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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งกลุ่มผู้สนใจซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ โดยใช้
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ความเป็นมาของการศึกษาครั้งนี้มาจากการท่ีผู้บริโภค
เริ่มมีแนวโน้มการรักสุขภาพเพิ่มขึ้น ทางผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดน าผลไม้มาแปรรูป แล้วยืดอายุให้
นานข้ึน มาผลิตเป็นขนมที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้สนใจซื้อ ผู้ศึกษาจึง
ได้ร่วมก่อตั้งบริษัท Aroi Banana Chips ขึ้นเพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกล้วยฉาบเพื่อ
สุขภาพ ขณะน้ีก าลังอยู่ในช่วงพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นการชี้แนวโน้ม
เพื่อต่อยอดธุรกิจ เพื่อค้นหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และสามารถทราบถึงความต้องการ พฤติกรรม 
และปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีหลักๆ ที่ใช้ใน
การศึกษาคือทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ซึ่งกล่าวถึงการสร้างตลาดเพื่อส่งเสริมสินค้า
ทั้งสี่ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้สนใจซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพ ที่มีอายุตั้งแต่ 
19 ปีขึ้นไป จ านวน 200 ตัวอย่าง ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คัตเตอร์อะนาไลซิส และสถิติวันเวอโนวา 



จ 
  

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครั้งนี้มี 2 ประการ คอื 1) เพื่อศึกษาปัจจัยความต้องการ
ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ที่มีผลต่อการซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค 2) เพื่อ
ศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพ โดยใช้ปัจจัยความ
ต้องการส่วนประสมทางการตลาด 4Ps เพื่อมาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในขั้นแรก 

 
 สรุปผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มผู้สนใจซื้อกล้วยฉาบ
เพื่อสุขภาพ โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มองหา
กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพมาทานเพื่อทดแทนการทานอาหารหลัก กลุ่มผู้ซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพที่
ให้สนใจด้านราคาเป็นส าคัญ และกลุ่มที่สนใจทุกด้านท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ 
โดยทั้งสามกลุ่มมีความแตกต่างกันในเรื่องระดับความต้องการในปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 4Ps ท าให้ทั้งสามกลุ่มมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อที่แตกต่างกันด้วย กล่าวคือ กลุ่มผู้
ซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพที่ให้สนใจด้านราคาเป็นส าคัญมีความต้องการซื้อกล้วยฉาบเพื่อ
สุขภาพมากกว่ากลุ่มที่มองหากล้วยฉาบเพื่อสุขภาพมาทานเพื่อทดแทนการทานอาหารหลัก 
เพราะกลุ่มน้ีมีความต้องการเพียงด้านเดียวจากหลายๆ ด้านในผลิตภัณฑ์ ขณะท่ีกลุ่มที่ให้ความ
สนใจราคา จะให้ความส าคัญกับด้านราคาทั้งหมดที่ได้ท าการก าหนดกลยุทธ์ แต่ยังมีระดับความ
ต้องการไม่เท่ากลุ่มที่สนใจทุกด้านที่ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ  โดยให้
ความส าคัญในทุกปัจจัยทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจ าหน่าย และส่งเสริมการตลาด ดังนั้น
กลุ่มที่สนใจทุกด้านที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะมีโอกาสซื้อและเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักมากกว่า 
กลุ่มผู้ซื้อที่ให้ความสนใจด้านราคาเป็นส าคัญและกลุ่มที่มองหากล้วยฉาบเพื่อสุขภาพมาทาน
เพื่อทดแทนการทานอาหารหลัก ซึ่งแสดงผลมาจากค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้านความต้องการใน
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4Ps ซึ่งกลุ่มที่สนใจทุกด้านที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
จากจ านวนทั้งหมดสามกลุ่ม 
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บทที่ 1 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

จากกระแสรักสุขภาพในปัจจุบัน ท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มดูแลและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น 

โดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหาร และขนมขบเคี้ยว โดยใส่ใจตั้งแต่

วัตถุดิบที่น ามาผลิต ขั้นตอนการผลิตและวิธีแปรรูป นอกจากอาหารหลักประเภทข้าวแล้ว ยังมี

อาหารว่าง อาหารทานเล่น หรือ ขนมขบเคี้ยว (Snack) ที่ผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญเท่ากับการ

เลือกอาหารหลัก ดังนั้นทางผู้ศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจจึงเกิดแนวคิดที่จะน าผลไม้ไทยมา

แปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยว และยังท าการยืดอายุผลไม้ให้นานขึ้น  และเพื่อเป็นทางเลือกให้

ผู้บริโภคได้เลือกซื้อขนมที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากวัตถุกันเสียและสารสังเคราะห์ที่ มีผล

ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB, 2557) 

 

 
ภาพที่ 1.1 กล้วยฉาบอร่อยบานาน่าชิฟส์ 
 

Aroi Banana Chips (อร่อยบานาน่าชิฟส์) ได้เริ่มต้นธุรกิจ เม่ือกรกฎาคม 2557 ก่อตั้ง
เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพทั้งแบบค้าปลีกและส่ง ซึ่งได้พัฒนา 
และคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี โดยใช้กล้วยหักมุกในการผลิตเนื่องจากเม่ือฝานเนื้อกล้วยแล้วจะท าให้
ได้ขนาดแผ่นใหญ่เต็มค าและมีความหวาน จะน ามาผลิตให้เป็นสินค้ากล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ
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มีผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจจ านวน 4 คน ได้แก่นางเหรียญ ตาสา นางสุรีรัตน์ ศิริกุลกานต์ 
นางสาวขวัญอนงค์ ศิริกุลกานต์ และชัยวัฒน์ ลิ้มทวีวัฒน์ ซึ่งทางธุรกิจของ Aroi Banana Chips 
(อร่อยบานาน่าชิฟส์) ได้ด าเนินการในรูปแบบโฮมเมด (Homemade Style) มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ให้
มีคุณค่าทางอาหารสูง 

เนื่องจากกล้วยฉาบเป็นธุรกิจที่ท ากันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทางบริษัท Aroi 
Banana Chips (อร่อยบานาน่าชิฟส์) จึงจ าเป็นต้องสร้างความแตกต่างโดยท าให้กล้วยฉาบ มีทั้ง
รูปลักษณ์และรสชาติเป็นเอกลักษณ์ และเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและให้ประโยชน์เพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น ซึ่งคู่แข่งหลักที่ส าคัญของ
ตลาดนี้ ประกอบด้วย 3 ราย ดังนี ้

1) กล้วยฉาบหลานยายต๋อย ซึ่งเป็นการน ากล้วยน้ าว้า ไปทอดและน าไปเคลือบเป็น
รสชาติต่างๆ ซึ่งมีผู้ผลิตก็เป็นเจ้าของด้วย และขายอยู่จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ยังมีการน า
กล้วยฉาบมาพัฒนาในการท าเป็นขนมเพื่อสุขภาพคือด้านกล้วยฉาบที่ให้วิตามิน ให้พลังงานต่อ
ร่างกายสูงยังมีการใส่ความเป็นสากลเข้าไปด้วยแพ็คเกจคล้ายมันฝรั่งทอดกรอบเลย์ มีความ
สวยงาม ซึ่งได้เริ่มด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้ว มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของตลาดนี้ 
(อัฏพล เทพยา, 2557)  

2) บานานาโจ เป็นกล้วยหอมพันธุ์ทองฉาบ ขณะนี้มีการเพิ่ม 3 รสชาติพิเศษ ได้แก่ 
โตเกียว คัสตาร์ด, รสเค็ม และรสพริก โดยมุ่งเจาะกลุ่มผู้บริโภคญี่ปุ่นที่อยู่ในไทย มีขายอยู่ใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตย่านสุขุมวิท และได้เริ่มขยายตลาดอเมริกาและยุโรป ทางผู้ประกอบการบา
นานาโจ ได้ท าการวิจัยการแปรรูปกล้วย อยู่ 3-4 ปี ก่อนเริ่มเปิดด าเนินธุรกิจมาได้ 2 ปี กว่า ซึ่ง
ผลวิจัยยังบ่งบอกถึง ประโยชน์จากการเก็บลักษณะ และการคงรสชาติ ที่ใช้กลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ทดลองชิม อยู่เร่ือยๆ ก่อนจะมาเกิดเป็น กล้วยฉาบบานานาโจ มีการคัดสรรวัตถุที่ดี และหายาก 
เพื่อสร้างความต่างให้กับขนมทานเล่นจ าพวกกล้วยน้ี พร้อมทั้งการเจาะตลาดไปขายในต่างชาติ
ในทวีปเอเชีย (กานต์ดา บุญเถื่อน, 2556) 
 3) กล้วยฉาบเบรกแตก ได้น าเสนอรสชาติ 2 อย่างคือ รสเค็ม กับรสโนริสาหร่าย มีการ
น ากล้วยไข่มาเป็นวัตถุดิบ ด้วยสโลแกนของทางธุรกิจ กล้วยฉาบเบรกแตก อร่อยจนหยุดไม่ได้! 
มีทั้งการขายส่งและขายปลีก โดยมีเจ้าของคือแม่จ าเนียร ซึ่งเปิดด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลาเกือบ 
6 ปีแล้ว มีการน าเสนอ มีการแจก แถม ตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม มีการสร้างกระทู้
ในทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค ถึงการหาซื้อกล้วยฉาบเบรกแตก เพราะหาซื้อได้ยาก และเปิดขาย
ไม่ท่ัวถึงตลาดผู้บริโภค (สังคมออนไลน์เชียงราย, 2556) 
 Aroi Banana Chips (อร่อยบานาน่าชิฟส์) ได้พัฒนาสูตรและรสชาติให้หลากหลาย ซึ่งมี
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากกล้วยหักมุกน ามาฉาบไม่ใส่วัตถุกันเสีย มีการน าวัตถุดิบที่มีคุณภาพมา
ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น น้ ามันร าข้าวในการทอด ใช้น้ าตาลททรายแดง งาท่ีใส่มีงาด า งาขาว 
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งาม่อน ส่วนรสชาติจะมีรสหวานดั้งเดิมใส่งา รสชาเขียวอัลมอนด์ รสคาราเมลเม็ดมะม่วงหิน
พานต์ และรสเค็ม ส่วนประกอบของเครื่องปรุงที่ใช้สร้างรสชาติ ด้านชาเขียวจะใช้ผงแบบออร์แก
นิคที่ไม่ใช่ยาฉีด หรือใส่สารเร่งการปลูก คาราเมลจะเป็นการใช้ไซรัปผลไม้เพื่อปรุงแต่งรส ด้าน
ราคาที่ขายอยู่ 35 บาท และอาจมีการแบ่งขายทั้ง 3 ขนาดเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ซื้อ ส่วน
สถานที่จัดจ าหน่ายมีการขายผ่านใช้โซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์เฟสบุ๊ค อินสตาร์แกรม จะท าการ
จัดส่งทางไปรษณีย์เมื่อมีการสั่งซื้อจากผู้บริโภค และมีบริการส่งถึงที่หากมีปริมาณการสั่งจ านวน
มาก อีกหนึ่งช่องทางของการจัดจ าหน่ายเป็นการฝากขายตามร้านค้า เช่น ร้านกิ๊ฟช๊อป ร้าน
ขนม ร้านอาหารทั่วไป ซึ่งจะมีการให้ก าไรส่วนต่างแก่ร้านที่ให้วางสินค้า ส าหรับช่วงแรกจะเน้น
แนะน าสินค้าผ่านแฟนเพจบนเฟสบุ๊ค เนื่องจากต้นทุนท่ีใช้ในช่องทางน้ีค่อนข้างต่ า 

ด้านสภาพลักษณะทั่วไปขององค์กร (SWOT Analysis) จากการวิเคราะห์สภาพภายใน
องค์กรท้ังหมด 4 ด้าน โดยแบ่งเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค แสดงบนตารางที่ 1.1 ดังนี ้
 
ตารางที่ 1.1 แสดงการวิเคราะห์สภาพลักษณะทั่วไปขององค์กร 

จุดแข็ง 
- มีความสะอาด สดใหม่เสมอ 
- ใช้วัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
- ราคาไม่แพง 
- มีรสชาติที่หลากหลาย 

จุดอ่อน 
- ยังไม่มีการจดฉลาก อย.  
- กล้วยฉาบมีอายุการเก็บรักษาน้อย 
- เป็นธุรกิจใหม่ที่ก่อตั้งไม่นาน ท าให้การรับรู้
ของผู้บริโภคต่อธุรกิจของร้านน้อย 

โอกาส 
- ผู้บริโภคขนมเริ่มมีแนวโน้มการใส่ใจด้าน
สุขภาพมากขึ้น 

อุปสรรค 
- ปัญหาภัยธรรมชาติ 
- วัตถุดิบที่ใช้ผลิตบางช่วงมีราคาค่อนข้างสูง 
- การมีคู่แข่ง 

 จุดแข็ง ผลิคภัณฑ์มีความสะอาด ด้วยกระบวนการท าสดใหม่เพื่อส่งขายให้แก่ผู้บริโภค
ตามค าสั่งซื้อ ไม่มีการน าสินค้าท่ีค้างเป็นระยะเวลานานมาขายซ้ า การใช้วัตถุดิบจะเลือกวัตถุดิบ
ที่มีประโยชน์ เช่น น้ าตาลทรายแดงที่มาจากอ้อย จะไม่ใช้น้ าตาลขาวแบบขัดสี น้ ามันร าข้าวที่
สะอาดและไม่มีสารอิ่มตัว ชาเขียวออร์แกนิคที่ปลูกแบบไร้สารพิษ คาราเมลแบบไซรัป ราคาไม่
แพงหากเทียบด้วยคุณภาพที่ได้รับ รวมถึงการมีรสชาติที่หลากหลายให้เลือกซื้อ เช่น คาราเมล 
รสชาเขียว รสหวานดั้งเดิม รสเค็ม รสชีส และสามารถเลือกสั่งส่วนผสมอื่นๆ ใส่บนรสชาติได้ 
เช่น งา เม็ดมะม่วงหิ้มพานต์ เม็ดอัลมอนด ์
 จุดอ่อน การที่ไม่มีการรับรองจาก องค์การอาหารและยา ท าให้ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ
ในผลิตภัณฑ์ในเรื่องความสะอาดถูกหลักอนามัย นอกจากนี้กล้วยฉาบยังมีอายุการเก็บรักษา
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น้อย ท าให้หมดความอร่อยหลังจากผ่าน 2 อาทิตย์ และมีอายุอยู่ได้ไม่เกิน 1 เดือน เพราะการ
ทอดมีช่วงที่อาหารชื้นและคลายตัว ท าให้เหนียวไม่กรอบ รสชาติจะไม่อร่อยเหมือนขณะทอด
ใหม่ๆ เนื่องจากทางร้านยังไม่ได้ใช้กระบวนการอบเข้ามาช่วย เพื่อให้กล้วยฉาบอยู่ได้นานขึ้น 
รวมถึงการเป็นธุรกิจที่ก่อตั้งใหม่ ท าให้การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของร้านมีค่อนข้าง
น้อย หรือไม่เป็นที่รู้จัก 
 โอกาส ผู้บริโภคขนมหรืออาหารประเภททานเล่น เริ่มหันมาใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น 
รวมถึงสุขภาพการกิน ซึ่งโรคอ้วนเร่ิมมีส่วนต่อการค านึง และตัดสินใจต่อการเลือกทานอาหารใน
หนึ่งม้ือ ว่าอาจจะเกิดก่อนไขมันหากทานในปริมาณที่มากเกินไป หรือการใส่ส่วนผสมที่เป็นแป้ง
และใช้น้ ามันมากเกินไปส าหรับอาหารท่ัวไป ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ จะเข้า
ตลาดอาหารทานเล่นที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ แถมยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ร่างกายได้ ซึ่ง
น าไปสู่การดึงดูดผู้บริโภคที่สนใจด้านสุขภาพหันมาเลือกซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพทานมากขึ้น 
 อุปสรรค การเกิดภัยธรรมชาติ ภัยจากฤดูแล้ง น้ าท่วม จะส่งผลกระทบต่อสวนกล้วย 
ท าให้เกิดปัญหาต่อวัตถุดิบหลัก เช่น กล้วยขาดตลาด รวมถึงการหาซื้อวัตถุดิบในตลาดอาจเจอ
อ านาจของพ่อค้าที่ก าหนดราคาแพง ซึ่งกล้วยถือว่าเป็นวัตถุดิบหลัก ถ้าหาซื้อไม่ได้ หรือราคา
สูงไปก็อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจได้ นอกจากนี้ เศรษฐกิจอาจส่งผลต่อวัตถุดิบอื่นๆ ให้มีราคาสูงขึ้น 
เช่น ค่าเครื่องปรุงอื่นๆ จะเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการค้า หากต้นทุนผลิตสูงขึ้น แต่สามารถขาย
สินค้าได้ราคาเท่าเดิม ก าไรหรือค่าตอบแทนจะลดลง หากตั้งราคาที่สูงขึ้น ลูกค้าก็จะวิ่งไปหา
สินค้าทดแทนท่ีราคาต่ ากว่า หรือไปซื้อสินค้าคู่แข่งที่มีเอกลักษณ์และติดตลาดจนเป็นที่รู้จัก หรือ
เริ่มวางขายก่อน  
 จากพฤติกรรมการรับประทานอาหารทานเล่นของผู้บริโภคที่หลากหลายขึ้น ท าให้
จ าเป็นต้องก าหนดจุดขายให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางบริษัท Aroi Banana Chips (อร่อยบานาน่า
ชิฟส์) ได้เริ่มต้นจากการขายในท้องถิ่นช่วงระยะแรก ได้แก่ ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านโชว์ห่วย ปั้ม
น้ ามัน ร้านอาหารใกล้มหาวิทยาลัย และที่ท าการไปรษณีย์  ในปัจจุบันได้มีการเพิ่มช่องทางการ
ขายผ่านทางสื่อออนไลน์และอินเตอร์เน็ต แต่เนื่องด้วยการที่ธุรกิจเป็นแบบครอบครัวในลักษณะ
โฮเมดที่ก าลังอยู่ในช่วงเริ่มก่อตั้งธุรกิจ และยังไม่ใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้า Aroi Banana 
Chips (อร่อยบานาน่าชิฟส์) จึงให้ลูกค้าสั่งซื้อล่วงหน้า เพื่อผลิตตามความต้องการ เลี่ยงการเกิด
ต้นทุนจมหรือสินค้าค้างสต๊อก จึงท าให้ยังไม่ทราบว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีแท้จริงว่าคือใคร หรือ
ด้านความต้องการของผู้บริโภคว่าเป็นอย่างไร รวมถึงยังไม่มีเรื่องของแผนการตลาดที่ชัดเจน จึง
จ าเป็นในการศึกษาความต้องการทางในด้านอื่นๆ ที่ส าคัญ เพื่อสร้างโอกาสธุรกิจ 
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 ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาถึงโอกาสและ
แนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ ที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางร้าน Aroi 
Banana Chips (อร่อยบานาน่าชิฟส์) เพื่อใช้ในการต่อยอดธุรกิจกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะท า
การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคด้วยส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้ทราบถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพของร้านอร่อยบานาน่าชิฟส์ รวมถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ดังนั้น
ผลจากการศึกษาจึงส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา และการด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ที่มีผลต่อการซื้อกล้วย
ฉาบเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ 

2. เพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพ โดย
ใช้ปัจจัยความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อศึกษากลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพ และมีความ

ต้องการซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพเนื่องจากจังหวัดกรุงเทพเป็นเมืองที่มีศูนย์รวมของประชากรที่
มีความหลากหลาย มีความสนใจในการซื้ออาหารหรือของทานเล่น แล้วยังมีก าลังการซื้อสูง ซึ่ง
สามารถจ าแนกกลุ่มตามความต้องการที่แตกต่างกัน ในรูปแบบสินค้า ราคา สถานที่จ าหน่าย 
และส่งเสริมการตลาด โดยขอบเขตการศึกษาในแต่ละด้านมีดังนี้ 

 
ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือประชากรทั้งเพศหญิง 

และเพศชาย และมีอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพ มีจ านวนประชากรรวม
ทั้งสิ้น 4,328,102 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 1,989,050 คน และเพศหญิงจ านวน 2,339,052 
คน (ที่มา: ส านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง, 2556) 

ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พื้นที่ทั้งหมดในเขตกรุงเทพ 
จ านวน 50 เขตโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ประกอบด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
การสุ่มตัวอย่างแบบจัดพื้นที่ ก่อนจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
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ขอบเขตด้านตัวแปร เป็นปัจจัยท่ีจะศึกษาโดยจ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ  
1) ปัจจัยด้านพฤติกรรม 6Ws และ 1H โดย 6Ws คือ ใครที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ

กล้วยฉาบ (Who Participate), ใครเป็นผู้ซื้อกล้วยฉาบ (Who), ซื้ออะไร (What), ซื้อกล้วยฉาบ
ท าไม (Why), ซื้อกล้วยฉาบเม่ือไหร่ (When), ซื้อกล้วยฉาบที่ไหน (Where), ส่วน 1H คือซื้อ
กล้วยฉาบอย่างไร (How)  

2) ปัจจัยด้านความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 4Ps จะท าการแบ่งการศึกษาเป็น 
ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้สนใจซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ  โดย
ใช้พฤติกรรมด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ซึ่งศึกษาประชากรในเขตกรุงเทพ มีดังนี้ 

 
อาหารทานเล่น คือ ประเภทของอาหารที่ไม่ได้บริโภคเป็นอาหารหลักในแต่ละวัน 

อาหารทานเล่นมีหน้าที่เพียงแต่บรรเทาความหิวได้ชั่วคราวเท่านั้น ให้พลังงานแก่ร่างกายได้
อย่างรวดเร็วหรือเป็นสิ่งที่ทานเพื่อความสุขเท่านั้น (สันติ จิตระจินดา, 2547) 
 

กล้วยฉาบอร่อยบานาน่าชิฟส์ คือ ขนมที่ใช้กล้วยหักมุกมาเป็นวัตถุดิบ น ามาผ่าน
กระบวนการผลิตกล้วยฉาบ โดยฝานเป็นแผ่นบางๆ แล้วน าไปทอดกับน้ ามันร าข้าว ก่อนท่ีจะมา
คลุกกับวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆ ให้รสชาติที่แตกต่างกันไป เช่น รสชาเขียว รสคาราเมล โดยมี
ขนาดบรรจุภัณฑ์ให้เลือกซื้อ 3 ขนาด 3 ราคา มีบริการจัดส่งถึงผู้สั่ง (เหรียญ ตาสา, 2557) 
 

ไซรัปผลไม้ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าน้ าผลไม้ที่ผลิตจากผลไม้มาท าให้เข้มข้น มี
ลักษณะเป็นน้ าตาลเหลว ข้นหนืด มีกลิ่นรสผลไม้ สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเนื่องจากมีความ
เข้มข้นของน้ าตาลสูง ไซรัปผลไม้อาจมีลักษณะขุ่นหรือใสก็ได้ แต่ต้องมีส่วนของน้ าผลไม้ไม่น้อย
กว่า 25 เปอร์เซนต์ และมีปริมาณสารที่ละลายน้ าได้อย่างน้อย 65 เปอร์เซนต์ (มะลิวัลย์ ไชยโย, 
2554) 
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ออร์แกนิค คือ  ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ปลูกโดยวิธีทางเกษตร ซึ่งเป็นวิธีการปลูกที่
ควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีในทุกขั้นตอนการ ผลิต ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องมีการเตรียม
ดินและน้ าเป็นเวลาหลายปี เพื่อไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนหลงเหลืออยู่เลย นอกจากนั้นยังต้องใช้ปุ๋ยที่
ท าจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ในการปลูก ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจะถูกควบคุมจนถึง
ขบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยให้มีการเจือ ปนของสารเคมีน้อยที่สุดอีกด้วย (ฮาร์โมนี ไลฟ์, 
2552) 

 
บรรจุภัณฑ์ คือ ส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาด การผลิตสินค้า หรือบริการได้

เน้นหรือให้ความส าคัญกับผู้บริโภค (Consumer Oriented) และการบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมาก
ขึ้นเพราะต้องท าให้สินค้ามีจุดเด่น จากการหีบห่อที่ใส่สินค้า จึงต้องมาเน้นกันที่บรรจุภัณฑ์กับ
การบรรจุหีบห่อ (Packaging) ซึ่งอาจแบ่งตามความสวยงาม มีความน่าสนใจ หรือมีขนาด มี
ราคาที่ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามเหมาะสม (ดารณี พานทอง, 2542) 
 

ห้างสรรพสินค้าทั่วไป คือ ร้านค้าขายปลีกขนาดใหญ่ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภท
แยกตามแผนกโดยไม่มีการขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย หรือ ห้างเป็นผู้น าสินค้ามาขายเอง
ห้างสรรพสินค้ามักขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับของกิน มีอาหารสด อาหารแช่แข็ง ของใช้มีเครื่องใช้
ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงสายผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างเช่นฮาร์ดแวร์ สุขภัณฑ์ เครื่องส าอาง 
เครื่องเพชรพลอย เครื่องเขียน ของเล่นอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงใน
ประเทศไทย ได้แก่ เซ็นทรัล, เดอะมอลล์ โลตัส บิ๊กซี แม็คโค ฯลฯ (ทิวสน ชลนรา, 2556) 
 

ร้านค้าทั่วไป คือ ร้านจัดจ าหน่ายสินค้าที่จัดจ าหน่ายในแบรนด์ที่มีชื่อยี่ห้อเดียว และมี
มากมายมาตั้งขายสินค้าประเภทเดียว หรือกลุ่มสินค้าที่มารวมขายด้วยกัน หรือร้านสะดวกซื้อ
ทั่วๆ ไป เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น ร้านโชว์ห่วย ร้านขนม และร้านกับข้าว (พิชวัช พัดนวล, 2556) 
 

โซเชียลมีเดีย คือ สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว 
ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนข้ึนเอง ท าขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ 
แล้วน ามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านเว็บไซด์บนโลกออนไลน์หรือ
อินเตอร์เน็ต เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาร์แกรม ไลน์ เว็บบอร์ด ฯลฯ (ศิระพัฒน์ เกตุธาร, 2552) 
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ซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต คือ การซื้อผ่านในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 
เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลกมีการค้าขายหรือท าธุรกิจต่างๆ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมโยงข้อมูลกัน เช่น การโฆษณาบนเว็บไซต์ การท า
การค้าขายทั้งสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์โดยผู้ซื้อ (Customer) สามารถด าเนินการเลือก
สินค้าค านวณเงิน ตัดสินใจซื้อสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต ส่วนผู้ขาย (Business) สามารถน าเสนอ
สินค้าตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตของลูกค้ารับเงินช าระค่าส่งสินค้า ตัดสินค้าจากคลังสินค้าและ
ประสานงานไปยังผู้จัดส่งสินค้าได้อัตโนมัติ กระบวนการดังกล่าวจะด าเนินการเสร็จสิ้น บนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ (สุทธิชัย จิตรวาณิช, 2543) 

 
อาหารเพื่อสุขภาพ คือ อาหารที่มีส่วนประกอบชนิดใดชนิดหนึ่งที่พบได้ในอาหารนั้น

ตามธรรมชาติ หรือมีคุณสมบัติในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ จะเห็นได้ว่านอกจากพลังงาน
และสารอาหารแล้ว สารประกอบจากพืชผักผลไม้ต่าง ๆ สารประกอบที่จัดว่าเป็น Non-nutrient 
เหล่านี้ แต่ละชนิดมีคุณสมบัติและมีผลต่อร่างกายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและสมบัติ
ทางเคมีของสารน้ันๆ (เยาวพา สุวัตถิ, 2549) 
 

เนยสด คือ เป็นการใช้ไขมันที่ได้จากการสกัดน้ านมสัตว์  ส่วนใหญ่จะใช้นมวัวแล้ว
น าไปผ่านกระบวนการท าให้แข็งตัวเป็นก้อนซึ่งเนยประเภทนี้ จะต้องเก็บไว้ในตู้แช่หรือตู้เย็น
เสมอเพื่อไม่ให้เกิดความเหลวหรือละลาย ส่วนเนยมาการีนท่ีจะมีไขมันอิ่มตัวสูง ยี่ห้อของเนยสด
จะมี ออคิดส์อลาวรี่ ฯลฯ (ครัวบ้านพิม, 2553) 

 
น้ ามันร าข้าว คือ น้ ามันพืชที่ผลิตจากน้ ามันร าข้าวดิบ ซึ่งสกัดจากร าข้าว มีสารต้าน

อนุมูลอิสระ เช่น วิตามินอี ในกลุ่มโทโคฟีรอลประมาณ 19-40% และกลุ่มโทโคไตรอีนอลิ 51-
81% และโอรีซานอล (Oryzanol) ซึ่งสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอีถึง 6 เท่า มีกรด
ไขมันอิ่มตัว 18% กรดไขมันไม่อิ่มตัว น้ ามันร าข้าวเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลที่
ไม่ดี (LDL-C) จุดเด่นคือมีส่วนช่วยต่อต้านมะเร็ง ช่วงบ ารุงสมองกับประสาท ดูดซึมดีช่วยต่อ
การลดการเกิดเบาหวาน ควบคุมความดันโลหิต และบ ารุงผิวชะลอความแก่ (สุชาดา จุลลา, 
2554) 
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นิยามศัพท์เฉพาะตัวแปร 
 
ความต้องการ คือ อาการของมนุษย์ที่แสดงถึงความอยากได้ ปรารถนา ซึ่งอาจแสดง

ออกมา หรืออาจเก็บไว้ในใจก็ได้ ซึ่งอาจแบ่งเป็นความต้องการแต่ละด้าน แล้วแต่ลักษณะของ
ความรู้สึกแต่ละบุคคล ต่อสินค้าหรือบริการ หนึ่งสิ่ง หรือหลายสิ่ง (กฤษณา ศักดิ์ศร,ี 2543) 
 
 พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้
สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ   รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก 
(ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท, 2538) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.ข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้จะน าไปใช้ก าหนดทิศทางในการพัฒนากล้วยฉาบเพื่อสุขภาพให้
ตรงต่อความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ 

2.ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มในครั้งนี้ จะน ามาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส าหรับธุรกิจกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ 



 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การแบ่งกลุ่มผู้สนใจซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ โดยใช้
ปัจจัยด้านความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 4Ps” ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าทั้งแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเพื่ออ้างอิง ประกอบการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับด้านธุรกิจ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
3. ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ 
6. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
8. กรอบแนวความคิด 

  

1. แนวคิดเกี่ยวกับด้านธุรกิจ 

 
อนุสรณ์ สรพรหม และคณะผู้ช่วย (2548) กล่าวถึงด้านลักษณะทั่วไปของธุรกิจ ธุรกิจ

การค้า หมายถึง การประกอบธุรกิจรูปของการค้า ธุรกิจประเภทนี้ด าเนินการโดย การเป็นทั้ง
ด้านตัวแทนจ าหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ประชาชนเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นผู้ผลิตสินค้าขึ้นมา
ขายเองบ้าง แต่ขนาดของกิจการนั้นไม่ใหญ่โตมากนัก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ
ประกอบด้วยปัจจัย 4 อย่าง คือ 1) ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สถานที่ประกอบการ 
2) ทุน หมายถึงเงินทุนและทรัพย์สินอื่นๆ ในการด าเนินธุรกิจ 3) แรงงาน หมายถึงกลุ่มบุคคลที่
เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในธุรกิจโดยต้องจัดสรรเลือกบุคคลที่มีความช านาญ เพื่อให้ได้ผลงานเป็นท่ี
น่าพึงพอใจ 4) ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้กับความช านาญในการบริหารงาน และ
รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจให้บรรลุผลส าเร็จในด้านบทบาทของการประกอบธุรกิจส าหรับ
ผู้บริหาร 
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ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจเรื่องที่ส าคัญ 3 ประการคือ 1) การตัดสินใจทางด้านการผลิต 
ธุรกิจจ าเป็นต้องเลือกใช้และจัดสรรปัจจัยการผลิตไปในการผลิตสินค้าต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เสียต้นทุนต่ าที่สุดหรือให้ได้รับก าไรสูงสุด 2) การลงทุน การด าเนินธุรกิจ
จะต้องมีการจัดหาทรัพยากรมาใช้ในการผลิต ธุรกิจจ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆเราเรียกว่า
การลงทุน 3) ด้านการจัดจ าหน่าย ธุรกิจมีการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนส่วนใหญ่ และหากราคาสินค้าไม่สูงเกินความสามารถของผู้บริโภคที่จะซ้ือแล้ว จะ
ท าให้ระดับความเป็นอยู่ของประชากรส่วนใหญ่ดีขึ้นกว่าเดิม  

นอกจากนั้นกิจกรรมทางการบริหารธุรกิจ เพื่อความเจริญเติบโตของบริษัท แบ่งออกได้
เป็น 4 ประเภท ดังนี้ คือ 1) การผลิต เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ให้
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค การจัดซื้อวัตถุดิบในราคาต้นทุนต่ า 2) การตลาด หลังจากที่
มีการผลิตสินค้าออกจ าหน่ายแล้ว กิจกรรมส าคัญต่อไปคือ จะต้องน าสินค้าที่ผลิตนั้นออกสู่
ท้องตลาดเพื่อจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค กิจกรรมการตลาดเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายสินค้า โดย
เลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด การส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจให้
ผู้บริโภคซื้อสินค้ามากขึ้น ตลอดจนการวิจัยตลาดเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคน ามา
ปรับปรุงสินค้าและการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 3) การเงิน การจัดท างบการเงิน การจัดหาเงินทุน 
การจัดสรรเงินทุน การเก็บรักษาเงินทุน เพื่อทราบรายได้และรายจ่ายคร่าวๆ 4) การบริหารงาน
บุคคล เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครพนักงานเพื่อให้คนที่มีคุณภาพมาร่วมงาน การ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆให้กับพนักงาน ตลอดจนดูแลงานทั่วไปภายในส านักงาน 

อัมพน ห่อนาค (2545) ได้กล่าวถึงธุรกิจเกษตรว่า หมายถึง กิจกรรมที่ประสานงานใน
ด้านการผลิตและการจัดจ าหน่าย ปัจจัยการผลิต การผลิตผลิตผลทางการเกษตร การแปรรูป
และการจัดจ าหน่ายอาหารและเส้นใย ได้แบ่งระบบธุรกิจเกษตรออกเป็นระบบย่อยที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ระบบย่อยดังน้ี 

1) ระบบย่อยปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร หมายถึง ปัจจัยท้ังหลายท่ีผู้ผลิตหรือเกษตรกร
น ามาใช้ผลิตสินค้าเกษตร เช่น ที่ดิน น้ า แรงงาน เครื่องจักรกล ปุ๋ย เป็นต้น 

2) ระบบย่อยการผลิตสินค้าเกษตร หมายถึง การที่เกษตรกรน าปัจจัยการผลิตต่างๆ มา
ท าการผลิตพืชหรือสัตว์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

3) ระบบย่อยการตลาดในการจัดหาสินค้าเกษตร หมายถึง การรวบรวมและให้บริการ
ของคนกลุ่มหนึ่งที่จะท าการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรจากแหล่งผลิตต่างๆ
ไปสู่ตลาดท้องที่และท้องถิ่น หรือตลาดรวมเพื่อการแปรรูป การขายส่ง การขายปลีก และเพื่อ
ส่งออกต่อไป 
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4) ระบบย่อยการแปรรูปสินค้า หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพสินค้าเกษตร
ให้อยู่ในลักษณะที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีทั้งการแปรรูปอย่างง่ายและการแปรรูป
อย่างซับซ้อน ผู้ท าหน้าที่ในระบบย่อยนี้ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรท้ังหลาย 

5) ระบบย่อยการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตร หมายถึง การขายส่ง การขายปลีกสินค้า
เกษตรให้ผู้บริโภคโดยตรง 

6) ระบบย่อยการส่งออกสินค้าเกษตร หมายถึง การส่งออกสินค้าเกษตรไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศ 

7) ระบบย่อยสินเชื่อทางการเกษตร หมายถึง การอ านวยสินเชื่อเงินกู้ให้แก่ระบบย่อย
ทั้ง 6 ระบบข้างต้น 

นนทวัฒน์ สุขผล (2556) ให้ความหมายของการจัดการการผลิตไว้ว่า การจัดการการ
ผลิต หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงซึ่งใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น 
ที่ดิน แรงงาน เงินทุน และการจัดการ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่ต้องการ การจัดการ การผลิต
จึงครอบคลุมกิจกรรมที่ส าคัญหลายประการ เช่น การวางแผนการผลิต การก าหนดท าเลที่ตั้ง
การวางแผนก าลังการผลิต การออกแบบการผลิต การวางผังกระบวนการผลิต การออกแบบงาน
การก าหนดมาตรฐาน การวัดงานการผลิต การจัดการตารางการผลิต และการควบคุมการผลิต 

1) แนวความคิดด้านการผลิต (Production Concept) ที่ยึดหลักว่า ผู้บริโภคจะพอใจ
ผลิตภัณฑ์ที่จัดหาได้ง่ายและต้นทุนต่ า ดังนั้นการจัดการองค์การที่มุ่งความส าคัญที่การผลิต
จะต้องยึดหลักการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีขึ้น และมีการจัดจ าหน่ายให้ทั่วถึง โดย
จะต้องท าให้สินค้ามีราคาถูกและจัดหาได้ง่าย และพยายามลดต้นทุนการผลิตให้ต่ า เพื่อตั้งราคา
ให้ต่ า 

2) แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ (The Product Concept) โดยยึดหลักว่าผู้บริโภคจะ
พอใจผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพการท างานและรูปลักษณ์ที่ดีที่สุด ผู้จัดการที่มุ่งความส าคัญที่
ผลิตภัณฑ์จึงใช้ความพยายามในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดี และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
ตลอดเวลา 

3) แนวความคิดด้านการขาย (The Selling Concept) แนวความคิดนี้ยึดหลักว่า
ผู้บริโภคโดยทั่วไปจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์การ หรือซื้อแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
ดังนั้นองค์การจึงต้องใช้ความพยายามในการขายและการส่งเสริมการตลาดอย่างเต็มที่ เพื่อ
กระตุ้นและจูงใจให้เกิดการซื้อเพิ่ม 

4) แนวความคิดด้านการตลาด (The Marketing Concept) แนวความคิดนี้ยึดหลักว่าสิ่ง
ส าคัญที่สุดที่จะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ก็คือ การพิจารณาถึงความจ าเป็นและความ
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ต้องการของตลาดเป้าหมาย และการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเหนือคู่แข่งขัน โดยองค์การจะต้องศึกษาถึงความต้องการของตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 
และค้นหาถึงความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อจะจัดเครื่องมือการตลาดในการที่จะสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพอใจ 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2548) ได้ให้ความหมายว่าเป็นสิ่งที่ผู้ขาย เสนอขายต่อ
ตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอยากได้เป็นเจ้าขอ และซื้อมาเพื่ออุปโภคบริโภค อันเป็น
การตอบสนองความต้องคาว่าผลิตภัณฑ์มิได้มีความหมายจากัดเพียงวัตถุที่มีรูปร่างจับต้อง
เท่านั้น แต่ยังหมายถึง ผลิตภัณฑ์ บริการ สถานที่ องค์กรหรือบุคคล และความคิด ผลิตภัณฑ์
ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์
สามารถขายได้ กาก าหนดลูกค้ากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่ต้องพยายามค านึงถึงปัจจัยต่อไปน้ี (1) 
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) (2)  พิจารณาจากองค์ประกอบ 
(คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่าง ลักษณะ 
คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ ฯลฯ (3) การก าหนดต าแหน่ง (Product Positioning) 
เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดงต าแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของ
ลูกค้าเป้าหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะ
ใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งต้องคานึกถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ดียิ่งขึ้น (5) กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ 
(Product Line) 

ผลิตภัณฑ์ที่น าออกสู่ตลาดในปัจจุบัน ถ้าจะพิจารณาถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์แล้วจะ
เห็นได้ว่าการจ าแนกสินค้าออกตามประเภทที่มีลักษณะแตกต่างกัน การก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดนั้นเริ่มต้นด้วยการจ าแนกผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง การจ าแนกนั้นจะสามารถแบ่งได้
ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ 

สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) สินค้าอุปโภคบริโภค หมายถึง สินค้าท่ีถูกซื้อ
โดยผู้บริโภคคนสุดท้ายเพื่อน าไปใช้สอยด้วยตัวเอง สินค้าประเภทนี้มีมากหลายประเภท 
แตกต่างกันออกไปตามนิสัยและแรงจูงใจในการซื้อและความต้องการของผู้บริโภค 

สินค้าสะดวกซื้อ (Convenience Goods) สินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าที่หาซื้อได้อย่าง
ง่ายดาย สะดวกในการซื้อโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการเดินเลือกซื้อหรือเปรียบเทียบซื้อ
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ลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสินค้าสะดวกซื้อ คือ สินค้าไม่คงทนถาวร (Non-durable Products) 
และเป็นสินค้าท่ีโดยปกติใช้อยู่เป็นประจ าและซ้ือบ่อยๆ มีราคาไม่แพง ผู้ซื้อมักจะเลือกตราสินค้า
ที่เคยซื้อเป็นประจ าซึ่งผู้ซื้อมีนิสัยและการตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็วและง่ายๆ โดยไม่ต้องมีการ
เปรียบเทียบคุณภาพและราคากับตราสินค้าที่มีการแข่งขัน จะเน้นที่ความสะดวก ซึ่งลูกค้าจะหา
ซื้อได้จากร้านค้าปลีกโดยทั่วไปแทบทุกประเภทสินค้าสะดวกซื้อนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทย่อยได้อีก 3 ประเภท คือ 

1.สินค้าฉุกเฉินซื้อ (Emergency Goods) หมายถึง สินค้าสะดวกซื้อประเภทที่ลูกค้าเกิด
มีความต้องการอย่างปัจจุบันทันด่วนที่จะต้องซื้อและขาดไม่ได้ หรือจ าเป็นต้องแสวงซื้อสินค้า
นั้นๆ มาใช้ให้ทันท่วงที 

2.สินค้าดลใจซื้อ (Impulse Goods) หมายถึง สินค้าที่ซื้อโดยมิได้มีการสางแผนมาก่อน 
แต่ลูกค้าพบเห็นเม่ือสินค้านั้นวางไว้ล่อตา และเกิดความดลใจในรูปร่าง สีสัน กลิ่น ฯลฯ ซึ่ง
ร้านค้าวางไว้หรือจัดแสดงไว้ล่อตาล่อใจบนหิ้งตรงช่องทางออกเพื่อช าระเงิน ที่ลูกค้าสามารถ
หยิบได้ง่าย เช่น วารสาร ยาหม่อง ใบมีดโกน ปากกา ดินสอ 

3.สินค้าอุปโภคบริโภคประจ า (Staple Goods) หมายถึง สินค้าสะดวกซื้อที่ลูกค้ามักจะ
ซื้อเป็นประจ าในปริมาณมากๆ และได้มีการวางแผนที่จะซื้อมาก่อน การซื้อแต่ละครั้งอาจจะซื้อ
ทีละน้อย เพราะโดยมากจะเป็นสินค้าที่เรียบง่าย เช่น หมู เนื้อ ขนมปัง ฯลฯ นอกจากนั้นลูกค้า
ยังจ าเป็นที่จะต้องมีการทยอยซื้อบ่อยครั้ง ลักษณะที่ส าคัญและเห็นได้ชัด ได้แก่ ผู้ซื้อจะใช้ความ
พยายามเพียงเล็กน้อยในการจัดหาซื้อ 

สินค้าค้าเจาะจงซื้อ (Specially Goods) สินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องใช้ความ
พยายามอย่างมากในการแสวงหาและมีความตั้งใจซื้อ การจะใช้สินค้าอื่นมาทดแทนยังต้องอาศัย
เวลาในการตัดสินใจนานกว่าจะซื้อ หรือมีความลังเลและคิดอยู่นานที่จะยอมรับสินค้าทดแทนนั้น 
เช่น นาฬิการาคาแพง รถยนต์รุ่นพิเศษ เสื้อผ้าตราพิเศษและแบบพิเศษท าจากต่างประเทศ 
ผ้าลูกไม้สวิส ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษซึ่งสามารถบ่งบอกระดับผู้ใช้รสนิยมผู้ใช้ 
ตลอดจนสถานะของผู้ใช้ 

สินค้าเลือกซื้อ (Shopping Goods) สินค้าประเภทนี้ลูกค้ามักจะซื้อเ ม่ือได้ มีการ
เปรียบเทียบถึงความเหมาะสมในด้านราคา คุณภาพ รูปแบบของสินค้า ฯลฯ เป็นสินค้าที่ต้อง
เสาะแสวงซื้อบ้าง ซึ่งมีการวางจ าหน่ายในร้านค้าปลีกต่างๆ น้อยกว่าสินค้าสะดวกซื้อ ลักษณะ
ของสินค้าประเภทนี้ก็คือสินค้าประเภทคงทนถาวร (Durable Goods) และอายุการใช้งานนานมี
ราคาค่อนข้างสูงเป็นสินค้าที่ลูกค้าจ าเป็นต้องค านึงถึงตราสินค้า คุณภาพ ประโยชน์การใช้เป็น
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อันดับแรกและราคาใช้เวลานานในการตัดสินใจซื้อ เพราะต้องใช้ความพินิจพิเคราะห์และ
เปรียบเทียบในการเลือกซื้อ 

สินค้าไม่แสวงซื้อ (Unsought Goods) เป็นสินค้าที่ลูกค้ามิได้รู้จักหรือมีความรู้เกี่ยวกับ
สินค้าประเภทน้ีมาก่อน หรืออาจจะรู้จักมาบ้างแต่มิได้ให้ความสนใจที่จะต้องแสวงรู้ ลักษณะของ
สินค้าประเภทนี้มักจะเป็นสินค้าใหม่ๆ ที่ออกสู่ตลาด หรือเป็นสินค้าใหม่ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ 
โดยผู้ผลิตจะเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาแล้วน าออกสู่ตลาดโดยใช้ความพยายาม ในการส่งเสริม
การตลาดสูง เช่น ทุ่มโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อแนะน าการตลาด และในขณะเดียวกัน การจัด
จ าหน่ายก็จะกระจายออกไปเพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักผ่านตาและตระหนักว่ายังมีสินค้าประเภทนี้
เพิ่มเข้าสู่ตลาด 
 

3. ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation)  
 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2548) กล่าวถึงกระบวนการแบ่งส่วนตลาด และเกณฑ์ใน
การแบ่งส่วนตลาด เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ทราบว่าสินค้าหรือบริการเราอยู่ที่ส่วนไหนของ
ตลาด ซึ่งการแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) หมายถึง การแบ่งส่วนตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งออกจากกัน เป็นตลาดย่อย (Submarket) หรือส่วนตลาด (Market 
Segment) เพื่อที่จะเลือกตลาดเป้าหมายต่อไป และใช้ส่วนประสมทางการตลาดเฉพาะอย่าง 
เพื่อให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงลูกค้าที่ต้องการได้ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการแบ่งส่วนตลาด
3 ขั้นตอนดงันี ้

1. ขั้นส ารวจ (Survey Stage) ผู้วิจัยจะส ารวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบถึงการจูงใจและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค โดยการจัดเตรียมแบบสอบถาม ตัวอย่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค 
มีดังนี้ 1) การให้คะแนนคุณสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์และความส าคัญของแต่ละคุณสมบัตินั้น 
2) รู้จักตราสินค้าและการให้คะแนนตราสินค้า 3) รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ 4) ทัศนคติที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ 5) ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ของผู้วิจัย 

2. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis Stage) จากข้อมูลที่ได้ในขั้นส ารวจ จะน ามาวิเคราะห์ในด้าน
ทัศนคติประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมที่มีลักษณะเด่นชัดเฉพาะที่
คล้ายคลึงกัน โดยแยกออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะที่เด่นชัดนั้น 

3. ขั้นการก าหนดโครงร่าง (Profiling Stage) จากลักษณะเด่นชัด เฉพาะอย่างของแต่ละ
กลุ่มในขั้นที่สอง จะน ามาก าหนดเป็นโครงร่าง (เกณฑ์) ในการแบ่งส่วนตลาด เช่น รถยนต์อาจ
ใช้เกณฑ์ รายได้ ค่านิยม รูปแบบการด ารงชีวิตของผู้ใช้ ลูกค้าธนาคาร อาจใช้เกณฑ์รายได้ และ
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อาณาเขตทางภูมิศาสตร์หลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค (Base for Segmenting 
Consumer Market) จากการค้นหาตัวแปรที่ส าคัญ ๆ ตัวแปรที่จะได้ถือหลักเกณฑ์ในการแบ่ง
ส่วนตลาด ตัวแปรที่ส าคัญ เช่น ลักษณะตัวแปรทางภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อ 
จิตวิทยา และพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งตัวแปรเหล่านี้สามารถจัดกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ           
1) ลักษณะของผู้บริโภค (Consumer Characteristics) 2) การตอบสนองของผู้บริ โภค 
(Consumer Response) และแบ่งออกเป็น 4 เกณฑ์ คือ 1)  ภู มิศาสตร์  (Geographic) 2) 
ประชากรศาสตร์ (Demographic) 3) จิตวิทยา (Psychographic) และ 4) พฤติกรรมศาสตร์ 
(Behavioristic) 

ก าพล สุทธิพิเชษฐ์ (2552) ได้ท าการวิเคราะห์ตลาดและค้นหาโอกาสทางการตลาดตาม
แนวคิด STP Marketing ที่จะแบ่งส่วนของตลาดออกเป็นส่วนย่อย จากนั้นก็ก าหนดตลาด
เป้าหมายที่ต้องการเลือกเม่ือเลือกตลาดที่ต้องการได้แล้ว ต่อไปก็เป็นการวางต าแหน่งของ
ผลิตภัณฑ์ในตลาด (Positioning) โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาลูกค้าที่แท้จริง (Real Prospects) 
เพื่อผลักดันไปสู่การซื้อ และได้รับประสบการณ์ที่ดี ตลอดจนกลายเป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์
แน่นแฟ้นในระดับท่ีสูงขึ้นไป โดยแต่ละส่วนย่อยมีรายละเอียดดังน้ี  

1) Segmentation เป็นแนวคิดของการแบ่งกลุ่มลูกค้า ซึ่งอาจจะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น
กลุ่ม เช่น แบ่งตามการเลือกตลาดที่บริษัทสามารถเข้าไปท าตลาดได้ง่าย ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆ 
ตามภาษานักการตลาดอาจจะมองการแบ่งกลุ่มลูกค้า อาทิ 

- สภาพภูมิศาสตร์ เช่น อัตราการเติบโตของประชากร ลักษณะภูมิศาสตร์ ในด้านความ
หนาแน่นของประชากร เป็นต้น 

- ลักษณะประชากร เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพครอบครัว
เป็นต้น 

- ลักษณะทางจิตวิทยา เช่น คุณค่า ทัศนคติ และไลฟ์สไตล์ เป็นต้น 
- พฤติกรรม เช่น รูปแบบ พฤติกรรมการซื้อ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ประโยชน์ใช้

สอย และการอ่อนไหวด้านราคา เป็นต้น 
แนวทางการแบ่งส่วนตลาดที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 5 แนวทางหลัก คือ 

1. Measurable ส่วนของตลาด ที่เกิดขึ้นต้องสามารถวัดค่าได้ 
2. Substantial ส่วนของตลาดที่ได้ ต้องมีมูลค่ามากพอ กล่าวคือ ต้องคุ้มค่าต่อการลงทุน

และการใช้ ความพยายามในการท าการตลาดของบริษัท 
3. Accessible บริษัทสามารถเข้าถึงส่วนของตลาดนี้ได้ 
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4. Differentiable ความต้องการในส่วนของตลาดเดียวกันย่อมมีลักษณะเหมือนกันหรือ
อย่างน้อยคล้ายกัน และความต้องการในแต่ละส่วนของตลาดย่อมแตกต่างกัน 

5. Actionable บริษัทสามารถออกแบบกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับแต่ละส่วนของ
ตลาดได้ 

2) Target Market คือ การก าหนดตลาดเป้าหมายที่เป็นกลุ่มลูกค้า ซึ่งมีศักยภาพ
ส าหรับการตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมายนั้นต้องมีการประเมินคุณค่าส่วนของตลาดแต่ละ
ส่วนโดยค านึงถึงปัจจัย 2 ประการ คือ ความน่าสนใจของแต่ละส่วนของตลาด พิจารณาจาก
ขนาดของตลาด มูลค่าตลาด ความเสี่ยง และวัตถุประสงค์และทรัพยากรของบริษัทที่มีอยู่ ธุรกิจ
สามารถก าหนดตลาดเป้าหมายได้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

2.1 การเลือกเพียงส่วนของตลาดเดียวเป็นตลาดเป้าหมาย (Single-segment 
Concentration) ซึ่งธุรกิจสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในความต้องการของส่วนของตลาดที่
เลือกได้อย่างลึกซึ้ง และยังสร้างชื่อเสียงและความช านาญเฉพาะด้านให้กับธุรกิจได้ แต่ก็จะมี
ความเสี่ยงหากไม่ประสบความส าเร็จในส่วนของตลาดที่เลือก 

2.2 การเลือกหลายส่วนของตลาดเป็นตลาดเป้าหมาย (Differentiated Marketing) ส่วน
ใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีทรัพยากรมากพอที่จะวางกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดหลายชุด
ส าหรับแต่ละส่วนของตลาดที่เลือกเข้าไป 

2.3 การเลือกทุกส่วนของตลาดเป็นตลาดเป้าหมาย (Undifferentiated Marketing) เป็น
ธุรกิจท่ีต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของตนตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุก ๆ ส่วนของตลาดโดย
ไม่แยกกลยุทธ์การตลาดให้มีความแตกต่างกันตามแต่ละส่วนของตลาด ซึ่งโอกาสที่ธุรกิจจะ
ประสบความส าเร็จจากกลยุทธ์ประเภทนี้มีน้อยมาก เนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละส่วนของตลาด
ย่อมมีความแตกต่างกัน ส่วนของตลาดแต่ละส่วนก็จะยิ่งมีขนาดเล็กลง จนกลายเป็นส่วนย่อย
ของตลาดที่เรียกว่า Niche Market และกลยุทธ์การตลาดก็จะมีลักษณะเฉพาะตามส่วนของ
ตลาดหรือส่วนย่อยของตลาดแต่ละส่วนในท่ีสุด 

3) Positioning คือ การออกแบบข้อเสนอและภาพลักษณ์ของสินค้าและธุรกิจ เพื่อสร้าง
ความโดดเด่นในตลาดเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้เราอธิบายได้ว่าลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายอยู่
ตรงไหนของตลาด เม่ือเทียบกับคู่แข่งขันเราอยู่ตรงไหน ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นจะต้อง
ท าให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่น และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เห็นถึงคุณประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ของเรา 
เม่ือใดก็ตามที่เราสามารถท าให้ผลิตภัณฑ์ของเรายืนอยู่ได้อย่างโดดเด่น ก็จะเท่ากับเพิ่มโอกาส
ที่ลูกค้าให้ความสนใจ จึงมีความส าคัญมากที่จะต้องเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของเราในมุมมองของ
ลูกค้าที่เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
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4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

 การที่จะทราบข้อมูล และศึกษาเชิงปริมาณ เช่นจ านวนประชากรในเขต จ านวนผู้ที่
บริโภค เพื่อศึกษาถึงกลุ่มเพศ อายุ การศึกษา แต่บางทีการศึกษาก็ไม่เพียงพอต่อการการทราบ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่แท้จริงได้ ว่าท าไมถึงชอบอาหารรสชาตินั้นๆ หรือซื้ออาหารประเภท
นั้น ถ้าผู้ขายไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ หรือดึงใจให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อ ก็จะท าให้ยอดขาย
ไม่เป็นไปดั่งที่คาดไว้ 
 การเข้าใจพฤติกรรมซื้อสินค้าในตลาดส่วนต่างๆ จะช่วยท าให้ผู้ค้าขายเลือกสินค้า ที่มี
ทั้งรูปแบบ ราคา การจ าหน่าย ถึงขั้นตอนการท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ตรงกลุ่มผู้บริโภค ก็
จะสามารถสร้างการตลาดที่พัฒนาอย่างมีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น 
 ศิวารัตน์ ณ ปทุม, สุรกิจ เทวกุล และ ปริญ ลักษิตานนท์ (2550) ได้ให้ค าจ ากัดความ
ของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งหมายถึง ลักษณะที่กระท าของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ที่ได้เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ยังหมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นก่อน 
และมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท า ซึ่งกระบวนการตัดสินและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคล
จะกระท า เม่ือต้องท าการประเมิน (Evaluating) ครอบครอง (Acquiring) การใช้ (Using)หรือ
บริโภค (Consume) สินค้าและบริการ (Goods and Service) 

ดังนั้น พฤติกรรมผู้บริโภค จึงหมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละบุคคล เพื่อการ
ค้นหา เพื่อเลือกซื้อหรือเลือกใช้ การประเมินผล รวมถึงจัดเก็บสินค้าและบริการ ซึ่งพวกเขาคาด
ว่า จะสามารถสนองด้านความต้องการของตนเองได้ ตลอดจนบุคคลในครัวเรือน ปริมาณการซื้อ
นั้นจะซ้ือแค่ให้เพียงพอต่อการใช้ ดังนั้นจึงซื้อไม่มากนัก 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) น าเสนอโดย ปณิศา        ลัญ
ชานนท์ (2548) เป็นการศึกษาลักษณะเหตุที่เป็นแรงจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจในการซื้อ
สินค้า โดยมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) มาเป็นจุดเริ่มต้นและสร้างความรู้สึกต้องการ สิ่งที่จะผ่านเข้า
มาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเช่น กล่องด าที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่
สามารถคาดการณ์ได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ จะได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะของผู้ซื้อด้าน
ต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การตอบสนองจากผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ 
(Buyer’s Purchase Decision) ดังภาพที่ 2.1 



19 
  

 
ภาพที่ 2.1 รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Model of Buyer Behavior) และด้านปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Factors Influencing Consumer’s Buying Behavior) 

(ที่มา: ปณิศา ลัญชานนท์, 2548) 
 
จากภาพ 2.1 แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโมเดลนี้ อยู่ในส่วนของสิ่งกระตุ้น (Stimulus) 

จะท าให้เกิดความต้องการก่อน แล้วค่อยเกิดการตอบสนอง (Response) ส าหรับโมเดลนี้เรียกว่า 
S-R theory โดยรายละเอียดของทฤษฎีมีดังนี้ 

1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นที่มักเกิดเองภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และ
เกิดภายนอกร่างกาย (Outside Stimulus) ด้านนักการตลาดจึงจะต้องสนใจ และจัดให้เกิดสิ่ง
กระตุ้นภายนอกส าหรับผู้บริโภค แล้วท าให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ และด้านสิ่งที่กระตุ้น 
สร้างเหตุจูงใจให้ซื้อสินค้า (Buying Motive) ซึ่งอาจท าให้เกิดเหตุผลหรือด้านจิตวิทยา (อารมณ์) 
ในการน าเหตุจูงใจมาใช้ ซึ่งสิ่งกระตุ้นภายนอกระกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่ทางนักการตลาด 
ต้องท าการควบคุมและต้องจัดการสร้างขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) ประกอบด้วยสิ่งกระตุ้นทางผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น การเน้นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูด 
สิ่งกระตุ้นทางราคา (Price) เช่น ก าลังราคาที่ล่อใจและเหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นทาง
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ช่องทางจ าหน่าย (Distribution หรือ Place) เช่น การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึง เพื่อความ
สะดวกแก่ผู้บริโภค สิ่งกระตุ้นทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (Promotion) เช่น การเน้น
โฆษณาสม่ าเสมอ หรือใช้พนักงานขาย หรือการสร้างสัมพันธ์ การลด การแถม การใช้สะสมแต้ม
แลกสินค้า ทั้งหมดน้ีเพื่อกระตุ้นการซ้ือสินค้าของทางผู้บริโภค 
 1.2 สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการในการซื้อของ
ผู้บริโภคที่อยู่ภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทาง
เศรษฐกิจ (Economic) เช่นภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภค สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี 
(Technological) เช่น เทคโนโลยีฝากถอนเงินอัตโนมัติที่เข้ามาใหม่ สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและ
การเมือง (Legal and Political) เช่น กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินค้าสินค้าใดสินค้า สิ่งกระตุ้น
ทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมทางประเพณีไทย ในเทศกาลทั่วไป ล้วนต่างมี
การกระตุ้นทางการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคทั้งสิ้น 
 2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ซื้อ เปรียบดั่งกล่องด า (Black Box) ซึ่งผู้ซื้อหรือไม่ว่าผู้ขายจะไม่สามารถที่จะทราบได้ จึง
ต้องท าการค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ความรู้สึกนั้นจะได้รับอิทธิพลต่อลักษณะผู้ซื้อ และ
ด้านกระบวนการในการตัดสินใจดังนี้  

2.1 ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลปัจจัย
ต่างๆดังนี้ ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ด้านสถานการณ์ และปัจจัยทางเทคโนโลยี 

2.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Decision Process) ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอนคือ 1 การรับรู้ปัญหา 2 การค้นหาข้อมูล 3 การประเมินทางเลือก 4 การตัดสินใจซื้อ 5 
พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

3. การตอบสนองของผู้ซื้อ  (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจที่จะซื้อของ
ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ผู้บริโภคมักมีการตัดสินใจต่อประเด็นต่างๆ 
คือ การเลือกลิตภัณฑ์ (Product Choice) ตัวอย่างเช่น การเลือกพวกอาหารทานเล่น ซึ่งมีกล้วย
ฉาบเป็นหนึ่งในทางเลือก การเลือกตราสินค้า (brand choice) เช่น เลือกกล้วยฉาบ มีกล้วยฉาบ
เบรกแตก หลานยายต๋อย อร่อยบานาน่าชิฟส์ การเลือกซื้อผู้ขาย (Dealer Choice) เช่น 
ผู้บริโภคซื้อจากแหล่งใกล้บ้าน หรือที่อินเตอร์เน็ต การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) 
เช่น เลือกเวลาเช้า ช่วงกลางวัน หรือช่วงเย็น การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) 
เช่น จะเลือกเป็น หนึ่งกล่อง สองกล่อง หรือสั่งซื้อ 1 กิโลกรัม 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ในการอธิบายถึงด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินซื้อของผู้บริโภค จะมีปัจจัยอยู่

หลายประการที่เป็นเครื่องถ่ายทอดพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งปัจจัยทางด้านแวดล้อมต่างๆ 
ล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้งในทางตรงหรือทางอ้อม (ศรีสุภา สหชัยเสรี, 
2550) มีดังนี ้

1. วัฒนธรรมหมายถึง ค่านิยมซึ่งเป็นที่รับรู้ภายในสังคมหนึ่งๆ รวมถึงพฤติกรรมที่
แสดงออกเป็นประจ า และมีการถ่ายทอดจากอดีตสู้ปัจจุบันและอนาคตซึ่งมีความต่อเนื่องกัน 
รวมถึง จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เช่น ภาษา ลักษณะการแต่งกาย ศิลปะ อาหาร และธรรมเนียม
การปฏิบัติ เป็นต้น 

2. สังคมหมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน โดยมีครอบครัว
เป็นกลุ่มสังคมแรกของบุคคลทุกคน ซึ่งมีพ่อแม่ เป็นผู้เลี้ยงดูและถ่ายทอดพฤติกรรมต่างๆ ให้แก่
ลูกจากนั้น จึงเป้นกลุ่มที่อ้างอิง ซึ่งหมายถึงกลุ่มของสังคมที่ได้มีอิทธิพลต่อทัศนคติ มีค่านิยม 
และพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม ทั้งที่โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่น เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมห้อง 
เพื่อนท่ีท างาน หรือดาราที่ชื่นชอบ 

3. จิตวิทยาปัจจัยด้านจิตวิทยา จะมีผลกระทบด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างมี
นัยส าคัญ ทั้งนี้ เพราะจิตวิทยา คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ต่างๆ เช่น การจูงใจ 
คือ การกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ หรือเปลี่ยนพฤติกรรมมาเลือกซื้อสินค้า หรือบริการ
ขององค์กร การรับรู้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการถูกกระตุ้นโดยแต่ละบุคคลนั้นจะมีระดับการรับรู้ที่
แตกต่างกันตามประสบการณ์และความสนใจของแต่ละบุ คคล การเรียนรู้  เป็นลักษณะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเนื่องมาจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับรู้มา ความเชื่อ และ
ทัศนคติ คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อของหนึ่งสิ่ง ทั้งหมดนี้อาจเกิดมาจากความรู้สึกหรือ
ความชอบของมนุษย์ ที่มีของสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของบุคคล ที่มีนับตั้งแต่ยาม
เกิดยันตาย ซึ่งจะสามารถเอาไปเป็นประโยชน์เพื่อการน ามาบริหารจัดการทางด้านการตลาด 
และสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้บริโภคได้ 

4. ส่วนบุคคลบุคคลแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านเพศ อายุ วัฎจักรชีวิต 
ครอบครัว ภูมิหลัง และฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

5. สถานการณ์เป็นปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Surroundings) เป็นปัจจัยท่ีช่วยกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมซื้อสินค้า ยิ่งถ้าผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายในการเลือกชมสินค้า ก็
จะมีส่วนช่วยให้เกิดการบริโภคเร็วขึ้น และง่ายขึ้น เวลา (Time) เป็นปัจจัยส าคัญที่มีบทบาทใน
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การตัดสินใจซื้อ การหาข้อมูล และการประเมินทางเลือกขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ ถ้า
ผู้บริโภครีบร้อน หรือถูกกดดันเรื่องเวลา ก็อาจท าให้การซื้อต้องเลื่อนเวลาออกไปด้วย อารมณ์ 
(Mood) เกิดจากการกระตุ้นของนักการตลาดจัดให้ และเกิดจาดอารมณ์ส่วนตัวของผู้บริโภคเอง
ด้วย 

6. เทคโนโลยีในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเป็นบทบาทส าคัญต่อการก าหนดพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค โดยปัจจัยด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย การเข้าใช้เว็บไซด์ (Web Access) ท าให้
ผู้บริโภครับรู้ถึงความต้องการของตนเอง (Problem Recognition) ขีดความสามารถในการค้นหา 
(Search Capabilities) ทางเว็บไซด์ต่างๆ จะต้องเพิ่มขีดความสามารถให้ลูกค้าได้รับรู้ ปัจจัย
ส าคัญก็คือ โปรแกรมค้นหาข้อมูล (Browsers) ขีดความสามารถในการประเมินผล (Evaluation 
Capabilities) เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินเพื่อเลี่ยงไม่ให้ผู้บริโภคเลื่อนการซื้อ
ออกไป จ านวนเว็บไซด์ต่างๆ ที่เรียกว่า Shop Bots ได้เกิดขึ้น เพื่อช่วยเลือกประเมินทางเลือก
ได้ง่ายขึ้น ทางเลือกในการซื้อ (Purchase Option) บริษัทดอทคอมทั้งหลายจะมุ่งการเปลี่ยน
กลุ่มผู้บริโภคที่ค้นหาข้อมูล ให้มาเป็นลูกค้าให้ได้ ผู้บริโภคจ านวนมากได้มีการตัดสินใจซื้อผ่าน
อินเตอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้เป็นทางเลือกที่ดี ในการอ านวยความสะดวก การป้อนข้อมูล
หลังการซื้อ (Post Purchase Feedback) เว็บไซด์เป็นเครื่องมือที่ส าคัญมากในการกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดการป้อนกลับหลังซื้อ ซึ่งสามารถใช้อีเมล์ (E-mail) ส่งปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทได้ทันที 

ศิริพร วิษณุมหิมาชัย (2552) ได้กล่าวถึงการตลาดนั้นมีความส าคัญต่อธุรกิจ มากน้อย
แค่ไหน สังเกตได้จากองค์กรจะอยู่รอดหรือไม่ ย่อมขึ้นกับการเข้าถึงใจลูกค้า โดยการวิเคราะห์
พฤติกรรมของลูกค้ามีทั้งหมด 7 ประการให้เข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อจะท าให้ธุรกิจสามารถ
ขายสินค้าหรือการให้บริการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้ 

1. Who ใครคือลูกค้าของเราในการขายสินค้าหรือบริการลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
จะต้องตอบค าถามให้ได้ว่า ลูกค้าของธุรกิจคือใคร เพศหญิง หรือเพศชาย วัยรุ่น เด็ก หรือผู้ใหญ่ 
ตลอดจนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะท าให้รูปแบบการผลิตสินค้าแตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้า เช่น ถ้า
อาหารส าหรับผู้รักสุขภาพ ตัวหีบห่อ หรือแม้แต่รูปแบบของผลิตภัณฑ์ อาจจะมีรับรองคุณภาพ 
ตัวสินค้าหรือหีบห่อ หรือมีการเขียนถึงคุณประโยชน์หลังจากรับประทานแล้ว  

2. What อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าของเราต้องการ เช่น เม่ือลูกค้าเข้าไปในร้านอาหาร ต้อง
วิเคราะห์ว่าลูกค้าต้องการอาหารเพื่อความสุข หรือต้องการรับประทานเพื่อสุขภาพ ธุรกิจต้อง
วิเคราะห์ว่า กลุ่มลูกค้าของเราต้องการอะไร จึงต้องตอบสนองลูกค้ากลุ่มใด ถ้าวิเคราะห์ได้ว่า 
กลุ่มลูกค้าของเราเป็นกลุ่มท่ีต้องการทานเพื่อสุขภาพ ธุรกิจควรจะเน้นการจัดขายอาหารสุขภาพ 
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3. When คือเม่ือไหร่ที่ลูกค้าซื้อสินค้า อาจจะเป็นต้นเดือน ปลายเดือน หรือศุกร์ เสาร์ 
อาทิตย์ ช่วงเช้า ช่วงเย็น หรือเทศกาลอะไร เช่น ในช่วงบ่ายๆ หรือวันเสาร์ ร้านอาหารอาจจะ
เป็นที่สามารถเลือกอาหารสุขภาพ เพื่อจะได้เตรียมอาหารที่หลากหลายแก่ลูกค้า จึงต้องเตรียม
วัตถุดิบที่สะอาด ปรุงสดใหม่เสมอ 

4. Why คือลูกค้าซื้อสินค้าไปท าไม หรือสิ่งใดคือเหตุผลที่สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ามา
อุดหนุนสินค้าของเรา เช่นซื้อสินค้าประเภท แบรนด์ซุปไก่สกัด มักจะซื้อไปฝากบุคคลที่เคารพ
รักเสมอ ๆ เพราะโดยส่วนตัวอาจจะยังไม่ตระหนักดีว่าจะต้องกิน แต่ถ้าซื้อไปเป็นของฝากก็
แสดงถึงความห่วงใย เพราะสินค้ามีประโยชน์และช่วงบ ารุงสุขภาพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า มีสินค้า
บางรายการออกมาโฆษณาว่าส าหรับคนที่คุณรัก 

5. Where คือลูกค้าของเราชอบเดินเข้าไปซื้อสินค้าในสถานที่แบบใด ซึ่งเราจะได้น า
สินค้าของเราไปวางจ าหน่าย ได้ถูกที่ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันนี้ สินค้าเช่นผักสดนิยมใส่
ถุงหรือหีบห่อที่สวยงามติดตรายี่ห้อ หรือจะเรียกให้ดูดีหน่อยก็คือติดแบรนด์นั่นเอง ท าให้ลูกค้า
มีความม่ันใจเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งก็จะเหมาะส าหรับลูกค้าที่ค่อนข้างมีรายได้ ซึ่งก็คุ้มค่าเพราะ
รับประกันได้เลยว่า แพงแต่สะอาดกว่าผักที่ซื้อตามตลาด 

6. Who participate คือมีใครบ้างที่ มีอิทธิพลในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งของลูกค้า  
บางครั้งการตัดสินใจซื้อไม่ได้มีแค่ลูกค้าคนเดียว ดังนั้น การมุ่งตอบสนองเฉพาะคนจ่ายเงิน
อาจจะยังไม่ใช่ค าตอบของธุรกิจ ตัวอย่างที่พบเห็นง่าย ๆ โดยท่ัวไป โดยส่วนใหญ่สินค้าที่มีราคา
แพงๆ ภรรยาอาจไม่ได้มีอ านาจการตัดสินใจซื้อ เพราะคนที่คอยจ่ายเงินอาจจะเป็นสามี แต่การ
ไปจับจ่ายเลือกอาจจะเป็นคุณภรรยา เช่น การเลือกซื้ออาหารภรรยาเลือก สามีจ่ายเงิน คนที่ได้
ทานอาจเป็นทั้งครอบครัวดังนั้นกลุ่มธุรกิจก็ควรจะหยิบยกการโฆษณาชุดอาหารส าหรับทุกคน
ในครอบครัว 

7. How คือลูกค้าของเรามีการตัดสินใจซื้ออย่างไร สินค้าที่ขายกันตามท้องตลาด ท าให้
ลูกค้ามีการตัดสินใจซื้อต่างกัน เช่น ถ้าสินค้าที่มีหลายราคา มีประโยชน์ต่อการทานที่ต่างกัน 
ลูกค้าก็อาจจะถามถึงวัตถุดิบที่ใช้ เช่นน้ ามัน หรือสัดส่วนเครื่องปรุงถ้าเกิดมีการใส่สาร ใส่
เครื่องปรุงที่มีผลต่อสุขภาพทางลบมากไป ก็อาจจะปฏิเสธการซื้อก็เป็นไปได้ หรือถ้าลูกค้าที่
ค่อนข้างชอบทานแบบอร่อยเท่านั้นก็อาจจะดูที่ความหลากหลายในด้านสีสันรสชาติไม่สนใจต่อ
เรื่องสุขภาพเช่นกัน 
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5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ 

 
ความต้องการ (Needs) หมายถึง ความแตกต่างที่บุคคลสามารถรับรู้ได้ ระหว่างสภาพ

ในอุดมคติ และสภาพของความเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม 
และแบ่งออกมาได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  

ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Need) เป็นความต้องการเบื้องต้นของ
ร่างกาย (Innate Needs)ได้แก่ อากาศ น้ า ที่อยู่อาศัย และยารักษา การได้พักผ่อน และด้าน
ความต้องการทางเพศ  

ความต้องการทางจิตวิทยา (Psychological Need) เป็นความต้องการที่ปารถนา
(Acquired Needs) มนุษย์เป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม จึงต้องการ การเรียนรู้และพึ่งพาอาศัย
กันในสังคม ความต้องการที่ปรารถนาจะเกิดขึ้นโดยบุคคลจะเรียนรู้การตอบสนองกันระหว่าง
วัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม โดยมีความแตกต่างภายในจิตใจบุคคล ส่งผลให้แต่ละคนเกิดการนึก
คิด การตัดสินใจและแสดงออกในสถานการณ์เดียวกันที่ต่างกัน ความต้องการที่ถูกกระตุ้นจะ
น าไปสู่พฤติกรรมซื้อและพฤติกรรมการบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 

“นักจิตวิทยาท่านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแบรนดีส์ได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจที่รู้จักกันมาก
ที่สุดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาเขาคือ Maslow หรือเจ้าของผู้ตั้งทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์  
(Maslow)  ซึ่งได้ระบุในข้อมูลการศึกษาว่า บุคคลจะมีความต้องการที่ เรียงล าดับจาก
ระดับพื้นฐานมากที่สุดไปยังระดับสูงสุด” (อนิชวัง แก้วจ านงค์, 2552) 

 
ภาพที่ 2.2 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Hierarchy of Needs) 

(ที่มา: วราธัช ตันติวรวงศ์, 2551) 
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มาส โ ล ว์  (Maslow) เ รี ย ก ล า ดั บ ค ว ามต้ อ ง ก า รนี้ ว่ า  “Hierarchy of Needs” ซึ่ ง
ประกอบด้วยล าดับความต้องการของมนุษย์จากระดับต่ าไประดับสูง 5 ระดับดังนี ้

1. ความต้องการขั้นพื้นฐาน (Physiological Needs) คือเป็นความต้องการด้านร่างกาย
เพื่อความอยู่รอดของชีวิตเช่นความต้องการอาหารอากาศน้ าและที่อยู่อาศัยเป็นต้น 

2. ความต้องการทางความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการด้านความ
ปลอดภัย เป็นความต้องการล าดับที่สองของ Maslow จะถูกกระตุ้นหลังจากที่มีความต้องการ
ทางร่างกายได้ถูกตอบสนองแล้วความต้องการความม่ันคงปลอดภัยจะหมายถึงความต้องการ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายทางร่างกายและจิตใจความม่ันคงในการท างาน 

3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) คือความต้องการระดับที่สามโดยความ
ต้องการทางสังคมหมายถึงความต้องการที่จะเกี่ยวพันการมีเพื่อนและการถูกยอมรับโดยบุคคล
อื่นเพื่อการตอบสนองความต้องการทางสังคม 

4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) คือความต้องการระดับที่สี่เป็น
ความต้องการที่จะให้ผู้อื่นยกย่องหรือสรรเสริญตัวเองมีความภูมิใจต่อสถานภาพทางสังคม
ต้องการชื่อเสียงและการยอมรับจากบุคคลอื่น 

5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) คือความต้องการ
ระดับสูงสุดบุคคลมักจะต้องการโอกาสที่จะคิดสร้างสรรค์ภายในงานหรือพวกเขาอาจจะต้องการ
ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบซึ่งความต้องการความสมหวังของชีวิตคือความต้องการที่จะ
บรรลุความสมหวังของตนเองด้วยการใช้ความสามารถทักษะและศักยภาพอย่างเต็มที่บุคคลที่
ถูกจูงใจด้วยความต้องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานท่ีท้าทายความสามารถของพวก
เขาการเปิดโอกาสให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดค้นสิ่งใหม่ 

การศึกษาทฤษฎีล าดับความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ (Maslow) เป็นการศึกษา
เพื่อที่จะท าให้ทราบถึงความต้องการของมนุษย์นั้นมีล าดับขั้นตอนที่แน่นอน จากขั้นต่ าไปขั้นสูง
ซึ่งความปรารถนาขั้นสูงสุดของมนุษย์ทุกคนคือความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิต
ตามที่ตนเองมุ่งหวังแต่การที่มนุษย์จะเกิดความต้องการในแต่ระดับได้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์
ทุกคนจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับที่ต่ ากว่าเสียก่อนเพื่อที่จะท าให้เกิด
ความต้องการในระดับต่อไปซึ่งถ้าบุคลากรที่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการแล้วก็จะเกิด
ความพึงพอใจมีขวัญและก าลังใจในการท างานรวมถึงสามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix) คือ เครื่องมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทาง

การตลาดซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผนการทางตลาดโดยใช้ 4Ps กลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็น
พื้นฐานที่สุด คือ การตลาด 4Ps (Product Price Place Promotion) ซึ่งเป็นหลักการใช้คือการ
วางแผนในแต่ละส่วนให้เข้ากัน และเป็นที่ต้องการของกลุ่ม เป้าหมายที่เราเลือกเอาไว้ให้มาก
ที่สุด ในบางธุรกิจประเภทอาหารก็เช่นกัน ด้าน 4Ps อาจจะเป็นการศึกษาระยะสั้น แต่สามารถ
ปรับกลยุทธ์การเติบโตในอนาคตได้ ส่วนประสมทางการตลาดจึงเหมาะสมต่อการศึกษานี้ ( 4Ps 
หรือเรียกว่า marketing mix) (ชัชฤทธิ์ ไตรชัชวาล, 2554) 

ความหมายของผลิตภัณฑ์ (The Meaning of Product) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง 
“สิ่งใดๆ ที่น าเสนอเพื่อตอบสนองทางความจ าเป็นหรือความต้องการทางตลาดให้ได้รับความพึง
พอใจ” ดังนั้นจากความหมายนี้ “ผลิตภัณฑ์” จึงมีความหมายท่ีกว้างครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่สามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคได้ โดยครอบคลุมถึง 

- สินค้า (Goods) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนจับต้องได้ เช่น อาหาร ขนมทานเล่น ยารักษา
โรค โทรทัศน์หมวก 

- บริการ (Service) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ เช่น การตัดผม การชม
คอนเสิร์ต สัญญาณโทรศัพท์ 

- บุคคล (Person) เช่น นักร้องนักกีฬาที่มีชื่อเสียง ดารา นักการเมือง 
- สถานที่ (Place) เป็นสถานที่ที่สร้างความต้องการของผู้บริโภคได้ เช่น ความอยากไป

เพื่อการพักผ่อน ไปหาความรู้ของทางประวัติศาสตร์ตามสถานที่ หรือตัวอย่างประเภทนี้ เช่น 
พระราชวัง อุทยานประวัติศาสตร์ เกาะช้าง เขาใหญ่ ถนนสีลม เป็นต้น 

- แนวความคิด ( Idea) เป็นแนวความคิดที่สามารถเป็นที่ยอมรับได้ของผู้บริโภค 
(ประชาชน) เช่น นโยบายพรรคการเมือง การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ การรณรงค์ความประหยัด 
(ขวัญอนงค์ ศิริกุลกานต์, 2557) 

ธวัชชัย สุวรรณสาร (2556) ได้น าเสนอบทความแนวคิดด้านส่วนประสมทางการตลาด 
โดยมีทั้งหมด 4 ด้าน ที่เป็นปัจจัยท่ีส าคัญ ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ก็คือสินค้าหรือบริการที่จะเสนอให้แก่ลูกค้า แนวทางการ
ก าหนดตัว product ให้เหมาะสมควรดูว่ากลุ่มเป้าหมายมีต้องการอย่างไร เช่นต้องการกล้วย
ฉาบ ที่สะอาด สด ในบรรจุภัณฑ์ทานสะดวก โดยไม่สนรสชาติ ต้องท าตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ใช่
ว่าผู้ผลิตชอบหวานก็จะพยายามเพิ่มน้ าตาลเข้าไป แต่ทั่วไปแนวทางที่ช่วยให้สินค้าขายได้มีอยู่
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สองอย่างคือ ด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product) ประกอบด้วย ตราสินค้า หน้าที่ของผลิตภัณฑ์ 
และการให้บริการหลังการขาย รายการผลิตภัณฑ์ (Product Item) แต่ละประเภทจะเป็นสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่สามารถเสนอต่อตลาดเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ ความเป็นเจ้าของ และต้องการใช้หรือ
บริโภคสิ่งนั้นเพื่อบ าบัดความต้องการ ซึ่งหมายรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ บริการ บุคคล สถานที่ 
องค์การ และความคิด 

รายการผลิตภัณฑ์ (Product Item) หมายถึง ลักษณะของความแตกต่างที่สามารถ
จ าแนกความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์รายการอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้าน ขนาดสี 
รุ่น ตรายี่ห้อ เป็นต้น รายการผลิตภัณฑ์แต่ละรายการนั้นกิจการจะต้องตัดสินใจในการก าหนด
นโยบายและกลยุทธ์ที่จะต้องพัฒนาแต่ละรายการนั้นกิจการจะต้องตัดสินใจในการก าหนด
นโยบายและกลยุทธ์ที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นเสนอต่อตลาด โดยผู้วางแผนผลิตภัณฑ์อาจ
ต้องจ าแนกคิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 3 ระดับ คือ 

- ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Service) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีระดับขั้นพื้นฐาน หรือในระดับ
ต้น ซึ่งสามารถจะจ าแนกออกได้ว่าผู้ซื้อนั้นต้องการซื้ออะไร หรือผู้บริโภคทราบดีว่าผลิตภัณฑ์
หลักที่เขาต้องการนั้นคืออะไร ผลิตภัณฑ์หลักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์หลัก (Core 
Product) หรือบริการหลัก (Core Service) ที่ผู้บริโภคต้องการซื้อและตั้งใจซื้อ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทุกรายการนั้นจ าเป็นจะต้องค านึงถึงขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
หลักของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 

- ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน (Tangible Product) ผู้วางแผนผลิตภัณฑ์จะต้องท าให้ผลิตภัณฑ์
หลักนั้นมีรูปลักษณ์ต่อผู้ซื้อ เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ที่ มีตัวตน ถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ควรจะ
ประกอบด้วยระดับคุณภาพ (Quality Level) สัญลักษณ์ (Feature) รูปแบบ (Styling) ตราสินค้า 
(Brand Name) หีบห่อ (Packaging) แต่ถ้าเป็นตัวบริการก็อาจจะมีบางอย่างที่มีลักษณะท านอง
เดียวกับผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน เช่น คุณภาพของการให้บริการมีลักษณะเป็นแบบอุตสาหกรรม 
วิธีการให้บริการที่แตกต่างกัน คุณภาพของอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานท่ีในการให้บริการ เป็นต้น 

- ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) ผู้วางแผนผลิตภัณฑ์จะต้องตัดสินใจให้การ
บวกเพิ่มบริการลงไปกับรายการผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ ซึ่งจะต้องเสนอควบไปพร้อมๆ กับ
รายการผลิตภัณฑ์นั้น การสร้างส่วนควบกับรายการผลิตภัณฑ์เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ควบซึ่ง
สามารถสังเกตได้ด้วยการให้บริการติดตั้ง การรับประกัน การส่งมอบและ การให้เครดิต การให้
ความเอาใจใส่กับลูกค้าเป็นส่วนตัว การรับคืน ฯลฯ ซึ่งให้คุณค่าแก่ผู้ใช้ กิจการใดก็ตามที่
สามารถสร้างส่วนควบในรายการผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า ย่อมสร้างความแข็งแกร่งและ
ความส าเร็จให้กับผลิตภัณฑ์นั้นได้ 
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1.1 สินค้าที่มีความแตกต่าง โดยการสร้างความแตกต่างนั้น จะต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้า
สามารถสัมผัสได้จริงว่าต่างกันและ ลูกค้าตระหนักและชอบในแนวทางนี้ เช่นคุณสมบัติพิเศษ 
รูปลักษณ์ การใช้งาน ความปลอดภัย ความคงทนโดยกลุ่มลูก ค้าที่เราจะจับก็จะเป็นลูกค้าที่ไม่มี
การแข่งขันมาก (niche market)  

1.2 สินค้าที่มีราคาค่อนข้างต่ านั้น คือการยอมลดคุณภาพในบางด้านที่ไม่ส าคัญลงไป 
เช่นสินค้าที่ผลิตจากจีน จะมีคุณภาพไม่ดีนัก แม้พอใช้งานได้ แต่ถูกมากๆ หรือสินค้าที่
เลียนแบบแบรนด์ดังๆ ในซุปเปอร์สโตร์ต่างๆ  

2. ราคา (Price) คือ อัตราในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในตลาด โดยใช้ค่าเงินเป็น
สื่อกลาง ในปัจจุบันราคาเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการบริหารงานการตลาดอย่างมาก ซึ่ง
ผู้บริหารการตลาดจะต้องก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ต่างๆ อาทิ สภาพทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมและกรอบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ระดับความรุนแรงของการแข่งขันภายในตลาด ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดด้าน
อื่นๆ รวมถึงการประยุกต์ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของอุปสงค์ (Demand) และ
อุปทาน (Supply) มาเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มี
ระดับที่เป็นน่าพอใจขององค์กร คือ สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร และเหมาะสม
กับระดับความสามารถหรือก าลังซื้อของผู้บริโภคในตลาดอย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วการ
ก าหนดกลยุทธ์ส่วนของราคาขององค์กรธุรกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมา มักจะต้องคิดถึงต้นทุนการ
ผลิตและการด าเนินงาน (Cost) ตามวิธีการที่เรียกว่า Markup Pricing มากกว่าที่จะพิจารณาถึง
ปัจจัยด้านต่าง ขางต้นอย่างรอบด้าน จึงเป็นที่มาของการสูญเสียโอกาสทางการตลาดและธุรกิจ
ได้ เช่นการก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีความสอดคล้องหรือเหมาะสมกับต าแหน่งและ
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในตลาด ดังจะเห็นได้จาก การปรับราคาจ าหน่ายบุหรี่ไทยตรายี่ห้อ
ต่างๆ ของการก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา จึงนับเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของผู้บริหาร
การตลาดต่อการก าหนดกลยุทธ์ หรือระดับราคาจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์ในตลาดให้มีความ
เหมาะสมต่อปัจจัยแวดล้อมต่างๆ และประสานได้อย่างลงตัวกับกลยุทธ์ทางการตลาดด้านอื่นๆ 

การก าหนดราคาในการส่งเสริมการตลาด (Promotion Pricing) การรณรงค์ส่งเสริม
การตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่ผลิตภัณฑ์ขององค์กร ผู้บริหารการตลาดในปัจจุบันจะนิยมใช้
การลดราคาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นหรือจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความต้องการและตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรืออาจจะเป็นการเข้าร่วมโครงสร้างการส่งเสริมการขายของร้านค้าต่างๆ ที่ได้
จัดขึ้นเช่น “มิดไนท์เซลส์” “ถึงก่อนมีสิทธิก่อน” หรือ “เดอะมอลล์ ลดกระหน่ า” เป็นต้น 
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การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์หลัก (By Product Pricing) 
การก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวดังกล่าว จะพิจารณาจกต้นทุนในการน าผลพลอยได้มา
ผลิตต่อต้นทุนการการเก็บรักษา หรือการขนส่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้น จะคุ้มค่า
กับราคาของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้หรือไม่ ซึ่งรายได้ที่องค์กรได้รับจะไปชดเชยต้นทุนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์หลักขององค์กรที่จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดให้สูงขึ้น
จากปัจจัยด้านราคา เช่น สหฟาร์ม มีกิจกรรมเลี้ยงไก่เพื่อจัดส่งเป็นวัตถุดิบแก่อุตสาหกรรม
อาหารเป็นหลัก และมีผลพลอยได้จากการคัดเลือกไก่ที่ไม่ได้ขนาดตามต้องการ มาจัดท าเป็นไก่
พะโล้และอื่น เพื่อจ าหน่ายเป็นอาหารถุงให้แก่ผู้บริโภคในตลาดสดย่านบางกะปิ เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงราคา กลยุทธ์และเกณฑ์การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้กล่าวถึง
ในข้างต้น จ าเป็นที่จะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมและ
ช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งขัน จ านวนคู่แข่งขันในตลาด ศักยภาพ
ของแข่งขัน ค่าขนส่ง และต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น หรือแม้แต่ของเงินที่อาจสูงขึ้นหรือตกต่ าลง
รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กร เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันใน
ตลาด และคงความสามารถในการบรรลุประสงค์ขององค์กร เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยให้จ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนระดับราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดราคาหรือเพิ่ม
ราคาให้สูงขึ้น ราคาคือสิ่งที่ค่อนข้างส าคัญในการตลาด แต่ไม่ควรท าการลดราคาอย่างเดียว 
เพราะไม่ได้ช่วยท าให้การขายดีขึ้นเสมอไป ยิ่งปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้วย การตั้งราคา
ควรเป็นการตั้งราคาให้เหมาะสม กับส่วนของผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเป้าหมายของเรา เช่น หาก
ขายกล้วยฉาบรสชาติที่ใช้ส่วนผสมน้อย อาจรสที่หาทานได้ทั่วไป แต่ตั้งราคาเกินตลาด กลุ่มที่
เป็นเป้าหมายอยากซื้อ อาจจะตัดสินใจไม่ซื้อ แต่คนที่ซื้ออาจจะเป็นคนอีกกลุ่มซึ่งไม่ค่อยได้ซื้อ
ทานบ่อย ยิ่งไปกว่านั้นหากราคาและรูปแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบดูไม่เข้ากัน ลูกค้าก็จะเกิด
ความข้องใจและอาจจะกังวลที่จะซื้อ เพราะราคาคือตัวบ่งบอกทั้งคุณภาพ หรือคุณค่าสินค้าได้ 
ในด้านการท าธุรกิจขนาดย่อมแล้ว ราคาที่ต้องการอาจ ไม่ต้องคิดอาจไม่ต้องคิดมาก แต่ควรมอง
กันในเรื่องของตัวเลขซ่ึงจะมีวิธีก าหนดราคาง่ายต่างๆ ดังนี้ 

ก าหนดราคาตามลูกค้า คือ การก าหนดตามราคาที่เราคิดว่า ลูกค้าพอใจที่จะจ่าย ซึ่ง
อาจจะได้มาจากการท าแบบส ารวจ หรือใบแบบสอบถาม 

ก าหนดราคาตามตลาด คือการก าหนดตามราคาคู่แข่งของตลาด ซึ่งหากต่ ามาก ก็จะมี
จะมีก าไรน้อย ดังนั้นหากเราคิดที่จะก าหนดราคาตามตลาด ก็อาจต้องนั่งคิดค านวณถึง ราคา
ต้นทุนสินค้าว่าเป็นเท่าไรเพื่อจะได้ก าไรตามที่ตั้งเป้า แล้วมาหาทางควบคุมต้นทุน 
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ราคาตามต้นทุนรวมกับก าไร จะเป็นการค านวณว่าต้นทุนมีราคาอยู่ท่ีเท่าใด โดยบวกค่า
ขนส่ง ค่าแรงผู้ผลิต บวกผลก าไร จึงได้มาซึ่งราคา แต่หากราคาสูงมาก ก็ควรต้องมีการท า
ประชาสัมพันธ์ หรือปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ ให้เข้ากับราคาสินค้านั้น 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) คือ การส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า หากเป็นสินค้าที่
จะขายหลายๆ แห่ง วิธีขายหรือด้านการกระจายสินค้านั้นมีความส าคัญมาก หลักการเลือกการ
กระจายสินค้านั้น ไม่ใช่แค่ขายได้มากสถานที่ก็จะดี มันจะขึ้นอยู่กับว่า สินค้าคืออะไร และ
กลุ่มเป้าหมายคือใคร เช่นของใช้ที่อยู่ระดับบน ควรจ ากัดการขายไม่ให้มีมากเกินไป เพราะจะท า
ให้เสียด้านภาพลักษณ์ได้ สิ่งที่ควรจะค านึงอีกอย่าง ในวิธีการกระจายในสินค้าคือ ต้นทุนการ
กระจายสินค้า อาจจะกระจายไปทั่วถึง แต่เทียบกับต้นทุนที่สูงขึ้นด้วย หากพูดถึงธุรกิจที่เป็น
การขายแบบหน้าร้าน Place ยังเป็นท าเลที่ตั้ง ซึ่งก็ควรเลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้า
เช่นกัน มาบุญครอง กับสยามเซ็นสเตอร์ จะมีกลุ่มคนเดินที่ต่างออกไป และลักษณะสินค้ากับ
ราคาจะไม่เหมือนกันทั้งๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้กัน ไม่ว่าจะขายท่ีใดก็ต้องพิจารณาตามลักษณะสินค้า 

ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม สินค้านั้นคงใช้ประโยชน์ได้ในกลุ่มผู้บริโภค
จ านวนน้อยเท่านั้น ถ้าผู้ผลิตไม่ทราบว่าสินค้าท่ีผลิตขึ้นมาแล้วจะไปขายที่ไหน การจ าหน่ายหรือ 
การอธิบายถึง Place เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมและสถาบันการตลาดที่สร้างอรรถประโยชน์
ทางด้านเวลา สถานที่และความเป็นเจ้าของ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ในตลาดเป้าหมายได้ 

รูปแบบพื้นฐานของช่องทางจ าหน่าย เม่ือกิจการได้เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ได้แล้ว จนพร้อม
ที่กระจายสินค้าเข้าสู่ตลาด โดยจะต้องพยายามเลือกด้านช่องทาง การจ าหน่ายให้เหมาะสมและ
ดีที่สุดส าหรับสินค้าของตน ลักษณะของช่องทางที่จ าหน่ายอาจก าหนดรูปแบบให้เป็นช่องทาง
การจ าหน่ายทางตรง (Direct Channel) กับช่องทางจ าหน่ายทางอ้อม (Indirect Channel)  

ช่องทางจ าหน่ายทางตรง (Direct Channel) คือ ด้านผู้ผลิตได้ท าการจัดจ าหน่ายทั้ง
สินค้าหรือบริการ ไปยังผู้บริโภค ผู้ซื้อในสินค้าหรือบริการ หรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
โดยตรง ซึ่งไม่ผ่านทางคนกลางทางการตลาด 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อม ( Indirect Channel) คือ ทางผู้ผลิตไม่ได้ท าการจัด
จ าหน่ายทั้งสินค้าหรือบริการ ไปยังผู้บริโภค ผู้ซื้อในสินค้าหรือบริการ หรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรมโดยตรง แต่จะจัดจ าหน่ายผ่านคนกลางทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม 

การเลือกช่องทางจัดจ าหน่าย การเลือกใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยตรง หรือโดยผ่าน
คนกลางประเภทใดเป็นเรื่องที่ผู้บริหารการตลาดจะต้องพิจารณาหลายๆปัจจัยประกอบโดยรอบ
คอบ เพื่อเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับการน าผลิตภัณฑ์นั้น ไปสู่ตลาดของเป้าหมายได้ในเวลาที่
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เหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัดที่สุด ปัจจัยที่ต้องพิจารณาต่อการตัดสินใจเลือกช่องทางการ
จ าหน่ายท่ีเหมาะสม 4 เรื่อง คือ ตลาด ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต และ คู่แข่งขัน 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกค้าถึง
ลักษณะสินค้า เช่นโฆษณาในสื่อต่างๆ หรือการเลือกท ากิจกรรม ที่ท าให้ผู้บริโภคหันมาซื้อ
สินค้ามากขึ้น เช่น การลดราคาประจ าปี หากเป็นธุรกิจขนาดย่อม การโฆษณาอาจจะเป็นสิ่งที่
เกินความจ าเป็นเพราะจะต้องใช้เงินไม่ว่ามากหรือน้อยก็ ขึ้นกับช่องทางที่เราเลือกใช้ ราคาต่ า
หรือฟรีคือ สื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งมีผู้ใช้จ านวนเพิ่มขึ้นมาก ในแต่ละปี สื่ออื่นๆ ที่ต้นทุนต่ าก็จะเป็น 
ใบปลิว ใบโปสเตอร์ หากเป็นสื่อท้องถิ่นก็จะมีรถแห่ วิทยุท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ของท้องถิ่น วิธีใน
การเลือกสื่อนอกจากจะดูเรื่องค่าใช้จ่าย แล้วควรดูเร่ืองการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย เช่นหากจะ
โฆษณาให้กลุ่มผู้ใหญ่ โดยเลือกสื่ออินเตอร์เน็ตเพราะฟรี ก็ควรเลือก เว็บไซต์ที่ผู้ใหญ่เล่นหรือใช้
งานโดยเฉพาะ 

การส่งเสริมทางตลาด (Promotion) คือ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่ง
องค์กรใช้เพื่อแนะน าข่าวสาร และช่วยจูงใจตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ซึ่ง
จะต้องอาศัยกระบวนการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ 

ส่วนประสมทางการตลาด (Promotion Mix)  หมายถึง เครื่องมือที่ติดใช้ต่อสื่อสารทาง
การตลาดเพื่อแนะน าข่าวสาร กับจูงใจตลาด สร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อของตลาด ส่วน
ประสมทางการส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย 5 ประการคือ 

4.1 การโฆษณา (Advertising)   
4.2 การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) 
4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
4.4 การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) 
4.5 การตลาดโดยตรง (Direct marketing) 
- การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมด้านการเสนอข่าวสาร ที่เกี่ยวกับองค์การ และ

สินค้า บริการ หรือความคิดที่มักมีการจ่ายเงิน โดยผู้ที่อุปถัมภ์ทางรายการ 
- การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมที่แจ้งข้อมูล และจูงใจ

ตลาดโดยใช้ตัวบุคคล 
- การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมด้านส่งเสริม ที่ไม่ใช่พวก

การโฆษนา กับโดยใช้พนักงาน และการให้ข่าว หรือการสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถกระตุ้นค
วามต้องการทดลองใช้ หรือการซื้อโดยลูกค้าในขั้นสุดท้าย หรือเป็นบุคคลอื่นโดยช่องทาง 
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- การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) ลักษณะให้ข่าว 
เป็นการส่งเสริมด้านการขายซึ่งไม่ใช้บุคคล โดยไม่มีการค่าการจ่ายจากองค์กรที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการให้ข่าวนั้น การประชาสัมพันธ์หมายถึง “การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มที่เป็น
ลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป พนักงานองค์กร ผู้ถือหุ้น และหน่วย
ราชการ หรืออาจเป็นความพยายามที่มีการวางแผน จากองค์กรหนึ่ง เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร ให้เกิดกับกลุ่มหรือบุคคลหนึ่ง” การให้ข่าวจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งด้านการประชาสัมพันธ์ 

ความส าคัญของการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาดเป็นตัวกระตุ้นความ
ต้องการซื้อดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องอาศัยการส่งเสริมการตลาด ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 

- ระยะทางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคอยู่ห่างไกลกันและจ านวนลูกค้าที่คาดหวังก็มี
จ านวนเพิ่มขึน้ ด้วยเหตุนี้ท าให้การติดต่อสื่อสารทางการตลาดมีความส าคัญมากขึ้น 

- การติดต่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคนั้นไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารโดยผ่านคน
กลาง โดยต้องให้ข้อมูลแก่คนกลาง แล้วคนกลางจะต้องส่งเสริมไปยังผู้บริโภคอีกต่อ 

- เนื่องจากการแข่งขันรุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความ
ต้องการพื้นฐานหรือสนองความต้องการด้านจิตวิทยาของลูกค้าจะท าให้ลูกค้ามีทางเลือกในการ
ซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้โปรแกรมการส่งเสริมที่ดีเท่านั้นที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและจูงใจ
กลุ่มเป้าหมายให้เกิดความต้องการซื้อได้ 

- การส่งเสริมการตลาดจะมีความจ าเป็นมากในภาวะเศรษฐกิจตกต่ าเนื่องจากในช่วงนั้น
ไม่มีปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายและราคาสินค้ายังคงเดิม แต่บุคคลขาด
อ านาจซื้อ ดังนั้นการส่งเสริมทางการตลาดจึงเป็นเครื่องมือที่จะสามารถกระตุ้นยอดขายได้ 

- การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) คือ องค์กรสื่อสารลักษณะทางตรงกับลูกค้า
เป้าหมาย เม่ือท าให้เกิดการตอบสนองกัลป์ หรือท าธุรกรรม ที่เป็นประเพณีนิยม การตลาด
ทางตรงมักไม่ได้น ามาพิจารณาเป็นองค์ประกอบด้านส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด เพราะว่า
การตลาดทางตรงจะมาเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของแผนงาน IMC ขององค์กรจ านวนมากและ
เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายงบประมาณและกลยุทธ์ที่ถูกแยกจากกัน ควรมองการตลาดทางตรง
เหมือน เป็นส่วนประกอบของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดการตลาดทางตรง ที่เป็นมากกว่า
การขายทางไปรษณีย์ (Direct Mail) และแคตตาล็อกที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ (Mail – order 
Catalogs) มันจะเกี่ยวข้องกิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยการจัดบริหารฐานข้อมูล (Database 
Management) การขายตรง (Direct Selling) การตลาดทางสื่อสาร (Telemarketing) และ
โฆษณาเพื่อตอบสนองทางตรง (Direct-response Advertising) โดยวิธีการขายโดยไปรษณีย์
และการส่งกระจายด้านเสียง และด้านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเภทต่าง ๆ 
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กิจกรรมการส่งเสริมควรจะมีต่อหรือไม่เม่ือดีมานด์มีมากหรือมีมากเกินความสามารถใน
การผลิต ค าตอบ คือควรจะมีอยู่เพื่อเตือนความทรงจ าเนื่องจากตลาด มักจะเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา และความภักดีของลูกค้าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ลูกค้าเก่าอาจจะเปลี่ยนใจและลูกค้าใหม่
อาจจะเกิดขึ้นจากการโฆษณา  
 
การพิจารณางบประมาณส าหรับการส่งเสริมการตลาดซึ่งมีด้วยกัน 4 วิธีด้วยกันคือ 

- ตามเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย 
- ตามปริมาณงานและวัตถุประสงค์ 
- ตามเงินทุนที่มีอยู่ 
- ตามคู่แข่งขัน 

 
ตารางที่ 2.1 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี 

ชื่อผู้แตง่ ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวข้องกบัตัว
แปรที่จะศึกษาใน
รายงานนี้ตัวแปรใด 

ส่ิงที่เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรจาก
ผลงานนี้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ 

การวิจัยการตลาด,   
2548 : 187 

การแบ่งส่วนการตลาด 
STP 

ได้ทราบว่าต าแหน่งของสินค้า
ทางตลาด ว่ าจัดอยู่ ที่ ก ลุ่มใด
ระหว่างประเภทเดียวกันเพื่อการ
ก าหนดลูกค้าเป้าหมายที่ถูกต้อง 

ปณิศา ลัญชานนท์ หลักการตลาด,  
2548 : 86 

พฤติกรรมผู้บริโภค ได้เข้าใจถึงด้านส่ิงกระตุ้นที่สร้าง
มาจาก นักการตลาด เพื่อทราบ
ถึงด้านพฤติกรรมการซื้อหรือใช้
สินค้าบริการของผู้บริโภค 

อนิชวัง แก้วจ านงค์ การจัดการ
ทรัพยากรมนษุย,์ 
2552 : 66-68 

ความต้องการ เข้าใจการแบ่งล าดับขั้นความ
ต้องการ เพื่อน ามาพัฒนาแต่ละ
ด้านที่ ส าคัญ เช่น พฤติกรรม
บุคคล 

ธวัชชัย สุวรรณสาร บทความ “แนวทาง
การตลาด”, 2556 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 4Ps 

รู้จักหลักที่ส าคัญของทางตลาด 
เพื่ อการวางแผนผลิตให้ครบ
องค์ประกอบ ที่ควรมี และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ และทางเลือก ที่ดี เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมาย 
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ปรียาวดี บุญแฮด (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาต ารับมาตรฐานกล้วย

ฉาบของกลุ่มสตรีต าบลน้ าจั่นอ าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์ “เพื่อ
ศึกษากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของสตรีต าบลน้ าจ่ัน อ าเภอเซกา จังหวัด
หนองคาย พร้อมพัฒนาต าหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ ในการวิจัยครั้ งนี้ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนในการวิจัย 4 ขั้นตอน 1. ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของกลุ่มสตรีต าบลน้ าจ่ัน จ านวน 4 หมู่บ้าน 2. สังเคราะห์ภูมิปัญญาโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตและผู้วิจัยโดยน าความรู้และประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม
มาสร้างเป็นต ารับมาตรฐานของกลุ่ม 3. ทดลองใช้ต ารับทีได้จากการสังเคราะห์จากความรู้และ
ประสบการณ์ของกลุ่ม 4. ประเมินความชอบต่อผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบจากการพัฒนาการผลิตที่
สามารถส่งขาย และท าให้ติดตลาดผู้บริโภค พร้อมการใช้ทฤษฎีความพึงพอใจ พฤติกรรม
ผู้บริโภค มาสร้างผล ซึ่งพบว่าชุมชนในต าบลน้ าจ่ัน ส่วนใหญ่ผู้ชื่นชอบกล้วยฉาบ เป็นผู้ที่มีอายุ 
30 ปีขึ้นไป และชอบขนมไทย มีความภูมิใจอย่างยิ่ง ที่มีกล้วยเป็นสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ยังบอกต่อไปยังเพื่อนบ้านอีกด้วย” 
 

นิมิตรพงษ์ ปฐมธนโชติกุล (2554) ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์กุนเชียงที่ผลิตจาก

ไส้กรอกที่ผลิตจากไส้คอลลาเจนของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมโดยมีวัตถุประสงค์ “เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์กุนเชียงที่ผลิตจากไส้คอลลาเจนของผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลกับผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมที่เคยบริโภคกุนเชียงทีผลิตจากไส้คอลลเจนอย่างน้อย 1 
ครั้ง จ านวน 400 คน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติดังนี้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้แบบสอบถามที่มีตัวแปรคือพึงพอใจ มีการวัดโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 
4Ps ซึ่งจะเป็นเรื่องของการเจาะด้านสุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมโดย
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี สถานภาพสมรสแล้ว ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์กุนเชียงที่ผลิตจากไส้คอลลาเจนของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่า พึงพอใจต่อ
ราคามากที่สุด รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจ าหน่าย และด้านส่งเสริมทางการตลาด” 
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มยุรฉัตร กันยะมี (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ทาง

โภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร การบริโภคอาหาร และ ภาวะโภชนาการระหว่างเด็กวัย
เรียนในเขตเมืองและนอกเมืองจังหวัดล าปาง  ได้ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เพื่อ
เปรียบเทียบความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหารการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการ 
ของเด็กวัยเรียนในเขตเมืองและนอกเขตเมืองจังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนที่
ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในเขตเมืองจ านวน 100 คน และนอกเขตเมือง
จ านวน100 คน คนในจังหวัดล าปาง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2547 โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วน
บุคคล ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหารและการบริโภคอาหาร ค่าสัมประสิทธิ์แห่งความ
เที่ยง (KR-20) ของความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร เท่ากับ .94 และ .83 ตามล าดับ 
และค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงโดยวิธีทดสอบซ้ าของการบริโภคอาหารเท่ากับ .81 วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบที่ การทดสอบด้วย
ไคสแควร์  และใช้ โปรแกรมค านวณภาวะโภชนาการของสถาบันวิ จัยโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการศึกษาพบว่า 1) ความรู้ทางโภชนาการโดยรวมและความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารสุขภาพของเด็กวัยเรียนในเขตเมือง (*9.6 ± 2.7 และ *5.8 ± 1.8) 
แตกต่างจากเด็กนอกเขตเมือง(*10.7 ± 3.5และ *6.4 ± 2.0) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .016 
และ .015 ตามล าดับ 2) ทัศนคติในการรับรู้ประโยชน์และโทษของการบริโภคอาหารของเด็กใน
เขตเมือง (*5.6 ± 1.4) แตกต่างจากเด็กนอกเขตเมือง (*4.9 ± 1.8) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.001 3) การบริโภคอาหารในกลุ่มผัก,ผลไม้, นม, ไขมัน, ขนมกรุบกรอบ และขนมอบของเด็กใน
เขตเมืองแตกต่างจากเด็กนอกเขตเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .026, .000, .000, .000, 
.022, .000ตามล าดับ 4) เม่ือใช้ตัวชี้วัดส่วนสูงตามเกณฑ์อายุพบว่าภาวะโภชนาการของเด็กใน
เขตเมืองแตกต่างจากเด็กนอกเขตเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .010 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญที่พยาบาลอนามัยชุมชนควรให้ข้อมูลทางโภชนาการกับเด็กวัยเรียนในเขตเมืองมาก
ขึ้น โดยร่วมมือกับโรงเรียนหรือชุมชน ในการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่อ อาหาร
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยใช้ธงโภชนาการ นอกจากนี้ควรมีการติดตามภาวะ
โภชนาการของเด็กวัยเรียนโดยเฉพาะในเขตนอกเมืองและให้ค าแนะน าแก่เด็กและครอบครัว 
โดยเน้นให้ความส าคัญของปัญหาโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพื่อให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ด”ี 
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จากข้อมูลงานในวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ยกมาประกอบกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในเรื่อง
กล้วยฉาบอร่อยบานาน่าชิฟส์ ได้ค้นพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา คือ จากเรื่องการ
พัฒนาต ารับมาตรฐานกล้วยฉาบของกลุ่มสตรีต าบลน้ าจ่ันอ าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย มี
การศึกษาการแปรรูปที่ได้สร้างมาตรฐาน ให้กับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบที่เป็นประโยชน์อย่างมาก 
ซึ่งการเก็บข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ ใช้การเข้าถึงผู้ตอบค าถามให้แก่ประเด็น  การให้เข้าไปมีส่วน
ร่วมศึกษา ทั้งชิมผลิตภัณฑ์ไปด้วย และท าการสอบถาม เพื่อน ามาพัฒนาต่อ เน้นการวัดที่
พฤติกรรมผู้บริโภค กับความพึงพอใจ มีการบอกขั้นตอนอย่างเป็นระบบในการด าเนินงาน เรื่อง
ต่อมาความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์กุนเชียงที่ผลิตจากไส้กรอกที่ผลิตจากไส้คอลลาเจนของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม โดยเป็นงานที่ระบุขอบเขตที่ใช้ในการศึกษาอย่างชัดเจน และสุ่ม
ตัวอย่างจากผู้ที่เคยรับประทานกุนเชียไส้คอลลาเจนแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งใช้การเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณ ก าหนดที่ 400 คนเป็นตัวแทนประชากรที่ได้ก าหนดตามวัตถุประสงค์ไว้ ซึ่งใช้
ทฤษฎีด้านความพึงพอใจ ท าให้ทราบว่าผู้บริโภคเน้นราคาในการซื้อเป็นหลัก และเรื่องสุดท้าย 
การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร การบริโภคอาหาร และ ภาวะ
โภชนาการระหว่างเด็กวัยเรียนในเขตเมืองและนอกเมืองจังหวัดล าปาง เป็นการศึกษาทัศนคติ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ มีจ านวน 100 ตัวอย่างเช่นกัน และมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่จ าแนก
ออกมาเป็นกลุ่มๆ  เช่นกลุ่มเด็กที่ใส่ใจโภชนาการ เนื่องจากมีผู้ปกครองคอยแนะน า รวมถึง
การศึกษา ผลวิจัยยังบ่งชี้ไปยังด้านองค์ประกอบ ซึ่งเป็นด้านการทานผัก ผลไม้นม ไขมัน ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการน ามาพัฒนา สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคให้ดีที่สุด การเก็บข้อมูล
บอกถึงความถี่การซ้ือ พฤติกรรม กับความต้องการ จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 2.2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย 
ชื่อผู้แตง่ ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์

ของการ 
ศึกษา 

ขอบเขต
การศึกษา 

ระเบียบวธิีวจิัย ข้อค้นพบจาก
งานวิจยันี้ที่

เกี่ยวข้องกบัตัวแปร
ที่จะศึกษาใน
รายงาน 

ปรียาวดี 
บุญแฮด 
(2550) 

การพัฒนา
ต ารับ
มาตรฐาน
กล้วยฉาบของ
กลุ่มสตรี
ต าบลน้ าจั่น
อ าเภอเซกา 
จังหวัด
หนองคาย 

เพื่อศึกษา
กระบวนการ
แปรรูป
ผลิตภัณฑ์
กล้วยฉาบ
ของสตรี
ต าบลน้ าจั่น 
อ าเภอเซกา 
จังหวัด
หนองคาย 
พร้อมพัฒนา
ต าหรับ
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
กล้วยฉาบ 

กลุ่มผู้ที่
อาศัยอยู่
ในต าบล
น้ าจั่น 
อ าเภอ
เซา และมี
ความ
สนใจต่อ
การ
บริโภค  
กล้วย
ฉาบ 

การศึกษาเชิงคุณภาพ 
โดย มีการส ารวจ 
ศึกษา การให้ มีส่วน
ร่วมระหว่างผู้ผลติ และ
ผู้วิจัย การทดลอง และ
ประเมินผล ด้าน
ความสัมพันธ์ ใช้สถติิ 
Linear Correlation 
Coefficient, Chi-
Square Test และ 
ANOVA 

การท าการส ารวจ 
ผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ความต้อง การต่อ
กล้วยฉาบ เพื่อสร้าง
ความพงึพอใจก่อน
จะท าการขาย 

นิมิตรพงษ์ 
ปฐมธน
โชติกุล
(2554) 

ความพงึพอใจ
ในผลิตภัณฑ์
กุนเชียงทีผ่ลิต
จากไส้กรอกที่
ผลิตจากไส้
คอลลาเจน
ของผู้บรโิภค
ในจังหวัด
นครปฐม 

เพื่อศึกษา
ความพงึ
พอใจใน
ผลิตภัณฑ์
กุนเชียงที่
ผลิตจากไส้
คอลลาเจน 

ผู้บริโภค
ในจังหวัด
นครปฐม 

การศึกษาเชิงปรมิาณ 
เพื่อจ าแนกด้านความ
พึงพอใจโดยใช้
โปรแกรมทางค านวณ
สถิติ  ด้านความ 
สัมพันธ์ ใช้สถิติ 
Linear Correlation 
Coefficient, Chi-
Square Test และ 
ANOVAจากผลทีต่อบ
มาจ านวน 400 ฉบับ 

ได้ค้นพบข้อมูล 
การศึกษาอาหารที่
น ามาประกอบ
อาหารโดยมี
ประโยชน์กับสุขภาพ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่
ตัด สินใจซื้อเป็นเพศ
หญิงมีอายุอยูท่ี่
ระหว่าง 30 ปีขึ้นไป 
และมีความพอใจต่อ 
ด้านราคามากที่สุด 
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ตารางที่ 2.2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย (ต่อ) 
ชื่อผู้แตง่ ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์

ของการ 
ศึกษา 

ขอบเขต
การศึกษา 

ระเบียบวธิีวจิัย ข้อค้นพบจาก
งานวิจยันี้ที่

เกี่ยวข้องกบัตัวแปร
ที่จะศึกษาใน
รายงาน 

มยุรฉตัร 
กันยะมี 
(2548) 

การศึกษา
เปรียบเทียบ
ความรู้ทาง
โภชนาการ 
ทัศนคติต่อ
อาหาร การ
บริโภคอาหาร 
และ ภาวะ
โภชนาการ
ระหว่างเด็กวยั
เรียนในเขต
เมืองและนอก
เมืองจงัหวัด
ล าปาง 

เพื่อ
เปรียบเทียบ
ความรู้ทาง
โภชนาการ 
ทัศนคติต่อ
อาหารการ
บริโภคอาหาร 
และภาวะ
โภชนาการ  

เด็กวัย
เรียนใน
เขตเมือง
และนอก
เขตเมือง
จังหวัด
ล าปาง 

ศึกษาโดยใช ้
แบบสอบถาม 
เพื่อหาทัศนคต ิ
ในการเลือกซื้อ 
จ านวนกลุ่มตัว อย่าง
คือเป็นเด็กนักเรียนที่
ก าลังศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5-6
จ านวน100 คนค านวณ 
จากค่าความแตกต่าง 
ในปัจจัยที่ซื้อ ซึง่มีการ
ใช้สถิต ิDiscriminant 
Analysis, Chi-Square 
Test และ ANOVA 
มาวัดผล 

ทราบทัศนคติ ที่เป็น
อิทธิพล ในการ
ตัดสิน ใจบรโิภค
อาหารของเด็กในวัย
เรียน มีความ
แตกต่างกัน ควรมี
การติด ตามโภชนา 
ของเด็ก และให้
ค าแนะน า ส าหรับ
เด็ก เขตนอกเมือง 
เพราะเด็กจะมี
พฤติกรรมให้ความ 
ส าคัญต่อการบริโภค
ต่ า กว่าเกณฑ ์
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8. กรอบแนวความคิด 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สามารถสรุปแนวคิดเพื่อเป็น
แนวทางในการวิจัย โดยเน้นการศึกษากลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในเขตกรุงเทพที่มีความสนใจต่อการ
ซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ แสดงเป็นกรอบแนวความคิดดังนี้ 
                 ประชากรกลุ่มย่อย 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
ภาพที่ 2.3 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 
การน าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps มาค้นหากลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจซื้อใน

การซื้อผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ ว่ามีความต้องการในแต่ละด้านที่แตกต่างกันหรือไม่ 
และกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งจะสามารถจ าแนกได้กี่กลุ่ม จากจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 200 ราย  โดยจะท าการแสดงข้อมูลในผลการวิเคราะห์การศึกษาต่อไป 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 

กลุ่มที่ 3 200 

ผู้สนใจซื้อกลว้ยฉาบเพื่อ
สุขภาพในเขตกรุงเทพ 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  

- ด้านผลิตภัณฑ์ 

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางจ าหน่าย 

- ด้านส่งเสริมการตลาด 



 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
ระเบียบวิธีการศึกษาของการค้นคว้าอิสระเรื่อง “การแบ่งกลุ่มผู้สนใจซื้อกล้วยฉาบเพื่อ

สุขภาพ โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ต่อผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ” ผู้ศึกษาได้
ด าเนินการตาม 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากร 
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ ประชากรในเขตกรุงเทพทั้งเพศชายกับเพศหญิง และมี

อายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป (จากผลส ารวจของส านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองเม่ือ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 พบว่าเขตกรุงเทพมีประชากรที่อาศัยอยู่จ านวน 4,328,102 คน) 

 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไปทั้งเพศ

ชายกับเพศหญิง จะท าการค้นหาจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางส าเร็จรูปของ 
Krejcie& Morgan (1970) จึงจะใชจ้ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ 200 ตัวอย่าง  

เนื่องจากรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระมีการประยุกต์ใช้สถิติเชิงอนุมาน จึงใช้การ
แบ่งกลุ่มที่ด้วยสถิติในกลุ่ม Cluster Analysis ซึ่งจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มย่อยๆ มากที่สุด
ทั้งหมด 3 กลุ่ม และกลุ่มย่อยที่เล็กที่สุดจะก าหนดให้มีกลุ่มตัวอย่างอยู่อย่างน้อย 40 คน เพราะ
ด้วยความจ าเป็นในการน ากลุ่มที่มีความต้องการต่อผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน มาจ าแนกตามผล เพื่อ
ศึกษาด้านแนวโน้ม และก าหนดกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
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2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 
ตารางที่ 3.1 แจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงลักษณะ 

ชื่อตัวแปรและ 
ประเภทตัวแปร 

ค าถามที่จะใส ่
ในแบบสอบถาม 

ลักษณะของค าตอบ ตัวเลือก (ถ้ามี) 

[ประชากรศาสตร]์  เพศของท่าน เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก ชาย    หญงิ 
[ประชากรศาสตร]์ 

Nominal 
อายุของท่าน เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก 19-22ปี 23-26 ปี 

27-30ปี 31-34 ปี 
35ปีขึ้นไป  

[ประชากรศาสตร]์ 
Nominal 

ระดับการศึกษาของท่าน เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก ระดับมัธยม/ ปวช. 
อนุปริญญา/ ปวส. 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

[ประชากรศาสตร]์ 
Nominal 

อาชีพหลักของท่าน เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

[ประชากรศาสตร]์ 
Nominal 

รายได้ต่อเดือนของท่าน เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก ต่ ากว่า 12,000 บาท 
12,001–15,000 บาท 
15,001-18,000 บาท 
18,001-21,000 บาท 
มากกว่า 21,000 บาท  

[ประชากรศาสตร]์ 
Nominal 

ปัจจบุันท่านพักอาศยัอยู่
กับใคร 

เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก อยู่คนเดียว พ่อ - แม่ 
(ผู้ปกครอง)     ญาติพี่น้อง 
เพื่อน/คนรู้จัก   
แฟน / คู่สมรส   
อื่นๆ (ระบุ).................... 

[พฤติกรรม] 
Nominal 

อ่านข้อมูลบนฉลากกล้วย
ฉาบก่อนซ้ือบ่อยแคไ่หน 

เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก ทุกครั้ง      บ่อยครั้ง 
นานๆ ครั้ง ไม่เคย 

[พฤติกรรม] 
Nominal 

ท่านซื้อกล้วยฉาบบ่อยแค่
ไหน ภายใน 1 เดือน 

เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก ไม่ซื้อเลย 1-2 ครั้ง 
3-4ครั้ง   5-6 ครั้ง
มากกว่า 6 ครั้ง 
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ตารางที่ 3.1 แจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงลักษณะ (ต่อ) 
ชื่อตัวแปรและ 
ประเภทตัวแปร 

ค าถามที่จะใส ่
ในแบบสอบถาม 

ลักษณะของค าตอบ ตัวเลือก (ถ้ามี) 

[พฤติกรรม] 
Nominal 

ท่านซื้อกล้วยฉาบครัง้ละ 
กี่ถุง 

เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก 1 ถุง 2 ถุง 3 ถุง 
4 ถุง มากกว่า 4 ถุง 

[พฤติกรรม] 
Nominal 

ท่านบริโภคกล้วยฉาบครั้ง
ล่าสุดเมื่อไหร่ 

เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก วันนี้         2-3 วันที่แล้ว 
อาทิตย์ทีแ่ล้วเดือนที่แล้ว
จ าไมไ่ด้     อื่นๆ (ระบุ).. 

[พฤติกรรม] 
Nominal 

รสชาติที่ท่านต้องการซื้อ เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก หวานดั้งเดิม รสชีส  
รสชาเขียวอัลม่อน     
รสคาราเมลเม็ดมะมว่งฯ 
รสเค็ม  รสชานม 
 รสใบอัญชันอื่นๆ(ระบุ).. 

[พฤติกรรม] 
Nominal 

ขนาดบรรจุภัณฑ์ของ
กล้วยฉาบทีท่่านสนใจซื้อ 

เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก ขนาดเล็ก (35 บาท) 
ขนาดกลาง (65 บาท) 
ขนาดใหญ่ (95 บาท) 

[พฤติกรรม] 
Nominal 

สถานที่ ที่ท่านต้องการซื้อ เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก ร้านสะดวกซื้อ 
ห้างสรรพสินค้า 
อินเตอร์เน็ต 
ร้านอาหารทั่วไป 
ร้านขายของฝาก 
อื่นๆ (ระบุ)...... 

[พฤติกรรม] 
Nominal 

บุคคลใดทีม่ีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อกล้วยฉาบ 

เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก ตัวเอง พ่อ - แม ่
ญาติพี่น้องเพื่อน 
แฟนอื่นๆ (ระบุ)...... 

[พฤติกรรม] 
Nominal 

สาเหตุหลักที่ท่านจะเลือก
ทานกล้วยฉาบคืออะไร 

เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก มีประโยชนต์่อสุขภาพ 
ความเคยชิน 
บรรเทาความหิว 
ต้องการทานเล่น  
อื่นๆ(ระบุ)...... 

[พฤติกรรม] 
Nominal 

ท่านซื้อกล้วยฉาบเพื่อ
สุขภาพด้วยวัตถุประสงค์

ใด 

เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก บริโภคเอง คนอ่ืนฝากซ้ือ 
ซื้อเป็นของฝาก น าไป
จ าหน่ายต่อ อื่นๆ (ระบุ)..... 
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ตารางที่ 3.1 แจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงลักษณะ (ต่อ) 
ชื่อตัวแปรและ 
ประเภทตัวแปร 

ค าถามที่จะใส ่
ในแบบสอบถาม 

ลักษณะของค าตอบ ตัวเลือก (ถ้ามี) 

[พฤติกรรม] 
Nominal 

กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพที่
ท่านต้องการซ้ือมากที่สุด 
ควรมีคุณประโยชน์ใน

รูปแบบใด 

เลือกตอบได้หนึ่งตวัเลือก ทานแล้วผอม  
มีส่วนชว่ยให้ผวิหน้าอ่อนวยั 
ลดอาการเบาหวาน 
ช่วยแก้โรคท้องผูก 
ให้พลังงานเท่าอาหารหลัก 
แก้โรคกระเพาะอาหาร 
อื่นๆ (ระบุ)..... 

 
ตารางที่ 3.2 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
ชื่อตัวแปรและ 
ประเภทตัวแปร 

ค าถามที่จะใส ่
ในแบบสอบถาม 

ลักษณะของ
ค าตอบ 

ตัวเลือก (ถ้ามี) 

[ปัจจยัส่วน 
ประสมทางการ
ตลาด 4Ps  

ด้านผลิตภัณฑ]์ 
Scale 

 

1. กล้วยฉาบมหีลายชนิดให้เลือก เช่น แบบม้วน 
แบบแผ่น และแบบแท่ง 
2. มีบรรจุภัณฑท์ี่สวยงาม 
3. กล้วยฉาบมีคุณภาพ สดใหม่ สะอาดได้
มาตรฐาน 
4. กล้วยฉาบให้พลังงานเท่าอาหารหลัก 
5. กล้วยฉาบมีปรมิาณไขมันต่ า 
6. กล้วยฉาบมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ชว่ย
ชะลอความแก่ เพราะมีส่วนผสมที่ช่วยต่อต้าน
อนุมูลอิสระ ลดอาการเบาหวาน ช่วยแก้โรค
ท้องผูก ฯลฯ 
7. ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 
8. ระบุวันหมดอายชุัดเจน 
9. ระบุส่วนผสมของวตัถุดิบชัดเจน 
10. กล้วยฉาบมีรสชาตทิี่หลากหลาย 
11.ระบุคุณประโยชน์ของกลว้ยฉาบชัดเจน 

มาตราวัดแบบ 
Likert - Scale 

ไม่ต้องการอย่างยิง่ 
ไม่ต้องการ 
เฉยๆ 
ต้องการ 
ต้องการอย่างยิ่ง 

[ปัจจยัส่วน 
ประสมทางการ
ตลาด 4Ps  
ด้านราคา] 

Scale 

1. มีป้ายบอกราคาชัดเจน 
2 มีราคาทั้งปลีก/ส่ง 
3. มีราคาตามขนาดที่อยากส่ังซือ้ 
4. ราคาเหมาะสมกับปรมิาณสินค้า 
5. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

มาตราวัดแบบ 
Likert - Scale 

ไม่ต้องการอย่างยิง่ 
ไม่ต้องการ 
เฉยๆ 
ต้องการ 
ต้องการอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 3.2 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 
ชื่อตัวแปรและ 
ประเภทตัวแปร 

ค าถามที่จะใส ่
ในแบบสอบถาม 

ลักษณะของ
ค าตอบ 

ตัวเลือก (ถ้ามี) 

[ปัจจยัส่วน 
ประสมทาง 

การตลาด 4Ps 
ด้านช่องทาง
จ าหน่าย] 

Scale 

1. หาซื้อได้ง่าย เช่น ตามร้านของช า ร้านสะดวก
ซื้อ ในห้างสรรพสินค้า 
2. มีขายตามร้านค้าทางออนไลน์  
3. มีช่องทางติดต่อซ้ือกล้วยฉาบหลายทาง เช่น 
โทรศัพท์ ทางโซเชยีลมีเดีย 
4. มีบริการจัดส่งกล้วยฉาบให้ทา่น 

มาตราวัดแบบ 
Likert - Scale 

ไม่ต้องการอย่างยิง่ 
ไม่ต้องการ 
เฉยๆ 
ต้องการ 
ต้องการอย่างยิ่ง 

[ปัจจยัส่วน 
ประสมทางการ
ตลาด 4Ps ด้าน
ส่งเสริมการ 
ตลาด] Scale 

1. มีการแจกสินค้าให้ทดลองชิม 
2. มีส่วนลดเมื่อซื้อในจ านวนมาก 
3. มีระบบสมาชกิเพื่อสะสมแตม้แลกสินค้า 
4. โฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook 
Instagram Twitter 

มาตราวัดแบบ 
Likert - Scale 

ไม่ต้องการอย่างยิง่ 
ไม่ต้องการ 
เฉยๆ 
ต้องการ 
ต้องการอย่างยิ่ง 

(ที่มา: ปรับจากนิมิตรพงษ์ ปฐมธนโชติกุล, 2554) 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ศึกษาได้ออกแบบค าถาม และพิจารณาจากตัวแปรตามแนวคิดและ
ทฤษฎีที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อที่ได้ศึกษา สามารถจ าแนกตัวแปรหลักออกเป็น 3 ตัวแปร 
ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมผู้บริโภค และสิ่งกระตุ้นด้านส่วนประสม
ทางการตลาด โดยปรับจากงานวิจัยของนิมิตรพงษ์ ปฐมธนโชติกุล (2554) เรื่อง ความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์กุนเชียงที่ผลิตจากไส้กรอกที่ผลิตจากไส้คอลลาเจนของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจะมีลักษณะ
เป็นการเลือกค าตอบให้ตรงตามจริงส าหรับผู้ตอบ โดยจะถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ พักอาศัยอยู่กับใคร ทั้งหมด 6 ข้อ สามารถเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคต่อความต้องการกล้วยฉาบ โดย
แบบสอบถามส่วนนี้จะมีลักษณะเป็นการเลือกค าตอบให้ตรงตามจริงส าหรับผู้ตอบ โดยจะถาม
เกี่ยวกับ 6Ws 1H โดยจะมีการซื้อต่อหนึ่งเดือน การซื้อต่อครั้ง รสชาติที่ท่านต้องการซื้อ สถานท่ี
ที่ท่านต้องการซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ ฯลฯ โดยรวมมีค าถามทั้งหมด 11 ข้อ 
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ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการ

ซื้อกล้วยฉาบของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีลักษณะแบบประมาณค่าหรือการให้คะแนน (Rating 
Scale) หรือเป็นค าถามแบบ Likert Scale มีให้ตอบ 5 ระดับ ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลประเภท
เรียงล าดับ (Ordianal Scale) คือ ต้องการอย่างยิ่ง ต้องการ เฉยๆ ไม่ต้องการ ไม่ต้องการอย่าง
ยิ่ง แบบสอบถามส่วนนี้แบ่งออกเป็น 4 ข้อใหญ่ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 11 ข้อ ด้านราคา 5 ข้อ 
ช่องทางจ าหน่าย 4 ข้อ และ ด้านส่งเสริมการตลาด 5 ข้อ โดยมีจ านวนรวม 25 ข้อ 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ท าการสุ่มตัวอย่างโดยรวบรวมจากจ านวน

ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพทั้งหมด ก่อนที่จะเลือกตัวแทนประชากรที่เหมาะสมต่อ
การศึกษา โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling)  

1. ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยอาศัยวิธีจับสลาก
เลือกกลุ่มการปกครองกลุ่มเขตบูรพาหรือเขตอาศัยที่อยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองเนื่องจาก
เป็นบริเวณเขตที่ตั้งของธุรกิจ ซึ่งจะน ามาใช้เป็นตัวแทนในการเก็บข้อมูล มีทั้งหมด 9 เขตดังนี ้
 
ตารางที่ 3.3 ชื่อเขต และจ านวนประชากรอายุ 19 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ใน 9 เขต 

ชื่อเขต จ านวนประชากร (คน) 
เขตดอนเมือง 95,324 
เขตหลักสี่ 85,667 
เขตสายไหม 143,366 
เขตบางเขน 148,102 
เขตจตุจักร 114,522 
เขตลาดพร้าว 128,463 
เขตบึงกุ่ม 112,412 
เขตบางกะปิ 126,429 
เขตวังทองหลาง 86,993 

รวม 1,041,278 
(ที่มา: ส านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง, 2556) 
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จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีจับสลากแบบได้แล้วไม่ใส่กระดาษกลับคืน เพื่อเลือกเขตที่
เป็นตัวแทนของประชากรกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ผลที่ได้คือ 

 
ตารางที่ 3.4 ชื่อเขต และจ านวนประชากรอายุ 19 ปีขึ้นไปที่ได้จากการคัดเลือก 

ชื่อเขต จ านวนประชากร (คน) 
เขตดอนเมือง 95,324 
เขตบางเขน 148,102 
เขตจตุจักร 114,522 
เขตลาดพร้าว 128,463 
เขตบางกะปิ 126,429 

รวม 612,840 
(ที่มา: ส านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง, 2556) 
 

2. ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบจัดพื้นที่ (Area Cluster Sampling) โดยจะท าการใช้สูตร
ค านวณการจัดพื้นที่ โดย “จ านวนประชากรในเขตคูณด้วยจ านวนกลุ่มตัวอย่างหารด้วยจ านวน
ประชากรทั้งหมดของทุกเขตรวมกัน” ก็จะได้จ านวนประชากรท่ีเหมาะสมจากสัดส่วนพื้นท่ี 

3. ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกหรือบังเอิญ (Convenience Sampling) เป็นการสุ่ม
ตัวอย่างเพื่อแจกแบบสอบถามให้ตอบตามความสะดวกในสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในเขตที่ได้คัดเลือก
เอาไว้ เช่น ศูนย์การค้า ภายในมหาวิทยาลัย ตลาด และห้างสรรพสินค้า  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงในการศึกษาครั้งนี้ ได้มีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูล คือ เรื่อง

ระยะเวลา สถานท่ีและงบประมาณ หากเลือกเก็บในทุกพื้นที่จะใช้ระยะเวลากับค่าใช้จ่ายจ านวน
มาก ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงใช้การเก็บแค่เพียงบางพื้นที่ ของในแต่ละเขตการปกครอง 
ที่ท าการคัดเลือกเพื่อสุ่มตัวอย่าง การศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้สนใจซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพของ
ประชากรในเขตกรุงเทพครั้งนี้ ที่ใช้ข้อมูลสถิติประชากรของกรมการปกครอง ดังนั้นเพื่อให้ได้
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1  การสุ่มอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยผลการจับ
สลากได้ 5 เขตจากจ านวนทั้งหมด 9 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตจตุจักร เขต
ลาดพร้าว เขตบางกะปิ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเก็บข้อมูล ที่กลุ่มตัวอย่าง 200 คน 

 

ขั้นตอนที่ 2  การสุ่มอย่างแบบจัดพื้นที่ (Area Cluster Sampling) 
 

ตารางที่ 3.5 ชื่อเขต และจ านวนประชากรที่มาจากการใช้สูตรแบบจัดพื้นที่ 
เขต จ านวนขอ้มูลทีจ่ะใช้ (200 ตัวอย่าง) 

เขตดอนเมือง 31 
เขตบางเขน 48 
เขตจตุจักร 37 
เขตลาดพร้าว 42 
เขตบางกะป ิ 41 

ขั้นตอนที่  3  การสุ่มแบบตามความสะดวกหรือแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) และ การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ผู้ศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ตามเขตต่างๆ ที่จับสลากได้

และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกหรือแบบบังเอิญ ตามสถานที่เช่น ศูนย์การค้า ภายใน
มหาวิทยาลัย ตลาด ร้านอาหาร ร้านขนม และห้างสรรพสินค้า เพื่อค้นหากลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามเรื่องที่ศึกษา โดยการ
สอบถามในเบื้องต้นก่อนตอบแบบสอบถามว่าท่านรู้จักผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหรือไม่ จนได้กลุ่ม
ตัวอย่างครบตามจ านวนท่ีต้องการตามที่ก าหนดไว้ในข้ันตอนที่ 1 โดยวางแผนการเก็บดังนี ้

 
ตารางที่ 3.6 ชื่อเขต สถานที่ วัน จ านวน และช่วงเวลาที่จะท าการเก็บข้อมูล 200 ตัวอย่าง 

เขต สถานที่เลือกเก็บ วันที่เก็บ
แบบสอบถาม 

จ านวน 
ที่เก็บ 

ช่วงเวลา 

เขตดอนเมือง สนามบินดอนเมือง 24 ธันวาคม 2557 31 8 – 12 น. 
เขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 18 ธันวาคม 2557 48 12 – 17 น. 
เขตจตุจักร จตจุักร กรีน 21 ธันวาคม 2557 37 17 – 21 น. 
เขตลาดพร้าว ยูเนียนมอลล์ 25 ธันวาคม 2557 / 

5 เมษายน 2558 ** 
42 11 – 17 น. / 

17 – 18 น. 
เขตบางกะป ิ ห้างเดอะมอลล์บางกะป ิ 27 ธันวาคม 2557 41 11 – 17 น. 

** หมายเหตุ: ได้ท าการเก็บแบบสอบถามใหม่จ านวน 7 ชุด เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ 
 
 เม่ือได้เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องถึงความสมบูรณ์ของข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจึงจะท าการให้คะแนนและลงรหัส (Coding) พร้อมกับวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสมดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) หาค่าทางสถิติด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

 
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ข้อมูลระดับความต้องการต่อการตัดสินใจในส่วนประสมทางการตลาด เป็นมาตรา
ประเมินค่า (Rating Scale) โดยก าหนดน าหนักของแบบสอบถามแต่ละข้อไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความต้องการน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 
ระดับความต้องการน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
ระดับความต้องการปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
ระดับความต้องการมาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 
ระดับความต้องการมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
 
ส่วนที่ 4 การแบ่งกลุ่มผู้สนใจซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาด 4Ps ใช้สถิติ Cluster Analysis ซึ่งเป็นการแบ่งสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกัน ให้อยู่
กลุ่มเดียวกัน และจะแยกสิ่งที่แตกต่างออกไปอีกกลุ่ม โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ผลแบ่ง
ออกเป็นท้ังหมด 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเชิงลักษณะ เป็นการน าข้อมูลทั้งหมดมาแปรผล
โดยสถิติการแจกแจงความถี่  (Frequency) เพื่อตรวจสอบว่าค่าของกลุ่มผู้ตอบค าถามเป็น
อย่างไร เช่น เพศ จะใช้แจกแจงว่าผู้ตอบเป็นเพศชายกี่คน เพศหญิงกี่คนจากจ านวนทั้งหมด จะ
อยู่ในส่วนค าถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับส่วนด้านพฤติกรรมศาสตร์ ก็ใช้สถิติเดียวกัน 
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เช่น การซื้อต่อเดือนของผู้บริโภคอยู่ที่เท่าใดบ้าง อาจแบ่งเป็นตอบซื้อครั้งเดียวจากข้อมูลที่
เลือกตอบ 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงปริมาณถูกใช้ตัวแปรที่ใช้ต่อการ
แบ่งกลุ่ม เป็นค าถามเกี่ยวกับด้านส่วนประสมทางการตลาด คือค าถามแบบ Likert Scale น าผล
ที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของค่าระดับคะแนน จากนั้นจึงท าการพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จะมีค่าก าหนด เพื่อตรวจสอบว่าค าถามนี้น ามาใช้วัดได้จริง
หรือไม ่

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม เป็นการข้อมูลทั้งหมดของส่วน Likert Scale ที่ได้
จากการวิเคราะห์มาก่อนหน้านี้ มาใช้สถิติ Cluster Analysis เพื่อใช้แบ่งกลุ่มชุดข้อมูล ซึ่งเป็น
การแบ่งสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกัน ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน และจะแยกสิ่งที่แตกต่างออกไปอีกกลุ่ม 
อาจได้จ านวน 2 กลุ่มเป็นอย่างน้อยที่สุด เม่ือจัดกลุ่มได้แล้ว จะท าการตั้งชื่อกลุ่มตามความ
แตกต่าง ซึ่งจะทดสอบความต่างด้วยการใช้สถิติ ANOVA หรือ F-Test 
 
ตารางที่ 3.7 สรุปขั้นตอนและค่าทางสถิติของเครื่องมือทางสถิติที่ส าคัญ 

เครื่องมือ
ทางสถิติ 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ตัวอย่างค่าทางสถิติที่ต้อง
รายงานและตีความ 

Descriptive 
Analysis 

น าข้อมูลทั้งหมดมาแปรผลโดยสถิติมา
หาค่าของข้อมูลประชากรศาสตร์ กับ
ลั กษณะพฤติกรรม ที่ กลุ่ มตั วอย่ าง
เลือกตอบแบบสอบถาม 

- ค่าการแจกแจงความถี่  จาก
จ านวนทั้งหมดที่เลือกตอบ 
- ค่าเปอร์เซ็นแต่ละข้อ เม่ือเทียบ
กับค่าผลรวม 

Descriptive 
Analysis 

หาค่าของข้อมูลเชิงปริมาณที่ใช้ หรือ 
ค าถามที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการ 
ตลาด 4Ps ที่เป็นตาราง Likert Scale  

- ค่าเลือกต่ าที่สุด 
- ค่าเลือกสูงที่สุด 
- ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน 
- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Cluster 
Analysis 
 

ข้อมูลทั้งหมดของส่วน Likert Scale ที่ได้
น ามาใช้แบ่งกลุ่มชุดข้อมูล จัดกลุ่มที่มี
ระดับความต้องการ ที่ มีข้อมูลความ
คล้ายคลึงกัน ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน และจะ
จับแยกสิ่งที่ต่างออกไป แล้วจึงน ามา
ทดสอบความสัมพันธ์แต่ละตัวแปร 

- ค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 
กับเปอร์เซ็นการยุบรวม 
- ค่าเฉลี่ยระดับความต้องการ 
ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
-  ค่ า ก า รทดสอบสถิ ติ ค ว า ม
แตกต่างของข้อ มูลทั่ ว ไป กับ
พฤติกรรมกลุ่มในแต่ละตัวแปร 



 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกลุ่มผู้สนใจซื้อ
กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps เครื่องมือสถิติที่ส าคัญที่ใช้ใน
การแบ่งกลุ่มในครั้งนีค้ือ Cluster Analysis ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

เป็นการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดย
แสดงผลตามตารางดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 63 31.5 
หญิง 137 68.5 

รวม 200 100.0 
จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปด้านเพศพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 

137 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาคือเพศชายจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
19-22 ปี 41 20.5 
23-26 ปี 59 29.5 
27-30 ปี 38 19.0 
31-34 ปี 20 10.0 
35 ปีขึ้นไป 42 21.0 

รวม 200 100.0 
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปด้านอายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุ 23-26 ปีมากที่สุดจ านวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาคือ 35 ปีขึ้นไปจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 อายุ 
19-22 ปีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 อายุ 27-30 ปีจ านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 19 และ
อาย ุ31-34 ปีจ านวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 10  
 

ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับมัธยม/ ปวช. 37 18.5 
อนุปริญญา/ ปวส. 19 9.5 
ปริญญาตรี 97 48.5 
สูงกว่าปริญญาตรี 47 23.5 
รวม 200 100.0 

ตารางที่ 4.3 ข้อมูลทั่วไปด้านระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุดจ านวน 97 คนคิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี
จ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 23.5 ระดับมัธยมหรือ ปวช. จ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 18.5 
และระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. จ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 9.5 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน / นักศึกษา  50 25.0 
พนักงานบริษัท / ลูกจ้างเอกชน 77 38.5 
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 12 6.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 61 30.5 

รวม 200 100.0 
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลทั่วไปด้านอาชีพพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาชีพหลักเป็นพนักงานบริษัท 

หรือลูกจ้างเอกชนมากที่สุดจ านวน 77 คนคิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัว
จ านวน 61 คนคิดเป็นร้อยละ 30.5 เป็นนักเรียน หรือนักศึกษาจ านวน 50 คนคิดเป็นร้อยละ 
25.0 และเป็นข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจจ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 6.0 
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ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 12,000 บาท 27 13.5 
12,0001-15,000 บาท 39 19.5 
15,001-18,000 บาท 21 10.5 
18,001-21,000 บาท 31 15.5 
มากกว่า 21,000 บาท 82 41.0 

รวม 200 100.0 
ตารางที่ 4.5 ข้อมูลทั่วไปด้านรายได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้มากกว่า 21,000 บาท

มากที่สุดจ านวน 82 คนคิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 12,001–15,000 บาท
จ านวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ 19.5 รายได้ 18,001-21,000 บาทจ านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 
15.5 รายได้ต่ ากว่า 12,000 บาทจ านวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 13.5 และมีรายได้ 15,001-
18,000 บาทจ านวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 10.5 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามลักษณะการพักอาศัย 

ปัจจุบันท่านพักอาศัยอยู่กับใคร จ านวน ร้อยละ 
อยู่คนเดียว 41 20.5 
พ่อ - แม่ (ผู้ปกครอง) 103 51.5 
ญาติพี่น้อง 18 9.0 
เพื่อน/คนรู้จัก 6 3.0 
แฟน / คู่สมรส 32 16.0 

รวม 200 100.0 
ตารางที่ 4.6 ข้อมูลทั่วไปด้านการพักอาศัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พักอาศัยกับ พ่อ 

กับแม่หรือผู้ปกครองมากที่สุดจ านวน 103 คนคิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาอาศัยอยู่คนเดียว
จ านวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 20.5 พักอยู่กับแฟนหรือคู่สมรสจ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 16.0 
พักกับญาติพี่น้องจ านวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 9.0 และเพื่อน หรือคนรู้จักจ านวน 6 คนคิดเป็น
ร้อยละ 3.0 
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2. พฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มตัวอย่าง 
 

เป็นการวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมในการซื้อของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
โดยแสดงผลตามตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการอ่านฉลาก 

ท่านอ่านข้อมูลบนฉลากกล้วยฉาบก่อนซื้อบ่อยแค่ไหน จ านวน ร้อยละ 
ทุกครั้ง 32 16.0 
บ่อยครั้ง 47 23.5 
นานๆ ครั้ง 75 37.5 
ไม่เคย 46 23.0 

รวม 200 100.0 
ตารางที่ 4.7 พฤติกรรมด้านการอ่านฉลากพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก่อนซื้อกล้วย

ฉาบจะอ่านฉลากก่อนซื้อ นานๆ ครั้งจ านวน 75 คนคิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาอ่านบ่อยครั้ง
จ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 23.5 ไม่เคยอ่านจ านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 23.0 และอ่านฉลาก
ทุกครั้ง 22 คนคิดเป็นร้อยละ 16.0 

 
ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการซื้อใน 1 เดือน 

ท่านซื้อกล้วยฉาบบ่อยแค่ไหน ภายใน 1 เดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่ซ้ือเลย 69 34.5 
1-2 ครั้ง 100 50.0 
3-4 ครั้ง 19 9.5 
5-6 ครั้ง 8 4.0 
มากกว่า 6 ครั้ง 4 2.0 

รวม 200 100.0 
ตารางที่ 4.8 พฤติกรรมด้านการซื้อต่อเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ภายในหนึ่ง

เดือนมีการซื้อกล้วยฉาบ 1-2 ครั้งมากที่สุดจ านวน 100 คนคิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาไม่ซื้อ
เลยจ านวน 69 คนคิดเป็นร้อยละ 34.5 ซื้อ 3-4 ครั้งจ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 9.5 ซื้อ 5-6 
ครั้งจ านวน 8 คนคิดเป้นร้อยละ 4.0 และซ้ือมากกว่า 6 ครั้งจ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 2.0 
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ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการซื้อในแต่ละครั้ง 

ท่านซื้อกล้วยฉาบครั้งละกี่ถุง จ านวน ร้อยละ 
1 ถุง 71 35.5 
2 ถุง 27 13.5 
3 ถุง 38 19.0 
4 ถุง 29 14.5 
มากกว่า 4 ถุง 35 17.5 

รวม 200 100.0 
ตารางที่ 4.9 พฤติกรรมด้านการซื้อต่อครั้งพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการซื้อ 1 ถุง

มากที่สุดจ านวน 71 คนคิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาซื้อ 3 ถุงจ านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 
19.0 ซื้อมากกว่า 4 ถุงจ านวน 35 คนคิดเป็นร้อยละ 17.5 ซื้อ 4 ถุงจ านวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 
14.5 และซ้ือ 2 ถุงจ านวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 13.5 
 

ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคครั้งล่าสุด 

ท่านบริโภคกล้วยฉาบครั้งล่าสุดเม่ือไหร่ จ านวน ร้อยละ 
วันน้ี 113 56.5 
2-3 วันท่ีแล้ว 17 8.5 
อาทิตย์ที่แล้ว 18 9.0 
เดือนท่ีแล้ว 22 11.0 
จ าไม่ได้ 30 15.0 

รวม 200 100.0 
ตารางที่ 4.10 พฤติกรรมที่บริโภคเม่ือครั้งล่าสุดพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้บริโภค

กล้วยฉาบในวันนี้ที่แจกให้ชิมมากที่สุดจ านวน 113 คนคิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาจ าไม่ได้
จ านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 15.0 เม่ือเดือนที่แล้วจ านวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 11.0 เม่ือ
อาทิตย์ที่แล้วจ านวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 9.0 และบริโภคเม่ือ 2-3 วันที่แล้วจ านวน 17 คนคิด
เป็นร้อยละ 8.5  
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ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกรสชาต ิ

รสชาติกล้วยฉาบที่ท่านสนใจซื้อ จ านวน ร้อยละ 
รสหวานดั้งเดิม 58 29.0 
รสชีส 12 6.0 
รสชาเขียวอัลมอนด์ 31 15.5 
รสเค็ม 16 8.0 
รสชานม 1 0.5 
รสคาราเมลเม็ดมะม่วงหินพานต์ 81 40.5 
รสใบอัญชัน 1 0.5 

รวม 200 100.0 
ตารางที่ 4.11 พฤติกรรมการเลือกในด้านรสชาติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ

ต้องการกล้วยฉาบในรสชาติรสคาราเมลเม็ดมะม่วงหินพานต์มากที่สุดจ านวน 81 คนคิดเป็นร้อย
ละ 40.5 รองลงมารสหวานดั้งเดิมจ านวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 29.0 รสชาเขียวอัลมอนด์จ านวน 
31 คนคิดเป็นร้อยละ 15.5 รสเค็มจ านวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 8.0 รสชีสจ านวน 12 คนคิดเป็น
ร้อยละ 6.0 และต้องรสชาติชานมกับใบอัญชันเท่ากันที่จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.5 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกขนาดบรรจุภัณฑ์ 

ขนาดบรรจุภัณฑ์ของกล้วยฉาบที่ท่านสนใจซื้อ จ านวน ร้อยละ 
ขนาดเล็ก (35 บาท) 132 66.0 
ขนาดกลาง (65 บาท) 47 23.5 
ขนาดใหญ่ (95 บาท) 21 10.5 

รวม 200 100.0 
ตารางที่ 4.12 พฤติกรรมการเลือกซื้อขนาดบรรจุภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความสนใจในการซื้อกล้วยฉาบขนาดเล็กที่มีราคา 35 บาทมากที่สุดจ านวน 132 คนคิดเป็นร้อย
ละ 66.0 รองลงมาขนาดกลางราคา 65 บาทจ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 23.5 และขนาดใหญ่ที่
มีราคา 95 บาทจ านวน 21 คนคิดเปน็ร้อยละ 10.5 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกสถานที่ซื้อ 

สถานท่ี ที่ท่านต้องการซื้อกล้วยฉาบที่สุด จ านวน ร้อยละ 
ร้านสะดวกซื้อ 133 66.5 
ห้างสรรพสินค้าทั่วไป 21 10.5 
ร้านอาหารท่ัวไป 7 3.5 
อินเตอร์เน็ต 29 14.5 
ร้านขายของฝาก 10 5.0 

รวม 200 100.0 
ตารางที่ 4.13 พฤติกรรมการเลือกสถานที่ซื้อกล้วยฉาบ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความต้องการซื้อที่ร้านสะดวกซื้อมากที่สุดจ านวน 133 คนคิดเป็นร้อยละ 66.5 รองลงมาซื้อผ่าน
อินเตอร์เน็ตจ านวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 14.5 ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปจ านวน 21 คนคิดเป็น
ร้อยละ 10.5 ทีร่้านขายของฝากจ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 5.0 และท่ีร้านอาหารทั่วไปจ านวน 
7 คนคิดเป็นร้อยละ 3.5  
 

ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ 

บุคคลใดที่มีอิทธิพลที่สุด ต่อการเลือกซื้อกล้วยฉาบ จ านวน ร้อยละ 
ตัวเอง 149 74.5 
พ่อ - แม ่(ผู้ปกครอง) 8 4.0 
ญาติพี่น้อง 8 4.0 
เพื่อน/คนรู้จัก 29 14.5 
แฟน / คู่สมรส 6 3.0 

รวม 200 100.0 
ตารางที่ 4.14 พฤติกรรมด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ยึดตนเองเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อกล้วยฉาบมากที่สุดจ านวน 149 คนคิดเป็นร้อยละ 
74.5 รองลงมาเพื่อนหรือคนรู้จักจ านวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 14.5 ญาติพี่น้องกับพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครองเท่ากันที่จ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 4.0 และแฟน หรือคู่สมรสจ านวน 6 คนคิดเป็น
ร้อยละ 3.0 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของสาเหตุที่เลือกทานกล้วยฉาบ 

สาเหตุหลักที่ท่านจะเลือกทานกล้วยฉาบคืออะไร จ านวน ร้อยละ 
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 41 20.5 
ความเคยชิน 7 3.5 
บรรเทาความหิว 11 5.5 
ต้องการทานเล่น 141 70.5 

รวม 200 100.0 
ตารางที่ 4.15 พฤติกรรมที่เป็นสาเหตุในการเลือกทานกล้วยฉาบ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ต้องการทานเล่นมากที่สุดจ านวน 141 คนคิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมาคาดว่ามี
ประโยชน์ต่อสุขภาพจ านวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 20.5 เพื่อบรรเทาความหิวจ านวน 11 คนคิด
เป็นร้อยละ 5.5 และเพราะความเคยชินจ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 3.5  
 
ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในการซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ 

ท่านซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพด้วยวัตถุประสงค์ใด จ านวน ร้อยละ 
บริโภคเอง 108 54.0 
คนอื่นฝากซ้ือ 18 9.0 
ซื้อเป็นของฝาก 58 29.0 
ซื้อเพื่อไปจ าหน่ายต่อ 16 8.0 

รวม 200 100.0 
ตารางที่ 4.16 วัตถุประสงค์ในการซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ซื้อมาเพื่อบริโภคเองมากที่สุดจ านวน 108 คนคิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมา ซื้อเป็นของ
ฝากจ านวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 29.0 มีคนอื่นฝากซื้อจ านวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 9.0 และ
น าไปจ าหน่ายต่อจ านวน 16 คนคิดเปน็ร้อยละ 8.0  
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของประโยชน์ที่ต้องการจากกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ 

กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพที่ท่านต้องการซื้อมากที่สุด  
ควรมีคุณประโยชน์ในรูปแบบใด 

จ านวน ร้อยละ 

ทานแล้วผอม 47 23.5 
ช่วยแก้โรคท้องผูก 34 17.0 
มีส่วนช่วยให้ผิวหน้าอ่อนวัย 13 6.5 
ลดอาการเบาหวาน 20 10.0 
แก้โรคกระเพาอาหาร 56 28.0 
ให้พลังงานเท่าอาหารหลัก 30 15.0 

รวม 200 100.0 
ตารางที่ 4.17 ด้านคุณประโยชน์ที่ต้องการจากกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการกล้วยฉาบให้มีส่วนช่วยแก้โรคกระเพาะอาหารมากที่สุดจ านวน 56 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.0 ทานแล้วผอมจ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 23.5 ช่วยแก้โรคท้องผูกจ านวน 
34 คนคิดเป็นร้อยละ 17.0 ให้พลังงานเท่าอาหารหลักจ านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 15.0 ลด
อาการเบาหวานจ านวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 10.0 มีส่วนช่วยให้ผิวหน้าอ่อนวัยจ านวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.5  
 

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค าถามเชิงปริมาณ 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด พบว่าค าถามที่ใช้ในการ
แบ่งกลุ่มของในแต่ละข้อมีค่า S.D. (Standard Deviation) หรือค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ซึ่งจะบอกถึงการเกาะกันของกลุ่มข้อมูล ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค าถามที่ใช้แบ่งกลุ่ม 

ค าถามในแบบสอบถาม ค่าต่ าสุดที่
เลือกตอบ 

ค่าสูงสุดที่
เลือกตอบ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ให้พลังงานเท่าอาหารหลัก 2.00 5.00 3.96 0.807 
มีขายตามร้านคา้ทางออนไลน์ 1.00 5.00 3.96 0.807 
โฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย เชน่ 
Facebook Instagram Twitter 

1.00 5.00 4.16 0.805 

กล้วยฉาบมีประโยชนต์่อสุขภาพ 1.00 5.00 4.08 0.804 
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค าถามที่ใช้แบ่งกลุ่ม (ต่อ) 

ค าถามในแบบสอบถาม ค่าต่ าสุดที่
เลือกตอบ 

ค่าสูงสุดที่
เลือกตอบ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มีระบบสมาชิกเพื่อสะสมแต้มแลก
สินค้า 

2.00 5.00 4.21 0.791 

กล้วยฉาบมีหลายชนิดให้เลือก เช่น 
แบบม้วน แบบแผ่น แบบแท่ง 

1.00 5.00 3.58 0.772 

มีราคาทั้งปลีก/ส่ง 1.00 5.00 3.96 0.756 
ระบุคุณประโยชน์ของกล้วยฉาบ
ชัดเจน 

2.00 5.00 4.26 0.730 

มีช่องทางติดต่อซื้อกล้วยฉาบหลาย
ทาง เช่น โทรศัพท์ ทางโซเชียลมีเดีย 

1.00 5.00 4.12 0.724 

กล้วยฉาบมีปริมาณไขมันต่ า 1.00 5.00 4.22 0.715 
มีบริการจัดส่งกล้วยฉาบให้ท่าน 1.00 5.00 4.23 0.714 
มีส่วนลดเมื่อซื้อในจ านวนมาก 2.00 5.00 4.28 0.710 
มีราคาตามขนาดที่อยากส่ังซื้อ 3.00 5.00 4.22 0.674 
มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 2.00 5.00 3.87 0.655 
ระบุส่วนผสมของวัตถุดิบชัดเจน 3.00 5.00 4.44 0.639 
มีการแจกสินค้าให้ทดลองชิม 2.00 5.00 4.50 0.626 
หาซื้อได้ง่าย เช่น ตามร้านของช า ร้าน
สะดวกซื้อ 

3.00 5.00 4.25 0.599 

มีป้ายบอกราคาชัดเจน 2.00 5.00 4.22 0.594 
กล้วยฉาบมีรสชาติที่หลากหลาย 3.00 5.00 4.45 0.591 
ราคาเหมาะสมกับปริมาณสินค้า 3.00 5.00 4.57 0.563 
กล้วยฉาบมีคุณภาพ สดใหม่ สะอาดได้
มาตรฐาน 

3.00 5.00 4.39 0.538 

ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3.00 5.00 4.62 0.536 
ระบุวันหมดอายุชัดเจน 3.00 5.00 4.63 0.515 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.00 5.00 4.62 0.497 
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จากตารางที่ 4.18 พบว่าจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงกับ 1 
ซึ่งหมายความว่า การแจกแจงข้อมูลมีลักษณะการน าเสนอตัวแทนที่ดีของแต่ละค าถาม เพื่อใช้
ในการแบ่งกลุ่มในครั้งนี้ จะค่ามีตั้งแต่ 0.497 – 0.807 
 

4. จ านวนกลุ่มที่เหมาะสม 

 
 ในการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้สนใจซ้ือกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4Ps จะก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ได้จากการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.19 ค่าความแตกต่างระหว่างการยุบรวมกลุ่ม 

จ านวน 
Cluster 

ความแตกต่างของ Cluster  
ก่อนการยุบรวม 

% ความแตกต่างก่อนการยุบรวมในล าดับ
ถัดไปเทียบกับในล าดับปัจจุบัน 

7 1510.955 4% 
6 1565.300 4% 
5 1626.595 5% 
4 1705.184 5% 
3 1785.501 6% 
2 1884.302 17% 

จากตารางที่ 4.19 การค านวณความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และรวบกลุ่มย่อยที่มีข้อมูล
หลายรายการจัดเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยใช้ด้านระยะห่างเป็นเกณฑ์ ซึ่งพบว่าเปอร์เซ็นต์การ
เปลี่ยนแปลงในอันดับแรกเท่ากับ 17% และอันดับถัดมาเท่ากับ 6% จากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
จะพิจารณาจ านวนกลุ่มในขั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยตรวจสอบจาก ภาพที่ 4.1 ด้านล่างนี้ จะ
พบกลุ่มที่อยู่สูงที่สุดคือกลุ่ม 2 แต่กลุ่มที่เหมาะสมในครั้งนี้ จะเลือกใช้ ที่ 3 กลุ่ม เพื่อความ
ละเอียดในการศึกษาชุดข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
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ภาพที่ 4.1 กราฟเส้นชี้ถึงกลุ่มที่เหมาะสมกับการศึกษาในครั้งนี้ 
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ภาพที่ 4.2 กราฟ Dendrogram 
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จากภาพที่ 4.2 กราฟ Dendrogram ซึ่งแสดงการยุบรวมส่วนของข้อมูลทุกรายการให้มี
กลุ่มเป็นของตัวเอง และยุบ 2 รายการที่มีระยะห่างจากกันน้อยที่สุดให้เหลือเพียงกลุ่มเดียว แต่
จะเริ่มเปลี่ยนจากที่เป็น 3 รายการอยู่ภายใน และท าซ้ ากันเรื่อยๆ จนทุกรายการถูกรวมไว้ใน
กลุ่มใหญ่กลุ่มเดียว พบว่ามีค่า Agglomeration Schedule อยู่ระหว่าง 0-25 ดังที่แสดงในตาราง 
 
5. การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม 

 
ตารางที่ 4.20 Number of Case in each Cluster 

รายการ 

กลุ่ม จ านวน เปอร์เซ็น 
1 56.00 28.0% 
2 46.00 23.0% 
3 98.00 49.0% 

รวม 200.00 100.0% 
ข้อมูลที่พลาด 0.00  

จากตารางที่ 4.20 Number of Case in each Cluster ซึ่งแสดงการท า Cluster Analysis 
ด้วยวิธี Hierarchical โดยจ านวนกลุ่มที่เหมาะสมในการแบ่งควรเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งดูจากค่า
ระยะห่างเป็นเกณฑ์ในการรวบรวมข้อมูลกลุ่มย่อยหลายรายการรวมเข้าอยู่กลุ่มเดียวกัน โดย
ตรวจสอบการยุบตัวจากตาราง Dendrogram และมีผลจากการวิเคราะห์ คือ กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่ม
ที่มองหากล้วยฉาบเพื่อสุขภาพมาทานเพื่อทดแทนการทานอาหารหลัก มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
56 คน คิดเป็น 28.0% จากจ านวนทั้งหมด ส่วนกลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มผู้ซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพที่
ให้ความสนใจด้านราคาเป็นส าคัญ มีจ านวนสมาชิกทั้งหมดที่ 46 คนคิด 23.0% และกลุ่มที่ 3 
หรือกลุ่มที่สนใจทุกด้านที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 98 
คน คิดเป็น 49% จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดครั้งนี ้
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ตารางที่ 4.21 Final Cluster Centers 
 กลุ่ม Sig 

1 2 3 

ด้านผลิตภัณฑ ์     

กล้วยฉาบมีหลายชนิดให้เลือก เช่น แบบม้วน แบบแผ่น แบบแท่ง 3.41 3.26 3.83 0.000 
มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 3.71 3.46 4.14 0.000 
กล้วยฉาบมีคุณภาพ สดใหม่ สะอาดได้มาตรฐาน 4.34 4.54 4.35 0.087 
ให้พลังงานเท่าอาหารหลัก 4.02 3.70 4.05 0.039 
กล้วยฉาบมีปริมาณไขมันต่ า 4.05 4.13 4.35 0.032 
กล้วยฉาบมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 3.73 3.96 4.34 0.000 
ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4.29 4.80 4.72 0.000 
ระบุวันหมดอายุชัดเจน 4.18 4.78 4.81 0.000 
ระบุส่วนผสมของวัตถุดิบชัดเจน 3.84 4.43 4.78 0.000 
กล้วยฉาบมีรสชาติที่หลากหลาย 3.96 4.50 4.69 0.000 
ระบุคุณประโยชน์ของกล้วยฉาบชัดเจน 3.73 4.07 4.64 0.000 

ด้านราคา     

มีป้ายบอกราคาชัดเจน 3.86 4.46 4.32 0.000 
มีราคาทั้งปลีก/ส่ง 3.55 4.13 4.11 0.000 
มีราคาตามขนาดที่อยากส่ังซื้อ 3.71 4.46 4.40 0.000 
ราคาเหมาะสมกับปริมาณสินค้า 4.16 4.76 4.70 0.000 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.23 4.87 4.72 0.000 

ด้านช่องทางจ าหน่าย     

หาซื้อได้ง่าย เช่น ตามร้านของช า ร้านสะดวกซื้อ 4.02 4.22 4.40 0.001 
มีขายตามร้านค้าทางออนไลน์ 3.77 3.26 4.40 0.000 
มีช่องทางติดต่อซ้ือกล้วยฉาบหลายทาง เช่น โทรศัพท์ ฯลฯ 3.89 3.61 4.48 0.000 
มีบริการจัดส่งกล้วยฉาบให้ท่าน 3.82 4.00 4.57 0.000 

ด้านส่งเสริมการตลาด     

มีการแจกสินค้าให้ทดลองชิม 4.11 4.41 4.76 0.000 
มีส่วนลดเมื่อซื้อในจ านวนมาก 4.00 3.85 4.64 0.000 
มีระบบสมาชิกเพื่อสะสมแต้มแลกสินค้า 3.95 3.57 4.65 0.000 
โฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Instagram twitter 3.93 3.46 4.62 0.000 
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จากตารางที่ 4.21 Final Cluster Centers ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยตัวแปรของแต่ละ Cluster โดย
เป็นข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด ข้อที่ 18 – 41 คือปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม มีด้านผลิตภัณฑ์ จะมีการตัดค าถามกล้วยฉาบมีคุณภาพ สดใหม่ สะอาดได้
มาตรฐาน เพราะไม่มีความส าคัญที่ระดับนัยทางสถิติ 0.05 มีด้านราคา มีด้านช่องทางจ าหน่าย 
และด้านส่งเสริมการตลาด 
 

ตารางที่ 4.22 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสามกลุ่มตัวอย่าง 
ค าถาม และกลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
Std. Error 

กล้วยฉาบมีหลายชนิดให้เลือก เช่น 
แบบม้วน แบบแผ่น แบบแทง่ 

1 56 3.41 .804 .107 
2 46 3.26 .855 .126 
3 98 3.83 .626 .063 
รวม 200 3.58 .772 .055 

มีบรรจภุัณฑ์ที่สวยงาม 1 56 3.71 .563 .075 
2 46 3.46 .751 .111 
3 98 4.14 .518 .052 
รวม 200 3.87 .655 .046 

ให้พลังงานเท่าอาหารหลัก 1 56 4.02 .726 .097 
2 46 3.70 .840 .124 
3 98 4.05 .817 .083 
รวม 200 3.96 .807 .057 

กล้วยฉาบมีปริมาณไขมันต่ า 1 56 4.05 .724 .097 
2 46 4.13 .885 .130 
3 98 4.35 .594 .060 
รวม 200 4.22 .715 .051 

กล้วยฉาบมีประโยชนต์่อสุขภาพ 1 56 3.73 .751 .100 
2 46 3.96 .842 .124 
3 98 4.34 .731 .074 
รวม 200 4.08 .804 .057 

ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

1 56 4.29 .563 .075 
2 46 4.80 .401 .059 
3 98 4.72 .493 .050 
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ตารางที่ 4.22 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสามกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 

 
 

ค าถาม และกลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

Std. Error 

 รวม 200 4.62 .536 .038 
มีบรรจภุัณฑ์ที่สวยงาม 1 56 4.18 .508 .068 

2 46 4.78 .417 .061 
3 98 4.81 .397 .040 
รวม 200 4.63 .515 .036 

ระบุส่วนผสมของวัตถุดบิชัดเจน 1 56 3.84 .496 .066 
2 46 4.43 .655 .097 
3 98 4.78 .419 .042 
รวม 200 4.44 .639 .045 

กล้วยฉาบมีรสชาตทิี่หลากหลาย 1 56 3.96 .425 .057 
2 46 4.50 .587 .087 
3 98 4.69 .506 .051 
รวม 200 4.45 .591 .042 

ระบุคุณประโยชน์ของกล้วยฉาบ
ชัดเจน 

1 56 3.73 .587 .079 
2 46 4.07 .742 .109 
3 98 4.64 .561 .057 
รวม 200 4.26 .730 .052 

มีป้ายบอกราคาชัดเจน 1 56 3.86 .586 .078 
2 46 4.46 .585 .086 
3 98 4.32 .510 .051 
รวม 200 4.22 .594 .042 

มีราคาทั้งปลีก/ส่ง 1 56 3.55 .685 .092 
2 46 4.13 .749 .110 
3 98 4.11 .716 .072 
รวม 200 3.96 .756 .053 

มีราคาตามขนาดที่อยากส่ังซื้อ 
 
 

1 56 3.71 .563 .075 
2 46 4.46 .657 .097 
3 98 4.40 .587 .059 

 รวม 200 4.22 .674 .048 
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ตารางที่ 4.22 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสามกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
ค าถาม และกลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
Std. Error 

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณสินค้า 1 56 4.16 .532 .071 
2 46 4.76 .480 .071 
3 98 4.70 .502 .051 
รวม 200 4.57 .563 .040 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 1 56 4.23 .467 .062 
2 46 4.87 .341 .050 
3 98 4.72 .449 .045 
รวม 200 4.62 .497 .035 

หาซื้อได้ง่าย เช่น ตามร้านของช า 
ร้านสะดวกซื้อ 

1 56 4.02 .522 .070 
2 46 4.22 .629 .093 
3 98 4.40 .587 .059 
รวม 200 4.25 .599 .042 

มีขายตามร้านคา้ทางออนไลน์ 1 56 3.77 .572 .076 
2 46 3.26 .828 .122 
3 98 4.40 .622 .063 
รวม 200 3.96 .807 .057 

มีช่องทางติดต่อซื้อกล้วยฉาบหลาย
ทาง เช่น โทรศัพท์ ทางโซเชยีล
มีเดีย 

1 56 3.89 .562 .075 
2 46 3.61 .745 .110 
3 98 4.48 .596 .060 
รวม 200 4.12 .724 .051 

มีบริการจัดส่งกล้วยฉาบใหท้่าน 1 56 3.82 .508 .068 
2 46 4.00 .894 .132 
3 98 4.57 .537 .054 
รวม 200 4.23 .714 .050 

มีการแจกสินค้าใหท้ดลองชมิ 1 56 4.11 .679 .091 
2 46 4.41 .541 .080 
3 98 4.76 .499 .050 
รวม 200 4.50 .626 .044 
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ตารางที่ 4.22 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสามกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
ค าถาม และกลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
Std. Error 

มีส่วนลดเมื่อซื้อในจ านวนมาก 1 56 4.00 .661 .088 
2 46 3.85 .698 .103 
3 98 4.64 .542 .055 
รวม 200 4.28 .710 .050 

มีระบบสมาชิกเพื่อสะสมแต้มแลก
สินค้า 

1 56 3.95 .724 .097 
2 46 3.57 .779 .115 
3 98 4.65 .520 .053 
รวม 200 4.21 .791 .056 

โฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย เชน่ 
Facebook instagram twitter 

1 56 3.93 .684 .091 
2 46 3.46 .751 .111 
3 98 4.62 .566 .057 
รวม 200 4.16 .805 .057 

 

 
ภาพที่ 4.3 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มในด้านผลิตภัณฑ์ 
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จากภาพที่ 4.3 Cluster Number of Case แสดงลักษณะความแตกต่างในกราฟเส้นด้าน
ผลิตภัณฑ์ของทั้ง 3 กลุ่ม และลักษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่พบในค าตอบส่วนใหญ่ 
พบว่ากลุ่มที่ 1 ให้ความส าคัญกับการไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้
ความส าคัญกับการไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 2 แต่กลุ่มที่ 3 ให้
ความส าคัญกับการระบุวันหมดอายุชัดเจน ส าหรับส่วนประสมทางการตลาดในด้านน้ี 

 

 
ภาพที่ 4.4 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มในด้านราคา 

 
จากภาพที่ 4.4 Cluster Number of Case แสดงลักษณะความแตกต่างในกราฟเส้นด้าน

ราคาของทั้ง 3 กลุ่ม และลักษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่พบในค าตอบส่วนใหญ่ พบว่ากลุ่ม
ที่ 1 ให้ความส าคัญกับราคาควรเหมาะสมกับคุณภาพ ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้ความส าคัญกับราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ และกลุ่มที่ 3 ให้ความส าคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ หรือกล่าวได้
ว่ากลุ่มผู้บริโภคทั้งหมดเห็นว่าด้านราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญ ส าหรับส่วน
ประสมทางการตลาดในด้านนี ้
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ภาพที่ 4.5 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มในด้านช่องทางจ าหน่าย 

 
จากภาพที่ 4.5 Cluster Number of Case แสดงลักษณะความแตกต่างในกราฟเส้นด้าน

ช่องทางจ าหน่ายของทั้ง 3 กลุ่ม และลักษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่พบในค าตอบส่วนใหญ่ 
พบว่ากลุ่มที่ 1 ให้ความส าคัญกับการหาซ้ือได้ง่าย เช่น ตามร้านของช า ร้านสะดวกซื้อ ส่วนกลุ่ม
ที่ 2 ให้ความส าคัญกับการหาซื้อได้ง่าย เช่น ตามร้านของช า ร้านสะดวกซื้อ เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 
1 แต่กลุ่มที่ 3 ให้ความส าคัญกับการมีบริการจัดส่งกล้วยฉาบถึงผู้สั่ง ส าหรับส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านน้ี 
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ภาพที่ 4.6 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มในด้านส่งเสริมการตลาด 

 
จากภาพที่ 4.6 Cluster Number of Case แสดงลักษณะความแตกต่างในกราฟเส้นด้าน

ส่งเสริมการตลาดของทั้ง 3 กลุ่ม และลักษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่พบในค าตอบส่วน
ใหญ่ พบว่ากลุ่มที่  1 ให้ความส าคัญกับการมีสินค้าแจกให้ทดลองชิม ส่วนกลุ่มที่  2 ให้
ความส าคัญกับการมีสินค้าแจกให้ทดลองชิม และกลุ่มที่ 3 ให้ความส าคัญกับการมีสินค้าแจกให้
ทดลองชิม หรือกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้บริโภคทั้งหมดเห็นว่าการมีสินค้าแจกให้ทดลองชิม เป็นสิ่ง
ส าคัญ ส าหรับส่วนประสมทางการตลาดในด้านน้ี 
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ตารางที่ 4.23 ระดับของคะแนนของทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อวัดจากค่าเฉลี่ยรวม 

ข้อที่ ข้อค าถาม กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยกลุ่ม ค่าเฉลี่ยกลุ่ม ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 
18 กล้วยฉาบมีหลายชนิดใหเ้ลือก  ต่ ากว่า ต่ ากว่า สูงกว่า 
19 มีบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม ต่ ากว่า ต่ ากว่า สูงกว่า 
21 ให้พลังงานเทา่อาหารหลัก สูงกว่า ต่ ากว่า สูงกว่า 
22 กล้วยฉาบมีปริมาณไขมันต่่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า สูงกว่า 
23 กล้วยฉาบมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ต่ ากว่า ต่ ากว่า สูงกว่า 
24 ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่ ากว่า สูงกว่า สูงกว่า 
25 ระบุวันหมดอายุชดัเจน ต่ ากว่า สูงกว่า สูงกว่า 
26 ระบุส่วนผสมของวตัถุดิบชัดเจน ต่ ากว่า ต่ ากว่า สูงกว่า 
27 กล้วยฉาบมีรสชาติที่หลากหลาย ต่ ากว่า สูงกว่า สูงกว่า 
28 ระบุคุณประโยชน์ของกล้วยฉาบชัดเจน ต่ ากว่า ต่ ากว่า สูงกว่า 
 ด้านราคา ค่าเฉลี่ยกลุ่ม ค่าเฉลี่ยกลุ่ม ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 
29 มีป้ายบอกราคาชดัเจน ต่ ากว่า สูงกว่า สูงกว่า 
30 มีราคาทั้งปลีก/ส่ง ต่ ากว่า สูงกว่า สูงกว่า 
31 มีราคาตามขนาดที่อยากสั่งซื้อ ต่ ากว่า สูงกว่า สูงกว่า 
32 ราคาเหมาะสมกับปริมาณสินค้า ต่ ากว่า สูงกว่า สูงกว่า 
33 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ต่ ากว่า สูงกว่า สูงกว่า 
 ด้านช่องทางจ าหน่าย ค่าเฉลี่ยกลุ่ม ค่าเฉลี่ยกลุ่ม ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 
34 หาซื้อได้ง่าย เช่น ตามร้านของช า ฯลฯ ต่ ากว่า ต่ ากว่า สูงกว่า 
35 มีขายตามร้านค้าทางออนไลน์ ต่ ากว่า ต่ ากว่า สูงกว่า 
36 มีช่องทางติดต่อซ้ือกล้วยฉาบหลายทาง  ต่ ากว่า ต่ ากว่า สูงกว่า 
37 มีบริการจัดส่งกล้วยฉาบให้ท่าน ต่ ากว่า ต่ ากว่า สูงกว่า 
 ด้านส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ยกลุ่ม ค่าเฉลี่ยกลุ่ม ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 
38 มีการแจกสินค้าให้ทดลองชิม ต่ ากว่า ต่ ากว่า สูงกว่า 
39 มีส่วนลดเมื่อซื้อในจ านวนมาก ต่ ากว่า ต่ ากว่า สูงกว่า 
40 มีระบบสมาชิกเพื่อสะสมแต้มแลกสินค้า ต่ ากว่า ต่ ากว่า สูงกว่า 
41 โฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย  ต่ ากว่า ต่ ากว่า สูงกว่า 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงช่ือและลกัษณะท่ีเหมาะสมส าหรบัแต่ละกลุ่ม 
กลุ่มที่  1 กลุ่มที่มองหากล้วย
ฉาบเพื่ อสุขภาพมาทานเพื่อ
ทดแทนการทานอาหารหลัก 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ซื้อกล้วยฉาบเพื่อ
สุขภาพที่ให้ความสนใจด้านราคา
เป็นส าคัญ 

ก ลุ่มที่  3 ก ลุ่มที่ สนใจทุกด้ านที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อ
สุขภาพ 

(มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 56 ราย) (มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 46 ราย) (มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 98 ราย) 
1. ให้พลังงานเท่าอาหารหลัก 1. ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายตอ่

สุขภาพ 
2. ระบุวันหมดอายชุัดเจน 
3. กล้วยฉาบมีรสชาติที่
หลากหลาย 
4. มีป้ายบอกราคาชัดเจน 
5. มีราคาทั้งปลีก/ส่ง 
6. มีราคาตามขนาดที่อยากส่ังซือ้ 
7. ราคาเหมาะสมกับปรมิาณ
สินค้า 
8. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

1. มีบรรจุภัณฑท์ี่สวยงาม 
2. ให้พลังงานเท่าอาหารหลัก 
3. กล้วยฉาบมีปรมิาณไขมันต่ า 
4. กล้วยฉาบมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
5. ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายตอ่
สุขภาพ 
6. ระบุวันหมดอายชุัดเจน 
7. ระบุส่วนผสมของวตัถุดิบชัดเจน 
8. กล้วยฉาบมีรสชาติทีห่ลากหลาย 
9. ระบุคุณประโยชนข์องกล้วยฉาบ
ชัดเจน 
10. มีป้ายบอกราคาชัดเจน 
11. มีราคาทั้งปลีก/ส่ง 
12. มีราคาตามขนาดที่อยากส่ังซื้อ 
13. ราคาเหมาะสมกับปรมิาณสินค้า 
14. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
15. หาซื้อได้ง่าย เช่น ตามร้านของ
ช า ฯลฯ 
16. มีขายตามร้านค้าทางออนไลน์ 
17. มีช่องทางติดต่อซื้อกล้วยฉาบ
หลายทาง  
18. มีบริการจัดส่งกล้วยฉาบใหท้่าน 
19. มีการแจกสินค้าให้ทดลองชมิ 
20. มีส่วนลดเมื่อซ้ือในจ านวนมาก 
21. มีระบบสมาชิกเพื่อสะสมแตม้
แลกสินค้า 
22. โฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดยี 
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6. การทดสอบความสัมพันธ์ 
 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงความสัมพันธ์ โดยการท าตารางไขว้กับข้อมูลพฤติกรรม

สามารถแปลผลในเร่ืองของความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพในกรุงเทพ ได้
ท าการวิเคราะห์ผลจ านวน 3 กลุ่มดังนี ้
 
ตารางที่ 4.25 Crosstab จ านวนกล้วยฉาบที่ซื้อแต่ละครั้ง 

ท่านซื้อกล้วยฉาบครัง้ละก่ีถุง กลุ่มตัวอย่าง รวม 
1 2 3 

1 ถุง 
22 23 26 71 

31.0% 32.4% 36.6% 100.0% 

2 ถุง 
9 9 9 27 

33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

3 ถุง 
9 5 24 38 

23.7% 13.2% 63.2% 100.0% 

4 ถุง 
10 2 17 29 

34.5% 6.9% 58.6% 100.0% 

มากกว่า 4 ถุง 
6 7 22 35 

17.1% 20.0% 62.9% 100.0% 

รวม 
56 46 98 200 

28.0% 23.0% 49.0% 100.0% 
จากตารางที่ 4.25 แสดงให้เห็นว่า การซื้อจ านวน 1 ถุง ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 จ านวน 

26 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.6 การซื้อจ านวน 2 ถุง ทั้ง 3 กลุ่มมีจ านวนที่เท่ากัน คือ 9 ราย คิด
เป็นร้อยละ 33.3 การซื้อจ านวน 3 ถุง ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 
63.2 การซื้อจ านวน 4 ถุง ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.6 และการ
ซื้อจ านวนมากกว่า 4 ถุง ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.9 หรือ 
แสดงผลการวิเคราะห์ดังภาพที่ 4.7 
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ภาพที่ 4.7 กราฟแท่งแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มการซื้อต่อครั้ง 

 

ตารางที่ 4.26 ทดสอบความสัมพันธ์ของจ านวนกล้วยฉาบที่ซื้อแต่ละครั้ง 
ทดสอบความสมัพันธ ์

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 18.694a 8 0.017 
Likelihood Ratio 20.093 8 0.010 
Linear-by-Linear Association 6.285 1 0.012 
N of Valid Cases 200   
a. 5 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 6.21. 

จากตาราง 4.26 ค่า Sig 0.017 น้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 แสดงว่าจ านวน
กล้วยฉาบที่ซ้ือในแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.27 Crosstab สถานที่ซื้อกล้วยฉาบ 
สถานที่ ที่ท่านต้องการซื้อกล้วยฉาบ

ที่สุด 
กลุ่มตัวอย่าง รวม 

1 2 3 

ร้านสะดวกซื้อ 
37 30 66 133 

27.8% 22.6% 49.6% 100.0% 

ห้างสรรพสินค้าทั่วไป 
7 5 9 21 

33.3% 23.8% 42.9% 100.0% 

ร้านอาหารทั่วไป 
3 2 2 7 

42.9% 28.6% 28.6% 100.0% 

อินเตอร์เน็ต 
4 4 21 29 

13.8% 13.8% 72.4% 100.0% 

ร้านขายของฝาก 
5 5 0 10 

50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

รวม 
56 46 98 200 

28.0% 23.0% 49.0% 100.0% 
จากตารางที่ 4.27 แสดงให้เห็นว่า ต้องการซื้อที่ร้านสะดวกซื้อ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 

จ านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.6 ต้องการซื้อที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไป ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 
จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.9 ต้องการซื้อที่ร้านอาหารทั่วไป ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 
จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.9 ต้องการซื้อผ่านทางอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 
จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.4 และต้องการซื้อที่ร้านขายของฝาก ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 
กับ 3 ทีจ่ านวนเท่ากัน คือ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.0 หรือ แสดงผลการวิเคราะห์ดังภาพที่ 4.8 
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ภาพที่ 4.8 กราฟแท่งแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มของสถานที่ ต้องการซ้ือ 

 

ตารางที่ 4.28 ทดสอบความสัมพันธ์ของสถานที่ ที่ต้องการซ้ือ 
ทดสอบความสมัพันธ ์

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 17.849a 8 0.022 
Likelihood Ratio 21.876 8 0.005 
Linear-by-Linear Association .037 1 0.848 
N of Valid Cases 200   
a. 7 cells (46.7%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 1.61. 

จากตาราง 4.28 ค่า Sig 0.022 น้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 แสดงว่าสถานท่ี ที่
ต้องการซื้อ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.29 Crosstab วัตถุประสงค์ที่ซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ 
ท่านซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพดว้ย

วัตถุประสงคใ์ด 
กลุ่มตัวอย่าง รวม 

1 2 3 

บริโภคเอง 
33 31 44 108 

30.6% 28.7% 40.7% 100.0% 

คนอ่ืนฝากซ้ือ 
6 5 7 18 

33.3% 27.8% 38.9% 100.0% 

ซื้อเป็นของฝาก 
16 8 34 58 

27.6% 13.8% 58.6% 100.0% 

ซื้อเพื่อไปจ าหน่ายต่อ 
1 2 13 16 

6.3% 12.5% 81.3% 100.0% 

รวม 
56 46 98 200 

28.0% 23.0% 49.0% 100.0% 
จากตารางที่ 4.29 แสดงให้เห็นว่า การซื้อมาบริโภคเอง ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 จ านวน 

44 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.7 มีคนอื่นฝากซ้ือ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 38.9 ซื้อเป็นของฝาก ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.6 และซื้อ
เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.3 หรือแสดงผล
การวิเคราะห์ดังภาพที่ 4.9 
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ภาพที่ 4.9 กราฟแท่งแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้านวัตถุประสงค์ในการซ้ือ 

 

ตารางที่ 4.30 ทดสอบความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ในการซื้อ 
ทดสอบความสมัพันธ ์

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 14.123a 6 0.028 
Likelihood Ratio 15.242 6 0.018 
Linear-by-Linear Association 7.260 1 0.007 
N of Valid Cases 200   
a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 3.68. 

จากตาราง 4.30 ค่า Sig 0.028 น้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 แสดงว่า
วัตถุประสงค์ในการซ้ือ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.31 พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการซื้อของทั้ง 3 กลุ่ม  

ข้อที่ ข้อค าถาม กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 
9 ท่านซื้อกล้วยฉาบครั้งละกี่ถุง ตัวเลือกที่ถูก

เลือกมากสุด 
ตัวเลือกที่ถูก
เลือกมากสุด 

ตัวเลือกที่ถูก
เลือกมากสุด 

1 ถุง 1 ถุง 1 ถุง 
ตัวเลือกที่ถูก
เลือกน้อยสุด 

ตัวเลือกที่ถูก
เลือกน้อยสุด 

ตัวเลือกที่ถูก
เลือกน้อยสุด 

มากกว่า 4 ถุง 4 ถุง 2 ถุง 
13 สถานที่  ที่ท่านต้องการซื้อ

กล้วยฉาบที่สุด 
ตัวเลือกที่ถูก
เลือกมากสุด 

ตัวเลือกที่ถูก
เลือกมากสุด 

ตัวเลือกที่ถูก
เลือกมากสุด 

ร้านสะดวกซื้อ ร้านสะดวกซื้อ ร้านสะดวกซื้อ 
ตัวเลือกที่ถูก
เลือกน้อยสุด 

ตัวเลือกที่ถูก
เลือกน้อยสุด 

ตัวเลือกที่ถูก
เลือกน้อยสุด 

ร้านอาหารท่ัวไป ร้านอาหารท่ัวไป ร้านขายของฝาก 
16 ท่ า น ซื้ อ ก ล้ ว ย ฉ า บ เ พื่ อ

สุขภาพด้วยวัตถุประสงค์ใด 
ตัวเลือกที่ถูก
เลือกมากสุด 

ตัวเลือกที่ถูก
เลือกมากสุด 

ตัวเลือกที่ถูก
เลือกมากสุด 

ซื้อเพื่อบริโภค
เอง 

ซื้อเพื่อบริโภค
เอง 

ซื้อเพื่อบริโภค
เอง 

ตัวเลือกที่ถูก
เลือกน้อยสุด 

ตัวเลือกที่ถูก
เลือกน้อยสุด 

ตัวเลือกที่ถูก
เลือกน้อยสุด 

ซื้อเพื่อไป
จ าหน่ายต่อ 

ซื้อเพื่อไป
จ าหน่ายต่อ 

คนอื่นฝากซ้ือ 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความต้องการส่วนประสมทาง

การตลาด และเพื่อแบ่งกลุ่มผู้สนใจซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพ โดยใช้ปัจจัยด้าน
ความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ซึ่งมีการสรุปผลด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรม
การซื้อ และส่วนประสมทางการตลาด อภิปรายผลของแต่ละกลุ่มที่มีความสนใจซื้อ และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการศึกษา 

 
ข้อมูลจากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 200 คน ซึ่งเป็นผู้บริโภคสนใจซื้อกล้วยฉาบเพื่อ

สุขภาพที่อยู่ในกรุงเทพ และมีอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป มีข้อมูลดังนี ้
 
สรุปผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร์ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 และเพศชาย 
63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 อายุระหว่าง 23 - 26 ปี จ านวน 59 คิดเป็นร้อยละ 29.5 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รายได้มากกว่า 21,000 บาท จ านวน 82 
คน คิดเป็นร้อยละ 41 พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 
 
สรุปผลการศึกษาลักษณะพฤติกรรมการซื้อ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ นานๆ ครั้งถึงจะอ่านฉลากบนแพ็คเกจก่อนซื้อ จ านวน 75 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.5 ภายในหนึ่งเดือนซื้อ 1 - 2 ครั้ง จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ซื้อครั้ง
ละ 1 ถุง จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 บริโภคครั้งล่าสุด คือ วันนี้ที่ได้ท าการแจกให้ชิม 
จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 รสชาติที่สนใจซื้อ คือ คาราเมลเม็ดมะม่วงฯ จ านวน 81 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 สนใจซื้อขนาดเล็ก ที่มีราคา 35 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.0 
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ร้านสะดวกซื้อ คือสถานที่ในการไปเลือกซื้อ จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 
ตนเองมีอ านาจในการตัดสินใจซื้อ จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 ต้องการทานเล่น คือ
สาเหตุที่เลือกซื้อ จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 ซื้อมาบริโภคเอง คือวัตถุประสงค์ในการ
ซื้อ จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 แก้โรคกระเพาะอาหาร คือคุณประโยชน์ที่ต้องการจาก
กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 

 
สรุปผลปัจจัยด้านความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความต้องการในด้านผลิตภัณฑ์ คือ การระบุวันหมดอายุให้
ชัดเจนมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.63 ส่วนในด้านราคา ต้องการให้มีราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.62 ส่วนในด้านช่องทางจ าหน่าย ต้องการให้หาซื้อได้ง่าย 
เช่น ตามร้านของช า ร้านสะดวกซื้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 และในด้านส่งเสริมการตลาด 
ต้องการให้มีการแจกสินค้าเพื่อทดลองชิมมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.5 
 

สรุปผลการศึกษาแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ 
 สามารถแบ่งผู้ซื้อได้เป็น 3 กลุ่ม เนื่องจากมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม และมี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อ 

กลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่มองหากล้วยฉาบเพื่อสุขภาพมาทานเพื่อทดแทนการทานอาหาร
หลัก มีจ านวน 56 ราย พฤติกรรมส่วนใหญ่จะซ้ือครั้งละ 1 ถุง ต้องการซื้อร้านสะดวกซื้อ และซ้ือ
มาเพื่อบริโภคเอง ด้านผลิตภัณฑ์มีความต้องการให้ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้าน
ราคาต้องการให้มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านช่องทางจ าหน่ายต้องการให้หาซื้อได้ง่าย เช่น 
ตามร้านของช า ร้านสะดวกซื้อ ด้านส่งเสริมการตลาดต้องการให้มีการแจกสินค้าให้ทดลองชิม 

กลุ่มที่ 2 หรือ กลุ่มผู้ซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพที่ให้สนใจด้านราคาเป็นส าคัญ ซึ่งต้องไม่
มีส่วนผสมท่ีอันตรายต่อสุขภาพ กับระบุวันหมดอายุให้ชัดเจน มีจ านวน 46 ราย พฤติกรรมส่วน
ใหญ่จะซื้อครั้งละ 1 ถุง ต้องการซื้อร้านสะดวกซื้อ และซื้อมาเพื่อบริโภคเอง ด้านผลิตภัณฑ์มี
ความต้องการให้ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้านราคาต้องการให้มีราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ ด้านช่องทางจ าหน่ายต้องการให้หาซื้อได้ง่าย เช่น ตามร้านของช า ร้านสะดวกซื้อ 
ด้านส่งเสริมการตลาดต้องการให้มีการแจกสินค้าให้ทดลองชิม 

กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่สนใจทุกด้านที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ มีจ านวน 
98 ราย พฤติกรรมส่วนใหญ่จะซื้อครั้งละ 1 ถุง ต้องการซื้อร้านสะดวกซื้อ และซื้อมาเพื่อบริโภค
เอง ด้านผลิตภัณฑ์มีความต้องการให้ระบุวันหมดอายุชัดเจน ด้านราคาต้องการให้มีราคา
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เหมาะสมกับคุณภาพ ด้านช่องทางจ าหน่ายต้องการให้มีบริการจัดส่งกล้วยฉาบ ด้านส่งเสริม
การตลาดต้องการให้มีการแจกสินค้าให้ทดลองชิม 
 
2. อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการสรุปผลการศึกษาข้างต้น พบประเด็นส าคัญที่จะน ามาอภิปรายดังนี้ ด้าน
ประชากรศาสตร์ทั้งหมดที่ศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งกลุ่มผู้สนใจซื้อกล้วยฉาบเพื่อ
สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ และบุคคลที่พักอาศัยอยู่
ด้วย ส่วนด้านพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการซื้อ ในเรื่องของจ านวนการซื้อในแต่ละครั้ง 
สถานท่ีที่ต้องการซื้อกล้วยฉาบ วัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อ  

ส าหรับด้านพฤติกรรม จึงควรศึกษาให้เข้าใจถึงด้านสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดการซื้อสินค้า
ของผู้บริโภค ดังที่ ปณิศา ลัญชานนท์ (2552) ได้กล่าวไว้ การซื้อแต่ละครั้งเป็นประเด็นที่ส าคัญ
ต่อการก าหนดปริมาณสินค้าไปวางในตลาด ในการเลือกสถานที่จ าหน่ายสินค้า จะเป็นที่ร้าน
สะดวกซื้อ เพื่อเลือกช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึง นอกจากนี้การวางผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อ
สุขภาพในตลาดนั้น ขึ้นอยู่กับมุมมองผู้บริโภคว่าต้องการผลิตภัณฑ์แบบใด ตามหลักแนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะผู้ช่วย (2548) ในเรื่องการแบ่งส่วนการตลาด STP และด้านส่วน
ประสมทางการตลาด 4Ps โดยผลงานของ ธวัชชัย สุวรรณสาร (2556) มีส่วนท่ีส าคัญในการวาง
แนวทางการตลาด เพื่อเข้าใจหลักส าคัญต่อการก าหนดแผนกลยุทธ์ ที่จ าเป็นต่อการผลิตสินค้า 
ส่วนด้านวัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อ มักขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวผู้ซื้อ คล้ายกับการศึกษา
ของอนิชวัง แก้วจ านงค์ (2552) ที่น าด้านความต้องการวัดผลในการศึกษาเพื่อน ามาพัฒนาตัว
ผลิตภัณฑ์ ส าหรับการศึกษาครั้งนี้จึงได้รับประโยชน์ในเรื่องของการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน
ให้แก่ธุรกิจ จากการน าผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพที่ได้ทราบความต้องการในแต่ละด้านมา
พัฒนาต่อยอดพร้อมทั้งก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เกิดความเหมาะสมต่อกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ความต้องการของแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่มองหาขนมเพื่อสุขภาพที่จะมาทดแทนการทานอาหารหลัก เป็น
กลุ่มที่สนใจในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน เม่ือเทียบกับกลุ่มผู้บริโภครายอื่นๆ ซึ่งคือ 
ต้องการให้กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพทานแล้วได้รับพลังงานเท่าอาหารหลัก 

กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสนใจด้านราคาเป็นส าคัญ เป็นกลุ่มที่สนใจ
ในด้านราคาทุกด้าน และสนใจในบางด้านผลิตภัณฑ์ คือ ต้องการให้กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพไม่มี
ส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีการระบุวันหมดอายุชัดเจน มีรสชาติให้เลือกทานที่
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หลากหลาย ขณะที่ด้านราคาต้องการให้ป้ายบอกราคาชัดเจน มีราคาขายทั้งปลีกกับส่ง มีราคา
ตามขนาดที่อยากสั่งซื้อ มีราคาเหมาะสมกับปริมาณสินค้า และมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

กลุ่มที ่3 หรือกลุ่มที่สนใจทุกด้านทีเ่กี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ เป็นกลุ่มที่
มีความต้องการในทุกๆ ด้านมากที่สุด ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจ าหน่าย และ
ด้านส่งเสริมการตลาด เม่ือเทียบกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ ซึ่งมีความต้องการให้กล้วยฉาบเพื่อ
สุขภาพมีหลายชนิดให้เลือก เช่นแบบแท่ง หรือม้วน บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม มีพลังงานเท่า
อาหารหลัก มีปริมาณไขมันต่ า มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ระบุวันหมดอายุชัดเจน ระบุส่วนผสมของวัตถุดิบชัดเจน กล้วยฉาบมีรสชาติที่หลากหลาย และ
ระบุคุณประโยชน์ชัดเจน ส่วนด้านราคาต้องการให้ป้ายบอกราคาชัดเจน มีราคาขายทั้งปลีกกับ
ส่ง มีราคาตามขนาดที่อยากสั่งซื้อ มีราคาเหมาะสมกับปริมาณสินค้า และมีราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ ขณะที่ด้านช่องทางจ าหน่าย ต้องการให้หาซื้อได้ง่าย เช่น ตามร้านของช า ร้านสะดวก
ซื้อ มีขายตามร้านค้าทางออนไลน์ มีช่องทางติดต่อซื้อกล้วยฉาบหลายทาง และมีบริการจัดส่ง
กล้วยฉาบให้ท่าน ขณะที่ด้านสุดท้ายมีความต้องการให้มีการแจกสินค้าให้ทดลองชิม มีส่วนลด
เมื่อซื้อในจ านวนมาก มีระบบสมาชิกเพื่อสะสมแต้มแลกสินค้า และโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 
 กลุ่มที่เลือกเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการศึกษาครั้งนี้ จึงท าการเลือกกลุ่มที่สนใจทุกด้านที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ ด้านพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้
เป็นตัวแทนของประชากรส่วนใหญ่จากกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากมีประชากรในกลุ่มมากที่สุดจาก 3 
กลุ่ม ผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ หรือเป็นผู้บริโภคที่มีความ
ต้องการที่ระดับสูงทั้งหมด ดั้งนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องออกมาในรูปแบบที่ก าหนดไว้ทั้ง 4 
ด้าน ในส่วนประสมทางการตลาด เพื่อมาตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้สนใจซื้อ ดังนี้ 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่สุดของกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะใช้
กลยุทธ์สร้างความแตกต่างในตลาดยุคที่ มีแข่งขันสูงในปัจจุบัน เม่ือพิจารณาในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่ายังมีร้านขายกล้วยฉาบที่เน้นไปทางสุขภาพน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็น
กล้วยฉาบที่ใช้วัตถุดิบแต่งรสจ าพวกชูรส ทีม่ีผลข้างเคียงกับสุขภาพ เช่น ทานมากแล้วผมร่วง 
เป็นโรคไขมันสะสม ทาง Aroi Banana Chips จึงผลิตด้วยส่วนผสมที่ไร้ผลข้างเคียง และยังเพิ่ม
คุณประโยชน์เม่ือได้ทาน ผลิตภัณฑ์ของทางร้านจึงเน้นที่กรรมวิธีการผลิตเป็นพิเศษ ด้วยการใส่
ใจทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงแต่งรส อาทิ เช่น การใช้เนยสดชั้นดี การใช้
น้ าตาลไม่ขัดสี การใส่เกลือแต่พอประมาณ การใช้ผงชาเขียวออร์แกรนิต ใช้ไซรัปในการท ารสคา
ราเมล การใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เม็ดอัลมอนด์ ที่ล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ร่างการ เป็นต้น 
ด้านสินค้านั้นแม้จะผลิตด้วยขั้นตอนที่สะอาด วัตถุดิบที่ต่างจากทั่วไป แต่ยังคงด้านความกรอบ
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อร่อย หอม หวาน มัน ด้วยรสชาติธรรมชาติ กับความสะอาดของตัวสินค้า ด้วยรสชาติที่เข้มข้น
เสมอ เพราะมีการตวงปริมาณที่เหมาะสมในการผลิตทุกครั้ง และจะมีป้ายระบุส่วนผสมชัดเจน 

กลยุทธ์ด้านราคา คือ จะใช้ปัจจัยด้านต้นทุนมาท าการก าหนดราคา เช่น วัตถุดิบที่ใช้ 
และลักษณะของผลิตภัณฑ์ วิธีการตั้งราคาจึงจะเลือกตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ที่ยอมจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณ คุณภาพและมีราคาไม่สูงมาก ท าให้รู้สึกถึง
ความคุ้มค่า หากเทียบปริมาณและคุณภาพที่ได้รับ ราคาเฉลี่ยจะเทียบเท่าอาหารทานเล่นทั่วไป 
แต่ต่างที่เมื่อทานแล้วได้รับประโยชน์มากกว่า ซึ่งจะท าการติดป้ายราคาให้ชัดเจน 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จะท าการเลือกช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภค
ได้อย่างง่ายและครอบคลุมกลุ่มที่ต้องการหาทาน เพราะผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักและคุ้นเคย
ของผู้บริโภคมากนัก จึงต้องการให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความสะดวกสบายในการหาซื้อ เพราะ
ปัจจุบันผู้บรโิภคนิยมที่จะซ้ือสินค้าในช่องทางที่สะดวกส าหรับตนเอง ดังนั้นจึงจะเป็นผลดีในการ
เลือกสถานที่วางจ าหน่ายในช่องทางที่ถึงมือผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เช่น ร้านกิฟต์ช๊อป 
ร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพ ร้านขายขนมของฝาก ร้านกาแฟ รวมถึงการมีหน้าร้านบนสื่อ
โซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด ขั้นแรกจะท าการแจกให้ชิมโดยจะก าหนดช่วงเวลาแจกที่
เหมาะสม พร้อมแจกนามบัตรที่มีชื่อโลโก้ เบอร์หรือช่องทางติดต่อ จากนั้นจะใช้การสื่อสารทาง
การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าดูดี น่าลิ้มลอง เข้าถึงได้ง่าย และเกิดการจดจ า เพื่อ
ผู้บริโภคสนใจในความแปลกใหม่ของสินค้า ซึ่งใช้การโฆษณาโปรโมทบนช่องทางที่ได้ให้ไว้บน
นามบัตร เช่น เฟสบุ๊คเพจ โดยซื้อการโปรโมทในช่วงแรกๆ เพื่อสร้างโฆษณาไปปรากฏอยู่ใน
หน้าหลักต่างๆ ให้ผู้ที่ใช้งานเห็นแล้วกดเข้ามาชม ภาพสินค้าจะใช้โปรแกรมตกแต่งภาพให้ดูน่า
รับประทาน และใช้สื่อโซเชียลมีเดียเล่นเกมแจกรางวัล นอกจากนี้ยังมีการออกบัตรส าหรับลูกค้า
สมาชิก เพื่อรับส่วนลดพร้อมทั้งมีระบบสะสมแต้มแลกของรางวัล 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
 
ส าหรับองค์กร 

 
1. ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคบางส่วนที่ มีความสนใจในผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ 

เฉพาะด้านผู้ประกอบการสามารถสร้างโฆษณาให้ผู้บริโภครู้จัก โดยช่วงแรกควรใช้โฆษณาบน
ออนไลน์ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ให้ความส าคัญกับการทานเพื่อให้พลังงานเท่าอาหาร
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หลัก กับกลุ่มผู้ซื้อที่ให้ความสนใจด้านราคาเป็นส าคัญ มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าของทางร้าน 
ดังนั้นเรื่องการมีโฆษณาสินค้าทางออนไลน์จึงมีความเหมาะสมต่อด้านส่งเสริมการตลาด เพราะ
มีค่าลงทุนที่ค่อนข้างต่ า หรือ ควรสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีจุดขายที่น่าสนใจใน
การกระตุ้นผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้หันมาเป็นลูกค้า 
 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผู้สนใจซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ พบว่ากลุ่ม
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยบริโภคกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพมาก่อน แสดงให้เห็นถึงโอกาสทางการค้า
ของบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่าย ซึ่งสามารถเปิดตลาดเพื่อจ าหน่ายตัวผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อ
สุขภาพ ที่เป็นตลาดรายแรกๆ ของตลาดอาหารทานเล่นเพื่อสุขภาพ 
 

ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 

 
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ซึ่งอาจยัง

มีประเด็นหรือปัจจัยในด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตาม 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ถือได้ว่าเป็นปัจจัยด้านการตลาดพื้นฐานส าหรับธุรกิจ 

2. กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 200 ตัวอย่าง อาจไม่สามารถแสดงถึง
ประชากรที่แท้จริงได้ทั้งหมดของกลุ่มลูกค้าได้ แต่จ านวนกลุ่มตัวอย่างเพียงเท่านี้ถือว่าเพียงพอ
ต่อการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในเบื้องต้นเพื่อ
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดได้ 

 
ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

 
1. การศึกษาในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยในด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ

กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ เช่น การสร้างแบรนด์ เป็นต้น เพื่อการเป็นที่รู้จักและการจดจ าแบรนด์
ของร้านได ้

2. การศึกษาในครั้งต่อไป ควรมีการเก็บกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น และกว้างขึ้น เช่น กลุ่ม
นักศึกษา เพราะเป็นกลุ่มที่มีความชื่นชอบการรับประทานอาหารทานเล่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
หลากหลาย และยังสามารถน ามาเปรียบเทียบผลการศึกษาในครั้งนี้ได้ 
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สัมภาษณ์. 

ครัวบ้านพิม. 2553. ลักษณะเนยสดที่มีความแตกต่างกัน. เข้าถึงได้จาก: http://www. pim.in.th/ 
faq-bakery/248-butter-magarine 

อัฏพล เทพยา, 2557. กล้วยฉาบหลานยายต๋อย. เข้าถึงได้จาก: http://www.smeleader  
.com/ขายกล้วยฉาบ-กล้วยเคลือบ 

ฉัตยาพร เสมอใจ. 2550: 121. พฤติกรรมผู้บริโภค. ส านักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

ชัชฤทธิ์ ไตรชัชวาล. 2554: 27. "การศึกษาพฤติกรรมผู้ซื้อสบู่อาบน้ าชนิดก้อน โดยใช้ปัจจัยส่วน 
ประสมทางการตลาด”. สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. ส านักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 

ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท. 2538: 128. การหาข้อมูลทางการตลาด. โรงพิมพ์ วังอักษร. 

ดารณี พานทอง. 2542: 150. ทฤษฎีการจูงใจ. ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
ภาษาไทย 

 
ทิวสน ชลนรา. 2556. นิยามของห้างสรรพสินค้า. เข้าถึงได้จาก: http://www.oknation.net  

/blog/tewson 

ธวัชชัย สุวรรณสาร. 2556. แนวทางการตลาด. เข้าถึงได้จาก:http://tawatchaimarketingcoach 
.com/ 

นนทวัฒน์ สุขผล. 2556. การศึกษาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนของอุตสาหกรรมขนมหวาน.  
สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ สถานบันสุโขทัยธรรมมาธิราช. ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 

นิมิตรพงษ์ ปฐมธนโชติกุล. 2554. “ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์กุนเชียงที่ผลิตจากไส้กรอกที่ 
ผลิตจากไส้คอลลาเจนของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม”. สาขาวิชาการประกอบการ  
คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันศิลปากร. ส านักพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ปณิศา ลัญชานนท์. 2548. หลักการตลาด. สถาบันจุฬาฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย. 

ปรียาวดี บุญแฮด. 2550. "การพัฒนาต ารับมาตรฐานกล้วยฉาบของกลุ่มสตรีต าบลน้ าจ่ันอ าเภอ 
เซกา จังหวัดหนองคาย." สาขาวาทศาสตร์ คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สถาบันราชภัฏสกลนคร. ส านักพิมพ์ วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

พิชวัช พัดนวล. 2556. "การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสะดวกซื้อใกล้หอพัก".  
สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันสยาม. ส านักงานบัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม. 

มะลิวัลย์ ไชยโย. 2554.การเปรียบเทียบคุณภาพของไซรัปกล้วยท่ีผลิตจากน้ าตาลทรายและ 
น้ าตาลอ้อย. สาขาวิทยาศาสตรการศึกษา สถาบันศรีนครินทรวิโรฒ : ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
ภาษาไทย 

 
มยุรฉัตร กันยะมี. 2548. "การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร การ 

บริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการระหว่างเด็กวัยเรียนในเขตเมืองและนอกเมือง 
จังหวัดล าปาง". สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันมหิดล. ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

รัตนา โกศลยุทธสาร. 2548. "กรณีศึกษาปัจจัยที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขนมอบ".  
สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันธุรกิจบัณฑิต. ส านักงานบัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 

วราธัช ตันติวรวงศ์. 2551: 20. หลักการของมัคคุเทศก์. สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว  
คณะศิลปศาสตร์สถานบันแม่โจ้. ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  

วารัตน์ ณ ปทุม, สุรกิจ เทวกุล และปริญลักษิตานนท์. 2550. พฤติกรรมผู้บริโภคชั้นสูง.  
ส านักพิมพ์ แบรนด์เอ็ดบุ๊ค. 

ศรีสุภา สหชัยเสรี. 2550: 63. การบริหารการตลาดยุคใหม่. ส านักพิมพ์: BrandAgebooks. 

ศิระพัฒน์ เกตุธาร. 2552. Social Media มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากขึ้น. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.marketingoops.com/media-ads/social-media/social-media/ 

ศิริพร วิษณุมหิมาชัย. 2552. การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าดว้ยคุณภาพและคุณค่าในงาน.  
เข้าถึงได้จาก: http://mkpayap.payap.ac.th/Contents/satisfy_siriporn.doc 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะผู้ช่วย. 2548: 187. การบริหารการตลาดยุคใหม่. ส านักพิมพ์  
บริษัทธีระ ฟิล์มและไซเท็กซ์ จ ากัด. 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB. 2557. บทความเกี่ยวกับแนวโน้มการรักสุขภาพ. เข้าถึงได้ 
จาก: (https://www.scbeic.com/THA/document/topic_macro) 

สังคมออนไลน์เชียงราย. 2556. กล้วยเบรคแตก. เข้าถึงได้จาก: http://www.chiangrai  
focus.com/forums/index.php?topic=364594.0  
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
ภาษาไทย 
 
สันติ จิตระจินดา. 2547. วิธีการบริโภคของเด็ก. เข้าถึงได้จาก: http://www.oknation.net /blog  

/boonyou/2008/07/27/entry-1 

ส านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง. 2556. ข้อมูลสถิติประชากรในเขตกรุงเทพ. เข้าถึงได้ 
จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 

สุชาดา จุลลา. 2554. น้ ามันร าข้าว. เข้าถึงได้จาก:http://www.thaibio.com/index.php?  
route=news/news&newsid=86  

สุทธิชัย จิตรวาณิช. 2543. งานบริการระบบซ้ือขาย. เข้าถึงได้จาก: http://www.settrade.com  
/brokerpage/IPO/StaticPage 

อนันต์ บัวผลิ. 2548. "ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อเนยของผู้ ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ท่ีอยู่ใน 
เขตกรุงเทพฯ". สาขาการประกอบ คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันธุรกิจบัณฑิต.  
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย. ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 

อนิชวัง แก้วจ านงค์. 2552: 66-68. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. สถาบันจุฬาฯ: โรงพิมพ์แห่ง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อนสุรณ์ สรพรหม และคณะผู้ช่วย. 2548. คณิตศาสตร์บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์.  
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา : ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

อัมพน ห่อนาค. 2541. ธุรกิจการเกษตร. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์  
สถาบันขอนแก่น. ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ฮาร์โมนี ไลฟ์. 2552. ออร์แกนิค. เข้าถึงได้จาก: http://www.harmonylife.co.th/th/about 
-harmony-life/what-is-organic



 

บรรณานุกรม 

 
ภาษาอังกฤษ 
 
Robert V. Krejcie, Daryle W. Morgan. 2513: 30, 607-610. Educational and Psychological 

Measurement. University of Minnesota, Duluth and Texas A. & M. University. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม
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การแบ่งกลุ่มผู้สนใจซื้อกล้วยฉาบเพ่ือสุขภาพ  
โดยใช้ปัจจัยด้านความต้องส่วนประสมทางการตลาด  

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่องการแบ่งกลุ่มผู้ซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ โดยใช้ปัจจัยด้านความต้องการ
ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องและมีผลประโยชน์ต่อบริษัทเอกชนต่ออย่างใด 
ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็นอย่างสูง 
วัตถุประสงค ์
1) เพื่อศึกษาปัจจัยความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ที่มีผลต่อการซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค  
2) เพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพ โดยใช้ปัจจัยความ
ต้องการส่วนประสมทางการตลาด 4Ps เพื่อมาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในขั้นแรก 

 

ค าแนะน าในการกรอกแบบสอบถาม 

โปรดท าเครื่องหมายถูกลงในช่อง  ตามข้อมูลที่ตรงกับท่านมากที่สุด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
1.เพศ 
 1) ชาย   2) หญิง 

2.อาย ุ
 1) 19-22 ปี   2) 23-26 ปี   3) 27-30 ปี   
 4) 31-34 ปี   5) 35 ปีขึ้นไป 

3.ระดับการศึกษา 
 1) ระดับมัธยม/ ปวช.  2) อนุปริญญา/ ปวส.  3) ปริญญาตรี 
 4) สูงกว่าปริญญาตรี   5) อื่นๆ (ระบุ)..................................... 

4.อาชีพ 
 1) นักเรียน / นักศึกษา    2) พนักงานบริษัท / ลูกจ้างเอกชน 
 3) ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ    4) ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 5) อื่นๆ (ระบุ)............................................... 
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5.รายได้ 
 1) ต่ ากว่า 12,000 บาท  2) 12,001–15,000 บาท      3) 15,001-18,000 บาท 
 4) 18,001-21,000 บาท  5) มากกว่า 21,000 บาท  

6.ปัจจุบันท่านพักอาศัยอยู่กับใคร 
 1) อยู่คนเดียว   2) พ่อ - แม่ (ผู้ปกครอง)  3) ญาติพี่น้อง 
 4) เพื่อน/คนรู้จัก    5) แฟน / คู่สมรส    6) อื่นๆ (ระบุ)................ 
 

ส่วนที่ 2 ลักษณะพฤติกรรมการซ้ือกล้วยฉาบ 
 
7.ท่านอ่านข้อมูลบนฉลากกล้วยฉาบก่อนซ้ือบ่อยแค่ไหน 
 1) ทุกครั้ง   2) บ่อยครั้ง   3) นานๆ ครั้ง  4) ไม่เคย 

8.ท่านซ้ือกล้วยฉาบบ่อยแค่ไหน ภายใน 1 เดือน 
 1) ไม่ซ้ือเลย  2) 1-2 ครั้ง  3) 3-4 ครั้ง  4) 5-6 ครั้ง  5) มากกว่า 6 ครั้ง 

9.ท่านซ้ือกล้วยฉาบครั้งละกี่ถุง 
 1) 1 ถุง  2) 2 ถุง  3) 3 ถุง  4) 4 ถุง  5) มากกว่า 4 ถุง 

10.ท่านบริโภคกล้วยฉาบครั้งล่าสุดเม่ือไหร่ 
 1) วันน้ี   2) 2-3 วันท่ีแล้ว  3) อาทิตย์ที่แล้ว  4) เดือนท่ีแล้ว
 5) จ าไม่ได้   6) อื่นๆ (ระบุ)............................... 

11.ท่านสนใจซื้อกล้วยฉาบรสชาติใดที่สุด 
 1) รสหวานดั้งเดิม  2) รสชสี       3) รสชาเขียวอัลมอนด์ 
 4) รสเค็ม   5) รสชานม      6) รสคาราเมลเม็ดมะม่วงหินพานต์ 
 7) รสใบอัญชัน  8) อื่นๆ (ระบุ)............................... 

12.ขนาดบรรจุภัณฑ์ของกล้วยฉาบที่ท่านสนใจซื้อ 
 1) ขนาดเล็ก (35 บาท)  2) ขนาดกลาง (65 บาท)  3) ขนาดใหญ่ (95 บาท) 

13.สถานท่ี ที่ท่านต้องการซื้อกล้วยฉาบที่สุด 
 1) ร้านสะดวกซื้อ  2) ห้างสรรพสินค้าทั่วไป  3) ร้านอาหารทั่วไป 
 4) อินเตอร์เน็ต  5) ร้านขายของฝาก   6) อื่นๆ (ระบุ)............................ 
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14.บุคคลใดที่มีอิทธิพลที่สุด ต่อการเลือกซื้อกล้วยฉาบ 
 1) ตัวเอง   2) พ่อ - แม่ (ผู้ปกครอง)  3) ญาติพี่น้อง 
 4) เพื่อน/คนรู้จัก   5) แฟน / คู่สมรส    6) อื่นๆ (ระบุ).................... 

15.สาเหตุหลักที่ท่านจะเลือกทานกล้วยฉาบคืออะไร 
 1) มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  2) ความเคยชิน  3) บรรเทาความหิว 
 4) ต้องการทานเล่น    5) อื่นๆ (ระบุ)............................... 

16.ท่านซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพด้วยวัตถุประสงค์ใด 
 1) บริโภคเอง   2) คนอื่นฝากซ้ือ  3) ซื้อเป็นของฝาก 
 4) ซื้อเพื่อไปจ าหน่ายต่อ   5) อื่นๆ (ระบุ)............................... 

17.กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพที่ท่านต้องการซื้อมากที่สุด ควรมีคุณประโยชน์ในรูปแบบใด 
 1) ทานแล้วผอม           2) ช่วยแก้โรคท้องผูก        3) มีส่วนช่วยให้ผิวหน้าอ่อนวัย 
 4) ลดอาการเบาหวาน    5) แก้โรคกระเพาะอาหาร   6) ให้พลังงานเท่าอาหารหลัก 
 7) อื่นๆ (ระบุ)............................... 
 
ส่วนที่ 3 ระดับความต้องการในการซื้อกล้วยฉาบ ต่อด้านส่วนผสมทางการตลาด 
ค าชี้แจง กรุณาเลือกค าตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

โดยมีการให้คะแนน คือ ต้องการอย่างยิ่ง = 5, ต้องการ = 4, เฉยๆ = 3, ไม่ต้องการ = 2 

และไม่ต้องการอย่างยิ่ง=1 

ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการ 
ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ระดับความต้องการ 
ไม่ต้องการ
อย่างยิ่ง 

ไม่
ต้องการ 

เฉยๆ ต้องการ ต้องการ 
อย่างยิ่ง 

ด้านลักษณะของกล้วยฉาบ (Product) 
18. กล้วยฉาบมีหลายชนิดให้เลือก 
เช่น แบบม้วน แบบแผ่น แบบแท่ง 

     

19. มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม      
20. กล้วยฉาบมีคุณภาพ สดใหม่ 
สะอาดได้มาตรฐาน 

     

21. ให้พลังงานเท่าอาหารหลัก      
22. กล้วยฉาบมีปริมาณไขมันต่ า      
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ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการ 
ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ระดับความต้องการ 
ไม่ต้องการ
อย่างยิ่ง 

ไม่
ต้องการ 

เฉยๆ ต้องการ ต้องการ 
อย่างยิ่ง 

23. กล้วยฉาบมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
เช่น ช่วยชะลอความแก่ เพราะมี
ส่วนผสมที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ 
ลดอาการเบาหวาน ช่วยแก้โรค
ท้องผูก ฯลฯ 

     

24. ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

     

25. ระบุวันหมดอายุชัดเจน      
26. ระบุส่วนผสมของวัตถุดิบชัดเจน      
27. กล้วยฉาบมีรสชาติที่หลากหลาย      
28. ระบุคุณประโยชน์ของกล้วยฉาบ
ชัดเจน 

     

ด้านราคา (Price) 
29. มีป้ายบอกราคาชัดเจน      
30. มีราคาทั้งปลีก/ส่ง      
31. มีราคาตามขนาดที่อยากสั่งซื้อ      
32. ราคาเหมาะสมกับปริมาณสินค้า      
33. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ      
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) 
34. หาซ้ือได้ง่าย เช่น ตามร้านของ
ช า ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า 

     

35. มีขายตามร้านค้าทางออนไลน์      
36. มีช่องทางติดต่อซื้อกล้วยฉาบ
หลายทาง เช่น โทรศัพท์ ทาง
โซเชียลมีเดีย 

     

37. มีบริการจัดส่งกล้วยฉาบให้ท่าน      
ด้านส่งเสริมทางการขาย (Promotion) 
38. มีการแจกสินค้าให้ทดลองชิม      
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ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการ 
ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ระดับความต้องการ 
ไม่ต้องการ
อย่างยิ่ง 

ไม่
ต้องการ 

เฉยๆ ต้องการ ต้องการ 
อย่างยิ่ง 

39. มีส่วนลดเมื่อซื้อในจ านวนมาก      
40. มีระบบสมาชิกเพื่อสะสมแต้ม
แลกสินค้า 

     

41. โฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 
เช่น Facebook instagram twitter 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………



 

ภาคผนวก ข 

ประวัติองค์กร 
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ประวัติบริษัท Aroi Banana Chips (อร่อยบานาน่าชิฟส์) 

 
Aroi Banana Chips (อร่อยบานาน่าชิฟส์) เดิมมีชื่อว่ากล้วยฉาบป้าเหรียญ โดยมีนาง

เหรียญ ตาสา เป็นเจ้าของผู้คิดค้นสูตรและด าเนินการผลิต ขณะท่ีนางเหรียญอาศัยอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ จะชื่นชอบการท าขนมทานเล่นกับญาติพี่น้อง ต่อมาได้ริเริ่มน าขนมที่ท าไปขายใน
ตลาด จนมีกระแสตอบรับดี มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องด้วยบริเวณที่พักอาศัยได้มีการเพาะปลูกสวน
ผัก ผลไม้ ที่ต าบลป่าตุ้ม อ าเภอพร้าว โดยมีสวนขนาดย่อมเป็นของตนเอง จึงสามารถน าพืชผัก
ผลไม้ มาประกอบอาหารทานเอง หรือขายผักผลไม้เลี้ยงชีพได้ ต่อไปนางเหรียญก็ได้ย้ายมา
อาศัยอยู่กับนางสุรีรัตน์ ตาสา ซึ่งเป็นน้องสาวของตน และนางสุรีรัตน์ได้สมรสกับนายสวัสดิ์   
ลิ้มทวีวัฒน์ ก่อนที่จะมีลูกสาวชื่อนางสาวขวัญอนงค์ ลิ้มทวีวัฒน์ ซึ่งในปัจจุบันทั้ง 3 คน ได้
ร่วมกันก่อตั้งธุรกิจ โดยมีนางเหรียญ ตาสา นางสุรีรัตน์ ศิริกุลกานต์ และนางสาวขวัญอนงค์               
ศิริกุลกานต์ ร่วมหุ้นกันสร้างธุรกิจกล้วยฉาบขึ้นมาอีกครั้ง โดยครั้งนี้ มีการพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นสูตรรสชาติ ขั้นตอนการผลิต การรักษาคุณภาพ ปริมาณ 
พร้อมทั้งศึกษาความต้องการของผู้บริโภคไปด้วย การด าเนินการนั้นมีนางเหรียญเป็นผู้น า ที่
คอยถ่ายทอด และท าหน้าที่หลักในการผลิตกล้วยฉาบ และมีนางสาวขวัญอนงค์เป็นผู้เสนอ
รสชาติใหม่ๆ และค้นหาลูกค้าใหม่ๆ ทางช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ด้วย ต่อมาเริ่มขยาย
ช่องทางมากขึ้น เช่น การไปแนะน าตามร้านขายของทั่วไป การแจกให้ชิมฟรี เพื่อให้ธุรกิจกล้วย
ฉาบป้าเหรียญได้เข้าสู่ตลาดอย่างแท้จริง ช่วงแรกจะด าเนินการเป็นธุรกิจขนาดย่อมในรูปแบบ
โฮมเมด แต่ขาดความสามารถในการแข่งขันกับรายใหญ่ เพราะยังไม่มีเครื่องจักร หรือโรงงาน
เพื่อด าเนินการผลิตออกมาได้จ านวนมาก ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2557 ได้เปิดธุรกิจเต็มตัว
ภายใต้ชื่อ Aroi Banana Chips หลังจากด าเนินธุรกิจถึงเดือนธันวาคม 2557 บริษัทได้ท าการ
เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเพื่อขยายการค้าระดับนานาชาติ ที่สามารถให้ชาวต่างชาติค้นหาชื่อแบรนด์ได้
ง่ายขึ้น จากข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะค้นหาด้วยภาษาอังกฤษ ชื่อ Banana Rock หรือ ชื่อ
ภาษาไทย บานาน่าร๊อค ทั้งน้ีธุรกิจก าลังอยู่ในช่วงพัฒนาและค้นหาตลาด จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้บริโภค เพื่อมาปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น และน ามาวางแผนรองรับการขยายการผลิตในอนาคต  



 

ประวัติผูศ้ึกษา 
 

 นายชัยวัฒน์ ลิ้มทวีวัฒน์ เกิดเม่ือวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2533 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส าเร็จการศึกษาปี 2555 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา  2556 ในปัจจุบันผู้ศึกษาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายกล้วยฉาบ แบรนด์บานาน่าร๊อค 



 

 


