้นการแบ่งกลุ่ม 
2.ก าหนดวธิกีารวดัระยะหา่ง 
3.แบ่งกลุ่ม 2 ข ัน้ตอน โดยใช ้Hierarchical เพือ่
เลอืกจ านวนกลุ่มและตามดว้ย Partitioning เพือ่
จ าแนกกลุม่ตวัอยา่งลงในกลุ่มยอ่ยๆ 
4.อธบิายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มย่อยแต่ละกลุม่ที่
ตอ้งน าขอ้มูลส่วนบุคคลมาชว่ยในการแปรผล 
รวมทัง้ตัง้ชือ่กลุม่ 

- Squared 
Euclidean 
- Agglomeration 
Coefficient 

ANOVA น าขอ้มูลกลุม่ทีส่งักดัมาท าการวเิคราะหร์่วมกบั
ขอ้มูลดา้นระดบัความส าคญัของส่วนประสม
การตลาดคา้ปลกีเพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั 

- F-Ratio 

Chi-Square 
test 

น าขอ้มูลกลุม่ทีส่งักดัมาท าการไขวก้บัขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมเพือ่หาค่าความ
แตกต่างอยา่งมนียัส าคญั 

- Pearson Chi-
square 
- Lambda 
Coefficient 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศกึษาในครัง้นี้ มจีุดประสงค์เพื่อแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออุปกรณ์ออก
ก าลงักายแบบมีแรงต้าน (Weight training) ผ่าน Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดค้าปลกี ผูศ้กึษาได้ท าการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 200 ชดุ โดยผลการวเิคราะหข์อ้มูลจะน าเสนอเป็น 3 ส่วน คอื 

 ส่วนที ่1 ขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูท้ีเ่คยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน
ผ่านทาง Facebook จ าแนกตามอายุ สถานภาพ ศาสนา การศกึษา อาชพีและรายได้ต่อเดอืน 
โดยการแจกแจงความถี ่(Frequency ; n) และค่ารอ้ยละ (Percentage ; %) 

 ส่วนที ่2 ขอ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมในการออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นรวมทัง้พฤตกิรรม
ในการซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่านทาง Facebook โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency ; n) และค่ารอ้ยละ (Percentage ; %) 

 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลกีของผูท้ีซ่ื้อ
อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่านทาง Facebook โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency 
; n) ค่ารอ้ยละ (Percentage ; %) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้รโิภค โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency ; n) และค่าร้อยละ (Percentage ; %) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอย่างจ าแนกตามอาย ุสถานภาพ ศาสนา การศกึษา อาชพีและรายไดต้่อเดอืน โดยปรากฏผล
ตามตารางดงัต่อไปนี้
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ตารางที ่4.1 แสดงจ านวน (ความถี)่ และค่ารอ้ยละ ขอ้มูลพืน้ฐานส่วนบุคคล (อายุ) 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
20-29 ปี 
30-39 ปี 
40-49 ปี 
รวม 

85 
94 
21 
200 

42.5 
47 
10.5 
100 

 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูท้ี่เคยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน
ผา่น facebook ส่วนใหญ่มอีายุระหวา่ง 30-39 ปี จ านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47 รองลงมาคอื
อายุ 20-29 ปี จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.5 โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนน้อยทีสุ่ด คอื อายุ 
40-49 ปี จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 

 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวน (ความถี)่ และค่ารอ้ยละ ขอ้มูลพืน้ฐานส่วนบุคคล (สถานภาพ) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 
สมรส 
หยา่รา้ง 
รวม 

169 
28 
3 
200 

84.5 
14 
1.5 
100 

 

 จากตาราง 4.2 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างผูท้ีเ่คยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น 
facebook ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 169 คน คดิเป็นร้อยละ 84.5 รองลงมาคอืสมรส 
จ านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 14 โดยกลุ่มตวัอย่างที่มจี านวนน้อยที่สุด คอื หย่าร้างจ านวน 3 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวน (ความถี)่ และค่ารอ้ยละ ขอ้มูลพืน้ฐานส่วนบุคคล (ศาสนา) 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 
ครสิต ์
อสิลาม 
รวม 

173 
21 
6 
200 

86.5 
10.5 
3 
100 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูท้ี่เคยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน
ผ่าน facebook ส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ จ านวน 173 คน คดิเป็นร้อยละ 86.5 รองลงมาคอื
ครสิต์ จ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 10.5 โดยกลุ่มตวัอย่างที่มจี านวนน้อยที่สุด คอื อสิลาม
จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3 

 

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวน (ความถี)่ และค่ารอ้ยละ ขอ้มูลพืน้ฐานส่วนบุคคล (การศกึษา) 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
อนุปรญิญา/ป.ว.ส. 

ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 

รวม 

8 
165 
24 
3 
200 

4 
82.5 
12 
1.5 
100 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูท้ี่เคยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน
ผ่าน facebook ส่วนใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 
รองลงมาคอืปรญิญาโท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ตามด้วยระดบัอนุปริญญา/ป.ว.ส. 
จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4 โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนน้อยที่สุด คอื ปรญิญาเอกจ านวน 3 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวน (ความถี)่ และค่ารอ้ยละ ขอ้มูลพืน้ฐานส่วนบุคคล (อาชพี) 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรยีน/นักศกึษา 
เจา้ของกจิการ 

พนักงานรฐัวสิาหกจิ 
รบัจา้งทัว่ไป 

พนักงานเอกชน 
รบัราชการ 

รวม 

29 
32 
4 
2 
123 
10 
200 

14.5 
16 
2 
1 

61.5 
5 
100 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูท้ี่เคยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน
ผา่น facebook ส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน จ านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.5 รองลงมาคอื
เจา้ของกจิการ จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16 นกัเรยีน/นกัศกึษา จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 14.5 รบัราชการ จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 พนกังานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 4 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 2 โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนน้อยทีสุ่ด คอื รบัจา้งทัว่ไปจ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1 

 

ตารางที ่4.6 แสดงจ านวน (ความถี)่ และค่ารอ้ยละ ขอ้มูลพืน้ฐานส่วนบุคคล (รายไดต้่อเดอืน) 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
40,001-50,000 บาท 
มากกว่า 50,001 บาท 

รวม 

11 
68 
63 
19 
10 
29 
200 

5.5 
34 

31.5 
9.5 
5 

14.5 
100 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูท้ี่เคยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน
ผ่าน facebook ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000-20,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 
รองลงมาคอื 20,001-30,000 บาท จ านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 รายได้มากกว่า 50,001 
บาท จ านวน 29 คน คดิเป็นร้อยละ 14.5 รายได้ 30,001-40,000 บาท จ านวน 19 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 9.5 รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่ี
จ านวนน้อยทีสุ่ด คอื รายได ้40,001-50,000 บาท จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 
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 ส่วนที ่2 ขอ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมในการออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นรวมทัง้พฤตกิรรม
ในการซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่านทาง Facebook โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency ; n) และค่ารอ้ยละ (Percentage ; %) โดยปรากฏผลดงัตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที ่4.7 แสดงขอ้มูลจ านวนดา้นพฤตกิรรม (ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นโดยมี
จุดประสงคห์ลกัเพือ่อะไร) 

ท่านออกก าลงักายแบบมีแรงต้าน
โดยมีจดุประสงคห์ลกัเพื่ออะไร 

จ านวน ร้อยละ 

เพื่อลดน ้าหนัก 
เพื่อเสรมิสรา้งเสน่ห ์

เพื่อสขุภาพ 
รวม 

132 
30 
38 
200 

66 
15 
19 
100 

 

 จากตารางที ่4.7 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มจีุดประสงคเ์พื่อลดน ้าหนกั จ านวน 132 
คน คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมาคือเพื่อสุขภาพ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างทีม่จี านวนน้อยทีสุ่ด คอื เพื่อเสรมิสรา้งเสน่ห ์จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15 

 

ตารางที่ 4.8 แสดงข้อมูลจ านวนด้านพฤติกรรม (ท่านออกก าลงักายแบบมีแรงต้านกี่วนัต่อ
สปัดาห)์ 

ท่านออกก าลงักายแบบมีแรงต้านก่ี
วนัต่อสปัดาห ์

จ านวน ร้อยละ 

4-6 วนั 
2-3 วนั 
รวม 

109 
91 
200 

54.5 
45.5 
100 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน 4-6 วนั/
สปัดาห์ จ านวน 109 คน คดิเป็นร้อยละ 54.5 โดยกลุ่มตวัอย่างที่มจี านวนน้อยที่สุด คอื ออก
ก าลงักายแบบมแีรงตา้น 2-3 วนั/สปัดาห ์จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 
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ตารางที่ 4.9 แสดงขอ้มูลจ านวนด้านพฤตกิรรม (ใน 1 ครัง้ที่ออกก าลงักายท่านออกก าลงักาย
แบบมแีรงตา้นนานเท่าใด) 
 
ใน 1 ครัง้ท่ีออกก าลงักายท่านออก
ก าลงักายแบบมีแรงต้านนานเท่าใด 

จ านวน ร้อยละ 

30-60 นาท ี
1-2 ชัว่โมง 
2-3 ชัว่โมง 

รวม 

72 
74 
54 
200 

36 
37 
27 
100 

 

 จากตารางที ่4.9 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ในแต่ละครัง้ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้น
ใช้ระยะเวลา 1-2 ชัว่โมง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคอืใชร้ะยะเวลา 30-60 
นาท ีจ านวน 72 คน คดิเป็นร้อยละ 36 โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนน้อยที่สุด คอื ใชร้ะยะเวลา 
2-3 ชัว่โมง จ านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27 

 

ตารางที ่4.10 แสดงขอ้มูลจ านวนดา้นพฤตกิรรม (ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นมาระยะ
เวลานานเทา่ใดแลว้) 

ท่านออกก าลงักายแบบมีแรงต้าน
มาระยะเวลานานเท่าใดแล้ว 

จ านวน ร้อยละ 

4-6 เดอืน 
6-12 เดอืน 
1-2 ปี 

2 ปีขึน้ไป 
รวม 

4 
21 
127 
48 
200 

2 
10.5 
63.5 
24 
100 

  
 จากตารางที ่4.10 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มปีระสบการณ์การออกก าลงักายแบบมี
แรงต้านมาระยะเวลา 1-2 ปี จ านวน 127 คน คดิเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาคอืระยะเวลา 2 ปี
ขึน้ไป จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24 ตามดว้ยระยะเวลา 6-12 เดอืน จ านวน 21 คน คดิเป็น
ร้อยละ 10.5 โดยกลุ่มตวัอย่างที่มจี านวนน้อยที่สุด คอื ระยะเวลา 4-6 เดอืน จ านวน 4 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 2 
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ตารางที ่4.11 แสดงขอ้มูลจ านวนดา้นพฤตกิรรม (ส่วนใหญ่ทา่นออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นใน
ชว่งเวลาใด) 
ส่วนใหญ่ท่านออกก าลงักายแบบมี

แรงต้านในช่วงเวลาใด 
จ านวน ร้อยละ 

12:01-16:00 น. 
16:01-20:00 น. 
20:01-00:00 น. 

รวม 

9 
96 
95 
200 

4.5 
48 
47.5 
100 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านในช่วง 
16:01-20:00 น. จ านวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48 รองลงมาคอืชว่ง 20:01-00:00 น. จ านวน 95 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.5 โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนน้อยทีสุ่ด คอื ชว่ง 12:01-16:00 น. จ านวน 
9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 
 
ตารางที ่4.12 แสดงขอ้มูลจ านวนดา้นพฤตกิรรม (ส่วนใหญ่ทา่นออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นที่
ใด) 
ส่วนใหญ่ท่านออกก าลงักายแบบมี

แรงต้านท่ีใด 
จ านวน ร้อยละ 

บา้น 
ฟิตเนส 
รวม 

126 
74 
200 

63 
37 
100 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านที่บ้าน 
จ านวน 126 คน คดิเป็นร้อยละ 63 โดยกลุ่มตวัอย่างที่มจี านวนน้อยทีสุ่ด คอื ที่ฟิตเนส จ านวน 
74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37 
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ตารางที่ 4.13 แสดงขอ้มูลจ านวนด้านพฤตกิรรม (ท่านเคยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรง
ตา้นผา่น facebook มาก่อนหรอืไม่) 
 
ท่านเคยซ้ืออปุกรณ์ออกก าลงักาย
แบบมีแรงต้านผา่น facebook มา

ก่อนหรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

เคย 
รวม 

200 
100 

100 
100 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทุกคนเคยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักาย
แบบมแีรงตา้นผา่น facebook จ านวน 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงขอ้มูลจ านวนด้านพฤตกิรรม (ท่านเคยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรง
ตา้นผา่น facebook ไดแ้ก่อะไรบา้ง) 
 
ท่านเคยซ้ืออปุกรณ์ออกก าลงักาย
แบบมีแรงต้านผา่น facebook ได้แก่

อะไรบ้าง 

จ านวนผูท่ี้เคยซ้ือ ร้อยละ 

ดมัเบลล์ 
บาร์เบล 

แผ่นน ้าหนัก 
มา้นัง่ปรบัระดบั 
เครื่องแมชชนี 

อื่นๆ 

188 
171 
166 
94 
40 
14 

94 
85.5 
83 
47 
20 
7 

 
 จากตารางที ่4.14 พบวา่ อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นทีก่ลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
นิยมซื้อผ่าน facebook คอื ดมัเบลล์ จ านวน 188 คน คดิเป็นร้อยละ 94 รองลงมาคอื บาร์เบล 
จ านวน 171 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.5 แผน่น ้าหนกั จ านวน 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83 มา้นัง่ปรบั
ระดบั จ านวน 94 คน คดิเป็นร้อยละ 47 เครื่องแมชชนี จ านวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 20 โดย
อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านที่ซื้อน้อยที่สุดคอื สนิค้าอื่นๆ เช่น ถุงมอื สายวดัรอบเอว 
ฯลฯ จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7 
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ตารางที่ 4.15 แสดงขอ้มูลจ านวนด้านพฤตกิรรม (ใน 1 ปีท่านซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมี
แรงตา้นผา่น facebook บ่อยเพยีงใด) 
 

ใน 1 ปีท่านซ้ืออปุกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมีแรงต้านผา่น facebook 

บ่อยเพียงใด 

จ านวน ร้อยละ 

2-4 เดอืน/ครัง้ 
5-8 เดอืน/ครัง้ 
9-12 เดอืน/ครัง้ 

มากกว่า 1 ปีขึน้ไป/ครัง้ 
รวม 

7 
11 
36 
146 
200 

3.5 
5.5 
18 
73 
100 

 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใน 1 ปีมกีารซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักาย
แบบมีแรงต้านผ่าน Facebook โดยมากกว่า 1 ปี/ครัง้ จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 73 
รองลงมาคอืช่วง 9-12 เดอืน/ครัง้ จ านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 18 ตามด้วย 5-8 เดอืน/ครัง้ 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 โดยกลุ่มตวัอย่างที่มจี านวนน้อยที่สุด คือ 2-4 เดือน/ครัง้ 
จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 

 
ตารางที่ 4.16 แสดงขอ้มูลจ านวนด้านพฤตกิรรม (ท่านจะซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรง
ตา้นผา่น facebook อกีหรอืไม่) 

ท่านจะซ้ืออปุกรณ์ออกก าลงักาย
แบบมีแรงต้านผา่น facebook อีก

หรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

ซื้อ 
ไมซ่ื้อ 
ไมแ่น่ใจ 
รวม 

71 
60 
69 
200 

35.5 
30 
34.5 
100 

 

 จากตารางที ่4.16 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มโีอกาสซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบ
มแีรงต้านผ่าน Facebook อกีหรอืไม่ โดยจะซื้อ จ านวน 71 คน คดิเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา
คอืไม่แน่ใจ จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.5 โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนน้อยทีสุ่ด คอื ไม่ซือ้ 
จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30 



80 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงขอ้มูลจ านวนดา้นพฤตกิรรม (ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้ออุปกรณ์ออก
ก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น facebook ของท่านคอืเท่าใด) 
 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัง้ในการซ้ือ
อปุกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรง
ต้านผา่น facebook ของท่านคือ

เท่าใด 

จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 1,000 บาท 
1,001-5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
มากกว่า 20,000 บาท 

รวม 

6 
94 
85 
12 
3 
200 

3 
47 
42.5 
6 
1.5 
100 

 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรงต้านผ่าน Facebook โดยมีระดบั 1,001-5,000 บาทต่อครัง้ 
จ านวน 94 คน คดิเป็นร้อยละ 47 รองลงมาคอื 5,001-10,000 บาทต่อครัง้ จ านวน 85 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 42.5 ตามดว้ย 10,001-20,000 บาทต่อครัง้ จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6 ต ่ากวา่ 
1,000 บาทต่อครัง้ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3 โดยกลุ่มตวัอย่างที่มีจ านวนน้อยที่สุด คอื 
มากกวา่ 20,000 บาทต่อครัง้ จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 

 
ตารางที่ 4.18 แสดงขอ้มูลจ านวนด้านพฤตกิรรม (ผูม้สี่วนในการตดัสนิใจการซื้ออุปกรณ์ออก
ก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่นทาง facebook ของท่านคอืใคร) 

ผูมี้ส่วนในการตดัสินใจการซ้ือ
อปุกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรง

ต้านผา่นทาง facebook ของท่านคือ
ใคร 

จ านวน ร้อยละ 

ตดัสนิใจดว้ยตนเอง 
เพื่อน/แฟน 

รวม 

178 
22 
200 

89 
11 
100 

 

 จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตดัสนิใจในการซื้ออุปกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมแีรงต้านผ่าน Facebook ด้วยตนเอง จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 89 โดยกลุ่ม
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ตวัอย่างทีม่จี านวนน้อยทีสุ่ด คอื เพื่อน/แฟนมสี่วนในการตดัสนิใจ จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
11 

 
ตารางที่ 4.19 แสดงขอ้มูลจ านวนด้านพฤตกิรรม (ท่านทราบขอ้มูลการขายอุปกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมแีรงตา้นบน facebook มาจากแหล่งใด) 
 

ท่านทราบข้อมูลการขายอปุกรณ์
ออกก าลงักายแบบมีแรงต้านบน 

facebook มาจากแหล่งใด 

จ านวน ร้อยละ 

เวบ็ไซต์คน้หา 
โฆษณาออนไลน์ 
เพื่อนแนะน า 

โฆษณาใน facebook 
รวม 

39 
21 
12 
128 
200 

19.5 
10.5 
6 
64 
100 

 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลการขายอุปกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมแีรงต้านบน facebook โดยทราบจากโฆษณาใน facebook จ านวน 128 คน คดิเป็น
ร้อยละ 64 รองลงมาคอืทราบจากเวบ็ไซต์คน้หา จ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 19.5 ตามดว้ย 
ทราบจากโฆษณาออนไลน์ จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนน้อย
ทีสุ่ด คอื ทราบจากเพื่อนแนะน า จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค าถาม 

 ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลกีของ
ผู้ที่ซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายแบบมีแรงต้านผ่านทาง Facebook โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency ; n) ค่าร้อยละ (Percentage ; %) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การวเิคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 200 ชุด พบว่าค าถามที่ใชใ้นการ
แบ่งกลุ่มแต่ละขอ้มคี่า S.D. (Standard Deviation) หรอืส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งจะบอกถึง
การเกาะกลุ่มกนัของขอ้มูล ดงันี้ 
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ตารางที ่4.20 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของค าถามทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุม่ 

ข้อ
ท่ี ค าถาม จ านวน 

ค่าต า่สดุท่ีคน
เลือกตอบ 

ค่าสงูสดุท่ีคน
เลือกตอบ 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1 มสีนิคา้หลากหลาย เช่น ดมัเบล บารเ์บล มา้นัง่ปรบัระดบั เป็น
ตน้ 

200 2 5 3.61 1.147 

2 มสีนิคา้หลากหลายยีห่อ้ 200 2 5 3.46 1.129 
3 มสีนิคา้ที่มยีีห่อ้น่าเชื่อถอืจ าหน่าย 200 2 5 3.51 1.130 
4 มสีนิคา้ที่ไดร้บัความนิยม 200 2 5 3.53 1.116 
5 มสีนิคา้ใหม่จ าหน่ายเสมอ 200 2 5 3.50 1.147 
6 สนิคา้มคีวามสวยงาม โดดเด่น 200 2 5 3.61 1.107 
7 สนิคา้มกีารรบัประกนัเปลี่ยนหรอืคนืได้ 200 2 5 3.70 1.117 
8 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัสนิคา้ครบถว้น 200 2 5 3.50 1.130 
9 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 200 4 5 4.48 .501 
10 ราคาสนิคา้ถูกกว่าการซือ้ดว้ยวธิอีื่น 200 4 5 4.51 .501 
11 มคีวามหลากหลายในการช าระเงนิ 200 4 5 4.50 .501 
12 มรีะบบความปลอดภยัในการช าระเงนิ 200 4 5 4.56 .498 
13 แสดงราคาสนิคา้อยา่งชดัเจน 200 4 5 4.45 .499 
14 ราคาสามารถต่อรองได ้ 200 3 5 4.11 .804 
15 ใชส้ื่อโฆษณาดา้นสื่อสิง่พมิพ ์ 200 1 5 2.91 1.397 
16 ใชส้ื่อโฆษณาดา้นวทิย ุ 200 1 5 2.83 1.386 
17 ใชส้ื่อโฆษณาดา้นโทรทศัน์ 200 1 5 2.99 1.446 
18 ใชส้ื่อโฆษณาทางอนิเตอรเ์น็ต เช่น ป้ายโฆษณาบนเวบ็ไซต ์

(Banner Advertising) 
200 2 5 3.44 1.150 

19 มกีารโฆษณาอยา่งสม ่าเสมอ 200 2 5 3.39 1.097 
20 จดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม ชงิโชค 200 2 5 3.40 1.160 
21 มกีารจดัอนัดบัสนิคา้ขายดบีนหน้า facebook 200 2 5 3.57 1.068 
22 มกีารจดักจิกรรมเพื่อช่วยเหลอืสงัคม เช่น ยอดจ าหน่ายเพื่อช่วย

ภยัแผน่ดนิไหว 
200 2 5 3.54 1.155 

23 มบีรกิารประกอบและตดิตัง้สนิคา้ใหท้ี่บา้น 200 4 5 4.53 .500 
24 มบีรกิารรบัสัง่สนิคา้ที่ไม่มจี าหน่ายในรา้นทัว่ไป 200 3 5 3.99 .805 
25 พนกังานสุภาพมมีนุษยสมัพนัธด์เีมื่อมกีารตดิต่อสอบถาม 200 3 5 4.00 .805 
26 พนกังานมคีวามรูเ้กี่ยวกบัสนิคา้และตอบค าถามไดเ้ป็นอยา่งดี 200 3 5 4.00 .818 
27 มบีรกิารส่งสนิคา้ฟร ี 200 4 5 4.48 .501 
28 มบีรกิารส่งสนิคา้ถงึบา้นหรอืปลายทางที่ระบุ 200 4 5 4.55 .499 
29 สามารถตรวจสอบสถานะการจดัส่งสนิคา้ได ้ 200 3 5 3.99 .830 
30 ตรงต่อเวลาในการส่งสนิคา้ 200 4 5 4.54 .500 
31 รูปภาพสนิคา้มกีารออกแบบสสีนัสะดุดตา 200 1 5 3.25 1.441 
32 มรูีปพรเีซนเตอรค์ู่กบัสนิคา้ 200 1 5 3.01 1.365 
33 จดัเรยีงรูปภาพสนิคา้เป็นหมวดหมู่ 200 1 5 3.05 1.434 
34 เน้ือหาบน Facebook รายละเอยีดน่าสนใจ 200 1 5 3.21 1.340 
35 แฟนเพจของรา้นคา้มคีวามสวยงาม 200 1 5 3.03 1.401 
36 รา้นคา้มเีวบ็ไซตข์องตนเอง 200 4 5 4.49 .501 
37 สามารถตดิต่อรา้นคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 200 4 5 4.48 .501 
38 ชื่อรา้นคา้ง่ายในการจ าและสบืคน้ 200 4 5 4.55 .499 
39 สามารถสัง่สนิคา้ผา่นช่องทางอื่น เช่น ทางโทรศพัท,์ Email, 

LINE ฯลฯได ้
200 4 5 4.56 .498 

40 ชื่อของรา้นคา้ขึน้มาเป็นอนัดบัตน้ๆ เมื่อคน้หาดว้ยค าในเวบ็ไซต์
คน้หา เช่น google 

200 4 5 4.52 .501 

 Valid N (listwise) 200         
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 จากตารางที ่4.20 พบวา่คา่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส่วนใหญ่มคี่าใกลเ้คยีง 1 ซึง่
หมายความวา่ การแจกแจงของขอ้มูลเป็นลกัษณะเป็นโคง้ปกติ ถอืวา่เป็นการน าเสนอตวัแทนที่
ด ีค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของค าถามทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มในทีน่ี้ มคี่าตัง้แต่ 0.498 – 1.446 

 

จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม 

 ในการศกึษาการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่าน facebook ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดค้าปลีก สามารถ
ก าหนดจ านวนกลุ่มที่เหมาะสมไดจ้ากการวเิคราะหผ์ลโดยใชก้ารท า Cluster Analysis ด้วยวธิ ี
Hierarchical (Ward’s Method) ไดด้งัต่อไปนี้ 

 

ตารางที ่4.21 สรุปผลการท า Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical (Ward’s Method) 

จ านวน 
Cluster 

ความแตกต่างของ Cluster ก่อน
การยุบรวม (Coefficient) 

% ความแตกต่างก่อนการยุบรวมใน
ล าดบัถดัไปเทียบกบัในล าดบั

ปัจจบุนั 
7 117.05 1.66% 
6 117.92 1.64% 
5 136.59 1.87% 
4 150.74 2.03% 
3 185.76 2.45% 
2 197.40 2.54% 
1   

 

 จากตารางที่ 4.21 การค านวณความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และรวบกลุ่มย่อยที่มขีอ้มูล
หลายรายการจดัเข้าเป็นกลุ่มเดียวกนั โดยใช้ระยะห่างเป็นเกณฑ์ ซึ่งพบว่าเปอร์เซ็นต์การ
เปลี่ยนแปลงในอนัดบัแรกเท่ากบั 2.54% และอนัดบัถดัมาเท่ากบั 2.45% จากการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างจะพจิารณาจ านวนกลุ่มในขัน้ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงโดยตรวจสอบจาก ภาพที ่8 ดา้นล่าง
นี้ จะพบกลุ่มทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดคอืกลุ่ม 3 จงึเป็นกลุ่มทีเ่หมาะสมในการแบ่งกลุ่ม 
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ภาพที ่9 กราฟแสดง % ความแตกตา่งของการยุบรวมในล าดบัต่างๆ 
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ตารางที ่4.22 Dendogram 
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 จากตารางที่ 4.22 Dendogram ซึ่งแสดงถงึการยุบรวมขอ้มูลทุกรายการให้มกีลุ่มเป็น
ของตวัเอง และยุบขอ้มูล 2 รายการที่มรีะยะห่างจากกนัน้อยที่สุดให้เหลอืเพยีงกลุ่มเดยีว แต่
เปลีย่นเป็นม ี3 รายการอยู่ภายใน และท าซ ้าเรื่อยๆ จนรายการถูกรวมไวใ้นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดยีว 

 

ตารางที ่4.23 สรุปผลการท า Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีK-Means 

กลุ่ม จ านวนแบบสอบถาม ร้อยละ 
1 
2 
3 

Valid 
Missing 

61 
62 
77 
200 

30.5 
31 

38.5 
100 

 

 จากตารางที่ 4.23 ซึ่งแสดงการท า Cluster Analysis ด้วยวธิ ีK-means จ านวนกลุ่มที่
เหมาะสมในการแบ่งกลุ่ม ควรเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งดูได้จากค่าระยะห่างเป็นเกณฑ์ในการรวบรวม
ข้อมูลกลุ่มย่อยหลายรายการรวมเขา้อยู่กลุ่มเดยีวกนั โดยมีเครื่องมอืที่ใช้ในการค านวณ คอื 
Hierarchical และมผีลจากการวเิคราะห์ คอื กลุ่มที่ 1 มจี านวนสมาชกิทัง้หมด 61 คน คดิเป็น 
30.5% จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มที ่2 มจี านวนสมาชกิทัง้หมด 62 คน คดิเป็น 31% 
จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มที่ 3 มจี านวนสมาชกิทัง้หมด 77 คน คดิเป็น 38.5% ของ
จ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
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ตารางที ่4.24 สรุปการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถติ ิANOVA 

ข้อค าถาม 
ค าถาม 

ค่าเฉล่ียของ Cluster เมื่อเทียบกบัค่าเฉล่ียรวม 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ด้านสินค้าของร้านค้าบน Facebook 
1 มสีนิคา้หลากหลาย เช่น ดมัเบล บาร์

เบล มา้นัง่ปรบัระดบั เป็นตน้ 
สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม 

2 มสีนิคา้หลากหลายยีห่อ้ สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
3 มสีนิคา้ที่มยีีห่อ้น่าเชื่อถอืจ าหน่าย สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
4 มสีนิคา้ที่ไดร้บัความนิยม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
5 มสีนิคา้ใหมจ่ าหน่ายเสมอ ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
6 สนิคา้มคีวามสวยงาม โดดเดน่ ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
7 สนิคา้มกีารรบัประกนัเปลีย่นหรอืคนืได ้ ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
8 มขีอ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้ครบถว้น สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
ด้านราคาของร้านค้าบน Facebook 
1 ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพของสนิคา้ ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
2 ราคาสนิคา้ถูกกว่าการซื้อดว้ยวธิอีื่น สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม 
3 มคีวามหลากหลายในการช าระเงนิ ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม 
4 มรีะบบความปลอดภยัในการช าระเงนิ ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
5 มกีารแสดงราคาสนิคา้อยา่งชดัเจน ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
6 ราคาสามารถต่อรองได ้ สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
ด้านการส่งเสริมการตลาดและการบริการของร้านค้าบน Facebook 
1 ใชส้ือ่โฆษณาดา้นสือ่สิง่พมิพ์ ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม 
2 ใชส้ือ่โฆษณาดา้นวทิย ุ ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
3 ใชส้ือ่โฆษณาดา้นโทรทศัน์ ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
4 ใชส้ือ่โฆษณาทางอนิเตอร์เน็ต เช่น 

ป้ายโฆษณาบนเวบ็ไซต์ (Banner 
Advertising) 

ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม 

5 มกีารโฆษณาอยา่งสม ่าเสมอ สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
6 มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย เช่น 

ลด แลก แจก แถม ชงิโชค 
ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 

7 มกีารจดัอนัดบัสนิคา้ขายดบีนหน้า 
Facebook 

ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 

8 มกีารจดักจิกรรมเพื่อช่วยเหลอืสงัคม 
เช่น ยอดจ าหน่ายเพื่อช่วยภยั
แผ่นดนิไหว 

ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 

9 มบีรกิารประกอบและตดิตัง้สนิคา้ใหท้ี่
บา้น 

ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 

10 มบีรกิารรบัสัง่สนิคา้ที่ไมม่จี าหน่ายใน
รา้นทัว่ไป 

สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 

11 พนักงานสภุาพมมีนุษยสมัพนัธด์เีมือ่มี
การตดิต่อสอบถาม 

ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
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ตารางที ่4.24 สรุปการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ) 

12 พนักงานมคีวามรูเ้กี่ยวกบัสนิคา้และ
ตอบค าถามไดเ้ป็นอยา่งด ี

ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม 

13 มบีรกิารสง่สนิคา้ฟร ี สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
14 มบีรกิารสง่สนิคา้ถงึบา้นหรอืปลายทาง

ที่ระบ ุ
ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 

15 สามารถตรวจสอบสถานะการจดัสง่
สนิคา้ได ้

สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 

16 ตรงต่อเวลาในการสง่สนิคา้ ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
ด้านการวางผงัร้านค้า ออกแบบร้านค้าและการสร้างบรรยากาศของร้านค้าบน Facebook 
1 รูปภาพสนิคา้มกีารออกแบบสสีนัสะดดุ

ตา 
สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม 

2 มรีูปพรเีซนเตอร์คูก่บัสนิคา้ ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม 
3 จดัเรยีงรูปภาพสนิคา้เป็นหมวดหมู่ สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม 
4 เน้ือหาบน Facebook มรีายละเอยีด

น่าสนใจ 
ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 

5 แฟนเพจของรา้นคา้มคีวามสวยงาม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
ด้านท าเลท่ีตัง้และช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้านค้าบน Facebook 
1 รา้นคา้มเีวบ็ไซต์ของตนเอง ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
2 สามารถตดิต่อรา้นคา้ไดต้ลอด 24 

ชัว่โมง 
ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 

3 ชื่อรา้นคา้งา่ยในการจ าและสบืคน้ ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 
4 สามารถสัง่สนิคา้ผ่านช่องทางอื่น เช่น 

ทางโทรศพัท,์ Email, LINE ฯลฯ ได ้
ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 

5 ชื่อของรา้นคา้ขึน้มาเป็นอนัดบัตน้ๆ 
เมือ่คน้หาดว้ยค าในเวบ็ไซต์คน้หา เช่น 
google 

สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม สงูกว่าคา่เฉลี่ยรวม ต ่ากว่าคา่เฉลีย่รวม 

 

เมื่อวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการน าค าถามด้านส่วนประสมการตลาดคา้ปลกีทีม่คี่า Sig น้อย
กวา่ 0.05 มาสรา้งกราฟเพื่อดูความแตกต่างของระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดค้า
ปลกีในแต่ละกลุ่ม สามารถแปรผลในเรื่องของความแตกต่างระหวา่งกลุ่มผูซ้ื้ออุปกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมแีรงต้านผ่าน facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบัความส าคญัของส่วน
ประสมการตลาดคา้ปลกี ของทัง้ 3 กลุ่ม ไดด้งันี้ 
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กราฟเสน้ตรงแสดงความแตกตา่งระหวา่ง Cluster ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph MeanS) 

 
 

ภาพที ่10 Cluster Number of case (ดา้นสนิคา้) 

 จากภาพที่ 9 Cluster Number of case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเส้นด้าน
สนิคา้ของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหวา่งกลุ่มทีพ่บในค าตอบส่วนใหญ่พบวา่ 

- กลุ่มที่ 1 ให้ความส าคญักบั มีสินค้าหลากหลาย เช่น ดมัเบล บาร์เบล ม้านัง่ปรบัระดบัฯ มี
สนิคา้หลากหลายยีห่อ้ มสีนิคา้ทีม่ยีีห่อ้น่าเชือ่ถอืจ าหน่าย และมขีอ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้ครบถว้น 

- กลุ่มที ่2 ใหค้วามส าคญักบั มสีนิคา้ยีห่อ้น่าเชือ่ถอืจ าหน่าย มขีอ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้ครบถว้น 

- กลุ่มที ่3 ใหค้วามส าคญักบั มสีนิคา้หลากหลาย เชน่ ดมัเบล บารเ์บล มา้นัง่ปรบัระดบัฯ 
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ภาพที ่11 Cluster Number of case (ดา้นราคา) 

 จากภาพที่ 10 Cluster Number of case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
ราคาของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหวา่งกลุ่มทีพ่บในค าตอบส่วนใหญ่พบวา่ 

- กลุ่มที ่1 ใหค้วามส าคญักบั ราคาสามารถต่อรองได ้และราคาสนิคา้ถูกกวา่การซื้อดว้ยวธิอีื่น 

- กลุ่มที ่2 ใหค้วามส าคญักบั มคีวามหลากหลายในการช าระเงนิ 

- กลุ่มที ่3 ใหค้วามส าคญักบั ราคาสนิคา้ถูกกวา่การซื้อดว้ยวธิอีืน่ และมคีวามหลากหลายในการ
ช าระเงนิ 
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ภาพที ่12 Cluster Number of case (ดา้นส่งเสรมิการตลาดและการบรกิาร) 

 จากภาพที่ 11 Cluster Number of case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
ส่งเสรมิการตลาดและการบรกิารของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหวา่งกลุ่มที่พบใน
ค าตอบส่วนใหญ่พบวา่ 

- กลุ่มที่ 1 ให้ความส าคญักบั มีบริการรบัสัง่สินค้าที่ไม่มจี าหน่ายในร้านทัว่ไป มีการโฆษณา
อย่างสม ่าเสมอ สามารถตรวจสอบสถานการณ์จดัส่งสนิคา้ได ้และมบีรกิารส่งสนิคา้ฟร ี

- กลุ่มที่ 2 ให้ความส าคญักบั มีบริการส่งสนิค้าฟรี มีการจดักจิกรรมส่งเสริมการขายฯ ใช้สื่อ
โฆษณาทางอนิเตอรเ์น็ต และสามารถตรวจสอบสถานะการจดัส่งสนิคา้ได้ 

- กลุ่มที ่3 ใหค้วามส าคญักบั พนกังานมคีวามรูเ้กีย่วกบัสนิคา้และตอบค าถามได้เป็นอย่างด ีใช้
สื่อโฆษณาดา้นสื่อสิง่พมิพ ์และใชส้ื่อโฆษณาทางอนิเตอรเ์น็ตฯ 
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ภาพที ่13 Cluster Number of case (ดา้นการวางผงัรา้นคา้ ออกแบบรา้นคา้และการสรา้ง
บรรยากาศ) 

 จากภาพที่ 12 Cluster Number of case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
การวางผงัร้านค้า ออกแบบร้านค้าและการสร้างบรรยากาศของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่มทีพ่บในค าตอบส่วนใหญ่พบวา่ 

- กลุ่มที่ 1 ให้ความส าคญักบั จัดเรียงรูปภาพสินค้าเป็นหมวดหมู่ และรูปภาพสินค้ามีการ
ออกแบบสสีนัสะดุดตา 

- กลุ่มที ่2 ใหค้วามส าคญักบั แฟนเพจของรา้นคา้มคีวามสวยงาม 

- กลุ่มที่ 3 ให้ความส าคญักบั มีรูปพรีเซนเตอร์คู่กบัสินค้า รูปภาพสินค้ามกีารออกแบบสสีนั
สะดุดตา และจดัเรยีงรูปภาพสนิคา้เป็นหมวดหมู่ 
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ภาพที ่14 Cluster Number of case (ท าเลทีต่ ัง้และชอ่งทางการจดัจ าหน่าย) 

 จากภาพที ่13 Cluster Number of case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ท าเล
ทีต่ ัง้และชอ่งทางการจดัจ าหน่ายของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหวา่งกลุ่มที่พบใน
ค าตอบส่วนใหญ่พบวา่ 

- กลุ่มที่ 1 ให้ความส าคญักบั ชื่อของร้านคา้ขึน้มาเป็นอนัดบัตน้ๆ เมื่อค้นหาดว้ยค าในเวบ็ไซต์
คน้หา เชน่ google 

- กลุ่มที่ 2 ให้ความส าคญักบั ร้านค้ามเีวบ็ไซต์ของตนเอง และชื่อของร้านค้าขึน้มาเป็นอนัดบั
ตน้ๆ เมื่อคน้หาดว้ยค าในเวบ็ไซตค์น้หา เชน่ google 

- กลุ่มที ่3 ใหค้วามส าคญักบัรา้นคา้มเีวบ็ไซตข์องตนเอง 
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ตารางที ่4.25 Final Cluster Centers 

ค าถาม กลุ่ม Sig. 
ด้านสินค้าของร้านค้าบน Facebook 1 2 3 

1.มสีนิคา้หลากหลาย เช่น ดมัเบล บารเ์บล มา้นัง่ปรบัระดบั เป็นตน้ 4.03 3.15 3.64 .000 
2.มสีนิคา้หลากหลายยีห่อ้ 4.15 3.08 3.22 .000 
3.มสีนิคา้ที่มยีีห่อ้น่าเชื่อถอืจ าหน่าย 3.84 3.42 3.32 .022 
4.มสีนิคา้ที่ไดร้บัความนิยม 3.52 3.48 3.57 .900 
5.มสีนิคา้ใหม่จ าหน่ายเสมอ 3.34 3.47 3.64 .325 
6.สนิคา้มคีวามสวยงาม โดดเด่น 3.79 3.63 3.44 .187 
7.สนิคา้มกีารรบัประกนัเปลี่ยนหรอืคนืได้ 3.54 3.55 3.94 .055 
8.มขีอ้มูลเกี่ยวกบัสนิคา้ครบถว้น 4.18 3.26 3.16 .000 

ด้านราคาของร้านค้าบน Facebook     
1.ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพของสนิคา้ 4.57 4.52 4.38 .056 
2.ราคาสนิคา้ถูกกว่าการซือ้ดว้ยวธิอีื่น 4.57 4.24 4.66 .000 
3.มคีวามหลากหลายในการช าระเงนิ 4.33 4.58 4.57 .005 
4.มรีะบบความปลอดภยัในการช าระเงนิ 4.54 4.52 4.60 .614 
5.มกีารแสดงราคาสนิคา้อยา่งชดัเจน 4.52 4.40 4.43 .360 
6.ราคาสามารถต่อรองได ้ 4.39 4.13 3.86 .000 

ด้านการส่งเสริมการตลาดและการบริการของร้านค้าบน Facebook     
1.ใชส้ื่อโฆษณาดา้นสื่อสิง่พมิพ ์ 2.39 2.87 3.35 .000 
2.ใชส้ื่อโฆษณาดา้นวทิย ุ 2.56 2.97 2.94 .182 
3.ใชส้ื่อโฆษณาดา้นโทรทศัน์ 3.21 2.66 3.08 .084 
4.ใชส้ื่อโฆษณาทางอนิเตอรเ์น็ต เช่น ป้ายโฆษณาบนเวบ็ไซต ์(Banner Advertising) 2.85 3.74 3.66 .000 
5.มกีารโฆษณาอยา่งสม ่าเสมอ 3.74 3.23 3.23 .010 
6.มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม ชงิโชค 3.28 3.81 3.16 .003 
7.มกีารจดัอนัดบัสนิคา้ขายดบีนหน้า Facebook 3.62 3.73 3.40 .187 
8.มกีารจดักจิกรรมเพื่อช่วยเหลอืสงัคม เช่น ยอดจ าหน่ายเพื่อช่วยภยัแผน่ดินไหว 3.41 3.52 3.66 .437 
9.มบีรกิารประกอบและตดิตัง้สนิคา้ใหท้ี่บา้น 4.52 4.58 4.49 .593 
10.มบีรกิารรบัสัง่สนิคา้ที่ไม่มจี าหน่ายในรา้นทัว่ไป 4.30 3.97 3.75 .000 
11.พนกังานสุภาพมมีนุษยสมัพนัธด์เีมื่อมกีารตดิต่อสอบถาม 3.98 3.85 4.12 .161 
12.พนกังานมคีวามรูเ้กี่ยวกบัสนิคา้และตอบค าถามไดเ้ป็นอยา่งดี 3.80 3.85 4.26 .001 
13.มบีรกิารส่งสนิคา้ฟร ี 4.59 4.73 4.19 .000 
14.มบีรกิารส่งสนิคา้ถงึบา้นหรอืปลายทางที่ระบุ 4.64 4.53 4.49 .221 
15.สามารถตรวจสอบสถานะการจดัส่งสนิคา้ได ้ 4.18 4.06 3.77 .009 
16.ตรงต่อเวลาในการส่งสนิคา้ 4.43 4.56 4.60 .116 
ด้านการวางผงัร้านค้า ออกแบบร้านค้าและการสร้างบรรยากาศของร้านค้าบน 

Facebook 
    

1.รูปภาพสนิคา้มกีารออกแบบสสีนัสะดุดตา 3.51 2.55 3.61 .000 
2.มรูีปพรเีซนเตอรค์ู่กบัสนิคา้ 2.56 2.97 3.39 .002 
3.จดัเรยีงรูปภาพสนิคา้เป็นหมวดหมู่ 3.36 2.39 3.34 .000 
4.เน้ือหาบน Facebook มรีายละเอยีดน่าสนใจ 3.13 3.52 3.03 .086 
5.แฟนเพจของรา้นคา้มคีวามสวยงาม 2.64 3.77 2.73 .000 

ด้านท าเลท่ีตัง้และช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้านค้าบน Facebook     
1.รา้นคา้มเีวบ็ไซตข์องตนเอง 4.39 4.63 4.44 .020 
2.สามารถตดิต่อรา้นคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 4.59 4.37 4.48 .052 
3.ชื่อรา้นคา้ง่ายในการจ าและสบืคน้ 4.64 4.53 4.49 .221 
4.สามารถสัง่สนิคา้ผา่นช่องทางอื่น เช่น ทางโทรศพัท์, Email, LINE ฯลฯ ได ้ 4.61 4.58 4.51 .467 
5.ชื่อของรา้นคา้ขึน้มาเป็นอนัดบัตน้ๆ เมื่อคน้หาดว้ยค าในเวบ็ไซตค์้นหา เช่น google 4.66 4.58 4.35 .001 
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 จากตารางที่ 4.25 Final Cluster Centers ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยตวัแปรของแต่ละ Cluster 
โดยพจิารณาค าถามในดา้นส่วนประสมการตลาดคา้ปลกี แลว้วเิคราะหค์่าเฉลีย่ไดด้งันี้ 

 ด้านสินค้าของร้านค้าบน facebook   

- กลุ่มที่ 1 มคี่าเฉลี่ยของตวัแปรตัง้แต่ 3.34-4.18 โดยให้ความส าคญักบัมขีอ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้
ครบถว้นมากทีสุ่ด และมสีนิคา้ใหม่จ าหน่ายเสมอน้อยทีสุ่ด 

- กลุ่มที่ 2 มคี่าเฉลี่ยของตวัแปรตัง้แต่ 3.08-3.63 โดยให้ความส าคญักบัสนิคา้มคีวามสวยงาม
โดดเด่นมากทีสุ่ด และมสีนิคา้หลากหลายยีห่อ้น้อยทีสุ่ด 

- กลุ่มที่ 3 มคี่าเฉลี่ยของตวัแปรตัง้แต่ 3.16-3.94 โดยให้ความส าคญักบัสนิคา้มกีารรบัประกนั
เปลีย่นหรอืคนืไดม้ากทีสุ่ด และมขีอ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้ครบถว้นน้อยทีสุ่ด 

โดยจะมีการตดัค าถาม มีสินค้าที่ได้รบัความนิยม  มีสินค้าใหม่จ าหน่ายเสมอ สินค้ามีความ
สวยงามโดดเด่นและสนิค้ามกีารรบัประกนัเปลี่ยนหรอืคนืไดอ้อกไป เพราะ ไม่มคีวามส าคญัที่
ระดบันยัทางสถติทิี ่0.05 

 ด้านราคาของร้านค้าบน facebook 

- กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของตวัแปรตัง้แต่ 4.33-4.57 โดยให้ความส าคญักบัราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพของสนิคา้มากทีสุ่ด และมคีวามหลากหลายในการช าระเงนิน้อยทีสุ่ด 

- กลุ่มที่ 2 มคี่าเฉลี่ยของตวัแปรตัง้แต่ 4.13-4.58 โดยให้ความส าคญักบัมคีวามหลากหลายใน
การช าระเงนิมากทีสุ่ด และราคาสามารถต่อรองไดน้้อยทีสุ่ด 

- กลุ่มที ่3 มคี่าเฉลีย่ของตวัแปรตัง้แต่ 3.86-4.66 โดยความส าคญักบัราคาสนิคา้ถูกกวา่การซื้อ
ดว้ยวธิอีื่นมากทีสุ่ด และราคาสามารถต่อรองไดน้้อยทีสุ่ด 

โดยจะมกีารตดัค าถาม ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มรีะบบความปลอดภยัในการช าระเงนิ และมี
การแสดงราคาสนิคา้อย่างชดัเจนออกไป เพราะ ไม่มคีวามส าคญัทีร่ะดบันยัทางสถติทิี ่0.05 

 ด้านการส่งเสริมการตลาดและการบริการของร้านค้าบน facebook 

- กลุ่มที ่1 มคี่าเฉลีย่ของตวัแปรตัง้แต่ 2.39-4.64 โดยใหค้วามส าคญักบัมบีรกิารสง่สนิคา้ถงึบา้น
หรอืปลายทางทีร่ะบุมากทีสุ่ด และใชส้ื่อโฆษณาดา้นสื่อสิง่พมิพน้์อยทีสุ่ด 
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- กลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของตวัแปรตัง้แต่ 2.66-4.73 โดยให้ความส าคญักบัมบีริการส่งสนิค้าฟรี
มากทีสุ่ด และใชส้ื่อโฆษณาดา้นโทรทศัน์น้อยทีสุ่ด 

- กลุ่มที่ 3 มคี่าเฉลี่ยของตวัแปรตัง้แต่ 2.94-4.60 โดยให้ความส าคญักบัตรงต่อเวลาในการส่ง
สนิคา้มากทีสุ่ด และใชส้ื่อโฆษณาดา้นวทิยุน้อยทีสุ่ด 

โดยจะมกีารตดัค าถาม ใชส้ื่อโฆษณาดา้นวทิยุ ใชส้ื่อโฆษณาดา้นโทรทศัน์ มกีารจดัอนัดบัสนิคา้
ขายดบีนหน้า Facebook มกีารจดักจิกรรมเพื่อช่วยเหลอืสงัคมฯ มบีรกิารประกอบและติดตัง้
สนิค้าให้ทีบ่้าน พนักงานสุภาพมมีนุษยสมัพนัธฯ์ มบีรกิารส่งสนิคา้ถงึบ้านหรอืปลายทางทีร่ะบุ 
และตรงต่อเวลาในการส่งสนิคา้ออกไป เพราะ ไม่มคีวามส าคญัทีร่ะดบันยัทางสถติทิี ่0.05 

 ด้านการวางผงัร้านค้า ออกแบบร้านค้าและสร้างบรรยากาศของร้านค้าบน 

facebook 

- กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของตวัแปรตัง้แต่ 2.56-3.51 โดยให้ความส าคญักบัรูปภาพสนิค้ามกีาร
ออกแบบสสีนัสะดุดตามากทีสุ่ด และมรีูปพรเีซนเตอรค์ู่กบัสนิคา้น้อยทีสุ่ด 

- กลุ่มที่ 2 มคี่าเฉลี่ยของตวัแปรตัง้แต่ 2.39-3.77 โดยให้ความส าคญักบัแฟนเพจของร้านคา้มี
ความสวยงามมากทีสุ่ด และจดัเรยีงรูปภาพสนิคา้เป็นหมวดหมู่น้อยทีสุ่ด 

- กลุ่มที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของตวัแปรตัง้แต่ 2.73-3.61 โดยให้ความส าคญักบัรูปภาพสินค้ามกีาร
ออกแบบสสีนัสะดุดตามากทีสุ่ด และแฟนเพจของรา้นคา้มคีวามสวยงามน้อยทีสุ่ด 

โดยจะมีการตัดค าถาม เนื้อหาบน Facebook มีรายละเอียดน่าสนใจออกไป เพราะ ไม่มี
ความส าคญัทีร่ะดบันยัทางสถติทิี ่0.05 

 ด้านท าเลท่ีตัง้และช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้านค้าบน facebook 

- กลุ่มที ่1 มคี่าเฉลีย่ของตวัแปรตัง้แต่ 4.39-4.66 โดยใหค้วามส าคญักบัชือ่ของรา้นคา้ขึน้มาเป็น
อนัดบัต้นๆ เมื่อค้นหาด้วยค าในเวบ็ไซต์ค้นหามากที่สุด และร้านค้ามเีวบ็ไซต์ของตนเองน้อย
ทีสุ่ด 

- กลุ่มที่ 2 มคี่าเฉลี่ยของตวัแปรตัง้แต่ 4.37-4.63 โดยให้ความส าคญักบัร้านค้ามเีวบ็ไซต์ของ
ตนเองมากทีสุ่ด และสามารถตดิต่อรา้นคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงน้อยทีสุ่ด 
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- กลุ่มที่ 3 มคี่าเฉลี่ยของตวัแปรตัง้แต่ 4.35-4.51 โดยให้ความส าคญักบัสามารถสัง่สนิคา้ผา่น
ช่องทางอื่นฯมากที่สุด และชื่อของร้านค้าขึน้มาเป็นอนัดบัต้นๆ เมื่อค้นหาด้วยค าในเวบ็ไซต์
คน้หาน้อยทีสุ่ด 

โดยจะมกีารตดัค าถาม สามารถตดิต่อรา้นคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ชือ่รา้นคา้ง่ายในการจ าฯ และ
สามารถสัง่สนิคา้ผา่นชอ่งทางอื่นฯออกไป เพราะ ไม่มคีวามส าคญัทีร่ะดบันยัทางสถติทิี ่0.05 

ตารางที ่4.26 ค่าคะแนนเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน จากทัง้ 3 กลุม่ตวัอยา่ง 

ค าถามและกลุ่ม 
จ านวน 

  
ค่าเฉล่ีย 
  

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

  
ด้านสินค้าของร้านค้าบน Facebook 

  

1.มสีนิคา้หลากหลาย เช่น ดมัเบล บาร์เบล มา้นัง่ปรบัระดบั เป็น
ตน้ 
  
  

1 61 4.0328 1.095 
2 62 3.1452 1.038 
3 77 3.6364 1.146 
รวม 200 3.6050 1.147 

2.มสีนิคา้หลากหลายยี่หอ้ 
  
  
  

1 61 4.1475 1.014 
2 62 3.0806 1.029 
3 77 3.2208 1.059 
รวม 200 3.4600 1.129 

3.มสีนิคา้ที่มยีีห่อ้น่าเชื่อถอืจ าหน่าย 
  
  
  

1 61 3.8361 1.083 
2 62 3.4194 1.139 
3 77 3.3247 1.117 
รวม 200 3.5100 1.130 

4.มสีนิคา้ที่ไดร้บัความนิยม 
  
  
  

1 61 3.5246 1.134 
2 62 3.4839 1.067 
3 77 3.5714 1.152 
รวม 200 3.5300 1.116 

5.มสีนิคา้ใหมจ่ าหน่ายเสมอ 
  
  
  

1 61 3.3443 1.078 
2 62 3.4677 1.197 
3 77 3.6364 1.157 
รวม 200 3.4950 1.147 

6.สนิคา้มคีวามสวยงาม โดดเดน่ 
  
  
  

1 61 3.7869 1.112 
2 62 3.6290 1.075 
3 77 3.4416 1.118 
รวม 200 3.6050 1.107 

7.สนิคา้มกีารรบัประกนัเปลีย่นหรอืคนืได ้
  
  

1 61 3.5410 1.149 
2 62 3.5484 1.141 
3 77 3.9351 1.043 
รวม 200 3.6950 1.117 
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ตารางที ่4.26 ค่าคะแนนเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน จากทัง้ 3 กลุม่ตวัอยา่ง (ต่อ) 

ด้านสินค้าของร้านค้าบน Facebook จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

8.มขีอ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้ครบถว้น 
  
  
  

1 61 4.1803 .904 
2 62 3.2581 1.200 
3 77 3.1558 1.001 

รวม 200 3.5000 1.130 
ด้านราคาของร้านค้าบน Facebook       

1.ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพของสนิคา้ 
  
  
  

1 61 4.5738 .499 
2 62 4.5161 .504 
3 77 4.3766 .488 

รวม 200 4.4800 .501 

2.ราคาสนิคา้ถูกกว่าการซือ้ดว้ยวธิอีื่น 
  
  
  

1 61 4.5738 .499 
2 62 4.2419 .432 
3 77 4.6623 .476 

รวม 200 4.5050 .501 

3.มคีวามหลากหลายในการช าระเงนิ 
  
  
  

1 61 4.3279 .473 
2 62 4.5806 .497 
3 77 4.5714 .498 

รวม 200 4.5000 .501 

4.มรีะบบความปลอดภยัในการช าระเงนิ 
  
  

1 61 4.5410 .502 
2 62 4.5161 .504 
3 77 4.5974 .494 

รวม 200 4.5550 .498 

5.มกีารแสดงราคาสนิคา้อยา่งชดัเจน 
  
  
  

1 61 4.5246 .504 
2 62 4.4032 .495 
3 77 4.4286 .498 

รวม 200 4.4500 .499 

6.ราคาสามารถต่อรองได ้
  
  
  

1 61 4.3934 .714 
2 62 4.1290 .778 
3 77 3.8571 .823 

รวม 200 4.1050 .804 
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ตารางที ่4.26 ค่าคะแนนเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน จากทัง้ 3 กลุม่ตวัอยา่ง (ต่อ) 

 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาดและการบริการของร้านค้าบน Facebook 
  

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.ใชส้ือ่โฆษณาดา้นสือ่สิง่พมิพ์ 
  
  
  

1 61 2.3934 1.345 
2 62 2.8710 1.337 
3 77 3.3506 1.355 

รวม 200 2.9100 1.397 

2.ใชส้ือ่โฆษณาดา้นวทิย ุ
  
  
  

1 61 2.5574 1.397 
2 62 2.9677 1.459 
3 77 2.9351 1.301 

รวม 200 2.8300 1.386 

3.ใชส้ือ่โฆษณาดา้นโทรทศัน์ 
  
  
  

1 61 3.2131 1.439 
2 62 2.6613 1.525 
3 77 3.0779 1.355 

รวม 200 2.9900 1.446 

4.ใชส้ือ่โฆษณาทางอนิเตอร์เน็ต เช่น ป้ายโฆษณาบนเวบ็ไซต์ 
(Banner Advertising) 
  

1 61 2.8525 .963 
2 62 3.7419 1.159 
3 77 3.6623 1.119 

รวม 200 3.4400 1.150 

5.มกีารโฆษณาอยา่งสม ่าเสมอ 
  
  
  

1 61 3.7377 1.109 
2 62 3.2258 1.078 
3 77 3.2338 1.050 

รวม 200 3.3850 1.097 

6.มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม ชิงโชค 
  
  

1 61 3.2787 1.171 
2 62 3.8065 1.084 
3 77 3.1558 1.136 

รวม 200 3.3950 1.160 

7.มกีารจดัอนัดบัสนิคา้ขายดบีนหน้า Facebook 
  
  

1 61 3.6230 1.098 
2 62 3.7258 1.011 
3 77 3.4026 1.079 

รวม 200 3.5700 1.068 

8.มกีารจดักจิกรรมเพื่อช่วยเหลอืสงัคม เช่น ยอดจ าหน่ายเพื่อช่วยภยั
แผ่นดนิไหว 
  

1 61 3.4098 1.174 
2 62 3.5161 1.112 
3 77 3.6623 1.177 

รวม 200 3.5400 1.155 
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ตารางที ่4.26 ค่าคะแนนเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน จากทัง้ 3 กลุม่ตวัอยา่ง (ต่อ) 

 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาดและการบริการของร้านค้าบน Facebook จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

9.มบีรกิารประกอบและตดิตัง้สนิคา้ใหท้ี่บา้น 
  
  

1 61 4.5246 .504 
2 62 4.5806 .497 
3 77 4.4935 .503 

รวม 200 4.5300 .500 

10.มบีรกิารรบัสัง่สนิคา้ที่ไมม่จี าหน่ายในรา้นทัว่ไป 
  
  

1 61 4.2951 .667 
2 62 3.9677 .849 
3 77 3.7532 .797 

รวม 200 3.9850 .805 

11.พนักงานสภุาพมมีนุษยสมัพนัธด์เีมือ่มกีารตดิต่อสอบถาม 
  
  

1 61 3.9836 .846 
2 62 3.8548 .765 
3 77 4.1169 .794 

รวม 200 3.9950 .805 

12.พนักงานมคีวามรูเ้กี่ยวกบัสนิคา้และตอบค าถามไดเ้ป็นอยา่งดี 
  
  

1 61 3.8033 .771 
2 62 3.8548 .807 
3 77 4.2597 .801 

รวม 200 3.9950 .818 

13.มบีรกิารสง่สนิคา้ฟร ี
  
  
  

1 61 4.5902 .496 
2 62 4.7258 .450 
3 77 4.1948 .399 

รวม 200 4.4800 .501 

14.มบีรกิารสง่สนิคา้ถงึบา้นหรอืปลายทางที่ระบุ 
  
  

1 61 4.6393 .484 
2 62 4.5323 .503 
3 77 4.4935 .503 

รวม 200 4.5500 .499 

15.สามารถตรวจสอบสถานะการจดัสง่สนิคา้ได ้
  
  

1 61 4.1803 .806 
2 62 4.0645 .847 
3 77 3.7662 .793 

รวม 200 3.9850 .830 

16.ตรงต่อเวลาในการสง่สนิคา้ 
  
  
  

1 61 4.4262 .499 
2 62 4.5645 .500 
3 77 4.5974 .494 

รวม 200 4.5350 .500 
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ตารางที ่4.26 ค่าคะแนนเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน จากทัง้ 3 กลุม่ตวัอยา่ง (ต่อ) 

 

 

ด้านการวางผงัร้านค้า ออกแบบร้านค้าและการสร้างบรรยากาศของ
ร้านค้าบน Facebook 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.รูปภาพสนิคา้มกีารออกแบบสสีนัสะดดุตา 
  
  

1 61 3.5082 1.337 
2 62 2.5484 1.479 
3 77 3.6104 1.299 
รวม 200 3.2500 1.441 

2.มรีูปพรเีซนเตอร์คูก่บัสนิคา้ 
  
  
  

1 61 2.5574 1.298 
2 62 2.9677 1.367 
3 77 3.3896 1.319 
รวม 200 3.0050 1.365 

3.จดัเรยีงรูปภาพสนิคา้เป็นหมวดหมู่ 
  
  
  

1 61 3.3607 1.391 
2 62 2.3871 1.335 
3 77 3.3377 1.382 
รวม 200 3.0500 1.434 

4.เน้ือหาบน Facebook มรีายละเอยีดน่าสนใจ 
  
  

1 61 3.1311 1.323 
2 62 3.5161 1.277 
3 77 3.0260 1.376 
รวม 200 3.2100 1.340 

5.แฟนเพจของรา้นคา้มคีวามสวยงาม 
  
  
  

1 61 2.6393 1.403 
2 62 3.7742 1.137 
3 77 2.7273 1.373 
รวม 200 3.0250 1.401 

ด้านท าเลท่ีตัง้และช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้านค้าบน Facebook    

1.รา้นคา้มเีวบ็ไซต์ของตนเอง 
  
  
  

1 61 4.3934 .493 
2 62 4.6290 .487 
3 77 4.4416 .500 
รวม 200 4.4850 .501 

2.สามารถตดิต่อรา้นคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
  
  

1 61 4.5902 .496 
2 62 4.3710 .487 
3 77 4.4805 .503 
รวม 200 4.4800 .501 

3.ชื่อรา้นคา้งา่ยในการจ าและสบืคน้ 
  
 

1 61 4.6393 .484 
2 62 4.5323 .503 
3 77 4.4935 .503 
รวม 200 4.5500 .499 
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ตารางที ่4.26 ค่าคะแนนเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน จากทัง้ 3 กลุม่ตวัอยา่ง (ต่อ) 

 

 จากตารางที่ 4.26 Descriptive ซึ่งแสดงค่าเฉลี่ยของแต่ละตวัแปรในแต่ละกลุ่ม พบว่า
ค่าเฉลีย่ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดคา้ปลกี ของทัง้ 3 กลุ่ม มคี่าดงันี้ 

 ส่วนประสมการตลาดคา้ปลกี ด้านสนิคา้ กลุ่มที่ 1 หรอืกลุ่ม “ใส่ใจสนิค้า” มคี่าเฉลีย่อยู่
ระหว่าง 3.3443-4.1803 กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่ม “ชอบออนไลน์” มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.0806-
3.6290 กลุ่มที ่3 หรอืกลุ่ม “ใส่ใจบรกิาร” มคี่าเฉลีย่อยู่ระหวา่ง 3.1558-3.9351 

 ส่วนประสมการตลาดค้าปลกี ด้านราคา กลุ่มที่ 1 หรอืกลุ่ม “ใส่ใจสนิค้า” มคี่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.3279-4.5738 กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่ม “ชอบออนไลน์” มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.1290-
4.5806 กลุ่มที ่3 หรอืกลุ่ม “ใส่ใจบรกิาร” มคี่าเฉลีย่อยู่ระหวา่ง 3.8571-4.6623 

 ส่วนประสมการตลาดค้าปลกี ด้านการส่งเสรมิการตลาดและการบรกิาร กลุ่มที่ 1 หรอื
กลุ่ม “ใส่ใจสนิค้า” มคี่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.3934-4.6393 กลุ่มที่ 2 หรอืกลุ่ม “ชอบออนไลน์” มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.6613-4.7258 กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่ม “ใส่ใจบริการ” มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
2.9351-4.5974 

 ส่วนประสมการตลาดค้าปลีก ด้านการวางผงัร้านค้า ออกแบบร้านค้าและการสร้าง
บรรยากาศ กลุ่มที ่1 หรอืกลุ่ม “ใส่ใจสนิคา้” มคี่าเฉลีย่อยู่ระหวา่ง 2.5574-3.5082 กลุ่มที ่2 หรอื
กลุ่ม “ชอบออนไลน์” มคี่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.3871-3.7742 กลุ่มที่ 3 หรอืกลุ่ม “ใส่ใจบรกิาร” มี
ค่าเฉลีย่อยู่ระหวา่ง 2.7273-3.6104 

ด้านท าเลท่ีตัง้และช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้านค้าบน Facebook จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

4.สามารถสัง่สนิคา้ผ่านช่องทางอื่น เช่น ทางโทรศพัท์, Email, LINE ฯลฯ 
ได ้
  

1 61 4.6066 .493 
2 62 4.5806 .497 
3 77 4.5065 .503 
รวม 200 4.5600 .498 

5.ชื่อของรา้นคา้ขึน้มาเป็นอนัดบัตน้ๆ เมือ่คน้หาดว้ยค าในเวบ็ไซต์คน้หา 
เช่น google 
  

1 61 4.6557 .479 
2 62 4.5806 .497 
3 77 4.3506 .480 
รวม 200 4.5150 .501 



103 
 
 ส่วนประสมการตลาดคา้ปลกี ดา้นท าเลทีต่ ัง้และชอ่งทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มที ่1 หรอื
กลุ่ม “ใส่ใจสนิค้า” มคี่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.3934-4.6557 กลุ่มที่ 2 หรอืกลุ่ม “ชอบออนไลน์” มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.3710-4.6290 กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่ม “ใส่ใจบริการ” มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.3506-4.5065 

  

ตารางที ่4.27 แสดงรายชือ่และลกัษณะทีเ่หมาะสมส าหรบัแต่ละ Cluster 

กลุม่ที่ 1 หรอืกลุม่”ใสใ่จสนิคา้” 
(มจี านวนกลุม่ตวัอยา่ง 61 ราย) 

กลุม่ที่ 2 หรอืกลุม่”ชอบออนไลน์” 
(มจี านวนกลุม่ตวัอยา่ง 62 ราย) 

กลุม่ที่ 3 หรอื”ใสใ่จบรกิาร” 
(มจี านวนกลุม่ตวัอยา่ง 77 ราย) 

มสีนิคา้หลากหลาย เช่น ดมัเบล บาร์
เบล มา้นัง่ปรบัระดบัฯ 

มคีวามหลากหลายในการช าระเงนิ ราคาสนิคา้ถูกกว่าการซื้อดว้ยวธิอีื่น 

มสีนิคา้หลากหลายยีห่อ้ มบีรกิารสง่สนิคา้ฟร ี พนักงานมคีวามรูเ้กี่ยวกบัสนิคา้และ
ตอบค าถามไดเ้ป็นอยา่งด ี

มสีนิคา้ที่มยีีห่อ้น่าเชื่อถอืจ าหน่าย มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการขายฯ ใชส้ือ่โฆษณาดา้นสือ่สิง่พมิพ ์
มขีอ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้ครบถว้น ใชส้ือ่โฆษณาทางอนิเตอร์เน็ต มรีูปพรเีซนเตอร์คูก่บัสนิคา้ 
ราคาสามารถต่อรองได ้ แฟนเพจของรา้นคา้มคีวามสวยงาม รูปภาพสนิคา้มกีารออกแบบสสีนัสะดดุ

ตา 
มบีรกิารรบัสัง่สนิคา้ที่ไมม่จี าหน่ายใน
รา้นทัว่ไป 

รา้นคา้มเีวบ็ไซต์ของตนเอง  

มกีารโฆษณาอยา่งสม ่าเสมอ   
สามารถตรวจสอบสถานะการจดัสง่
สนิคา้ได ้

  

จดัเรยีงรูปภาพสนิคา้เป็นหมวดหมู่   
ชื่อของรา้นคา้ขึน้มาเป็นอนัดบัตน้ๆ 
เมือ่คน้หาดว้ยค าในเวบ็ไซต์คน้หา เช่น 
google 
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ตารางที ่4.28 แสดงลกัษณะทีเ่หมาะสมส าหรบัการตัง้ชือ่ Cluster 

กลุม่ที่ 1 หรอืกลุม่ใสใ่จ
สนิคา้ 
(มจี านวนกลุม่ตวัอยา่ง 61 
ราย)  
 

คา่เฉลีย่ กลุม่ที่ 2 หรอืกลุม่ชอบ
ออนไลน์ 
(มจี านวนกลุม่ตวัอยา่ง 62 
ราย) 
 

คา่เฉลีย่ กลุม่ที่ 3 หรอืกลุม่ใสใ่จ
บรกิาร 
(มจี านวนกลุม่ตวัอยา่ง 77 
ราย) 
 

คา่เฉลีย่ 

ชื่อของรา้นคา้ขึน้มาเป็น
อนัดบัตน้ๆ เมือ่คน้หาดว้ย
ค าในเวบ็ไซต์คน้หา เช่น 
google 

4.66 มบีรกิารสง่สนิคา้ฟร ี 4.73 ราคาสนิคา้ถูกกว่าการซื้อ
ดว้ยวธิอีื่น 

4.66 

มบีรกิารสง่สนิคา้ฟร ี 4.59 รา้นคา้มเีวบ็ไซต์ของตนเอง 4.63 มคีวามหลากหลายในการ
ช าระเงนิ 

4.57 

ราคาสนิคา้ถูกกว่าการซื้อ
ดว้ยวธิอีื่น 

4.57 มคีวามหลากหลายในการ
ช าระเงนิ 

4.58 พนักงานมคีวามรูเ้กี่ยวกบั
สนิคา้และตอบค าถามได้
เป็นอยา่งด ี

4.26 

ราคาสามารถต่อรองได ้ 4.39 ชื่อของรา้นคา้ขึน้มาเป็น
อนัดบัตน้ๆ เมือ่คน้หาดว้ย
ค าในเวบ็ไซต์คน้หา เช่น 
google 

4.58 ใชส้ือ่โฆษณาทาง
อนิเตอร์เน็ตฯ 

3.66 

มบีรกิารรบัสัง่สนิคา้ที่ไมม่ี
จ าหน่ายในรา้นทัว่ไป 

4.30 สามารถตรวจสอบ
สถานะการจดัสง่สนิคา้ได ้

4.06 มสีนิคา้หลากหลาย เช่น 
ดมัเบล บาร์เบล มา้นัง่ปรบั
ระดบัฯ 

3.64 

มขีอ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้
ครบถว้น 

4.18 มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิ
การขายฯ 

3.81 รูปภาพสนิคา้มกีาร
ออกแบบสสีนัสะดดุตา 

3.61 

สามารถตรวจสอบ
สถานะการจดัสง่สนิคา้ได ้

4.18 แฟนเพจของรา้นคา้มคีวาม
สวยงาม 

3.77 มรีูปพรเีซนเตอร์คูก่บั
สนิคา้ 

3.39 

มสีนิคา้หลากหลายยีห่อ้ 4.15 ใชส้ือ่โฆษณาทาง
อนิเตอร์เน็ตฯ 

3.74 ใชส้ือ่โฆษณาดา้นสือ่
สิง่พมิพ์ 

3.35 

มสีนิคา้หลากหลาย เช่น 
ดมัเบล บาร์เบล มา้นัง่ปรบั
ระดบัฯ 

4.03   จดัเรยีงรูปภาพสนิคา้เป็น
หมวดหมู่ 

3.34 

มสีนิคา้ที่มยีีห่อ้น่าเชื่อถอื
จ าหน่าย 

3.84     

มกีารโฆษณาอยา่ง
สม ่าเสมอ 

3.74     

รูปภาพสนิคา้มกีาร
ออกแบบสสีนัสะดดุตา 

3.51     

จดัเรยีงรูปภาพสนิคา้เป็น
หมวดหมู่ 

3.36     
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การทดสอบด้วย Chi-Square 

 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลกีของผูท้ีซ่ื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกายแบบมีแรงต้านผ่านทาง Facebook เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชงิ
ความสัมพนัธ์ โดยการท าตารางไขว้กบัข้อมูลพฤติกรรมสามารถแปรผลในเรื่องของความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรงต้านผ่านทาง Facebook ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยน าขอ้มูลมาวเิคราะหโ์ดยใช ้Crosstab ซึ่งน าขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์
และพฤตกิรรมมาท าไขวก้บัขอ้มูลด้านการแบ่งกลุ่มส่วนประสมการตลาดค้าปลกี พบว่าขอ้มูล
ดา้นประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมทุกขอ้ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
ดงัแสดงในตารางที ่4.29-4.52  

ตารางที ่4.29 Cluster Number of Case (ปัจจุบนัท่านอายุ) 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ปัจจุบนัท่านอาย ุ 20-29 ปี จ านวน 27 30 28 85 

% 31.8% 35.3% 32.9% 100.0% 

30-39 ปี จ านวน 25 26 43 94 

% 26.6% 27.7% 45.7% 100.0% 

40-49 ปี จ านวน 9 6 6 21 

% 42.9% 28.6% 28.6% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

  

 จากตารางที ่4.29 พบวา่กลุ่ม 1 มอีายุอยู่ชว่ง 20-29 ปีมากทีสุ่ด จ านวน 27 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 31.8 รองลงมาคอื 30-39 ปี จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.6 และ 40-49 ปี จ านวน 9 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.9 

 ส่วนกลุ่มที่ 2 มีอายุอยู่ช่วง 20-29 ปีมากที่สุด จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 
รองลงมาคอื 30-39 ปี จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.7 และ 40-49 ปี จ านวน 6 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 28.6 
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 ส่วนกลุ่มที่ 3 มีอายุอยู่ช่วง 30-39 ปีมากที่สุด จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 
รองลงมาคอื 20-29 ปี จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.9 และ 40-49 ปี จ านวน 6 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 28.6 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 
4.951a 4 .292 

Likelihood Ratio 
4.860 4 .302 

Linear-by-Linear Association 

.021 1 .884 

N of Valid Cases 
200     

a. 0 cells (0.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum expected จ านวน is 6.41. 

 จากตารางที่ 4.29 ค่า Sig 0.292 มากกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไวท้ี ่0.05 แสดงว่าดา้นอายุ 
ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
 

ภาพที ่15 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ในแต่ละชว่งอายุ 
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ตารางที ่4.30 Cluster Number of Case (สถานภาพปัจจุบนัของท่าน) 
 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

สถานภาพปัจจุบนัของท่าน โสด จ านวน 49 53 67 169 

% 29.0% 31.4% 39.6% 100.0% 

สมรส จ านวน 10 9 9 28 

% 35.7% 32.1% 32.1% 100.0% 

หยา่ร้าง จ านวน 2 0 1 3 

% 66.7% 0.0% 33.3% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

 
จากตารางที่ 4.30 พบว่ากลุ่ม 1 มสีถานภาพโสดมากที่สุด จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 29 รองลงมาคอืสมรส จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.7 และหย่ารา้งจ านวน 2 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 66.7 

 ส่วนกลุ่มที่ 2 มสีถานภาพโสดมากที่สุด จ านวน 53 คน คดิเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมา
คอืสมรส จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.1 

 ส่วนกลุ่มที่ 3 มสีถานภาพโสดมากทีสุ่ด จ านวน 67 คน คดิเป็นร้อยละ 39.6 รองลงมา
คอืสมรส จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.1 และหย่ารา้ง จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 
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Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 
2.983a 4 .561 

Likelihood Ratio 

3.591 4 .464 

Linear-by-Linear Association 

1.464 1 .226 

N of Valid Cases 

200     

a. 3 cells (33.3%) have expected จ านวน less than 5. The minimum expected จ านวน is .92. 

 
จากตารางที่ 4.30 ค่า Sig 0.561 มากกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 แสดงว่าด้าน

สถานภาพไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 
 

ภาพที ่16 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามสถานภาพ 
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ตารางที ่4.31 Cluster Number of Case (ท่านนบัถอืศาสนา) 
 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ท่านนบัถือศาสนา พุทธ จ านวน 50 52 71 173 

% 28.9% 30.1% 41.0% 100.0% 

คริสต ์ จ านวน 8 8 5 21 

% 38.1% 38.1% 23.8% 100.0% 

อิสลาม จ านวน 3 2 1 6 

% 50.0% 33.3% 16.7% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

 

จากตารางที ่4.31 พบวา่กลุ่ม 1 นบัถอืศาสนาพุทธมากทีส่ดุ จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 28.9 รองลงมาคอืครสิต ์จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.1 และอสิลาม จ านวน 3 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 50 

 ส่วนกลุ่มที ่2 นบัถอืศาสนาพุทธมากทีสุ่ด จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.1 รองลงมา
คอืครสิต ์จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.1 และอสิลาม จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 

 ส่วนกลุ่มที่ 3 นับถอืศาสนาพุทธมากที่สุด จ านวน 71 คน คดิเป็นร้อยละ 41 รองลงมา
คอืครสิต ์จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.8 และอสิลาม จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.7 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.901a 4 .420 

Likelihood Ratio 4.113 4 .391 

Linear-by-Linear Association 3.420 1 .064 

N of Valid Cases 200   

a. 3 cells (33.3%) have expected จ านวน less than 5. The minimum 

expected จ านวน is 1.83. 
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จากตารางที่ 4.31 ค่า Sig 0.420 มากกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 แสดงว่าด้าน
ศาสนาไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 
 

ภาพที ่17 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามการนบัถอืศาสนา 
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ตารางที ่4.32 Cluster Number of Case (การศกึษาสูงสุดของท่าน) 
 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

การศึกษาสูงสุดของท่าน อนุปริญญา/ป.ว.ส. จ านวน 3 2 3 8 

% 37.5% 25.0% 37.5% 100.0% 

ปริญญาตรี จ านวน 50 52 63 165 

% 30.3% 31.5% 38.2% 100.0% 

ปริญญาโท จ านวน 7 7 10 24 

% 29.2% 29.2% 41.7% 100.0% 

ปริญญาเอก จ านวน 1 1 1 3 

% 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

 

จากตารางที่ 4.32 พบว่ากลุ่ม 1 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีากทีสุ่ด จ านวน 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมาคอืปริญญาโท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 อนุปริญญา/
ป.ว.ส. จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 และปรญิญาเอก จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 

 ส่วนกลุ่มที ่2 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีากทีสุ่ด จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 
รองลงมาคอืปรญิญาโท จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.2 อนุปรญิญา/ป.ว.ส. จ านวน 2 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 25 และปรญิญาเอก จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 

 ส่วนกลุ่มที ่3 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีากทีสุ่ด จ านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.2 
รองลงมาคอืปรญิญาโท จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 41.7 อนุปรญิญา/ป.ว.ส. จ านวน 3 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 และปรญิญาเอก จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .381a 6 .999 

Likelihood Ratio .378 6 .999 

Linear-by-Linear Association .054 1 .817 

N of Valid Cases 200   

a. 6 cells (50.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum 

expected จ านวน is .92. 

 
จากตารางที ่4.32 ค่า Sig 0.999 มากกวา่ค่า Sig ทีก่ าหนดไวท้ี ่0.05 แสดงวา่ดา้นระดบั

การศกึษา ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
 

ภาพที ่18 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามระดบัการศกึษา 
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 ตารางที ่4.33 Cluster Number of Case (อาชพีปัจจุบนัของท่าน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 4.33 พบว่ากลุ่ม 1 มอีาชพีพนักงานเอกชนมากทีสุ่ด จ านวน 39 คน คดิ
เป็นร้อยละ 31.7 รองลงมาคือนักเรยีน/นักศกึษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 เจ้าของ
กิจการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25 รับราชการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และ
พนกังานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 

 ส่วนกลุ่มที่ 2 มีอาชพีพนักงานเอกชนมากที่สุด จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 
รองลงมาคอืนักเรยีน/นักศกึษา จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 37.9 เจ้าของกจิการ จ านวน 8  
คน คิดเป็นร้อยละ 25 รบัราชการจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และพนักงานรฐัวสิาหกิจ 
จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 

 ส่วนกลุ่มที่ 3 มีอาชพีพนักงานเอกชนมากที่สุด จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 
รองลงมาคอืเจา้ของกจิการ จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 นกัเรยีน/นกัศกึษา จ านวน 10 คน 
คดิเป็นร้อยละ 34.5 รบัจ้างทัว่ไป จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 100 รบัราชการ จ านวน 2 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 20 และพนกังานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 

 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

อาชีพปัจจุบนัของท่าน นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 8 11 10 29 

% 27.6% 37.9% 34.5% 100.0% 

เจา้ของกจิการ จ านวน 8 8 16 32 

% 25.0% 25.0% 50.0% 100.0% 

พนกังานรัฐวิสาหกจิ จ านวน 2 1 1 4 

% 50.0% 25.0% 25.0% 100.0% 

รับจา้งทัว่ไป จ านวน 0 0 2 2 

% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

พนกังานเอกชน จ านวน 39 38 46 123 

% 31.7% 30.9% 37.4% 100.0% 

รับราชการ จ านวน 4 4 2 10 

% 40.0% 40.0% 20.0% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.913a 10 .637 

Likelihood Ratio 8.557 10 .575 

Linear-by-Linear Association .761 1 .383 

N of Valid Cases 200   

a. 9 cells (50.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum 

expected จ านวน is .61. 

 

 
จากตารางที ่4.33 ค่า Sig 0.637 มากกวา่ค่า Sig ทีก่ าหนดไวท้ี ่0.05 แสดงวา่ดา้นอาชพี 

ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
 

ภาพที ่19 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามอาชพี 
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ตารางที ่4.34 Cluster Number of Case (รายไดต้่อเดอืนของทา่น) 
 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

รายไดต้่อเดือนของท่าน ต ่ากว่า 10000 บาท จ านวน 2 6 3 11 

% 18.2% 54.5% 27.3% 100.0% 

10001-20000 บาท จ านวน 25 18 25 68 

% 36.8% 26.5% 36.8% 100.0% 

20001-30000 บาท จ านวน 15 20 28 63 

% 23.8% 31.7% 44.4% 100.0% 

30001-40000 บาท จ านวน 8 9 2 19 

% 42.1% 47.4% 10.5% 100.0% 

40001-50000 บาท จ านวน 3 2 5 10 

% 30.0% 20.0% 50.0% 100.0% 

มากกว่า 50001 บาท จ านวน 8 7 14 29 

% 27.6% 24.1% 48.3% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

จากตารางที ่4.34 พบวา่กลุ่ม 1 มรีายไดอ้ยู่ชว่ง 10,001-20,000 บาทมากทีสุ่ด จ านวน 
25 คน คดิเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาคอื 20,001-30,000 บาท จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 
23.8 ช่วง 30,001-40,000 บาท จ านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 42.1 ช่วงมากกว่า 50,000 บาท 
จ านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 27.6 ช่วง 40,001-50,000 บาท จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 30 
และต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.2 

 ส่วนกลุ่มที ่2 มรีายไดอ้ยู่ชว่ง 20,001-30,000 บาทมากทีสุ่ด จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 31.7 รองลงมาคอื 10,001-20,000 บาท จ านวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 26.5 ช่วง 30,001-
40,000 บาท จ านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 47.4 ช่วงมากกว่า 50,000 บาท จ านวน 7 คน คดิ
เป็นร้อยละ 24.1 ช่วงต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 และ 40,001-
50,000 บาท จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 

 ส่วนกลุ่มที ่3 มรีายไดอ้ยู่ชว่ง 20,001-30,000 บาทมากทีสุ่ด จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 44.4 รองลงมาคอื 10,001-20,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 ช่วงมากกว่า 
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50,001 บาท จ านวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 48.3 ช่วง 40,001-50,000 บาท จ านวน 5 คน คดิ
เป็นร้อยละ 50 ช่วงต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 27.3 และช่วง 30,001-
40,000 บาท จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14.086a 10 .169 

Likelihood Ratio 15.145 10 .127 

Linear-by-Linear Association .423 1 .515 

N of Valid Cases 200   

a. 6 cells (33.3%) have expected จ านวน less than 5. The minimum 

expected จ านวน is 3.05. 

 

จากตารางที ่4.34 ค่า Sig 0.169 มากกวา่ค่า Sig ทีก่ าหนดไวท้ี ่0.05 แสดงวา่ดา้นรายได ้
ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
 

ภาพที ่20 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามรายได ้
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ตารางที ่4.35 Cluster Number of Case (ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นโดยมจีดุประสงค์
หลกัเพือ่อะไร) 
 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ท่านออกก  าลงักายแบบมีแรงตา้นโดยมีจุดประสงคห์ลกัเพื่ออะไร เพื่อลดน ้าหนกั จ านวน 38 45 49 132 

% 28.8% 34.1% 37.1% 100.0% 

เพื่อเสริมสร้างเสน่ห ์ จ านวน 9 10 11 30 

% 30.0% 33.3% 36.7% 100.0% 

เพื่อสุขภาพ จ านวน 14 7 17 38 

% 36.8% 18.4% 44.7% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

จากตารางที ่4.35 พบวา่กลุ่ม 1 มจีุดประสงคเ์พือ่ลดน ้าหนกัมากทีสุ่ด จ านวน 38 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 28.8 รองลงมาคอืเพือ่สขุภาพ จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.8 และเพื่อเสรมิสรา้ง
เสน่ห ์จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30 

 ส่วนกลุ่มที ่2 มจีุดประสงคเ์พือ่ลดน ้าหนกัมากทีสุ่ด จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.1 
รองลงมาคอืเพื่อเสรมิสรา้งเสน่ห ์จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 และเพื่อสุขภาพ จ านวน 7 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.4 

 ส่วนกลุ่มที ่3 มจีุดประสงคเ์พือ่ลดน ้าหนกัมากทีสุ่ด จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.1 
รองลงมาคอืเพื่อสขุภาพ จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.7 และเพื่อเสรมิสรา้งเสน่ห ์จ านวน 11 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.7 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.505a 4 .477 

Likelihood Ratio 3.777 4 .437 

Linear-by-Linear Association .004 1 .950 

N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (0.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum expected 

จ านวน is 9.15. 

 

 
จากตารางที่ 4.35 ค่า Sig 0.477 มากกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 แสดงว่าด้าน

จุดประสงคห์ลกัในการออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
 

ภาพที ่21 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามจดุประสงคห์ลกัในการออกก าลงักายแบบมี
แรงตา้น 
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ตารางที ่4.36 Cluster Number of Case (ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นกีว่นัต่อสปัดาห์) 
 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ท่านออกก  าลงักายแบบมีแรงตา้นก ีว่นัต่อสัปดาห์ 4-6 วนั จ านวน 37 34 38 109 

% 33.9% 31.2% 34.9% 100.0% 

2-3 วนั จ านวน 24 28 39 91 

% 26.4% 30.8% 42.9% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

จากตารางที ่4.36 พบวา่กลุ่ม 1 ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้น 4-6 วนั/สปัดาห ์มากทีส่ดุ 
จ านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.9 และ 2-3 วนั/สปัดาห ์จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.4 

 ส่วนกลุ่มที่ 2 ออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน 4-6 วนั/สปัดาห์ มากที่สุด จ านวน 34 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 31.2 และ 2-3 วนั/สปัดาห ์จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.8 

 ส่วนกลุ่มที่ 3 ออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน 2-3 วนั/สปัดาห์ มากที่สุด จ านวน 39 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 42.9 และ 4-6 วนั/สปัดาห ์จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.9 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.758a 2 .415 

Likelihood Ratio 1.764 2 .414 

Linear-by-Linear Association 1.749 1 .186 

N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (0.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum expected 

จ านวน is 27.76. 

 
จากตารางที ่4.36 ค่า Sig 0.415 มากกวา่ค่า Sig ทีก่ าหนดไวท้ี ่0.05 แสดงวา่ดา้นจ านวน

วนัต่อสปัดาหใ์นการออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
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ภาพที ่22 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามจ านวนวนัต่อสปัดาหใ์นการออกก าลงักาย
แบบมแีรงตา้น 
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ตารางที ่4.37 Cluster Number of Case (ใน 1 ครัง้ทีอ่อกก าลงักายท่านออกก าลงักายแบบมี
แรงตา้นนานเท่าใด) 
 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ใน 1 คร้ังท่ีออกก  าลงักายท่านออกก  าลงักายแบบมีแรงตา้นนานเท่าใด 30-60 นาที จ านวน 20 23 29 72 

% 27.8% 31.9% 40.3% 100.0% 

1-2 ชัว่โมง จ านวน 25 20 29 74 

% 33.8% 27.0% 39.2% 100.0% 

2-3 ชัว่โมง จ านวน 16 19 19 54 

% 29.6% 35.2% 35.2% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

จากตารางที ่4.37 พบว่ากลุ่ม 1 ใน 1 ครัง้ใชร้ะยะเวลาในการออกก าลงักายแบบมแีรง
ตา้น 1-2 ชัว่โมงมากทีสุ่ด จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.8 รองลงมาคอื 30-60 นาท ีจ านวน 
20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.8 และ 2-3 ชัว่โมง จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.6 

 ส่วนกลุ่มที่ 2 ใน 1 ครัง้ใช้ระยะเวลาในการออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน 30-60 นาที
มากที่สุด จ านวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมาคอื 1-2 ชัว่โมง จ านวน 20 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 27 และ 2-3 ชัว่โมง จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.2 

 ส่วนกลุ่มที่ 3 ใน 1 ครัง้ใช้ระยะเวลาในการออกก าลงักายแบบมีแรงต้าน 30-60 นาที
มากที่สุด จ านวน 29 คน คดิเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาคอื 1-2 ชัว่โมง จ านวน 29 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 39.2 และ 2-3 ชัว่โมง จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.2 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.375a 4 .849 

Likelihood Ratio 1.379 4 .848 

Linear-by-Linear Association .243 1 .622 

N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (0.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum expected 

จ านวน is 16.47. 

 
จากตารางที ่4.37 ค่า Sig 0.849 มากกวา่ค่า Sig ทีก่ าหนดไวท้ี ่0.05 แสดงวา่ระยะเวลา

เฉลีย่ต่อครัง้ในการออกก าลงักายแบบมแีรงตา้น ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 

 
 

ภาพที ่23 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ในการออกก าลงักาย
แบบมแีรงตา้น 
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ตารางที ่4.38 Cluster Number of Case (ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นมาระยะเวลานาน
เท่าใดแลว้) 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ท่านออกก  าลงักายแบบมีแรงตา้นมาระยะเวลานานเท่าใดแลว้ 4-6 เดือน จ านวน 0 2 2 4 

% 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

6-12 เดือน จ านวน 6 9 6 21 

% 28.6% 42.9% 28.6% 100.0% 

1-2 ปี จ านวน 42 36 49 127 

% 33.1% 28.3% 38.6% 100.0% 

2 ปีขึ้นไป จ านวน 13 15 20 48 

% 27.1% 31.3% 41.7% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

จากตารางที ่4.38 พบวา่กลุ่ม 1 ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นเป็นระยะเวลา 1-2 ปีมาก
ทีสุ่ด จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.1 รองลงมาคอื 2 ปีขึน้ไป จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
27.1 และ 6-12 เดอืน จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.6 

 ส่วนกลุ่มที่ 2 ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านเป็นระยะเวลา 1-2 ปีมากที่สุด จ านวน 36 
คน คดิเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมาคอื 2 ปีขึน้ไป จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.1 ระยะเวลา 
6-12 เดอืน จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.9 และ 4-6 เดอืน จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 

 ส่วนกลุ่มที่ 3 ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านเป็นระยะเวลา 1-2 ปีมากที่สุด จ านวน 49 
คน คดิเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาคอื 2 ปีขึน้ไป จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.7 ระยะเวลา 
6-12 เดอืน จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.6 และ 4-6 เดอืน จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.213a 6 .648 

Likelihood Ratio 5.303 6 .506 

Linear-by-Linear Association .038 1 .845 

N of Valid Cases 200   

a. 3 cells (25.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum 

expected จ านวน is 1.22. 

 
จากตารางที่ 4.38 ค่า Sig 0.648 มากกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 แสดงว่าด้าน

ประสบการณ์ในการออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
 

ภาพที ่24 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามประสบการณ์ในการออกก าลงักายแบบมี
แรงตา้น 

 



125 
 
ตารางที ่4.39 Cluster Number of Case (ส่วนใหญ่ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นใน
ชว่งเวลาใด) 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ส่วนใหญ่ท่านออกก  าลงักายแบบมีแรงตา้นในช่วงเวลาใด 12:01-16:00 จ านวน 3 4 2 9 

% 33.3% 44.4% 22.2% 100.0% 

16:01-20:00 จ านวน 32 31 33 96 

% 33.3% 32.3% 34.4% 100.0% 

20:01-00:00 จ านวน 26 27 42 95 

% 27.4% 28.4% 44.2% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

จากตารางที่ 4.39 พบว่ากลุ่ม 1 ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านในช่วง 16:01-20:00 น. 
มากทีสุ่ด จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 รองลงมาคอื 20:01-00:00 น. จ านวน 26 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 27.4 และ 12:01-16:00 น. จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 

 ส่วนกลุ่มที ่2 ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นในชว่ง 16:01-20:00 น. มากทีสุ่ด จ านวน 31 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.3 รองลงมาคอื 20:01-00:00 น. จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.4 และ 
12:01-16:00 น. จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.4 

 ส่วนกลุ่มที ่3 ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นในชว่ง 20:01-00:00 น. มากทีสุ่ด จ านวน 42 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.2 รองลงมาคอื 16:01-20:00 น. จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.4 และ 
12:01-16:00 น. จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.2 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.210a 4 .523 

Likelihood Ratio 3.247 4 .517 

Linear-by-Linear Association 2.224 1 .136 

N of Valid Cases 200   

a. 3 cells (33.3%) have expected จ านวน less than 5. The minimum 

expected จ านวน is 2.75. 

 
จากตารางที่ 4.39 ค่า Sig 0.523 มากกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 แสดงว่าด้าน

ช่วงเวลาในการออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 

 
 

ภาพที ่25 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามชว่งเวลาในการออกก าลงักายแบบมแีรง
ตา้น 
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ตารางที ่4.40 Cluster Number of Case (ส่วนใหญ่ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นทีใ่ด) 
 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ส่วนใหญ่ท่านออกก  าลงักายแบบมีแรงตา้นท่ีใด บา้น จ านวน 39 39 48 126 

% 31.0% 31.0% 38.1% 100.0% 

ฟิตเนส จ านวน 22 23 29 74 

% 29.7% 31.1% 39.2% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

จากตารางที ่4.40 พบว่ากลุ่ม 1 ส่วนใหญ่ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านทีบ่้านมากทีสุ่ด 
จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31 รองลงมาคอืทีฟิ่ตเนส จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.7  

 ส่วนกลุ่มที ่2 ส่วนใหญ่ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นทีบ่า้นมากทีสุ่ด จ านวน 39 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 31 รองลงมาคอืทีฟิ่ตเนส จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.1 

 ส่วนกลุ่มที ่3 ส่วนใหญ่ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นทีบ่า้นมากทีสุ่ด จ านวน 48 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 38.1 รองลงมาคอืทีฟิ่ตเนส จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.2 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .038a 2 .981 

Likelihood Ratio .038 2 .981 

Linear-by-Linear Association .036 1 .849 

N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (0.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum expected 

จ านวน is 22.57. 

 
จากตารางที่ 4.40 ค่า Sig 0.981 มากกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 แสดงว่าด้าน

สถานที่ออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 
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ภาพที ่26 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามสถานทีอ่อกก าลงักายแบบมแีรงตา้น 
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ตารางที ่4.41 Cluster Number of Case (ท่านเคยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผ่าน 
facebook มาก่อนหรอืไม่) 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ท่านเคยซ้ืออุปกรณ์ออกก  าลงักายแบบมีแรงตา้นผ่าน facebook มากอ่นหรือไม่ เคย จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

จากตารางที่ 4.41 พบว่ากลุ่ม 1 เคยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรงต้านผ่าน 
facebook จ านวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5 

 ส่วนกลุ่มที่ 2 เคยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่าน facebook จ านวน 62 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 31 

 ส่วนกลุ่มที่ 3 เคยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่าน facebook จ านวน 77 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 

 

Chi-Square Tests 

 Value 

Pearson Chi-Square .a 

N of Valid Cases 200 

a. No statistics are computed 

because ท่านเคยซ้ืออุปกรณ์ออกก  าลงักายแบบมีแรง

ตา้นผ่าน facebook มากอ่นหรือไม่ is a 

constant. 

 
จากตารางที ่4.41 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทุกคนเคยซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมี

แรงตา้นผา่น facebook 
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ภาพที่ 27 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตามการซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรง
ตา้นผา่น facebook 

 

ตารางที ่4.42 Cluster Number of Case (ซื้อดมัเบลล)์ 
 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ซ้ือดมัเบลล ์ ไม่เลือก จ านวน 5 5 2 12 

% 41.7% 41.7% 16.7% 100.0% 

เลือก จ านวน 56 57 75 188 

% 29.8% 30.3% 39.9% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

จากตารางที ่4.42 พบวา่กลุ่ม 1 เคยซื้อดมัเบลล ์จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.8  

 ส่วนกลุ่มที ่2 เคยซื้อดมัเบลล ์จ านวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.3  

 ส่วนกลุ่มที ่3 เคยซื้อดมัเบลล ์จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.9  
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.571a 2 .276 

Likelihood Ratio 2.881 2 .237 

Linear-by-Linear Association 2.023 1 .155 

N of Valid Cases 200   

a. 3 cells (50.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum 

expected จ านวน is 3.66. 

 
จากตารางที่ 4.42 ค่า Sig 0.276 มากกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 แสดงว่าด้าน

ซื้อดมัเบลล ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
 

ภาพที ่28 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามการซื้อดมัเบลล ์
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ตารางที ่4.43 Cluster Number of Case (ซื้อบารเ์บล) 
 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ซ้ือบาร์เบล ไม่เลือก จ านวน 55 54 62 171 

% 32.2% 31.6% 36.3% 100.0% 

เลือก จ านวน 6 8 15 29 

% 20.7% 27.6% 51.7% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

จากตารางที ่4.43 พบวา่กลุ่ม 1 เคยซื้อบารเ์บล จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.7 

 ส่วนกลุ่มที ่2 เคยซื้อบารเ์บล จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.6 

 ส่วนกลุ่มที ่3 เคยซื้อบารเ์บล จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.7 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.738a 2 .254 

Likelihood Ratio 2.733 2 .255 

Linear-by-Linear Association 2.619 1 .106 

N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (0.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum expected 

จ านวน is 8.85. 

 
จากตารางที่ 4.43 ค่า Sig 0.254 มากกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไวท้ี่ 0.05 แสดงว่าด้านซื้อ

บารเ์บล ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ภาพที ่29 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามการซื้อบารเ์บล 

 
ตารางที ่4.44 Cluster Number of Case (ซื้อแผน่น ้าหนกั) 
 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ซ้ือแผ่นน ้ าหนกั ไม่เลือก จ านวน 11 13 10 34 

% 32.4% 38.2% 29.4% 100.0% 

เลือก จ านวน 50 49 67 166 

% 30.1% 29.5% 40.4% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

จากตารางที ่4.44 พบวา่กลุ่ม 1 ซื้อแผน่น ้าหนกั จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.1  

 ส่วนกลุ่มที ่2 ซื้อแผน่น ้าหนกั จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.5 

 ส่วนกลุ่มที ่3 ซื้อแผน่น ้าหนกั จ านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.4 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.617a 2 .446 

Likelihood Ratio 1.641 2 .440 

Linear-by-Linear Association .714 1 .398 

N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (0.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum expected 

จ านวน is 10.37. 

 
จากตารางที่ 4.44 ค่า Sig 0.446 มากกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไวท้ี่ 0.05 แสดงว่าด้านซื้อ

แผน่น ้าหนกั ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
 

ภาพที ่30 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามการซื้อแผน่น ้าหนกั 
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ตารางที ่4.45 Cluster Number of Case (ซื้อมา้นัง่ปรบัระดบั) 
 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ซ้ือมา้นัง่ปรับระดบั ไม่เลือก จ านวน 30 37 39 106 

% 28.3% 34.9% 36.8% 100.0% 

เลือก จ านวน 31 25 38 94 

% 33.0% 26.6% 40.4% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

จากตารางที ่4.45 พบวา่กลุ่ม 1 ซื้อมา้นัง่ปรบัระดบั จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33  

 ส่วนกลุ่มที ่2 ซื้อมา้นัง่ปรบัระดบั จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.6 

 ส่วนกลุ่มที ่3 ซื้อมา้นัง่ปรบัระดบั จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.4 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.638a 2 .441 

Likelihood Ratio 1.646 2 .439 

Linear-by-Linear Association .008 1 .929 

N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (0.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum expected 

จ านวน is 28.67. 

 
จากตารางที ่4.45 ค่า Sig 0.441 มากกวา่ค่า Sig ทีก่ าหนดไวท้ี ่0.05 แสดงวา่ดา้นซื้อมา้

นัง่ปรบัระดบั ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ภาพที ่31 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามการซื้อมา้นัง่ปรบัระดบั 

 
ตารางที ่4.46 Cluster Number of Case (ซื้อเครื่องแมชชนี) 
 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ซ้ือเคร่ืองแมชชีน ไม่เลือก จ านวน 49 52 59 160 

% 30.6% 32.5% 36.9% 100.0% 

เลือก จ านวน 12 10 18 40 

% 30.0% 25.0% 45.0% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

จากตารางที ่4.46 พบวา่กลุ่ม 1 ซื้อเครื่องแมชชนี จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30 

 ส่วนกลุ่มที ่2 ซื้อเครื่องแมชชนี จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 

 ส่วนกลุ่มที ่3 ซื้อเครื่องแมชชนี จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.133a 2 .567 

Likelihood Ratio 1.144 2 .564 

Linear-by-Linear Association .357 1 .550 

N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (0.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum expected 

จ านวน is 12.20. 

 
จากตารางที่ 4.46 ค่า Sig 0.567 มากกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไวท้ี่ 0.05 แสดงว่าด้านซื้อ

เครื่องแมชชนี ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
 

ภาพที ่32 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามการซื้อเครื่องแมชชนี 
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ตารางที ่4.47 Cluster Number of Case (ซื้อสนิคา้อืน่) 
 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ซ้ือสินคา้อ่ืน ไม่เลือก จ านวน 54 59 73 186 

% 29.0% 31.7% 39.2% 100.0% 

เลือก จ านวน 7 3 4 14 

% 50.0% 21.4% 28.6% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

จากตารางที ่4.47 พบวา่กลุ่ม 1 ซื้อสนิคา้อื่น จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 

 ส่วนกลุ่มที ่2 ซื้อสนิคา้อื่น จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.4 

 ส่วนกลุ่มที ่3 ซื้อสนิคา้อื่น จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.6 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.707a 2 .258 

Likelihood Ratio 2.510 2 .285 

Linear-by-Linear Association 1.898 1 .168 

N of Valid Cases 200   

a. 2 cells (33.3%) have expected จ านวน less than 5. The minimum 

expected จ านวน is 4.27. 

 

 
จากตารางที่ 4.47 ค่า Sig 0.258 มากกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไวท้ี่ 0.05 แสดงว่าด้านซื้อ

สนิคา้อื่น ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 



139 
 

 
 

ภาพที ่33 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามการซื้อสนิคา้อื่น 
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ตารางที ่4.48 Cluster Number of Case (ใน 1 ปีท่านซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้น
ผา่น facebook บ่อยเพยีงใด 
 

Crosstab 

 

Cluster Number of 

Case 

Total 1 2 3 

ใน 1 ปีท่านซ้ืออุปกรณ์ออกก  าลงักายแบบมีแรงตา้นผ่าน facebook บ่อย

เพียงใด 

2-4 เดือน/คร้ัง จ านวน 3 2 2 7 

% 42.9% 28.6% 28.6% 100.0% 

5-8 เดือน/คร้ัง จ านวน 2 4 5 11 

% 18.2% 36.4% 45.5% 100.0% 

9-12 เดือน/

คร้ัง 

จ านวน 6 14 16 36 

% 16.7% 38.9% 44.4% 100.0% 

มากกว่า 1 ปี/

คร้ัง 

จ านวน 50 42 54 146 

% 34.2% 28.8% 37.0% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

จากตารางที่ 4.48 พบว่ากลุ่ม 1 ใน 1 ปีซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน
มากกว่า 1 ปี/ครัง้ มากที่สุด จ านวน 50 คน คดิเป็นร้อยละ 34.2 รองลงมาคอื 9-12 เดอืน/ครัง้ 
จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.7 ซื้อ 2-4 เดอืน/ครัง้ จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.9 และ 5-
8 เดอืน/ครัง้ จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.2 

 ส่วนกลุ่มที่ 2 ใน 1 ปีซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านมากกว่า 1 ปี/ครัง้ มาก
ที่สุด จ านวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาคอื 9-12 เดอืน/ครัง้ จ านวน 14 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 38.9 ซื้อ 5-8 เดอืน/ครัง้ จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.4 และ 2-4 เดอืน/ครัง้ จ านวน 
2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.6 

 ส่วนกลุ่มที่ 3 ใน 1 ปีซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านมากกว่า 1 ปี/ครัง้ มาก
ที่สุด จ านวน 54 คน คดิเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคอื 9-12 เดอืน/ครัง้ จ านวน 16 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 44.4 ซื้อ 5-8 เดอืน/ครัง้ จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 และ 2-4 เดอืน/ครัง้ จ านวน 
2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.6 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.636a 6 .465 

Likelihood Ratio 6.055 6 .417 

Linear-by-Linear Association .581 1 .446 

N of Valid Cases 200   

a. 6 cells (50.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum 

expected จ านวน is 2.14. 

 

จากตารางที่ 4.48 ค่า Sig 0.465 มากกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 แสดงว่าด้าน
ความถีใ่นการซื้อ ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
 

ภาพที ่34 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุ่มตามความถีใ่นการซื้ออุปกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมแีรงตา้น 
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ตารางที ่4.49 Cluster Number of Case (ท่านจะซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น 
facebook อกีหรอืไม่) 

Crosstab 

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ท่านจะซ้ืออุปกรณ์ออกก  าลงักายแบบมีแรงตา้นผ่าน facebook อีกหรือไม่ ซ้ือ จ านวน 26 19 26 71 

% 36.6% 26.8% 36.6% 100.0% 

ไม่ซ้ือ จ านวน 17 16 27 60 

% 28.3% 26.7% 45.0% 100.0% 

ไม่แน่ใจ จ านวน 18 27 24 69 

% 26.1% 39.1% 34.8% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 

จากตารางที่ 4.49 พบว่ากลุ่ม 1 จะซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายแบบมีแรงต้านผ่าน 
facebook อกีมากทีสุ่ด จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.6 รองลงมาคอืไม่แน่ใจ จ านวน 18 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 26.1 และไม่ซื้อ จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.3 

 ส่วนกลุ่มที่ 2 ไม่แน่ใจในการอุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรงต้านผ่าน facebook อกี
มากที่สุด จ านวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 39.1 รองลงมาคอืซื้อ จ านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 
26.8 และไม่ซื้อ จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.7 

 ส่วนกลุ่มที ่3 จะไม่ซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผา่น facebook อกีมากทีส่ดุ 
จ านวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคอืซื้อ จ านวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 36.6 และไม่
แน่ใจ จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.8 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.622a 4 .328 

Likelihood Ratio 4.494 4 .343 

Linear-by-Linear Association .395 1 .530 

N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (0.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum expected 

จ านวน is 18.30. 
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จากตารางที่ 4.49 ค่า Sig 0.328 มากกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไวท้ี ่0.05 แสดงว่าด้านการ
ซื้อซ ้า ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
 

ภาพที ่35 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามการซื้อซ ้า 
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ตารางที่ 4.50 Cluster Number of Case (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้ออุปกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมแีรงตา้นผา่น facebook ของท่าน) 

Crosstab 

 

Cluster Number of 

Case 

Total 1 2 3 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ืออุปกรณ์ออกก  าลงักายแบบมีแรงตา้นผ่าน 

facebook ของท่าน 

ต ่ากว่า 1,000 บาท จ านวน 3 1 2 6 

% 50.0% 16.7% 33.3% 100.0% 

1,001-5,000 

บาท 

จ านวน 26 32 36 94 

% 27.7% 34.0% 38.3% 100.0% 

5,001-10,000 

บาท 

จ านวน 27 24 34 85 

% 31.8% 28.2% 40.0% 100.0% 

10,001-20,000 

บาท 

จ านวน 4 4 4 12 

% 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

มากกว่า 20,001 

บาท 

จ านวน 1 1 1 3 

% 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 
จากตารางที ่4.50 พบวา่กลุ่ม 1 มคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ในการซื้ออปุกรณ์ออกก าลงักาย

แบบมแีรงตา้นอยู่ที ่5,000-10,000 บาท มากทีสุ่ด จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.8 รองลงมา
คอื 1,001-5,000 บาท จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.7 ชว่ง 10,001-20,000 บาท จ านวน 4 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 ชว่งต ่ากวา่ 1,000 บาท จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 และ มากกวา่ 
20,001 บาท จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 

 ส่วนกลุ่มที ่2 มคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ในการซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านอยู่
ที่ 1,001-5,000 มากที่สุด จ านวน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคอื 5,001-10,000 บาท 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 ช่วง 10,001-20,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.3 ช่วงต ่ากว่า 1,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7  และมากกว่า 20,001 บาท
จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 

 ส่วนกลุ่มที ่3 มคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ในการซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านอยู่
ที ่1,001-5,000 บาท มากทีสุ่ด จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 รองลงมาคอื 5,001-10,000 
บาท จ านวน 34 คน คดิเป็นร้อยละ 40 ช่วง 10,001-20,000 บาท จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
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33.3 ช่วงต ่ากว่า 1,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และมากกว่า 20,001 บาท 
จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.191a 8 .975 

Likelihood Ratio 2.160 8 .976 

Linear-by-Linear Association .013 1 .909 

N of Valid Cases 200   

a. 9 cells (60.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum 

expected จ านวน is .92. 

 

จากตารางที่ 4.50 ค่า Sig 0.975 มากกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 แสดงว่าด้าน
ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
 

ภาพที ่36 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามค่าใชจ้่ายต่อครัง้ 
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ตารางที่ 4.51 Cluster Number of Case (ผูม้สี่วนในการตดัสนิใจในการซื้ออุปกรณ์ออกก าลงั
กายแบบมแีรงตา้นผา่น facebook ของท่านคอืใคร) 
 

Crosstab 

 

Cluster Number of 

Case 

Total 1 2 3 

ผูมี้ส่วนในการตดัสินใจการซ้ืออุปกรณ์ออกก  าลงักายแบบมีแรงตา้นผ่านทาง 

facebook ของท่านคือใคร 

ตดัสินใจดว้ย

ตนเอง 

จ านวน 55 53 70 178 

% 30.9% 29.8% 39.3% 100.0% 

เพื่อน/แฟน จ านวน 6 9 7 22 

% 27.3% 40.9% 31.8% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 
จากตารางที่ 4.51 พบว่ากลุ่ม 1 ตดัสนิใจด้วยตนเองมากที่สุด จ านวน 55 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 30.9 รองลงมาคอื เพื่อน/แฟนมสี่วนในการตดัสนิใจ จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.3  

 ส่วนกลุ่มที่ 2 ตัดสินใจด้วยตนเองมากที่สุด จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 
รองลงมาคอื เพื่อน/แฟนมสี่วนในการตดัสนิใจ จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.9 

 ส่วนกลุ่มที่ 3 ตัดสินใจด้วยตนเองมากที่สุด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 
รองลงมาคอื เพื่อน/แฟนมสี่วนในการตดัสนิใจ จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.8  

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.154a 2 .562 

Likelihood Ratio 1.110 2 .574 

Linear-by-Linear Association .043 1 .836 

N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (0.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum expected 

จ านวน is 6.71. 

 
จากตารางที ่4.51 ค่า Sig 0.562 มากกวา่คา่ Sig ทีก่ าหนดไวท้ี ่0.05 แสดงวา่ดา้นการ

ตดัสนิใจ ไมม่คีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ภาพที ่37 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามการตดัสนิใจ 
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ตารางที ่4.52 Cluster Number of Case (ท่านทราบขอ้มูลการขายอุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมี
แรงตา้นบน facebook มาจากแหล่งใด) 

Crosstab 

 

Cluster Number of 

Case 

Total 1 2 3 

ท่านทราบขอ้มูลการขายอุปกรณ์ออกก  าลงักายแบบมีแรงตา้นบน 

facebook มาจากแหล่งใด 

เวบ็ไซตค์น้หา จ านวน 10 9 20 39 

% 25.6% 23.1% 51.3% 100.0% 

โฆษณาออนไลน ์ จ านวน 4 8 9 21 

% 19.0% 38.1% 42.9% 100.0% 

เพื่อนแนะน า จ านวน 7 3 2 12 

% 58.3% 25.0% 16.7% 100.0% 

โฆษณาใน 

Facebook 

จ านวน 40 42 46 128 

% 31.3% 32.8% 35.9% 100.0% 

Total จ านวน 61 62 77 200 

% 30.5% 31.0% 38.5% 100.0% 

 
จากตารางที ่4.52 พบวา่กลุ่ม 1 ทราบขอ้มูลรา้นคา้จากโฆษณาใน facebook มากทีสุ่ด 

จ านวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมาคอืเวบ็ไซต์ค้นหา จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 
25.6 ทราบจากเพื่อนแนะน า จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.3 และทราบจากโฆษณาออนไลน์ 
จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19 

 ส่วนกลุ่มที ่2 ทราบขอ้มูลรา้นคา้จากโฆษณาใน facebook มากทีสุ่ด จ านวน 42 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 32.8 รองลงมาคอืทราบจากเวบ็ไซตค์น้หา จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.1 ทราบ
จากโฆษณาออนไลน์ จ านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 38.1 และทราบจากเพื่อนแนะน า จ านวน 3 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 

 ส่วนกลุ่มที ่3 ทราบขอ้มูลรา้นคา้จากโฆษณาใน facebook มากทีสุ่ด จ านวน 46 คน คดิ
เป็นร้อยละ 35.9 รองลงมาคอืเวบ็ไซต์ค้นหา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 ทราบจาก
โฆษณาออนไลน์ จ านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 42.9 และทราบจากเพื่อนแนะน า จ านวน 2 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 16.7 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9.145a 6 .166 

Likelihood Ratio 8.963 6 .176 

Linear-by-Linear Association 2.200 1 .138 

N of Valid Cases 200   

a. 3 cells (25.0%) have expected จ านวน less than 5. The minimum 

expected จ านวน is 3.66. 

 

จากตารางที ่4.52 ค่า Sig 0.166 มากกวา่คา่ Sig ทีก่ าหนดไวท้ี ่0.05 แสดงวา่ดา้นการ
ทราบขอ้มูลรา้นคา้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 
 

ภาพที ่38 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของกลุม่ตามการรบัทราบขอ้มูลรา้นคา้ 
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ตารางที ่4.53 สรุปลกัษณะทัว่ไปและพฤตกิรรมผูซ้ื้อส่วนใหญ่ในแต่ละกลุม่ 

 

ลกัษณะทัว่ไป กลุ่มที่ 1 หรอืกลุ่ม”ใส่ใจ

สนิคา้” (มจี านวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 61 ราย) 

กลุ่มที่ 2 หรอืกลุ่ม”ชอบ

ออนไลน์” (มจี านวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 62 ราย) 

กลุ่มที่ 3 หรอืกลุ่ม”ใส่ใจ

บรกิาร” (มจี านวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 77 ราย) 

อาย ุ 20-29 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 

สถานภาพ โสด โสด โสด 

ศาสนา พุทธ พุทธ พุทธ 

การศกึษา ปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี

อาชพี พนกังานเอกชน พนกังานเอกชน พนกังานเอกชน 

รายได้ 10,001-20,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 

ลกัษณะพฤตกิรรมผูซ้ือ้    

ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นโดยมจีุดประสงคห์ลกัเพื่ออะไร เพื่อลดน ้าหนกั เพื่อลดน ้าหนกั เพื่อลดน ้าหนกั 

ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นกี่วนัต่อสปัดาห ์ 4-6 วนั 2-3 วนั 2-3 วนั 

ใน 1 ครัง้ที่ออกก าลงักายท่านออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นนานเท่าใด 1-2 ชัว่โมง 30-60 นาที 30-60 นาที 

ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นมาระยะเวลานานเท่าใดแลว้ 1-2 ปี 1-2 ปี 1-2 ปี 

ส่วนใหญ่ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นในช่วงเวลาใด 16:01-20:00 16:01-20:00 20:01-00:00 

ส่วนใหญ่ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นที่ใด บา้น บา้น บา้น 

ท่านเคยซือ้อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น facebook มา

ก่อนหรอืไม่ 

เคย เคย เคย 

ท่านเคยซือ้อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น facebook ไดแ้ก่

อะไรบา้ง 

ซือ้ดมัเบลล ์ ซือ้ดมัเบลล ์ ซือ้ดมัเบลล ์

ใน 1 ปีท่านซือ้อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น facebook 

บ่อยเพยีงใด 

มากกว่า 1 ปี/ครัง้ มากกว่า 1 ปี/ครัง้ มากกว่า 1 ปี/ครัง้ 

ท่านจะซือ้อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น facebook อกี

หรอืไม่ 

ซือ้ ไม่แน่ใจ ไม่ซือ้ 

ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อครัง้ในการซือ้อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้น

ผา่น facebook ของท่านคอืเท่าใด 

5,001-10,000 บาท 1,001-5,000 บาท 1,001-5,000 บาท 

ผูม้สี่วนในการตดัสนิใจการซือ้อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น

ทาง facebook ของท่านคอืใคร 

ตดัสนิใจดว้ยตนเอง ตดัสนิใจดว้ยตนเอง ตดัสนิใจดว้ยตนเอง 

ท่านทราบขอ้มูลการขายอุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นบน 

facebook มาจากแหล่งใด 

โฆษณาใน facebook โฆษณาใน facebook โฆษณาใน facebook 



บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 ในการศกึษาครัง้นี้ เรื่องการแบ่งกลุ่มผู้ซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรงต้านผ่าน 
Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดค้าปลกี 
โดยวตัถุประสงคข์องการศกึษา คอื 

 1.เพื่อศกึษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลกีที่มผีลต่อผูซ้ื้ออุปกรณ์
ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายแบบมีแรงต้านผ่าน Facebook ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลกี 

  
1.สรปุผลการศึกษา 

สรปุผลการวิเคราะหข้์อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47 
สถานภาพโสด จ านวน 169 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.5 นบัถอืศาสนาพุทธ 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
86.5 การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี165 คน คดิเป็นร้อยละ 82.5 ประกอบอาชพีคอืเป็นพนกังาน
เอกชน จ านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.5 รายไดต้่อเดอืนอยู่ที ่10,001-20,000 บาท จ านวน 
68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34 

 

สรปุผลการวิเคราะหด้์านพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีจุดประสงค์หลกัในการออกก าลงักายแบบมีแรงต้านเพื่อลด
น ้าหนัก จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66 ออกก าลงักายแบบมีแรงต้านระหว่าง 4-6 วนั/
สปัดาห์ จ านวน 109 คน คดิเป็นร้อยละ 54.5 ในหนึ่งวนัออกก าลงักายแบบมแีรงต้านเป็นเวลา 
1-2 ชัว่โมง จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37 มปีระสบการณ์ในการออกก าลงักายแบบมแีรง
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ตา้นระหวา่ง 1-2 ปี จ านวน 127 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.5 ส่วนใหญ่ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้น
ในช่วงเวลา 16:01-20:00 น. จ านวน 96 คน คดิเป็นร้อยละ 48 ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นที่
บา้น จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63 สนิคา้หลกัทีเ่ลอืกซื้อ คอื ดมัเบลล ์ในหนึ่งปีซื้ออุปกรณ์
ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น Facebook มากกวา่ 1 ปี/ครัง้ จ านวน 146 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
73 และส่วนใหญ่จะเลอืกซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น Facebook อกี จ านวน 71 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ในการซื้ออยู่ที ่1,001-5,000 บาท จ านวน 94 คน 
คดิเป็นร้อยละ 47 และตดัสนิใจซื้อด้วยตนเอง จ านวน 178 คน คดิเป็นร้อยละ 89 และทราบ
ข้อมูลการขายอุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่าน Facebook จากโฆษณาออนไลน์ใน 
Facebook จ านวน 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64 

 

สรุปผลการศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดค้าปลีกท่ีมีผลต่อผู้ซ้ือ

อปุกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรงต้านผา่น Facebook ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 ระดบัความส าคญัในการซื้ออปุกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น Facebook ในเขต
กรุงเทพมหานคร เมื่อพจิารณาความส าคญัในแต่ละดา้น พบวา่ 

 ด้านสนิคา้ ปัจจยัที่ ผูซ้ื้อให้ความส าคญัมากทีสุ่ด คอื สนิค้ามกีารรบัประกนัเปลีย่นหรอื
คนืได ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 ในขณะทีผู่ซ้ื้อใหค้วามส าคญัต ่าสุด คอื มสีนิคา้หลากหลายยีห่อ้ มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.46 

 ดา้นราคาสนิคา้ ปัจจยัที ่ผูซ้ื้อใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด คอื มรีะบบความปลอดภยัในการ
ช าระเงนิ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.56 ในขณะทีผู่ซ้ื้อใหค้วามส าคญัต ่าสุด คอื ราคาสามารถต่อรองได้ 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 

 ด้านการส่งเสรมิการตลาดและการบรกิาร ปัจจยัที่ ผูซ้ื้อให้ความส าคญัมากที่สุด คอื มี
บรกิารส่งสนิคา้ถงึบา้นหรอืปลายทางทีร่ะบุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.55 ในขณะทีผู่ซ้ื้อใหค้วามส าคญั
ต ่าสุด คอื ใชส้ื่อโฆษณาดา้นวทิยุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.83 

 ด้านการวางผงัร้านค้า ออกแบบร้านค้าและการสร้างบรรยากาศ ปัจจัยที่ ผู้ซื้อให้
ความส าคญัมากที่สุด คือ รูปภาพสินค้ามีการออกแบบสีสนัสะดุดตา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.25 
ในขณะทีผู่ซ้ื้อใหค้วามส าคญัต ่าสุด คอื มรีูปพรเีซนเตอรค์ู่กบัตวัสนิคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.01 
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 ด้านท าเลที่ตัง้และช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัที่ ผูซ้ื้อให้ความส าคญัมากที่สุด คอื 
สามารถสัง่สนิค้าผ่านช่องทางอื่นฯ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.56 ในขณะที่ผูซ้ื้อให้ความส าคญัต ่าสุด 
คอื สามารถตดิต่อรา้นคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.48 

 

สรปุผลการศึกษาแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออปุกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรงต้านผา่น Facebook ใน
เขตกรงุเทพมหานคร โดยใช้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดค้าปลีก 

 สามารถแบ่งผู้ซื้อได้เป็น 3 กลุ่ม เนื่ องจากความแตกต่างในแต่ละกลุ่ม และมี
ความสมัพนัธต์่อการเลอืกซื้อ 

 กลุ่มที ่1 หรอืกลุ่ม ”ใส่ใจสนิคา้” มจี านวน 61 ราย โดยมปัีจจยัในการเลอืกซื้อทีแ่ตกต่าง
กบักลุ่มอื่น คอื มสีนิคา้หลากหลาย เชน่ ดมัเบล บารเ์บล มา้นัง่ปรบัระดบัฯ มสีนิคา้หลากหลาย
ยีห่อ้ มสีนิคา้ทีม่ยีีห่อ้น่าเชือ่ถอืจ าหน่าย มขีอ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้ครบถว้น ราคาสามารถต่อรองได้ 
มบีรกิารรบัสัง่สนิคา้ทีไ่ม่มจี าหน่ายในรา้นทัว่ไป มกีารโฆษณาอย่างสม ่าเสมอ สามารถตรวจสอบ
สถานะการจดัส่งสินค้าได้ จดัเรียงรูปภาพสินค้าเป็นหมวดหมู่ และชื่อของร้านค้าขึ้นมาเป็น
อนัดบัตน้ๆ เมื่อคน้หาดว้ยค าในเวบ็ไซตค์น้หา เชน่ google 

 กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่ม “ชอบออนไลน์” มีจ านวน 62 ราย โดยมีปัจจยัในการเลือกซื้อที่
แตกต่างกบักลุ่มอื่น คือ มีความหลากหลายในการช าระเงิน มีบริการส่งสินค้าฟรี มีการจดั
กจิกรรมส่งเสรมิการขายฯ ใชส้ื่อโฆษณาทางอนิเตอรเ์น็ตฯ แฟนเพจของรา้นคา้มคีวามสวยงาม 
และรา้นคา้มเีวบ็ไซตข์องตนเอง 

 กลุ่มที ่3 หรอืกลุ่ม “ใส่ใจบรกิาร” มจี านวน 77 ราย โดยมปัีจจยัในการเลอืกซื้อทีแ่ตกตา่ง
กบักลุ่มอื่น คอื ราคาสนิค้าถูกกว่าการซื้อด้วยวธิอีื่น พนักงานมคีวามรู้เกี่ยวกบัสนิค้าและตอบ
ค าถามได้เป็นอย่างดี ใช้สื่อโฆษณาด้านสื่อสิง่พมิพ์ มีรูปพรีเซนเตอร์คู่กบัสนิค้า และรูปภาพ
สนิคา้มกีารออกแบบสสีนัสะดุดตา 
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2.อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการสรุปผลการศกึษา “การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น 
Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลกี” 
โดยมรีะดบัความส าคญัอยู่ 5 ดา้น คอื ดา้นสนิคา้, ดา้นราคา, ดา้นการส่งเสรมิการตลาดและการ
บรกิาร, ด้านการวางผงัร้านค้า และด้านท าเลที่ตัง้และช่องทางการจดัจ าหน่าย ท าให้ผูว้จิยัได้
ค้นพบประเด็นส าคัญที่จะน ามาอภิปราย ดังนี้  ด้านประชากรศาสตร์ทัง้หมดที่ศึกษาไม่มี
ความสมัพนัธต์่อการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออปุกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นผา่น Facebook ไม่วา่จะ
เป็นอายุ สถานภาพ ศาสนา การศกึษา อาชพี และรายได้ รวมทัง้ดา้นพฤตกิรรมของผูซ้ื้อทีไ่ม่มี
ความสมัพนัธ์อกีเช่นกนั เช่น ความถี่ในการออกก าลงักายแบบมแีรงต้าน ระยะเวลาในการออก
ก าลงักายแบบมแีรงต้าน ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้น ฯลฯ 
โดยทัง้ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรแ์ละขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมทัง้หมด ไม่มรีะดบันยัส าคญัทางสถติิ
ที ่0.05  

โดยจากจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 200 คน ที่ได้ท าการแบ่งกลุ่มด้วย Cluster Analysis วธิี 
Hierarchical พบว่าผู้ซื้ ออุปกรณ์ออกก าลังกายแบบมีแรงต้านผ่าน Facebook ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทัง้ 3 กลุ่ม ในส่วนของพฤติกรรม พบว่าส่วนใหญ่ใช้การตดัสินใจซื้อด้วย
ตนเองและมโีอกาสกลบัมาซื้อซ ้าอกี ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัด ีรตันกายแกว้ (2554) ที่
ท าการศกึษาเรื่อง “พฤติกรรมการซื้อสินค้าในเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุค : กรณีศกึษา
กรุงเทพมหานคร” พบวา่ ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ใชก้ารตดัสนิใจซื้อดว้ยตนเองและมพีฤตกิรรมกลบัมาซือ้
ซ ้าอย่างแน่นอน และส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลการขายอุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่าน 
Facebook จากโฆษณาออนไลน์ใน Facebook ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อมัพร แซ่โซว 
(2556) ที่ท าการศกึษาเรื่อง “พฤตกิรรมการใช ้Facebook และพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
ผ่าน Facebook ของนักศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ” พบว่า นักศกึษา
ส่วนใหญ่ซื้อสนิคา้โดยรบัรูจ้ากโฆษณาใน Facebook 

กลุ่มที ่1 หรอืกลุ่ม “ใส่ใจสนิคา้” ส่วนใหญ่เหน็ดว้ยวา่ การมสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายทัง้
ชนิดและยีห่อ้ จะท าใหเ้กดิความน่าสนใจในการซื้อ โดยการที่เลอืกซื้อสนิคา้ผา่นทาง Facebook 
แทนทีจ่ะซื้อผา่นหน้ารา้นทัว่ไปนัน้ เพราะ สามารถคุยตกลงต่อรองราคาไดส้ะดวก และสามารถ
ค้นหาขอ้มูลสนิคา้ไดง้่าย การจดัเรยีงรูปภาพสนิคา้ใหเ้ป็นหมวดหมู่จงึเป็นสิง่ส าคญัในการเพิม่
ความสะดวกในการค้นหา และหมัน่ประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างสม ่าเสมอทัง้ผ่านทาง 
Facebook และเวบ็ไซตค์น้หา เชน่ Google และการส่งสนิคา้นัน้ควรตรวจสอบสถานะการจดัส่ง
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ได้อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุวมิล ข าล้วน (2553) ที่ท าการศกึษาเรื่อง 
“กระบวนการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านอนิเทอร์เนตของผูบ้ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า 
ดา้นราคาส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ 
 กลุ่มที่ 2 หรอืกลุ่ม “ชอบออนไลน์” ส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่า นอกจากจะมรี้านค้าผ่านทาง 
Facebook แล้วควรมกีารท าเวบ็ไซต์เป็นของตนเอง จะสร้างความเชื่อมัน่เพิม่ใหแ้ก่ลูกคา้ และ
เพิม่ความหลากหลายในการช าระเงนิ ซึ่งการมเีวบ็ไซตจ์ะท าใหช้อ่งทางการช าระเงนิเพิม่มากขึน้ 
อกีทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัการส่งสนิคา้ฟร ีและเลอืกจะตดิตามโฆษณาผา่นชอ่งทางอนิเตอรเ์น็ต
มากกวา่สื่อชอ่งทางอื่น การออกแบบรา้นคา้ทัง้ทาง Facebook และทางเวบ็ไซตค์วรมสีสีนัสะดุด
ตาจะดงึดูดความสนใจของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ภาวณิี กาญจนาภา (2554) ที่
ท าการศกึษาเรื่อง “การบรหิารส่วนประสมการคา้ปลกีและการจดัการเชงิกลยุทธก์ารตลาดของ
รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ” พบวา่ ท าเลทีต่ ัง้และการบรกิารมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อของลูกคา้ 

 กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่ม “ใส่ใจบริการ” ส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่า เหตุผลที่ตดัสินใจซื้อผ่านทาง 
Facebook นัน้ เพราะ ราคาสินค้าถูกกว่าการซื้อด้วยวธิอีื่นและอาจประกอบกบัเป็นมอืใหม่ที่
สนใจออกก าลงักายแบบมแีรงตา้น ซึ่งยงัขาดความรูแ้ละขอ้มูลจงึสนใจผูท้ีส่ามารถตอบขอ้สงสยั
ต่างๆได้ และมแีรงบนัดาลใจจากบุคคลที่รูปร่างหน้าตาด ีรวมทัง้อาจเป็นคนมชีื่อเสยีง และให้
ความส าคญักบัการประชาสมัพนัธ์ผา่นสื่อสิง่พมิพ ์โดยนิยมการออกแบบทีส่นิคา้มสีสีนัสะดุดตา  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ มนฑา แสงสว่าง (2551) ที่ท าการศกึษาเรื่อง ”ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดค้าปลกีที่มผีลต่อการซื้อหนังสอืของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมุทรสาคร” พบว่าผูซ้ื้อสนิคา้
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเกีย่วกบัราคา รวมทัง้ดา้นการส่งเสรมิการตลาดและการบรกิารมากทีสุ่ด 

ส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้ เพื่อเขา้ใจหลกัส าคญัต่อการน าผลลพัธไ์ปก าหนดวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดที่จ าเป็นต่อการเปิดร้านจ าหน่ายสนิคา้อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้น
ผ่านทาง Facebook รวมทัง้ผ่านช่องทางอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซื้อทีน่ิยม
ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจากการน าผลลพัธ์ไปก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดส าหรบักลุ่มเป้าหมายไดด้งันี้ 
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3.ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 

กลยุทธ์หลกัด้านส่วนประสมการตลาดค้าปลีกในการจ าหน่ายอุปกรณ์ออกก าลงักาย
แบบมีแรงต้านผา่น Facebook 

- ด้านราคา 
1.กลยุทธก์ารสรา้งตน้ทุนต ่า (low-cost leadership) เป้าหมายคอืสรา้งตน้ทุนต ่า
กว่าคู่แข่งในสนิค้าที่สามารถเปรยีบเทยีบคุณภาพได้ การตัง้ราคาควรเน้นตัง้
เผือ่ต่อรอง 
2.หมัน่ศกึษาการตัง้ราคาของคู่แขง่อยู่เสมอ 

- ด้านส่งเสริมการตลาดและการบริการ 
1.การตัง้ราคาควรค านวณค่าส่งสนิคา้เขา้ไปล่วงหน้า เพื่อ การจดับรกิารส่งฟรี 
2.หมัน่ประชาสมัพนัธ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตและโฆษณาบน facebook อย่าง
ต่อเนื่อง 
3.จดักจิกรรมกด like และ share รา้นคา้ใน facebook เพื่อใหส้่วนลดพเิศษ และ
จะเป็นการชว่ยประชาสมัพนัธร์า้นคา้ไดเ้พิม่ขึน้ 
4.ควรมบีรกิารผอ่นช าระ เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการซื้อ 

- ด้านท าเลท่ีตัง้และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1.มกีารสมคัรใชบ้รกิาร SEO หรอื Google Adwords เพื่อใหผู้ซ้ื้อสามารถสบืคน้
รา้นไดง้่าย 
2.ผูข้ายสนิคา้ควรมเีวบ็ไซตเ์ป็นของตนเองเพื่อสรา้งความเชือ่มัน่แก่ผูซ้ื้อ 

กลยทุธเ์สริมด้านส่วนประสมการตลาดค้าปลีก 

- ด้านสินค้า 
1.ควรมสีนิคา้หลากหลายประเภทใหลู้กคา้เลอืกซื้อ 
2.มสีนิคา้ทีม่ยีีห่อ้น่าเชือ่ถอืและหลากหลายจ าหน่าย 
3.ใหข้อ้มูลสนิคา้อย่างละเอยีด 

- ด้านวางผงัร้านค้า ออกแบบร้านค้าและการสร้างบรรยากาศ 
1.ออกแบบรา้นคา้ใหม้สีสีนัสวยงาม 
2.มกีารใชพ้รเีซนเตอรโ์ดยใชบุ้คคลทีม่รีูปร่างดหีรอืคนทีม่ชี ือ่เสยีงมาชว่ยในการ
ประชาสมัพนัธ ์
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กลยุทธ์หลกัด้านส่วนประสมการตลาดค้าปลีกในการจ าหน่ายอุปกรณ์ออกก าลงักาย

แบบมีแรงต้านผา่น Facebook ส าหรบัแต่ละกลุ่ม 

ตาราง 5.1 กลยุทธส์ าหรบักลุ่ม 1 หรอืกลุ่ม “ใส่ใจสนิคา้” 

ความส าคญัดา้นสว่นประสมการตลาดคา้ปลกี แนวทางการน าไปใช ้
ดา้นสนิคา้ ใชก้ลยทุธส์รา้งความแตกต่าง (Differentation Strategy) 

โดยการน าเสนอสนิคา้ที่มคีวามแตกต่าง โดดเดน่ เพราะ 
กลุม่ 1 มคีวามสนใจในการซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมี

แรงตา้นจากรา้นที่มแีบรนดส์นิคา้ทีน่่าเชื่อถอื และ
หลากหลาย และใหร้ายละเอียดเกี่ยวกบัสนิคา้ครบถว้น 

ดา้นราคา กลยทุธก์ารสรา้งตน้ทุนต ่า (low-cost leadership) เป้าหมาย
คอืสรา้งตน้ทนุต ่ากว่าคูแ่ขง่ในสนิคา้ที่สามารถเปรยีบเทยีบ
คณุภาพได ้ควรตัง้ราคาสนิคา้เผื่อสกั 10-30 % เพื่อชดเชย
การต่อรอง เพราะ กลุม่ 1 ใหค้วามส าคญักบัสนิคา้ที่สามารถ

ต่อรองราคาได ้
ดา้นการสง่เสรมิการตลาดและการบรกิาร หมัน่ประชาสมัพนัธอ์ยูเ่สมอผ่านช่องทางต่างๆ 

ดา้นการวางผงัรา้นคา้ ออกแบบรา้นคา้และสรา้งบรรยากาศ มกีารจดัเรยีงภาพสนิคา้ใน Facebook ใหเ้ป็นหมวดหมูเ่พื่อ
สะดวกในการคน้หา เช่น การจดัอลับัม้ภาพในดมัเบลล์ 

หมวดบาร์เบล หมวดเครื่องแมชชนี ฯลฯ 
ดา้นท าเลที่ต ัง้และช่องทางการจดัจ าหน่าย มกีารสมคัรใชบ้รกิาร SEO หรอื Google Adwords เพื่อใหผู้้

ซื้อสามารถสบืคน้รา้นไดง้า่ย 

 

เนื่องจากกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่ม “ใส่ใจสินค้า” ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การมีสินค้าให้เลือก
หลากหลายทัง้ชนิดและยีห่อ้ จะท าให้เกดิความน่าสนใจในการซื้อ โดยการทีเ่ลอืกซื้อสนิคา้ผา่น
ทาง Facebook แทนที่จะซื้อผ่านหน้าร้านทัว่ไปนัน้ เพราะ สามารถคุยตกลงต่อรองราคาได้
สะดวก และสามารถค้นหาขอ้มูลสนิค้าไดง้่าย การจดัเรยีงรูปภาพสนิคา้ใหเ้ป็นหมวดหมู่จงึเป็น
สิ่งส าคญัในการเพิ่มความสะดวกในการค้นหา และหมัน่ประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารอย่าง
สม ่าเสมอทัง้ผ่านทาง Facebook และเว็บไซต์ค้นหา เช่น Google และการส่งสินค้านัน้ควร
ตรวจสอบสถานะการจดัส่งไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 

ซึ่งจากขอ้มูลตรงนี้หากน าไปใชป้ระโยชน์ในทางการตลาด รา้นคา้ควรหมัน่ตอบค าถาม
ลูกคา้อยู่เสมอ และการตัง้ราคาอาจเน้นตัง้ราคาสูง เพื่อเผือ่ชอ่งวา่งในการต่อรองราคาของลูกคา้ 
ในดา้นประชาสมัพนัธ ์เชน่ จดักจิกรรมกด like และแชรเ์พื่อรบัส่วนลด โดยวธิกีารอาจท าภาพที่
แตกต่าง บทความหรือข้อความค าคมซึ่งจะท าให้เกิด viral ซึ่งจะสอดคล้องกบังานวจิยัของ
เว็บไซต์ Opify.net (2556) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “เอ็กซ์เรย์พฤติกรรม 9 ประเภทของกลุ่ม
ผูใ้ชง้าน Facebook” ทีต่รงกบัพฤตกิรรมของกลุ่มผูใ้ช ้Facebook ในส่วนของกลุ่มทีร่กัการโพสต์
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และแชร์เป็นชวีติจติใจ และกลุ่มผู้ใช้ Facebook ที่ชอบโพสต์และแชร์เพื่อสร้างกระแสมาช่วย
ประชาสมัพนัธร์า้นคา้ไดท้างออ้ม 

 

ตาราง 5.2 กลยุทธส์ าหรบักลุม่ 2 หรอืกลุม่ “ชอบออนไลน์” 

ความส าคญัดา้นสว่นประสมการตลาดคา้ปลกี แนวทางการน าไปใช ้
ดา้นสนิคา้ น าสนิคา้ที่แตกต่างจากคูแ่ขง่รายอื่นๆมาจ าหน่าย 
ดา้นราคา ใชก้ลยทุธก์ารสรา้งตน้ทุนต ่า (low-cost leadership) 

เป้าหมายคอืสรา้งตน้ทุนต ่ากว่าคูแ่ขง่ในสนิคา้ที่สามารถ
เปรยีบเทยีบคณุภาพได ้เพราะ กลุม่ 2 ไมใ่หค้วามส าคญักบั

รูปลกัษณ์ของสนิคา้มากนัก 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาดและการบรกิาร มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการขายอยา่งสม ่าเสมอ เช่น 

กจิกรรมกด like หรอื share ภาพสนิคา้เพื่อรบัสว่นลดพเิศษ 
กจิกรรมใหส้ว่นลดพเิศษหากซื้อในระยะเวลาที่ก าหนด และ
หมัน่ประชาสมัพนัธผ์่านทางอนิเตอร์เน็ต เช่น การฝากแบน
เนอร์ของรา้นคา้ไวต้ามเวบ็ไซต์เกี่ยวกบักฬีาหรอืสขุภาพ

ฯลฯ 
ดา้นการวางผงัรา้นคา้ ออกแบบรา้นคา้และสรา้งบรรยากาศ ออกแบบรา้นคา้โดยใชส้สีนัที่มเีอกลกัษณ์ของตนเอง และมี

ความสวยงาม และหมัน่ปรบัปรุงสสีนัของรา้นคา้หรอื
เวบ็ไซต์อยูเ่สมอ 

ดา้นท าเลที่ต ัง้และช่องทางการจดัจ าหน่าย นอกเหนือจากรา้นบน Facebook แลว้ ผูข้ายสนิคา้ควรมี
การจดทะเบยีนเวบ็ไซต์ของตนเอง เช่น 

www.dumbellDD.com มหีน้ารา้นหลกัแหล่งชดัเจนเพื่อ
สรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูซ้ื้อ 

 

 เนื่องจากกลุ่มที่ 2 หรอืกลุ่ม “ชอบออนไลน์” ส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่า นอกจากจะมรี้านคา้
ผ่านทาง Facebook แล้วควรมกีารท าเวบ็ไซต์เป็นของตนเอง จะสร้างความเชื่อมัน่เพิม่ให้แก่
ลูกคา้ และเพิม่ความหลากหลายในการช าระเงนิ ซึ่งการมเีวบ็ไซตจ์ะท าใหช้อ่งทางการช าระเงนิ
เพิม่มากขึน้ อกีทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัการส่งสนิคา้ฟร ีและเลอืกจะตดิตามโฆษณาผา่นชอ่งทาง
อนิเตอรเ์น็ตมากกวา่สื่อชอ่งทางอื่น การออกแบบรา้นคา้ทัง้ทาง Facebook และทางเวบ็ไซตค์วร
มสีสีนัสะดุดตาจะดงึดูดความสนใจของลูกคา้ 

 ซึ่งจากขอ้มูลตรงนี้หากน าไปใชป้ระโยชน์ในทางการตลาด รา้นคา้จ าเป็นอย่างยิง่ในการ
ท าเวบ็ไซตข์องตนเองเพิม่ดว้ย โดยออกแบบใชส้สีนัทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตวัเอง และอาจ
มหีน้าร้านเป็นหลกัแหล่งและหาวธิเีพิม่ช่องทางการช าระเงนิ เช่น การโอนผ่าน ATM มบีรกิาร
พนักงานเก็บเงินปลายทางในพื้นที่ใกล้เคียง การหักผ่านบัตรเครดิต ฯลฯ และหมัน่
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ประชาสมัพนัธ์ผ่านทางอนิเตอร์เน็ตมากเป็นพเิศษ การตัง้ราคาสนิค้าควรมกีารประมาณค่าส่ง
รวมไปในตัวสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าส่งฟรี ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของเว็บไซต์ 
Opify.net (2556) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “เอ็กซ์เรย์พฤติกรรม 9 ประเภทของกลุ่มผู้ใช้งาน 
Facebook” ที่ตรงกบัพฤตกิรรมของกลุ่มผู้ใช้ Facebook ในส่วนของกลุ่มที่กลวัเสยีความเป็น
ส่วนตวั ซึ่งจะไม่ค่อยชอบเปิดเผยขอ้มูลของตนเองสู่สาธารณะมากนัก การมเีวบ็ไซต์จะท าให้
เพิม่ความรูส้กึเป็นส่วนตวัไดม้ากขึน้ 

 

ตาราง 5.3 กลยุทธส์ าหรบักลุม่ 3 หรอืกลุม่ “ใส่ใจบรกิาร” 

ความส าคญัดา้นสว่นประสมการตลาดคา้ปลกี แนวทางการน าไปใช ้
ดา้นสนิคา้ มสีนิคา้จ าหน่ายแตกต่างจากคูแ่ข่งรายอื่นๆ เช่น เครื่องวดั

ชพีจร เครื่องวดัไขมนัในร่างกาย หรอือาจมอีาหารเสรมิ
จ าหน่ายดว้ย 

ดา้นราคา กลยทุธก์ารสรา้งตน้ทุนต ่า (low-cost leadership) เป้าหมาย
คอืสรา้งตน้ทนุต ่ากว่าคูแ่ขง่ในสนิคา้ที่สามารถเปรยีบเทยีบ
คณุภาพได ้เช่น การลงทุนสัง่ซื้อโครงเหลก็มาประกอบเอง 
ซึ่งจะลดคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดมากกว่าการสัง่สนิคา้น าเขา้

จากต่างประเทศ 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาดและการบรกิาร มโีปรโมชัน่ เช่น สามารถผ่อนสนิคา้ดอกเบี้ย 0% แบ่งจา่ย

ไดห้ลายงวด และอบรมพนักงานใหม้คีวามรูค้วามเชี่ยวชาญ
ในตวัสนิคา้และตอบขอ้สงสยัและปัญหาของลูกคา้ได ้

ดา้นการวางผงัรา้นคา้ ออกแบบรา้นคา้และสรา้งบรรยากาศ มกีารใชด้าราหรอืบุคคลที่มชีื่อเสยีงมาเป็นพรเีซนเตอร์ใน
การช่วยประชาสมัพนัธด์งึดดูแก่ลกูคา้ เช่น ตดิต่อดาราชาย
ที่มชีื่อเสยีงแสดงความคดิเหน็ว่าเป็นลกูคา้ของรา้น เป็นตน้ 

ดา้นท าเลที่ต ัง้และช่องทางการจดัจ าหน่าย นอกเหนือจากรา้นบน Facebook แลว้ ผูข้ายสนิคา้ควรมี
การจดทะเบยีนเวบ็ไซต์เป็นของตนเอง เช่น 

www.dumbellDD.com มหีน้ารา้นเป็นหลกัแหลง่ชดัเจนเพื่อ
สรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูซ้ื้อ 

 

 เนื่องจากกลุ่มที่ 3 หรอืกลุ่ม “ใส่ใจบรกิาร” ส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่า เหตุผลที่ตดัสนิใจซื้อ
ผ่านทาง Facebook นัน้ เพราะ ราคาสนิค้าถูกกว่าการซื้อด้วยวธิอีื่นและอาจประกอบกับเป็น
มอืใหม่ทีส่นใจออกก าลงักายแบบมแีรงตา้น ซึ่งยงัขาดความรูแ้ละขอ้มูลจงึสนใจผูท้ีส่ามารถตอบ
ขอ้สงสยัต่างๆได้ และมแีรงบนัดาลใจจากบุคคลที่รูปร่างหน้าตาด ีรวมทัง้อาจเป็นคนมชีือ่เสยีง 
และให้ความส าคญักบัการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อสิง่พมิพ์ โดยนิยมการออกแบบที่สนิค้ามสีสีนั
สะดุดตา 
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 ซึ่งจากขอ้มูลตรงนี้หากน าไปใชป้ระโยชน์ในทางการตลาด  เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ส่วน
ใหญ่จะเป็นมอืใหม่ทีส่นใจออกก าลงักายแบบมแีรงตา้นและยงัไม่ค่อยมคีวามรูม้ากนกั พนกังาน
ควรบรกิารใหค้ าแนะน ารวมทัง้ตอบขอ้สงสยัของลูกคา้ไดอ้ย่างละเอยีด และเนื่องจากเป็นกลุ่มที่
ให้ความสนใจมากหากสนิคา้ราคาถูก การช าระเงนิหากสามารถผ่อนไดจ้ะช่วยดงึดูดลูกคา้ และ
การจา้งนายแบบหรอืบุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงมาชว่ยประชาสมัพนัธจ์ะยิง่เพิม่ความสนใจใหแ้ก่ลูกคา้ได้
เป็นอย่างดี ซึ่งจะสอดคล้องกบังานวจิยัของเวบ็ไซต์ Opify.net (2556) ที่ได้ท าการวจิยัเรื่อง 
“เอก็ซ์เรย์พฤตกิรรม 9 ประเภทของกลุ่มผูใ้ชง้าน Facebook” ที่ตรงกบัพฤตกิรรมของกลุ่มผูใ้ช ้
Facebook ในส่วนของกลุ่มนักสะกดรอย ที่นิยมตดิตามผูเ้ล่น Facebook รายอื่นและบุคคลที่มี
ชือ่เสยีงและมองหาแรงบนัดาลใจจากผูท้ีม่ชี ือ่เสยีงหรอืประสบความส าเรจ็ 

 

การก าหนดกลยทุธท์างการตลาดส าหรบักลุ่มเป้าหมาย 

 เนื่องจากผลการศกึษา พบวา่กลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลกีอยู่ในระดบั
มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกนัทัง้ 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 โดยเรียงความส าคัญจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ด้านท าเลที่ตัง้ฯ ด้านส่งเสรมิการตลาดฯ ด้านราคา ด้านสนิค้า และด้านวางผงัร้านค้าฯ 
ตามล าดบั ถงึแมจ้ะไม่ใชก่ลุ่มตวัอย่างมากทีสุ่ด แต่กห็่างจากกลุ่มตวัอย่างทีม่ากทีสุ่ด คอื กลุ่มที่ 
3 เป็นสดัส่วนไม่มาก และมโีอกาสกลบัมาซื้อซ ้า นอกจากนี้กลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัใน
ด้านส่งเสริมการตลาดฯ และด้านท าเลที่ตัง้ฯ  ใกล้เคียงกับกลุ่มที่ 1 จึงเลือกกลุ่มนี้ เป็น
กลุ่มเป้าหมายรอง เพื่อให้ไม่เสยีโอกาสกบักลุ่มดงักล่าว และท าให้ได้กลุ่มลูกค้ามากขึน้ ดงันัน้ 
การศกึษาครัง้นี้จงึเลอืกกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 มาเพื่อก าหนดกลยุทธก์ารตลาดใหเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยใชก้ลยุทธห์ลกั คอืดา้นท าเลทีต่ ัง้ฯ ดา้น
ส่งเสรมิการตลาดฯ และด้านราคา และก าหนดให้ส่วนประสมการตลาดคา้ปลกีดา้นสนิค้า และ
ดา้นวางผงัรา้นคา้ฯ เป็นกลยุทธเ์สรมิ ดงัแสดงในภาพที ่39 
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ภาพที ่39 กลยุทธก์ารตลาดของกลุม่เป้าหมาย 

 

4.ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

 1.ความเฉพาะเจาะจงของเวลา คอื มขีอบเขตระยะเวลาของการศกึษาที่มชี่วงเวลาใน
การเกบ็ขอ้มูล มรีะยะเวลาทีจ่ ากดั เป็นการศกึษาทีร่วบรดั จงึเป็นขอ้จ ากดัในเรื่องของจ านวน 
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมอืในการศกึษาซึ่งไม่เป็นไปตามจ านวนที่ตัง้ไว้ ในการศกึษาครัง้
ต่อไป จงึควรก าหนดเวลาทีเ่หมาะสม และมเีวลาในการเกบ็ขอ้มูลใหม้ากยิง่ข ึน้ 
 2.จ านวนกลุ่มตวัอย่าง คอื ควรมกีารเกบ็กลุ่มตวัอย่างที่มากขึน้และกวา้งขึน้ เช่น ช่วง
อายุ ความหลากหลายของอาชพี รวมทัง้พื้นที่ๆใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลที่หลากหลายกว่าเดมิ เพื่อ
เฉลีย่ขอ้มูลทางลกัษณะดา้นประชากรศาสตรใ์นการเกบ็แบบสอบถามใหม้คีวามใกลเ้คยีงกนั 
 3.ผลการศกึษาในครัง้นี้มีบางปัจจยัที่ผู้ซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรงต้านผ่าน 
Facebook มคีวามคดิเหน็ใกลเ้คยีงกนั ในการศกึษาครัง้ต่อไป จงึอาจตดับางปัจจยัออกไป และ
หาปัจจยัอื่นทีเ่หมาะสมกบัเหตุการณ์และสภาพแวดลอ้มในขณะนัน้ 

 

ท าเล

ท่ีตัง้และ
ช่องทาง

การจดั
จ าหน่าย 

ส่งเสริมการตลาดและการบริการ 

1 

2 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เรื่อง การศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้ซ้ืออปุกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรงต้าน (Weight Training) ผ่าน 

Facebook ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง 

1.แบบสอบถามน้ีมจีุดประสงคเ์พือ่ศกึษาผูซ้ือ้อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่าน Facebook 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่แบบสอบถามน้ีจะไม่มผีลกระทบต่อหน้าทีก่ารงาน ความรบัผดิชอบของผูต้อบ
แบบสอบถามแต่ประการใด เน่ืองจากแบบสอบถามน้ีใชเ้พื่อการวจิยัเท่านัน้ ขอ้มลูในการวจิยัครัง้น้ีจะเป็น
ความลบั และไม่เปิดเผยชื่อของผูต้อบแบบสอบถาม และการวจิยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาการศกึษาคน้ควา้
อสิระของนกัศกึษาปรญิญาโทบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการประกอบการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2.แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 

  ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปและพฤตกิรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ส่วนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลกีต่างๆทีม่ี
ผลต่อความต้องการซือ้อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่าน Facebook 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน ☐ หน้าขอ้ความทีท่่านเหน็ว่าตรงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวัท่าน 

1.ปัจจุบนัท่านอายุ 

 ☐20-29 ปี ☐30-39 ปี ☐40-49 ปี ☐50-59 ปี ☐ตัง้แต่อายุ 60 ปีขึน้ไป 

2.สถานภาพปัจจุบนัของท่าน 

 ☐โสด  ☐สมรส  ☐หมา้ย  ☐หย่ารา้ง 

3.ท่านนบัถอืศาสนา 

 ☐พุทธ  ☐ครสิต์  ☐อสิลาม ☐อื่นๆ ระบุ.............
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4.การศกึษาสงูสุดของท่าน 

 ☐ต ่ากว่าม.6  ☐ม.6/ป.ว.ช.  ☐อนุปรญิญา/ป.ว.ส. 

 ☐ปรญิญาตร ี  ☐ปรญิญาโท  ☐ปรญิญาเอก 

5.อาชพีปัจจุบนัของท่าน 

 ☐นกัเรยีน/นกัศกึษา ☐เจา้ของกจิการ  ☐พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

☐รบัจา้งทัว่ไป ☐พนกังานเอกชน ☐รบัราชการ ☐อื่นๆระบุ .............. 

6.รายไดต่้อเดอืนของท่าน 

 ☐ต ่ากว่า 10,000 บาท ☐10,001-20,000 บาท ☐20,001-30,000 บาท 

 ☐30,001-40,000 บาท ☐40,001-50,000 บาท ☐มากกว่า 50,001 บาท 

7.ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงต้านโดยมจีุดประสงคห์ลกัเพื่ออะไร 

☐เพื่อลดน ้าหนกั ☐เพื่อเพิม่น ้าหนกั ☐ เพื่อเสรมิสรา้งเสน่ห ์   ☐ เพื่อสขุภาพ       

☐เพื่อการกฬีา 
8.ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงต้านกีว่นัต่อสปัดาห์ 

☐7 วนั    ☐ 4-6 วนั    ☐ 2-3 วนั     ☐1 วนั    ☐ น้อยกว่า 1 วนัต่อสปัดาห ์
9.ใน 1 ครัง้ทีอ่อกก าลงักายท่านออกก าลงักายแบบมแีรงต้านนานเท่าใด 

☐น้อยกว่า 30 นาท ี   ☐ 30-60 นาท ี   ☐ 1 -2 ชัว่โมง  ☐2-3 ชัว่โมง ☐  มากกว่า 3 ชัว่โมง 
10.ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงต้านมาระยะเวลานานเท่าใดแลว้ 

☐ต ่ากว่า 3 เดอืน    ☐ 4-6 เดอืน    ☐ 6-12 เดอืน    ☐ 1-2 ปี   ☐  2 ปีขึน้ไป 
11.ส่วนใหญ่ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงต้านในช่วงเวลาใด 

☐00:01 – 04:00     ☐04:01 – 08:00     ☐08:01 – 12:00     ☐12:01 – 16:00 

☐16:01 – 20:00     ☐20:01 – 00:00 
12.ส่วนใหญ่ท่านออกก าลงักายแบบมแีรงต้านทีใ่ด 

☐บ้าน    ☐ ทีท่ างาน   ☐  ฟิตเนส     ☐สถานศกึษา   ☐  อื่นๆ ระบุ ...... 
13.ท่านเคยซือ้อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่าน facebook มาก่อนหรอืไม่ 

 ☐เคย ☐ไม่เคย 
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14.ท่านเคยซือ้อุปกรณ์ออกก าลงัแบบมแีรงต้านผ่าน facebook ได้แก่อะไรบ้าง (เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 ☐ดมัเบล ☐บารเ์บล ☐แผ่นน ้าหนกั ☐มา้นัง่ปรบัระดบั ☐เครื่องแมชชนี  

 ☐อื่นๆ ระบุ.......... 
15.ใน 1 ปีท่านซือ้อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่าน facebook บ่อยเพยีงใด 

 ☐เดอืนละครัง้ ☐2-4 เดอืน/ครัง้ ☐5-8 เดอืน/ครัง้ ☐9-12 เดอืน/ครัง้    ☐มากกว่า 1 ปี/ครัง้ 
16.ท่านจะซือ้อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่าน facebook อกีหรอืไม่ 

☐ซือ้     ☐ไม่ซือ้     ☐ไม่แน่ใจ 
17.ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่าน facebook ของท่านคอืเท่าใด 

☐ต ่ากว่า 1,000 บาท     ☐1,001 – 5,000 บาท    ☐ 5,001 – 10,000 บาท      

☐10,000-20,000 บาท      ☐มากกว่า 20,001 บาท 
18.ผูม้สี่วนในการตดัสนิใจการซือ้อุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านผ่านทาง facebook ของท่านคอืใคร 

☐ตดัสนิใจดว้ยตนเอง   ☐  เพื่อน/แฟน    ☐ บุคคลในครอบครวั  ☐   สมาชกิใน Facebook  

☐อื่นๆ ระบุ.................. 
19.ท่านทราบขอ้มลูการขายอุปกรณ์ออกก าลงักายแบบมแีรงต้านบน Facebook มาจากแหล่งใด 

☐เวบ็ไซต์คน้หา     ☐โฆษณาออนไลน์    ☐ เพื่อนแนะน า    ☐ โฆษณาใน facebook 

☐สมาชกิอื่นใน facebook   ☐  อื่นๆ ระบุ...... 

 

ส่วนท่ี 2 สอบถามด้านความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกท่ีมีผลต่อการซ้ืออปุกรณ์
ออกก าลงักายแบบมีแรงต้านผ่านทาง Facebook 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  เพ่ือแสดงระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดค้าปลีกท่ีมีผล
ในการตดัสินใจต่อการซ้ืออปุกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรงต้านผ่านร้านค้าใน Facebook ในช่องท่ี

ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสดุ 

ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อความต้องการซ้ือ
อปุกรณ์ออกก าลงักายแบบมีแรงต้าน

ผ่าน Facebook 

ระดบัความส าคญั 
ส าคญั

มากท่ีสดุ 
ส าคญั
มาก 

ปาน
กลาง 

ส าคญั
น้อย 

ส าคญั
น้อยท่ีสดุ 

5 4 3 2 1 
ด้านสินค้าของร้านค้าบน Facebook       
1.มสีนิคา้หลากหลาย เช่น ดมัเบล บาร์เบล มา้นัง่
ปรบัระดบั เป็นตน้ 

     

2.มสีนิคา้หลากหลายยี่หอ้      
3.มสีนิคา้ที่มยีีห่อ้น่าเชื่อถอืจ าหน่าย      
4.มสีนิคา้ที่ไดร้บัความนิยม      
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5.มสีนิคา้ใหมจ่ าหน่ายเสมอ      
6.สนิคา้มคีวามสวยงาม โดดเดน่      
7.สนิคา้มกีารรบัประกนัเปลีย่นหรอืคนืได ้      
8.มขีอ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้ครบถว้น      
ด้านราคาของร้านค้าบน Facebook      
1.ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพของสนิคา้      
2.ราคาสนิคา้ถูกกว่าการซือ้ดว้ยวธิอีื่น      
3.มคีวามหลากหลายในการช าระเงนิ      
4.มรีะบบความปลอดภยัในการช าระเงนิ      
5.มกีารแสดงราคาสนิคา้อยา่งชดัเจน      
6.ราคาสามารถต่อรองได ้      
ด้านการส่งเสริมการตลาดและการบริการของ
ร้านค้าบน Facebook 

     

1.ใชส้ือ่โฆษณาดา้นสือ่สิง่พมิพ์      
2.ใชส้ือ่โฆษณาดา้นวทิย ุ      
3.ใชส้ือ่โฆษณาดา้นโทรทศัน์      
4.ใชส้ือ่โฆษณาทางอนิเตอร์เน็ต เช่น ป้ายโฆษณา
บนเวบ็ไซต์ (Banner Advertising) 

     

5.มกีารโฆษณาอยา่งสม ่าเสมอ      
6.มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย เช่น ลด แลก 
แจก แถม ชงิโชค 

     

7.มกีารจดัอนัดบัสนิคา้ขายดบีนหน้า Facebook      
8.มกีารจดักจิกรรมเพื่อช่วยเหลอืสงัคม เช่น ยอด
จ าหน่ายเพื่อช่วยภยัแผ่นดนิไหว 

     

9.มบีรกิารประกอบและตดิตัง้สนิคา้ใหท้ี่บา้น      
10.มบีรกิารรบัสัง่สนิคา้ที่ไมม่จี าหน่ายในรา้นทัว่ไป      
11.พนักงานสภุาพมมีนุษยสมัพนัธด์เีมือ่มกีารตดิต่อ
สอบถาม 

     

12.พนักงานมคีวามรูเ้กี่ยวกบัสนิคา้และตอบค าถาม
ไดเ้ป็นอยา่งด ี

     

13.มบีรกิารสง่สนิคา้ฟร ี      
14.มบีรกิารสง่สนิคา้ถงึบา้นหรอืปลายทางที่ระบุ      
15.สามารถตรวจสอบสถานะการจดัสง่สนิคา้ได ้      
16.ตรงต่อเวลาในการสง่สนิคา้      
ด้านการวางผงัร้านค้า ออกแบบร้านค้าและการ
สร้างบรรยากาศของร้านค้าบน Facebook 

     

1.รูปภาพสนิคา้มกีารออกแบบสสีนัสะดดุตา      
2.มรีูปพรเีซนเตอร์คูก่บัสนิคา้      
3.จดัเรยีงรูปภาพสนิคา้เป็นหมวดหมู่      
4.เน้ือหาบน Facebook มรีายละเอยีดน่าสนใจ      
5.แฟนเพจของรา้นคา้มคีวามสวยงาม      
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ด้านท าเลท่ีตัง้และช่องทางการจดัจ าหน่ายของ
ร้านค้าบน Facebook 

     

1.รา้นคา้มเีวบ็ไซต์ของตนเอง      
2.สามารถตดิต่อรา้นคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง      
3.ชื่อรา้นคา้งา่ยในการจ าและสบืคน้      
4.สามารถสัง่สนิคา้ผ่านช่องทางอื่น เช่น ทาง
โทรศพัท,์ Email, LINE ฯลฯ ได ้

     

5.ชื่อของรา้นคา้ขึน้มาเป็นอนัดบัตน้ๆ เมือ่คน้หา
ดว้ยค าในเวบ็ไซต์คน้หา เช่น google 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวติัผู้ศึกษา 
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