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บทคดัย่อ 

 

การศกึษาคน้ควา้ในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่คน้หาปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อสว่น

ประสมทางการตลาดทีส่ามารถใชใ้นการจาํแนกกลุม่ ผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม ผูซ้ือ้

เครือ่งประดบัผมไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน 

ทําการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะหก์ารจาํแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) 

ผลการศกึษาพบวา่ผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปขายสว่นใหญ่จะมกีารศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญา

ตรแีละมธีุรกจิสว่นตวั ในขณะทีผู่ซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปใชส้ว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมกีารศกึษา

ปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่และสว่นใหญ่เป็นนกัเรยีนนักศกึษา 

ปัจจยัดา้นความตอ้งการตอ่สว่นประสมทางการตลาดทีผู่ซ้ือ้เครือ่งประดบัทัง้2กลุม่นัน้มี

ตอ้งการ คอื ผลติภณัฑท์ีม่คีวามคงทนแขง็แรง,ความแปลกใหม,่ใชง้านงา่ยและเป็นสนิคา้มาใหม ่

ในเรือ่งราคาตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัสนิคา้,มรีาคาถูก,มกีารแสดงราคาอยา่งชดัเจนชอ่งทางการ

จดัจาํหน่ายควรมทีางเดนิสะดวกสบายในการเลอืกซือ้สนิคา้,มคีวามรวดเรว็ในการจดัสง่,การวาง 



จ 

สนิค้าหยบิจบัได้สะดวก ส่วนการส่งเสรมิการตลาดทัง้2กลุ่มให้ความสําคญัในเรื่องของการมี

สนิคา้ใหท้ดลองก่อนซือ้,ซือ้10แพค๊แถม1แพค๊,การมป้ีายแนะนําสนิคา้ยอดนิยม 

ปัจจยัที่สามารถจําแนกผู้ซื้อเครื่องประดับผมทัง้2กลุ่มออกจากกันได้คือปัจจยัด้าน

ผลติภณัฑแ์ละชอ่งทางการจดัจาํหน่าย โดยผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปขายมคีวามตอ้งการสนิคา้ที่

มบีรรจุภัณฑ์สวยงามมคีวามต้องการซื้อสนิค้า12ชิ้นขึ้นไปต้องการสินค้ามาใหม่และสนิค้าที่

นําเขา้จากประเทศจนี ในขณะที่ผูซ้ื้อเครื่องประดบัผมไปใชม้คีวามตอ้งการทีน้่อยกว่าแต่ควรมี

เวบ็ไซตใ์หด้แูละสัง่ซือ้สนิคา้ 

การศกึษาคน้ควา้ในครัง้น้ีจะช่วยในการแก้ปัญหาในเรือ่งของสนิคา้คงคา้งในคลงัสนิคา้ 

โดยการเปลีย่นบรรจุภณัฑส์นิคา้ใหม้คีวามสวยงามขึน้ขายสนิคา้ในปรมิาณมากขึน้แต่ใหร้าคาที่

ถูกลงสําหรบัผูท้ีต่อ้งการซื้อไปขาย สรา้งเวบ็ไซต์และหาสนิคา้ใหม่ๆเพือ่เป็นการดงึดูดลูกคา้ให้

รูจ้กัและมาซือ้สนิคา้ 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to find out about the different of needs toward 

the marketing mix (4P) between consumers that purchase hair accessories to resell and 

those that purchase to use themselves.  It also aims to It also aims to identify factors 

that can distinguish these two types of customer apart by using Discriminant Analysis.   

A total of 200 respondents were selected through random sampling, at the end, the 

following results were sought: 

Customers who purchase hair accessories for resell are mostly men with 

education lower than bachelor degree and have their own business.  While customers 

who purchase hair accessories for their own use are female with bachelor degree or 

higher and are mostly students. 



ช 

Factors that consumers agree with most, regardless of whether they purchase 

for resell or for their own use, are, for example: products are durable, unique, easy to 

use and new; price is suitable for the product, cheap, clearly displayed and have 

discount if buy in bulk; place to buy must be easy to access,fast delivery and easy to 

look through; promotion such as try before buying is important, buy 10 free 1, have 

product of the month display and have catalog to look through. 

Factors that can separate resell customer and end customers are factors that 

related to product and place.  Customers who purchase for resell need product that are 

in a beautiful package, able to purchase in dozen, new and from China.  While 

customers who purchase for their own use need less of those but instead need website 

where they go in to see and purchase. 

Knowledge gain from this research can help the researcher solve the problem 

of overflowing stock of the unsold products by repackaging them beautifully and 

perhaps bundle them in dozen for customers who look for product to resell in their 

shops.  On the other hand, websites and new products should also be supply to attract 

customers who purchase for their own use. 



 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบัน้ีสําเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาของอาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษา

คน้ควา้อสิระท่าน อาจารย์ ดร.พนัธติรา ปัทมานนท์ ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาและสละเวลาในการให้

คําแนะนํา ตรวจสอบงานเพือ่ใหผู้ศ้กึษาไดแ้ก้ไขเน้ือหาใหอ้อกมาสมบูรณ์ ตลอดจนใหกํ้าลงัใจ

จนทําใหก้ารศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์ผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้

ณ โอกาสน้ี 

 ผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์อนิทรโกเศศ และ อาจารย์

ดร.ศิรริตัน์ รตันพทิกัษ์ ที่ให้ความกรุณาในการตรวจสอบขอ้บกพร่อง เสนอแนะ สําหรบัการ

ปรบัปรงุใหก้ารศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์ ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทีเ่สยีสละ

เวลาและใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ 

 สุดท้ายน้ีผูศ้กึษาหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผูป้ระกอบการ รวมถงึผูท้ี่สนใจประกอบธุรกจิขายสนิคา้เครื่องประดบัผม โดยการนําขอ้มูลไป

ประกอบการตดัสนิใจและวางแผนสรา้งกลยุทธ ์เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในการประกอบธุรกจิ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

ธุรกจิคา้สง่เครือ่งประดบัผมในตลาดสาํเพง็มรีา้นคา้ทีจ่าํหน่ายสนิคา้เกีย่วกบัเครือ่งประดบั

ผมเป็นจํานวนมาก ตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบนัมกีารแข่งขนักนัสูงและมแีนวโน้มที่จะสูงเพิม่ขึ้น

เน่ืองจากเป็นธุรกจิทีไ่ดกํ้าไรสงู เพราะสนิคา้ทีนํ่ามาจาํหน่ายไดส้่งโดยตรงมาจากโรงงานผูผ้ลติ

และนําเขา้มาจากประเทศจนีที่มกํีาลงัการผลติที่สูงจงึทําใหม้ตีน้ทุนทีถู่ก ตลาดสําเพง็เป็นศูนย์

รวมของการคา้ส่งสนิคา้ จงึทําใหผู้ป้ระกอบการสนใจทีจ่ะมาลงทุนในธุรกจิน้ี ลกัษณะของสนิคา้

จะเป็นสนิคา้ทีนํ่ามาประดบัผม เช่น กิ๊บหนีบผม กิบ๊ตดิผม กิบ๊เสยีบผม หนังยางรดัผม ยางรดั

ผม ผา้ผูกผม ทีค่าดผม ฯลฯ ซึง่เป็นสนิคา้ทีผู่ห้ญงิส่วนใหญ่ชื่นชอบและมไีวป้ระดบัผมไม่น้อย

ไปกวา่เสือ้ผา้และรองเทา้ ลกัษณะของลูกคา้ทีม่าซือ้เครือ่งประดบัผมทีต่ลาดสาํเพง็ มทีัง้ลูกคา้ที่

ซื้อสนิคา้ไปขาย เช่น ซื้อสนิคา้ไปแล้วนําสนิคา้ไปขายปลกี หรอื ซื้อสนิคา้ไปแล้วนําสนิคา้ไป

ขายสง่ และ ลูกคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ไปใช ้เชน่ ซือ้สนิคา้ไปแลว้นําสนิคา้ไปใชเ้อง หรอื ซือ้สนิคา้ไปแลว้

นําสนิคา้ไปแจก 

สภาพการแข่งขันในธุรกิจค้าส่งเครื่องประดับผมเริ่มมีการแข่งขนัที่สูงมากขึ้นและมี

แนวโน้มสูงมากขึน้เน่ืองจากมนีักลงทุนจากประเทศจนีไดล้งมาประกอบธุรกจิดว้ยทําใหม้กีาร

แขง่ขนัในดา้นราคาสูงมาก เพราะนักลงทุนจากประเทศจนีมเีงนิทุนทีม่ากกว่าและมตี้นทุนของ

สนิค้าที่ถูกกว่าของประเทศเรา ผูว้จิยัจงึเล็งเห็นความสําคญัของการทําวจิยั เพื่อศกึษาความ

ตอ้งการต่อสว่นประสมทางการตลาดของกลุ่มทีซ่ือ้ไปขายและกลุ่มผูซ้ือ้ไปใช ้

ร้านธนพร กิ๊ฟช้อป ได้เปิดดําเนินการตัง้แต่ปี 1999 เพื่อประกอบธุรกิจค้าส่งสินค้า

เครือ่งประดบัในย่านสําเพง็ สนิคา้หลกัที่นํามาจําหน่าย คอื สนิคา้เครือ่งประดบัผม ลูกคา้หลกั 

จะเป็นลูกคา้ทีค่า้ส่งมรีา้นคา้ส่งอยู่ตามต่างจงัหวดั ขอ้ไดเ้ปรยีบของทางรา้นกค็อืมสีนิคา้ทีร่าคา

ถูกสามารถแข่งขนักับคู่แข่งรายอื่นๆได้ แต่ยงัขาดการบรหิารการจดัการสินค้าคงคลัง การ

ระบายสนิค้า จงึทําให้มสีนิค้าคงคลงัมากจนเกินไปส่งผลให้เกิดสนิค้าคงค้างเป็นจํานวนมาก
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เพราะเน่ืองจากต้องสัง่สินค้าในปรมิาณมากๆถึงจะได้ราคาถูกและสนิค้าประเภทแฟชัน่เป็น

สนิคา้ทีม่าเรว็ไปเรว็ ทําใหสู้ญเสยีโอกาสทีจ่ะนําเงนิไปลงทุนสนิคา้ตวัอื่นๆ เหตุทีม่สีนิคา้คงคา้ง

มากอาจจะเป็นเพราะว่าสนิคา้ที่ทางรา้นสัง่มาขายไม่ตรงตามความตอ้งการต่อกลุ่มเป้าหมายที่

ทางรา้นตอ้งการจะขาย เชน่ สนิคา้บางรายการทางรา้นสัง่มาเป็นจาํนวนมากโดยหวงัวา่จะเป็นที่

สนใจต่อผู้ที่จะซื้อไปขายแต่มเีพยีงแค่กลุ่มลูกค้าที่ซื้อไปใชซ้ื้อเท่านัน้ ผูศ้ึกษาเล็งเห็นว่าหาก

ปัญหาน้ีไม่ไดร้บัการแกไ้ขกจ็ะทําใหม้สีนิคา้คงคา้งไวเ้ป็นเวลานานทําใหสู้ญเสยีเงนิเป็นจํานวน

มาก 

ผูว้จิยัมคีวามตัง้ใจจะนําทฤษฎพีฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภค พฤตกิรรมของผูซ้ื้อภาค

ธุรกจิและทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาดมาช่วยแกปั้ญหาใหก้บัธุรกจิเพือ่ใหผู้ว้จิยัไดท้ราบถงึ

ความตอ้งการทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูซ้ื้อสนิคา้ในแต่ละกลุ่มว่ามคีวามต้องการ

แบบไหนเพื่อจะได้ปรบัปรุงและพฒันาในเรื่องการขายสินค้า การตัง้ราคา ช่องทางการจัด

จําหน่าย และการส่งเสรมิการขาย ให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้าทัง้สองประเภทอย่างมี

ประสทิธภิาพและเพือ่เป็นการระบายสนิคา้คงคา้งใหร้วดเรว็ยิง่ขึน้หรอืแมก้ระทัง่การสัง่สนิคา้ตวั

ใหม่ๆ ใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ทีส่าํคญัคอืไมม่สีนิคา้คงคลงัมากจนเกนิความจาํเป็น 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1.เพือ่ศกึษาความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่ม ผูซ้ื้อเครือ่งประดบัผมไป

ขาย กบักลุ่ม ผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปใช ้

2.เพือ่คน้หาความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดทีส่ามารถใชใ้นการจําแนกกลุ่ม ผู้

ซือ้เครือ่งประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม ผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปใช ้

ขอบเขตของการศึกษา 

ประชากรทีจ่ะศกึษาคอื กลุ่มผูท้ีม่าซือ้สนิคา้เครือ่งประดบัผมในตลาดสาํเพง็ 

ตวัแปรทีจ่ะศกึษา 

ตวัแปรตน้ ปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อสว่นประสมทางการตลาด 
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ตวัแปรย่อยของปัจจยัดา้นความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาด คอื ดา้นสนิค้า , 

ดา้นราคา , ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย , ดา้นการสง่เสรมิการขาย 

ตวัแปรตามประเภทผูซ้ือ้ : ผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปขาย ผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปใช ้

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1.เครื่องประดบัผม หมายถึง สิง่ที่ใชต้ิดที่ผมเพื่อให้เกิดความสวยงาม เช่น กิ๊บหนีบผม 

กิบ๊ตดิผม กิบ๊เสยีบผม หนังยางรดัผม ยางรดัผม ผา้ผกูผม ทีค่าดผมไมใ่ช ่หมวก 

2.ตลาดสําเพ็ง หมายถึง ศูนย์กลางค้าส่งสินค้าจํานวนมากของประเทศไทย ตัง้อยู่ ใน

พื้นที่  ถนนราชวงศ์  ถนนมหาจักร ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ ์

กรงุเทพมหานคร มชี่วงเวลาในการเปิดรา้นขาย ตัง้แต่ 01.00น.06.00น. วนัองัคาร-วนัอาทติย์

สาํหรบัรา้นขายแผงลอย และ 07.00น.-17.00น. ทุกวนัสาํหรบัรา้นคา้ทัว่ไป 

3.สนิคา้คงคลงั หมายถงึ สนิคา้ทีเ่กบ็ไวเ้พือ่รองรบัการสัง่ซือ้ของลูกคา้ทีม่ปีรมิาณมากๆ 

4.สนิคา้คงคา้ง หมายถงึ สนิคา้ทีเ่กบ็ไวแ้ลว้ไมม่กีารจาํหน่ายออกไป 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.เพือ่ไดรู้ถ้งึความตอ้งการต่อสว่นประสมทางการตลาดของกลุ่มผูซ้ื้อเครือ่งประดบัผมไป

ขายกบักลุ่มผู้ซื้อเครื่องประดบัผมไปใช ้และนําสิง่ที่ทัง้2กลุ่มใหค้วามสําคญัในเรื่องของความ

ตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดมาใชเ้พือ่สรา้งกลยุทธใ์นการขาย เช่น การหาสนิคา้ใหม่ๆ

มาขาย การลดราคา 

2.เพื่อได้รู้ถึงความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้ซื้อ

เครือ่งประดบัผมไปขายและกลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปใช ้มาใชแ้กปั้ญหาใหต้รงกบัแต่ละกลุ่ม

ทีม่คีวามแตกต่างกนัเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการขาย 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผู้ซื้อเครื่องประดับผมไปขาย กับกลุ่ม ผู้ซื้อ

เครือ่งประดบัผมไปใช ้โดยใชปั้จจยัดา้น ความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดกรณีศกึษา 

เครือ่งประดบัผมไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา ดงัน้ี 

1.ทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาด 

1.1.ผลติภณัฑ ์

1.2.ราคา 

1.3.ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

1.4.การสง่เสรมิการตลาด 

2.ตลาดผูบ้รโิภคและพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 

2.1.แบบจาํลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

2.2.กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูซ้ือ้ 

3.ตลาดธุรกจิและพฤตกิรรมของผูซ้ือ้ภาคธุรกจิ 

3.1.ประเภทของการตดัสนิใจและกระบวนการตดัสนิใจซือ้ 

3.2.กระบวนการการซือ้ภาคธุรกจิ 

4.งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1.ทฤษฎีส่วนปะสมทางการตลาด 

คอตเลอร ์(2546: 24) ได้ให้ความหมายต่อส่วนประสมทางการตลาด คอื เครื่องมอืทาง

การตลาดทีค่วบคุมได ้สามารถผสมผสานกนัใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความ

พงึพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อสรา้งความต้องการของผลติภณัฑ์หรอืบรกิารของกจิการ 

ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา(Price) 

ชอ่งทางจดัจาํหน่าย(Place) และ การสง่เสรมิการขาย(Promotion) หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ 4P 

1.1 คอตเลอร ์และอารม์สตรอง (2552) ไดก้ล่าวถงึผลิตภณัฑ์(Product)ไวว้่า สนิคา้และ

บริการที่นําเสนอไปยังตลาดเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความต้องการ ความสนใจ ผลิตภัณฑ ์

หมายถงึสิง่ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละจบัต้องไมไ่ด ้สิง่ทีจ่บัตอ้งได ้เชน่ รถยนต์ คอมพวิเตอร ์หนังยางรดั

ผม กระจก เป็นตน้ สิง่ทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้เชน่ บรกิารสอนหนังสอื บรกิารสระวา่ยน้ํา บรกิารซ่อมท่อ

ประปา รา้นสะดวกซือ้ เป็นตน้ 

การตดัสนิใจในผลติภณัฑ์และบรกิารที่จะต้องตดัสนิใจม ี3 ระดบั ไดแ้ก่ การตดัสนิใจใน

ระดบัตัวผลิตภัณฑ์จะเกี่ยวกับ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบรกิาร ตราสินค้า บรรจุภัณฑ ์

ฉลาก และบรกิารเสรมิ, ในระดบัสายผลติภณัฑ์ จะเกี่ยวกบั กลุ่มของผลติภณัฑ์ที่มคีวามเกีย่ว

โยงในเรือ่งของรปูแบบการใชง้าน การขายไปยงัลูกคา้กลุ่มเดยีวกนั หรอืขายในชอ่งทางเดยีวกนั

, ระดับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ จะเกี่ยวกับ องค์กรที่มีหลายสายผลิตภัณฑ์ องค์กรมีความ

จําเป็นต้องบรหิารจดัการส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ในการทําศึกษาครัง้น้ีจะหยิบยกมาแต่ การ

ตดัสนิใจในระดบัตวัผลติภณัฑ ์เน่ืองจากมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการศกึษา 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบรกิาร คือ การผลิตหรอืพัฒนาสินค้าและบรกิาร แล้ว

นําเสนอประโยชน์ของสนิคา้และบรกิารนัน้ใหแ้ก่ลูกคา้ ประโยชน์ของสนิคา้และบรกิารนัน้จะถูก

สง่มอบไปสูลู่กคา้โดยผา่น คุณภาพ คุณลกัษณะ รปูแบบและการออกแบบสนิคา้และบรกิาร 

คุณภาพ เป็นตวัวดัความพงึพอใจของลกูคา้ทีด่ทีีสุ่ดของสนิคา้นัน้ คุณภาพมคีวามสมัพนัธ์

โดยตรงกบัคุณค่าและความพงึพอใจทีจ่ะเกดิขึน้ในใจลูกคา้ หากมองในความหมายทีแ่คบลงไป

อีก คุณภาพ คือ สินค้าที่ไม่มีข้อบกพร่องมีความสมบูรณ์แบบในตัวสนิค้าคุ้มค่ากับราคาใน

สายตาของลูกคา้ 
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คุณลกัษณะ คอื การนําประโยชน์การใช้งานของสนิค้าให้แก่ลูกค้าได้ คุณลกัษณะเป็น

เครือ่งมอืสําคญัในการสรา้งความแตกต่างของสนิคา้ในการแขง่ขนักบัคู่แขง่ สรา้งสรรคล์กัษณะ

และประโยชน์ใชส้อย ใหโ้ดนใจลูกคา้ได ้

รปูแบบและการออกแบบสนิคา้และบรกิาร สามารถสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้ การออกแบบ

มคีวามหมายกวา้งกว่ารปูแบบของสนิคา้ รปูแบบเป็นสิง่ทีด่งึดูดความสนใจลูกคา้ แต่รปูแบบที่

ดงึดดูนัน้ ไม่ไดห้มายความว่าสนิคา้และบรกิารจะทํางานไดด้ ีซึง่การออกแบบจะตรงกนัขา้มกนั 

คอื การออกแบบทีด่จีะใหป้ระโยชน์แก่ลูกคา้ทัง้ในดา้นการใชง้านทีด่แีละรปูแบบที่สวยงามเป็น

ทัง้สองอยา่งพรอ้มๆกนั 

ตราสินค้า เป็นเครื่องมอืช่วยในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสนิค้าในเรื่องของ

คุณภาพและความน่าเชื่อถอืของตวัสนิคา้ทีลู่กคา้เปรยีบเทยีบ หากเราสรา้งสนิคา้หรอืบรกิารทีม่ ี

คุณภาพตราสนิคา้จะเป็นตวัแทนในการจดจําของลูกคา้และในฐานะของผูข้ายสนิคา้และบรกิาร

จะได้รบัการคุ้มครองทางกฎหมายจากการเป็นเจ้าของตราสินค้าถ้าได้ทําการจดทะเบียน

เครือ่งหมายการคา้ ถา้ไมท่ําการจดทะเบยีนผูข้ายอาจถูกละเมดิลขิสทิธิไ์ด ้

บรรจุภัณฑ์ ตัง้แต่ดัง่เดมิบรรจุภณัฑ์มไีว้แค่ปกป้องหรอืบรรจุผลิตภณัฑ์ แต่ในปัจจุบนั 

บรรจุภณัฑม์คีวามสําคญัเพิม่มากขึน้จนกลายเป็นเครือ่งมอืทีส่าํคญั การเพิม่ขึน้ของคู่แขง่ทีม่าก

ขึน้ ลว้นเป็นสิง่ที่ทําใหเ้กดิการพฒันาหบีห่อบรรจุภณัฑเ์พื่อช่วยงานขายมากขึน้ เป็นการสรา้ง

ความสนใจให้กับลูกค้าที่พบเห็น การออกแบบหรอืเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยเพิ่ม

ยอดขายเพิม่ปรมิาณการขายเหนือคูแ่ขง่ได ้

บรกิารหลงัการขายหรอืบรกิารเสรมิเป็นสิง่สาํคญัทีลู่กคา้ตอ้งการหลงัการซือ้สนิคา้ สิง่แรก

ที่จะต้องปฏบิตัิก่อนที่จะใหบ้รกิารเสรมิแก่ลูกคา้ คอื ผูข้ายจะต้องทําการสํารวจความต้องการ

ของลูกคา้ เพือ่รบัรูค้วามตอ้งการของลูกคา้ทีแ่ทจ้รงิ และสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆใหก้ลบัลูกคา้

ได ้และถา้ผูข้ายสามารถสรา้งบรกิารเสรมิทีด่ ีกจ็ะสง่ผลต่อผูข้ายเอง 

1.2 คอตเลอร ์และอารม์สตรอง (2552) ไดก้ล่าวถงึราคา(Price)ในความหมายแคบ ไวว้่า 

จาํนวนเงนิทีกํ่าหนดขึน้มาในตวัสนิคา้และบรกิาร 

ส่วนความหมายกวา้งอาจจะหมายถงึ จํานวนทัง้หมดของสนิคา้ที่ลูกคา้ยอมจ่าย เพื่อให้

ไดม้าซึง่ตวัสนิคา้หรอืบรกิาร ราคาเป็นเพยีงสิง่เดยีวเท่านัน้ของสว่นประสมทางการตลาดทีท่าํให้

เกดิรายได้ เพราะปัจจยัดา้นอื่นๆเป็นเพยีงตวัแสดงต้นทุน ราคาเป็นตวัที่ยดืหยุ่นไดม้ากที่สุด
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เพราะสามารถเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งรวดเรว็ต่างจากผลติภณัฑแ์ละชอ่งทางจดัจาํหน่าย ทีย่ากต่อ

การเปลีย่นแปลง ราคาน่าจะเป็นปัญหาแรกๆทีผู่ข้ายตอ้งเจอก่อน 

การกําหนดราคาโดยอา้งองิตามคุณคา่ 

ลูกคา้จะเป็นผูต้ดัสนิใจราคาของผลติภณัฑว์่ามคีุณคา่เหมาะสมหรอืไม ่การกําหนดราคาที่

มปีระสทิธภิาพตอ้งเริม่จากการทําความเขา้ใจในคุณค่าทีลู่กคา้ตอ้งการไดร้บัจากตวัผลติภณัฑ์

และกําหนดราคาให้เหมาะสมกบัคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ ควรใช้การรบัรูข้องลูกค้ามากกว่าใช้

ตน้ทุนของผูข้ายเป็นหลกั  

เปรยีบเทยีบกนัระหว่างการกําหนดราคาโดยองิตามคุณค่า และการกําหนดราคาโดยองิ

จากตน้ทุน การกําหนดราคาโดนองิจากตน้ทุนจะใชผ้ลติภณัฑเ์ป็นตวัคดิราคา โดยผูข้ายจะตอ้ง

ออกแบบสิง่ทีค่ดิวา่เป็นผลติภณัฑท์ีด่ ีดูตน้ทุนรวมในการผลติสนิคา้ จากนัน้จงึตัง้ราคาโดยรวม

ตน้ทุนกบัผลกําไรทีต่ ัง้ไว ้ผูข้ายตอ้งชกัจูงใหผู้ซ้ือ้เหน็คุณค่าของผลติภณัฑ ์ในราคาทีค่ดิไวแ้ลว้

วา่เหมาะสม ถา้ราคาสงูไปกต็อ้งลดตน้ทุนหรอืลดราคาลง 

ส่วนการกําหนดราคาโดยอ้างอิงคุณค่า ผู้ขายจะทําการประเมนิความต้องการและรบัรู้

คุณค่าของผู้ซื้อ จากนัน้จงึกําหนดราคา โดยใช้การรบัรูคุ้ณค่าของลูกค้าเป็นหลกั คุณค่าและ

ราคาที่ตัง้ไว้นัน้เป็นสิง่ที่นํามาใช้ในการตดัสนิใจว่าควรจะมตี้นทุนในด้านใดบ้าง “คุณค่าที่ด”ี 

ไมไ่ดห้มายถงึ “ราคาตํ่าเสมอไป” 

ตลาดและอุปสงค์ การกําหนดราคาที่ดีต้องเขา้ใจการรบัรูคุ้ณค่าของลูกค้า ว่าจะส่งผล

อย่างไรกับราคาที่ลูกค้าเต็มใจจะจ่าย โดยราคาจะต้องมีความสมดุลกับประโยชน์ที่ได้รบั 

เพราะฉะนัน้ก่อนจะตัง้ราคา ต้องทําความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างราคากบัอุปสงค์ของ

ผลติภณัฑ ์ในทีน้ี่จะยก ตลาดกึง่แขง่ขนักึง่ผกูขาด มาเท่านัน้เพราะตรงกบังานทีศ่กึษา 

ตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผูกขาด เป็นตลาดที่มีผู้ซื้อผู้ขายจํานวนมาก ขายสนิค้าที่ช่วงราคา

แตกต่างกนั มากกวา่ทีจ่ะขายราคาเดยีวกนั เพราะผูข้ายสามารถสรา้งความแตกต่างของสนิคา้ที่

นําเสนอผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง คุณภาพ การบรกิารเสรมิ รูปแบบ ลกัษณะ ผูซ้ื้อจะมองความ

แตกต่างของสนิคา้ และยอมจา่ยในราคาทีต่่างกนั 

1.3 คอตเลอร ์และอารม์สตรอง (2552) ไดก้ล่าวถงึช่องทางการจดัจาํหน่าย(Place)ไว้

ว่าเป็นส่วนหน่ึงของเครอืข่ายการส่งมอบคุณค่าให้ลูกคา้ สมาชกิช่องทางแต่ละรายและแต่ละ

ระดบัมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งสรา้งคุณคา่ใหก้บัลูกคา้ การออกแบบชอ่งทางการตลาดจะเริม่ตน้ทีก่ารหา

วา่ อะไรทีลู่กคา้กลุ่มเป้าหมายตอ้งการจากชอ่งทางนัน้ ลูกคา้ตอ้งการซื้อจากสถานทีใ่กล้ๆ  หรอื 
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ลูกคา้เตม็ใจทีจ่ะเดนิทางไกลไปซื้อในทีท่ี่เป็นศูนยก์ลาง หรอืช่องทางอื่นๆ ดงันัน้การส่งมอบที่

รวดเรว็ขึน้ การเลอืกสรรทีห่ลากหลาย การใหบ้รกิาร ทีเ่พิม่ขึน้ จะทําใหร้ะดบัการใหบ้รกิารของ

ชอ่งทางการตลาดนัน้เพิม่ขึน้ดว้ย 

1.4 คอต เลอร์ และอาร์ม สตรอง (2552) ได้กล่ าวถึ งก า รส่ งเส ริม ก า รต ล า ด

(Promotion)ไวว้่าการส่งเสรมิการตลาดประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การ

ขายโดยบุคคล ประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง ทีผู่ข้ายใชใ้นการสื่อสารคุณค่าของสนิคา้และ

บรกิาร และสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้  ความหมายของ 5 ประเภท อธบิายไดด้งัน้ี 

การโฆษณา คอื การสื่อสารที่ไม่ได้ใช้คนนําเสนอ เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับแนวคดิของ

สนิคา้และบรกิาร โดยมเีครือ่งมอืทีช่่วยในการสื่อสาร เช่น โทรทศัน์ โทรศพัท์ วทิยุ สื่อสิง่พมิพ ์

ป้ายโฆษณา อนิเตอรเ์น็ต และอื่นๆ 

การส่งเสรมิการขาย คอื ตวัช่วยส่งเสรมิหรอืตวักระตุ้นการตดัสนิใจซื้อในระยะเวลาสัน้ๆ 

เชน่ การใหส้ทิธปิระโยชน์ การแลกซือ้ 

การขายโดยบุคคล คอื การนําเสนอสนิคา้แบบตวัต่อตวั เป็นตวัทีช่ว่ยในเรือ่งการขายการ

ใหร้ายละเอยีดและการสรา้งความสมัพนัธต์่อลูกคา้ 

การประชาสมัพนัธ ์คอื การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ี ช่วยรองรบั

การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดหรอืขา่วลอื 

การตลาดทางตรง คอื การพูดคุยกบัลูกคา้โดยตรงที่เป็นเป้าหมาย มผีลทําให้ไดร้บัการ

ตอบรบัอย่างรวดเรว็ ช่วยทําให้ผูข้ายกบัลูกค้ามคีวามสมัพนัธ์ไดใ้นระยะเวลานาน การตลาด

ทางตรงเป็นการตดิต่อลูกคา้ ทางจดหมาย อเีมล ์อนิเตอรเ์น็ต โทรทศัน์ และอื่นๆ 

สรุป ผู้ขายต้องคํานึงถึง ส่วนประสมทางการตลาดทัง้4ด้าน เพราะส่วนประสมทาง

การตลาดทัง้หมดนัน้สามารถสื่อสารบางอย่างใหก้บัลูกคา้ได ้แมว้่าการส่งเสรมิการตลาดจะเป็น

ตวัหลกัในการทํากจิกรรมสื่อสารเพือ่ใหลู้กคา้คา้รูจ้กัในตวัคุณค่าของสนิคา้ แต่องคป์ระกอบทุก

อย่างในส่วนผสมทางการตลาดจะต้องสมัพนัธ์กนั เพื่อให้เกดิการสื่อสารที่มปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลสงูสุด 

2.ตลาดผูบ้ริโภคและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

คอตเลอร ์และอารม์สตรอง (2552) พฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรม

การซื้อของผู้บรโิภคขัน้สุดท้าย ได้แก่ บุคคล ที่ซื้อสินค้าและบรกิารเพื่อมาบรโิภคส่วนตัว 
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ผูบ้รโิภคขัน้สุดทา้ยเหล่าน้ีเราเรยีกวา่ ตลาดผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคทัว่โลกมลีกัษณะทีแ่ตกตา่งกนั ใน

แงข่อง อายุ รายได ้การศกึษา และ รสนิยม นอกจากน้ีผูบ้รโิภคเหล่าน้ียงัซื้อสนิคา้และบรกิารที่

หลากหลาย ผูบ้รโิภคซื้อสนิคา้ทุกวนัธุรกจิควรทําการศกึษาการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคอย่าง

ละเอยีด เพือ่ใหท้ราบว่า ผูบ้รโิภคจะซือ้อะไร ซือ้ทีไ่หน ซือ้เท่าไร ซือ้เมือ่ไร และทําไมถงึซือ้ แต่

การที่จะเรยีนรูถ้งึสาเหตุของพฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภคนัน้ไม่ใชเ้รือ่งงา่ยๆ เพราะสิง่นัน้อยู่

ในความรูส้กึภายในใจของผูบ้รโิภค 

2.1 แบบจาํลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภค(Model of buyer Behavior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1. แบบจาํลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภค(Model of buyer Behavior) 

ทีม่า : คอตเลอร ์และอารม์สตรอง (2552) 

แบบจําลองแสดงใหเ้หน็ถงึ สิง่กระตุ้นทางการตลาดและอื่นๆ ที่เขา้มาสู่ความรูส้กึนึกคดิ

ของผูซ้ื้อและทําใหเ้กดิการตอบสนองบางอย่าง ดงันัน้ตอ้งหาใหไ้ดว้่าอะไรทีอ่ยู่ในความรูส้กึนึก

คดิของผูซ้ือ้ 

ผู้ขายต้องทําความเข้าใจให้ได้ว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆนัน้ถูกเปลี่ยนไปสู่การตอบสนองได้

อย่างไร ภายในความรูส้กึนึกคดิของผูบ้รโิภค ซึง่ม ี2 สว่น คอื ลกัษณะเฉพาะของผูซ้ื้อ ทีส่่งผล

ส่ิงกระตุ้นทางการตลาดและอ่ืนๆ 

การตลาด   สิง่กระตุน้อืน่ๆ 

ผลติภณัฑ ์  เศรษฐกจิ 

ราคา   เทคโนโลย ี

การจดัจาํหน่าย  สงัคม 

การสง่เสรมิการตลาด  วฒันธรรม 

 

 

 

ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 

ลกัษณะเฉพาะของผูซ้ื้อ 

กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ื้อ 

การตอบสนองของผูซ้ื้อ 

ความพงึพอใจและทศันคตใินการซื้อ 

พฤตกิรรมการซื้อ ไดแ้ก่ ซื้ออะไร ซื้อเมือ่ไร ซื้อทีไ่หน และซื้อเท่าไร 

พฤตกิรรมต่อตราสนิคา้ และความสมัพนัธก์บับรษิทั 
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ต่อการรบัรู ้และการตอบสนองต่อสิง่กระตุ้น และ กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ื้อ ซึ่งส่งผลต่อ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ผูศ้กึษาจะยกมาแคก่ระบวนการตดัสนิใจซื้อของผูซ้ื้อเพยีงอย่างเดยีวเพราะ

ลกัษณะเฉพาะของผูซ้ือ้ตอ้งลงรายละเอยีดลกึลงไปถงึตวับุคคล 

2.2 กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูซ้ือ้ 

คอตเลอร์ และอาร์มสตรอง (2552) อิทธิผลที่มีผลกระทบต่อผู้ซื้อ และผู้บริโภคมี

กระบวนการตดัสนิใจซื้ออย่างไร กระบวนการตดัสนิใจซื้อของผูซ้ื้อ ประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอน 

ไดแ้ก่ การรบัรูถ้งึความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และ 

พฤติกรรมหลังการซื้อ ผู้ขายควรศึกษาให้ละเอียดในทุก 5 ขัน้ตอน เพราะทัง้หมดคือ

กระบวนการของการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร แต่การซื้อที่เป็นประจําทุกวนั ผูบ้รโิภคอาจ

ขา้มขัน้การคน้หาขอ้มลูและประเมนิผลทางเลอืกไป 

การรบัรูถ้งึความตอ้งการ น้ีคอืกระบวนการแรกของการซือ้ โดยผูซ้ือ้จะเริม่จากการรบัรูถ้งึ

ปัญหาและความจําเป็น ความจําเป็นและความต้องการนัน้อาจได้รบัการกระตุ้นจากภายใน

พืน้ฐานจากบุคคล เช่น ความหวิ ความตอ้งการทางเพศ โดยอาจมรีะดบัสูงมากพอจนเกดิเป็น

แรงกระตุน้ ความตอ้งการอาจเกดิจากการกระตุน้จากภายนอกดว้ย เชน่ การโฆษณา การพดูคุย

กบัคนอื่น ขัน้ตอนการรบัรูถ้งึความตอ้งการน้ี ผูข้ายตอ้งทําการศกึษาผูบ้รโิภคเพือ่คน้หา ความ

ตอ้งการหรอืปัญหาทีเ่กดิขึน้ สาเหตุทีเ่กดิ และจงูใจใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้นัน้ไดอ้ยา่งไร 

การคน้หาขอ้มูล ผูบ้รโิภคที่สนใจสนิคา้อาจจะคน้หาหรอืไม่คน้หาขอ้มูลก็ได ้ถา้หากแรง

ของกระตุ้นของผู้บรโิภคนัน้มีอิทธิผลสูงและมีสินค้าที่พึงพอใจอยู่ใกล้ ก็มีความเป็นไปได้ที่

ผูบ้รโิภคจะซือ้ทนัทโีดยทีไ่ม่ไดค้น้หาขอ้มูล แต่หากไม่มแีรงกระตุน้แลว้ผูบ้รโิภคกอ็าจจะเกบ็ไว้

ในความทรงจํา หรอืทําการหาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัความต้องการ การรบัขอ้มูลมาจากหลาย

แหล่งดว้ยกนั เช่น แหล่งขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อน  คนรูจ้กั หรอื แหล่งขอ้มูล

ทางการคา้ ไดแ้ก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย เวบ็ไซต์ ผูแ้ทนจําหน่าย บรรจุภณัฑ ์การจดัแสดง

สินค้า หรอื แหล่งข้อมูลสาธารณะ ได้แก่ สื่อมวลชน องค์กรการจัดอันดับ การค้นหาทาง

อนิเตอรเ์น็ต หรอื แหล่งขอ้มูลเชงิประสบการณ์ ไดแ้ก่ การควบคุม การตรวจสอบ และการใช้

ผลติภณัฑ์ อทิธผิลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆนัน้แตกต่างกนัไป โดยทัว่ไปผู้บรโิภคจะไดร้บัขอ้มูล

จากแหล่งขอ้มูลทางการคา้มากที่สุดซึ่งควบคุมโดยนักการตลาด แต่แหล่งที่มปีระสทิธผิลมาก

ทีสุ่ด มแีนวโน้มทีจ่ะเป็นแหล่งขอ้มูลส่วนบุคคล เพราะแหล่งขอ้มูลทางการคา้ปกตจิะแจง้ขอ้มูล

ใหลู้กคา้ทราบ แต่แหล่งขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้จะชว่ยตดัสนิหรอืประเมนิสนิคา้ใหก้บัผูซ้ือ้ 
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การประเมนิผลทางเลอืก การจะรูว้่าผู้บรโิภคเลอืกตราสนิคา้จากกลุ่มทางเลอืกอย่างไร 

ผูข้ายจําเป็นต้องรูก้ารประเมนิผลทางเลอืก หรอื วธิกีารทีผู่บ้รโิภคประมวลผลขอ้มูล เพื่อใหไ้ด้

ตวัเลอืกยีห่อ้ต่างๆ การจะรูก้ระบวนการประเมนิผลทางเลอืกของผูบ้รโิภคนัน้ไม่ใชเ่รือ่งงา่ยและ

กระบวนการประเมินผลทางเลือกของผู้บรโิภคมีหลายขัน้ตอนในกระบวนการประเมนิผลแต่

ผูบ้รโิภคจะเลอืกแคข่ัน้ตอนเดยีว 

การตดัสนิใจซื้อ ในขัน้ตอนของการประเมนิผล ผูบ้รโิภคจะลําดบัยีห่อ้และกําหนดความ

ตัง้ใจที่ซื้อ โดยทัว่ไปการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคจะซื้อตราสนิคา้ที่ตนเองชอบที่สุด แต่อาจมี

ปัจจยั 2 ปัจจยัเขา้มาแทรก ปัจจยัแรกคอื ทัศนคตจิากคนอื่น หากคนที่มคีวามสําคญัต่อคุณ 

บอกว่าคุณควรจะซื้อบา้น โอกาสทีคุ่ณจะซื้อคอนโดกจ็ะลดลง ปัจจยัทีส่องคอื ปัจจยัทีเ่กีย่วกบั

สถานการณ์ทีไ่มค่าดหวงั ผูบ้รโิภคอาจกําหนดความตัง้ใจทีจ่ะซื้อโดยยดึปัจจยัต่างๆ เชน่ ราคา

ที่ตัง้ใจจะซื้อ ประโยชน์ที่จะได้รบัจากสินค้าและบริการ และเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังอาจ

เปลีย่นแปลงความตอ้งการซื้อได ้เช่น เศรษฐกจิไมด่ ีคู่แขง่ลดราคา มคีนบอกสนิคา้ไม่ด ีดงันัน้

ความชอบและความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ ไมไ่ดส้ง่ผลต่อการเลอืกซือ้แทจ้รงิเสมอไป 

พฤติกรรมภายหลังการซื้องานของผู้ขายไม่ได้จบลงที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อแล้วเพราะ

หลงัจากที่ลูกค้าซื้อไปแล้วลูกค้าอาจจะพอใจหรอืไม่พอใจในสินค้าก็ได้และยังมีส่วนทําให้

พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้เป็นทีน่่าสนใจต่อผูข้ายดว้ย สิง่ทีจ่ะเป็นตวักําหนดความพอใจหรอืไม่

พอใจกับการซื้อนัน้อยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของผู้บรโิภคและการรบัรู้ถึง

ประสทิธภิาพของสนิคา้ ถา้สนิคา้มปีระสทิธภิาพตํ่ากวา่ทีค่าดหวงัไว ้ผูบ้รโิภคกจ็ะผดิหวงั แต่ถา้

ประสทิธภิาพเท่ากบัความคาดหวงั ผู้บรโิภคก็จะพอใจ และหากมปีระสทิธภิาพสูงกว่าความ

คาดหวงัผู้บรโิภคจะเกิดความประทับใจในตัวสินค้า ถ้าช่องว่างระหว่างความคาดหวงักับ

ประสทิธภิาพหา่งกนัมากเท่าไรกจ็ะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคไมพ่อใจมากเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ผูข้ายควร

บอกในสิง่ทีส่นิคา้ทําไดเ้ท่านัน้ ผูบ้รโิภคจะไดพ้งึพอใจ 

ความพงึพอใจของลูกคา้นัน้เป็นสิง่สําคญั ในการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ก่อใหเ้กดิกําไรและ

เกบ็เกีย่วคุณคา่จากลูกคา้ เมือ่ลูกคา้พงึพอใจกจ็ะซือ้สนิคา้ซํ้า จะบอกลกัษณะสนิคา้ในทางทีด่ใีห้

ผูอ้ื่นรบัรู ้จะใหค้วามสนใจในตราสนิคา้คูแ่ขง่น้อยลง และอาจซือ้สนิคา้ประเภทอื่นจากตราสนิคา้

ของเราอกีดว้ย ส่วนผูบ้รโิภคที่ไม่พงึพอใจในสนิคา้จะมกีารตอบสนองทีแ่ตกต่างเมื่อไดย้นิเรือ่ง

แย่ๆ  กจ็ะทําลายทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อตราสนิคา้ไดท้นัท ีดงันัน้ผูข้ายควรจะวดัระดบัความ

พงึพอใจของลูกคา้อยา่งตอ่เน่ือง และใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรยีนได ้เพือ่ใหเ้ราไดรู้ข้อ้ดขีอ้เสยีจาก

ความรูส้กึลูกคา้ทีใ่ชส้นิคา้ของเรา 
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3.ตลาดธรุกิจและพฤติกรรมของผูซ้ื้อภาคธรุกิจ 

คอตเลอร ์และอารม์สตรอง (2552) พฤติกรรมของผู้ซื้อภาคธุรกจิ หมายถงึ พฤติกรรม

การซื้อขององค์กรต่างๆที่ซื้อสนิคา้และบรกิาร มาเพื่อใชใ้นการผลติสนิคา้และบรกิาร เพื่อขาย 

เพือ่เชา่ เพือ่เป็นวตัถุดบิ และยงัรวมถงึ พฤตกิรรมของผูค้า้ปลกีและคา้ส่ง เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่กําไร 

ในกระบวนการซื้อของภาคธุรกิจนั ้น ผู้ซื้อภาคธุรกิจจะเป็นผู้กําหนดสินค้าและบริการที่

จาํเป็นตอ้งใชใ้นองคก์รของตน เมื่อกําหนดสนิคา้และบรกิารแลว้กจ็ะทําการ คน้หา ประเมนิผล 

และเลือกผู้จําหน่ายปัจจยัการผลิต นักการตลาดแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ (Business to Business: 

B2B) ต้องทําความเข้าใจตลาดธุรกิจ และพฤติกรรมผู้ซื้อภาคธุรกิจ จะคล้ายกับธุรกิจที่ขาย

สนิคา้ใหก้บัผูซ้ื้อคนสุดท้าย ผูข้ายต้องการสรา้งความสมัพนัธเ์พื่อก่อใหเ้กดิกําไรกบัลูกคา้ภาค

ธุรกจิ โดยการสรา้งคุณคา่ของลูกคา้ใหเ้หนือกวา่คูแ่ขง่ 

ตลาดธุรกจิ มขีนาดใหญ่มาก ในความเป็นจรงิตลาดธุรกจิมคี่ามากกวา่ตลาดผูบ้รโิภคมาก 

และบางประการตลาดธุรกิจจะมีความคล้ายกับตลาดผู้บรโิภค เพราะ ทัง้สองตลาดมีความ

เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีบทบาทในการซื้อและทําการตัดสินใจเพื่อสนองความต้องการ แต่ความ

แตกต่างของตลาดธุรกจิ หลกัๆเลยจะเป็น โครงสรา้งของตลาดและอุปสงค์ ลกัษณะของหน่วย

การซือ้ และประเภทของการตดัสนิใจ รวมไปถงึกระบวนการตดัสนิใจซือ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

โครงสรา้งของตลาดและอุปสงค ์นักการตลาดภาคธุรกจิจะเกี่ยวขอ้งกบัการซื้อที่มขีนาด

ใหญ่กว่าแต่มจีํานวนผู้ซื้อน้อยกว่าตลาดผู้บรโิภค ตลาดธุรกจิรายใหญ่ มผีู้ซื้อเพยีง 2-3 ราย

เท่านัน้จากสดัส่วนการซื้อทัง้หมด และนอกเหนือจากน้ี อุปสงค์ภาคธุรกิจ จดัเป็นอุปสงค์

สบืเน่ือง หมายถงึ อุปสงคใ์นสนิคา้ธุรกจิทีเ่ป็นผลสบืเน่ืองมาจากความตอ้งการของสนิคา้อุปโภค

บรโิภคอกีต่อหน่ึง ดงันัน้ นักการตลาดแบบ B2B บางครัง้ควรส่งเสรมิผลติภณัฑ์ของตนใหก้บั

ผูบ้รโิภคขัน้สุดทา้ยโดยตรง เพือ่เพิม่ความตอ้งการซือ้ในภาคธุรกจิ  

ประการสุดท้าย ตลาดภาคธุรกจิจะมอุีปสงค์ทีม่ลีกัษณะผนัผวน ความตอ้งการซื้อสนิคา้

และบรกิารของภาคธุรกิจมแีนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงและรวดเรว็มาก การเพิม่ขึ้นของความ

ตอ้งการซือ้ของผูบ้รโิภคเพยีงเลก็น้อย กอ็าจทําใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ของอุปสงคภ์าคธุรกจิได ้

ลกัษณะของหน่วยการซือ้ การซือ้ของภาคธุรกจิจะมผีูท้ีม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจซือ้ทีม่า

กว่าภาคของผูบ้รโิภค และจะมกีารซือ้อยา่งเป็นระบบ ยิง่การซื้อมคีวามซบัซอ้นมากขึน้เพยีงใด 

ยิง่มแีนวโน้มที่จะมคีนเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจมากขึ้น กลุ่มที่จะตดัตดิใจซื้อ

มกัจะมผีูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิค และผูบ้รหิารระดบัสงู 
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3.1 ประเภทของการตดัสนิใจและกระบวนการตดัสนิใจซือ้ 

ผูซ้ือ้ภาคธุรกจิมกีารตดัสนิใจซือ้ทีซ่บัซอ้นมากกวา่ผูซ้ือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภค ภาคธุรกจิจะ

ซื้อเป็นเงนิจํานวนมาก มกีารพจิารณาทางเศรษฐกิจและทางเทคนิค และตดิต่อกบัคนจํานวน

มากในองคก์รของผูซ้ือ้ ดงันัน้ ผูซ้ือ้ภาคธุรกจิอาจใชเ้วลานานมากในการตดัสนิใจ กระบวนการผู้

ซื้อภาคธุรกจิจะเป็นทางการมากกว่ากระบวนซื้อของผูบ้รโิภค ภาคธุรกจิต้องบอกรายละเอยีด

ของสนิคา้ การจดัส่ง การสัง่ซื้อ ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร การหาสนิคา้ของผูจ้ดัซื้อตอ้งรอบคอบ

และไดร้บัการอนุมตั ิในกระบวนการซื้อภาคธุรกจิผูซ้ื้อผูข้ายต้องพึง่พาอาศยักนัค่อนขา้งมาก 

นักการตลาดแบบ B2B ตอ้งใกลช้ดิกบัลูกคา้ในทุกๆขัน้ตอนของกระบวนการซื้อตัง้แต่การช่วย

กําหนดปัญหาและหาวธิแีก้ไข ไปจนถงึการสนับสนุนหลงัการขาย และปรบัขอ้เสนอตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

แบบจาํลองพฤตกิรรมของผูซ้ือ้ภาคธุรกจิ (A Model of Business Buyer Behavior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม 

สิง่กระตุน้ทางการตลาด สิง่กระตุน้อืน่ๆ 

ผลติภณัฑ ์  เศรษฐกจิ 

ราคา   เทคโนโลย ี 

การจดัจาํหน่าย  การเมอืง 

การสง่เสรมิการตลาด  วฒันธรรม 

   การแข่งขนั 

 

 

องคก์รผูซ้ื้อ 

 

 

 

 

 

ปัจจยัภายในองคก์ร 

ศูนยก์ลางการซื้อ 

 

 

ปัจจยัระหว่างบุคคล 

และปัจจยัสว่นบุคคล 

กระบวนการใน 

การตดัสนิใจซื้อ 

การตอบสนองต่อผูซ้ื้อ 

ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีเ่ลอืก 

ผูจ้าํหน่ายปัจจยัการผลติทีเ่ลอืก 

ปรมิาณของคาํสัง่ซื้อ 

ช่วงเวลาและเงือ่นไขของการจดัสง่ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

การชาํระเงนิ 
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 ภาพที่ 2. แบบจําลองพฤติกรรมของผู้ซื้อภาคธุรกิจ (A Model of Business Buyer 

Behavior) 

ทีม่า : คอตเลอร ์และอารม์สตรอง (2552) 

ในแบบจําลองน้ีประกอบดว้ยสิง่กระตุน้ทางการตลาดและอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อองคก์รผู้

ซื้อและเกิดการตอบสนองของผูซ้ื้อขึ้น เพื่อการออกแบบที่ดนีักการตลาดต้องเขา้ใจว่าจะเกิด

อะไรขึ้นบ้างในองค์กรผูซ้ื้อ ที่จะเปลี่ยนสิง่กระตุ้นให้กลายเป็นการตอบสนองการซื้อของภาค

ธุรกิจได้ ภายในองค์กร กิจกรรมการซื้อประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ ศูนย์กลางการซื้อ 

ประกอบดว้ยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจซื้อ และ กระบวนการในการตดัสนิใจซื้อ แบบจําลอง

แสดงให้เห็นว่าศูนย์กลางการซื้อและกระบวนการในการตดัสนิใจซื้อได้รบัอิทธพิลจากปัจจยั

ภายในองค์กร ปัจจยัระหว่างบุคคลและปัจจยัส่วนบุคคล รวมถึงปัจจยัจากสภาพแวดล้อม

ภายนอกองคก์รดว้ย 

3.2 กระบวนการการซือ้ภาคธุรกจิ 

กระบวนการการซื้อภาคธุรกิจผู้ซื้อแบบ “งานใหม่” จะต้องผ่านกระบวนการซื้อทัง้หมด 

ส่วนผูซ้ื้อที่ซื้อซํ้าในลกัษณะปรบัปรุงหรอืซื้อซํ้าแบบเดมิอาจจะขา้มขัน้ตอนบา้งซึง่กระบวนการ

ซือ้ภาคธุรกจิมทีัง้หมด 8 ขัน้ตอนมดีงัน้ี 

การรบัรูปั้ญหา กระบวนการซื้อนัน้เริม่ต้นจากคนที่อยู่ในบรษิัทรบัรูถ้ึงปัญหาและความ

ตอ้งการที่สามารถตอบสนองไดด้ว้ยสนิคา้และบรกิาร การรบัรูปั้ญหาอาจเกดิขึน้จากสิง่กระตุ้น

ภายในและภายนอกกไ็ด ้ในสว่นของภายใน ผูซ้ือ้อาจอยากจะออกผลติภณัฑต์วัใหม ่จงึตอ้งการ

อุปกรณ์หรอืวตัถุดบิในการผลติใหม ่ในส่วนของภายนอกนัน้ ผูซ้ือ้อาจไดค้วามคดิใหม่ๆ จากการ

ไปเดนิงานแสดงสนิคา้ ไดเ้หน็นวตักรรมใหม่ๆทีส่ามารถนําไปแกปั้ญหาใหก้บับรษิทัของตนได ้

ดงันัน้ผูข้ายหรอืนักการตลาดภาคธุรกจิมกัจะกระตุน้ใหลู้กคา้ภาคธุรกจิตระหนักถงึปัญหาต่างๆ

และจะแสดงใหเ้หน็วา่สนิคา้และบรหิารของผูข้ายนัน้ชว่ยแกปั้ญหาได ้

การกําหนดรายละเอยีดความตอ้งการของผลติภณัฑ ์เมือ่รบัรูถ้งึความตอ้งการแลว้ ผูซ้ือ้ก็

จะเตรยีมกําหนดรายละเอียดความต้องการของสนิค้า ที่อธบิายถึงคุณลกัษณะและปรมิาณที่

ตอ้งการสําหรบัสนิคา้ทัว่ไปนัน้ ขัน้ตอนการกําหนดรายละเอยีดน้ีอาจจะมปัีญหาเพยีงเล็กน้อย 

สําหรบัสนิคา้ที่มคีวามซบัซอ้น ผูซ้ื้ออาจจะตอ้งทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น เช่น วศิวกร ทีป่รกึษา ผูใ้ช้

สินค้า เพื่อระบุสินค้าที่ต้องการได้ ทีมงานอาจต้องมีการจัดลําดับความสําคัญของ ความ

น่าเชื่อถอื ความทนทาน ราคา และคุณลกัษณะที่ต้องการของสนิคา้นัน้ดว้ย ผูข้ายและนักการ
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ตลาดภาคธุรกิจอาจช่วยผู้ซื้อกําหนดสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกบัคุณค่าที่

แตกต่างของสนิคา้ได ้

การกําหนดคุณสมบตัิผลติภณัฑ์ ขัน้ตอนน้ี องค์กรผู้ซื้อจะพฒันาขอ้กําหนดคุณสมบตัิ

ผลติภัณฑ์ทางเทคนิค การกําหนดคุณสมบตัิผลิตภณัฑ์ อาจจะมกีารวเิคราะห์เชงิคุณค่า คือ 

วธิกีารลดตน้ทุนโดยการศกึษาองคป์ระกอบของสนิคา้ ทมีงานจะสามารถออกแบบคุณลกัษณะ

สนิคา้ทีด่ทีีสุ่ดและสอดคลอ้งกบัความเฉพาะเจาะจงได ้ผูข้ายกส็ามารถเพิม่ลูกคา้ใหมไ่ดโ้ดยการ

ใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหเ์ชงิคุณคา่ โดยแสดงใหลู้กคา้เหน็วา่มทีางเลอืกทีด่กีวา่ในการผลติสนิคา้ 

การคน้หาผูจ้ําหน่ายปัจจยัการผลติ ผูซ้ื้อจะมกีารคน้หาผูจ้ําหน่ายที่ดทีี่สุด ผูซ้ื้อสามารถ

รวบรวมรายชือ่ผูจ้าํหน่ายทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้น โดยคน้หาจากแหล่งต่างๆ ทางสมุดรายชือ่ของ

ธุรกจิการคา้ ทางอนิเตอรเ์น็ต หรอืโทรศพัทถ์ามไปยงับรษิทัผูจ้าํหน่ายเพือ่ขอคาํแนะนํา ปัจจุบนั

อนิเตอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทในการสรา้งโอกาสขนานตลาดใหก้วา้งขึน้และยงัช่วยใหผู้จ้ําหน่าย

รายเล็กๆให้มขีอ้ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัไม่ต่างกบัรายใหญ่ ยิง่ถ้าผู้ซื้อไม่เคยจดัซื้อมาก่อน 

และสนิค้ามรีาคาสูงและซบัซ้อนมาเพยีงใด เวลาที่ผู้ซื้อต้องใชก้ารค้นหายิง่มมีากตามเท่านัน้ 

งานของผูข้ายกค็อืตอ้งมรีายชือ่เขา้ไปอยู่ในการคน้หาของผูซ้ือ้ เชน่ทางสมุดรายชื่อการคา้ธุรกจิ 

ทางอนิเตอรเ์น็ต และการสรา้งชื่อเสยีงทีด่ใีหเ้กดิขึน้ในตลาด ผูข้ายหรอืนักการตลาดจงึควรทีจ่ะ

คอยตดิตามผูซ้ื้อต่างๆว่ากําลงัอยู่ในกระบวนการคน้หาผูจ้าํหน่าย และตอ้งพยายามทําใหบ้รษิทั

ของเราเป็นหน่ึงในตวัเลอืกพจิารณาของผูซ้ือ้ 

การพจิารณาขอ้เสนอการขาย กระบวนการซื้อของภาคธุรกจินัน้ ผูซ้ือ้อาจใหผู้จ้าํหน่ายมา

เสนอการขาย หรอื ผูข้ายอาจนําขอ้มูลมาใหเ้ป็นรปูแบบแคตตาลอก หรอืพนักงานขาย แต่ทัง้น้ี

ทัง้นัน้ถา้สนิคา้มคีวามซบัซอ้นหรอืราคาแพง ผูซ้ื้ออาจจะตอ้งการรายละเอยีดมากขึน้และมลีาย

ลกัษณ์อกัษร รวมทัง้การนําเสนออย่างเป็นทางการจากผูจ้ําหน่ายแต่ละราย ผูข้ายหรอืนักการ

ตลาดจะตอ้งม ีการนําเสนอ การเขยีน การวจิยั เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อ ขอ้เสนอ

ควรเป็นเอกสารทางการตลาดไม่ควรเป็นเอกสารทางเทคนิค การนําเสนอควรกระตุ้นให้เกิด

ความน่าเชือ่ถอื และควรสรา้งความแตกต่างไมใ่หเ้หมอืนกบัคูแ่ขง่รายอื่น 

การคดัเลอืกผูจ้ําหน่ายปัจจยัการผลติ ในขัน้น้ีสมาชกิของศูนยก์ลางการซื้อ จะตรวจสอบ

ขอ้มูลและคดัเลอืกผู้จําหน่ายระหว่างน้ีสมาชกิของศูนย์กลางการซื้อ จะดงึเอาคุณสมบตัขิองผู้

จาํหน่ายตามทีผู่ซ้ื้อตอ้งการ เช่น ดา้นคุณภาพ ดา้นราคา ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการจดัส่งที่

ตรงต่อเวลา สมาชกิของศูนยก์ลางการซือ้จะประเมนิผูจ้าํหน่ายตามคุณลกัษณะดงัทีก่ล่าวไวแ้ละ

เลือกผู้จําหน่ายที่ดีที่สุดตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ ผู้ซื้ออาจมีการเจรจาต่อรองกับผู้
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จําหน่ายที่พวกเขาได้เลือกไว้ เพื่อให้ไดร้าคาและเงื่อนไขต่างๆที่เป็นที่พอใจก่อนที่จะมีการ

ตดัสนิใจขัน้สุดทา้ย แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้ ผูซ้ื้อกอ็าจจะเลอืกผูจ้ําหน่ายรายเดยีวหรอื2-3รายเท่านัน้ ผู้

ซือ้หลายรายชอบทีจ่ะมตีวัเลอืกผูจ้ดัจาํหน่ายทีห่ลากหลาย เพราะเป็นการปกป้องเผือ่ผูจ้าํหน่าย

ไมส่ามารถผลติสนิคา้ไดท้นัตามความตอ้งการ และเพือ่การเปรยีบเทยีบราคาของผูจ้าํหน่าย 

การกําหนดคุณสมบตัสิําหรบัการซื้อเป็นประจํา ในขัน้ตอนน้ีผูซ้ื้อจะทําการเตรยีมขอ้มูล

คุณสมบตัสิําหรบัการซื้อเป็นประจํา จะมกีารทําการสัง่ซื้อครัง้สุดทา้ยกบัผูจ้ําหน่ายทีไ่ดเ้ลอืกไว ้

และแจกแจงรายละเอียดต่างๆ เช่น คุณสมบตัิสนิคา้ด้านเทคนิค ปรมิาณที่ต้องการ เวลาการ

จดัส่ง นโยบายการส่งคนืสนิคา้ และการรบัประกนั ผูซ้ื้ออาจทําสญัญาเป็นการสรา้งสมัพนัธใ์น

ระยะยาว ซึง่ผูจ้ําหน่ายใหค้ํามัน่สญัญาว่า จะทําการจดัส่งสนิคา้ซื้อตามความต้องการของผูซ้ื้อ

ในราคาทีต่กลงกนัไวต้ามระยะเวลาทีกํ่าหนดในสญัญา 

การตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน ขัน้ตอนน้ีผูซ้ื้อจะทําการตรวจสอบการปฏบิตังิานของผู้

จําหน่าย ผูซ้ื้ออาจมกีารขอใหผู้ใ้ชท้ําการประเมนิความพงึพอใจของตน การตรวจสอบผลการ

ปฏบิตังิานอาจนําไปสู่ การซื้อซํ้าในครัง้ต่อไป การแก้ไขปรบัปรุง หรอืการยกเลกิซื้อ งานของ

ผู้ขายก็คือต้องทําการตรวจสอบเหมือนกับผู้ซื้อ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้ขายได้สรา้งความพงึใจ

ตามทีผู่ซ้ือ้ตอ้งการ 

 สรุปกระบวนการซื้อภาคธุรกิจที่แท้จรงินัน้จะมคีวามซบัซ้อนมาก ในการซื้อนัน้อาจมี

การขา้มขัน้ตอนไดถ้า้เป็นการซื้อซํ้า แต่ละองคก์รอาจจะมกีระบวนการคดิทีไ่มเ่หมอืนกนั และใน

แต่ละสถานการณ์จะมกีารซือ้ทีม่ลีกัษณะเฉพาะขององคก์รเชน่กนั 

ตารางที ่1. สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

ชือ่ผูแ้ต่ง ชือ่ผลงาน ผลงานน้ีเกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวั

แปรจากผลงานน้ี 

KOTLER,PHILIP 

ARMSTRONG,GARY 

หลกัการตลาด 

ปีทีพ่มิพ ์2552 

-ทฤษฎสีว่นปะสมทาง

การตลาด 

-ตลาดผูบ้รโิภคและ

พฤตกิรรมการซือ้ของ

ผูบ้รโิภค 

-ตลาดธุรกจิและ

พฤตกิรรมของผูซ้ือ้ 

-ในเรือ่งของทฤษฎี

สว่นประสมทาง

การตลาด มบีทบาทใน

การเป็นตวัแปรตน้ 

-ในเรือ่งพฤตกิรรมการ

ซือ้ของผูบ้รโิภคเพือ่

ศกึษากลุ่มผูซ้ือ้ไปใช ้ 
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ตารางที ่1. สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ(ีต่อ) 

ชือ่ผูแ้ต่ง ชือ่ผลงาน ผลงานน้ีเกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบั

ตวัแปรจากผลงานน้ี 

  ภาคธุรกจิ และเราจะใช้

พฤตกิรรมของผูซ้ือ้

ภาคธุรกจิเพือ่ศกึษา

กลุ่มผูซ้ือ้ไปขาย ซึง่มี

บทบาทในการเป็นตวั

แปรตาม 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

สุวัฒนา วราห์คํา (2550) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

พฤตกิรรมการเลอืกซือ้เสือ้ผา้สาํเรจ็รปูของประชาชนในกรงุเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลในการซื้อเพราะรูปแบบของเสื้อผา้ที่เป็นไปตามแฟชัน่ และ

ทนัสมยั ราคาประมาณ 100 - 300 บาท สถานที่ที่ซื้อ ได้แก่ ห้างสรรพสนิค้า ความถี่ในการ

เลอืกซือ้ 1 เดอืน/ครัง้ สิน้คา้ทีซ่ือ้ คอื รปูแบบชุดลําลอง และตดัสนิใจเลอืกซื้อดว้ยตวัเองโดยซื้อ 

ครัง้ละ 1 - 2 ชิ้นข้อเสนอแนะควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความทันสมัย มีการส่งเสรมิ

ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายตามหา้งสรรพสนิคา้ และมกีารจดัสง่เสรมิการตลาด ตลอดจนการเขา้ไป

มสี่วนร่วม สาธารณประโยชน์ในชุมชนที่สามารถทําให้ผูบ้รโิภครูจ้กัตราสนิค้าและสรา้งความ

ผกูพนักบั ผลติภณัฑ ์

วรารตัน์ ตาดม่วง (2548) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่มตี่อความตอ้งการซื้อ

เครือ่งประดบัเงนิในถนนขา้วสาร กรงุเทพมหานคร 

ผลการศกึษาพบว่า พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่มตี่อความต้องการซื้อเครือ่งประดบัเงนิใน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร พบเป็นว่าเป็นเพศชายรอ้ยละ 45.5 เพศหญงิรอ้ยละ 54.5 ส่วน

ใหญ่อายุ 18-25ปี รอ้ยละ 33.3 โสดรอ้ยละ 55.8 ศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 32 และมี

รายไดป้ระมาณ 5,001-10,000 บาท รอ้ยละ 34.3 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เคยใช้เครื่องประดบัเงนิ
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เน่ืองจากความชอบส่วนบุคคล ผูท้มีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเครือ่งประดบัเงนิของผูบ้รโิภคที่

ถนนขา้วสารคอื เพือ่น หรอืเพือ่นรว่มงาน ผูบ้รโิภคซือ้เครือ่งประดบัเงนิ 500 บาทต่อครัง้ ปัจจยั

ทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้เครือ่งประดบัเงนิคอื มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายชนิดอยูใ่นระดบัมากโดยมี

คา่เฉลีย่ 4.13 ราคาของสนิคา้มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่ 3.30 ความ

สะดวกสบายในการซื้อสนิคา้อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ 3.72 ผูข้ายมทีกัษะในการพูดโน้ม

น้าวใหซ้ือ้สนิคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่ 3.40 และตลาดของเครือ่งประดบัเงนิมกีาร

ขยายมากขึน้อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่ 3.49 

ธรีศกัดิ ์เกตุหริญั (2547) ไดศ้กึษาเรือ่ง การเปิดรบัขา่วสารและพฤตกิรรมการซื้อเสื้อผา้

แฟชัน่ของไทย : ศกึษาเฉพาะวยัรุน่ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย มอีายุ 18 ปี มี

การศึกษาระดบัมัธยมตอนปลายหรอื ป.ว.ช. มีรายได้ตํ่ากว่าหรอืเท่ากับ 3,000 บาทและมี

สถานภาพการพกัอาศัยอยู่กับพ่อแม่ จํานวนมากที่สุด รวมทัง้ยงัมรีายจ่ายในการซื้อเสื้อผ้า

แฟชัน่ของไทย พบว่า สื่อมวลชนประเภทโทรทศัน์เป็นสื่อที่กลุ่มตวัอย่างเปิดรบัข่าวสารมาก

ทีสุ่ดโดยเป็นประเภทข่าวสารเกีย่วกบัแฟชัน่ใหม่ๆ เทรนด์ใหม่ๆ ในขณะทีก่ารศกึษาสื่อบุคคล 

ผลการศกึษาพบว่า นักรอ้ง นักแสดง นายแบบ นางแบบ เป็นสื่อที่กลุ่มตวัอย่างเปิดรบัข่าวสาร

มากทีสุ่ด โดยเป็นประเภทขา่วสารเกีย่วกบัการแนะนําการแต่งกาย เสรมิบุคลกิ ความงาม และ

สือ่เฉพาะกจิ ผลจากการศกึษาพบว่า ประเภทการจดัวางเสือ้ผา้และการตกแต่งหน้ารา้น เป็นสื่อ

ทีก่ลุ่มตวัอยา่งเปิดรบัขา่วสารมากทีสุ่ด โดยเป็นประเภทขา่วสารเกีย่วกบัสนิคา้ออกใหม ่

สําหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผา้แฟชัน่ของไทย พบว่า หา้งสรรพสนิคา้เป็น

สถานทีท่ีก่ลุ่มตวัอย่างซื้อบ่อยทีสุ่ด เพือ่นเป็นบุคคลทีก่ลุ่มตวัอย่างไปซื้อเสือ้ผา้แฟชัน่ของไทย

ดว้ยบ่อยทีสุ่ด สาํหรบัวาระโอกาสในการซื้อพบว่ากลุ่มตวัอย่างซือ้เมือ่ตนเองเกดิความชอบ และ

ไดร้บัขา่วสารหรอืคําแนะนําจากกลุ่มเพือ่นเป็นปัจจยัสําคญัในการเลอืกซื้อ สําหรบัเกณฑใ์นการ

พจิารณาเลอืกซื้อกลุ่มตวัอย่างใหค้วามสําคญัที่ความเหมาะสมกบัตนเองมากทีสุ่ดในการเลอืก

ซือ้ 
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ตารางที ่2. สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ชือ่ผูแ้ต่ง ชือ่

ผลงาน 

วตัถุประ

สงคข์อง

งานวจิยั 

ขอบเขต

การศกึษาวจิยั 

 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 

สุวฒันา 

วราหค์าํ 

(2550) 

ปัจจยั

สว่น

ประสม

ทาง

การตล

าดทีม่ี

ผลต่อ

พฤตกิ

รรม

การ

เลอืก

ซือ้

เสือ้ผา้

สาํเรจ็รู

ปของ

ประชา

ชนใน

กรงุเท

พมหา

นคร 

เพือ่

ศกึษา

ปัจจยั

สว่น

ประสม

ทาง

การตลา

ดทีม่ผีล

ต่อ 

พฤตกิรร

มการ

เลอืกซือ้

เสือ้ผา้

สาํเรจ็รู

ปของ

ประชาช

นใน

กรงุเทพ

มหานคร 

ขอบเขตทางดา้น

ประชากร 

ประชาชนทัว่ไป

ทีช่มงานแสดง

สนิคา้เสือ้ผา้

สาํเรจ็รปูทีอ่มิ

แพคเมอืงทอง

ธานีและ

หอประชุมมหศิร

ธนาคารไทย

พาณิชยร์ชัโยธนิ 

ขอบเขตทางดา้น

ตวัแปร 

ตวัแปรตน้ 

-ปัจจยั

ประชากรศาสตร ์

ตวัแปรตาม  

-พฤตกิรรมทีม่ี

ผลต่อการเลอืก

ซือ้เสือ้ผา้

สาํเรจ็รปู 

-ปัจจยัสว่น

ประสมทาง

การตลาด 

การเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูแบบสอบถาม

ซึง่มคีา่ความเชือ่มัน่

เท่ากบั 0.8037 จาก

กลุ่ม ประชาชน

ทัว่ไปทีช่มงานแสดง

สนิคา้เสือ้ผา้

สาํเรจ็รปูที ่อมิแพค

เมอืงทองธานีและ

หอประชุมมหศิร

ธนาคารไทย

พาณิชยร์ชัโยธนิ 

จาํนวน 400 คน 

สถติทิีใ่ชใ้นการ

วเิคราะหข์อ้มลู

ไดแ้ก่ คา่ความถี ่คา่

รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่

เบีย่งเบนมาตรฐาน 

การทดสอบ

สมมตฐิานโดยใช้

คา่สถติ ิz - test 

และการวเิคราะห์

ความแปรปรวน

แบบทางเดยีว 

เหตุผลในการซือ้

เพราะรปูแบบของ

เสือ้ผา้ทีเ่ป็นไป

ตามแฟชัน่ และ

ทนัสมยั ราคา

ประมาณ 100 - 

300 บาท สถานที่

ทีซ่ือ้ ไดแ้ก่ 

หา้งสรรพสนิคา้ 

ความถีใ่นการ

เลอืกซือ้ 1 เดอืน/

ครัง้ สิน้คา้ทีซ่ือ้ 

คอื รปูแบบชุด

ลําลอง และ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้

ดว้ยตวัเองโดยซือ้ 

ครัง้ละ 1 - 2 ชิน้ 
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ตารางที ่2. สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชือ่ผูแ้ต่ง ชือ่ผลงาน วตัถุประสงค์

ของงานวจิยั 

ขอบเขต

การศกึษา

วจิยั 

 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษา

ในรายงาน 

วรารตัน์ 

ตาดมว่ง 

(2548) 

พฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคทีม่ตี่อ

ความตอ้งการซือ้

เครือ่งประดบัเงนิ

ในถนนขา้วสาร 

กรงุเทพมหานคร 

-เพือ่ศกึษา

ความ

ตอ้งการซือ้

ของผูบ้รโิภค

เครือ่งประดบั

เงนิ ในถนน

ขา้วสาร 

-เพือ่ใหท้ราบ

ถงึโอกาสทาง

การตลาด

ของ

เครือ่งประดบั

เงนิ ในถนน

ขา้วสาร 

-เพือ่ศกึษา

พฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภค

เครือ่งประดบั

เงนิ ในถนน

ขา้วสาร 

ขอบเขต

ทางดา้น

ประชากร 

ผูบ้รโิภคที่

เป็นผูซ้ือ้

เครือ่งประดบั

เงนิ ทีอ่ยูใ่น

ถนนขา้วสาร 

ขอบเขต

ทางดา้นตวั

แปร 

ตวัแปรตน้ 

เพศ อายุ 

อาชพี รายได ้

การศกึษา 

อาชพี 

ตวัแปรตาม 

พฤตกิรรมใน

การซือ้

เครือ่งประดบั

เงนิ 

การเกบ็

รวบรวม

ขอ้มลู 

ใช้

แบบสอบถาม

ดว้ยวธิกีาร

เกบ็แบบ

เฉพาะเจาะจง

ผูบ้รโิภคทีม่า

ซือ้

เครือ่งประดบั

เงนิในถนน

ขา้วสาร

เท่านัน้ 

จาํนวน 400 

คน 

สถติทิีใ่ชใ้น

การวเิคราะห์

ขอ้มลู 

คา่ความถี ่

รอ้ยละ เพือ่

อธบิายขอ้มลู

ทัว่ไปของ

ผูต้อบ

แบบสอบถาม

และ 

ปัจจยัทีม่ ี

อทิธพิลตอ่การ

ซือ้

เครือ่งประดบั

เงนิคอื  

-มสีนิคา้ให้

เลอืก

หลากหลาย

ชนิดอยูใ่น

ระดบัมากโดยมี

คา่เฉลีย่ 4.13 

-ราคาของ

สนิคา้มคีวาม

เหมาะสม อยู่

ในระดบัปาน

กลาง โดยมี

คา่เฉลีย่ 3.30 

-ความ

สะดวกสบายใน

การซือ้สนิคา้

อยูใ่นระดบัมาก 

โดยมคีา่เฉลีย่ 

3.72  

-ผูข้ายมทีกัษะ

ในการพดูโน้ม

น้าวใหซ้ือ้ 
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ตารางที ่2. สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชือ่ผูแ้ต่ง ชือ่ผลงาน วตัถุประสง

คข์อง

งานวจิยั 

ขอบเขต

การศกึษา

วจิยั 

 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษา

ในรายงาน 

    พฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภค

ทีม่คีวาม

ตอ้งการซือ้

เครือ่งประดบั

เงนิคา่สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน ใช้

เพือ่อธบิาย

ขอ้มลู

เกีย่วกบั

ปัจจยัทาง

การตลาดทีม่ี

อทิธพิลตอ่

การตดัสนิใจ

ซือ้

เครือ่งประดบั

เงนิT-Test,F-

Test ใชก้บั

ขอ้มลูการ

ทดสอบ

สมมตฐิานที่

ไดต้ัง้ไว ้

สนิคา้อยูใ่น

ระดบัปานกลาง 

โดยมคีา่เฉลีย่ 

3.40 

-ตลาดของ

เครือ่งประดบั

เงนิมกีารขยาย

มากขึน้อยูใ่น

ระดบัมาก โดย

มคีา่เฉลีย่ 3.49 
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ตารางที ่2. สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชือ่ผูแ้ต่ง ชือ่ผลงาน วตัถุประสงค์

ของงานวจิยั 

ขอบเขต

การศกึษา

วจิยั 

 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษา

ในรายงาน 

ธรีศกัดิ ์

เกตุหริญั

(2547) 

การเปิดรบั

ขา่วสารและ

พฤตกิรรมการ

ซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่

ของไทย : ศกึษา

เฉพาะวยัรุน่ใน

เขต

กรงุเทพมหานคร 

เพือ่ศกึษาถงึ

ลกัษณะทาง

ประชากร 

การเปิดรบั

ขา่วสารผา่น

สือ่ และ

พฤตกิรรม

การซือ้

เสือ้ผา้แฟชัน่

ของไทย 

ขอบเขต

ทางดา้น

ประชากร 

ศกึษา

ประชากรใน

กรงุเทพฯ ที่

มอีายตุัง้แต่ 

13-19ปี ทีม่ ี

พฤตกิรรม

การซือ้

สนิคา้

เสือ้ผา้

แฟชัน่ของ

ไทย 

ขอบเขต

ทางดา้นตวั

แปร 

ตวัแปรตน้  

-ลกัษณะ

ทาง

ประชากร

ของวยัรุน่ 

ตวัแปรตาม  

-การเปิดรบั

ขา่วสาร

เกีย่วกบั 

การเกบ็

รวบรวม

ขอ้มลู ใช้

แบบสอบถาม

จากกลุ่ม

วยัรุน่ชาย

และหญงิ ทีม่ ี

อายุระหวา่ง 

13-19ปีที่

อาศยัอยูใ่น

กรงุเทพฯ 

จาํนวน 400 

คน 

สถติทิีใ่ชใ้น

การวเิคราะห์

ขอ้มลู 

ใชจ้าํนวน

รอ้ยละ 

คา่เฉลีย่  

t-test และ  

F-test 

-

หา้งสรรพสนิคา้

เป็นสถานทีท่ี่

กลุ่มตวัอยา่ง

ซือ้บอ่ยทีสุ่ด 

-เพือ่นเป็น

บุคคลทีก่ลุ่ม

ตวัอยา่งไปซือ้

เสือ้ผา้แฟชัน่

ของไทยดว้ย

บอ่ยทีสุ่ด  

-สาํหรบัวาระ

โอกาสในการ

ซือ้พบวา่กลุม่

ตวัอยา่งซือ้เมือ่

ตนเองเกดิ

ความชอบ และ

ไดร้บัขา่วสาร

หรอืคาํแนะนํา

จากกลุ่มเพือ่น

เป็นปัจจยั

สาํคญัในการ

เลอืกซือ้ 

-สาํหรบัเกณฑ์

ในการพจิารณา

เลอืกซือ้กลุ่ม 
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ตารางที ่2. สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชือ่ผูแ้ต่ง ชือ่ผลงาน วตัถุประสงค์

ของงานวจิยั 

ขอบเขต

การศกึษา

วจิยั 

 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

   เสือ้ผา้แฟชัน่

ของไทย 

-ประเภท

ขา่วสาร

เกีย่วกบั

เสือ้ผา้แฟชัน่

ของไทยที่

เปิดรบั 

-วาระโอกาส

ในการซือ้

เสือ้ผา้แฟชัน่

ของไทย 

-เกณฑก์าร

พจิารณา

เลอืกซือ้

เสือ้ผา้แฟชัน่

ของไทย 

 ตวัอยา่งให้

ความสาํคญัที่

ความ

เหมาะสมกบั

ตนเองมาก

ทีสุ่ดในการ

เลอืกซือ้ 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

ตวัแปรตน้ทีต่อ้งการใชใ้นการเปรยีบเทยีบ 

(ขอ้มลูเชงิปรมิาณ) 

ปัจจยัดา้นความตอ้งการตอ่สว่นประสมทาง

การตลาด 

-ดา้นผลติภณัฑ ์

-ดา้นราคา 

-ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

-ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตาม :  

กลุ่มประชากร 2 กลุ่มทีต่อ้งการ 

เปรยีบเทยีบ 

 

ผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปขาย 

 

 

 

ผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปใช ้

 



 

 

บทท่ี 3 

ระเบยีบวิธีการศึกษา 

การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผูซ้ื้อเครื่องประดบัผมไปขาย 

กับกลุ่ม ผู้ซื้อเครื่องประดับผมไปใช้ โดยใช้ปัจจัยด้าน ความต้องการต่อส่วนประสมทาง

การตลาดกรณีศกึษาเครือ่งประดบัผมในตลาดสําเพง็ เขตสมัพนัธวงศ์กรุงเทพมหานคร เพือ่ให้

การศกึษาในครัง้น้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูศ้กึษาไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ซื้อ เครื่องประดับผมไปใช้ และ กลุ่มผู้ซื้อ

เครือ่งประดบัผมไปขาย ในตลาดสาํเพง็ ซึง่ไมส่ามารถระบุจาํนวนทีแ่น่นอนไดเ้น่ืองจากไมม่กีาร

จดบนัทกึหรอืจดัเกบ็ขอ้มลูไวอ้ย่างเป็นทางการทําใหไ้ม่ทราบจํานวนทีแ่น่นอน ทัง้น้ีหากองิจาก

ยอดผูซ้ื้อสนิคา้ในรา้นธนพร กิฟ๊ชอ้ป จะมยีอดผูซ้ือ้สนิคา้เฉลีย่เดอืนละ 600 คน และในตลาดสํา

เพง็มรีา้นคา้ทีข่ายสนิคา้เครือ่งประดบัอยู่ประมาณ 26 รา้นคา้ ดงัต่อไปน้ี ธนพร กิฟ๊ชอ้ป , ปิยะ

ทรพัย์ ,Giftland, Joo , เซ่งฮงหลี , วรภัทร ์, ศรวีรุณ , ศรบีางกอก , รอ้ยล้าน , ศรพีพิฒัน์ , 

Star , การุณรตัน์ , รฤก , Happyland, โควเต็กเซ่ง , ขวญัใจ , พยุหภณัฑ์ , Wow , เรนโบว์ , 

Ribbon , สมายกิฟ๊ , สาํเพง็แกรนดพ์ลาซ่า , Modern , speedup 168 ,เอ๋ , ลูกหยซีึง่ผูศ้กึษาได้

ทําการหาจาํนวนประชากรดว้ยวธิกีารนํายอดผูซ้ือ้สนิคา้ในรา้นธนพร กิฟ๊ชอ้ป มาคณูกบัจาํนวน

รา้นคา้ทีข่ายเครือ่งประดบัผมในตลาดสําเพง็ จงึไดจ้ํานวนประชากรเท่ากบั 600x26 = 15,600 

คนเราสามารถประมาณจํานวนกลุ่มตัวอย่างได้โดยเทียบตารางสําเรจ็รูปของ Krejcie and 

Morgan (1970)มคีวามคลาดเคลื่อน (Margin of Error) ในระดบั ±5%ภายใตร้ะดบัความเชื่อมัน่ 

(Confidence Level) ที9่5% จากการเปิดตารางไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาจาํนวน 377คน 

แต่เน่ืองจากขอ้กําจดัในดา้นเวลา จงึมคีวามประสงค์ทําการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 

200 คน มผีลใหร้ะดบัความคลาดเคลื่อนเพิม่ขึน้เป็น ±6.89% เน่ืองจากลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งลง 

ซึง่จํานวนกลุ่มตวัอย่างน้ีไดผ้่านเงือ่นไขในกาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครือ่งมอืทางสถติ ิคอืจํานวน
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กลุ่มตวัอย่างมจีํานวนมากกว่า 5 เท่าของจํานวนคําถามที่จะใชใ้นการถามเกี่ยวกบัตวัแปรต้น

ทัง้หมด (40 คําถาม) นอกจากน้ีในแต่ละกลุ่มยอ่ยมกีลุ่มตวัอย่างมากกวา่ 20 คนและมมีากกว่า

จาํนวนคาํถามทีใ่ชใ้นการถามเกีย่วกบัตวัแปรตน้ทัง้หมดอยา่งน้อย 1 คน 

ขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาผ่านเงื่อนไขตามทีกํ่าหนดของเครือ่งมอืทุกประการ โดย

ทีม่าของเงือ่นไขขนาดกลุ่มตวัอยา่งสาํหรบัเครือ่งมอืน้ีไดนํ้ามาจาก Hair et al.(2008) 

ตวัแปรในการศึกษา 

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี มทีัง้ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงัต่อไปน้ี 

1.ตวัแปรตน้ ทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ความตอ้งการต่อสว่นประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 

ความต้องการต่อผลติภณัฑ์ ความต้องการต่อราคา ความต้องการต่อช่องทางการจดัจําหน่าย 

และ ความตอ้งการต่อการสง่เสรมิการตลาด 

2.ตวัแปรตาม ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ลกัษณะผูซ้ื้อ 2 ประเภท ประกอบดว้ย ซื้อเครือ่งประดบัผม

ไปขาย และ ผูซ้ื้อเครือ่งประดบัผมไปใชท้ีม่ขีอ้มลูเชงิประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, 

ระดบัการศกึษา, อาชพี, รายได,้ ภาคทีอ่าศยั 

ตารางที ่3. ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ชือ่ตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

คาํถามทีจ่ะใสล่ง

ในแบบสอบถาม

เพือ่วดัคา่ของตวั

แปรน้ี 

ลกัษณะ

ของคาํตอบ 
ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

ลกัษณะผูซ้ือ้ (ตวั

แปรตาม) 

1.ท่านซือ้

เครือ่งประดบัผม

ทีต่ลาดสาํเพง็

เพือ่อะไร 

[  ] เลอืกได้

หน่ึง

ตวัเลอืก 

[  ]ซื้อเครื่องประดับผมไป

ขาย 

[  ] ซือ้เครือ่งประดบัผมไป

ใช ้

 

ตั ว แ ป ร ด้ า น

ประชากรศาสตร ์

2.เพศ [  ] เลอืกได้

หน่ึง

ตวัเลอืก 

[  ] ชาย 

[  ] หญงิ 
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ตารางที ่3. ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ(ต่อ) 

ชือ่ตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

คาํถามทีจ่ะใสล่ง

ในแบบสอบถาม

เพือ่วดัคา่ของตวั

แปรน้ี 

ลกัษณะ

ของคาํตอบ 
ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

ตั ว แ ป ร ด้ า น

ประชากรศาสตร ์

3.ระดบัการศกึษา [  ] เลอืกได้

หน่ึง

ตวัเลอืก 

[  ]ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี

[  ]ปรญิญาตร ี

[  ]สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 

ตั ว แ ป ร ด้ า น

ประชากรศาสตร ์

4.อาชพี [  ] เลอืกได้

หน่ึง

ตวัเลอืก 

[  ] นักเรยีน/นักศกึษา 

[  ] พนักงานบรษิทัเอกชน 

[  ] รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 

[  ] ธุรกจิสว่นตวั 

[  ] อื่นๆ (โปรดระบุ)………. 

 

ตวัแปรดา้น

ประชากรศาสตร ์

5.ท่านอยู่ในช่วง

อายุเท่าไร 

[  ] เลอืกได้

หน่ึง

ตวัเลอืก 

[  ] ตํ่ากวา่ 20 ปี 

[  ] 20-30 ปี 

[  ] 31-40 ปี 

[  ] 41-50 ปี 

[  ] 51ปีขึน้ไป 

 

ตวัแปรดา้น

ประชากรศาสตร ์

6.ท่านมรีายไดต้่อ

เดอืนอยูใ่นชว่งใด 

[  ] เลอืกได้

หน่ึง

ตวัเลอืก 

[  ] ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 

[  ] 15,000-30,000 บาท 

[  ]30,001-45,000 บาท 

[  ]45,001-60,000 บาท 

[  ]60,001-75,000บาท 

[  ] 75,001 บาทขึน้ไป 

 

ตวัแปรดา้น

ประชากรศาสตร ์

7.ท่านอาศยัอยู่ใน

ภาคใด 

[  ] เลอืกได้

หน่ึง

ตวัเลอืก 

[ ]กรงุเทพฯ/ปรมิณฑล 

[  ]ภาคเหนือ 

[  ]ภาคกลาง 

[  ]ภาคใต ้

[  ]ภาคตะวนัออก 

[  ]ภาคตะวนัตก 

[  ]ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
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ตารางที ่4. ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ชือ่ตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใสล่งใน

แบบสอบถามเพือ่วดั

คา่ของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 
ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

ความตอ้งการ

ดา้น

ผลติภณัฑ(์ตวั

แปรตน้) 

1.สนิคา้ทีม่บีรรจุภณัฑ์

สวยงาม 

2.สินค้าที่ต้องซื้อ12

ชิน้ขึน้ไป 

3.สามารถเลอืกสเีลอืก

ลายเองไดใ้นจาํนวน

12ชิน้ 

4.สินค้ามคีวามแปลก

ใหม ่

5.สนิคา้ทีใ่ชแ้ลว้เสรมิ

ภาพลกัษณ์ใหก้บัผูใ้ช ้

6.สนิคา้ทีค่งทน

แขง็แรง 

7.สนิคา้ทีม่คีวามนิยม

ตามกระแสแฟชัน่ 

8.สนิคา้ทีม่ดีาราใช ้

9.สนิคา้มาใหม ่

10.สนิคา้ทีผ่ลติใน

ประเทศไทย 

11.สนิคา้ทีนํ่าเขา้จาก

ประเทศจนี 

12.สนิคา้ทีนํ่าเขา้จาก

ประเทศเกาหล ี

13.สนิคา้ทํามอื 

(Handmade) 

14.สนิคา้มคีวาม

สะดวกในการใช ้

[  ] มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

ม าตรวัดระดับ

ความตอ้งการ 

[  ]ไมต่อ้งการอยา่งยิง่ 

[  ]ไมต่อ้งการ 

[  ]เฉยๆ 

[ ]ตอ้งการ 

[  ]ตอ้งการอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่4. ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 

ชือ่ตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใสล่งใน

แบบสอบถามเพือ่วดั

คา่ของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 
ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

ความต้องการ

ด้านราคา(ตัว

แปรตน้) 

15.สนิคา้ทีม่รีาคาถูก 

16.มรีะดบัราคาสนิคา้

เช่น ซื้อ1ชิ้นได้ราคา

100บาท/ชิ้น ซื้อ3ชิ้น

ไดร้าคา90บาท/ชิน้ 

17.สินค้าที่มีติดป้าย

ราคาอยา่งชดัเจน 

18.ร า ค า มี ค ว า ม

เหมาะสมกบัสนิคา้ 

[  ] มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

ม าตรวัด ระดับ

ความตอ้งการ 

[]ไมต่อ้งการอยา่งยิง่ 

[]ไมต่อ้งการ 

[  ]เฉยๆ 

[]ตอ้งการ 

[  ]ตอ้งการอยา่งยิง่ 

 

ความต้องการ

ด้านช่องทาง

ก า ร จั ด

จํ าห น่ าย (ตัว

แปรตน้) 

1 9 . มี เ ว็ บ ไ ซ ต์

(Website)ใ ห้ ดู แ ล ะ

สัง่ซือ้สนิคา้ 

20.มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร

สัง่ซือ้ทาง LINE 

21.มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร

สัง่ซือ้ทางโทรศพัท ์

22.บรกิารส่งสนิคา้ถงึ

บา้น 

23.การจัดวางสินค้า

แยกประเภทอย่ าง

ชดัเจน 

24.การวางสนิคา้หยบิ

จบัไดส้ะดวก 

25.มทีางเดนิ

สะดวกสบายในการ

เลอืกซือ้สนิคา้ 

[  ] มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

ม าตรวัด ระดับ

ความตอ้งการ 

[  ]ไมต่อ้งการอยา่งยิง่ 

[  ]ไมต่อ้งการ 

[  ]เฉยๆ 

[]ตอ้งการ 

[  ]ตอ้งการอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่4. ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 

ชือ่ตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใสล่งใน

แบบสอบถามเพือ่วดั

คา่ของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 
ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

 26.มี สิ น ค้ า

เค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ ผ ม

ห ล าย ป ร ะ เภ ท ให้

เลอืก 

27.มีความรวดเรว็ใน

การสง่มอบสนิคา้ 

28.พนักงานแนะนํา

สนิคา้ 

   

ความต้องการ

ด้ า น ก า ร

ส่ ง เส ริม ท าง

การตลาด(ตัว

แปรตน้) 

29.มี ป้ า ย แ น ะ นํ า

สนิคา้ยอดนิยม 

30.สมัครสมาชิกเพื่อ

รบัส่วนลดจากราคา

ปกต ิ

31.ซื้อ10แพ๊คแถม1

แพค๊ 

32.มี แ ค ต ต า ล อ ค

สนิคา้ใหด้ ู

33.มีสนิค้าให้ทดลอง

ก่อนซือ้ 

34.จ่ายเงนิแบบผ่อน

ชาํระ 

[  ] มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

ม าตรวัด ระดับ

ความตอ้งการ 

[  ]ไมต่อ้งการอยา่งยิง่ 

[  ]ไมต่อ้งการ 

[  ]เฉยๆ 

[  ]ตอ้งการ 

[  ]ตอ้งการอยา่งยิง่ 

 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เครือ่งมอืที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ีเป็นแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยคําถาม

จาํนวน 41 ขอ้ โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงัต่อไปน้ี 
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สว่นที ่1สอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นตวั ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 7ขอ้ 

ส่วนที่  2สอบถามเกี่ยวกับความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ

เครือ่งประดบัผม จํานวน34 ขอ้ เป็นแบบสอบถามแบบLikert-Scale 5 ระดบัความตอ้งการ คอื 

ไมต่อ้งการอยา่งยิง่ ไมต่อ้งการ เฉยๆ ตอ้งการ ตอ้งการอยา่งยิง่ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็ขอ้มูลทางประชากรศาสตร ์ความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด ของผูซ้ื้อ

เครือ่งประดบัผมไปขาย และ ผูซ้ื้อเครื่องประดบัผมไปใช ้โดยผูศ้กึษาเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลจาก

การเก็บแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด ซึ่งมกีารเขยีนรายละเอียดเพื่อทําความเขา้ใจเกี่ยวกบั

แบบสอบถามก่อนทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูจรงิ โดยจะมกีารเกบ็ขอ้มลูในเดอืนธนัวาคม ปี 2557 

ผูศ้กึษาไดกํ้าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

 ขนาดกลุ่มตวัอย่างใช้วธิกีารเลือกตวัอย่างแบบโควต้าโดยจะเก็บขอ้มูลของกลุ่มผู้ซื้อ

เครือ่งประดบัผมไปขาย จาํนวน 100 คน และ กลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัไปใช ้จาํนวน 100 คน  

การแจกและเก็บแบบสอบถาม จะเป็นการแจกและเก็บดว้ยตนเอง และใหพ้่อคา้แม่คา้ที่

รูจ้กักนัเป็นผูแ้จกและเกบ็แบบสอบถามดว้ย วธิกีารแจกกจ็ะแจกลูกคา้ทีม่าซือ้เครือ่งประดบัผม

ทีร่า้น หรอืลูกคา้ที่เดนิดูสนิคา้ในบรเิวณตลาดสําเพง็โดยเริม่แรกจะทําการแจกโดยไม่คํานึงว่า

ผูต้อบแบบสอบถามจะอยู่กลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมกลุ่มไหน เมือ่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงครบ 100 คน 

แลว้จงึเกบ็กลุ่มทีเ่หลอือยา่งเดยีวใหค้รบ 100 คน 

ตารางที ่5. ตารางสรปุแผนการเกบ็ขอ้มลู 

วนัที ่ เวลา กลุ่มยอ่ยทีเ่กบ็ขอ้มลู จาํนวนแบบสอบถาม 

14 ธ.ค. 2557 03.00 – 06.00น. ตลาดสาํเพง็,ซอยเพาะพานิชย ์ 40 

15ธ.ค. 2557 12.00 – 16.00น. ตลาดสาํเพง็,ถนนราชวงศ ์ 40 

16 ธ.ค. 2557 03.00 – 06.00น. ถนนจกัรวรรด,ิซอยวาณิช1 40 

17 ธ.ค. 2557 12.00 – 16.00น. ตลาดสาํเพง็,ถนนราชวงศ ์ 40 

18 ธ.ค. 2557 12.00 – 16.00น. ตลาดสาํเพง็,ถนนราชวงศ ์ 40 
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การวิเคราะหข้์อมูล 

ผู้ศึกษาจะนําข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติใินการวเิคราะห ์

ขัน้ตอนในการวเิคราะห ์

1.ใชส้ถติเิชงิพรรณาเพือ่การนําเสนอถงึลกัษณะของขอ้มลูทีไ่ดม้าโดยการแจกแจงความถี ่

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 

อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา รายได ้และภูมลิําเนา 

2.การกําหนดตวัแปร 

ตวัแปรตาม ขอ้มลูเชงิประชากรศาสตรแ์บง่เป็น 2 กลุ่ม คอื  

กลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปขาย และ กลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปใช ้

ตวัแปรต้น ขอ้มูลเชงิประมาณโดยใช ้ความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาด ทัง้ 4 

ดา้น ต่อไปน้ี ความตอ้งการต่อผลติภณัฑ,์ความตอ้งการต่อราคา,ความตอ้งการต่อช่องทางการ

จดัจาํหน่าย และ ความตอ้งการต่อการสง่เสรมิการขาย 

3.การออกแบบการวิจัย ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน โดย แบ่งเป็น กลุ่มผู้ซื้อ

เครือ่งประดบัผมไปขาย จาํนวน 100 คน และ กลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปใช ้จาํนวน 100 คน 

4.การกําหนดวธิกีารประมวลผล 

ใชว้ธิ ีSimultaneous เพื่อนําตวัแปรต้นทัง้หมด 34ตวัแปร (34ตวัแปรมาจากคําถามที่

เป็นข้อมูลเชงิประมาณจํานวน34ข้อ) ไปประมวลผลเพื่อสรา้งสมการเส้นตรงและตรวจสอบ

ความสามารถในการจําแนกกลุ่มของสมการเส้นตรงโดยดูจากค่า Significance Level ของค่า 

Wilks’ Lambda โดยค่า Significance Level ต้องน้อยกว่า .05 สมการเส้นตรงจึงจะสามารถ

จําแนกความแตกต่างได้ โดยค่า Wilks’ Lambda ถ้ายิง่น้อยจะยิง่ด ีเพราะจะหมายถึงสมการ

เสน้ตรงจะใหค้ะแนนทีจ่ะใกลเ้คยีงกนัสาํหรบักลุ่มตวัอยา่งทีอ่ยูส่งักดัเดยีวกนั และจะใหค้ะแนนที่

จะแตกต่างสาํหรบักลุ่มตวัอยา่งทีส่งักดัคนละกลุ่มกนั 

5.การประเมนิความถูกตอ้งของสมการเสน้ตรง 
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5.1นําสมการเสน้ตรงทีไ่ดม้าจากการประมวลผลมาพยากรณ์โดยนําค่าตวัแปรของคนที่

ตอบแบบสอบถามมาใส่ในสมการเส้นตรงเพื่อดูคะแนนจําแนกความแตกต่าง (Discriminant 

Scores) 

5.2ทําการหาคา่ Cutting score จากสตูร 

𝑌𝑌𝑐𝑐 =
𝑁𝑁1𝐷𝐷2 + 𝑁𝑁2𝐷𝐷1
𝑁𝑁1 + 𝑁𝑁2

 

โดยที ่

𝑁𝑁1= จาํนวนคนในกลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัไปขาย 

𝑁𝑁2= จาํนวนคนในกลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัไปใช ้

𝐷𝐷1= จุดศูนยก์ลางของกลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัไปขาย  

𝐷𝐷2= จุดศูนยก์ลางของกลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัไปใช ้

ซึง่ค่า 𝐷𝐷1และ 𝐷𝐷2จะมาจากโปรแกรมทีเ่ราใชค้ํานวณซึง่ค่าน้ีจะแสดงทีต่ารางFunction 

at Group Centroidsเมื่อแทนค่าเรยีบร้อยแล้วจะเกิดค่า Cutting Score หรอืจุดตัด เพื่อบอก

ความแตกต่างว่าถ้านําข้อมูลคนที่ตอบแบบสอบถามมาแทนค่าในสมการเส้นตรงแล้วมีค่า

มากกว่าค่า Cutting Score จะอยู่กลุ่มหน่ึง แต่ถา้แทนค่าแลว้มคี่าน้อยกว่า Cutting Score กจ็ะ

อยูอ่กีกลุ่มหน่ึง 

5.3สรา้งตารางไขวเ้ปรยีบเทียบระหว่างกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามจรงิกบักลุ่มที่สมการ

เสน้ตรงนัน้พยากรณ์โดยในโปรแกรมคาํนวณจะแสดงคา่ในตารางClassification Result(a) 

5.4 เมื่อสรา้งตารางไขวเ้ปรยีบเทยีบแลว้จะทําการคํานวณหาค่า Hit Ratio โดยการนํา

จาํนวนกลุ่มทีส่มการเสน้ตรงนัน้พยากรณ์ถูกตอ้งมาหารกบัจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 

5.5 นําค่า Hit Ratio ทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกบัค่า Proportional Chance Criterion (Cpro) 

ซึ่งคํานวณจาก สดัส่วนของกลุ่มผูซ้ื้อเครื่องประดบัผมไปขายจรงิยกกําลงัสอง + สดัส่วนของ

กลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปใชจ้รงิยกกําลงัสอง ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกนัแลว้คา่ Hit Ratio จะตอ้ง

มคีา่มากกวา่ Cpro 25% จงึถอืวา่มคีวามถูกตอ้งในระดบัทีย่อมรบัได ้
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6. การแปลความหมาย 

เมื่อประเมนิความถูกต้อง ค่า Significance Level ต้องน้อยกว่า .05 และค่า Hit Ratio 

ต้องดกีว่าค่า Cpro แล้วจะมาดูค่าของตวัแปรต้นว่าตวัแปรตวัไหนมอีทิธผิลและมคีวามสําคญั

มากกวา่ 

โดยใช้การประเมนิจากค่า Standardized Discriminant Coefficient ของแต่ละตวัแปร 

ตวัแปรทีม่คีา่สงูกวา่ จะหมายความวา่มอีทิธผิลมากกวา่ต่อการใหค้ะแนนในการจาํแนกกลุ่มทีไ่ด้

จากสมการเสน้ตรง 

และใชก้ารประเมนิจาก Discriminant Loading (Structure Correlations) โดยตวัแปรที่

มีค่ามากกว่า ±.40 จะถือว่าตัวแปรนัน้มีความสําคัญ เพราะค่าที่ออกมานั ้นจะบอกขนาด

ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าของตวัแปรต้นแต่ละตวักบัคะแนนในการจําแนกกลุ่มที่ไดจ้ากสมการ

เสน้ตรง 

7.ใชส้ถติแิบบ ANOVA เพือ่วเิคราะหห์าคา่ความแตกต่างของกลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผม

ไปขาย กับ กลุ่มผู้ซื้อเครื่องประผมไปใช้ ที่มีความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาดที่

แตกต่างกนั โดยดจูากตวัแปรแต่ละตวัวา่คา่ Significance Level ตอ้งน้อยกวา่ .05 ตวัแปรนัน้จงึ

จะสามารถจาํแนกความแตกต่างได ้

 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเรื่องการศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผู้ซื้อ

เครือ่งประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม ผูซ้ื้อเครือ่งประดบัผมไปใช ้โดยใชปั้จจยัดา้นความตอ้งการต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดในตลาดสําเพง็ เขตสมัพนัธวงศ์ จากกลุ่มตวัอย่างผูซ้ื้อเครือ่งประดบั

ผม จาํนวน 200 คน ผูว้จิยันําเสนอขอ้มลูจากแบบสอบถามจะแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2ส่วนใหญ่ๆ

ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ตารางที ่6. ตารางเชงิลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

เพศ ผูซ้ือ้ไปขาย ผูซ้ือ้ไปใช ้ จาํนวนรวม รอ้ยละ 

ชาย 

หญงิ 

31 

69 

15 

85 

46 

154 

23.0 

77.0 

รวม 100 100 200 100.0 

จากตารางที่ 6. พบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้หมดจํานวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จํานวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.0 แบ่งเป็นกลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 69 คน กลุ่มผูซ้ื้อไปใช ้85 คน 

และเป็นเพศชาย จาํนวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 แบง่เป็นกลุ่มผูซ้ือ้ไปขาย 31 คนกลุ่มผูซ้ื้อ

ไปใช ้15 คน 

ตารางที ่7. ตารางเชงิลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษา ผูซ้ือ้ไปขาย ผูซ้ือ้ไปใช ้ จาํนวนรวม รอ้ยละ 

ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตร ี

สงูกวา่ปรญิญาตร ี

53 

43 

4 

34 

50 

16 

87 

93 

20 

43.5 

46.5 

10.0 

รวม 100 100 200 100.0 
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จากตารางที่ 7. พบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้หมดจํานวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นระดับ

การศกึษาปรญิญาตร ีจาํนวน 93คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 แบง่เป็นกลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 43 คน กลุ่ม

ผูซ้ือ้ไปใช ้50 คนระดบัการศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตรจีาํนวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.5 แบง่เป็น

กลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 53 คน กลุ่มผูซ้ื้อไปใช ้34 คน และระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรจีํานวน 

20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0แบง่เป็นกลุ่มผูซ้ือ้ไปขาย 4 คน กลุ่มผูซ้ือ้ไปใช ้16 คน 

ตารางที ่8. ตารางเชงิลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชพี 

อาชพี ผูซ้ือ้ไปขาย ผูซ้ือ้ไปใช ้ จาํนวนรวม รอ้ยละ 

นักเรยีน/นักศกึษา 

พนักงานบรษิทัเอกชน 

รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 

ธุรกจิสว่นตวั 

อื่นๆ 

17 

11 

0 

55 

17 

37 

28 

4 

25 

6 

54 

39 

4 

80 

23 

27.0 

19.5 

2.0 

40.0 

11.5 

รวม 100 100 200 100.0 

จากตารางที ่8. พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจํานวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นอาชพีธุรกจิ

ส่วนตวั จํานวน 80คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.0แบ่งเป็นกลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 55 คน กลุ่มผูซ้ื้อไปใช ้25 

คนอาชพีนักเรยีน/นักศกึษาจํานวน 54คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.0แบ่งเป็นกลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 17 คน 

กลุ่มผูซ้ื้อไปใช ้37 คนอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนจํานวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.5แบ่งเป็น

กลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 11 คน กลุ่มผูซ้ื้อไปใช ้28 คน อาชพีอื่นๆ จํานวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.5

แบ่งเป็นกลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 17 คน กลุ่มผูซ้ื้อไปใช ้6 คนและอาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิจํานวน 

4คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0แบง่เป็นกลุ่มผูซ้ือ้ไปขาย 0 คน กลุ่มผูซ้ือ้ไปใช ้4 คน 

ตารางที ่9. ตารางเชงิลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามชว่งอาย ุ

ชว่งอาย ุ ผูซ้ือ้ไปขาย ผูซ้ือ้ไปใช ้ จาํนวนรวม รอ้ยละ 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 

20-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51ปีขึน้ไป 

14 

33 

31 

15 

7 

21 

57 

16 

3 

3 

35 

90 

47 

18 

10 

17.5 

45.0 

23.5 

9.0 

5.0 

รวม 100 100 200 100.0 

จากตารางที ่9. พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดจาํนวน 200 คน สว่นใหญ่อยูใ่นชว่งอายุ20-

30 ปีจาํนวน 90คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.0แบ่งเป็นกลุ่มผูซ้ือ้ไปขาย 33 คน กลุ่มผูซ้ือ้ไปใช ้57 คน
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ช่วงอายุ31-40 ปีจํานวน 47คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.5แบ่งเป็นกลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 31 คน กลุ่มผูซ้ื้อ

ไปใช ้16 คนช่วงอายุตํ่ากว่า 20 ปีจํานวน 35คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5แบ่งเป็นกลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 

14 คน กลุ่มผูซ้ื้อไปใช ้21 คนช่วงอายุ41-50 ปีจํานวน 18คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0แบ่งเป็นกลุ่มผู้

ซือ้ไปขาย 15 คน กลุ่มผูซ้ือ้ไปใช ้3 คนและช่วงอายุ51ปีขึน้ไปจาํนวน 10คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0

แบง่เป็นกลุ่มผูซ้ือ้ไปขาย 7 คน กลุ่มผูซ้ือ้ไปใช ้3 คน 

ตารางที ่10.ตารางเชงิลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดต้่อเดอืนในชว่ง 

รายไดต้่อเดอืนในชว่ง ผูซ้ือ้ไปขาย ผูซ้ือ้ไปใช ้ จาํนวนรวม รอ้ยละ 

ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 

15,000-30,000 บาท 

30,001-45,000 บาท 

45,001-60,000 บาท 

60,001-75,000บาท 

75,001 บาทขึน้ไป 

30 

38 

11 

6 

4 

11 

41 

40 

12 

0 

2 

5 

71 

78 

23 

6 

6 

16 

35.5 

39.0 

11.5 

3.0 

3.0 

8.0 

รวม 100 100 200 100.0 

จากตารางที่ 10. พบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้หมดจํานวน 200 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ

เดอืนในชว่ง15,000-30,000 บาทจาํนวน 78คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.0แบง่เป็นกลุ่มผูซ้ือ้ไปขาย 38 

คน กลุม่ผูซ้ือ้ไปใช ้40 คนรายไดต้่อเดอืนในช่วงตํ่ากวา่ 15,000 บาทจํานวน 71คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 35.5แบ่งเป็นกลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 30 คน กลุ่มผูซ้ื้อไปใช ้41 คนรายไดต้่อเดอืนในช่วง30,001-

45,000 บาทจาํนวน 23คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.5แบ่งเป็นกลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 11 คน กลุ่มผูซ้ือ้ไปใช ้

12 คนรายไดต้่อเดอืนในชว่ง75,001 บาทขึน้ไปจํานวน 16คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0แบง่เป็นกลุ่มผู้

ซื้อไปขาย 11 คน กลุ่มผู้ซื้อไปใช ้5 คน รายไดต้่อเดอืนในช่วง45,001-60,000 บาทจํานวน 6 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0แบ่งเป็นกลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 6 คน กลุ่มผูซ้ื้อไปใช ้0 คนและรายไดต้่อเดอืน

ในช่วง60,001-75,000 บาทจํานวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.0แบ่งเป็นกลุ่มผู้ซื้อไปขาย 4 คน 

กลุ่มผูซ้ือ้ไปใช ้2 คน 
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ตารางที ่11. ตารางเชงิลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามภาค 

ภาค ผูซ้ือ้ไปขาย ผูซ้ือ้ไปใช ้ จาํนวนรวม รอ้ยละ 

กรงุเทพฯ/ปรมิณฑล 

ภาคเหนือ 

ภาคกลาง(ไมร่วมกรงุเทพฯ/ปรมิณฑล) 

ภาคใต ้

ภาคตะวนัออก 

ภาคตะวนัตก 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

59 

3 

22 

7 

4 

2 

3 

73 

3 

19 

0 

1 

1 

3 

132 

6 

41 

7 

5 

3 

6 

66.0 

3.0 

20.5 

3.5 

2.5 

1.5 

3.0 

รวม 100 100 200 100.0 

จากตารางที่ 11. พบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้หมดจํานวน 200 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน

กรุงเทพฯ/ปรมิณฑลจาํนวน 132คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.0 แบง่เป็นกลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 59 คน กลุ่ม

ผูซ้ือ้ไปใช ้73 คน อาศยัอยูใ่นภาคกลางจํานวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5แบง่เป็นกลุม่ผูซ้ือ้ไป

ขาย 22 คน กลุ่มผูซ้ื้อไปใช ้19 คนอาศยัอยู่ในภาคใตจ้ํานวน 7คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5แบ่งเป็น

กลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 7 คน กลุ่มผูซ้ื้อไปใช ้0 คนอาศยัอยู่ในภาคเหนือจํานวน 6คน คดิเป็นรอ้ยละ 

3.0แบ่งเป็นกลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 3 คน กลุ่มผูซ้ื้อไปใช ้3 คนอาศยัอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

จํานวน 6คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 แบ่งเป็นกลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 3 คน กลุ่มผูซ้ื้อไปใช ้3 คนอาศยัอยู่

ในภาคตะวนัออกจาํนวน 5คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5แบง่เป็นกลุ่มผูซ้ือ้ไปขาย 4 คน กลุ่มผูซ้ือ้ไปใช ้

1 คนและอาศยัอยู่ในภาคตะวนัตกจํานวน 3คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5แบ่งเป็นกลุ่มผูซ้ื้อไปขาย 2 

คน กลุ่มผูซ้ือ้ไปใช ้1 คน 

ตารางที ่12. ตารางสรปุเชงิลกัษณะสว่นใหญ่ของผูต้อบสอบถามของแต่ละกลุ่ม 

ลกัษณะ ผูซ้ือ้ไปขาย ผูซ้ือ้ไปใช ้

เพศ 

ระดบัการศกึษา 

อาชพี 

ชว่งอายุ 

รายไดต้่อเดอืนในชว่ง 

ภาค 

หญงิ 

ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี

ธุรกจิสว่นตวั 

20-30ปี 

15,000-30,000บาท 

กรงุเทพฯ/ปรมิณฑล 

หญงิ 

ปรญิญาตร ี

นักเรยีน/นักศกึษา 

20-30ปี 

ตํ่ากวา่ 15,000บาท 

กรงุเทพฯ/ปรมิณฑล 

 จากตารางที ่12. สรปุลกัษณะสว่นใหญ่ของกลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมของแต่ละกลุ่ม 

โดยลกัษณะสว่นใหญ่ของกลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปขายสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิมรีะดบั
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การศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตรปีระกอบอาชพีธุรกจิสว่นตวัอยูใ่นชว่งอาย2ุ0-30ปีมรีายไดต้อ่เดอืน

ในชว่ง15,000-30,000บาทและอาศยัอยูใ่นกรงุเทพฯ/ปรมิณฑล และลกัษณะสว่นใหญ่ของกลุ่มผู้

ซือ้เครือ่งประดบัผมไปใช ้เป็นเพศหญงิมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรเีป็นนักเรยีน/นักศกึษาอยู่

ในชว่งอาย2ุ0-30ปีมรีายไดต้่อเดอืนในชว่งตํ่ากวา่ 15,000บาทและอาศยัอยูใ่นกรงุเทพฯ/

ปรมิณฑล 

ตารางที่ 13. ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรบัคําถามที่เป็นขอ้มูลเชิง

ปรมิาณ 

คาํถามแต่ละขอ้ทีใ่สใ่นแบบสอบถาม คา่เฉลีย่

ของผูซ้ือ้

ไปขาย 

คา่เฉลีย่

ของผู้

ซือ้ไป

ใช ้

คา่เฉลีย่

รวม 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

1.สนิคา้ทีม่บีรรจุภณัฑส์วยงาม 

2.สนิคา้ทีต่อ้งซือ้12ชิน้ขึน้ไป 

3.สามารถเลอืกสเีลอืกลายเองไดใ้นจาํนวน12ชิน้ 

4.สนิคา้มคีวามแปลกใหม ่

5.สนิคา้ทีใ่ชแ้ลว้เสรมิภาพลกัษณ์ใหก้บัผูใ้ช ้

6.สนิคา้ทีค่งทนแขง็แรง 

7.สนิคา้ทีม่คีวามนิยมตามกระแสแฟชัน่ 

8.สนิคา้ทีม่ดีาราใช ้

9.สนิคา้มาใหม ่

10.สนิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทย 

11.สนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศจนี 

12.สนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศเกาหล ี

13.สนิคา้ทํามอื (Handmade) 

14.สนิคา้มคีวามสะดวกในการใช ้

15.สนิคา้ทีม่รีาคาถูก 

16.มรีะดบัราคาสนิคา้เชน่ซือ้1ชิน้ไดร้าคา100บาท/

ชิน้ซือ้3ชิน้ไดร้าคา90บาท/ชิน้ 

17.สนิคา้ทีม่ตีดิป้ายราคาอยา่งชดัเจน 

18.ราคามคีวามเหมาะสมกบัสนิคา้ 

19.มเีวบ็ไซต(์Website)ใหด้แูละสัง่ซือ้สนิคา้ 

4.13 

3.65 

4.23 

4.38 

4.22 

4.28 

4.25 

3.78 

4.37 

3.82 

3.38 

3.52 

3.64 

4.25 

4.46 

4.21 

 

4.30 

4.45 

3.77 

3.75 

2.70 

4.08 

4.17 

4.24 

4.43 

4.11 

3.55 

4.05 

3.69 

2.88 

3.36 

3.61 

4.28 

4.38 

4.09 

 

4.47 

4.51 

4.14 

3.94 

3.18 

4.16 

4.28 

4.23 

4.36 

4.18 

3.67 

4.21 

3.76 

3.13 

3.44 

3.63 

4.27 

4.42 

4.15 

 

4.39 

4.48 

3.96 

.900 

1.175 

.815 

.715 

.781 

.664 

.775 

.926 

.741 

.811 

.835 

.872 

.829 

.646 

.675 

.788 

 

.707 

.609 

.822 
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ตารางที่ 13. ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรบัคําถามที่เป็นขอ้มูลเชิง

ปรมิาณ(ต่อ) 

คาํถามแต่ละขอ้ทีใ่สใ่นแบบสอบถาม คา่เฉลีย่

ของผูซ้ือ้

ไปขาย 

คา่เฉลีย่

ของผู้

ซือ้ไป

ใช ้

คา่เฉลีย่

รวม 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

20.มชีอ่งทางการสัง่ซือ้ทางLINE 

21.มชีอ่งทางการสัง่ซือ้ทางโทรศพัท ์

22.บรกิารสง่สนิคา้ถงึบา้น 

23.การจดัวางสนิคา้แยกประเภทอยา่งชดัเจน 

24.การวางสนิคา้หยบิจบัไดส้ะดวก 

25.มทีางเดนิสะดวกสบายในการเลอืกซือ้สนิคา้ 

26.มสีนิคา้เครือ่งประดบัผมหลายประเภทใหเ้ลอืก 

27.มคีวามรวดเรว็ในการสง่มอบสนิคา้ 

28.พนักงานแนะนําสนิคา้ 

29.มป้ีายแนะนําสนิคา้ยอดนิยม 

30.สมคัรสมาชกิเพือ่รบัสว่นลดจากราคาปกต ิ

31.ซือ้10แพค๊แถม1แพค๊ 

32.มแีคตตาลอคสนิคา้ใหด้ ู

33.มสีนิคา้ใหท้ดลองก่อนซือ้ 

34.จา่ยเงนิแบบผอ่นชาํระ 

3.91 

3.87 

3.96 

4.13 

4.27 

4.39 

4.30 

4.32 

3.81 

3.97 

3.94 

4.20 

3.96 

3.99 

3.48 

4.11 

3.82 

4.18 

4.19 

4.26 

4.31 

4.29 

4.28 

3.73 

3.99 

3.86 

3.89 

3.98 

4.11 

3.22 

4.01 

3.85 

4.07 

4.16 

4.27 

4.35 

4.30 

4.30 

3.77 

3.98 

3.90 

4.05 

3.97 

4.05 

3.35 

.796 

.815 

.948 

.638 

.614 

.616 

.624 

.665 

.901 

.757 

.913 

.841 

.826 

.788 

1.045 

จากตารางที่ 13. พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คน มคีวามต้องการต่อส่วนประสม

ทางการตลาดในการซื้อเครื่องประดบัผมโดยรวมมคีวามต้องการปัจจยัดงัน้ี18.ราคามีความ

เหมาะสมกบัสนิค้า (ค่าเฉลี่ย4.48) 15.สนิค้าที่มรีาคาถูก (ค่าเฉลี่ย4.42) 17.สนิค้าที่มตีิดป้าย

ราคาอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย4.39) 6.สินค้าที่คงทนแข็งแรง (ค่าเฉลี่ย4.36) 25.มีทางเดิน

สะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า (ค่าเฉลี่ย4.35) 27.มีความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า 

(ค่าเฉลี่ย4.30) 26.มีสินค้าเครื่องประดบัผมหลายประเภทให้เลือก (ค่าเฉลี่ย4.30) 4.สินค้ามี

ความแปลกใหม่ (ค่าเฉลีย่4.28) 24.การวางสนิคา้หยบิจบัไดส้ะดวก (ค่าเฉลีย่4.27) 14.สนิคา้มี

ความสะดวกในการใช ้(ค่าเฉลี่ย4.27) 5.สนิค้าที่ใช้แล้วเสรมิภาพลกัษณ์ให้กบัผู้ใช้ (ค่าเฉลี่ย

4.23) 9.สนิค้ามาใหม่ (ค่าเฉลี่ย4.21) 7.สนิค้าที่มคีวามนิยมตามกระแสแฟชัน่ (ค่าเฉลี่ย4.18) 

23.การจดัวางสนิคา้แยกประเภทอย่างชดัเจน (ค่าเฉลีย่4.16) 3.สามารถเลอืกสเีลอืกลายเองได้
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ในจาํนวน12ชิน้ (คา่เฉลีย่4.16) 16.มรีะดบัราคาสนิคา้เชน่ซือ้1ชิน้ไดร้าคา100บาท/ชิน้ซือ้3ชิน้ได้

ราคา90บาท/ชิน้ (คา่เฉลีย่4.15) 22.บรกิารสง่สนิคา้ถงึบา้น (ค่าเฉลีย่4.07) 33.มสีนิคา้ใหท้ดลอง

ก่อนซื้อ (ค่าเฉลี่ย4.05) 31.ซื้อ10แพ๊คแถม1แพ๊ค (ค่าเฉลี่ย4.05) 20.มีช่องทางการสัง่ซื้อทาง

LINE (คา่เฉลีย่4.01) 29.มป้ีายแนะนําสนิคา้ยอดนิยม(คา่เฉลีย่3.98) 32.มแีคตตาลอคสนิคา้ใหด้ ู

(ค่าเฉลี่ย3.97) 19.มีเว็บไซต์(Website)ให้ดูและสัง่ซื้อสนิค้า (ค่าเฉลี่ย3.96) 1.สินค้าที่มีบรรจุ

ภณัฑส์วยงาม (คา่เฉลีย่3.94) 30.สมคัรสมาชกิเพือ่รบัสว่นลดจากราคาปกต ิ(ค่าเฉลีย่3.90) 21.

มชี่องทางการสัง่ซื้อทางโทรศพัท ์(ค่าเฉลี่ย3.85) 28.พนักงานแนะนําสนิคา้ (ค่าเฉลีย่3.77) 10.

สนิคา้ที่ผลติในประเทศไทย (ค่าเฉลี่ย3.76) 8.สนิคา้ทีม่ดีาราใช ้(ค่าเฉลีย่3.67) 13.สนิคา้ทํามอื 

(Handmade) (ค่าเฉลี่ย3.63) 12.สนิค้าที่นําเขา้จากประเทศเกาหล ี(ค่าเฉลี่ย3.44) 34.จ่ายเงนิ

แบบผ่อนชําระ (ค่าเฉลี่ย3.35) 2.สนิคา้ที่ต้องซื้อ12ชิ้นขึน้ไป (ค่าเฉลี่ย3.18) 11.สนิคา้ที่นําเขา้

จากประเทศจนี (คา่เฉลีย่3.13) ตามลําดบั 

พบว่ากลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัไปขาย จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 100 คน มคีวามตอ้งการ

ต่อสว่นประสมทางการตลาดในการซือ้เครือ่งประดบัผมโดยรวม10อนัดบัแรกทีม่คีา่เฉลีย่สงูทีสุ่ด

มคีวามต้องการปัจจยัดงัน้ี 15.สนิคา้ที่มรีาคาถูก (ค่าเฉลี่ย4.46) 18.ราคามคีวามเหมาะสมกบั

สนิคา้ (ค่าเฉลีย่4.45) 25.มทีางเดนิสะดวกสบายในการเลอืกซื้อสนิคา้ (ค่าเฉลีย่4.39) 4.สนิคา้มี

ความแปลกใหม ่(คา่เฉลีย่4.38) 9.สนิคา้มาใหม ่(คา่เฉลีย่4.37) 27.มคีวามรวดเรว็ในการสง่มอบ

สินค้า (ค่าเฉลี่ย4.32) 17.สินค้าที่มีติดป้ายราคาอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย4.30) 26.มีสินค้า

เครือ่งประดบัผมหลายประเภทใหเ้ลอืก (ค่าเฉลีย่4.30) 6.สนิคา้ทีค่งทนแขง็แรง (ค่าเฉลีย่4.28) 

24.การวางสนิคา้หยบิจบัไดส้ะดวก (คา่เฉลีย่4.27) ตามลําดบั 

 พบว่ากลุ่มผูซ้ื้อเครื่องประดบัไปใช ้จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 100 คน มคีวามต้องการ

ต่อสว่นประสมทางการตลาดในการซือ้เครือ่งประดบัผมโดยรวม10อนัดบัแรกทีม่คีา่เฉลีย่สงูทีสุ่ด

มคีวามต้องการปัจจยัดงัน้ี 18.ราคามคีวามเหมาะสมกบัสนิคา้ (ค่าเฉลีย่4.51) 17.สนิคา้ที่มตีดิ

ป้ายราคาอยา่งชดัเจน (คา่เฉลีย่4.47) 6.สนิคา้ทีค่งทนแขง็แรง (คา่เฉลีย่4.43) 15.สนิคา้ทีม่รีาคา

ถูก (ค่าเฉลี่ย4.38) 25.มทีางเดนิสะดวกสบายในการเลอืกซื้อสนิคา้ (ค่าเฉลี่ย4.31) 26.มสีนิคา้

เครื่องประดับผมหลายประเภทให้เลือก (ค่าเฉลี่ย4.29) 14.สินค้ามีความสะดวกในการใช ้

(ค่าเฉลีย่4.28) 27.มคีวามรวดเรว็ในการส่งมอบสนิคา้ (ค่าเฉลีย่4.28) 24.การวางสนิคา้หยบิจบั

ไดส้ะดวก (คา่เฉลีย่4.26) 5.สนิคา้ทีใ่ชแ้ลว้เสรมิภาพลกัษณ์ใหก้บัผูใ้ช ้(คา่เฉลีย่4.24) ตามลําดบั 
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ตารางที ่14. คาํถามทีม่คีา่เฉลีย่มากทีสุ่ดแยกตามสว่นประสมทางการตลาด10อนัดบัแรก 

คํ า ถ า ม ด้ า น

ผลติภณัฑ ์

คาํถามดา้นราคา คํ า ถ า ม ด้ า น ช่ อ ง

ทางการจดัจาํหน่าย 

คํ า ถ า ม ด้ า น ก า ร

สง่เสรมิทางการตลาด 

6.สิ น ค้ า ที่ ค ง ท น

แข็ งแ รง  (ค่ า เฉ ลี่ ย

4.36) 

4.สนิคา้มคีวามแปลก

ใหม ่(คา่เฉลีย่4.28) 

14.สิ น ค้ า มี ค ว า ม

ส ะ ด ว ก ใน ก า ร ใ ช ้

(คา่เฉลีย่4.27) 

18.ร า ค า มี ค ว า ม

เหมาะสมกับสินค้า 

(คา่เฉลีย่4.48) 

15.สนิค้าที่มีราคาถูก 

(คา่เฉลีย่4.42) 

17.สินค้าที่มีติดป้าย

ราค าอ ย่ า งชัด เจ น 

(คา่เฉลีย่4.39) 

25.มี ท า ง เ ดิ น

สะดวกสบายในการ

เ ลื อ ก ซื้ อ สิ น ค้ า 

(คา่เฉลีย่4.35) 

27.มีความรวดเร็วใน

ก ารส่ งม อ บ สิน ค้ า 

(คา่เฉลีย่4.30) 

26.มี สิ น ค้ า

เค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ ผ ม

ห ล าย ป ร ะ เภ ท ให้

เลอืก (คา่เฉลีย่4.30) 

24.การวางสนิคา้หยบิ

จั บ ไ ด้ ส ะ ด ว ก 

(คา่เฉลีย่4.27) 

 

จากตารางที่ 14. ไดนํ้าขอ้คําถามที่มคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ด10อนัดบัแรกจากตารางที่ 4.7 มา

แยกตามส่วนประสมทางการตลาดทัง้4ดา้นเพื่อดูว่าดา้นใดที่กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คนให้

ความสาํคญัมากทีสุ่ด 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทัง้หมดให้ความสําคญัในด้านช่องทางการจดัจําหน่ายเพราะมี4ข้อ

คาํถามทีต่ดิอนัดบั 10 คา่เฉลีย่มากทีสุ่ดประกอบดว้ย  

25.มทีางเดนิสะดวกสบายในการเลอืกซือ้สนิคา้ (คา่เฉลีย่4.35) 

27.มคีวามรวดเรว็ในการสง่มอบสนิคา้ (คา่เฉลีย่4.30) 

26.มสีนิคา้เครือ่งประดบัผมหลายประเภทใหเ้ลอืก (คา่เฉลีย่4.30) 

24.การวางสนิคา้หยบิจบัไดส้ะดวก (คา่เฉลีย่4.27) 
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ส่วนท่ี 2การวิเคราะหข้์อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน 

การนําเสนอผลการวเิคราะหใ์นสว่นน้ีจะขึน้อยูก่บัสถติทิีเ่ลอืกใชโ้ดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1.การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ ANOVAจะรายงานผลการทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยของคําถามเชิงปรมิาณที่ได้จากแต่ละกลุ่มและสรุปว่ากลุ่มที่ต้องการ

เปรยีบเทยีบมคีวามแตกต่างทีม่นีัยสาํคญัทางสถติสิามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

ตารางที ่15. การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA 

คาํถามขอ้ที ่ คา่เฉลีย่ สว่น

เบีย่งเ

บน

มาตรฐ

าน 

ขนาด

ความ

แตกต่าง

ระหวา่ง

กลุ่ม 

ขนาด

ความ

แตกต่าง

ภายใน

กลุ่ม 

F-Ratio Sig 

2.สนิคา้ทีต่อ้งซือ้12ชิน้ขึน้ไป 

11.สนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศจนี 

19.มเีวบ็ไซต(์Website)ใหด้แูละ

สัง่ซือ้สนิคา้ 

9.สนิคา้มาใหม ่

1.สนิคา้ทีม่บีรรจุภณัฑส์วยงาม 

31.ซือ้10แพค๊แถม1แพค๊ 

4.สนิคา้มคีวามแปลกใหม ่

3.18 

3.13 

3.96 

 

4.21 

3.94 

4.05 

4.28 

1.175 

0.835 

0.822 

 

0.741 

0.900 

0.841 

0.715 

45.125 

12.500 

6.845 

 

5.120 

7.220 

4.805 

2.205 

229.750 

126.120 

127.750 

 

104.060 

154.060 

135.790 

99.670 

38.889 

19.624 

10.609 

 

9.742 

9.279 

7.006 

4.380 

.000 

.000 

.001 

 

.002 

.003 

.009 

.038 

จากตารางที่ 15. การวเิคราะห์ดว้ย ANOVA ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้2กลุ่มมลีกัษณะ

แตกต่างกนัเรยีงตามความสําคญัมากที่สุดดงัน้ี2.สนิค้าที่ต้องซื้อ12ชิ้นขึ้นไป(ค่าเฉลี่ย 3.18 , 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.175 , ขนาดความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 45.125 , ขนาดความ

แตกต่างภายในกลุ่ม 229.750 , F-Ratio 38.889 , Sig .000) 11.สนิคา้ที่นําเขา้จากประเทศจนี

(ค่าเฉลี่ย 3.13 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.835 , ขนาดความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 12.500 , 

ขนาดความแตกต่ างภายในกลุ่ม  126.120 , F-Ratio 19.624 , Sig .000) 19.มีเว็บ ไซต์

(Website)ให้ดูและสัง่ซื้อสินค้า(ค่าเฉลี่ย 3.96 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.822 , ขนาดความ

แตกต่างระหว่างกลุ่ม 6.845 , ขนาดความแตกต่างภายในกลุ่ม 127.750 , F-Ratio 10.609 , 

Sig .001) 9.สนิคา้มาใหม(่คา่เฉลีย่ 4.21 , สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.741 , ขนาดความแตกต่าง
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ระหว่างกลุ่ม 5.120 , ขนาดความแตกต่างภายในกลุ่ม 104.060 , F-Ratio 9.742 , Sig .002) 1.

สนิค้าที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม(ค่าเฉลี่ย 3.94 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.900 , ขนาดความ

แตกต่างระหว่างกลุ่ม 7.220 , ขนาดความแตกต่างภายในกลุ่ม 154.060 , F-Ratio 9.279 , 

Sig .003) 31.ซื้อ10แพ๊คแถม1แพ๊ค(ค่าเฉลี่ย 4.05 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.841 , ขนาด

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 4.805 , ขนาดความแตกต่างภายในกลุ่ม 135.790 , F-Ratio 

7.006 , Sig .009) 4.สนิคา้มคีวามแปลกใหม่(ค่าเฉลี่ย 4.28 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.715 , 

ขนาดความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 2.205 , ขนาดความแตกต่างภายในกลุ่ม 99.670 , F-Ratio 

4.380 , Sig .038)ตามลําดบั 

2.การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ Chi-Square จะรายงานผลการทดสอบ

วา่ลกัษณะส่วนบุคคลในขอ้คาํถามไหนทีส่ามารถบอกความแตกต่างของผูต้อบแบบสอบถามทัง้

2กลุ่มได ้

ตารางที ่16. การวเิคราะหค์วามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติขิองผูต้อบแบบสอบถามทัง้2

กลุ่มผูซ้ือ้ในลกัษณะสว่นบุคคลโดยใชก้ารทดสอบ Chi-Square 

คาํถามใน

แบบสอบถาม 

กลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปขาย กลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปใช ้ Sig 

เพศ ตวัเลอืกทีถ่กูเลอืกมากทีส่ดุคอื หญงิ 

ตวัเลอืกทีถ่กูเลอืกน้อยทีส่ดุคอื ชาย 

ตวัเลอืกทีถ่กูเลอืกมากทีส่ดุคอื หญงิ 

ตวัเลอืกทีถ่กูเลอืกน้อยทีส่ดุคอื ชาย 

.007 

ระดบัการศกึษา ตวัเลอืกทีถ่กูเลอืกมากทีส่ดุคอื ตํ่ากว่าปรญิญา

ตร ี

ตวัเลอืกทีถ่กูเลอืกน้อยทีส่ดุคอื สงูกว่าปรญิญา

ตร ี

ตวัเลอืกทีถ่กูเลอืกมากทีส่ดุคอื ปรญิญาตร ี

ตวัเลอืกทีถ่กูเลอืกน้อยทีส่ดุคอื สงูกว่าปรญิญา

ตร ี

.003 

อาชพี ตวัเลอืกทีถ่กูเลอืกมากทีส่ดุคอื ธุรกจิสว่นตวั 

ตวัเลอืกทีถ่กูเลอืกน้อยทีส่ดุคอื รบัราชการ 

ตวัเลอืกทีถ่กูเลอืกมากทีส่ดุคอื นักเรยีน/

นักศกึษา 

ตวัเลอืกทีถ่กูเลอืกน้อยทีส่ดุคอื รบัราชการ 

.000 

ท่านอยูใ่นช่วง

อายุ 

ตวัเลอืกทีถ่กูเลอืกมากทีส่ดุคอื 20-30ปี 

ตวัเลอืกทีถ่กูเลอืกน้อยทีส่ดุคอื 51ปีขึน้ไป 

ตวัเลอืกทีถ่กูเลอืกมากทีส่ดุคอื 20-30ปี 

ตวัเลอืกทีถ่กูเลอืกน้อยทีส่ดุคอื 41-50ปี,51ปี

ขึน้ไป 

.000 

จากตารางที ่16. การวเิคราะหค์วามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05โดย

ใช้การทดสอบChi-Square ลกัษณะส่วนบุคคลที่มคีวามแตกต่างของผูต้อบแบบสอบถามทัง้2

กลุ่มผูซ้ือ้ คอื เพศ (Sig .007) ระดบัการศกึษา (Sig .003) อาชพี (Sig .000) และ ท่านอยูใ่นชว่ง

อายุเท่าไร (Sig .000) 
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แผนภูมทิี่ 1. แสดงความแตกต่างของผูต้อบแบบสอบถามทัง้2กลุ่มผู้ซื้อในลกัษณะส่วน

บุคคลเรือ่ง เพศ 

จากแผนภูมิที่  1. แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างว่าเพศชายส่วนใหญ่ เป็นผู้ซื้ อ

เครือ่งประดบัผมไปขาย และ เพศหญงิสว่นใหญ่เป็นผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปใช ้

 

 

แผนภูมทิี่ 2. แสดงความแตกต่างของผูต้อบแบบสอบถามทัง้2กลุ่มผู้ซื้อในลกัษณะส่วน

บุคคลเรือ่ง ระดบัการศกึษา 

จากแผนภูมทิี ่2. แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างวา่ ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตรสี่วน

ใหญ่เป็นผู้ซื้อเครื่องประดับผมไปขาย และ ระดับการศึกษาปรญิญาตรสี่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อ

เครือ่งประดบัผมไปใช ้
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แผนภูมทิี่ 3. แสดงความแตกต่างของผูต้อบแบบสอบถามทัง้2กลุ่มผู้ซื้อในลกัษณะส่วน

บุคคลเรือ่ง อาชพี 

จากแผนภูมทิี ่3. แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างว่าผูท้ีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวัส่วนใหญ่เป็นผู้

ซือ้เครือ่งประดบัผมไปขาย และ นักเรยีน/นักศกึษาสว่นใหญ่เป็นผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปใช ้

 

 

แผนภมทิี่ 4.  แสดงความแตกต่างของผูต้อบแบบสอบถามทัง้2กลุ่มผูซ้ื้อในลกัษณะส่วน

บุคคลเรือ่ง ชว่งอายุ 

จากแผนภูมทิี่ 4. แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างว่าผูท้ีต่อบแบบสอบถามทีอ่ยู่ในช่วงอายุ

20-30ปีสว่นใหญ่เป็นผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปใช ้และ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามทีอ่ยูใ่นช่วงอายุ31-

40ปีสว่นใหญ่เป็นผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปขาย 

3.การวเิคราะหค์วามแตกตา่งระหวา่ง2กลุ่มโดยใช ้Discriminant Analysisเป็นการหาคา่

สมัประสทิธิต์วัแปรเอาไวส้รา้งสมการเสน้ตรง เพือ่พยากรณ์ผูต้อบแบบสอบถามวา่อยูใ่น2กลุม่

ใด และตรวจสอบวา่สมการเสน้ตรงน้ีมปีระสทิธภิาพในการพยากรณ์ไดด้มีากแคไ่หน 
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ตารางที ่17. ตาราง Canonical Discriminant Function Coefficients 

Canonical Discriminant Function Coefficients 

 Function 

1 

สนิคา้ทีม่บีรรจุภณัฑส์วยงาม .242 

สนิคา้ทีต่อ้งซือ้12ชิน้ขึน้ไป .552 

สามารถเลอืกสเีลอืกลายเองไดใ้นจาํนวน12ชิน้ -.077 

สนิคา้มคีวามแปลกใหม ่ .296 

สนิคา้ทีใ่ชแ้ลว้เสรมิภาพลกัษณ์ใหก้บัผูใ้ช ้ -.246 

สนิคา้ทีค่งทนแขง็แรง -.534 

สนิคา้ทีม่คีวามนิยมตามกระแสแฟชัน่ .118 

สนิคา้ทีม่ดีาราใช ้ -.006 

สนิคา้มาใหม ่ .371 

สนิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทย -.069 

สนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศจนี .801 

สนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศเกาหล ี -.336 

สนิคา้ทํามอื (Handmade) .213 

สนิคา้มคีวามสะดวกในการใช ้ .105 

สนิคา้ทีม่รีาคาถูก -.070 

มรีะดบัราคาสนิคา้เชน่ซือ้1ชิน้ไดร้าคา100บาท/ชิน้ ซือ้3ชิน้ไดร้าคา90บาท/ชิน้ -.007 

สนิคา้ทีม่ตีดิป้ายราคาอยา่งชดัเจน -.127 

ราคามคีวามเหมาะสมกบัสนิคา้ .238 

มเีวบ็ไซต(์Website)ใหด้แูละสัง่ซือ้สนิคา้ -.514 

มชีอ่งทางการสัง่ซือ้ทาง LINE -.175 

มชีอ่งทางการสัง่ซือ้ทางโทรศพัท ์ .365 

บรกิารสง่สนิคา้ถงึบา้น -.164 

การจดัวางสนิคา้แยกประเภทอยา่งชดัเจน -.353 

การวางสนิคา้หยบิจบัไดส้ะดวก .107 

มทีางเดนิสะดวกสบายในการเลอืกซือ้สนิคา้ .350 

มสีนิคา้เครือ่งประดบัผมหลายประเภทใหเ้ลอืก .092 

มคีวามรวดเรว็ในการสง่มอบสนิคา้ .211 
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ตารางที ่17. ตาราง Canonical Discriminant Function Coefficients (ต่อ) 

Canonical Discriminant Function Coefficients 

 Function 

1 

พนักงานแนะนําสนิคา้ .008 

มป้ีายแนะนําสนิคา้ยอดนิยม -.283 

สมคัรสมาชกิเพือ่รบัสว่นลดจากราคาปกต ิ .186 

ซือ้10แพค๊แถม1แพค๊ .101 

มแีคตตาลอคสนิคา้ใหด้ ู -.121 

มสีนิคา้ใหท้ดลองก่อนซือ้ -.360 

จา่ยเงนิแบบผอ่นชาํระ .271 

(Constant) -3.625 

จากตารางที ่17. แสดงถงึค่าสมัประสทิธิต์วัแปร Canonical ทําใหไ้ดส้มการเสน้ตรงทีใ่ช้

จาํแนก2กลุ่มสามารถเขยีนเป็นสมการเสน้ตรงไดด้งัน้ี 

Discriminant Score (Y) =.242*สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม+.552*สินค้าที่ต้องซื้อ12ชิ้นขึ้น

ไป+-.077*สามารถเลอืกสเีลอืกลายเองไดใ้นจาํนวน12ชิน้+.296*สนิคา้มคีวามแปลกใหม+่-.246*

สนิคา้ที่ใชแ้ล้วเสรมิภาพลกัษณ์ใหก้บัผูใ้ช+้-.534*สนิคา้ที่คงทนแขง็แรง+.118*สนิค้าที่มคีวาม

นิยมตามกระแสแฟชัน่+-.006*สินค้าที่มีดาราใช้+.371*สินค้ามาใหม่+-.069*สินค้าที่ผลิตใน

ประเทศไทย+ .801*สินค้าที่ นํ าเข้าจากประเทศจีน+ -.336*สินค้าที่ นํ าเข้าจากประเทศ

เกาหล+ี.213*สนิคา้ทํามอื (Handmade)+.105*สนิคา้มคีวามสะดวกในการใช+้-.070*สนิคา้ที่มี

ราคาถูก+-.007*มรีะดบัราคาสนิคา้เช่นซือ้1ชิน้ไดร้าคา100บาท/ชิน้ซือ้3ชิน้ไดร้าคา90บาท/ชิน้+-

.127*สนิคา้ทีม่ตีดิป้ายราคาอยา่งชดัเจน+.238*ราคามคีวามเหมาะสมกบัสนิคา้+-.514*มเีวบ็ไซต์

(Website)ใหดู้และสัง่ซือ้สนิคา้+-.175*มชี่องทางการสัง่ซื้อทาง LINE+.365*มชี่องทางการสัง่ซื้อ

ทางโทรศัพท์+-.164*บริการส่งสินค้าถึงบ้าน+-.353*การจัดวางสินค้าแยกประเภทอย่าง

ชดัเจน+.107*การวางสินค้าหยิบจบัได้สะดวก+.350*มีทางเดนิสะดวกสบายในการเลือกซื้อ

สนิคา้+.092*มสีนิคา้เครือ่งประดบัผมหลายประเภทใหเ้ลอืก+.221*มคีวามรวดเรว็ในการส่งมอบ

สนิคา้+.008*พนักงานแนะนําสนิคา้+-.283*มป้ีายแนะนําสนิคา้ยอดนิยม+.186*สมคัรสมาชกิเพือ่

รบัส่วนลดจากราคาปกต+ิ.101*ซื้อ10แพ๊คแถม1แพ๊ค+-.121*มแีคตตาลอคสนิคา้ใหดู้+-.360*มี

สนิคา้ใหท้ดลองก่อนซือ้+.271*จา่ยเงนิแบบผอ่นชาํระ-3.625 
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ตารางที ่18. ตาราง Wilks' Lambda 

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 .568 102.377 34 .000 

จากตารางที ่18. เป็นการนําเสนอสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมการจําแนกกลุ่มทีว่เิคราะหไ์ดว้า่มี

นัยสําคญัทางสถติหิรอืไม่ โดยพจิารณาที่ค่าความมนีัยสําคญั (Sig) น้อยกว่า .05 ซึ่งจากการ

วิเคราะห์เห็นได้ว่าสมการมีนัยสําคัญ (Sig) เท่ากับ .000 นัน้แสดงว่าสมการที่ได้จากการ

วเิคราะหจ์าํแนกกลุ่มสามารถจาํแนกออกเป็น 2 กลุ่มได ้

ตารางที ่19. ตาราง Eigenvalues 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 .761a 100.0 100.0 .657 

จากตารางที่ 19. เป็นการนําเสนอค่าEigenvalueและCanonical Correlation เน่ืองจาก

ข้อมูลที่กําหนดให้มี2กลุ่มจึงมีเพียงสมการเดียวและมีค่าEigenvalue เพียงค่าเดียวซึ่งมีค่า

เท่ากบั .761และมคี่าความสมัพนัธ์คาโนนิคอล (CanonicalCorrelation) เท่ากบั .657เมื่อนําค่า

Canonical Correlation มายกกําลงัสองจะเป็นค่าทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรในสมการจําแนกกลุ่ม

สามารถอธบิายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้รอ้ยละเท่าไรซึ่งกรณีน้ีอธบิายได ้(.657)2

เท่ากบั 43.2% 

ตารางที ่20. ตาราง Classification Results 

Classification Results 

ท่านซือ้เครือ่งประดบัผมทีต่ลาดสาํเพง็เพือ่อะไร Predicted Group Membership Total 

ซือ้ไปขาย ซือ้ไปใช ้

Original Count ซือ้ไปขาย 88 12 100 

ซือ้ไปใช ้ 19 81 100 

% ซือ้ไปขาย 88.0 12.0 100.0 

ซือ้ไปใช ้ 19.0 81.0 100.0 

จากตารางที่ 20. ผลการวเิคราะห์เป็นการบอกถึงประสทิธภิาพของสมการจําแนก(Hit 

Ratio)ว่าสามารถจําแนกกลุ่มได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดโดยเปรยีบเทียบกลุ่มที่แบ่งไว้เดิม 

(Original) กับการแบ่งกลุ่มที่ได้จากการทํานายจากสมการ(Predicted Group Membership) 
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พบว่าในกลุ่มผู้ซื้อไปขายเดิมมี100 คนแต่จากการทํานายโดยใช้สมการจําแนกกลุ่มพบว่า

ทํานายไดถู้กตอ้ง88 คนคดิเป็นรอ้ยละ88.0สว่นในกลุ่มผูซ้ือ้ไปใชเ้ดมิม1ี00 คนแต่ทํานายโดยใช้

สมการจําแนกกลุ่มไดถู้กตอ้ง81 คนคดิเป็นรอ้ยละ81.0เมื่อคดิรวมทัง้หมด (ทัง้200 คน) พบว่า

สมการจาํแนกกลุ่มไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 84.5 ((88+81)÷(100+100) = 84.5%) 

ตารางที ่21. ตาราง Prior Probabilities for Groups 

Prior Probabilities for Groups 

ท่านซือ้เครือ่งประดบัผมทีต่ลาดสาํเพง็เพือ่อะไร Prior Cases Used in Analysis 

Unweighted Weighted 

ซือ้ไปขาย .500 100 100.000 

ซือ้ไปใช ้ .500 100 100.000 

Total 1.000 200 200.000 

จากตารางที่ 21. บอกถงึการกําหนดค่าความน่าจะเป็นเบื้องตน้ที่แต่ละกรณีจะอยู่กลุ่ม

ใดกลุ่มหน่ึง ซื่งพบวา่ใหค้า่ Cproเท่ากบั 0.5 (0.52+0.52) 

จากตารางที่ 20. และ 21. สรุปไดว้่าการพยากรณ์ถูกต้องเฉลี่ย 84.5% (Hit Ratio) ซึ่ง

เมื่อนําไปพจิารณากบัค่า Cproเท่ากบั 0.5 แสดงว่าสมการเสน้ตรงน้ีมคีวามถูกต้องในระดบัที่

ยอมรบัได ้เน่ืองจากคา่ Hit Ratio มคีา่มากกวา่คา่ Cproอยูอ่ยา่งน้อย 25% จากการคาํนวณดงัน้ี 

(0.52+0.52)1.25 = 0.625*100 = 62.5% 

ตารางที ่22. ตาราง Functions at Group Centroids 

Functions at Group Centroids 

ท่านซือ้เครือ่งประดบัผมทีต่ลาดสาํเพง็เพือ่อะไร Function 

1 

ซือ้ไปขาย .868 

ซือ้ไปใช ้ -.868 

จากตารางที่ 22. ให้ค่ากลางของกลุ่ม(Group Centroids) เป็นค่าที่สามารถใชป้ระเมนิ

สมการจาํแนกคาโนนิคอลดว้ยคา่เฉลีย่ของกลุ่ม(Canonical Discriminant Functions Evaluated 

at Group Means) ผลการวเิคราะหเ์ป็นคะแนนดบิ (Unstandardized) ซึง่คา่กลางหาไดจ้ากการ

หาคะแนนจําแนกของแต่ละหน่วยวเิคราะห์โดยใชค้่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรคูณกบัค่าของตวั

แปรของแต่ละหน่วยวเิคราะหเ์มื่อไดค้ะแนนของแต่ละหน่วยจากสมการแลว้กห็าค่าเฉลีย่หรอืค่า

กลางของแต่ละกลุ่มไดโ้ดยเอาผลรวมของค่าคะแนนจําแนกของแต่ละหน่วยในกลุ่มนัน้หารดว้ย
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จาํนวนหน่วยในกลุม่นัน้จากตารางพบวา่กลุ่มผูซ้ือ้ไปขายมคีา่กลางของกลุ่ม (Group Centroids) 

เท่ากบั .868ส่วนกลุ่มผูซ้ื้อไปใชม้คี่า-.868 ซึง่แตกต่างกนัมากแสดงว่าสมการดงักล่าวสามารถ

จําแนกได้ดีในกรณีที่มีหน่วยวิเคราะห์ใหม่ก็สามารถคํานวณหาคะแนนจําแนกแล้วนํามา

เปรยีบเทยีบกบัคา่กลางของแต่ละกลุ่มถา้มแีนวโน้มเขา้ใกลค้า่กลางกลุ่มใดกม็โีอกาสในการเป็น

สมาชกิกลุ่มนัน้ๆ 

4.การวเิคราะหค์วามคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของDricriminant Analysis 

ตารางที ่23. ตารางสรปุการวเิคราะหปั์ญหาการพยากรณ์คลาดเคลื่อนแบบรายต่อราย 

ลําดบัที่

แบบสอบถาม 

Actual 

Group 

Predicted 

Group 

โอกาสใน

การสงักดั 

Predicted 

Group 

ระยะหา่ง

จาก 

Predicted 

Group 

โอกาสใน

การสงักดั 

Actual 

Group 

ระยะหา่ง

จาก 

Actual 

Group 

19 2 1 .886 .098 .114 4.197 

23 2 1 .939 .494 .061 5.945 

25 2 1 .602 .397 .398 1.222 

32 1 2 .651 .259 .349 1.505 

33 1 2 .700 .144 .300 1.837 

39 1 2 .991 3.346 .009 12.706 

50 1 2 .853 .021 .147 3.542 

55 1 2 .870 .053 .130 3.862 

56 1 2 .664 .225 .336 1.590 

62 1 2 .652 .257 .348 1.509 

68 1 2 .584 .452 .416 1.130 

79 1 2 .841 .008 .159 3.340 

90 1 2 .863 .037 .137 3.717 

103 1 2 .849 .016 .151 3.473 

107 1 2 .701 .141 .299 1.848 

117 2 1 .514 .696 .486 .812 

119 2 1 .733 .082 .267 2.101 

122 2 1 .560 .530 .440 1.015 

123 2 1 .788 .012 .212 2.637 
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ตารางที ่23. ตารางสรปุการวเิคราะหปั์ญหาการพยากรณ์คลาดเคลื่อนแบบรายต่อราย (ต่อ) 

ลําดบัที่

แบบสอบถาม 

Actual 

Group 

Predicted 

Group 

โอกาสใน

การสงักดั 

Predicted 

Group 

ระยะหา่ง

จาก 

Predicted 

Group 

โอกาสใน

การสงักดั 

Actual 

Group 

ระยะหา่ง

จาก 

Actual 

Group 

143 2 1 .570 .498 .430 1.060 

148 2 1 .742 .067 .258 2.182 

149 2 1 .684 .180 .316 1.720 

156 2 1 .600 .401 .400 1.214 

165 2 1 .695 .154 .305 1.803 

166 2 1 .924 .329 .076 5.333 

173 2 1 .749 .056 .251 2.248 

175 2 1 .557 .543 .443 .997 

183 2 1 .737 .075 .263 2.137 

188 2 1 .792 .010 .208 2.681 

189 2 1 .625 .330 .375 1.349 

197 2 1 .541 .597 .459 .927 

 

 

แผนภูมทิี ่5. Separate Group ของกลุ่มผูซ้ือ้ไปขาย 



53 

 

แผนภูมทิี ่6. Separate Group ของกลุ่มผูซ้ือ้ไปใช ้

จากตารางที่ 23. และ แผนภูมิที่ 5. , 6. จะแสดงปัญหาที่พบในการพยากรณ์ผู้ตอบ

แบบสอบถามแต่ละรายจากการใชส้มการเสน้ตรง โดยรายทีพ่ยากรณ์คลาดเคลื่อน เน่ืองจาก มี

ลกัษณะไมเ่ขา้พวกกบัทัง้ 2กลุ่ม ไดแ้ก่ ลําดบัที ่117 วธิกีารแกปั้ญหาคอือาจจะตอ้ง จดัเป็นกลุ่ม

ที ่3 หรอื เอาแบบสอบถามลําดบัที ่117 ออก และ รายที่พยากรณ์คลาดเคลื่อน เน่ืองจาก ขาด

คาํถามทีเ่ป็นตวัแปรสาํคญัอื่นๆ ไดแ้ก่ลําดบัที ่

19,23,25,32,33,39,50,55,56,68,79,90,103,107,119,122,123,143,148,149,156,165,1

66,173,175,183,188,189,197วิธีแก้ปัญหาคืออาจต้องเพิ่มคําถามที่จะใช้จําแนกอีกเพราะ

คาํถามอาจยงัไมเ่พยีงพอต่อคนเหล่าน้ี 
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5.การวเิคราะหค์วามสาํคญัของคาํถามทีใ่ชใ้นการจาํแนกกลุ่ม 

ตารางที ่24. ตาราง Structure Matrix 

Structure Matrix 

 Function 

1 

สนิคา้ทีต่อ้งซือ้12ชิน้ขึน้ไป .508 

สนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศจนี .361 

มเีวบ็ไซต(์Website)ใหด้แูละสัง่ซือ้สนิคา้ -.265 

สนิคา้มาใหม ่ .254 

สนิคา้ทีม่บีรรจุภณัฑส์วยงาม .248 

ซือ้10แพค๊แถม1แพค๊ .216 

สนิคา้มคีวามแปลกใหม ่ .171 

มชีอ่งทางการสัง่ซือ้ทาง LINE -.146 

จา่ยเงนิแบบผอ่นชาํระ .144 

สนิคา้ทีม่ดีาราใช ้ .144 

สนิคา้ทีม่ตีดิป้ายราคาอยา่งชดัเจน -.139 

บรกิารสง่สนิคา้ถงึบา้น -.134 

สนิคา้ทีค่งทนแขง็แรง -.131 

สามารถเลอืกสเีลอืกลายเองไดใ้นจาํนวน12ชิน้ .106 

สนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศเกาหล ี .106 

สนิคา้ทีม่คีวามนิยมตามกระแสแฟชัน่ .104 

สนิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทย .092 

มรีะดบัราคาสนิคา้เชน่ ซือ้1ชิน้ไดร้าคา100

บาท/ชิน้ ซือ้3ชิน้ไดร้าคา90บาท/ชิน้ 
.088 

มสีนิคา้ใหท้ดลองก่อนซือ้ -.088 

มทีางเดนิสะดวกสบายในการเลอืกซือ้สนิคา้ .075 

สนิคา้ทีม่รีาคาถูก .068 

ราคามคีวามเหมาะสมกบัสนิคา้ -.057 

การจดัวางสนิคา้แยกประเภทอยา่งชดัเจน -.054 

พนักงานแนะนําสนิคา้ .051 

สมคัรสมาชกิเพือ่รบัสว่นลดจากราคาปกต ิ .050 
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ตารางที ่24. ตาราง Structure Matrix (ต่อ) 

Structure Matrix 

 Function 

1 

มชีอ่งทางการสัง่ซือ้ทางโทรศพัท ์ .035 

มคีวามรวดเรว็ในการสง่มอบสนิคา้ .035 

สนิคา้มคีวามสะดวกในการใช ้ -.027 

สนิคา้ทํามอื (Handmade) .021 

มป้ีายแนะนําสนิคา้ยอดนิยม -.015 

สนิคา้ทีใ่ชแ้ลว้เสรมิภาพลกัษณ์ใหก้บัผูใ้ช ้ -.015 

มแีคตตาลอคสนิคา้ใหด้ ู -.014 

การวางสนิคา้หยบิจบัไดส้ะดวก .009 

มสีนิคา้เครือ่งประดบัผมหลายประเภทใหเ้ลอืก .009 

ตารางที ่25. ตาราง Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 

 Function 

1 

สนิคา้ทีม่บีรรจุภณัฑส์วยงาม .214 

สนิคา้ทีต่อ้งซือ้12ชิน้ขึน้ไป .595 

สามารถเลอืกสเีลอืกลายเองไดใ้นจาํนวน12ชิน้ -.063 

สนิคา้มคีวามแปลกใหม ่ .210 

สนิคา้ทีใ่ชแ้ลว้เสรมิภาพลกัษณ์ใหก้บัผูใ้ช ้ -.192 

สนิคา้ทีค่งทนแขง็แรง -.353 

สนิคา้ทีม่คีวามนิยมตามกระแสแฟชัน่ .091 

สนิคา้ทีม่ดีาราใช ้ -.006 

สนิคา้มาใหม ่ .269 

สนิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทย -.056 

สนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศจนี .639 

สนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศเกาหล ี -.293 

สนิคา้ทํามอื (Handmade) .177 

สนิคา้มคีวามสะดวกในการใช ้ .068 



56 

ตารางที ่25. ตาราง Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients (ต่อ) 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 

 Function 

1 

สนิคา้ทีม่รีาคาถูก -.048 

มรีะดบัราคาสนิคา้เชน่ ซือ้1ชิน้ไดร้าคา100

บาท/ชิน้ ซือ้3ชิน้ไดร้าคา90บาท/ชิน้ 

-.005 

สนิคา้ทีม่ตีดิป้ายราคาอยา่งชดัเจน -.089 

ราคามคีวามเหมาะสมกบัสนิคา้ .145 

มเีวบ็ไซต(์Website)ใหด้แูละสัง่ซือ้สนิคา้ -.413 

มชีอ่งทางการสัง่ซือ้ทาง LINE -.138 

มชีอ่งทางการสัง่ซือ้ทางโทรศพัท ์ .298 

บรกิารสง่สนิคา้ถงึบา้น -.154 

การจดัวางสนิคา้แยกประเภทอยา่งชดัเจน -.225 

การวางสนิคา้หยบิจบัไดส้ะดวก .066 

มทีางเดนิสะดวกสบายในการเลอืกซือ้สนิคา้ .216 

มสีนิคา้เครือ่งประดบัผมหลายประเภทใหเ้ลอืก .057 

มคีวามรวดเรว็ในการสง่มอบสนิคา้ .140 

พนักงานแนะนําสนิคา้ .007 

มป้ีายแนะนําสนิคา้ยอดนิยม -.214 

สมคัรสมาชกิเพือ่รบัสว่นลดจากราคาปกต ิ .170 

ซือ้10แพค๊แถม1แพค๊ .084 

มแีคตตาลอคสนิคา้ใหด้ ู -.100 

มสีนิคา้ใหท้ดลองก่อนซือ้ -.283 

จา่ยเงนิแบบผอ่นชาํระ .282 
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ตารางที ่26. ตารางวเิคราะหค์วามสาํคญัของตวัแปรทีใ่ชใ้นการจาํแนกกลุ่ม 

ลํ าดับ

ค ว าม

สาํคญั 

Structure Matrix Standardized Canonical 

Discriminant Function 

Coefficients 

ANOVA 

ขอ้คาํถาม คา่Loading ขอ้คาํถาม ค่ า

Standardiz

ed 

Coefficients 

ขอ้คาํถาม ค่ า F-

Ratio 

1 2.สนิคา้ทีต่อ้ง

ซือ้12ชิน้ขึน้ไป 

.508 11.สินค้าที่

นําเข้าจาก

ประเทศจนี 

.639 2.สนิคา้ที่

ตอ้งซือ้12

ชิน้ขึน้ไป 

38.889 

2 11.สิ น ค้ า ที่

นํ า เ ข้ า จ า ก

ประเทศจนี 

.361 2.สนิคา้ที่

ตอ้งซือ้12

ชิน้ขึน้ไป 

.595 11.สนิคา้ที่

นําเขา้จาก

ประเทศจนี 

19.624 

3 19.มี เว็ บ ไ ซ ต์

(Website)ใ ห้ ดู

และสัง่ซือ้สนิคา้ 

-.265 19.มี

เ ว็ บ ไ ซ ต์

( Website)ใ

ห้ ดู แ ล ะ

สัง่ซือ้สนิคา้ 

-.413 19.มี

เวบ็ไซต์

(Website)ใ

หด้แูละ

สัง่ซือ้สนิคา้ 

10.609 

4 9.สนิคา้มาใหม ่ .254 6.สนิคา้ที่

คงทน

แขง็แรง 

-.353 9.สนิคา้มา

ใหม ่

9.742 

5 1.สิ น ค้ า ที่ มี

บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์

สวยงาม 

.248 21.มี

ชอ่งทาง

การสัง่ซือ้

ทาง

โทรศพัท ์

.298 1.สนิคา้ทีม่ ี

บรรจุภณัฑ์

สวยงาม 

9.279 

6 31.ซื้ อ 10แ พ๊

คแถม1แพค๊ 

.216 12.สนิคา้ที่

นําเขา้จาก

ประเทศ

เกาหล ี

-.293 31.ซือ้10แพ๊

คแถม1แพค๊ 

7.006 
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ตารางที ่26. ตารางวเิคราะหค์วามสาํคญัของตวัแปรทีใ่ชใ้นการจาํแนกกลุ่ม(ต่อ) 

ลํ าดับ

ค ว าม

สาํคญั 

Structure Matrix Standardized Canonical 

Discriminant Function 

Coefficients 

ANOVA 

ขอ้คาํถาม คา่Loading ขอ้คาํถาม คา่

Standardiz

ed 

Coefficients 

ขอ้คาํถาม ค่ า F-

Ratio 

7 4.สินค้ามีความ

แปลกใหม ่

.171 33.มสีนิคา้

ใหท้ดลอง

ก่อนซือ้ 

-.283 4.สิ น ค้ า มี

ความแปลก

ใหม ่

4.380 

8 20.มชีอ่งทาง

การสัง่ซือ้ทาง

LINE 

-.146 34.จ่ายเงิน

แ บ บ ผ่ อ น

ชาํระ 

.282   

9 34.จ่ายเงนิแบบ

ผอ่นชาํระ 

.144 9.สินค้ามา

ใหม ่

.269   

10 8.สนิคา้ทีม่ ี

ดาราใช ้

.144 23.การจดั

วางสนิคา้

แยก

ประเภท

อยา่ง

ชดัเจน 

-.225   

จากตารางที่ 24. , 25. และ 26. เป็นการเปรยีบเทียบคําถามที่มคีวามสําคญั 10 อนัดบั

แรกทีส่ามารถใชใ้นการจําแนก 2 กลุ่มดว้ยวธิกีารวเิคราะหท์ีแ่ตกต่างกนั โดยการนําคําถามที่มี

ความสําคญัเหมอืนกนั5 คําถามจากการวเิคราะหท์ัง้ 3 วธิ ีคอื การวเิคราะห ์Structure Matrix , 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients และ ANOVA แต่ถา้ไม่ถงึ 5 ขอ้

กส็ามารถเอาคาํถามทีม่คีวามสาํคญัเหมอืนกนัจากการวเิคราะหแ์ค ่2 วธิไีด ้

สรปุ 5 คาํถามสาํคญัทีจ่ะใชใ้นการจาํแนก 2 กลุ่มประกอบดว้ย 

คาํถามขอ้ที ่1.สนิคา้ทีม่บีรรจุภณัฑส์วยงาม 

คาํถามขอ้ที ่2.สนิคา้ทีต่อ้งซือ้12ชิน้ขึน้ไป 
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คาํถามขอ้ที ่9.สนิคา้มาใหม ่

คาํถามขอ้ที ่11.สนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศจนี 

คาํถามขอ้ที ่19.มเีวบ็ไซต(์Website)ใหด้แูละสัง่ซือ้สนิคา้ 

6.การอธบิายลกัษณะสาํคญัทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม 

 

แผนภูมทิี ่7. คา่เฉลีย่รวมของ 5 คาํถามสาํคญั(จากขอ้ 5) 

ตารางที ่27. สรปุ Profile ของคน 2 กลุ่มจาก 5 คาํถามสาํคญั(จากขอ้ 5) 

5 ข้อคาํถามท่ีใช้ในการจาํแนก กลุ่มผูซ้ื้อไปขาย กลุ่มผูซ้ื้อไปใช้ 

1.สนิคา้ทีม่บีรรจุภณัฑส์วยงาม สงูกวา่คา่เฉลีย่รวม ตํ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม 

2.สนิคา้ทีต่อ้งซือ้12ชิน้ขึน้ไป สงูกวา่คา่เฉลีย่รวม ตํ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม 

9.สนิคา้มาใหม ่ สงูกวา่คา่เฉลีย่รวม ตํ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม 

11.สนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศจนี สงูกวา่คา่เฉลีย่รวม ตํ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม 

19.มเีวบ็ไซต(์Website)ใหด้แูละสัง่ซือ้สนิคา้ ตํ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม สงูกวา่คา่เฉลีย่รวม 

จากแผนภูมทิี ่7. และตารางที ่27. สรุปไดว้่ากลุ่มผูซ้ื้อไปขายมคีวามตอ้งการ สนิคา้ทีม่ ี

บรรจุภณัฑส์วยงาม, สนิคา้ทีต่อ้งซือ้12ชิน้ขึน้ไป , สนิคา้มาใหม่ , สนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศจนี
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มากกว่ากลุ่มผูซ้ื้อไปใช ้ซึง่ดไูดจ้ากค่าเฉลีย่รวมของกลุ่มผูซ้ื้อไปขายซึง่สูงกว่าค่าเฉลีย่รวมของ

ขอ้คําถามเหล่านัน้ส่วนค่าเฉลีย่รวมของกลุ่มผูซ้ื้อไปใชจ้ะอยู่ตํ่ากว่า และ กลุ่มผูซ้ื้อไปใชม้คีวาม

ตอ้งการ เวบ็ไซต(์Website)ใหดู้และสัง่ซื้อสนิคา้ มากกว่ากลุ่มผูซ้ื้อไปขาย ซึ่งดูไดจ้ากค่าเฉลี่ย

รวมของกลุ่มผูซ้ือ้ไปใชซ้ึง่สงูกวา่คา่เฉลีย่รวมของขอ้คาํถามนัน้สว่นคา่เฉลีย่รวมของกลุ่มผูซ้ือ้ไป

ขายจะอยูต่ํ่ากวา่ 



 

 

บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเรือ่ง การศกึษาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผูซ้ื้อเครือ่งประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม 

ผู้ซื้อเครื่องประดับผมไปใช้ โดยใช้ปัจจยัด้าน ความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาด

กรณีศกึษาเครื่องประดบัผมในตลาดสําเพง็ เขตสมัพนัธวงศ์กรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค์

ของการวจิยัดงัน้ี 

1.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่ม ผู้ซื้อ

เครือ่งประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม ผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปใช ้

2.เพื่อค้นหาปัจจยัด้านความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถใช้ในการ

จาํแนกกลุ่ม ผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม ผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปใช ้

วธิกีารเกบ็ขนาดกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบโควตา้โดยจะเกบ็ขอ้มลูของกลุ่ม

ผูซ้ื้อเครื่องประดบัผมไปขาย จํานวน 100 คน และ กลุ่มผูซ้ื้อเครือ่งประดบัไปใช ้จํานวน 100 

คน  

โดยการแจกและเกบ็แบบสอบถาม จะเป็นการแจกและเกบ็ดว้ยตนเอง และใหพ้อ่คา้แมค่า้

ทีรู่จ้กักนัเป็นผูแ้จกและเก็บแบบสอบถามดว้ย วธิกีารแจกกจ็ะแจกลูกคา้ที่มาซื้อเครือ่งประดบั

ผมทีร่า้น หรอืลูกคา้ทีเ่ดนิดสูนิคา้ในบรเิวณตลาดสาํเพง็ 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 1 ชุด โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น 

ดงัต่อไปน้ี 

สว่นที ่1สอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นตวั ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที่  2สอบถามเกี่ยวกับความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ

เครื่องประดบัผม เป็นแบบสอบถามแบบLikert-Scale 5 ระดบัความต้องการ คอื ไม่ต้องการ

อยา่งยิง่ ไมต่อ้งการ เฉยๆ ตอ้งการ ตอ้งการอยา่งยิง่ 
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การวเิคราะหข์อ้มูลใชโ้ปรแกรมประมวลผลโดยใชค้่าสถติใินการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ การแจก

แจงความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) โดยวเิคราะหแ์ละทดสอบสมมตฐิานที่ตัง่ไว้

โดย One-Ways ANOVA และ Drscriminant Analysis 

สรปุผลการศึกษา 

ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผู้ซื้อเครื่องประดบัผมไปขาย กับกลุ่ม ผู้ซื้อ

เครือ่งประดบัผมไปใช ้โดยใชปั้จจยัดา้น ความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดกรณีศกึษา

เครื่องประดบัผมในตลาดสําเพ็ง เขตสมัพนัธวงศ์กรุงเทพมหานคร โดยเทคนิคการวเิคราะห์

จาํแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) ในการวเิคราะหห์าดชันีจําแนกกลุ่มตวัชีว้ดัทัง้หมดซึง่ผล

ของการวเิคราะห์โดยโปรแกรมสําเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร์ โดยการเก็บขอ้มูลในครัง้น้ีผู้ตอบ

แบบสอบถามมลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์เป็นเพศหญิงรอ้ยละ 77 เป็นเพศชายรอ้ยละ 23 

ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี รอ้ยละ 45 จบการศกึษาปรญิญาตร ีรอ้ยละ 46.5 มอีาชพี

ธุรกจิสว่นตวั รอ้ยละ 40 มรีายไดต้่อเดอืนในชว่ง 15,000-30,000 บาท รอ้ยละ 39 และส่วนใหญ่

อาศยัอยูใ่นกรงุเทพฯ รอ้ยละ 66 โดยทีปั่จจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีม่ผีลในการแบ่งกลุ่มผูซ้ือ้ไป

ขายกบักลุ่มผูซ้ือ้ไปใชท้ีแ่ตกต่างกนั คอื เพศ ระดบัการศกึษา อาชพี ช่วงอายุ โดย กลุ่มผูซ้ื้อไป

ขายสว่นใหญ่จะเป็นเพศชาย ระดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิาตร ีอาชพีธุรกจิสว่นตวั อายุประมาณ

20-40ปี และกลุ่มผูซ้ื้อไปใชส้่วนใหญ่จะเป็นเพศหญงิ ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเป็นนักเรยีน/

นักศึกษา อายุประมาณ20-30ปีโดยผลของการศกึษาตามวตัถุประสงค์ของการศกึษา สรุปได้

ดงัน้ี 

จากการศกึษาปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อสว่นประสมทางการตลาดของผูซ้ือ้เครือ่งประดบั

ผมพบว่าในดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดของทัง้2กลุ่ม(วตัถุประสงคท์ี1่)นัน้มี

ความต้องการด้านผลิตภณัฑ์ที่คงทนแขง็แรง (ค่าเฉลี่ย4.36) , มคีวามแปลกใหม่ (ค่าเฉลี่ย

4.28) ,มคีวามสะดวกในการใช ้(คา่เฉลีย่4.27), เป็นสนิคา้มาใหม ่(คา่เฉลีย่4.21)ความต้องการ

ด้านราคานัน้ใหค้วามสาํคญัในเรือ่งของ ราคามคีวามเหมาะสมกบัสนิคา้ (คา่เฉลีย่4.48), มรีาคา

ถูก (ค่าเฉลีย่4.42) , ตดิป้ายราคาอย่างชดัเจน (ค่าเฉลี่ย4.39) , มรีะดบัราคาสนิคา้เช่นซื้อ1ชิ้น

ได้ราคา100บาท/ชิ้นซื้อ3ชิ้นได้ราคา90บาท/ชิ้น (ค่าเฉลี่ย4.15) ความต้องการด้านช่องทาง

การจดัจาํหน่ายทีม่ทีางเดนิสะดวกสบายในการเลอืกซื้อสนิคา้ (ค่าเฉลีย่4.35), ความรวดเรว็ใน

การส่งมอบสินค้า (ค่าเฉลี่ย4.30) , มีสนิค้าเครื่องประดบัผมหลายประเภทให้เลือก (ค่าเฉลี่ย
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4.30) , การวางสนิคา้หยบิจบัไดส้ะดวก (ค่าเฉลี่ย4.27) ส่วนความต้องการด้านการส่งเสริม

ทางการตลาดนัน้ทัง้2กลุ่มใหค้วามสําคญัในเรือ่งของ การมสีนิคา้ใหท้ดลองก่อนซื้อ (ค่าเฉลี่ย

4.05), การซื้อ10แพ๊คแถม1แพ๊ค (ค่าเฉลี่ย4.05) , การมป้ีายแนะนําสินค้ายอดนิยม(ค่าเฉลี่ย

3.98) , การมแีคตตาลอคสนิคา้ใหด้ ู(คา่เฉลีย่3.97) 

จากการคน้หาปัจจยัดา้นความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถใชใ้นการ

จาํแนกกลุ่ม ผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม ผูซ้ื้อเครือ่งประดบัผมไปใช(้วตัถุประสงคท์ี2่) 

พบว่ามปัีจจยั2ด้านที่ทําให้แยกจากกนั คอืปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องของ สนิค้าที่มีบรรจุ

ภณัฑ์สวยงาม สนิคา้ที่ต้องซื้อ12ชิ้นขึน้ไป สนิคา้มาใหม่ สนิคา้ที่นําเขา้จากประเทศจนี โดยที่

ปัจจยัดา้นผลติภณัฑเ์หล่าน้ีทางดา้นกลุ่มผูซ้ือ้ไปขายมคีวามตอ้งการทีม่ากกวา่ สว่นกลุ่มผูซ้ือ้ไป

ใชม้คีวามต้องการน้อยกว่าและ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายในเรื่องของ การมเีวบ็ไซต์

(Website)ใหด้แูละสัง่ซือ้สนิคา้ ในสว่นน้ีกลุ่มผูซ้ือ้ไปใชม้คีวามตอ้งการมากกวา่ สว่นกลุ่มผูซ้ือ้ไป

ขายมคีวามตอ้งการที่น้อยกว่า ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าสิง่ทีม่คีวามสําคญัที่จะจําแนกความแตกต่าง

ของผูซ้ื้อเครือ่งประดบัผมไดด้คีวรจะใหค้วามสําคญัในดา้นผลติภณัฑ์และดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

อภิปรายผล 

จากการศกึษาปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อสว่นประสมทางการตลาดของผูซ้ือ้เครือ่งประดบั

ผมในตลาดสําเพ็ง เขตสมัพนัธวงศ์กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าประเด็นในเรื่องของ 

สนิคา้มาใหมก่ลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมทัง้2กลุ่มมคีวามตอ้งการสนิคา้มาใหมเ่ป็นอยา่งมาก ทัง้น้ี

อาจเป็นเพราะวา่ผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปขายตอ้งการแฟชัน่ใหม่ๆ เทรนดใ์หม่ๆ เพือ่เป็นการเพิม่

ยอดขายและผู้ซื้อเครื่องประดบัผมไปใชอ้าจจะต้องการเพื่อเป็นผู้นําเทรนด์ สอดคล้องกบั ธรี

ศกัดิ ์เกตุหริญั (2547) ทีศ่กึษาเรือ่ง การเปิดรบัขา่วสารและพฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผา้แฟชัน่ของ

ไทย : ศึกษาเฉพาะวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างจะสนใจ

เปิดรบัข่าวสารรายการสนิคา้ออกใหม่ จากการจดัวางเสื้อผา้หน้ารา้นและการตกแต่งหน้ารา้น 

ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะสนิคา้ประเภทแฟชัน่อย่างเสือ้ผา้และเครือ่งประดบัผมมคีวามตอ้งการแฟชัน่

สนิค้าใหม่ๆและเทรนด์ใหม่ๆอยู่เสมอ ประเดน็ต่อมาในเรื่องของ ราคาที่มคีวามเหมาะสมกบั

สนิคา้กลุ่มผูซ้ื้อเครือ่งประดบัผมทัง้2กลุ่มมคีวามตอ้งการเป็นอย่างมาก ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้

ซือ้เครือ่งประดบัผมตอ้งการสนิคา้ทีม่คีุณคา่และเหมาะสมกบัราคาโดยทีไ่มไ่ดส้นใจวา่สนิคา้จะมี



64 

ราคาถูกหรอืแพงแต่ผูซ้ื้อรบัรูถ้งึคุณค่าที่ดขีองสนิคา้นัน้เป็นหลกั สอดคล้องกบั คอตเลอร ์และ

อารม์สตรอง (2552) ทีก่ล่าววา่ การกําหนดราคาโดยอา้งองิคุณคา่ ผูข้ายจะทําการประเมนิความ

ต้องการและรบัรูคุ้ณค่าของผูซ้ื้อ จากนัน้จงึกําหนดราคา โดยใช้การรบัรูคุ้ณค่าของลูกคา้เป็น

หลกั คุณค่าและราคาทีต่ัง้ไวน้ัน้เป็นสิง่ทีนํ่ามาใชใ้นการตดัสนิใจว่าควรจะมตีน้ทุนในดา้นใดบา้ง 

“คุณค่าที่ด”ี ไม่ไดห้มายถงึ “ราคาตํ่าเสมอไป” ซึง่ยงัสอดคลอ้งกบั วรารตัน์ ตาดม่วง (2548) ที่

ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมของผู้บรโิภคที่มตี่อความต้องการซื้อเครื่องประดบัเงนิในถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ราคาของสนิคา้มคีวามเหมาะสม อยู่ในระดบัปานกลาง 

ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ ผู้ซื้อเครื่องประดับไม่ได้คาดหวงัว่าราคาสินค้าจะถูกหรอืแพงแต่ผู้ซื้อ

คาดหวงัถงึประสทิธภิาพของสนิคา้ทีเ่หมาะสมกบัราคานัน้ 

จากการคน้หาปัจจยัดา้นความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถใชใ้นการ

จาํแนกกลุ่ม ผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม ผูซ้ื้อเครือ่งประดบัผมไปใช ้ผลการวจิยัพบว่า

สนิคา้ทีม่บีรรจุภณัฑส์วยงามทางดา้นกลุ่มผูซ้ื้อไปขายมคีวามตอ้งการทีม่ากกวา่ สว่นกลุ่มผูซ้ื้อ

ไปใชม้คีวามต้องการน้อยกว่า ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่าผูซ้ื้อเครือ่งประดบัผมไปขายอาจตอ้งการ

บรรจุภณัฑ์ที่มคีวามสวยงามเพื่อดงึดูดความสนใจกบัผู้ซื้อแล้วเป็นการเพิม่ยอดขายส่วนผูซ้ื้อ

เครือ่งประดบัผมไปใชอ้าจจะใหค้วามสําคญัทีน้่อยกว่าเพราะผูซ้ื้ออาจจะใหค้วามสําคญัในเรือ่ง

ของผลติภณัฑข์า้งในมากกว่าเมือ่ซือ้มาใชแ้ลว้กจ็ะไมไ่ดเ้กบ็บรรจุภณัฑไ์ว ้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

ของ คอตเลอร ์และอารม์สตรอง (2552) ทฤษฎีส่วนปะสมทางการตลาดซึ่งในด้านผลติภณัฑ ์

การบรรจุภณัฑต์ัง้แต่ดัง่เดมิบรรจุภณัฑม์ไีวแ้คป่กป้องหรอืบรรจุผลติภณัฑ ์แต่ในปัจจุบนั บรรจุ

ภณัฑ์มคีวามสําคญัเพิม่มากขึน้จนกลายเป็นเครื่องมอืที่สําคญั การเพิม่ขึน้ของคู่แข่งที่มากขึน้ 

ลว้นเป็นสิง่ทีท่ําใหเ้กดิการพฒันาหบีหอ่บรรจุภณัฑเ์พือ่ชว่ยงานขายมากขึน้ เป็นการสรา้งความ

สนใจใหก้บัลูกคา้ที่พบเห็น การออกแบบหรอืเปลีย่นแปลงบรรจุภณัฑ์ที่ดจีะช่วยเพิม่ยอดขาย

เพิม่ปรมิาณการขายเหนือคูแ่ขง่ได ้

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษาครัง้น้ี 

จากการศึกษางานวจิยัในครัง้น้ีทําให้ผู้ศึกษาได้รูถ้ึงความต้องการต่อส่วนประสมทาง

การตลาดของกลุ่มผู้ซื้อประดับผมไปขายกับกลุ่มผู้ซื้อเครื่องประดับผมไปใช้ที่เหมือนและ

แตกต่างกนั ซึง่ผลการศกึษาทีไ่ดใ้นครัง้น้ีจะนําไปแกปั้ญหาทีผู่ศ้กึษาตอ้งการทีจ่ะแกไ้ขปัญหาที่
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ไดก้ล่าวไวใ้นบทที ่1 ว่ามปัีญหาในเรือ่งของสนิคา้คงคลงัมากเกนิไปทําใหเ้กดิสนิคา้คงคา้งเป็น

จํานวนมาก โดยงานวจิยัชิน้น้ีจะนําผลที่ไดไ้ปเพื่อแก้ปัญหาการจดัการสนิคา้คงค้าง โดยแบ่ง

ตามแผนรวมและแผนเฉพาะกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

แผนรวม 

1.ควรนําสนิคา้คงคา้งมาขายในราคาทีถู่ก เน่ืองจากผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมทัง้2กลุม่มคีวาม

ตอ้งการสนิคา้ราคาถูกเพราะถา้ลูกคา้เหน็สนิคา้ราคาถูกกเ็ป็นทีส่นใจและจะเขา้มาดมูาชมสนิคา้ 

2.ควรตัง้ราคาสนิคา้ใหม้คีวามเหมาะสมกบัสนิคา้ เน่ืองจากผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมทัง้2กลุ่ม

ให้ความสําคญักับราคาที่มีความเหมาะสมกับตัวสินค้า เช่น สินค้าที่มีขนาดเล็กและทําจาก

พลาสตกิควรตัง้ราคาไมแ่พงกน่็าทีจ่ะจงูใจลูกคา้ได ้

3.ควรจดัรา้นคา้ให้มทีางเดนิสะดวกสบายวางสนิค้าให้หยบิจบัไดง้่าย ไม่ควรวางสนิค้า

เกะกะทางเดนิ ต้องมพีนักงานจดัรา้นใหเ้ป็นระเบยีบ เน่ืองจากผูซ้ื้อเครือ่งประดบัผมทัง้2กลุ่ม

ตอ้งการรา้นคา้ทีม่ทีางเดนิสะดวกสบายและหยบิจบัสนิคา้ไดง้า่ย 

4.สนิคา้ทุกรายการในรา้นควรมป้ีายราคาบอกอย่างชดัเจน เน่ืองจากผูซ้ื้อเครื่องประดบั

ผมทัง้2กลุ่มตอ้งการสนิคา้ทีม่ตีดิป้ายราคาอยา่งชดัเจน เพือ่ใหลู้กคา้รูร้าคาไดท้นัท ีลูกคา้จะได้

ไมต่อ้งถามผูข้าย และลูกคา้ไมต่อ้งกลวัวา่ผูข้ายจะขายแพงกวา่รา้นอื่น 

5.ควรมสีนิคา้เครือ่งประดบัผมหลายประเภทใหลู้กคา้ไดเ้ลอืก เน่ืองจากผูซ้ือ้เครือ่งประดบั

ผมทัง้2กลุ่มมคีวามตอ้งการเลอืกดูสนิคา้เครือ่งประดบัผมหลายๆประเภท เพราะลูกคา้ทีเ่ขา้มา

ในรา้นก็อยากที่จะเลือกชมสนิค้าหลายๆประเภทเพื่อที่จะได้ซื้อไปขายหรอืซื้อไปใช้ให้เสรจ็

ภายในรา้นเดยีวไมต่อ้งไปหลายๆรา้น 

6.ก่อนที่จะนําสนิค้าคงคา้งมาวางจําหน่ายที่รา้นควรมกีารตรวจสอบคุณภาพของสนิค้า

ก่อนวางจําหน่ายว่าสนิคา้ชํารุดหรอืไม่ และควรเลอืกสนิคา้ที่มคีวามคงทนแขง็แรงมาจําหน่าย 

เน่ืองจากผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมทัง้2กลุ่มมคีวามตอ้งการสนิคา้ทีม่คีวามคงทนแขง็แรง 

7.เมื่อลูกคา้สัง่ซื้อสนิคา้เรยีบรอ้ยแล้วควรดําเนินการจดัส่งใหร้วดเรว็เพื่อใหท้นัต้องการ

ขายและการใช้ของลูกค้า เน่ืองจากผู้ซื้อเครื่องประดบัผมทัง้2กลุ่มมีความต้องการการจดัส่ง

สนิคา้ทีร่วดเรว็ เพือ่เป็นการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ ลูกคา้จะไดม้าใชบ้รกิารต่อไป 
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แผนเฉพาะกลุ่ม 

1.นําสนิคา้มาใส่ในบรรจุภณัฑท์ีม่คีวามสวยงาม เพือ่เป็นการสรา้งความสนใจใหก้บัลูกคา้

ทีพ่บเหน็ การออกแบบหรอืเปลีย่นแปลงบรรจุภณัฑท์ีด่จีะชว่ยเพิม่ยอดขายเพิม่ปรมิาณการขาย

เหนือคู่แขง่ เน่ืองจากกลุ่มผูซ้ือ้เครือ่งประดบัผมไปขายมคีวามตอ้งการในเรือ่งของ สนิคา้มบีรรจุ

ภณัฑส์วยงาม 

2.ในดา้นการขายใหม้กีารขายสนิคา้ทีต่อ้งซือ้12ชิน้ขึน้ไปโดยใหร้าคาทีถู่กกวา่ทีจ่ะตอ้งซื้อ

1-3ชิน้เพราะจากผลวจิยักลุ่มผูซ้ื้อเครือ่งประดบัผมไปขายมคีวามตอ้งการทีจ่ะซือ้สนิคา้12ขึน้ไป

เพื่อที่จะนําไปขายต่ออีกจงึต้องมีส่วนลดในเรื่องของการที่ต้องซื้อจํานวนมากๆเพื่อเป็นการ

ระบายสนิคา้ใหข้ายออกไวไวดว้ย 

3.หาสนิคา้ใหม่ๆมาขายอย่างสมํ่าเสมอเพราะกลุ่มผูซ้ื้อเครือ่งประดบัผมไปขายก็มคีวาม

ตอ้งการแฟชัน่ใหม่ๆเทรนด์ใหม่ๆเพื่อเป็นการเพิม่ยอดขายและดงึดูดลูกคา้ดงันัน้เพื่อเป็นการ

ระบายสนิคา้ทีย่งัคงคา้งอยู่กจ็ะใชว้ธิกีารโดยการส่งเสรมิการขาย เช่น ถา้ลูกคา้ซื้อสนิคา้มาใหม่

จะสามารถซือ้สนิคา้ทีค่งคา้งในราคาทีล่ดลง50เปอรเ์ซน็ต ์

4.ในดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ควรมกีารพฒันาเวบ็ไซต์(Website)ลงสนิค้าที่มอียู่ใน

รา้นให้ครบถ้วนให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานInternet เพราะปัจจุบนัผู้บรโิภคเริม่จะหาข้อมูล

สินค้าในInternet เป็นการขยายช่องทางในการจัดจําหน่ายเพื่อเป็นการระบายสินค้าเพิ่ม

ยอดขายผูบ้รโิภคเขา้ถงึรา้นเราไดม้ากขึน้ 

ขอ้เสนอสาํหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป 

1.เน่ืองจากในการศกึษาครัง้น้ีมกีารเกบ็ขอ้มูลตวัอย่างเพยีง 200 คน และมเีวลาจาํกดั ใน

การศกึษาครัง้ต่อไปผูท้ีส่นใจจะศกึษาเรือ่งน้ีอกีครัง้ควร เกบ็ขอ้มูลตวัอย่างเพิม่มากขึน้ เพือ่การ

วเิคราะหท์ีด่ขี ึน้ 

2.ควรหาประเดน็คําถามที่สอดคล้องกบัปัญหาของการศกึษาเพื่อนําผลการศกึษาน้ีไปใช้

ประโยชน์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและงา่ยต่อการสรปุและอภปิรายผล 

3.ผูท้ีจ่ะทําการศกึษาคน้ควา้ตอ้งมคีวามเขา้ใจกระบวนขัน้ตอนทัง้หมดใน5บทเป็นอยา่งดี

ก่อนจะทําใหง้า่ยต่อการทํา 

4.ควรมกีารทบทวนวรรณกรรมใหม้ากๆเพือ่นํามาใชใ้นการ 

5.ควรหาเรือ่งแนวคดิการคา้ปลกีมาเพิม่เตมิ 
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ภาคผนวก



 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เรือ่ง การศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผูซ้ื้อเครือ่งประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม ผูซ้ื้อ

เครือ่งประดบัผมไปใช้ โดยใช้ปัจจยัด้านความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาด ใน

ตลาดสาํเพง็ เขตสมัพนัธวงศ ์

แบบสอบถามฉบับน้ีจดัทําขึ้นเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการศึกษาในการทํา

รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเอง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา ตามหลักสูตรปรญิญา

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยแบบสอบถามน้ีจะไม่ระบุชื่อและทีอ่ยู ่

ของผูต้อบแบบสอบถาม ดงันัน้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดต้ามความจรงิและทางผูว้จิยั

ตอ้งขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสําหรบัผูต้อบแบบสอบถามทีเ่สยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ครัง้น้ี 

นักศกึษาระดบัปรญิญาโท 

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คาํช้ีแจงโปรดพิจารณาข้อความของคาํถามแต่ละข้อและให้ท่านคาํเครื่องหมายลงใน

ช่องว่างท่ีตรงกบัข้อเทจ็จริงของท่านมากท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 1 สอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นตวั 

1.ท่านซ้ือเครือ่งประดบัผมท่ีตลาดสาํเพง็เพ่ืออะไร 

 

ซือ้ไปขาย  ซือ้ไปใช ้
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2.เพศ 

 

ชาย  หญงิ 

 

3.ระดบัการศึกษา 

 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  ปรญิญาตร ี  สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 

4.อาชีพ 

 

นักเรยีน/นักศกึษา  พนักงานบรษิทัเอกชน 

 

รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ ธุรกจิสว่นตวั  อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………. 

 

5.ท่านอยู่ในช่วงอายเุท่าไร 

 

ตํ่ากวา่ 20 ปี  20-30 ปี  31-40 ปี 

 

41-50 ปี  51ปีขึน้ไป 

 

6.ท่านมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงใด 

 

ตํ่ากวา่ 15,000 บาท  15,000-30,000 บาท  30,001-45,000 บาท 

 

45,001-60,000 บาท  60,001-75,000บาท  75,001 บาทขึน้ไป 

7.ท่านอาศยัอยู่ในภาคใด 
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กรงุเทพฯ/ปรมิณฑล  ภาคเหนือ  ภาคกลาง 

 

ภาคใต ้ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ส่วนท่ี  2 สอบถามเกี่ยวกับความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการซื้อ

เครือ่งประดบัผม 

คาํช้ีแจงโปรดพิจารณาข้อความของคาํถามแต่ละข้อและให้ท่านคาํเครื่องหมายลงใน

ช่องว่างท่ีตรงกบัข้อเทจ็จริงของท่านมากท่ีสดุ 

ความต้องการต่อส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือ

เครือ่งประดบัผม 

ไม่

ต้องการ

อย่างย่ิง 

ไม่

ต้องการ 
เฉยๆ ต้องการ 

ต้องการ

อย่างย่ิง 

ความต้องการต่อผลิตภณัฑ ์      

1.สนิคา้ทีม่บีรรจุภณัฑส์วยงาม      

2.สนิคา้ทีต่อ้งซือ้12ชิน้ขึน้ไป      

3.สามารถเลอืกสเีลอืกลายเองได้

ในจาํนวน12ชิน้ 
     

4.สนิคา้มคีวามแปลกใหม ่      

5.สนิคา้ทีใ่ชแ้ลว้เสรมิภาพลกัษณ์

ใหก้บัผูใ้ช ้
     

6.สนิคา้ทีค่งทนแขง็แรง      

7.สนิคา้ทีม่คีวามนิยมตามกระแส

แฟชัน่ 
     

8.สนิคา้ทีม่ดีาราใช ้      

9.สนิคา้มาใหม ่      

10.สนิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทย      

11.สนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศจนี      

12.สนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศ      
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เกาหล ี

13.สนิคา้ทํามอื (Handmade)      

14.สนิคา้มคีวามสะดวกในการใช ้      

ความต้องการด้านราคา      

15.สนิคา้ทีม่รีาคาถูก      

16.มรีะดบัราคาสนิคา้เชน่ ซือ้1ชิน้

ไดร้าคา100บาท/ชิน้ ซือ้3ชิน้ได้

ราคา90บาท/ชิน้ 

     

17.สนิคา้ทีม่ตีดิป้ายราคาอยา่ง

ชดัเจน 
     

18.ราคามคีวามเหมาะสมกบัสนิคา้      

ความต้องการด้านช่องทางการ

จดัจาํหน่าย 
     

19.มเีวบ็ไซต(์Website)ใหด้แูละ

สัง่ซือ้สนิคา้ 
     

20.มชีอ่งทางการสัง่ซือ้ทาง LINE      

21.มชีอ่งทางการสัง่ซือ้ทาง

โทรศพัท ์
     

22.บรกิารสง่สนิคา้ถงึบา้น      

23.การจดัวางสนิคา้แยกประเภท

อยา่งชดัเจน 
     

24.การวางสนิคา้หยบิจบัไดส้ะดวก      

25.มทีางเดนิสะดวกสบายในการ

เลอืกซือ้สนิคา้ 
     

26.มสีนิคา้เครือ่งประดบัผมหลาย

ประเภทใหเ้ลอืก 
     

27.มคีวามรวดเรว็ในการสง่มอบ

สนิคา้ 
     

28.พนักงานแนะนําสนิคา้      

ความต้องการด้านการส่งเสริม

ทางการตลาด 
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29.มป้ีายแนะนําสนิคา้ยอดนิยม      

30.สมคัรสมาชกิเพือ่รบัสว่นลด

จากราคาปกต ิ
     

31.ซือ้10แพค๊แถม1แพค๊      

32.มแีคตตาลอคสนิคา้ใหด้ ู      

33.มสีนิคา้ใหท้ดลองก่อนซือ้      

34.จา่ยเงนิแบบผอ่นชาํระ      



 

 

ภาคผนวก ข 

ตาราง Casewise Statistics 

Casewise Statistics 

Case Number Actual 

Group Highest Group Second Highest Group 

Discriminant 

Scores 

Predicted 

Group 
P(D>d | 

G=g) 

P(G=g 

| D=d) 

Squared 

Mahalanobis 

Distance to 

Centroid Group 

P(G=g 

| D=d) 

Squared 

Mahalanobis 

Distance to 

Centroid Function 1 p df 
Original 1 1 1 .581 1 .634 .305 2 .366 1.401 .316 

2 1 1 .725 1 .710 .124 2 .290 1.915 .516 
3 1 1 .259 1 .970 1.274 2 .030 8.204 1.997 
4 1 1 .390 1 .952 .738 2 .048 6.731 1.727 
5 1 1 .056 1 .992 3.663 2 .008 13.318 2.782 
6 1 1 .413 1 .521 .670 2 .479 .841 .049 
7 1 1 .179 1 .979 1.804 2 .021 9.478 2.211 
8 1 1 .275 1 .968 1.194 2 .032 7.998 1.960 
9 1 1 .220 1 .974 1.502 2 .026 8.767 2.093 
10 1 1 .992 1 .816 .000 2 .184 2.976 .857 
11 1 1 .567 1 .626 .327 2 .374 1.354 .296 
12 1 1 .580 1 .633 .306 2 .367 1.398 .315 
13 1 1 .275 1 .968 1.190 2 .032 7.989 1.959 
14 1 1 .858 1 .768 .032 2 .232 2.424 .689 
15 1 1 .477 1 .567 .506 2 .433 1.049 .156 
16 2 2 .843 1 .762 .039 1 .238 2.362 -.669 
17 2 2 .715 1 .895 .134 1 .105 4.415 -1.233 
18 2 2 .620 1 .656 .245 1 .344 1.538 -.373 
19 2 1** .754 1 .886 .098 2 .114 4.197 1.181 
20 2 2 .607 1 .917 .265 1 .083 5.064 -1.383 
21 2 2 .041 1 .994 4.161 1 .006 14.253 -2.908 
22 2 2 .752 1 .886 .100 1 .114 4.210 -1.184 
23 2 1** .482 1 .939 .494 2 .061 5.945 1.570 
24 2 2 .681 1 .902 .169 1 .098 4.609 -1.279 
25 2 1** .529 1 .602 .397 2 .398 1.222 .238 
26 2 2 .367 1 .956 .814 1 .044 6.957 -1.770 
27 2 2 .985 1 .823 .000 1 .177 3.078 -.887 
28 2 2 .021 1 .996 5.336 1 .004 16.366 -3.178 
29 2 2 .183 1 .979 1.776 1 .021 9.414 -2.200 
30 2 2 .895 1 .850 .017 1 .150 3.486 -.999 
31 1 1 .851 1 .765 .035 2 .235 2.396 .680 
32 1 2** .611 1 .651 .259 1 .349 1.505 -.359 
33 1 2** .704 1 .700 .144 1 .300 1.837 -.488 
34 1 1 .881 1 .854 .023 2 .146 3.555 1.018 
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35 1 1 .856 1 .861 .033 2 .139 3.675 1.049 
36 1 1 .803 1 .874 .062 2 .126 3.939 1.117 
37 1 1 .566 1 .924 .329 2 .076 5.332 1.441 
38 1 1 .839 1 .760 .041 2 .240 2.348 .664 
39 1 2** .067 1 .991 3.346 1 .009 12.706 -2.697 
40 1 1 .990 1 .821 .000 2 .179 3.053 .880 
41 1 1 .572 1 .629 .319 2 .371 1.371 .303 
42 1 1 .905 1 .786 .014 2 .214 2.612 .749 
43 1 1 .709 1 .896 .139 2 .104 4.446 1.241 
44 1 1 .651 1 .908 .204 2 .092 4.784 1.319 
45 1 1 .732 1 .713 .117 2 .287 1.942 .526 
46 1 1 .712 1 .704 .136 2 .296 1.867 .499 
47 1 1 .604 1 .647 .268 2 .353 1.482 .350 
48 1 1 .065 1 .991 3.404 2 .009 12.820 2.713 
49 1 1 .597 1 .919 .279 2 .081 5.125 1.396 
50 1 2** .883 1 .853 .021 1 .147 3.542 -1.014 
51 1 1 .971 1 .828 .001 2 .172 3.139 .904 
52 1 1 .813 1 .749 .056 2 .251 2.248 .632 
53 1 1 .626 1 .913 .238 2 .087 4.944 1.356 
54 1 1 .638 1 .911 .221 2 .089 4.863 1.338 
55 1 2** .818 1 .870 .053 1 .130 3.862 -1.098 
56 1 2** .635 1 .664 .225 1 .336 1.590 -.393 
57 1 1 .715 1 .705 .134 2 .295 1.877 .502 
58 1 1 .712 1 .895 .136 2 .105 4.427 1.236 
59 1 1 .495 1 .580 .465 2 .420 1.110 .186 
60 1 1 .965 1 .807 .002 2 .193 2.863 .824 
61 1 1 .346 1 .959 .889 2 .041 7.173 1.811 
62 1 2** .612 1 .652 .257 1 .348 1.509 -.361 
63 1 1 .743 1 .888 .107 2 .112 4.255 1.195 
64 1 1 .775 1 .733 .082 2 .267 2.100 .581 
65 1 1 .981 1 .812 .001 2 .188 2.930 .844 
66 1 1 .673 1 .904 .178 2 .096 4.652 1.289 
67 1 1 .096 1 .988 2.768 2 .012 11.554 2.531 
68 1 2** .501 1 .584 .452 1 .416 1.130 -.195 
69 1 1 .354 1 .958 .860 2 .042 7.092 1.795 
70 1 1 .397 1 .509 .716 2 .491 .791 .021 
71 1 1 .722 1 .708 .127 2 .292 1.902 .512 
72 1 1 .009 1 .998 6.759 2 .002 18.794 3.468 
73 1 1 .365 1 .956 .821 2 .044 6.979 1.774 
74 1 1 .144 1 .983 2.130 2 .017 10.208 2.327 
75 1 1 .940 1 .798 .006 2 .202 2.757 .793 
76 1 1 .539 1 .929 .378 2 .071 5.524 1.482 
77 1 1 .818 1 .751 .053 2 .249 2.264 .637 
78 1 1 .265 1 .969 1.244 2 .031 8.128 1.983 
79 1 2** .927 1 .841 .008 1 .159 3.340 -.960 
80 1 1 .533 1 .604 .389 2 .396 1.235 .244 
81 1 1 .530 1 .931 .395 2 .069 5.588 1.496 
82 1 1 .770 1 .731 .086 2 .269 2.082 .575 
83 1 1 .515 1 .593 .423 2 .407 1.177 .217 
84 1 1 .742 1 .718 .108 2 .282 1.979 .539 
85 1 1 .663 1 .679 .190 2 .321 1.690 .432 
86 1 1 .493 1 .579 .469 2 .421 1.104 .183 
87 1 1 .160 1 .981 1.971 2 .019 9.855 2.272 
88 1 1 .535 1 .930 .384 2 .070 5.548 1.488 
89 1 1 .976 1 .826 .001 2 .174 3.115 .897 
90 1 2** .847 1 .863 .037 1 .137 3.717 -1.060 
91 1 1 .474 1 .565 .514 2 .435 1.038 .151 
92 1 1 .617 1 .915 .250 2 .085 4.999 1.368 
93 1 1 .631 1 .912 .231 2 .088 4.912 1.349 
94 1 1 .951 1 .802 .004 2 .198 2.801 .806 
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95 1 1 .666 1 .905 .186 2 .095 4.695 1.299 
96 1 1 .788 1 .739 .072 2 .261 2.150 .598 
97 1 1 .672 1 .684 .179 2 .316 1.722 .444 
98 1 1 .647 1 .670 .210 2 .330 1.630 .409 
99 1 1 .557 1 .926 .344 2 .074 5.393 1.455 
100 1 1 .053 1 .992 3.753 2 .008 13.488 2.805 
101 1 1 .808 1 .747 .059 2 .253 2.227 .625 
102 1 1 .008 1 .998 6.996 2 .002 19.188 3.513 
103 1 2** .898 1 .849 .016 1 .151 3.473 -.996 
104 1 1 .530 1 .603 .394 2 .397 1.226 .240 
105 1 1 .655 1 .675 .200 2 .325 1.659 .420 
106 1 1 .810 1 .748 .058 2 .252 2.234 .627 
107 1 2** .707 1 .701 .141 1 .299 1.848 -.492 
108 1 1 .594 1 .919 .284 2 .081 5.146 1.401 
109 1 1 .613 1 .652 .255 2 .348 1.513 .363 
110 1 1 .645 1 .909 .212 2 .091 4.821 1.328 
111 1 1 .880 1 .854 .023 2 .146 3.557 1.018 
112 1 1 .872 1 .773 .026 2 .227 2.479 .707 
113 1 1 .564 1 .925 .333 2 .075 5.349 1.445 
114 1 1 .337 1 .960 .922 2 .040 7.266 1.828 
115 1 1 .679 1 .687 .171 2 .313 1.748 .454 
116 2 2 .480 1 .570 .499 1 .430 1.059 -.161 
117 2 1** .404 1 .514 .696 2 .486 .812 .033 
118 2 2 .995 1 .817 .000 1 .183 2.989 -.861 
119 2 1** .775 1 .733 .082 2 .267 2.101 .582 
120 2 2 .904 1 .785 .015 1 .215 2.606 -.747 
121 2 2 .811 1 .749 .057 1 .251 2.241 -.629 
122 2 1** .467 1 .560 .530 2 .440 1.015 .140 
123 2 1** .911 1 .788 .012 2 .212 2.637 .756 
124 2 2 .814 1 .750 .056 1 .250 2.249 -.632 
125 2 2 .900 1 .849 .016 1 .151 3.464 -.994 
126 2 2 .508 1 .934 .438 1 .066 5.747 -1.530 
127 2 2 .688 1 .900 .161 1 .100 4.566 -1.269 
128 2 2 .957 1 .832 .003 1 .168 3.203 -.922 
129 2 2 .962 1 .830 .002 1 .170 3.179 -.915 
130 2 2 .635 1 .664 .226 1 .336 1.588 -.393 
131 2 2 .481 1 .570 .496 1 .430 1.063 -.163 
132 2 2 .980 1 .825 .001 1 .175 3.101 -.893 
133 2 2 .969 1 .828 .001 1 .172 3.146 -.906 
134 2 2 .641 1 .667 .218 1 .333 1.609 -.401 
135 2 2 .900 1 .784 .016 1 .216 2.591 -.742 
136 2 2 .460 1 .556 .545 1 .444 .994 -.129 
137 2 2 .390 1 .504 .739 1 .496 .767 -.008 
138 2 2 .987 1 .823 .000 1 .177 3.067 -.884 
139 2 2 .626 1 .913 .238 1 .087 4.943 -1.355 
140 2 2 .139 1 .983 2.190 1 .017 10.337 -2.347 
141 2 2 .189 1 .978 1.725 1 .022 9.295 -2.181 
142 2 2 .087 1 .989 2.921 1 .011 11.865 -2.577 
143 2 1** .480 1 .570 .498 2 .430 1.060 .162 
144 2 2 .437 1 .539 .604 1 .461 .918 -.091 
145 2 2 .422 1 .948 .646 1 .052 6.448 -1.672 
146 2 2 .885 1 .853 .021 1 .147 3.535 -1.012 
147 2 2 .628 1 .913 .235 1 .087 4.928 -1.352 
148 2 1** .796 1 .742 .067 2 .258 2.182 .610 
149 2 1** .672 1 .684 .180 2 .316 1.720 .444 
150 2 2 .045 1 .993 4.026 1 .007 14.002 -2.874 
151 2 2 .731 1 .891 .118 1 .109 4.323 -1.211 
152 2 2 .546 1 .928 .365 1 .072 5.474 -1.472 
153 2 2 .443 1 .945 .588 1 .055 6.261 -1.634 
154 2 2 .743 1 .888 .108 1 .112 4.258 -1.196 
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155 2 2 .422 1 .528 .645 1 .472 .870 -.065 
156 2 1** .526 1 .600 .401 2 .400 1.214 .234 
157 2 2 .629 1 .912 .233 1 .088 4.922 -1.351 
158 2 2 .158 1 .981 1.990 1 .019 9.897 -2.278 
159 2 2 .455 1 .552 .558 1 .448 .978 -.121 
160 2 2 .873 1 .856 .025 1 .144 3.591 -1.027 
161 2 2 .447 1 .547 .578 1 .453 .951 -.108 
162 2 2 .894 1 .850 .018 1 .150 3.493 -1.001 
163 2 2 .355 1 .957 .855 1 .043 7.075 -1.792 
164 2 2 .711 1 .703 .137 1 .297 1.864 -.498 
165 2 1** .695 1 .695 .154 2 .305 1.803 .475 
166 2 1** .566 1 .924 .329 2 .076 5.333 1.442 
167 2 2 .127 1 .985 2.335 1 .015 10.649 -2.396 
168 2 2 .769 1 .730 .086 1 .270 2.078 -.574 
169 2 2 .833 1 .758 .045 1 .242 2.323 -.656 
170 2 2 .425 1 .947 .638 1 .053 6.421 -1.666 
171 2 2 .587 1 .637 .295 1 .363 1.421 -.325 
172 2 2 .617 1 .654 .250 1 .346 1.525 -.367 
173 2 1** .813 1 .749 .056 2 .251 2.248 .632 
174 2 2 .906 1 .847 .014 1 .153 3.436 -.986 
175 2 1** .461 1 .557 .543 2 .443 .997 .131 
176 2 2 .909 1 .846 .013 1 .154 3.420 -.982 
177 2 2 .670 1 .904 .181 1 .096 4.670 -1.293 
178 2 2 .436 1 .946 .607 1 .054 6.323 -1.647 
179 2 2 .889 1 .852 .019 1 .148 3.516 -1.007 
180 2 2 .969 1 .828 .002 1 .172 3.150 -.907 
181 2 2 .266 1 .969 1.239 1 .031 8.113 -1.981 
182 2 2 .394 1 .952 .728 1 .048 6.701 -1.721 
183 2 1** .784 1 .737 .075 2 .263 2.137 .594 
184 2 2 .942 1 .837 .005 1 .163 3.272 -.941 
185 2 2 .794 1 .876 .068 1 .124 3.986 -1.129 
186 2 2 .911 1 .788 .013 1 .212 2.636 -.756 
187 2 2 .944 1 .836 .005 1 .164 3.258 -.937 
188 2 1** .922 1 .792 .010 2 .208 2.681 .770 
189 2 1** .566 1 .625 .330 2 .375 1.349 .294 
190 2 2 .209 1 .976 1.576 1 .024 8.945 -2.123 
191 2 2 .002 1 .999 9.558 1 .001 23.301 -3.959 
192 2 2 .264 1 .969 1.250 1 .031 8.141 -1.986 
193 2 2 .987 1 .823 .000 1 .177 3.070 -.885 
194 2 2 .644 1 .669 .213 1 .331 1.623 -.406 
195 2 2 .354 1 .958 .861 1 .042 7.092 -1.795 
196 2 2 .472 1 .564 .516 1 .436 1.034 -.149 
197 2 1** .440 1 .541 .597 2 .459 .927 .095 
198 2 2 .221 1 .974 1.497 1 .026 8.756 -2.091 
199 2 2 .226 1 .974 1.467 1 .026 8.683 -2.079 
200 2 2 .934 1 .839 .007 1 .161 3.308 -.951 
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