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         การวิจัยนี้มีว ัตถุประสงค์  1.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปจัจัยส่วนบุคคลกับระดับ

ความส าคญัของกระบวนการตดัสนิใจสัง่ซื้อดอกไม้  ผ่านระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความพงึพอใจส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารกบัระดบัความส าคญักระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้  ผ่าน

ระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ของผูบ้รโิภค 3.เพื่อศกึษาถงึกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

สัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อก าหนดแนวทางใน

การพฒันากลยุทธ ์ผลวจิยัพบว่า  อายุมคีวามส าคญัต่อพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจในเรื่อง

ของการคน้หาขอ้มลู และการประเมนิหลงัการซือ้ อาชพีมคีวามส าคญัต่อพฤตกิรรมกระบวนการ

ตดัสนิใจในเรือ่งของ การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มลู กระประเมนิทางเลอืกและการประเมนิหลงั

การซื้อ สถานภาพมคีวามส าคญัต่อพฤติกรรมกระบวนการตดัสนิใจในเรื่องของการประเมนิ

ทางเลือก และการประเมินหลังการซื้อ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความส าคัญต่อพฤติกรรม



จ 

 

 

กระบวนการตัดสนิใจในเรื่องของการประเมนิหลงัการซื้ออย่างมนีัยส าคญัที่ระดบัทางสถิติที่

ระดบั 0.05  ส่วนในเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารกบัระดบัความส าคญักระบวนการตดัสนิใจ จากผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการมคีวามสมัพนัธ์กบั ขัน้ตอนการรบัรู้ปญัหา มี

ความสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอรไ์พรสค์นพเิศษ

ในวนัพิเศษ  รองลงมาส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมี

ความสมัพนัธ์กับ ขัน้ตอนการประเมนิหลงัการซื้อ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ

กลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน และส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บั ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา  มคีวามสมัพนัธไ์ปใน

ทศิทางเดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคลตามล าดบั ดงันัน้เพื่อน า

ผลที่ได้ไปพัฒนา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไป

ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้  มี

รายละเอยีดและขอ้เสนอแนะดงันี้  นกัการตลาดควรจะตอ้งวางแผนการตลาดโดยจดัส่วนประสม

ทางการตลาดบรกิารทีพ่อเหมาะตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคเช่น  มหีลากหลายรปูแบบให้

เลอืก สนิคา้ทีไ่ดร้บัตรงตามความตอ้งการและมคีุณภาพ มรีาคา ทีห่ลากหลาย เปิดบรกิารตลอด 

24 ชม. โฆษณาผ่านเวบ็ไซต์ กระบวนการเป็นไปตามทีก่ าหนดไว ้หน้าเวบ็ไซต์ควรรูส้กึสบาย

ตาเมื่อเข้าชมร้าน และพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดีแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารที่มคี่าเฉลี่ยสูง และยงัต้องวางแผนการตลาดเพื่อกระตุ้นความต้องการรบัรู้

ปญัหาใหม้ากขึน้ เพื่อทีจ่ะท าใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้เพิม่มากขึน้  
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         การศกึษาคน้ควา้อสิระเรือ่งการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความพงึพอใจทีม่ผีลต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้   ผ่าน

ระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานครนี้ส าเรจ็ได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย ์

ดร.ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ อาจารย์ที่ปรกึษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้ที่สละเวลาอันมคี่าคอย

ช่วยเหลอื ให้ค าปรกึษาแนะแนวทาง แนะน า ช่วยเหลอื และแก้ไขปญัหาต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้น

ระหว่างการท าการศกึษาคน้ควา้อสิระ ผูท้ าการวจิยัรูส้กึซาบซึ้งใจและปลาบปลื้มอย่างทีสุ่ด จงึ

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นภวรรณ คณานุรกัษ์ และผูช้่วยศาสตราจารย์

อศัน์อุไร เตชะสวสัดิ ์ทีค่อยชีแ้นะแนวทางในการท าวจิยัเพื่อให้ตรงกบัความต้องการของผู้วจิยั

มากยิง่ขึ้น ตลอดจนได้แนะน าให้ปรบักรอบแนวความคิด เพื่อให้รูปเล่มมคีวามสมบูรณ์มาก

ยิง่ขึน้ 

ผู้ท าการวิจ ัยขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักศึกษาปริญญาโททุกท่าน และ

บรรณารกัษ์ห้องสมุด  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ที่เอื้อเฟ้ือผู้ท าวิจยัในการช่วยเหลือและ

คน้หาเอกสารทีจ่ะน ามาใชใ้นการท าการศกึษาคน้ควา้อสิระ  

 สุดท้ายนี้คุณค่าและประโยชน์ที่พึงมสี าหรบัการศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้นี้ ขอมอบ

ใหก้บัคุณพ่อวรีะ แสงสกุล และคุณแม่ศศวิรรณ แสงสกุล ทีค่อยอบรมสัง่สอนเลีย้งดูใหเ้ป็นคนดี

ของสงัคม รวมทัง้วางรากฐานที่ดใีนทุกๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นการศกึษา การเงนิ การงาน แล้วยงั

คอยให้ก าลงัใจในทุกๆเรื่องตลอดมา จนท าให้งานวจิยัฉบับนี้ส าเรจ็ได้ด้วยด ีผู้ศึกษาหวงัเป็น

อยา่งยิง่ว่างานวจิยัในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจ เพื่อน ามาพฒันากลยุทธใ์นองคก์รใหไ้ด้

ประโยชน์แก่ลกูคา้มากขึน้ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

        ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 

โลกของการดําเนินธุรกิจในปจัจุบันได้นําเอาระบบสารสนเทศ  ระบบเครือข่าย

อนิเทอรเ์น็ต  และระบบเครอืข่ายระหว่างประเทศเขา้มาประสานการทํางานร่วมกนัในการสรา้ง

โอกาสเพื่อการดาํเนินธุรกจิแบบใหม่สําหรบัองคก์รทุกระดบัสารสนเทศในธุรกจิแบบใหม่ช่วยให้

องค์กรได้รบัข่าวสารที่ไกลออกไปช่วยนําเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารช่วยปรบัโครงสร้างและ

ขัน้ตอนการทํางานและอาจช่วยเปลี่ยนรปูแบบการดําเนินธุรกจิเหล่านี้ทําใหล้ดระยะเวลาในการ

ทํางานให้มปีระสทิธภิาพในการประมวลผลงานได้ละเอียด  สะดวก  รวดเรว็  ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคอยา่งทนัท่วงท ี และขยายโอกาสทางการตลาดจงึทําใหเ้กดิเป็นระบบ

เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตและการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ ทําให้ระบบการค้าเขา้สู่ยุคของการค้าไร้

พรมแดน ทําให้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคสามารถทําการค้าขายได้โดยตรง พรอ้มทัง้เป็นเครื่องมอืใน

การสรา้งภาพพจน์ขององคก์ร และใชป้ระชาสมัพนัธส์นิคา้แทนพนักงานขาย นอกจากนี้ยงัช่วย

ทําให้การซื้อขาย สามารถให้บริการได้ ตลอด 24 ชัว่โมง และยงัเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บรหิารธุรกจิภายในองคก์ร 

การพฒันาอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ระบบเครอืข่ายและระบบข่าวสาร

ข้อมูลทําให้นักธุรกิจได้เห็นถึงประโยชน์และการนํามาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่ง

ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการทํางานช่วยลดต้นทุน เชื่อมโยงการทํางานอย่างเป็นระบบ มกีาร

ขยายตลาดและโอกาสในการดําเนินธุรกจิใหม่ๆ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  ส่งผลให้ธุรกิจ

รา้นจดัดอกไมข้ยายตวัเพิม่มากขึน้ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ซึง่คาดกนัว่ามรีา้นจดัดอกไมก้ระจาย

อยูท่ ัว่ประเทศกว่า 1,000 รา้นในปจัจบุนั โดยอยูใ่นกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลประมาณรอ้ย

ละ 50 ส่วนที่เหลอือยู่ในจงัหวดัต่าง ๆ โดยเฉพาะเมอืงใหญ่ ๆ ( ศูนยว์จิยักสกิรไทย , 2551: 

ออนไลน์) 

สําหรบัประเทศไทยแลว้  การซือ้สนิคา้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต (Online  Shopping)  ถอื

เป็นโอกาสสําคญั ทัง้นี้ขึน้กบันโยบายรฐับาลและการพฒันาขดีความสามารถของเอกชนในเวที
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การค้าโลก  นอกจากนี้  การซื้อสนิคา้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต (Online  Shopping)  ยงัถอืเป็น

โอกาสในการปรบัปรุงประสทิธภิาพขององคก์รของธุรกจิ  ในสภาพการผลติและการใหบ้รกิารที่

มคีุณภาพเป็นพืน้ฐาน  โดยเพยพ์าล(PayPal) เผยผูบ้รโิภคไทยใชจ้่ายสนิคา้ออนไลน์สูงถงึ 14.7 

พนัลา้นบาท  ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึแนวโน้มและทศันคตคิวามต้องการตลาดการซือ้สนิคา้ออนไลน์

ที่เตบิโตขึ้นอย่างรวดเรว็  และมมีูลค่าตลาดเกอืบ 15,000 ล้านบาท จากผลการวจิยัของ เพย์

พาล(PayPal) ซึ่งถูกจดัทําโดยบรษิทั นีลเสน็พบว่า ในปี 2553 ขนาดของตลาดการซื้อสนิค้า

ออนไลน์ของประเทศไทยมมีลูค่า 14.7 พนัลา้นบาท โดยมจีาํนวนผูซ้ือ้สนิคา้ออนไลน์คนไทยถงึ 

2.5 ล้านคน (อายุตัง้แต่ 18 ปีขึ้นไป) มยีอดใช้จ่ายเงนิเฉลี่ยต่อคนถึง 13,181 บาท โดย 71% 

ของยอดรวมการซื้อสนิค้าผ่านระบบออนไลน์ทัง้หมดมาจากกลุ่มชนที่มรีายได้ปานกลาง ใน

ประเทศไทย 

ดังนั ้นบริษัทหรือเจ้าของกิจการควรมีการปรับเปลี่ยนระบบการทํางาน  และให้

ความสําคัญในด้านกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค  เพื่อส่งผลให้ธุรกรรมที่ทําผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตมปีระสทิธภิาพ  มคีวามน่าเชื่อถอื  และมคีวามปลอดภยัทางด้านของระบบขอ้มูล

ต่างๆ  เพื่อส่งผลใหเ้ป็นทีย่อมรบัของลกูคา้ 

ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของการดําเนินธุรกจิการคา้ผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตจงึ

ได้ทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บรโิภคกบักระบวนการตดัสินใจซื้อดอกไม้สดผ่านระบบ

พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสซ์ึง่ถอืเป็นการทําธุรกรรมระหว่างผูป้ระกอบธุรกจิกบัผูบ้รโิภค (Business  

to  Consumer : B2C)  โดยเน้นศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร

กบักระบวนการตดัสนิใจซือ้ดอกไมส้ดผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภค   

 

วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 

1.เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของปจัจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความสําคญัของกระบวนการตดัสนิใจ

สัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณชิอเิลก็ทรอนิกส ์ในเขตกรงุเทพมหานคร 

2.เพื่อศกึษากระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

ในเขตกรงุเทพมหานครเพื่อกําหนดแนวทางในการพฒันากลยุทธ ์ 

3.เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบั

ระดับความสําคัญกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซื้อดอกไม้  ผ่านระบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภค  
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ขอบเขตการวิจยั 

 

การวจิยัเชงิปรมิาณ  (Qualitative Research)  การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ไดใ้ชก้ารวจิยัเชงิ

ปรมิาณในรปูของการวจิยัเชงิสํารวจ  (Survey Research) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิารกบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม ้ ผ่านระบบ

พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้เพื่อนําผลการศกึษาไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการ

พฒันาและปรบัปรุงการดําเนินธุรกิจให้บรกิารบนระบบพานิชอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย

ต่อไป  วธิกีารดาํเนินการศกึษา  คน้ควา้  และทดลอง  ไดนํ้าเสนอดงัต่อไปนี้ 

การวจิยัครัง้นี้จะทาํการศกึษาวจิยัผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิารซือ้ดอกไมส้ดผ่านระบบพานิช

อเิลก็ทรอนิกส ์ในประเทศไทย   โดยการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า  (Quota  Sampling)  เป็น

ขัน้ตอนทีผู่้วจิยัจะทําการกําหนดจาํนวนตวัอย่างในการเก็บขอ้มลูของทัง้ 4 เขต  ในจํานวนเขต

ละเท่าๆกัน  ดังนัน้จึงทําการกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างออกเป็นเขตการปกครองละ  50  

ตวัอย่าง  รวมทัง้หมด  200  ตวัอย่างโดยผู้เก็บแบบสอบถามจะไปยนืตรงประตูทางเขา้หน้า

สถานที่ต่างๆ  ในช่วงพกักลางวนัและเยน็ เช่น  สํานักงานออฟฟิศ  ห้างสรรพสนิค้า     และ

มหาวทิยาลยั ฯลฯ ตามเขตการปกครองต่างๆขา้งต้น โดยเลอืกเฉพาะผู้ทีเ่คยใชบ้รกิารรา้นจดั

ดอกไมห้รอืรา้นดอกไม้ออนไลน์เพื่อทําการตอบแบบสอบถามตวัแปรที่ใช้ในการศกึษาแบ่งได้

เป็น  2  ประเภท  คอื 

1. ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่   

1.1 ปจัจยัพืน้ฐานส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- อาชพี 

- สถานภาพสมรส 
- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
1.2  ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7’P)  

- Product    ดา้นผลติภณัฑ ์

- Price    ดา้นราคา 

- Place    ดา้นสถานทีจ่ดัจาํหน่าย 
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- Promotion   ดา้นส่งเสรมิการตลาด 

- People    ดา้นบุคคล 

- Physical  evidence ดา้นกายภาพ   

- Process    ดา้นกระบวนการ 

2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบ

พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์  ดงันี้ 

- การรบัรูถ้งึปญัหา 

- การคน้หาขอ้มลู 

- การประเมนิทางเลอืก 

- การตดัสนิใจซือ้ 

- ประเมนิหลงัการซือ้ 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 

 งานศึกษาเรื่อง การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดต่อการ

ตัดสินใจซื้อดอกไม้สดผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  นี้มีคําศัพท์ ที่สําคญัเพื่อให้เข้าใจ

ตรงกนั  

 

1. ดอกไมส้ด หมายถงึ การนําทุกส่วนของตน้ไม ้ไม่ว่าจะเป็นดอก  กิง่ ก้านและใบ มา

จดัแต่งให้สวยงาม และสามารถนํามาจดัใส่แจกนั กระเช้าหรอืทําเป็นช่อดอกไม ้

เพื่อความเหมาะสมแก่การนําไปใช้งาน  บางครัง้อาจจะต้องนําสิ่งของอื่นๆ มา

ประดบัดว้ยเพื่อความสวยงาม และทนัยคุทนัสมยัในปจัจบุนั 

2. ผูบ้รโิภค หมายถงึ ผูท้ีส่ ัง่ซือ้ดอกไมส้ด ผ่านช่องทางพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ ไม่ว่า

จะเป็น สัง่ซื้อผ่านเว็บไซต์ร้านดอกไม้โดยตรงหรือสัง่ซื้อผ่าน  Facebook, 

Instagram, Twiter หรอื ผ่าน  Line  เป็นตน้  

3. กระบวนการตดัสนิใจ หมายถงึ กระบวนการทางจติที่เริม่ต้นตัง้แต่การเรยีนรู้

เกี่ยวกบัตวัผลติภณัฑ์ ผ่านขัน้ตอนต่างๆเรื่อยมาจนถึงขัน้ตดัสนิใจซื้อดอกไม้สด

ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์  
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ  (ต่อ) 

 

4. Electronic Commerce หรอืแปลเป็นภาษาไทยว่า “การพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์”   

หมายถงึ  การใช้อนิเตอรเ์น็ตและเวบ็เพื่อทําธุรกรรมทางการค้าขายหรอืทําธุรกิจ

ต่างๆ ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสท์างคอมพวิเตอรห์รอืมอืถอืเป็นสื่อกลางสําหรบัการ

แลกเปลีย่นสนิคา้และบรกิารระหว่างผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง  ไดแ้ก่  ตวับุคคล  องคก์ร  หรอื

ตวับุคคลกบัองค์กร  ทัง้นี้เพื่อช่วยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนิน

กิจกรรมต่างๆ  กระบวนการดงักล่าวจะดําเนินการเสรจ็สิ้น  บนระบบเครอืข่าย

อนิเทอรเ์น็ต       

5. อนิเทอรเ์น็ต  หมายถงึ  ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่  เชื่อมต่อถงึกนัทัว่

โลก  โดยมมีาตรฐานการรบัส่งข้อมูลอันเดียวกัน  มคีวามสามารถในการรบัส่ง  

ขอ้มลูไดห้ลาย  รปูแบบทัง้ทีต่วัอกัษร  รปูภาพ  และเสยีง 

6. การบรกิาร  หมายถึง  "กระบวนการของการปฏบิตัิเพื่อให้ผู้อื่นได้รบัความสุข  

ความสะดวก รวดเรว็หรอืความสบายอนัเป็น  การกระทําทีเ่กดิจากจติใจทีเ่ป่ียมไป

ด้วยความปรารถนาด ี ช่วยเหลอืเกื้อกูล  เอื้ออาทร  มน้ํีาใจไมตร ีให้ความเป็น

ธรรมและเสมอภาค"  การให้บรกิารจะมทีัง้ผู้ให้และผู้รบั  ถ้าเป็นการบรกิารที่ด ี 

ผูร้บัจะเกดิความประทบัใจหรอืเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอการบรกิาร 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

1.  เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บรโิภคในการเลือกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้  ผ่านระบบ

พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภค  

2.  ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดที่ มี

ความสมัพนัธก์บักระบวนการตดัสนิใจใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

3.  เพื่อเป็นแนวทางสาํหรบัผูศ้กึษาในการทาํวจิยัในเรือ่งทีเ่กี่ยวขอ้ง 

4.ผูป้ระกอบธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสส์ามารถนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปประยุกตใ์ชเ้พื่อ

เป็นประโยชน์ในการกําหนดกลยทุธท์างการตลาดพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

 



 
 

บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 การศกึษาค้นควา้อสิระเรื่อง  “การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความพงึพอใจที่มี

ผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบักระบวนการตดัสินใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้  

ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร” ครัง้นี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด  

ทฤษฎ ี เอกสารต่างๆ  และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาดงันี้  คอื 

2.1  ระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ (E-Commerce  System) 

2.2  แนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer  Behavior) 

2.3  แนวคดิและทฤษฎคีวามพงึพอใจ (Satisfaction  Theory) 

2.4  แนวคดิเกีย่วกบังานบรกิาร  (Service) 

2.5  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนผสมทางตลาด (Marketing  Mix) 

2.6  ทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค(Consumer buying decision    
      process) 
2.7  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2.1  ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์ (E-Commerce  System) 

 พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ หมายถงึ  การดําเนินกจิกรรมธุรกจิทุกรูปแบบที่เกี่ยวขอ้งกบั

การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านคอมพิวเตอร์  และระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์  ในปจัจุบนัความก้าวหน้าของระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมโยง

เครอืขา่ยตดิต่อสื่อสารกนัไดท้ัว่โลกในเวลาเดยีวกนั  ไดก่้อใหเ้กดิช่องทางการคา้และตลาดแห่ง

ใหมข่องโลกขึน้ไดอ้ยา่งไมค่าดฝนั 

 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มคีวามเชี่ยวชาญฉลาดและสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพมผีลทําให้การซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตมี

ปรมิาณเพิม่มากขึน้ทุกปี  ทัง้การซือ้ขายบรกิารและข่าวสารขอ้มลู  รวมไปถงึการซือ้ขายสนิค้า

ทัว่ไปและน่ีกเ็ป็นทีม่าของการซือ้สนิคา้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต  (Online  Shopping) 
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รปูแบบการดาํเนินธุรกจิ 

ธุรกจิกบัธุรกจิ  (Business  to  Business : B-to-B)  เป็นการคา้ขนาดใหญ่ระหว่าง

องคก์รกบัองค์กร  ธุรกจิการผลติการตลาดเพื่อเน้นกําไรและลูกคา้  เช่น  นักธุรกจิกบันักธุรกจิ  

ผูผ้ลติกบัผูค้า้และผูผ้ลติผูค้า้กบัผูบ้รโิภค  ซึ่งโดยทัว่ไปจะเป็นสนิคา้ส่งออกหรอืนําเขา้ทีต่้องส่ง

สนิคา้เป็นลอ็ตขนาดใหญ่  ซึง่การชาํระเงนิจะผ่านระบบธนาคาร  เช่น  T/T, L/C 

ธุรกจิกบัรฐั  (Business  to  Government : B-to-G)  คอื  ธุรกจิการบรหิารเศรษฐกจิการคา้ของ

ประเทศเพื่อเน้นการบรหิารการจดัการทีด่ขีองรฐั  ทัง้ด้านการเมอืง  สงัคม  และเศรษฐกจิโดย

ภาพรวม  เช่น  รฐับาลกบันกัธุรกจิ  รฐับาลกบัผูผ้ลติและผูค้า้ 

 ธุรกจิกบัผูบ้รโิภค  (Business  to  Consumer : B-to-C)  เป็นการคา้ปลกีไปยงั

ผูบ้รโิภคทัว่โลกหรอืภายในท้องถิน่ของตน  ในส่วนนี้รวมการคา้ปลกีแบบลอ็ตใหญ่หรอืการซื้อ

เป็นโหล  หรอืค้าส่งขนาดย่อยไว้ด้วย  ซึ่งการชําระเงนิโดยส่วนใหญ่จะเป็นการชําระผ่านบตัร

เครดติแต่อย่างไรกต็ามการคา้แบบ B-to-C  นี้กม็กัทําใหเ้กดิการคา้แบบ  B-to-B  ในอนาคตได ้ 

และหลายบรษิัทมกัทํากิจกรรมสองอย่างนี้ในคราวเดยีวกนัเพื่อเน้นความพงึพอใจของลูกค้า  

เช่นธุรกจิเลอืกสรรสนิคา้อุปโภคบรโิภค  และการออกแบบรสนิยมของลกูคา้ 

 ผูบ้รโิภคกบัผูบ้รโิภค  (Consumer  to  Consumer : C-to-C)  เป็นการคา้ปลกีระหว่าง

บุคคลทัว่ไป  หรอืระหว่างผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตดว้ยกนั  เช่น  อาจจะเป็นการขายสนิคา้หรอืเครื่องใช้

ทีใ่ชง้านแลว้ 

 การซื้อขายสนิค้าและบรกิาร  ผ่านพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์  จะเป็นเขตการค้าเสรใีหญ่

ที่สุดในโลก  ปจัจุบนั  และอนาคต  ทัง้น้ีกระบวนการซื้อขาย  ต้องเป็นไปตามกฎหมายสากล  

ทัง้การคา้ภายในประเทศ  และการคา้ต่างประเทศ  คอื 

 ปฏบิตัติามขนบธรรมเนียมประเพณี  และศลีธรรมอนัดงีามของประเทศแต่ละประเทศ  

มจีรยิธรรม  จรรยาบรรณ  ทีเ่หมาะสมของผูผ้ลติ  ผูค้า้  และผูบ้รโิภค 

 ปฏบิตัติามโครงสรา้งกฎหมายสากล  ทัง้กฎหมายมหาชน  (Public  Law)  เช่น  

กฎหมายรฐัธรรมนูญ  กฎหมายอาญา  และกฎหมายโทรคมนาคม  และกฎหมายระหว่าง

ประเทศ  กฎหมายเอกชน  (Private  Law) เช่น  การทําสญัญาละเมดิ  ทรพัยส์นิ  แพ่งและ

พาณชิย ์ ทีเ่หมาะสมของผูผ้ลติผูค้า้  และผูบ้รโิภค 

 ปฏิบตัิตามการเปลี่ยนแปลงของสงัคมภายในประเทศ  และสงัคมต่างประเทศ  ซึ่ง

สะทอ้นใหเ้หน็พฤตกิรรมทศิทางภาพลบและบวกของสงัคม  เช่น  การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
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ของผู้บรโิภค  อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ต่อผู้ผลติผู้ค้า  กิจกรรมการใช้เอกสารซื้อขาย  

ลายมอืชื่อ  การโอนเงนิ  ภาษอีากร  การขนส่งประกนัภยั  และการแลกเปลีย่นขอ้มลูของผูผ้ลติ  

ผูค้า้  และผูบ้รโิภค 

 จากการทีป่รมิาณการค้าผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตมเีพิม่มากขึน้ทุกปี  ทางองค์การค้า

โลก  (World  Trade  Organization: WTO)    ซึง่เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบทางดา้นการคา้

ของโลกจงึได้เตรยีมวางระเบยีบและกฎเกณฑส์ําหรบัระบบการคา้ผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตที่

เขา้มาเป็นช่องทางการคา้ของโลกในอนาคต 

 ผลการทดสอบระบบการซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตพบว่า  ระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์หรอืการซื้อขายสนิค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตสามารถดําเนินการได้จรงิ  ดงันัน้

องคก์รการคา้โลกจาํเป็นทีจ่ะตอ้งตดิตามความเคลื่อนไหวและต้องเตรยีมวางแผนในการกําหนด

กฎเกณฑก์ารคา้สาํหรบัช่องทางการคา้ใหมน่ี้ดว้ย 

 สําหรบัหวัใจสําคญัที่ทําให้ระบบการซื้อขายสนิค้าผ่านทางอินเทอรเ์น็ตมบีทบาทเพิม่

มากขึ้นในชีวิตประจําวัน  ก็คือ  การปรบัปรุงระบบการรกัษาความปลอดภัยในเครือข่าย

อนิเทอรเ์น็ตทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 การเลอืกซือ้สนิคา้บนอนิเทอรเ์น็ตกําลงัเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็  และดูเหมอืนกบัว่าจะ

ไม่มวีนัสิน้สุด  ซึง่ช่องทางนี้ก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในด้านโอกาสทางธุรกจิ  ผูป้ระกอบการที่

ทําการค้า  ซื้อ-ขาย  สนิค้าผ่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ตจะสามารถขยายตลาดได้ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ  ง่ายต่อการเขา้ถงึผู้บรโิภคเป็นการเพิม่ช่องทางในการนําเสนอสินค้า  หรอื  

การให้บริการแก่ผู้บรโิภคได้มากขึ้น  และผู้บริโภคเองยงัสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูสินค้า  

รูปแบบการให้บรกิารต่างๆ  ของผู้ประกอบการได้ตลอดเวลาโดยไม่มขี้อจํากดัทางด้านเวลา  

สถานที ่ ระยะทางและยงัมคีวามสะดวกรวดเรว็ 

 ในปจัจุบนัการดําเนินธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตมกีารแข่งขนักนัมากขึ้น  บางบรษิัทหรอื

เจา้ของธุรกจิบางแห่งไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัในส่วนของการประกอบธุรกรรมทางการคา้ผ่านทาง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์  จึงได้มีการลงทุนพัฒนาเว็บไซต์ขึ้น  เพื่อเป็นการพัฒนาเข้าสู่ตลาด

อเิลก็ทรอนิกสจ์ากการที่ธุรกจิต่างๆ  เขา้มาทําธุรกจิผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตมากขึน้เรื่อยๆ  จงึทํา

ใหม้กีารเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองของเครอืขา่ยพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ แต่ลูกคา้กย็งัมปีญัหาใน

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความปลอดภยัของระบบข้อมูลต่างๆ  สาเหตุก็คือบริษัทหรือ
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เจ้าของกิจการไม่ทราบปจัจยัที่เกี่ยวข้องว่าอะไรบ้างที่มผีลกระทบต่อระบบของบรษิัทหรือ

กจิการอยา่งแทจ้รงิ 

 กจิกรรมดาํเนินการสนิคา้และบรกิาร  แยกไดเ้ป็น 3 ประเภทกค็อื 

(1)  สนิคา้ทีไ่มส่ามารถจบัตอ้งได ้ เช่น  โฆษณาจาํหน่ายสนิคา้  การเจรจาต่อรอง   

การตกลงซือ้ขาย  ทําสญัญาซือ้ขาย  ชําระเงนิ  ศูนยก์ารคา้เสมอืนจรงิ  การประมลู  การจดัซือ้

โดยรฐั  ที่ปรกึษาส่งสนิค้า  เช่น  การจําหน่ายโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ ภาพยนตร ์ เคเบิ้ลทวี ี 

เพลง  จําหน่ายหนังสอื  หนังสอืพมิพ์  วารสาร  ฐานข้อมูล  ฝึกอบรม  ธนาคาร  การรกัษา

สุขภาพอนามยั  หุน้ 

(2) สนิคา้ทีจ่บัตอ้งได ้ ตอ้งมกีาร  Online  Banking  L/C 

(3) สนิคา้ทีอ่ยูใ่นกระบวนการผลติและออกแบบระบบงาน  และผลติสนิคา้ 

ปญัหาที่มต่ีอการขยายตวัของพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์  คอื  ผู้ผลติ  ผู้ค้า  มคีวามลบัสูงไม่ยอม

เปิดเผยระบุแหล่งทีอ่ยูข่องตลาดและสนิคา้อยา่งชดัเจน  ดา้นผูบ้รโิภคไม่มคีวามมัน่ใจดา้นความ

ปลอดภยัของข้อมูลส่วนตวัผู้บรโิภคและระบบของการชําระเงนิ  และปญัหาในด้านกฎหมาย  

ระบบธุรกิจการค้าข้ามพรมแดน  ยงัไม่ชดัเจน  จะใช้กฎหมายของประเทศไหน  และความ

แตกต่างในการคุม้ครองผูบ้รโิภค  จะคุม้ครองผูบ้รโิภคของประเทศอะไร 

 อุปสรรคทีม่ผีลต่อการขยายตวัพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ คอื  โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอที

ในประเทศมลีา้หลงั  ความปลอดภยัถูกแทรกแซงจากคนภายนอก  กรมคุม้ครองทรพัยส์นิทาง

ปญัญาไมใ่หส้นบัสนุน  กฎหมายยงัไมร่องรบั  เช่น  EDI,ลายเซน็,โอนเงนิ 

 การคุ้มครองบุคคลมีทุกขัน้ตอน  จํากัดด้วย  การเก็บรวบรวม  คุณภาพข้อมูล  

เป้าหมาย  การจํากดัการใช้  ป้องกนัความปลอดภยั  ลดการเปิดเผย  และการมสี่วนร่วมไม่

เลอืกปฏบิตั ิ

 

2.2  แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer  Behavior) 

 

 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer  Behavior)  หมายถงึ  การแสดงออกของแต่ละบุคคล

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ  รวมทัง้กระบวนการในการ

ตดัสนิใจที่มผีลต่อการแสดงออก  โดยการศึกษาพฤตกิรรมผู้บรโิภค  มปีระโยชน์ต่อผู้บรหิาร

การตลาดคือ  ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
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ผูบ้รโิภค  ช่วยให้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งสามารถหาหนทางแก้ไขพฤตกิรรมในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่าน

ทางอนิเทอรเ์น็ตของผู้บรโิภคได้ถูกต้องและสอดคล้องกบัความสามารถในการตอบสนองของ

ธุรกิจมากยิง่ขึ้น  ช่วยให้การพฒันาตลาดและการพฒันาผลติภณัฑ์สามารถทําได้ดขีึ้น  เพื่อ

ประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด  เพื่อการตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค  ใหต้รงกบัชนิด

ของสินค้าที่ต้องการ  และช่วยในการปรบัปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจต่างๆเพื่อความ

ไดเ้ปรยีบคู่แขง่ขนั 

 แบบจาํลองพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค (model of consumer behavior)  ตามทฤษฎสีิง่เรา้

(stimuli)  และการตอบสนอง (response) หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่า S-R theory ทฤษฎทีี่ว่านี้ไดม้า

จากผลของการสงัเกตและทดลองของนักจติวทิยาหลายท่าน เช่น Pavlov , John , Watson , 

Clark Hull และ Edward Tolmen เป็นตน้ 

 

ส่ิงเร้าภายนอก 

ทางการตลาด ส่ิงแวดล้อม 

ผลติภณัฑ ์ เศรษฐกจิ 

ราคา เทคโนโลย ี

การจดัจาํหน่าย การเมอืง 

การส่งเสรมิการตลาด วฒันธรรม 

 อื่นๆ 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงตวัแบบพฤตกิรรมผูซ้ือ้และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

ทีม่า : พบิลู ทปีะปาล 2543 : 111 

การตดัสินใจซ้ือ 

การเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์

การเลอืกตรา 

การเลอืกผูจ้ดัจาํหน่าย 

เวลาในการซือ้ 

จาํนวนทีซ่ือ้ 

ลกัษณะผูซ้ื้อ 

ปจัจยัทางวฒันธรรม 

ปจัจยัทางสงัคม 

ปจัจยัส่วนบุคคล 

ปจัจยัทางจติวทิยา 

กระบวนการซ้ือ 

1.รบัรูถ้งึปญัหา 

2.แสวงหาขอ้มลู 

3.ประเมนิทางเลอืก 

4.การตดัสนิใจ 

5.พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

กล่องด ำหรือ

ควำมรู้สึกนึก

คิดของผูบ้ริโภค 
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 สิง่เร้า (stimuli) ในทางการตลาด เราแบ่งสิง่เร้าออกเป็น  ประเภท คอื สิง่เร้าทาง

การตลาดกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆทางการตลาด ที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของ

ผูบ้รโิภค 

 สิง่เรา้ทางการตลาด ไดแ้ก่ สงิเรา้ทีเ่ราเรยีกว่า ส่วนประสมทางการตลาดหรอื  

4’Ps อนัไดแ้ก่ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสรมิการตลาดนัน่เอง 

 สิง่แวดลอ้มอื่นๆ ทางการตลาด ทีอ่ยูล่อ้มรอบผูบ้รโิภคไดแ้ก่ เศรษฐกจิ  

เทคโนโลย ีสงัคม การเมอืง/กฎหมาย และวฒันธรรม ซึง่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

สิง่เรา้เหล่านี้นบัเป็นตวันําเขา้หรอื Input ทีจ่ะเขา้ไปยงักล่องดาํของผูบ้รโิภค ส่งผล 

ใหม้กีารตอบสนองออกมาเป็น Output 

 กล่องดาํ  (black box) คาํคาํนี้เป็นนามธรรม โดยสมมตวิ่ากล่องดาํเป็นทีร่วม 

เอาปจัจยัต่างๆ ที่ว่านี้ได้แก่ วฒันธรรม สงัคม ลกัษณะ ส่วนบุคคล และลกัษณะทางจติวทิยา

ของผู้บรโิภคแต่คนเอาไว้ นอกไปจากนี้ในกล่องดํายงัมกีระบวนการตดัสนิใจซื้ออยู่อกีด้วย สิง่

เร้าเมื่อมาถึงกล่องดําจะถูกปจัจัยต่างๆ ดังกล่าวตกแต่งขัดเกลาแปรรูปออกมาเป็นการ

ตอบสนอง ถา้การตอบสนองเป็นไปในทางบวก กระบวนการตดัสนิใจซือ้ทํางาน จนกระทัง้มกีาร

ซือ้เกดิขึน้ตามมาถา้ตอบสนองเป็นไปในทางลบ ผูบ้รโิภคคงไมล่งมอืซือ้ 

 การตอบสนอง (response) เป็นผลลพัธจ์ากอทิธพิลของปจัจยัและกลไกการ 

ทํางานของกระบวนการตดัสนิใจซื้อที่อยู่ในกล่องดําของผู้บรโิภค ถ้าการตอบสนองเป็นไปใน

ทางบวก จะสงัเกตเห็นผู้บรโิภคไปเลอืกผลิตภณัฑ์ที่จะซื้อ เลอืกตราผลติภณัฑ์ที่จะซื้อเลอืก

รา้นคา้ทีจ่ะซือ้ เลอืกจงัหวะเวลาทีจ่ะซือ้ และเลอืกจาํนวนทีจ่ะซือ้ เป็นตน้ 

 

 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 ปจัจยัทางวฒันธรรม (cultural factors)  เป็นปจัจยัซึ่งมอีทิธพิลกระทบต่อพฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภคไดก้วา้งขวางทีสุ่ด ลกึลํ้าทีสุ่ด ซึง่แบ่งย่อยออกเป็นวฒันธรรม (core culture) แลว้ก็

อนุวฒันธรรม (subculture) และชัน้ทางสงัคม (social class) 

 วฒันธรรมหลกั เป็นสิง่ที่มอียู่ในกลุ่มหรอืในทุกสงัคมของมนุษย์ และเป็นตัว

ก่อใหเ้กดิ 
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ค่านิยม การรบัรู้ ความยากได้ ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็

ถ่ายทอดให้แก่กนัและกนัมา และเหตุที่แต่ละสงัคมก็วฒันธรรมหลกัเป็นของตนเอง ผลก็คือ

พฤตกิรรมการซือ้ของมนุษยใ์นแต่ละสงัคมกจ็ะผดิแผกแตกต่างกนัไป 

 อนุวฒันธรรม หมายถงึ วฒันธรรมของคนกลุ่มยอ่ยทีร่วมกนัเขา้เป็นสงัคมกลุ่ม 

ใหญ่ จาํแนกอนุวฒันธรรมออกเป็น 4 ลกัษณะ คอื 

1. อนุวฒันธรรมทางเชือ้ชาต ิ(ethnic subculture) 

2. อนุวฒันธรรมตามทอ้งถิน่ (regional subculture) 

3. อนุวฒันธรรมทางอาย ุ(age subculture) 

4. อนุวฒันธรรมทางอาชพี (occupational subculture) 

ชัน้ทางสงัคม หมายถงึ คนจาํนวนหน่ึงทีม่รีายได ้อาชพี การศกึษา หรอื ชาตกิระกูล 

อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่งเหมอืนกนั 

 ชัน้ทางสงัคมของผูบ้รโิภคทีอ่ยูใ่นสงัคมเมือ่แบ่งออกแลว้จะมลีกัษณะ ดงันี้ 

 ผูบ้รโิภคทีอ่ยูใ่นชัน้เดยีวกนัมแีนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมเหมอืนกนั 

 สถานภาพของผูบ้รโิภคจะสงูหรอืตํ่า ส่วนหน่ึงขึน้อยูก่บัว่าจะถูกจดักลุ่มอยูใ่น 

ชัน้ทางสงัคมระดบัใด 

 ชัน้ทางสงัคมของผูบ้รโิภคถูกจดักลุ่มและลาํดบัความสงูตํ่าโดยตวัแปรหลายตวั  

เช่น อาชพี  รายได ้ความมัง่คัง่รํ่ารวย การศกึษา และค่านิยม เป็นตน้ 

 บุคคลอาจมกีารเคลื่อนไหวจากชัน้ทางสงัคมชัน้หน่ึงหนึ่งไปยงัชัน้อื่นๆ ไดท้ัง้ 

เลื่อนขึน้และเลื่อนลง 

 

 ปจัจยัทางสงัคม (Social factors) ปจัจยัทางสงัคมทีส่่งอทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจ

ของผูบ้รโิภคมมีากมาย เช่น กลุ่มอา้งองิ ครอบครวั บทบาทและสถานภาพในสงัคม เป็นตน้  

 กลุ่มอา้งองิ (reference group) กลุ่มอา้งองิของผูบ้รโิภคคนใด หมายถงึ กลุ่ม 

บุคคลซึง่ผูบ้รโิภคคนนัน้ ยดืถอืหรอืไม่ยดึถอืเอาเป็นแบบอย่างในการบรโิภคหรอืไม่บรโิภคตาม 

โดยทีผู่บ้รโิภคคนนัน้จะเป็นสมาชกิของกลุ่มหรอืไมก่ไ็ด้ 

 ครอบครวั (family) สมาชกิในสมาชกิในครอบครวัหนึ่งๆ ประกอบดว้ยพ่อแม ่ 

และลกูสมาชกิแต่ละคนในครอบครวัมอีทิธพิลอย่างสําคญัในพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค และ

ยงัมผีลการวจิยัทีย่นืยนัว่าครอบครวัเป็นองคก์รซือ้ทีส่าํคญัทีสุ่ดในสงัคม 
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 บทบาทและสถานภาพของบุคคล (role and status) สถานภาพ หมายถงึ ฐานะ  

ตําแหน่งหรอืเกยีรตยิศของบุคคลทีป่รากฏในสงัคม ส่วน บทบาท หมายถงึ การทําตามหน้าทีท่ี่

สงัคมกําหนดไว้ ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของสงัคมหลายหน่วย บุคคลทุกคนย่อมมสีถานภาพได้

หลายอย่าง มากบา้งน้อยบา้ง เช่น เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก เป็นรฐัมนตร ีเป็นนักการเมอืง เป็น

ปลดักระทรวง เป็นนายธนาคาร เป็นธนาคาร ฯลฯ  สถานภาพ เป็นสิง่ทีส่มาชกิในสงัคมหนึ่งๆ 

กําหนดขึน้เป็นบรรทดัฐานสําหรบักระจายอํานาจ หน้าที ่ความรบัผดิชอบ และสทิธต่ิางๆ ใหแ้ก่

สมาชกิ 

 ปจัจยัส่วนบุคคล (personal factors) ปจัจยัส่วนบุคคลที่ส่งอทิธพิลต่อกระบวนการ

ตดัสนิใจของผู้บรโิภคที่สําคัญๆ ได้แก่ อายุ วฏัจกัรชวีติครอบครวั อาชพี รายได้ รูปแบบการ

ดาํเนินชวีติ บุคลกิภาพและมโนทศัน์ทีม่ต่ีอตนเอง 

 อาย ุ(age) พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้หรอืตดัสนิใจบรโิภคของบุคคลยอ่ม 

แปรเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่ยงัมชีีวิตอยู่ ขณะอยู่ในวยัทารกหรือวัยเด็ก พ่อแม่จะเป็นผู้

ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑม์าใหบ้รโิภคเกอืบทัง้หมด เมื่ออยู่ในวยัรุ่นบุคคลจะตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์

ด้วยตนเองในบางอย่าง โดยเฉพาะเมื่อยู่ลบัหลงัพ่อแม่เขา้สู่วยัผู้ใหญ่มรีายได้เป็นของตนเอง 

อํานาจในการตดัสนิใจซื้อจะมมีากที่สุด ต่อเมื่อเขา้สู่วยัชรา ความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆ เช่น 

ญาตพิีน้่อง บุตรหลาน จะหวนกลบัเขา้มาอทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อกี 

 วฏัจกัรชวีติครอบครวั (family life cycle) หมายถงึ รอบแห่งชวีติครอบครวั 

นับตัง้แต่การเริม่ต้นชวีติครอบครวัไปจบลงที่การสิ้นสุดชวีติครอบครวั แต่ละช่วงวฏัจกัรชวีติ

ครอบครวัผูบ้รโิภคจะมรีปูแบบและพฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนัออกไป วฏัจกัรชวีติครอบครวั

ของบุคคลแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอนใหญ่ ๆ คอื 

1. ระยะทีย่งัเป็นหนุ่มสาวและโสดแยกตวัจากบดิามารดามาอยูอ่ย่างอสิระ 

2. ระยะทีก่า้วเขา้สู่ชวีติครอบครวั 

3. ระยะทีก่่อกําเนิดและเลีย้งดบูุตร 

4. ระยะทีบุ่ตรแยกออกไปตัง้ครอบครวัใหม่ 

5. ระยะสิน้สุดชวีติครอบครวั 

 อาชพี (Occupation) อาชพีของบุคคลจะมลีกัษณะเฉพาะบางประการทีท่าํให ้

ต้องบรโิภคผลติภณัฑแ์ตกต่างไปจากผู้ประกอบอาชพีอื่นๆ เช่น นักธุรกจิที่ต้องใชค้วามคดิอยู่

ให้ต้องบรโิภคผลติภณัฑแ์ตกต่างไปจากผู้ประกอบอาชพีอื่นๆ เช่น นักธุรกจิที่ต้องใช้ความคดิ
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อยู่ตลอกเวลา หากขบัรถด้วยตัวเองอาจเกิดอุบตัิเหตุได้ง่าย ทําให้ต้องบริโภคบรกิารของ

พนักงานขบัรถ พนักงานส่งเอกสารต้องการความคล่องตวัในการปฏบิตังิานหากใชร้ถยนต์ย่อม

บงัเกดิความล่าชา้เพราะการจราจรตดิขดั จงึตอ้งบรโิภครถจกัรยานยนต ์เป็นต้น 

 รายไดส้่วนบุคคล (Personal income) รายไดส้่วนบุคคลของผูบ้รโิภคทีม่ ี

อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ ได้แก่ รายได้ส่วนบุคคลที่ถูกหักภาษีแล้ว 

(Disposable income) หลงัจากหกัภาษ ีผูบ้รโิภคจะนําเอารายไดส้่วนหนึ่งไปเกบ็ออมไวแ้ละอกี

ส่วนหนึ่งไปซื้อผลติภณัฑอ์นัจาํเป็นแก่การครองชพีเรยีกว่า Disposable income และรายได้

ส่วนน้ีน่ีเองทีผู่บ้รโิภคจะนําไปซือ้สนิคา้ประเภทฟุ่มเฟือย 

 รปูแบบการดาํเนินชวีติ (life styles) รปูแบบการดาํเนินชวีติของบุคคลใด  

หมายถงึ พฤตกิรรมการใชช้วีติ ใชเ้งนิ และใชเ้วลา ของบุคคลคนนัน้ ซึง่แสดงออกมาใหป้รากฏ

ซํ้าๆกนั ในสี่มติต่ิอไปนี้ คอื มติิทางด้านลกัษณะประชากรที่ประกอบกนัเข้าเป็นตวัคนคนนัน้ 

(demographics) กจิกรรมที่เขา้ไปมสี่วนร่วม (activities) ความสนใจที่เขามต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง 

(interest) และความคดิเหน็ที่เขามต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง (opinion) มติทิัง้ 3 อย่างหลงัม ีมกันิยม

เรยีกว่า AIO Demographics 

 

 ปจัจยัทางดา้นจติวทิยา (Psychological factors) ทีส่่งอทิธพิลต่อกระบวนการดัสนิใจซือ้

ของผูบ้รโิภคไดแ้ก่ การจงูใจ (motivation) การรบัรู ้(perception) การเรยีนรู ้(learning) ความ

เชื่อและทศันคต ิ(beliefs and attitudes)  

 การจงูใจ โดยทัว่ไป หมายถงึ การชกันําหรอืการเกลีย้กล่อมเพื่อใหบุ้คคลเหน็ 

คลอ้ยตาม สิง่ทีใ่ชช้กันําหรอืเกลีย้กล่อมเรยีกว่าแรงจงูใจ (Motive) ซึง่หมายถงึพลงัทีม่อียู่ในตวั

บุคคลแล้ว และพรอ้มที่จะกระตุ้นหรอืชีท้างใหบุ้คคลกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อใหบ้รรลุ

เป้าหมายของบุคคลนัน้ 

 การรบัรู ้หมายถงึ กระบวนการทีบุ่คคลเลอืกรบัเอาสารสนเทศหรอืสิง่เรา้เขา้มา 

จดัระเบียบและทําความเข้าใจ โดยอาศัยประสบการณ์เป็นเครื่องมือ จากนัน้จึงมีปฏิกิริยา

ตอบสนอง การที่ผู้บรโิภคสองคนได้รบัสิ่งเร้าอย่างเดียวกัน และตกอยู่ภายใต้สถานการณ์

เดยีวกนัแต่มปีฏกิริยิาตอบสนองแตกต่างกนั เป็นเพราะการรบัรูน้ี่เอง นักการตลาดพงึเขา้ใจว่า

ในชวีติประจาํวนัของผูบ้รโิภคจะตกอยูท่่ามกลางสิง่เรา้มากมาย และผูบ้รโิภคจะสามารถเลอืกรบั

ได้สามารถบดิเบอืนได้ และสามารถที่จะเลอืกจดจําเอาไว้ได้ การส่งสิง่เรา้ (เช่น การโฆษณา) 
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ออกไป จงึตอ้งโดดเด่น ชดัเจน และจาํง่าย จงึจะทําใหผู้บ้รโิภคมปีฏกิริยิาตอบสนองไปในทางที่

ประสงค ์

 การเรยีนรู ้หมายถงึ การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอนัเป็นผลมาจากการไดม้ ี

ประสบการณ์ ไมว่่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้มผูบ้รโิภคหากมปีระสบการณ์มาแลว้ว่าผลติภณัฑ์

ใดสามารถตอบสนองความตอ้งการหรอืสรา้งความพอใจใหแ้ก่ความอยากไดข้องเขาไดด้ ีเมื่อตก

อยู่ในภาวะที่ความต้องการหรอืความอยากได้อย่างเดมิแสดงอทิธพิลออกมาอกี ผู้บรโิภคจะซื้อ

ผลติภณัฑเ์ดมิไปบรโิภคอกี 

 ความเชื่อและทศันคต ิความเชื่อเป็นลกัษณะทีแ่สดงถงึความรูส้กึนึกคดิทีจ่ะ 

เป็นไปได ้อนัเป็นไปได้ อนัเป็นจุดหมายที่มลีกัษณะเฉพาะ ซึ่งจะเป็นความจรงิหรอืไม่จรงิก็ได ้

ความเชื่อนี้ อาจเกดิจากความรู ้ความคดิเหน็ หรอืศรทัธา กไ็ด ้และอาจมอีารมณ์ความรูส้กึ หรอื

ความสะเทอืนใจ เขม้าเกีย่วขอ้งหรอืไมก่ไ็ด ้

 ความเชื่อ เป็นตวัก่อใหเ้กดิจนิตภาพของผลติภณัฑข์ึน้ในหมูผู่บ้รโิภค ถา้หาก 

ปรากฏว่าผู้บรโิภคมคีวามเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ย่อมเป็นหน้าที่ของนักการตลาดที่

จะต้องปรากฏว่าผูบ้รโิภคมคีวามเชื่อผดิๆ เกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์ย่อมเป็นหน้าทีข่องนักการตลาด

ทีจ่ะตอ้งทาํการรณรงคเ์พื่อแกไ้ขความเชื่อใหถู้กตอ้งดว้ยกลวธิต่ีางๆ 

 ทศันคต ิหมายถงึ ความคดิ ความเขา้ใจ ความคดิเหน็ ความรูส้กึ และท่าทขีอง 

บุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่มอีทิธพิลต่อการแสดงออกของบุคคลนัน้ โดยอาจแสดงออกในทาง

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ ทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนัน้ มีธรรมชาติที่ค่อนข้าง

เปลี่ยนแปลงยาก แทนที่จะเปลีย่นทศันคต ินักการตลาดจงึควรใชว้ธิปีรบัขอ้เสนอให้สอดคลอ้ง

กบัทศันคตแิทน 

 นกัการตลาดถา้สามารถทําใหผู้บ้รโิภคมคีวามเชื่อว่า ผลติภณัฑข์องตนมคีุณภาพดเีด่น

กว่าผลติภณัฑ์ของคู่แข่งขนั ถ้าสามารถทําให้ผู้บรโิภคมทีศันคติที่ดต่ีอผลติภณัฑ์ของตนได้

ผลติภณัฑน์ัน้ย่อมมจีนิตภาพที่ดอียู่ในหวัใจของผู้บรโิภค โอกาสที่ผลติภณัฑ์จะขายได้ย่อมมี

มากดว้ย 
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2.3  แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ (Satisfaction  Theory) 

 “ความพงึพอใจของลูกคา้”  (Customer  Satisfaction)  เป็นระดบัความรูส้กึของลูกคา้ที่

มีผลจากการเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการทํางานของ

ผลติภณัฑก์บัความคาดหวงัของลูกค้า  ระดบัความพอใจของลูกค้าจะเกิดจากความแตกต่าง

ระหว่างผลประโยชน์จากผลติภณัฑแ์ละความคาดหวงัของบุคคล  ส่วนความคาดหวงัของบุคคล  

ส่วนความคาดหวังของบุคคลเกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้ซื้อ  ส่วน

ผลประโยชน์จากคุณสมบตัผิลติภณัฑห์รอืการทํางานของผลติภณัฑเ์กดิจากนักการตลาดและ

ฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  โดยพยายามสร้าง

มลูค่าเพิม่สําหรบัลูกคา้  (Customer  Added  Value)  โดยมลูค่าเพิม่เกดิจากความแตกต่าง

ทางการแขง็ขนั  (Competitive  Differentiation)  มลูค่าทีม่อบใหลู้กคา้จะต้องมากกว่าต้นทุน

ของลูกคา้ (Total  Cost)  อธบิาย  ดงัภาพที ่ 1  และ  2  Kotler  1997 : 39  อ้างใน(ศศวิรรณ  

เสรรีตัน์  และคณะ,2541  :  45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  2  :  ปจัจยัทีเ่ป็นตวักําหนดคุณค่าเพิม่สําหรบัลูกคา้  :  ความสมัพนัธร์ะหว่างความ

แตกต่างทางการแขง่ขนัของผลติภณัฑแ์ละคุณค่าผลติภณัฑร์วมสําหรบัลกูคา้ 

ทีม่า  :  อา้งใน(ศศวิรรณ  เสรรีตัน์  และคณะ,2541  :  46) 

 

ความแตกต่างด้านการแข่งขนัของ

ผลิตภณัฑ ์

Product  Competitive  Differentiation 

ความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์

ความแตกต่างดา้นบรกิาร 

ความแตกต่างดา้นบุคลากร 

ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ 

 

ความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์

ความแตกต่างดา้นบรกิาร 

ความแตกต่างดา้นบุคลากร 

ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ 

 

คณุค่าผลิตภณัฑร์วมในสายตา

ลกูค้า 

Product  Total  Customer  Value 
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ภาพท่ี  3  :  คุณค่าผลติภณัฑท์ีส่่งมอบแก่ลกูคา้  ซึง่เกดิจากผลต่างระหว่างคุณค่าผลติภณัฑ์ 

สายตาของลกูคา้ลบดว้ยตน้ทุนรวมของลกคา้ 

ทีม่า  :  อา้งใน(ศศวิรรณ  เสรรีตัน์  และคณะ,2541  :  46) 

 

Hill  (1966)  กล่าวว่า  จากกลยุทธท์ีนิ่ยมใชใ้นปจัจุบนั  ซึง่เป็นการเน้นความสมัพนัธ์

กบัลูกค้าจงึทําให้การสํารวจความพงึพอใจและความไม่พอใจของลูกค้าจงึกลายเป็นประเด็น

สําคญัที่ทําให้องค์กรใดประสบความสําเรจ็หรอืล้มเหลวความไม่พอใจของลูกค้าจงึอาจจะเกิด

จากสาเหตุหลายประการ  และพอจะสรุปไดจ้ากทฤษฎวี่าดว้ยช่องว่างดา้นบรกิาร  (Theory of 

Service Gapw) เมื่อมชี่องว่างทําใหผู้บ้รโิภคหรอืลูกคา้ไม่พอใจ  ช่องว่างนี้ คอื ความแตกต่าง

ระหว่างความคาดหวงั และประสบการณ์ ซึง่มกัเกดิจากดา้นใดดา้นหน่ึงใน 5 ดา้น คอื 

1. ช่องว่างด้านส่งเสรมิเกิดจากการส่งเสรมิการขายของพนักงานซึ่งสร้างความ

คาดหวงัของลูกค้าที่อยู่ในระดบัสูงเกินไป เนื่องลูกค้าได้รบัสนิค้าและบรกิารแล้วรู้สกึผดิหวงั

เพราะไมเ่ป็นไปตามสญัญาหรอืทีไ่ดโ้ฆษณาไว ้

2. ช่องว่างดา้นความไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ ทาํใหผู้ห้รอืผูใ้หบ้รกิาร

ประเมนิวธิกีารในการออกแบบสนิคา้และบรกิารผดิไป เพราะผูข้ายไมเ่คยรูว้่าลกูคา้ตอ้งการอระ

ไรจากสนิคา้และบรกิารมากทีสุ่ด 

  คุณค่าดา้นผลติภณัฑ ์

  คุณค่าดา้นบรกิาร 

  คุณค่าดา้นบุคลากร 

  คุณค่าดา้นภาพลกัษณ์ 

  ราคาในรปูตวัเงนิ 

  ตน้ทุนดา้นเวลา 

  ตน้ทุนดา้นพลงังาน 

  ตน้ทุนดา้นจติวทิยา 

คุณค่าผลติภณัฑร์วมใน

สายตาลกูคา้ 

ตน้ทุนรวมของลกูคา้ 

คุณค่าผลติภณัฑท์ีส่่ง

มอบแก่ลกูคา้ 
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3. ช่องว่างดา้นการจดัการการใหบ้รกิาร (Procedrue  Gap)  เจา้ของสนิคา้หรอืผู้

ใหบ้รกิารทราบดวี่า ลกูคา้ตอ้งการอะไร แต่ไมส่ามารถจดัหาใหไ้ดด้ว้ยขอ้จาํกดัทางเทคนิคหรอื

ขอ้จาํกดัดา้นอื่นๆ 

4. ช่องว่างดา้นพฤตกิรรมของเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง (Behavioral  Gap) เกดิจาก

บุคลกิเฉพาะของเจา้หน้าที ่ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบต่อลูกคา้ บกพรอ่งต่อหน้าที ่เช่น 

ขาดความรู ้ขาดการอบรม ทาํใหก้ารบรกิารบกพรอ่ง 

5. ช่องว่างระหว่างความคาดหวงัของลกูคา้และขอ้เทจ็จรงิ (Perception Gap) เกดิ

จากการทีล่กูคา้มคีวามคาดหวงัสงูเกนิกว่าจะเป็นไปไดใ้นความเป็นจรงิ 

ความหมายของความพงึพอใจ 

 ความพงึพอใจ  หมายถงึ ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้เมือ่ไดร้บัผลสาํเรจ็ตามความมุ่งหมาย หรอื

เป็นความรูส้กึขัน้สุดทา้ยทีไ่ดร้บัผลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ (Wellerstei, H, 1971  อา้งในวรา

ภรณ์, 2544 : 8) 

 ความพงึพอใจ  หมายถงึ ความพงึพอใจในรปูแบบของแรงจงูใจเชงิวตัถุ (objective) 

เป็นลกัษณะเมือ่คนไดร้บัการตอบสนองในสิง่ทีเ่ขาตอ้งการ เขากจ็ะพอใจ แต่ถา้หากไมไ่ดร้บัใน

สิง่ทีเ่ขาตอ้งการ กจ็ะเกดิความไมพ่อใจ (Porter and Lawler, 1968 : 30 อา้งใน วรภรณ์, 2544 

: 8) 

 Shelly, 1975 (อา้งในวราภรณ์, 2544 : 8) กล่าวว่าความพงึพอใจเป็นความรูส้กึสอง

แบบของมนุษย ์คอืความรูส้กึในทางบวก และความรูส้กึทางลบ ความรูส้กึทางบวกเป็น

ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้แลว้จะทําใหเ้กดิความสุข ความสุขนี้สามารถทําใหเ้กดิความสุขหรอืความรูส้กึ

ทางบวกเพิม่ขึน้ไดอ้กี แต่ความรูส้กึทางลบ จะใหผ้ลตรงขา้ม 

 Kotlor, 2000 (อา้งในวราภรณ์, 2544 : 8) กล่าวว่า ความพงึพอใจ คอื ระดบัความรูส้กึ

ของบุคคลทีเ่ป็นผลจากการเปรยีบเทยีบการทาํงานของผลติภณัฑห์รอืบรกิารตามทีเ่หน็หรอื

เขา้ใจกบัความคาดหวงัของบุคคล 

 Daniel, 1975 (อา้งในวราภรณ์, 2544 : 8) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ 

ความสาํเรจ็ (Aspiration) ในงานนัน้ๆ ซึง่อาจเขยีนเป็นสตูรไดด้งันี้ 



19 
 

 

Satisfaction = Achievement + Aspiration 

ความพงึพอใจ คอื การบรรลุความสาํเรจ็ความปรารถนา 

 ความพงึพอใจ  หมายถึง  ความรู้สกึ (Feeling) มคีวามสุขเมื่อได้รบัผลสําเรจ็ตาม

เป้าหมาย (Goal) ความตอ้งการ (Want) หรอืแรงจงูใจ (Motivation) (Wolman, 1973 : 384 อ้าง

ในวราภรณ์, 2544 : 8) 

 ความพงึพอใจของลูกค้า  (Customer Satisfaction) เป็นระดบัความรูส้กึของบุคลที่

พอใจหรอืไมพ่อใจต่อผลทีไ่ดร้บัจากการเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของผลติภณัฑห์รอืผลลพัธท์ีไ่ด้

กบัความคาดหวงัของตนเอง (Kotler, 2000 : 36) 

 ความพงึพอใจของลูกคา้เกดิจาการไดร้บัผลติภณัฑท์ีม่มีูลค่าสูงกว่าต้นทุนที ่ลูกค้าจ่าย

ไป และยงัขึน้อยูก่บัเครือ่งมอืทางการตลาดและกจิกรรมการตลาดอื่นๆ ดว้ย ซึง่การคาดหวงัของ

ลูกคา้ (Expectation) เกดิจากประสบการณ์และความรูใ้นอดตีของผูซ้ือ้ เช่น จากเพื่อน นักการ

ตลาด คู่แขง่ขนั ดนันัน้ การเสนอประโยชน์ของผลติภณัฑท์ีส่อดคลอ้งกบัการคาดหวงัของลูกคา้

โดยยดึหลกัการสรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้โดยรวม (Total Customer Satisfaction) จะทําให้

บรษิทัประสบความสาํเรจ็ได ้

ความพึงพอใจหรือความพอใจ  ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ได้มีผู้ให้

ความหมายของความพงึพอใจไวห้ลายความหมาย  ดงันี้ 

 นักวชิาการไดก้ล่าวถงึความพงึพอใจ ต่อการให้บรกิารซึง่พอจะประมวลไดค้อื (อจัฉรา  

โทบุญ. 2534 : 13) ไดก้ล่าวถงึความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารตามทรรศนะของ 

 Good (1973 : 27) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจ หมายถงึ คุณภาพหรอืระดบั

ความพงึพอใจ ซึง่เป็นผลมาจากความสนใจต่างๆ และทศันคตขิองบุคคลต่อกจิกรรม 

 Morse (1995 : 27)  ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจ หมายถงึ ทุกสิง่ทุกอย่างที่

สมารถลดความเครยีดของบุคคลไดน้้อยลง ถ้ามคีวามเครยีดมากจะทําใหเ้กดิความไม่พงึพอใจ

ในการทาํกจิกรรม 

 Wolman (1973 : 384)  ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึทีม่ ี

ความสุขเมือ่ไดร้บัผลสาํเรจ็ตามความมุง่หมาย ความตอ้งการหรอืแรงจงูใจ 
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 Cormick (1947 : 173)  ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจ หมายถงึ สภาพความ

ตอ้งการต่างๆ ทีไ่ดร้บัการตอบสนอง 

 D.Elia (1973 : 173)  ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจ หมายถงึ เป็นความรูส้กึของ

บุคคลในดา้นความพอใจ หรอืสภาพจติใจของบุคคลว่าชอบมากน้อยเพยีงไร 

 Dessler (1983)  ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจ หมายถงึ เป็นระดบัความรู้สกึเมื่อ

มคีวามต้องการทีส่ําคญัของคนเรา เช่น การมสีุขภาพด ีมคีวามมัน่คง มคีวามสมบูรณ์พูนสุข มี

ความพวกพอ้งมคีนยกยอ่งต่างๆ เหล่านี้ ไดร้บัการตอบสนองแลว้ 

 Kendall (1969)  ไดใ้ห้ความหมายของความพงึพอใจ หมายถงึ เป็นความรูส้กึรวมๆ 

ระหว่างความคาดหวงัว่าบุคคลทีม่พีื้นฐานมาจากประสบการณ์ และความต้องการทางจติวทิยา

ของเขาดว้ย 

 Newcumer (1955)  ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจ หมายถงึ ความพงึพอใจเกดิ

จากการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 

 Richard F Person (1993 : 14)  ไดใ้หค้วามหมายว่า “ความพงึพอใจของลูกคา้ คอื 

การทีส่นิคา้ หรอืบรกิารสามารถเป็นไปตามความคาดหวงัของลูกคา้ไดท้ําใหเ้กดิ ความพงึพอใจ 

และเมือ่นัน้การซือ้ หรอืการใชบ้รกิารทีเ่พิม่มากขึน้ โดยจะบอกไปยงับุคคลใกลช้ดิต่อไป” 

 Weber (อา้งในธรีะ,2542 : 10)  ไดใ้หท้ศันะเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารว่า การจะใหบ้รกิารมี

ประสทิธภิาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด คอื การใหบ้รกิารทีไ่ม่คํานึงถงึตวับุคคล 

หรอืเป็นการให้บรกิารที่ปราศจากอารมณ์ ไม่มคีวามชอบพอสนใจเป็นพเิศษ ทุกคนได้รบัการ

ปฏบิตัเิท่าเทยีมกนัตามหลกัเกณฑอ์ยูใ่นสภาพเหมอืนกนั 

 และจากผลสํารวจในอเมรกิา ในปี ค.ศ. 1985 ของ The White Horse Office of 

Consumer Affairs (2539 : 23) ไดส้รปุว่า “96% ของลูกคา้ทีไ่ม่พอใจ หรอืไม่สบอารมณ์กบัการ

ให้บรกิารที่กระดา้ง ได้มารยาท ไม่เคยเอ่ยปากบ่นออกมาเลย แต่ 90% ของลูกค้าทีไ่ม่พอใจ

เหล่านัน้ จะไมก่ลบัมาใชบ้รกิาร หรอืซือ้สนิคา้ทีน่ัน้อกี นอกจากนี้ แต่ละคนทีไ่ม่พอใจ มกัจะเล่า

ความไม่พอใจของเขาใหเ้พื่อนสนิท มติรสหาย หรอืญาตพิีน้่องของเขาอกีอย่างน้อย 9 คน ยิง่
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กว่านี้ยงัพบว่า 13% ของผูท้ีไ่มพ่อใจ จะบอกกล่าวความไม่พอใจของตนแก่คนอื่นๆ อกีมากกว่า 

20 คนขึน้ไป” 

 Terry  G.,  Vavra  (1992  :  139)  ไดใ้หค้ํานิยมของความพงึพอใจในงานบรกิารของ

ลกูคา้  คอื  “ความยดึมัน่  และเชื่อถอืไดข้องบรษิทัผูใ้หบ้รกิารในการนําส่งสนิคา้  และบรกิาร  ที่

เตม็เป่ียมไปดว้ยความตอ้งการ  และความคาดหวงัของลกูคา้” 

 

2.4  แนวคิดเก่ียวกบังานบริการ  (Service)   

 

 คําว่า “การบรกิาร” ตรงกบัภาษองักฤษว่า “SERVICES”  ในความหมายทีว่่าเป็นการ

บรกิารกระทาํทีเ่ป่ียมไปดว้ยความช่วยเหลอื การดาํเนินการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 

 สมชาย  กจิยรรยง  (2536 : 155-159)  ไดค้ดิคน้ และรวบรวมสูตรขึน้มาโดยอาศยั

ประสบการณ์ในอดตีถงึปจัจบุนั และไดเ้คยปฏบิตัใิหเ้หน็ผลมาแลว้ในธุรกจิหลายแห่ง โดยนําเอา

คาํว่า “SERVICE” แลว้แยกอกัษรแต่ละตวัมาแปรรปูเป็นความหมายต่างๆ ของการบรกิาร ซึง่ก็

จะไดเ้หน็ผลออกมาดงันี้ 

 S  คอื แนวความคดิรวบยอดในการบรกิาร (Service  concept)  และการสรา้งความพงึ

พอใจ (Satisfaction)  ใหก้บัลกูคา้ผูม้าตดิต่อ และรบับรกิาร ก่อนอื่นเราจะต้องมแีนวคดิรวบยอด 

การให้บรกิารที่ดต่ีอลูกค้าเป็นหน้าที่โดยตรง และต้องพยายามทําให้ลูกค้าเกิดความพงึพอใจ

มากทีสุ่ด 

 E  คอื ความกระตอืรอืรน้ (Enthusiasm) หมายความว่า พนักงานทุกคนจะต้องมคีวาม

กระตอืรอืรน้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรบั พนักงานขาย ยามรกัษาการณ์ ฯลฯ ซึง่ถ้าเหน็ลูกค้า

เขา้มา ก็ต้องรบีเขา้ไปแสดงการต้อนรบั และกล่าวทกัทายปราศรยัด้วยใบหน้ายิม้แยม้แจ่มใส 

และต้องพร้อมที่จะสนองตอบความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา และคอยสังเกตลูกค้า

ตลอดเวลา ว่าลกูคา้ตอ้งการอะไรบา้ง หรอืตอ้งการใหช้่วยเหลอือะไรบา้งแลว้รบีบรกิารทนัท ี

 R  คอื ความพรอ้ม (Readiness) และความรวดเรว็ (Rapidness) หมายถงึ มคีวาม

พรอ้มอยูต่ลอดเวลา และความรวดเรว็ ฉบัพลนั ทนัใจ และทนัเวลา 
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 V  คอื ความมคีุณค่า (Values) หมายความว่า ไม่ว่าจะเป็นบรกิาร ประเภทใดจะต้องทํา

ทุกวถิทีางทําใหลู้กค้าเกดิความรูส้กึเสมอว่า เมื่อเขามารบับรกิารจากทานเขารูส้กึว่าไม่ผดิหวงั 

และเหน็ว่าการบรกิารนัน้มคีุณค่าสาํหรบัเขา 

 I  คอื ความสนใจ (Interesting) และความประทบัใจ (Impressive) ซึง่หมายถงึ การให้

ความสนใจอย่างจรงิจงัต่อลูกค้า และการสรา้งความประทบัใจใหก้บัลูกค้าทุกระดบั และทุกคน

เพราะลกูคา้นัน้ไมว่่าจะเป็นใครกต็าม เขากต็อ้งการทีจ่ะไดร้บับรกิารทีด่ดีว้ยทัง้นัน้ และเรากต็้อง

ใหค้วามสนใจกบัลกูคา้ทุกคน โดยเสมอภาคกนั 

 C  คอื ความสะอาด (Cleanliness) ความถูกต้อง (Correctiveness) และความมไีมตรี

จติ (Courtesy) สิง่เหล่านี้เป็นองคป์ระกอบที่สําคญัในการใหบ้รกิาร นัน่คอื ไม่ว่าจะทําธุรกจิใน

ดา้นใด สถานทีน่ัน้จะตอ้งสะอาด และมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

 E  คอื ความอดทนอดกลัน้ (Endurance) และการรูจ้กัควบคุมอารมณ์ (Emotional) ผู้

ให้บรกิารทีด่นีัน้จะต้องมคีุณสมบตัทิีพ่เิศษอย่างหนึ่ง นัน่ก็คอื ความอดทน ความอดกลัน้ และ

การรู้จกัควบคุมอารมณ์ ทัง้นี้ก็เพราะว่า ลูกค้าทัง้หลายนัน่ก็คือ มนุษย์ธรรมดา ซึ่งมคีวาม

แตกต่างกนัมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของนิสยั ใจคอ ความรูส้กึนึกคดิ ความสามารถ ความ

เขา้ใจ ความต้องการ ฯลฯ เหมอืนกบัคําสอนของศาสดาทีว่่า “นานาจติตงั” คอื ต่างคน ต่างจติ 

ต่างใจ นัน่เอง ส่วนทางต่างชาตกิบ็อกว่า “Individual difference” คอื ความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งทีย่ากพอสมควรในการทีท่่านจะบรกิารใหถู้กใจลกูคา้ทุกคน 

 S  คอื ความจรงิใจ (Sincerity) และการรูจ้กัยิม้แยม้แจ่มใส (Smiling) ในการใหบ้รกิาร

ลกูคา้นัน้ จะตอ้งรูจ้กัยิม้ และมคีวามรูส้กึในทางบวกเกดิขึน้ โดยจะตอ้งแสดงใหลู้กคา้เหน็ทัง้โดย 

วาจาท่าทาง ตลอดจนสหีน้าและแววตาทีแ่สดงถงึความจรงิใจ และเตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ 

กจ็ะทาํใหล้กูคา้รูส้กึตดิใจกบัการใหบ้รกิาร 

 

ลกัษณะของการบริการ (Characteristics of service) 

 

ศริวิรรณ  เสรรีตัน์  (2534, 143)  ไดก้ล่าวถงึลกัษณะทีส่าํคญัของการบรกิารไว ้ดงันี้ 

1. ไม่สามารถจบัต้องได ้(Intangibiliy) การบรกิารเป็นสิง่ทีจ่บัต้องไม่ได ้ลูกคา้ไม่

อาจชมิ เหน็รูส้กึ ได้ยนิ หรอืชมการบรกิารได้ก่อนซื้อไม่ต้องคํานึงถงึการแจกจ่อยตวัสนิคา้ ไม่
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ต้องควบคุมสนิค้าคงคลงั ไม่เคยเจอปญัหาการสูญเสยีดา้นสนิค้าคงคลงั ดงันัน้ ปญัหาของการ

ให้บรกิารก็อยู่ที่กิจกรรมส่งเสรมิการตลาด เช่น สื่อโฆษณา พนักงานให้บรกิาร ณ จุดสมัผสั

บรกิาร จะต้องพยายามชี้ให้เหน็ประโยชน์ที่ได้รบัจากการบรกิารมากกว่าตวัการบรกิารรวมถงึ

การบอกต่อในคุณภาพของงานบรกิารที่ผู้ใช้แล้วเกิดความพงึพอใจจนสามารถบอกต่อไปยงั

บุคคลใกลช้ดิ 

2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บรกิาร (Inseparatibiliry) การให้บรกิารคือการ

บรโิภคในขณะเดียวกัน แยกไม่ได้เกิดข้อจํากัดด้านเวลา โดยกลยุทธ์การให้บรกิารคือการ

กําหนดมาตรฐานด้านเวลาการให้บรกิารให้รวดเรว็ เช่น การให้บรกิารของบรษิทั ผู้ให้บรกิาร

ระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที่ โดยการจดัลําดบัก่อน- หลงัของการมารบับรกิาร ระบบควิ การขยาย

สาํนกังานเพื่อเพิม่พืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร การขยายเครอืขา่ยเป็นต้น 

3. ไม่แน่นอน (Variability) ลกัษณะของการบรกิารไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัว่าผู้ขาย

บรกิารเป็นใคร จะให้บรกิารเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร ทําให้เกิดการพยาการณ์คุณภาพของการ

บรกิารก่อนซือ้เพื่อแกป้ญัหาดงักล่าว การบรหิารกจิการตอ้งมุง่สนใจทีข่ ัน้การวางแผนผลติภณัฑ ์

(Product Planning) ของโปรแกรมทางการตลาด นัน่คอืกจิการจะต้องสรา้งความเชื่อมัน่ และ

ชื่อเสยีงใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของลกูคา้ใหไ้ดว้่า สามรถบรกิารไดด้ ีตามทีโ่ฆษณาไว้ 

4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) บรกิารไม่สามารถผลติเก็บไว้ได้เหมอืน

สินค้าอื่น ถ้าความต้องการมีสมํ่าเสมอ การให้บริการก็จะไม่มีปญัหา แต่ถ้าลักษณะความ

ต้องการไม่แน่นอนจะทําใหเ้กดิปญัหา คอื บรกิารไม่ทนัหรอืไม่มลีูกคา้ จงึทําใหผู้บ้รหิารกจิการ

การบรกิาร ต้องการพยายามเอาชนะในการวางแผน การตัง้ราคา และการส่งเสรมิการบรกิาร 

เขาอาจพยายามหาทางใช้ส่วนที่ว่าง (Idle capacity) ที่ไม่ตรงตามช่วงการใช้นัน้ให้เป็น

ประโยชน์ได ้

Philip Kotler (1933 : 477) ไดใ้หน้ิยามของ(Intangible) “เป็นกจิกรรมทีจ่บัต้องไม่ได ้

(Intangible) ถูกนํามาเสนอโดยฝ่ายหน่ึงให้กับอีกฝ่ายหน่ึง โดยมไิด้มกีารเป็นเจ้าของและ

กจิกรรมดงักล่าวอาจถูกเสนอรา่มกนักบัสนิคา้ทีจ่บัตอ้งได”้ 

Christian Gronroos (1990 : 27) กล่าวว่า “การบรกิารคอืกจิกรรม หรอืชุดของกจิกรรม

ซึง่อาจอยูใ่นสภาพทีม่ตีวัตนหรอืไมก่ต็าม เกดิขึน้ขณะทีผู่ใ้หบ้รกิารมปีฏสิมัพนัธก์บัลูกคา้ หรอืผู้
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ใหบ้รกิารมปีฏสิมัพนัธก์บัระบบของการบรกิาร ซึง่จดัเตรยีมไวเ้พื่อแก้ปญัหาหรอืความต้องการ

ของลกูคา้” 

นอกจากนี้ Gronroos  ยงักล่าวเพิม่เตมิว่า คุณภาพของการบรกิารทีผู่้ใหบ้รกิารมอบ

ใหก้บัผูร้บับรกิาร อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน (Two Basic Quality Dimensions) ไดแ้ก่ 

1. ใหบ้รกิารอะไร (What – Functional Quality of Process) 

2. ใหบ้รกิารอยา่งไร (How – Technical of Outcome) 

การที่ลูกค้าจะสามารถรบัรู้ได้ว่า คุณภาพของการบรกิารดหีรอืไม่นัน้ เป็นผลมาจาก

คุณภาพที่ลูกค้าคาดหวงัไว้ (Expected Quality) ตรงกบัประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากการบรกิาร 

(Experienced Quality) เกิดเป็นพวกรวมของงานบรกิารที่มคีุณภาพ  (Total Perceived 

Service Quality) ซึง่สามารถสรา้งใหเ้กดิขึน้ไดโ้ดยอาศยัหลกัการ 6 ประการดงันี้ 

1. การเป็นมอือาชพี และการมทีกัษะของผูใ้หบ้รกิาร (Professionailsm and Skll) 

ลกูคา้สามารถรบัรูจ้ากการทีผู่ใ้หบ้รกิารมคีวามรู ้และทกัษะในงานบรกิารสามรถแก้ปญัหาต่างๆ 

ไดอ้ยา่งมแีบบแผน 

2. ทศันคต ิและพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิาร (Attitude and Behavior) ลูกคา้จะเกดิ

ความรูส้กึไดจ้ากการทีผู่ใ้หบ้รกิารสนใจทีจ่ะแก้ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ดว้ยท่าทีเ่ป็นมติร และช่วย

แกป้ญัหาในทนัท ี

3. การเข้าพบง่าย และมคีวามยืดหยุ่นในการให้บริการ (Accessibility and 

Flexibility) ลูกคา้จะตดัสนิจากสถานทีต่ ัง้ของสํานักงาน และเวลาทีใ่หบ้รกิารของพนักงาน และ

ระบบการบรกิารทีจ่ดัเตรยีมเพื่ออํานวยประโยชน์แก่ลกูคา้อยา่งเตม็ที่ 

4. ความไวว้างใจ และความเชื่อถอืได ้(Reliability and Trustworthiness) ลูกคา้

สามารถรบัรูไ้ดจ้ากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ หลงัจาการทีผู่ใ้หบ้รกิารปฏบิตัไิดต้ามทีไ่ดต้กลงกนัไว้ 

5. การแก้ไขสถานการณ์ให้กลบัสู่สภาพปกติ (Recover) เมื่อใดก็ตามที่เกิด

เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคดิไว้ล่วงหน้า หรอืเหตุการณ์ผดิไปจากปกติ และผู้ให้บรกิารสามารถ

แก้ไขสถานการณ์นัน้ ๆ ได้ในทันท่วงที กอบกู้สถานการณ์ให้กลับสู่สภาพปกติด้วยวิธีการ

เหมาะสม 

6. ชื่อเสยีง และความน่าเชื่อถอื (Reputation and Credibility) ลูกคา้จะเชื่อถอืใน

ชื่อเสยีงของผูใ้หบ้รกิารจากการทีผู่ใ้หบ้รกิารดําเนินกจิการดว้ยดโีดยตลอด 
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วรีพงษ์  เฉลมิจริะรตัน์  (2538:6-8)  ไดใ้หค้วามหมายของการบรกิารคอื”พฤตกิรรม 

กจิกรรม  การกระทาํ  ทีบุ่คคลหน่ึงให ้ หรอืส่งมอบต่ออกีบุคคลหน่ึงโดยมเีป้าหมายและมคีวาม

ตัง้ใจในการส่งมอบบรกิารอนันัน้”  หรอื 

 “บรกิาร  คอืกจิกรรมทางเศรษฐกจิ  ทีผ่ลติผลออกมาในรปูของ  เวลา  สถานที ่ รปูแบบ  

หรอืสิง่ทีป่ระเทอืงเอือ้อํานวยทางจติวทิยา”  และ 

  

 กล่าวโดยสรปุ  บรกิารจงึเป็นสิง่ทีไ่มม่ตีวัตนเป็นเรื่องของความพอใจ  เป็นนามธรรมจบั

ต้องไม่ได้  ซึ่งมลีกัษณะแตกต่างจากสนิค้าที่เป็นรูปธรรม  ตามแนวคิดทางด้านบรกิาร (The  

Service  Concept)  ดงักล่าวขา้งต้นเป็นลกัษณะทีผู่ใ้หบ้รกิารมคีวามตัง้ใจกระทํา  หรือปฏบิตัิ

ให้ลูกค้าในขอบเขตที่แน่นอน  และทําอย่างไรให้ประสบความสําเรจ็  นัน่คอืทําให้ลูกค้าเกิด

ความพงึพอใจสงูสุดตามความคาดหวงัหรอืมากกว่าความคาดหวงัของลกูคา้ 

 

 ส่วนประกอบทางการบริการ  (Service  Mix) 

 

 วรีพงษ์  เฉลมิรตัน์  (2538:172)  สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี (ไทย-ญี่ปุ่น)  ได้

บญัญตัศิพัทค์ําว่า  ส่วนประกอบทางการบรกิาร  (Service  Mix)  ว่าคอืบรรดาปจัจยัทีเ่ป็น

องคป์ระกอบของบรกิารใดๆ  ที่มผีลดา้นคุณภาพของบรกิารนัน้ๆ  และอาจช่วยสรา้งความพงึ

พอใจหรอืก่อใหเ้กดิความไมพ่งึพอใจในสายตาของลกูคา้ได ้ (ตามแนวคดิเรื่องส่วนประกอบทาง

การตลาด  Marketing  Mix)  สามารถแบ่งปจัจยัเหล่าน้ีออกเป็น  3  กลุ่มใหญ่ๆ  ดงัน้ี 

1. กลุ่มปจัจยัที่มผีลก่อนรบับรกิาร  (Pre-service  Factor  หรอื  Pre-delivery  

Factor)  ไดแ้ก่ 

 ภาพพจน์  กติตศิกัดิ ์ ชื่อเสยีงของบรษิทั   (Company Image) 

 ความเชื่อถอืไวว้างใจไดข้องบรษิทั    (Creditability  of  Company) 

 ค่าบรกิาร  ค่าใชจ้า่ยเพื่อขอรบับรกิาร    (Cost  of  Service) 

 ความแปลกใหมข่องบรกิาร     (Creativity  of  Service) 
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กลุ่มทีม่ผีลก่อนรบับรกิารนี้จะทาํใหผู้ซ้ือ้/ผูร้บับรกิารเกดิความคาดหวงัถงึสิง่ทีไ่ดร้บัเมือ่ 

ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ ซึง่ความคาดหวงัของผูบ้รกิารเกดิความคาดหวงัถงึสิง่ที่ไดร้บัเมื่อซื้อ

สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ  ซึง่ความคาดหวงัของผูบ้รกิารนี้อาจพฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสารทัง้จาก  

สื่อบุคคล  สื่อมวลชน  และสื่อเฉพาะกจิ 

2. กลุ่มปจัจยัทีม่ผีลขณะรบับรกิาร  (During-service  Factors  หรอื  During-delivery  

Factorsw)  ไดแ้ก่ 

 ความสะดวกสบายขณะใชบ้รกิาร     (Conveniency) 

 ความถูกตอ้งแมน่ยาํในรายละเอยีดขัน้ตอนบรกิาร   (Correctness) 

 กริยิา  มารยาททีด่งีามของผูใ้หบ้รกิาร     (Courtesy) 

 ความซบัซอ้นยุง่ยากในขัน้ตอนรบับรกิาร    (Complexity) 

 ความประณตีบรรจง  และพถิพีถินัขณะบรกิาร    (Carefulness) 

 ความเลนิเล่อของผูใ้หบ้รกิาร      (Carelessness) 

 ฝีมอื  ภมูปิญัญา  และความสามารถของผูบ้รกิาร  (Competence)  หรอืองคก์ร 

กลุ่มทีม่ผีลขณะรบับรกิารนี้  ผูว้จิยัเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า  จดุสมัผสับรกิาร  ซึง่เป็นจดุ 

ทีผู่้รบับรกิารสามารถตดัสนิว่า  สิง่ที่คาดหวงัไว้จากการเปิดรบัข่าวสารนัน้ๆ  ได้  ตํ่ากว่า  สูง

กว่า  หรอื  เท่ากบัความคาดหวงั  ซึ่งจะเหน็ว่ากลุ่มทีม่ผีลขณะรบับรกิารนี้ส่วนใหญ่ไดม้าจาก

การเปิดรบัขา่วสารจาก  พนกังานขาย  พนกังานบรกิาร 

3.  กลุ่มปจัจยัทีม่ผีลหลงัการรบับรกิารแลว้  (Post-service  Factors  หรอื  Pre-

delivery  Factors)  ไดแ้ก่ 

 ความสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของลกูคา้ก่อนมารบับรกิาร 

(Conformance  to  Customer  Expectation) 

 ความสมบรูณ์ครบถว้นของบรกิาร 

(Completeness  of  Service) 

 ความคงเสน้คงวา  ดา้นคุณภาพของบรกิาร 

(Consistency  of  Service  Quality) 

 การปฏบิตัต่ิอคาํรอ้งเรยีนของลกูคา้  (Complain  Handling) 

 การคุม้ค่าเงนิ  หรอื  ไมช่อบบรกิารนัน้  (Cost  Effectiveness) 

(หลงัจากลกูคา้ไดร้บับรกิารจนครบถว้นแลว้) 
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กลุ่มที่มผีลหลังการรบับรกิารแล้วจะเป็นจุดที่จะเกิดการตัดสินใจของผู้รบับรกิารว่า

โดยรวมแล้วสิง่ที่ได้รบักบัความคาดหวงัที่มนีี้จะทําให้ผู้รบับรกิารเกดิความพงพอใจสูงหรอืตํ่า

อยา่งไร 

 จากเรื่อง Service  Mix  ดงักล่าวขา้งต้นนี้ทําใหเ้ราไดต้ระหนักว่า  ลูกคา้มไิดม้องการ

บรกิารของเราเพยีงแค่ทีร่าคาของบรกิารแต่เพยีงอย่างเดยีว  ตรงกนัขา้มสําหรบัลูกคา้อกีระดบั

หน่ึงแล้วเขากลบัมองปจัจยัดา้นราคาเป็นประเดน็พจิารณาอนัดบัสุดทา้ยเสยีดว้ยซํ้า  แต่ปจัจยั

แห่งการบรกิารประเดน็อื่นๆ  จะกลบัมาได้รบัการนํามาพจิารณาเปรยีบเทยีบกนัก่อน  ปจัจยั

แห่งการบรกิารเหล่านี้แต่ละตวัลูกคา้จะใชเ้ป็นหน่วยวดั  หรอืมาตรวดัผลการใหบ้รกิารเทยีบกบั

ความคาดหวงัหรอืมาตรฐานในใจของลูกค้า  และลูกค้าจะประเมนิความพอใจในแต่ละปจัจยั  

(ทัง้ 3 กลุ่ม)  ในใจแลว้สรุปรวมออกมาเป็นความรูส้กึสุดทา้ยและสําหรบัในงานวจิยันี้  ผูว้จิยัได้

ศกึษาถงึการใหบ้รกิาร  ณ  จดุรบับรกิารโดยมแีนวคดิทีน่่าสนใจจากนกัวชิาการหลายท่านดงันี้ 

 Karl  Albert  (1985:27)  ไดใ้หค้วามหมายของ  Moment  of  Truth  (MOT)  ไวใ้น

หนังสอื  Service  Americe  ว่าคอื  “ช่วงเวลาโอกาส  หรอืฉากหนึ่งๆ  ทีลู่กคา้ไดม้าสมัผสักบั

ส่วนใดๆ  ของบรษิัท  แมจ้ะใกล้ชดิหรอืจากระยะไกลก็ตามแล้วก่อผลให้เกิดความประทบัใจ  

(ต่อองคก์ร  หรอื  บรษิทัผูใ้หบ้รกิารแห่งนัน้)  หรอืเรยีกว่า  จดุสมัผสับรกิาร”  ม ี 2  ประเภท 

1. Positive  MOT  คอื  ช่วงเวลาทีส่มัผสับรกิารแลว้  (ลกูคา้)  เกดิความพงึพอใจ 

2. Negative  MOT  คอื  ช่วงเวลาทีส่มัผสับรกิารแลว้  (ลูกคา้)  เกดิความพงึพอใจซึง่  

Moment  of  Truth  (MOT)  หรอื  จดุสมัผสับรกิาร  เป็นจดุทีผู่ว้จิยัเหน็ว่าม ี

ความสําคญัในธุรกจิการใหบ้รกิาร  เพราะการแข่งขนักนัพฒันาดา้นเทคโนโลยนีัน้มโีอกาสทีจ่ะ

ตามกันทันเสมอเช่น  การเร่งขยายให้ครอบคลุมทัว่ประเทศไทย  การมบีริการเสรมิพิเศษ

ถงึแมว้่าจะไม่สามารถพฒันาให้มปีระสทิธภิาพเทยีบเท่าบรษิทัในต่างประเทศ  เพราะประเทศ

ไทยมขี้อจํากดัเรื่องลกัษณะภูมปิระเทศ  ก็ตาม  แต่การแข่งขนัที่สําคญัก็คือการพฒันางาน

บรกิาร  (Service)  การบรกิารหลงัการขาย  (Aftermarketing)  และพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 

(Human  Resource  Development)  ซึง่จดัไดว้่าเป็นทรพัยากรหลกัของการดําเนินธุรกจิทุก

ชนิด  และในภาวะเศรษฐกจิตกตํ่าเช่นในปจัจุบนัน้ี  การพฒันาคุณภาพงานบรกิารจงึเป็นสิง่ที่

น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิง่ว่าการตลาดเชงิสมัพนัธภาพจะสามารถยดึเหนี่ยวลูกค้าเอาไว้ใน

ระบบได ้
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กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 

 

 Robert  ChristieMill  and  Alastair  M.Morrison  (1985:5)  ไดก้ล่าวถงึกระบวนการที่

ทาํใหเ้กดิการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร  คอื 

 1.  ความจาํเป็น  (Needs)  ลูกค้ามคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องมกีจิกรรมที่เกี่ยวกบัการใช้

สนิค้าและบรกิารนัน้ๆ  เช่น  นาย ก  มคีวามจําเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสารทางธุรกจิ  ระหว่าง

เดนิทาง 

 2.  ความต้อการ  (Wants)  ไดแ้ก่  ความต้องการทีจ่ะใชส้นิคา้  และบรกิารประเภทนัน้

เช่น  นาย  ก  ตอ้งการใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่พื่อโทรตดิต่องาน 

 3.  วตัถุประสงค ์ (Objectives)  เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เพื่อตอบสนอง  Needs  และ  Wants  

คอื  นาย  ก  มคีวามประสงค ์ คอืตอ้งการความสะดวก  รวดเรว็ในการตดิต่อสื่อสาร 

 4.  การตลาด  (Marketing)  เนื่องจากงานโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด  ดงันัน้

การตลาดจงึเขา้มาเป็นปจัจยัสําคญัอกีปจัจยัหน่ึง  กล่าวคอื  มหีน้าทีส่รา้ง  (creats)  การรบัรู้

และตระหนักถงึ  (awareness)  ทีจ่ะทําใหลู้กคา้เกดิความต้องการทีจ่ะตอบสนองความจาํเป็น

จากตัวอย่างคือ  การตลาดทําหน้าที่มนการสร้างสื่อโฆษณา  เพื่ อให้นาย  ก  ซึ่งมีความ

จําเป็นต้องติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ  (Needs)  ระหว่างเดินทาง  เกิดความต้องการใช้

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ เพื่อโทรตดิต่องาน  (Wants)  โดยแรงจงูใจ 

 5.  (Motivation)  ตอบสนองวตัถุประสงค ์ คอืความรวดเรว็  (Objective)  ซึง่ตอบสนอง

วตัถุประสงคน์ัน้  ทําให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจ  (Satisfaction)  ตาม  Needs  ซึ่งจะเหน็ได้

ชดัเจนจากแผนภาพต่อไปนี้ 
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Awareness 

 

Create 

Needs 

                                                                 Marketing          Want 

 

       Suggest 

                         Satisfaction                       Motivation 

 

 

Objective 

ภาพท่ี  4  :  แสดงกระบวนการตดิสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

(Robert  Christie  Mill  and  Aiastair  M.Morrison  1985  :  5) 

 

 

ขัน้ตอนการด าเนินงานของคณุภาพในการให้บริการ  (Service  Quality) 

 

 ในสภาพการแข่งขนัธุรกิจในปจัจุบนั  ไม่มธีุรกิจใดที่อยู่รอดโดยไม่ได้ทําให้ลูกค้าพึง

พอใจ  ตวัอย่างเช่น  ถ้าท่านไปทานอาหารกลางวนัในรา้นอาหารตามสัง่รา้นนี้  แลว้ไม่พอใจใน

ร้านค้านี้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เช่น  อาหารไม่อร่อย  ไม่สะอาด  บรรยากาศไม่ด ี พูดจาไม่ด ี 

อากาศรอ้น  แม่ค้าแสดงอารมณ์หงุดหงดิ  และอื่นๆ  ถ้าเลอืกได้ในครัง้ต่อไป  ท่านก็จะไม่ไป

รา้นอาหารน้ีอกี  เหน็ไดว้่า  เพยีงรา้นอาหารเลก็ๆ  รา้นหนึ่งทีข่ายอาหารจานละ  35  บาท  ถ้า

ทําให้ลูกค้าไม่พอใจเพยีงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ก็จะทําให้ไม่เกิดการซื้อซํ้า  หรอืใช้บรกิารอย่าง

ต่อเนื่อง  ซึ่งแน่นอนว่าย่อมกระทบถึงความความอยู่รอดของธุรกิจบริการ  จากการวิจัย

โครงการTechnical  Assistance  Research  Program  (TARP)  ของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา  

พบว่าเมื่อผูบ้รโิภคไม่พอใจกบัสนิคา้ทีซ่ือ้มา  ม ี 4%  ทีร่อ้งเรยีนโรงงานผลติ  แต่เมื่อผูบ้รโิภค

ไมพ่งึพอใจใหลู้กคา้ไดม้าก  และความคาดหวงัของลูกคา้กย็่อมมสีูงขึน้เรื่อยๆ  ตามจาํนวนครัง้

ทีม่ารบับรกิารเช่น  เมื่อเราไดเ้ขา้ไปในโรภาพยนตร ์ สิง่ทีต่้องการในอดตีกค็อื  ไดดู้ภาพยนตร์



30 
 

 

อยา่งต่อเน่ือง  ไมข่าดตอน  ไฟไมด่บั  เสยีงชดัเจน  แต่ในปจัจุบนัลูกคา้มคีวามต้องการมากขึน้

เรือ่ยๆ  เช่น  มแีอรเ์ยน็สบาย  สภาพแวดลอ้มด ี หนังสนุก  มองเหน็ชดัเจน  ทีน่ัง่ไม่คบัคบ  มี

ที่จอดรถสะดวกและปลอดภยั  พนักงานในโรงภาพยนตร์ให้บรกิารดีทุกคน  และอื่นๆ  อีก

มากมาย  ซึ่งสิง่เหล่านี้เป็นเพยีงส่วนหนึ่งที่โรงภาพยนตรต์้องออกแบบการบรกิารเพื่อใหลู้กค้า

พงึพอใจ  ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า  ในศตวรรษที่  21  นี้  ธุรกจิบรกิารจะอยู่รอดนัน้จาํเป็นต้องมี

คุณภาพการบรกิารเพื่อทาํใหล้กูคา้เกดิความพอใจ 

ประโยชน์ของธุรกจิทีม่คีุณภาพการบรกิาร  คอื 

-  รกัษาลกูคา้เดมิได ้

- เกดิการซือ้ซํ้า 

- เกดิความแตกต่างในการแขง่ขนั  (ช่วยใหไ้มต่อ้งแขง่ในเรือ่งของสงครามราคา) 

- ลดตน้ทุนจากการทาํงานผดิพลาด 

- ใชต้น้ทุนตํ่าในการเพิม่ลกูคา้ใหม่ 

- เกดิการชมปากต่อปาก 

คุณภาพการบรกิาร  (Service  Quality)  คอื  การดาํเนินการใหบ้รกิารเพื่อสนองความ 

ตอ้งการลกูคา้  (หรอืเกนิความคาดหวงัของลกูคา้) 

ในการดาํเนินการของคุณภาพการบรกิารนัน้  ตอ้งดาํเนินการในพืน้ทีท่ีส่าํคญัทีสุ่ดของ 

องคก์ร  ซึง่กค็อืพืน้ทีท่ีล่กูคา้หรอืผูร้บับรกิารขององคก์าร  เป็นผูบ้อกว่าบรษิทันี้ดหีรอืไม่ด ี ควร

ใช้บรกิารหรอืไม่  นัน่เอง  ซึ่งก็คอืจุดที่สมัผสักบัลูกค้าโดยตรง  (Front-line)  โดยเน้นใน

ช่วงเวลาตัง้แต่ลูกคา้เขา้มารบับรกิารจนรบับรกิารเสรจ็สิน้และกลบัออกไป  ซึง่ตลอดเวลาช่วงนี้

เรยีกว่าโมเมนต์ออฟทรทูซ ์ (Moment  of  Truth,  MOT)  คอืช่วงเวลาทีส่ําคญัทีสุ่ดทีท่ําให้

ลกูคา้ประทบัใจทีสุ่ด 

        ขัน้ตอนการดาํเนินงานของคุณภาพในการใหบ้รกิาร (Service Quality  Implementation)   

สิง่ทีส่าํคญัก่อนการดาํเนินงานในเรือ่ง  คุณภาพการบรกิาร  องคก์ารจาํเป็นต้องไดร้บัการอนุมตัิ

จากผู้บริหารพร้อมทัง้บริหารเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะเอาจริงเอาจังในการดําเนินงาน  

(Management  Commitment)  และตอ้งดาํเนินงานโดยการมสี่วนรว่มของพนกังานทุกคน 
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ขัน้ตอนการดาํเนินงานตัง้แต่เริม่ตน้จนถงึสุดทา้ย  (End-to-End)  ทีใ่หเ้กดิผลต่อองคก์าร  แสดง

ดงัภาพ 
 

 

ภาพท่ี  5  :  แสดงขัน้ตอนการดําเนินงานของคุณภาพในการใหบ้รกิาร 

(Service  Quality  Implementation) 

จากภาพแสดงราละเอยีดในแต่ละขัน้ตอนไดด้งัต่อไปนี้ 

1.  รวบรวมขอ้มลูเรือ่ง  Vision  Mission  และ  Strategy  ของบรษิทั 

2. กําหนดลกูคา้เป้าหมาย 

3. ศกึษาขอ้มลูและผลการปฏบิตังิานในปจัจบุนั  เช่น 

- CSI  (Customer  Satisfaction  index) 

- SLA  (Service  Level  Agreement) 

- คาํรอ้งเรยีนของลกูคา้  Customer  complaint 

- ขอ้มูลอื่นๆ  ณ  สถานที่ปฏบิตังิานจรงิ  เพื่อดูสภาพแวดล้อมโดยรวมบรรยากาศ  

ในการให้บรกิารลูกค้า   ปญัหาที่ลูกค้าได้รบั  ลกัษณะการให้บรกิารของพนักงาน

และอื่นๆ 

4. กําหนดความต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า  โดยการวเิคราะหข์อ้มูลของบริษทั  

และลกูคา้เป้าหมาย 

5. ออกแบบระบบการใหบ้รกิารโดยจาํเป็นตอ้งออกแบบเป็นมาตรฐานอนัประกอบดว้ย 

5.1 ลกัษณะจาํเพาะของการบรกิาร  (Service  Characteristics)  เช่น  สถานทีส่ะดวก  

สะอาด  อุปกรณ์/เครื่องมอื  ทนัสมยั  น่าเชื่อถอื  พนักงานมมีารยาทด ี ตอบคําถาม

ตรงประเดน็  เป็นตน้ 

5.2 ขอ้กําหนดการบรกิาร  (Service  Specification)  เช่น  จาํนวนจุดรบับรกิารเอกสาร

และแบบฟอรม์ที่ใช ้ ชุดพนักงาน  เวลาทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร  กําหนดเวลานานทีสุ่ดที่

ใหล้กูคา้รอคอย 
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5.3  ขัน้ตอนการดําเนินงาน  (Service  Operation  Procedure/Work  Instruction)  เป็น

เอกสารทีใ่ชแ้สดงรายละเอยีดขัน้ตอนการทาํงานของพนักงานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารลูกคา้ทัง้หมด

โดยพนกังานจาํเป็นตอ้งไดร้บัการอบรมก่อนทีจ่ะนํามาใชง้านจรงิ 

5.4  เอกสารอ้างองิ  (Reference  Document)  เช่น  คู่มอืการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราในแต่ละวนั  เป็นตน้  โดยระบบทีอ่อกไวต้อ้งม ี

-  การกําหนดตวัชีว้ดัทีเ่รยีกว่าจุดควบคุม  (Control  Point)  ของทุกกระบวนการที่

ออกแบบ  เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการก่อนที่จะเกิดผลกระทบกบัลูกค้า  เช่น  ในการ

ใหบ้รกิารของรา้นอาหารกส็ามารถกําหนดจดุควบคุมเรือ่งเวลาไดว้่า  หลงัจากทีร่บัออรเ์ดอรจ์าก

ลกูคา้เสรจ็  ลกูคา้จะไดร้บัอาหารทีส่ ัง่ครบทัง้หมดภายในเวลาไม่เกนิ  10  นาท ี และเมื่อสิน้วนั

ทางรา้นก็สรุปจุดควบคุมในเรื่องเวลาการปรุงอาหารได้ว่าเกดิความคลาดเคลื่อนกี่เปอรเ์ซน็ต ์ 

เพื่อจะไดนํ้ามาปรบัปรงุต่อไป 

-  มาตรฐานการใหบ้รกิารลูกคา้  (Service  Quality  Standard)  ถอืว่าเป็นสิง่สําคญั

มากในการดําเนินธุรกิจบรกิารที่ลูกค้ามคีวามต้องการและความคาดหวงัเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  

อย่างต่อเนื่องและมาตรฐานการให้บรกิารที่ลูกค้านี้เองที่ประเทศไทยยงัมน้ีอย  เมื่อท่านลอง

เทียบกับบริษัทต่างชาติที่มาให้บริการจะเห็นได้ว่า  บริษัทต่างชาติเหล่านัน้ได้ออกแบบ

กระบวนการที่มคีุณภาพ  อันจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  และเกิดการซื้อซํ้าอย่าง

ต่อเนื่ อง  โดยมาตรฐานที่กําหนดไว้  ต้องสามารถนําไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาสมกับ

สถานการณ์และเวลาทีเ่ปลีย่นไปไดต้ลอดเวลา  ตวัอย่างเช่นถ้ามาตรฐานการทํางานทีห่นึ่งทีใ่ด  

ได้แสดงมาตรฐานระบุวนัที่ประกาศใช้มากกว่า  3  ปีที่แล้ว  ท่านอาจตัง้ข้อสนันิฐานได้ว่า

พนกังานไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานน้ีหรอืไม ่ มใีครปฏบิตัติาม 

มาตรฐานนี้บ้าง  ระบบการปรบัปรุงกระบวนการทํางานเป็นอย่างไร  หรือมาตรฐานนัน้มี

ประโยชน์ต่อการทํางานหรอืไม่  เพราะในธุรกจิมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทนัต่อ

การแขง่ขนัและสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไป  มาตรฐานจงึควรมกีารปรบัปรงุหรอืยกระดบัอยูเ่สมอ   

6.  ดาํเนินการตามมาตรฐานทีอ่อกแบบไว ้ (Implementing) 

โดยเริม่การฝึกอบรมกบัผูท้ี่ต้องปฏบิตัติามมาตรฐานในทุกระดบั  เช่น  พนักงานระดบั

ปฏบิตักิารกจ็ะไดร้บัการอบรมในรายละเอยีดขัน้ตอนการทํางานทัง้หมด  พนักงานระดบัหวัหน้า

งานก็จะทราบถึงภาพรวมของการปฏบิตังิานและจุดควบคุมต่างๆ  เพื่อใช้ในการควบคุมและ
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ตดิตามการดําเนินงาน  ในขัน้ตอนการดําเนินงานจรงินี้  เป็นขัน้ตอนทีส่ําคญัมาก  เพราะสิง่ที่

ไดด้าํเนินการมาทัง้หมดจะเกดิประโยชน์กต่็อเมือ่ไดนํ้าไปปฏบิตัจิรงิในขัน้ตอนน้ีนัน่เอง 

7. ควบคุมกระบวนการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานและติดตามตรวจวัดและ

ประเมนิผล 

8.  ดาํเนินการปรบัปรงุกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

รวมของคุณภาพการบรกิาร  แสดงไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  6  :  ภาพรวมการบรกิาร 

จากภาพ  เริม่ต้นทีอ่งคก์ารต้องการศกึษาความคาดหวงัของลูกคา้มาประกอบกบั  ทศิทางการ

ดําเนินงานขององคก์าร  จงสามารถออกแบบมาตรฐานในการบรกิาร  และนําความร่วมมอืจาก

พนักงานที่เกี่ยวข้องทัง้หมดดําเนินการส่งมอบบรกิารตามที่ลูกค้าคาดหวงั  และสุดท้ายเมื่อ

ดาํเนินการไปแลว้ตอ้งมกีารตดิตามผลจากตวัชีว้ดัเพื่อนําไปปรบัปรงุอยา่ต่อเนื่อง 

 สรุปในการทําให้คุณภาพการบริการได้ผลนัน้  ปจัจยั  2  ประการที่องค์การต้อง

คาํนึงถงึทีสุ่ด  กค็อื 

1.  การมีส่วนร่วมของพนักงาน  ถ้าทุกสิ่งได้ทําขึ้นมาแล้ว  พนักงานไม่เห็นด้วย  

ไม่ให้ความร่วมมอื  ไม่เปิดใจ  มองว่าไม่มปีระโยชน์ต่อตวัเขาและองค์การแล้ว  

Momentum  ในการขบัเคลื่อนก็จะไม่สมบูรณ์  หรอือาจทําให้ยกเลกิไปในมีสุ่ด  

แนวทางทีจ่ะช่วยไดค้อื  การรบัความเหน็จากพนักงาน  การขอขอ้มลูในเชิงลกึของ

รูค้วามคาดหวงัของลกูคา้ 

ออกแบบมาตรฐานการบรกิารตามความคาดหวงัของลกูคา้ 

จงูใจการกระตุน้ใหพ้นกังานดาํเนินงานตามมาตรฐาน 

ส่งมอบบรกิารตามทีล่กูคา้คาดหวงั 

ปรบัปรงุกระบวนการอยา่งต่อเนื่อง 
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การปฏบิตังิานจากพนักงาน  และต้องมกีารจดัฝึกอบรมเพื่อใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูแก่

พนกังาน  เป็นตน้ 

2.  การมีมาตรฐานและการปฏิบัติตามมาตรฐาน  ในการสร้างมาตรฐานที่เกิด

ประโยชน์และสามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ  กค็อืการสรา้งมาตรฐานจากความคดิเหน็ของ

ผูป้ฏบิตังิานจรงิ  เพราะผูป้ฏบิตังิานจรงิเป็นผูรู้ข้อ้มลูจรงิมากทีสุ่ด  และผูท้ีจ่ะทําให้

ปฏบิตังิานเป็นไปตามมาตรฐานกค็อื  หวัหน้างาน  (Supervisor)  ซึง่จะเป็นผูค้อย

ติดตาม  ควบคุม  และช่วยการปรับปรุงการทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

หัวหน้างานไม่ติดตามการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลให้พนักงานไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานได ้

 

2.5  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนผสมทางตลาด 

 

ทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนผสมการตลาดบรกิาร 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix) คอื เครื่องมอืเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์าง

การตลาดซึง่ประกอบดว้ย  (1)  ผลติภณัฑ ์ (product)  (2)  ราคา  (Price)  (3)  สถานทีห่รอื

ช่องทางในการจดัจาํหน่าย  (Place)  และ  (4)  การส่งเสรมิทางการตลาด  (Promotion)  ใชง้าน

ได้ดีกับธุรกิจผลิตเสื้อผ้า  ในขณะที่ธุรกิจบริการต้องให้ความสําคัญกับปจัจัยอื่นๆ  ที่มี

ความสําคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนัเพิม่เตมิ  บูมส ์ และ  บทิเนอร ์ (Booms  and  Bitner.1981)  

แนะนําเพิม่อกี  3Ps  เพื่อใช้กบัการตลาดบรกิาร  ซึ่งประกอบด้วย  (1)  กระบวนการ  

(Process)  (2)  หลกัฐานทางกายภาพ  (Physical  evidence)  และ  (3)  บุคคล  (People)  

การใหบ้รกิารส่วนใหญ่ปฏบิตักิารโดยใชบุ้คคล  ดงันัน้การคดัเลอืก  การฝึกอบรม  และการจงูใจ

พนักงานมคีวามสําคญัยิง่สามารถสรา้งความแตกต่างและความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้  พนักงาน

ควรมคีวามรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร  มกีารตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่าง

ทนัท่วงท ี มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ และมคีวามสามารถในการแกป้ญัหาได ้  

ความหมายของผลติภณัฑ ์ (The Meaning of Product)  ผลติภณัฑ ์ (Product)  หมายถงึ “วิง่

ใดๆทีนํ่าเสนอเพื่อตอบสนองความจําเป็นหรอืความต้องการของตลาดใหไ้ด้รบัความพงึพอใจ ” 

ดงันัน้จากความหมายนี้ “ผลติภณัฑ”์ จงึมคีวามหมายที่กว้างครอบคลุมถึงทุกสิง่ทุกอย่างที่

สามารถตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของตลาดหรอืผูบ้รโิภคได ้โดยครอบคลุมถงึ 
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 สนิคา้  (Goods)  เป็นผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตนจบัตอ้งได ้เช่น รองเทา้ อาหาร ยา รกัษาโรค  

โทรศพัท ์

 บรกิาร  (Service)  เป็นผลติภณัฑท์ีไ่มม่ตีวัตนจบัตอ้งไมไ่ด ้เช่น การตดัผม การชม 

คอนเสริต์ 

 บุคคล  (Person)  เช่น นกักฬีาทีม่ชีื่อเสยีง ดารา นกัรอ้ง นกัการเมอืง 

 สถานที ่(Place) เป็นสถานทีท่ีส่รา้งความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภคในแงใ่ดหนึ่งได ้เช่น เพื่อ 

การพักผ่อน สถานที่ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้  เช่น 

พระราชวงั อุทยานประวตัศิาสตร ์ เกาะภเูกต็  เขาใหญ่  ถนนขา้วสาร  เป็นตน้ 

 แนวความคดิ  (Idea)  เป็นแนวความคดิทีส่ามารถเป็นทีย่อมรบัไดข้องผูบ้รโิภค 

(ประชาชน) เช่น นโยบายพรรคการเมอืง การรณรงคไ์มส่บูบุหรี ่การรณรงคค์วามประหยดั 

1.  ผลติภณัฑ ์ (Product)  กค็อืสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่ราจะเสนอใหก้บัลูกคา้ แนวทางการ

กําหนดตวั  product  ใหเ้หมาะสมกต็อ้งดวู่ากลุ่มเป้า  หมายตอ้งการอะไร  เช่นตอ้งการน้ําผลไม้

ที ่สะอาด สด ในบรรจภุณัฑถ์อืสะดวก โดยไม่สนรสชาต ิเรากต็้องทําตามทีลู่กคา้ต้องการ ไม่ใช่

ว่าเราชอบหวานกจ็ะพยายามใส่น้ําตาลเขา้ไป แต่โดยทัว่ไปแนวทางทีจ่ะทําสนิคา้ใหข้ายไดม้อียู่

สองอย่างคอืคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์(Product) ประกอบดว้ย ตราสนิคา้ หน้าทีข่องผลติภณัฑ ์

และการใหบ้รกิารหลงัการขาย รายการผลติภณัฑ ์(Product Item) แต่ละประเภทจะเป็นสิง่ใดสิง่

หนึ่งที่สามารถเสนอต่อตลาดเพื่อก่อให้เกดิความสนใจ ความเป็นเจา้ของ และต้องการใช้หรอื

บรโิภคสิง่นัน้เพื่อบําบดัความต้องการ ซึ่งหมายรวมถึงตวัผลติภณัฑ์ บรกิาร บุคคล สถานที ่

องคก์าร และความคดิ 

รายการผลติภณัฑ ์(Product Item) หมายถงึ ลกัษณะของความแตกต่างที่สามารถ

จาํแนกความแตกต่างกบัผลติภณัฑร์ายการอื่นๆ ได ้ไมว่่าจะเป็นความแตกต่างทางดา้น ขนาดส ี

รุ่น ตรายีห่้อ เป็นต้น รายการผลติภณัฑแ์ต่ละรายการนัน้กจิการจะต้องตดัสนิใจในการกําหนด

นโยบายและกลยุทธ์ที่จะต้องพฒันาแต่ละรายการนัน้กิจการจะต้องตัดสินใจในการกําหนด

นโยบายและกลยทุธท์ีจ่ะตอ้งพฒันาผลติภณัฑน์ัน้เสนอต่อตลาด โดยผูว้างแผนผลติภณัฑอ์าจจะ

จาํแนกคดิทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑอ์อกไดเ้ป็น 3 ระดบั คอื 

 ผลติภณัฑห์ลกั (Core Service) หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีม่รีะดบัขัน้พืน้ฐานหรอืระดบัตน้  

ซึ่งสามารถจะจําแนกออกได้ว่าผู้ซื้อนัน้ต้องการซื้ออะไร หรอืผู้บรโิภคตระหนักดวี่าผลติภณัฑ์

หลกัที่เขาต้องการนัน้คืออะไร ผลติภณัฑ์หลกัจะเป็นผลิตภณัฑ์ที่ เป็นประโยชน์หลกั (Core 
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Product) หรอืบรกิารหลกั (Core Service) ทีผู่บ้รโิภคต้องการซือ้และตัง้ใจซือ้ ในการพฒันา

ผลติภณัฑท์ุกรายการนัน้จาํเป็นจะต้องคํานึงถงึขดีความสามารถในการตอบสนองความต้องการ

หลกัของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 ผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตน (Tangible Product) ผูว้างแผนผลติภณัฑจ์ะตอ้งทาํใหผ้ลติภณัฑ ์

หลักนั ้นมีรูปลักษณ์ต่อผู้ซื้อ เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน ถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ควรจะ

ประกอบดว้ยระดบัคุณภาพ (Quality Level) สาลกัษณ์ (Feature) รปูแบบ (Styling) ตราสนิคา้ 

(Brand Name) หบีห่อ  (Packaging) แต่ถา้เป็นตวับรกิารกอ็าจจะมบีางอย่างทีม่ลีกัษณะทํานอง

เดยีวกบัผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตน เช่น คุณภาพของการใหบ้รกิารมลีกัษณะเป็นอุตสาหกรรม วธิกีาร

ใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั คุณภาพของอุปกรณ์ เครือ่งมอื สถานทีใ่นการใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

 ผลติภณัฑค์วบ (Augmented Product) ผูว้างแผนผลติภณัฑจ์ะตอ้งตดัสนิใจใหก้ารบวก 

เพิม่บรกิารลงไปกบัรายการผลติภณัฑ ์และประโยชน์ ซึง่จะต้องเสนอควบไปพรอ้มกบัรายการ

ผลติภณัฑน์ัน้ การสรา้งส่วนควบกบัรายการผลติภณัฑเ์รยีกว่า ผลติภณัฑค์วบซึง่สมารถสงัเกต

ไดด้้วยการให้บรกิารตดิตัง้ การรบัประกนั การส่งมอบและ การใหเ้ครดติ การใหค้วามเอาใจใส่

ลูกค้าเป็นส่วนตวั การรบัคนื ฯลฯ ซึง่ใหคุ้ณค่าแก่ผูใ้ช ้กจิการใดกต็ามที่สามารถสรา้งส่วนควบ

ในรายการผลติภณัฑไ์ด้มากกว่า ย่อมสรา้งความแขง็แกร่งและความสําเรจ็ใหก้บัผลติภณัฑน์ัน้

ได ้

1.1 สินค้าที่มคีวามแตกต่าง โดยการสร้างความแตกต่างนัน้ จะต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้า

สามารถสมัผสัได้จรงิว่าต่างกนัและ ลูกค้าตระหนักและชอบในแนวทางนี้ เช่นคุณสมบตัพิเิศษ 

รปูลกัษณ์ การใชง้าน ความปลอดภยั ความคงทนโดยกลุ่มลกู คา้ทีเ่ราจะจบักจ็ะเป็นลูกคา้ทีไ่ม่มี

การแขง่ขนัมาก (niche market)  

1.2 สนิคา้ทีม่รีาคาตํ่านัน่คอืการยอมลดคุณภาพในบางดา้นทีไ่มส่าํคญัลงไป เช่นสนิคา้ที่

ผลติจากจนี จะมคีุณภาพไม่ด ีนักพอใชง้านได้ แต่ถูกมากๆหรอื สนิคา้ทีเ่ลยีนแบบแบรนดด์งัๆ 

ในซุปเปอรส์โตรต่างๆ  

ผลติภณัฑท์ี่นําออกสู่ตลาดในปจัจุบนั ถ้าจะพจิารณาถงึลกัษณะของผลติภณัฑแ์ล้วจะ

เห็นได้ว่าการจําแนกสนิค้าออกตามประเภทที่มลีกัษณะแตกต่างกนั การกําหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดนัน้ 

เริม่ตน้ดว้ยการจาํแนกผลติภณัฑอ์ยา่งถูกตอ้ง การจาํแนกผลตินัน้จะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม

ใหญ่ๆ คอื 
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สนิคา้อุปโภคบรโิภค (Consumer Goods) สนิคา้อุปโภคบรโิภค หมายถงึ สนิคา้ทีถู่ก

ซื้อโดยผู้บรโิภคคนสุดท้ายเพื่อนําไปใช้สอยด้วยตวัเอง สนิค้าประเภทนี้มมีากหลายประเภท 

แตกต่างกนัออกไปตามนิสยัและแรงจงูใจในการซือ้และความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

สนิค้าสะดวกซื้อ (Convenience Goods) สนิค้าประเภทนี้เป็นสนิค้าที่หาซือ้ไดอ้ย่าง

ง่ายดาย สะดวกในการซื้อโดยไม่ต้องใชค้วามพยายามในการเดนิเลอืกซื้อหรอืเปรยีบเทยีบซื้อ

ลกัษณะทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าเป็นสนิคา้สะดวกซือ้ คอื 

 เป็นสนิคา้ไม่คงทนถาวร (Non-durable products) และเป็นสนิคา้ทีโ่ดยปกตใิชอ้ยู่เป็น

ประจาํและซือ้บ่อยๆ 

 เป็นสนิคา้ทีร่าคาไมแ่พง 

 เป็นสนิคา้ทีผู่ซ้ ือ้มกัจะซือ้โดยตราสนิคา้ทีเ่คยซือ้เป็นประจาํ 

 เป็นสินค้าที่ผู้ซื้อมนีิสยัและการตัดสนิใจซื้ออย่างรวดเรว็และง่ายๆ โดยไม่ต้องมกีาร

เปรยีบเทยีบคุณภาพและราคากบัตราสนิคา้ทีม่กีารแขง่ขนั 

 เป็นสนิคา้ทีม่ลีกัษณะเน้นหนกัถงึความสะดวก ซึง่ลกูคา้จะหาซือ้ไดจ้ากร้านคา้ปลกีแทบ

ทุกประเภทโดยทัว่ไป 

สนิคา้สะดวกซือ้นี้ยงัสามารถแบ่งออกเป็นประเภทยอ่ยไดอ้กี 3 ประเภท คอื 

 สนิคา้ฉุกเฉินซือ้ (Emergency Goods) หมายถงึ สนิคา้สะดวกซือ้ประเภททีล่กูคา้เกดิม ี

ความต้องการอย่างปจัจุบนัทนัด่วนที่จะต้องซื้อและขาดไม่ได้ หรอืจําเป็นต้องแสวงซื้อสนิค้า

นัน้ๆ มาใชใ้หท้นัท่วงท ี

 สนิคา้ดลใจซือ้ (Impulse Goods) หมายถงึ สนิคา้ทีซ่ือ้โดยมไิดม้กีารสางแผนมาก่อน 

 แต่ลกูคา้พบเหน็เมื่อสนิคา้นัน้วางไวล้่อตาและถูกดลใจในรปูร่าง สสีนั กลิน่ ฯลฯ ซึง่รา้นคา้วาง

ไว้หรอืจดัแสดงไว้ล่อตาล่อใจบนหิ้งตรงช่องทางออกเพื่อชําระเงนิ ทีลู่กค้าสามารถหยบิได้ง่าย 

เช่น วารสาร ยาหมอ่ง ใบมดีโกน ปากกา ดนิสอ 

 สนิคา้อุปโภคบรโิภคประจาํ (Staple Goods) หมายถงึ สนิคา้สะดวกซือ้ทีล่กูคา้มกัจะซือ้ 

เป็นประจาํในปรมิาณมากๆ และไดม้กีารวางแผนทีจ่ะซือ้มาก่อน การซือ้แต่ละครัง้อาจจะซือ้ทลีะ

น้อย เพราะโดยมากจะเป็นสนิค้าที่เรยีบง่าย เช่น หมู เน้ือ ขนมปงั ฯลฯ นอกจากนัน้ลูกค้ายงั

จําเป็นที่จะต้องมกีารทยอยซื้อบ่อยครัง้ ลักษณะที่สําคญัและเหน็ได้ชดั ได้แก่ ผู้ซื้อจะใช้ความ

พยายามเพยีงเลก็น้อยในการจดัหาซือ้ 

 สนิคา้เปรยีบเทยีบซือ้ (shopping Goods) สนิคา้ประเภทนี้ลกูคา้มกัจะซือ้เมือ่ไดม้กีาร 
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เปรยีบเทยีบถงึความเหมาะสมในด้านราคา คุณภาพ รูปแบบของสนิค้า ฯลฯ เป็นสนิค้าที่ต้อง

เสาะแสวงซื้อบ้าง ซึง่มกีารวางจาํหน่ายในรา้นคา้ปลกีต่างๆ น้อยกว่าสนิค้าสะดวกซือ้ ลกัษณะ

ของสนิคา้ประเภทนี้กค็อื 

 เป็นสนิคา้ประเภทคงทนถาวร (Durable Goods) และอายกุารใชง้านนาน 

 เป็นสนิคา้ทีม่รีาคาค่อนขา้งสงู 

 เป็นสนิคา้ทีล่กูคา้จาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึตราสนิคา้ คุณภาพ ประโยชน์การใชเ้ป็นอนัดบั 

แรก และราคา 

 เป็นสนิคา้ทีล่กูคา้จะใชเ้วลานานในการตดัสนิใจซือ้ เพราะตอ้งใชค้วามพนิิจพเิคราะห์ 

และเปรยีบเทยีบในการซือ้ 

สนิคา้เปรยีบเทยีบซือ้  สามารถแบ่งออกเป็นประเภทยอ่ยไดอ้กี 2  ประเภท  คอื 

 สนิคา้แบบเดยีวกนัทีซ่ือ้โดยเปรยีบเทยีบ  (Homogeneous  Shopping  Goods)   

สนิค้าประเภทนี้จะมลีกัษณะรูปร่างโดยทัว่ๆ ไป  คล้ายคลงึกันมาก  เช่น  โทรทศัน์  ตู้เย็น  

เครื่องซกัผา้  ฯลฯ  ลูกคา้เหน็ว่ารปูร่าง  คุณภาพ  ความเหมาะสมของสนิค้าอรรถประโยชน์ใน

การใช้และให้คุณค่าทางใจแก่ผู้ใช้  ไม่แตกต่างกนั  ผู้ซื้อจะใช้เกณฑร์าคาเป็นประเด็นหลกัใน

การตดัสนิใจสนิคา้กลุ่มนี้ 

 สนิคา้ต่างแบบทีซ่ือ้โดยเปรยีบเทยีบ  (Heterogeneous  Shopping  Goods)  เป็น 

สนิคา้ทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัเพราะฉะนัน้ลูกคา้จะมกีารเปรยีบเทยีบทางดา้นคุณภาพ  รปูแบบ  

ความเหมาะสม  ฯลฯ  โดยราคาเป็นเองรองลงมา  เช่น  สนิคา้ประเภทเสือ้ผา้ทีแ่ตกต่างกนัตาม

คุณภาพ  ฝีมอืการตดัเยบ็  รปูแบบ  เครือ่งเรอืนและเฟอรน์ิเจอร ์ ต่างกนัตามคุณภาพ  รปูแบบ  

และการประกอบ  เป็นตน้ 

 สนิคา้คา้เจาะจงซือ้ (Specially Goods)สนิคา้ประเภทนี้เป็นสนิคา้ทีล่กูคา้ตอ้งใชค้วาม 

พยายามอยา่งมากในการแสวงหาและมคีวามตัง้ใจซือ้ การจะใชส้นิคา้อื่นมาทดแทนยงัต้องอาศยั

เวลาในการตดัสนิใจนานกว่าจะซือ้ หรอืมคีวามลงัเลและคดิอยู่นานทีจ่ะยอมรบัสนิคา้ทดแทนนัน้ 

เช่น นาฬิการาคาแพง รถยนต์รุ่นพเิศษ เสื้อผ้าตราพเิศษและแบบพเิศษทําจากต่างประเทศ 

ผา้ลูกไมส้วสิ ฯลฯ ซึง่ล้วนแต่มลีกัษณะเด่นเป็นพเิศษซึ่งสามารถบ่งบอกระดบัผูใ้ช้รสนิยมผู้ใช ้

ตลอดจนสถานะของผูใ้ช ้

 สนิคา้ไมแ่สวงซือ้ (Unsought Goods) เป็นสนิคา้ทีล่กูคา้มไิดรู้จ้กัหรอืมคีวามรูเ้กี่ยวกบั 
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สนิคา้ประเภทนี้มาก่อน หรอือาจจะรูจ้กัมาบา้งแต่มไิดใ้หค้วามสนใจที่จะต้องแสวงรู ้ลกัษณะของ

สนิค้าประเภทนี้มกัจะเป็นสนิค้าใหม่ๆ ที่ออกสู่ตลาด หรอืเป็นสนิค้าใหม่ที่มเีทคโนโลยใีหม่ๆ 

โดยผูผ้ลติจะเป็นผูป้ระดษิฐค์ดิคน้ขึน้มาแลว้นําออกสู่ตลาดโดยใชค้วามพยายาม ในการส่งเสรมิ

การตลาดสูง เช่น ทุ่มโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พื่อแนะนําการตลาด และในขณะเดยีวกนั การจดั

จาํหน่ายกจ็ะกระจายออกไปเพื่อใหผู้้บรโิภคได้รูจ้กัผ่านตาและตระหนักว่ายงัมสีนิค้าประเภทนี้

เพิม่เขา้สู่ตลาด 

2.  ราคา  (Price)  คอือตัราในการแลกเปลีย่นผลติภณัฑร์ะหว่างกนัในตลาด โดยใชเ้งนิ

เป็นสื่อกลาง ในปจัจบุนัราคาเป็นปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัต่อการบรหิารงานการตลาดอย่างมาก ซึง่

ผู้บริหารการตลาดจะต้องกําหนดกลยุทธ์ด้านราคาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

สภาวการณ์ต่างๆ อาท ิสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมและกรอบการตดัสนิใจซื้อของ

ผูบ้รโิภค ระดบัความรุนแรงของการแข่งขนัในตลาด ความสอดคล้องกบักลยุทธ์ทางการตลาด

ดา้นอื่นๆ รวมถึงการประยุกต์ทฤษฏเีศรษฐศาสตร์เกี่ยวกบักฎเกณฑ์ของอุปสงค์ (Demand) 

และอุปทาน (Supply) มาเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจกําหนดกลยุทธ์ด้านราคา เพื่อให้

ผลติภณัฑม์รีะดบัทีเ่ป็นน่าพอใจขององคก์ร คอื สามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ขององคก์ร 

และเหมาะสมกบัระดบัความสามารถหรอืกําลงัซือ้ของผูบ้รโิภคในตลาดอย่างไรกต็าม โดยทัว่ไป

แลว้การกําหนดกลยทุธด์า้นราคาขององคก์รธุรกจิในช่วงเวลาทีผ่่านมา มกัจะคํานึงถงึต้นทุนการ

ผลติและการดําเนินงาน (Cost) ตามวธิกีารทีเ่รยีกว่า Markup Pricing มากกว่าทีจ่ะพจิารณาถงึ

ปจัจยัดา้นต่าง ขางต้นอย่างรอบดา้น จงึเป็นทีม่าของการสูญเสยีโอกาสทางการตลาดและธุรกจิ

ได ้เช่นการกําหนดราคาของผลติภณัฑ ์โดยไม่มคีวามสอดคลอ้งหรอืเหมาะสมกบัตําแหน่งและ

ภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑใ์นตลาด ดงัจะเหน็ได้จาก การปรบัราคาจําหน่ายบุหรีไ่ทยตรายีห่้อ

ต่างๆ ของการกําหนดกลยุทธ์ด้านราคา จึงนับเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของผู้บริหาร

การตลาดต่อการกําหนดกลยุทธ์ หรอืระดบัราคาจําหน่ายของผลิตภณัฑ์ในตลาดให้มคีวาม

เหมาะสมต่อปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ และประสานไดอ้ยา่งลงตวักบักลยทุธท์างการตลาดดา้นอื่นๆ 

 การกําหนดราคาในการส่งเสรมิการตลาด (Promotion Pricing) การรณรงค์ส่งเสรมิ

การตลาด เพื่อเพิม่ยอดขายใหแ้ก่ผลติภณัฑข์ององคก์ร ผูบ้รหิารการตลาดในปจัจุบนัจะนิยมใช้

การลดราคาเป็นเครื่องมอืในการกระตุ้นหรอืจงูใจผูบ้รโิภคใหเ้กดิความต้องการและตดัสนิใจซื้อ

ผลติภณัฑน์ัน้ๆ หรอือาจจะเป็นการเขา้รว่มโครงสรา้งการส่งเสรมิการขายของรา้นคา้ต่างๆ ทีไ่ด้

จดัขึน้เช่น “มดิไนทเ์ซลส”์ “ถงึก่อนมสีทิธก่ิอน” หรอื “เดอะมอลล ์ลดกระหน่ํา” เป็นตน้ 
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 การกําหนดราคาผลติภณัฑท์ีเ่ป็นผลพลอยไดจ้ากผลติภณัฑห์ลกั (By Product Pricing) 

การกําหนดราคาของผลติภณัฑด์งักล่าวดงักล่าว จะพจิารณาจกต้นทุนในการนําผลพลอยไดม้า

ผลติต่อตน้ทุนการการเกบ็รกัษา หรอืการขนส่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ จะคุม้ค่า

กบัราคาของผลติภณัฑท์ีเ่ป็นผลพลอยไดห้รอืไม ่ซึง่รายไดท้ีอ่งคก์รไดร้บัจะไปชดเชยต้นทุนการ

ผลติผลติภณัฑห์ลกัขององค์กรที่จะเป็นการส่งเสริมศกัยภาพด้านการแข่งขนัในตลาดให้สูงขึน้

จากปจัจยัด้านราคา เช่น สหฟาร์ม มกีิจกรรมเลี้ยงไก่เพื่อจดัส่งเป็นวตัถุดบิแก่อุตสาหกรรม

อาหารเป็นหลกั และมผีลพลอยไดจ้ากการคดัเลอืกไก่ทีไ่ม่ไดข้นาดตามต้องการ มาจดัทําเป็นไก่

พะโลแ้ละอื่น เพื่อจาํหน่ายเป็นอาหารถุงใหแ้ก่ผูบ้รโิภคในตลาดสดยา่นบางกะปิ เป็นตน้ 

 การเปลีย่นแปลงราคา กลยุทธแ์ละเกณฑก์ารกําหนดราคาผลติภณัฑ ์ตามทีไ่ดก้ล่าวถงึ

ในข้างต้น จําเป็นที่จะต้องได้รบัการปรบัเปลี่ยนให้มคีวามเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมและ

ช่วงเวลาทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น การเขา้สู่ตลาดของคู่แข่งขนั จาํนวนคู่แข่งขนัในตลาด ศกัยภาพ

ของแขง่ขนั ค่าขนส่ง และต้นทุนการผลติเพิม่สูงขึน้ หรอืแมแ้ต่ของเงนิทีอ่าจสูงขึน้หรอืตกตํ่าลง

รวมถงึการปรบัเปลี่ยนกลยุทธท์างการตลาดขององคก์ร เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัใน

ตลาด และคงความสามารถในการบรรลุประสงคข์ององคก์ร เหล่าน้ีลว้นเป็นปจัจยัใหจ้าํเป็นต้อง

ปรบัเปลี่ยนระดบัราคาจําหน่ายผลติภณัฑ์ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปรบัลดราคาหรอืเพิ่ม

ราคาใหสู้งขึน้ Price ราคาเป็นสิง่ทีค่่อนขา้งสําคญัในการตลาด แต่ไม่ใช่ว่า คดิอะไรไม่ออกกล็ด

ราคาอย่างเดยีว เพราะการลดราคาสนิค้าอาจจะไม่ได้ช่วยให้การขายดขีึน้ได้ หากปญัหาอื่นๆ 

ยงัไม่ได้รบัการแก้ไข การตัง้ราคาในที่นี้จะเป็นการตัง้ราคาให้เหมาะสม กับผลิตภณัฑ์ และ

กลุ่มเป้าหมายของเรา เช่นหากเราขายเสือ้ผา้ทีจ่ตุจกัร ราคาอาจจะต้องถูกหน่อย แต่ถ้าหากขาย

ทีส่ยาม หากตัง้ราคาถูกไปเช่น 199 บาท กลุ่มทีเ่ป็นเป้าหมายอยากใหซ้ือ้อาจจะไม่ซือ้ แต่คนที่

ซือ้อาจจะเป็นคนอกีกลุ่มซึง่มน้ีอยกว่า และไมคุ่ม้ทีจ่ะขายแบบนี้ในสยาม ยิง่ไปกว่านัน้หากราคา 

และรปูลกัษณ์สนิคา้ไมเ่ขา้กนั ลกูคา้กจ็ะเกดิความขอ้งใจและอาจจะกงัวลทีจ่ะซือ้ เพราะราคาคอื

ตวับ่งบอกภาพลกัษณ์ของสนิคา้ทีส่ําคญัทีสุ่ด อย่างไรกต็าม ในดา้นการทําธุรกจิขนาดย่อมแลว้ 

ราคาที่เราต้องการอาจไม่ได้คดิอะไรลกึซึ้งขนาดนัน้ แต่จะมองกนัในเรื่องของตวัเลขซึง่จะมวีธิี

กําหนดราคางา่ยต่างๆ ดงันี้ 

 กําหนดราคาตามลูกค้า คอืการกําหนดราคาตามที่เราคิดว่า ลูกค้าจะเต็มใจจ่าย ซึ่ง

อาจจะไดม้าจากการทาํสํารวจหรอืแบบสอบถาม 
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 กําหนดราคาตามตลาด คอืการกําหนดราคาตามคู่แข่งในตลาด ซึง่อาจจะตํ่ามากจนเรา

จะมกีําไรน้อย ดงันัน้หากเราคดิที่จะกําหนดราคาตามตลาด เราอาจจะต้องมานัง่คดิคํานวณ

ยอ้นกลบัว่า ตน้ทุนสนิคา้เป็นเท่าไรเพื่อจะไดก้ําไรตามทีต่ ัง้เป้า แลว้มาหาทางลดตน้ทุน 

 กําหนดราคาตามต้นทุน+กําไร วธินีี้เป็นการคํานวณว่าต้นทุนของเราอยู่ที่เท่าใด แล้ว

บวกค่าขนส่ง ค่าแรงของเรา บวกกําไร จงึได้มาซึ่งราคา แต่หากราคาที่ได้มาสูงมาก เราอาจ

จาํเป็นตอ้งมกีารทาํประชาสมัพนัธ ์หรอืปรบัภาพลกัษณ์ ใหเ้ขา้กบัราคานัน้ 

3.  การจดัจาํหน่าย  (Place)  คอืวธิกีารนําสนิคา้ไปสู่มอืของลูกคา้ หากเป็นสนิคา้ทีจ่ะ

ขายไปหลายๆแห่ง วธิกีารขายหรอืการกระจายสนิคา้จะมคีวามสําคญัมาก หลกัของการเลอืกวธิี

กระจายสนิคา้นัน้ไม่ใช่ขายให้มากสถานทีท่ี่สุดจะดเีสมอ เพราะมนัขึน้อยู่กบัว่า สนิค้าของท่าน

คอื อะไร และกลุ่มเป้าหมายท่านคอืใคร เช่นของใชใ้นระดบับน ควรจะจาํกดัการขายไม่ใหม้มีาก

เกนิไป เพราะอาจจะทําให้เสยีภาพ ลกัษณ์ได้สิง่ที่เราควรจะคํานึงอกีอย่างของวธิกีารกระจาย

สนิค้าคอืต้นทุนการกระจายสนิค้า อาจจะกระจายได้ทัว่ถงึ แต่อาจจะมตี้นทุนที่สูงกว่า หากจะ

กล่าวถงึธุรกจิที่เป็นการขายหน้ารา้นPlace ในทีน่ี้ก็คอื ทําเล ซึ่งก็ควรเลอืกที่ใหเ้หมาะสมกบั

สนิคา้ของเราเช่นกนั อย่าง มาบุญครองกบั สยามเซน็เตอร ์จะมกีลุ่มคนเดนิทีต่่างออกไป และ

ลกัษณะสนิคา้และราคากไ็ม่เหมอืนกนัดว้ยทัง้ๆทีต่ ัง้อยู่ใกลก้นั ท่านควรขายทีใ่ดกต็้องพจิารณา

ตามลกัษณะสนิค้า ผู้ผลติจะผลติสนิค้าคุณภาพดเีพยีงใดก็ตาม สนิค้านัน้คงใช้ประโยชน์ได้ใน

กลุ่มผู้บรโิภคจํานวนน้อยเท่านัน้ ถ้าผู้ผลติไม่ทราบว่าสนิค้าที่ผลติขึ้นมาแล้วจะไปขายที่ไหน 

การจําหน่ายหรอื การอธบิายถงึPlace เป็นการศกึษาถงึกจิกรรมและสถาบนัการตลาดที่สรา้ง

อรรถประโยชน์ทางด้านเวลา สถานที่และความเป็นเจ้าของ เพื่อสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคในตลาดเป้าหมายได ้

รปูแบบพืน้ฐานของช่องทางจาํหน่าย เมื่อกจิการไดผ้ลติสนิคา้ออกมาไดแ้ลว้พรอ้มทีจ่น

กระจายสนิคา้เขา้สู่ตลาด โดยจะต้องพยายามเลอืกช่องทางการจาํหน่ายใหเ้หมาะสมและดทีีสุ่ด

สาํหรบัสนิคา้ของตน ลกัษณะของช่องทางการจดัจาํหน่ายอาจกําหนดรปูแบบใหเ้ป็นช่องทาการ

จาํหน่ายทางตรง (Direct Channel) กบัช่องทางการจาํหน่ายทางอ้อม (Indirect Channel) ดงัรปู

หน้าต่อไปนี้ 

ช่องทางจาํหน่ายทางตรง (Direct Channel) คอืการทีผู่ผ้ลติไดท้ําการจดัจาํหน่ายสนิคา้

หรอืบรกิาร ไปยงัผูบ้รโิภค ผูซ้ื้อสนิคา้หรอืบรกิาร หรือผู้ใช้สนิค้าทางอุตสาหกรรมโดยตรงโดย

ไมผ่่านคนกลางทางการตลาด 



42 
 

 

ช่องทางการจดัจําหน่ายทางอ้อม(Indirect Channel) คอืการที่ผูผ้ลติไม่ได้ทําการจดั

จาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิาร ไปยงัผูบ้รโิภค ผูซ้ือ้สนิคา้หรอืบรกิารหรอืผูใ้ชส้นิคา้ทางอุตสาหกรรม

โดยตรง แต่จะจดัจาํหน่ายผ่านคนกลางทางการตลาดในรปูแบบต่างๆ ทีเ่หมาะสม 

การเลอืกช่องทางการจดัจาํหน่าย การจะเลอืกใช้ช่องทางการจดัจําหน่ายโดยตรง หรอื

โดยผ่านคนกลางประเภทใดเป็นเรื่องทีผู่บ้รหิารการตลาดจะต้องพจิารณาหลายๆปจัจยัประกอบ

โดยรอบคอบ เพื่อเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และนําผลิตภัณฑ์นั ้นไปสู่ตลาด

เป้าหมายได้ในเวลาที่เหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยดัที่สุด ปจัจยัที่ต้องพิจารณาในการ

ตดัสินใจเลอืกช่องทางการจําหน่ายที่เหมาะสม 4 เรื่อง คอื ตลาด ผลิตภณัฑ์ ผู้ผลิต และ คู่

แขง่ขนั 

4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion)  คอืการทํากจิกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกค้าถงึ

ลกัษณะสนิค้าของเราเช่นโฆษณาในสื่อต่างๆ หรอืการทํากจิกรรม ที่ทําใหค้นมาซื้อสนิค้าของ

เรา เช่นการทําการลดราคาประจําปี หากจะพูดในแง่ของธุรกิจขนาดย่อม การโฆษณาอาจจะ

เป็นสิง่ทีเ่กนิความจาํเป็นเพราะจะตอ้งใชเ้งนิ จะมากหรอืน้อยก ็ขึน้กบั ช่องทางทีเ่ราจะใช ้ทีจ่ะดี

และอาจจะฟรคีอื สื่ออนิเตอรเ์น็ต ซึง่มผีูใ้ชเ้พิม่จาํนวนขึน้มากในแต่ละปี สื่ออื่นๆทีถู่กๆ กจ็ะเป็น

พวก ใบปลวิ โปสเตอร ์หากเป็นสื่อทอ้งถิน่กจ็ะม ีรถแห่ วทิยทุอ้งถิน่ หนังสอืพมิพท์อ้งถิน่ วธิใีน

การเลอืกสื่อนอกจากจะดเูรือ่งค่าใชจ้า่ย แลว้ควรดเูรือ่งการเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายดว้ย เช่นหากจะ

โฆษณาใหก้ลุ่มผูใ้หญ่ โดยเลอืกสื่ออนิเตอรเ์น็ต(เพราะฟร)ี ก็อาจจะเลอืก เวบ็ไซต์ทีผู่้ใหญ่เล่น 

ไมใ่ชเ้วบ็ทีว่ยัรุน่เขา้มาคุยกนั  

 การส่งเสรมิการตลาดและส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึง่องค์กรใชเ้พื่อแจง้ข่าวสารและจงูใจตลาดเกี่ยวกบั

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารขององคก์รซึง่ต้องอาศยักระบวนการตดิต่อสื่อสารขอ้มลูระหว่างผูข้ายและ

ผูซ้ือ้เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ 

 ส่วนประสมทางการตลาด  (Promotion Mix)  หมายถงึ เครื่องมอืการตดิต่อสื่อสารทาง

การตลาดเพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจตลาด สร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซื้อของตลาด ส่วน

ประสมทางการส่งเสรมิการตลาด ประกอบดว้ย 5 ประการคอื 

4.1  การโฆษณา  (Advertising)   

4.2  การขายโดยพนกังานขาย  (Personal Selling) 

4.3  การส่งเสรมิการขาย  (Sales Promotion) 



43 
 

 

4.4  การใหข้า่ว และการประชาสมัพนัธ ์ (Publicity and Public Relation) 

4.5  การตลาดโดยตรง  (Direct marketing) 

4.1.1  การโฆษณา  (Advertising)  เป็นกจิกรรมในการเสนอขา่วสาเกีย่วกบัองคก์าร และ 

ผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืความคดิทีต่อ้งมกีารจา่ยเงนิ โดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

4.2.1  การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกจิกรรมการแจง้ข่าวสารและจูงใจ

ตลาดโดยใชบุ้คคล 

4.3.1  การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) หมายถงึกจิกรรมการส่งเสรมิ ทีน่อกเหนือจาก 

การโฆษนา การขายโดยใชพ้นักงาน และการใหข้่าว และการประชาสมัพนัธซ์ึง่สามารถกระตุ้น

ความสนใจการทดลองใช ้หรอืการซือ้โดยลกูคา้ขัน้สุดทา้ย หรอืบุคคลอื่นโดยช่องทาง 

4.4.1  การใหข้า่ว และการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and Public Relation) การใหข้า่ว เป็นการ 

ส่งเสรมิการขายโดยไม่ใชบุ้คคลโดยไม่มกีารจ่ายเงนิจากองค์กรทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการให้

ขา่วนัน้ การประชาสมัพนัธห์มายถงึ “การตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มทีเ่ป็นลกูคา้และไมใ่ช่ลกูคา้ ซึง่ 

ประกอบด้วย ประชาชนทัว่ไป พนักงานองค์กร ผูถ้อืหุ้น และหน่วยราชการ หรอือาจ หมายถงึ 

ความพยายามที่มกีารวางแผนโดยองคก์รหนึ่งเพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร ใหเ้กดิกบักลุ่มใด

กลุ่มหนึ่ง” การใหข้า่วจงึเป็นกจิกรรมหนึ่งของการประชาสมัพนัธ์ 

 ความสําคัญของการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาดเป็นตัวกระตุ้นความ

ตอ้งการซือ้ดงันัน้จงึมคีวามจาํเป็นทีต่อ้งอาศยัการส่งเสรมิการตลาดดว้ยเหตุผลต่อไปนี้ 

 ระยะทางระหว่างผู้ผลิตและผู้บรโิภคอยู่ห่างไกลกันและจํานวนลูกค้าที่คาดหวังก็มี

จาํนวนเพิม่ขึน้ ดว้ยเหตุนี้ทาํใหก้ารตดิต่อสื่อสารทางการตลาดมคีวามสําคญัมากขึน้ 

 การติดต่อสื่อสารไปยงัผู้บรโิภคนัน้ไม่เพียงพอ จําเป็นต้องติดต่อสื่อสารโดยผ่านคน

กลาง โดยตอ้งใหข้อ้มลูแก่คนกลาง แลว้คนกลางจะตอ้งส่งเสรมิไปยงัผูบ้รโิภคอกีต่อ 

 เนื่องจากการแข่งขนัรุนแรงขึน้ไม่ว่าจะเป็นการเสนอผลติภณัฑเ์พื่อสนองความต้องการ

พืน้ฐานหรอืสนองความต้องการดา้นจติวทิยาของลูกคา้จะทําใหลู้กคา้มทีางเลอืกในการ

ซือ้สนิคา้มากยิง่ขึน้ดว้ยเหตุน้ีโปรแกรมการส่งเสรมิทีด่เีท่านัน้ทีจ่ะเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย

และจงูใจกลุ่มเป้าหมายใหเ้กดิความตอ้งการซือ้ได ้

 การส่งเสรมิการตลาดจะมคีวามจาํเป็นมากในภาวะเศรษฐกจิตกตํ่าเนื่องจากในช่วงนัน้

ไม่มปีญัหาด้านผลติภณัฑ ์หรอืช่องทางการจดัจําหน่ายและราคาสนิค้ายงัคงเดมิ แต่
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บุคคลขาดอํานาจซื้อ ดงันัน้การส่งเสรมิทางการตลาดจงึเป็นเครื่ องมอืที่จะสามารถ

กระตุน้ยอดขายได ้

4.5.1  การตลาดโดยตรง  (Direct Marketing)   คอืองคก์ารสื่อสารทางตรงกบัลูกค้า

เป้าหมายเมื่อทําใหเ้กดิการตอบสนองและ/หรอืธุรกรรม ประเพณีนิยม การตลาดโดยตรงไม่ได้

ถูกพจิารณาเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาด อย่างไรก็ตาม เพราะว่า

การตลาดทางตรงกลายเป็นส่วนประกอบที่สําคญัของแผนงาน IMC ขององค์การจาํนวนมาก

และมกัเกี่ยวขอ้ง จุดมุ่งหมายงบประมาณและกลยุทธ์ที่แยกจากกนั เรามองการตลาดทางตรง

เหมอืนหนึ่งเป็นส่วนประกอบของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดการตลาดทางตรงเป็น

มากกว่าการขายทางไปรษณีย์ (Direct mail) และแคตตาลอ็กการสัง่ซือ้ทางไปรษณีย ์(mail – 

order catalogs) และเกี่ยวข้องกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยการจดัการฐานข้อมูล 

(database management) การขายตรง (direct selling) การตลาดทางสื่อสาร (Telemarketing) 

และการโฆษณาตอบสนองทางตรง (direct-response advertising) โดยวธิกีารขายทางไปรษณีย์

และการกระจายเสยีงและสื่อสิง่พมิพป์ระเภทต่าง ๆ 

 กจิกรรมการส่งเสรมิควรจะมต่ีอหรอืไมเ่มือ่ดมีานดม์มีากหรอืมมีากเกนิความสามารถใน 

การผลติ คําตอบ คอืควรจะมอียู่เพื่อเตือนความทรงจําเนื่องจากตลาด มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา และความภกัดขีองลกูคา้เป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอน ลกูคา้เก่าอาจจะเปลีย่นใจและลูกคา้ใหม่

อาจจะเกดิขึน้จากการโฆษณา 

การพิจารณางบประมาณสําหรบัการส่งเสรมิการตลาดผู้บรหิารต้องทราบถึงวิธีการ

กําหนดงบประมาณในการส่งเสรมิการตลาดซึง่มดีว้ยกนั 4 วธิดีว้ยกนัคอื 

 ตามเปอรเ์ซน็ตข์องยอดขาย 

 ตามปรมิาณงานและวตัถุประสงค ์

 ตามเงนิทุนทีม่อียู่ 

 ตามคู่แขง่ขนั 

 5. ดา้นกระบวนการ (Process)  เป็นส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มคีวามสําคญัอย่างยิง่
ต่อการอยู่รอดและความสําเรจ็ของธุรกจิบรกิาร  เนื่องจากการผลติและการส่งมอบบรกิารต้อง
อาศยักระบวนการบรกิาร  ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัขัน้ตอน  วธิกีาร  งานประจําและงานต่างๆ  ที่ต้อง
ปฏบิตัติามกําหนดเวลา  รวมถงึกจิกรรมต่างๆ  ในการส่งมอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหก้บัลูกคา้  
อุปสรรคในการพฒันาบรกิารใหม่และปรบัปรุงบรกิารที่ดําเนินการอยู่แล้ว  คอื ไม่สามารถจะ
อธิบายและวาดภาพการบริการ  ณ  ขัน้ตอนที่เริ่มพัฒนาแนวความคิด  ขัน้ตอนพัฒนา
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ผลติภณัฑ ์ และขัน้ตอนการทดสอบตลาด  ปจัจยัหลกัในการกําหนดรายละเอยีดของการบรกิาร
ให้ตรงกับความคาดหวงัของลูกค้า  คือ  ความสามารถในการอธิบายลกัษณะกระบวนการ
บรกิารทีส่าํคญัและวาดภาพออกมาเพื่อใหพ้นกังานบรกิาร  ลกูคา้และผู้จดัการรบัทราบเหมอืนๆ  
กนัว่ารายละเอยีดของบรกิารที่แท้จรงินัน้เป็นอย่างไร  แต่ละฝ่ายจะทราบถงึบทบาทของตนใน
การส่งมอบบรกิารและเขา้ใจในทุกขัน้ตอนทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการบรกิาร 

6. หลกัฐานทางกายภาพ  (Physical  Evidence and Presentation ) หมายถงึ  สิง่ทีเ่ป็น 
รูปธรรม  ที่ลูกค้าสามารถจบัต้องมองเห็นสมัผสัได้  มหีน้าที่สําคญัในการสร้างความรบัรูข้อง
ลูกค้าเกี่ยวกับภาพลกัษณ์และตําแหน่งบรกิารของบรษิัท  เนื่องจากคุณภาพของบรกิารนัน้
ประเมนิได้ยากลูกค้ามกัใช้สภาพแวดล้อมบรกิารเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพบรกิาร  หลกัฐานทาง
กายภาพสามารถแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คอื  (1)  ภูมทิศัน์บรกิาร  (Servicescape)  และ  
(2)  สิง่ทีจ่บัตอ้งมองเหน็ได ้

ประเภทอื่นๆ(Other  tangibles)  นักการตลาดต้องทําความเขา้ใจบทบาททีส่ําคญัของ
หลกัฐานทางกายภาพไดแ้ก่  (1)  ทําหน้าทีเ่ป็นบรรจุภณัฑส์ําหรบับรกิาร  (2) ทําหน้าทีอ่ํานวย
ความสะดวกสําหรบัการบรกิาร  (3)  ทําหน้าทีส่รา้งความแตกต่างใหก้บับรกิาร  และ(4)  ทํา
หน้าทีท่างสงัคม 
 ทฤษฎตีวัแบบจาํลอง  Mehrabian-Rusell  Stimulus-Response  ส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกของมนุษย์  ซึ่งเป็นสิ่งขับเคลื่อนพฤติกรรมมนุษย์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนัน้ๆ  
ผลกระทบดงักล่าวสามารถอธบิายได้ดว้ยตวัแบบจาํลอง  2  มติ ิ ประกอบดว้ย  (1)  ความ
สนุกสนานเพลดิเพลนิ  น่าพอใจ  และ  (2)  ความปลุกเรา้อารมณ์  ซึง่ส่วนประสมจากทัง้ 2   
มติิดงักล่าวจะดงึลูกค้าให้เข้าใช้บรกิารและยนิดีจ่ายค่าบรกิารหรอืผลกัลูกค้าให้หนีห่างหรอื
หลกีเลี่ยงไม่ยอมเข้ามาใช้บรกิาร  ณ  สถานประกอบการ  ทฤษฎีภูมทิศัน์บรกิารพฒันาและ
สร้างขึ้นบนพื้นฐานของทฤษฎีจติวิทยาซึ่งอธิบายการตอบสนองของลูกค้าและพนักงานต่อ
สภาพแวดล้อมบรกิารโดยองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมบรกิารประกอบด้วย  บรรยากาศ  
พืน้ทีแ่ละการใชง้าน  และป้าย  สญัลกัษณ์และงานศลิป์  ซึง่แต่ละองคป์ระกอบมคีวามสําคญัต่อ
การตอบสนองของลกูคา้ 
 

7. ดา้นบุคคล  (People) หรอืพนกังาน (Employee)  บุคคลเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัอยา่ง 
ยิง่ในส่วนประสมการตลาดบรกิาร  บุคคลจะประกอบไปด้วยพนักงานของบรษิัท  ลูกค้าและ
ลูกค้ารายอื่นๆ  ที่มสี่วนร่ามอยู่ในสภาพแวดล้อมบรกิาร  ในที่นี้กล่าวถงึพนักงานซึ่งมบีทบาท
สําคัญยิ่งต่อความสําเร็จของธุรกิจบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานบรกิารหน้าเวทีหรือ
พนักงานบริการแถวหน้า  งานของพนักงานบริการแถวหน้าเป็นงานที่ยากและมีความ
ละเอยีดอ่อนมากเพราะตอ้งมปีฏสิมัพนัธ์กบัลูกคา้  ธุรกจิบรกิารจาํเป็นต้องใหค้วามสําคญัยิง่กบั
การตลาดภายใน  คอืการจดัการที่มุ่งเน้นให้พนักงานมจีติสํานึกในการให้บรกิาร  เพราะหาก
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ปราศจากการตลาดภายในทีด่แีลว้  การตลาดภายนอกและการตลาดปฏสิมัพนัธข์ององคก์รกจ็ะ
ล้มเหลว  และตวัแบบจําลองสายโซ่คุณค่าบรกิารแสดงให้เหน็ว่าความพงึพอใจของลูกค้าและ
ความพงึพอใจของพนกังานบรกิารมคีวามสมัพนัธก์นัซึง่จะนําไปสู่รายไดแ้ละกําไรของบรษิทั 

 
 

2.6  ทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค (consumer buying decision process) 

 กระบวนการ  หมายถึงกรรมวธิหีรอืลําดบัการการกระทําซึ่งดําเนินต่อเนื่องกนัไปจน

สําเรจ็ลง  ณ  ระดบัหนึ่ง (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ.2525  2530:36)  ก่อน

หน้าทีผู่บ้รโิภคจะมอีาการแสดงออกในการซือ้ทัง้ 4 แบบดงัไดก้ล่าวมาหวัขอ้ที ่ 1  นัน้ผูบ้รโิภค

จะมกีารตดัสนิใจย่อย  การแสวงหาสารสนเทศ  การพฒันาและประเมนิค่าทางเลอืก  แลว้จงึลง

มอืซือ้  และสุดทา้ยจงึไดแ้ก่การประเมนิค่าภายหลงัการซือ้ 

2.1  การยอมรบัปญัหา  (problem  recognition)  หมายถงึ  สภาวะทีผู่บ้รโิภคและประจกัษ์ชดั

ว่า  ความปรารถนาของเขากบัความเป็นจรงิทีด่ํารงอยู่ยงัมขีอ้แตกต่างกนั  ทัง้ระดบัความเป็น

จรงิทีด่าํรงอยูน่ัน่ยงัตํ่ากว่าระดบัความปรารถนาอกี  เช่น  ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเจา้ของรถยนต์คนัหนึ่ง

ย่อมมคีวามปรารถนาจะให้เครื่องยนต์ทํางานทุกครัง้ที่ทําการตดืเครื่องในเวลาเช้า  เพื่ อขบัขี่

ออกไปทาํงาน  แต่ถา้ปรากฏว่าในหนึ่งสปัดาหต์้องทําการเขน็เพื่อใหเ้ครื่องยนต์ทํางานถงึหา้วนั

ในตอนเช้า  ผู้บรโิภคคนนัน้ย่อมรูป้ระจกัษ์ชดัว่ามคีวามแตกต่างกนัเกิดขึ้นระหว่างระดบัของ

ความปรารถนากบัระดบัของความเป็นจรงิ  นัน่คอืการยอมรบัปญัหานัน่เอง 

 ในบางกรณี  ผูบ้รโิภคแมจ้ะพบข้อแตกต่างระหว่างความปรารถนากบัความเป็นจรงิแต่

เขาอาจไม่ประจกัษ์ชดัถึงข้อแตกต่างนัน้ก็ได้  เช่น  ผู้บรโิภคอีกรายหนึ่งต้องเข็นรถเพื่อให้

เครือ่งยนตท์าํงานเพยีงหน่ึงครัง้ต่อปี  เขาอาจไมป่ระจกัษ์ชดัถงึขอ้แตกต่างนัน้กไ็ด ้ นัน่กค็อืการ

ไมย่อมรบัปญัหานัน่เอง  ซึง่เป็นหน้าทีข่องนักการตลาดทีจ่ะต้องใชส้่วนประสมการตลาดเขา้ไป

กระตุน้ใหเ้กดิการยอมรบัปญัหาและทาํใหผู้บ้รโิภคอยากแกไ้ขปญัหานัน้   

 การยอมรบัปญัหาของผูบ้รโิภค  จะก่อใหเ้กดิแรงขบั  (drive)  ทีจ่ะต้องหาหนทางแก้ไข

ปญัหานัน้  แรงขบัจะมกีําลงัมากถ้าความปรารถนากบัความเป็นจรงิแตกต่างกนัมาก  ซึง่ทําให้

ผูบ้รโิภคต้องหาหนทางแก้ปญัหาโดยเรว็  แต่แรงขบัจะมกีําลงัน้อยถ้าความปรารถนากบัความ

จรงิแตกต่างกนัน้อย  ซึง่ทาํใหผู้บ้รโิภคไมก่ระตอืรอืรน้ในการหาหนทางแกป้ญัหา  เช่น  เจา้ของ



47 
 

 

รถที่ไม่สามารถตดิเครื่องยนต์ให้ทํางานได้ถงึสปัดาหล์ะ 5 วนั  ย่อมหาทางแก้ไขโดยเรว็  ส่วน

เจา้ของรถทีไ่มส่ามารถตดิเครือ่งยนตใ์หท้าํงานไดเ้พยีงปีละ  1  วนั  ย่อมไม่มคีวามกระตอืรอืรน้

ที่จะหาทางแก้ไขปญัหา เมื่อผู้บรโิภคตดัสนิใจจะหาทางแก้ไขปญัหา  ย่อมหมายความว่าเขา

จะต้องดําเนินการตามขัน้ต่อไป  คอื  การแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกบัวิธหีรอืทางเลอืกในการ

แกป้ญัหา 

2.2  การแสวงหาสารสนเทศ  (Information  search)  สารสนเทศเกี่ยวกบัวธิหีรอืทางเลอืกใน

การแกป้ญัหาทีผู่บ้รโิภคแสวงหา  กค็อืส่วนประสมทางการตลาดทีน่ักการตลาดจาํนวนมากมาย

จากหลายบรษิทันําออกเสนอนัน่เอง  ส่วนประสมทางการตลาดเหล่านี้ผูบ้ริโภคจะไปแสวงหามา

จากแหล่งต่างๆ  4  แหล่งดว้ยกนัคอื 

 2.2.1  แหล่งบุคคล  (personal  sources)  ไดแ้ก่แหล่งทีเ่ป็นบุคคลอื่นเช่น  สมาชกิใน

ครอบครวั  ญาต ิ มติร  เพื่อนบา้น  หรอืคนแปลกหน้าเป็นตน้ 

 2.2.2  แหล่งการคา้  (commercial  sourcer)  ไดแ้ก่แหล่งซึง่นักการตลาดจดัใหม้ขีึน้  

เช่น  การโฆษณา  พนักงานขาย  ผู้แทนจําหน่าย  บรรจุภณัฑ์  หรอืแม้กระทัง่การตัง้แสดง

สนิคา้  (display)  เป็นตน้   

 2.2.3  แหล่งสาธารณะ  (public  sources)  ไดแ้ก่  แหล่งทีม่สีารสนเทศไวส้ําหรบัให้

ประชานชนทัว่ไปเสาะแสวงหา  เช่น  สื่อมวลชนต่างๆ  หรอืองคก์รของรฐับาล  เป็นตน้ 

 2.2.4  แหล่งประสบการณ์  (experiential  sources)  ไดแ้ก่  แหล่งทีม่อียู่ในตวัผูบ้รโิภค

เอง  ซึง่เกดิจากทีเ่คยใช ้ เคยตรวจสอบ  หรอืเคยสมัผสัเกี่ยวขอ้งดว้ยวธิอีื่นๆ  เป็นต้น  นักการ

ตลาดสามารถนําเอาสารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนไปไว้ยังแหล่งนี้ ได้หลายวิธ ี 

ตวัอยา่งเช่น  การแจกแจงตวัอยา่งผลติภณัฑ ์ เป็นตน้ 

 จาํนวนสารสนเทศทีผู่้บรโิภคจะแสวงหาและระดบัความพยายามทีผู่้บรโิภคจะใช้ไปใน

การแสวงหาสารสนเทศ  จะมากหรือน้อยเพียงใดนัน้  ย่อมขึ้นอยู่กับจํานวนสารสนเทศที่

ผู้บริโภคมีอยู่แล้วและระดับความสําคัญของปญัหาที่ผู้บริโภคกําลังหาหนทางแก้ไข  ถ้า

สารสนเทศมีมากอยู่แล้วย่อมแสวงหาเพิ่มเติมน้อย  ถ้าสารสนเทศมีอยู่น้อยย่อมแสวงหา

เพิม่เตมิมาก  และถา้ปญัหามคีวามสาํคญัมากยอ่มแสวงหาสารสนเทศมากและใชค้วามพยายาม

มาก  ถา้ปญัหานัน้มคีวามสาํคญัน้อยยอ่มแสวงหาสารสนเทศน้อยและใชค้วามพยายามน้อย 

 เมื่อทราบถึงแหล่งที่ผู้บรโิภคจะไปแสวงหาสารสนเทศ  นักการตลาดย่อมสามารถ

อํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้รโิภคได ้ โดยการนําสารสนเทศเกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดของ
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ตนไปไวย้งัแหล่งต่างๆ  ทีก่ล่าวมา  ซึง่จะช่วยใหผู้บ้รโิภคสามารถผ่านขัน้ตอนนี้ไปไดอ้ย่างเร็ว  

อนัเป็นการทาํใหม้โีอกาสขายผลติภณัฑไ์ดร้วดเรว็ขึน้ 

 กรณีมสี่วนประสมการตลาดจํานวนมากมายอยู่ในแหล่งสารสนเทศ  ผู้บรโิภคอาจไม่

เกบ็รวบรวมมาทัง้หมดได ้ เช่น  ผูบ้รโิภคทีแ่สวงหาสารสนเทศ  ผูบ้รโิภคอาจไม่เกบ็รวบรวมมา

ทัง้หมดก็ได้  เช่น  ผู้บริโภคที่แสวงหาสารสนเทศเกี่ ยวกับรถยนต์คันใหม่  เพื่อนํามาใช้

แก้ปญัหารถยนต์คนัเก่าที่ตดิเครื่องยนต์ได้ยาก  อาจรวบรวมเฉพาะส่วนประสมทางการตลาด

ของรถยนต์เพียงตราเบนซ์  บ.ีเอ็ม.ดบับลิว.  และเปอโยต์  เท่านัน้ก็ได้ผลิตภณัฑ์ทุกตราที่

ผูบ้รโิภคนํามาพจิารณาเพื่อตดัสนิใจเลอืกซื้อ  เรยีกว่า  evoked  set  ผลจากการแสวงหา

สารสนเทศจะทําให้ผู้บริโภคได้รบัส่วนประสมการตลาดมาจํานวนหนึ่ง  ส่วนประสมทาง

การตลาดเหล่านี้จะก่อใหเ้กดิทางเลอืกสาํหรบัใหผู้บ้รโิภคประเมนิค่าตามขัน้ตอนต่อไป 

2.3  การประเมนิค่าทางเลอืก  (evaluation  of  alternatives)  เมื่อถงึขัน้ตอนนี้ผูบ้รโิภคจะ

กําหนดเกณฑ์ต่างๆ  ขึ้นมาเพื่อวัดเปรียบเทียบคุณค่าส่วนประสมการตลาดที่รวบรวมนัน้  

เกณฑ์เห่านี้ได้แก่รายละเอียดของส่วนประสมการตลาดที่พึ่งประสงค์หรอืไม่พงึประสงค์  ดงั

ตวัอย่างเช่น  ผูบ้รโิภครายหนึ่งทีเ่กดิวนัเสารอ์าจเหน็ว่ารถสคีวนับุหรีต่้องโฉลกกบัตนทีสุ่ด  รถ

ตราใดที่ไม่มสีคีวนับุหรีจ่าํหน่ายจะถูกคดัออกไปจากการพจิารณา  เป็นต้น  หากเกณฑใ์นการ

ประเมนิค่ามมีากกว่าหนึ่งอย่าง  ผู้บรโิภคอาจใช้วธิกีําหนดน้ําหนักความสําคญัใหแ้ก่เกณฑแ์ต่

ละอย่างแล้วให้คะแนนแก่เกณฑต่์างๆ  สําหรบัส่วนประสมทางการตลาดทุกส่วน  จากนัน้นํา

คะแนนรวมมาเปรยีบเทยีบกนัโดยเรยีงลําดบัจากคะแนนมากไปหาน้อย  โดยวธินีี้ส่วนประสม

ทางการตลาดใดได้คะแนนรวมสูงสุดผูบ้รโิภคอาจตดัสนิใจยอมรบัได ้ หากผูบ้รโิภคยงัประสงค์

จะแกไ้ขปญัหาอยู ่ ผูบ้รโิภคยอ่มสามารถยอ้นกลบัไปยงัขัน้ตอนการแสวงหาสารสนเทศอกีได ้

 กรณีที่ผู้บรโิภคทําการประเมนิค่าทางเลอืกแล้ว  และมทีางเลอืกที่สามารถยอมรบัได้

จาํนวนหน่ึงไมว่่าจะมากหรอืน้อยเพยีงใด  ผูบ้รโิภคจะพรอ้มทีจ่ะเขา้สู่ข ัน้ตอนต่อไปคอื  การซือ้ 

2.4  การซื้อ  (purchase)  เป็นขัน้ตอนที่ผู้บรโิภคจะเลอืกเอาผลติภณัฑห์รอืตราผลติภณัฑ ์ 

ทัง้นี้   โดยอาศัยผลการประเมินค่าทางเลือกในขัน้ตอนที่แล้วกับปจัจยัในมิติอื่นๆ  เข้ามา

ประกอบการพิจารณา  เช่น  ผู้บริโภคที่กําลังจะซื้อรถยนต์คันใหม่  หลังจากประเมินค่า

ทางเลอืกแลว้  ถ้าปรากฎว่ารถยนต์ตราเบนซอ์ยู่ในอนัดบัหนึ่ง  ตราบ.ีเอม็.ดบับลวิอยู่ในอนัดบั

สอง  และตราเปอโยตอ์ยูใ่นอนัดบัสาม  ซึง่รถยนตต์ราเบนซน่์าจะถูกซือ้มากทีสุ่ด  แต่มอุีปสรรค

อื่นๆ  เขา้มาขดัขวาง  เช่น  รถยนตต์ราเบนซต์อ้งรอนาน  7  เดอืนถงึจะไดร้ถ  ส่วนรถยนต์ตรา 
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บ.ีเอม็.ดบับลวิ.  ต้องรอนานถงึ  5  เดอืนจงึจะไดร้บัรถ  และรถยนต์ตราเปอโยต์ต้องรอนาน  2  

เดอืนจงึไดร้บัรถ  ดงันี้อาจทาํใหผู้บ้รโิภคทาํการซือ้รถยนตต์ราเปอโยต์กไ็ด ้ ในขัน้ตอนการซือ้นี้  

เป็นขัน้ตอนทีผู่บ้รโิภคลงมอืซือ้จรงิ 

2.5  การประเมนิค่าภายหลกัการซื้อ  (postpurchas  evaluation)  หลงัจากการที่ได้ซื้อ

ผลติภณัฑม์าและได้บรโิภคแล้ว  ผู้บรโิภคจะเรยีนรู้ว่าผลติภณัฑ์นัน้สามารถแก้ปญัหาได้จรงิ

หรอืไม่  สร้างความพอใจให้มากน้อยเพยีงใด  เกณฑ์ในการวดัความพอใจนัน้ผู้บรโิภคจะใช้

ความคาดหวงั  ที่ตัง้เอาไว้ก่อนการซื้อเป็นมาตรฐาน  ถ้าผลติภณัฑ์  ให้ประโยชน์น้อยกว่าที่

คาดหวงั  ผูบ้รโิภคจะรูส้กึไมพ่อใจ 

 ระดับของความคาดหวังของผู้บริโภคจะสูงหรือตํ่ าเพียงใดนัน้  ย่อมจะขึ้นอยู่กับ

สารสนเทศทีไ่ดร้บัมาจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ  ดงันัน้  การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกบัประโยชน์ของ

ผลิตภัณฑ์ไปไว้ยงัแหล่งข้อมูลของผู้บรโิภค  นักการตลาดจงึต้องกําหนดกลยุทธ์ให้ดีหาก

ประสงค์ให้ผู้บรโิภครูส้กึพอใจมาก  บางครัง้ต้องถงึขนาดเผยแพร่ข่าวสารออกไปว่าผลติภณัฑ์

ใหป้ระโยชน์ตํ่ากว่าความเป็นจรงิ  แต่หากประสงคใ์หผู้บ้รโิภครูส้กึพอใจ  ต้องเผยแพร่ข่าวสาร

เกีย่วกบัประโยชน์ของผลติภณัฑอ์อกไปตามความเป็นจรงิ  ถ้าประสงคใ์หผู้บ้รโิภครูส้กึไม่พอใจ  

ตอ้งเผยแพรข่า่วสารเกีย่วกบัประโยชน์ของผลติภณัฑอ์อกไปใหม้ากกว่าความเป็นจรงิ 

 เมื่อลูกค้าได้รบัความพงึพอใจจากการบรโิภคผลติภณัฑ์  จะก่อให้เกิดผลดแีก่บรษิัท

หลายระการ  เพราะลกูคา้จะ 

- ซือ้ผลติภณัฑจ์ากบรษิทัมากขึน้  และมคีวามภกัดยีางนาน 

- ซือ้อกีเมือ่บรษิทัออกผลติภณัฑใ์หมห่รอืปรบัปรงุผลติภณัฑใ์หม่ 

- กล่าวถงึบรษิทัและผลติภณัฑใ์นทางบวก 

- สนใจในคู่แขน่น้อยลง  อกีทัง้จะมคีวามไวตํ่าต่อการเปลีย่นแปลงราคา 

- เสนอความคดิผลติภณัฑใ์หแ้ก่บรษิทั 

- ซือ้ผลติภณัฑบ์รษิทัเป็นประจาํทําใหบ้รษิทัมตีน้ทุนการขายตํ่า 

ในกรณผีูบ้รโิภครูส้กึไม่พอใจในผลติภณัฑท์ีซ่ือ้มา  ผูบ้รโิภคอาจเกบ็งาํความรูส้กึไม่พอใจนัน้ไว้

กไ็ด ้ หรอือาจมปีฏกิริยิาตอบโตก้ไ็ด ้ กรณมีปีฏกิริยิาตอบโต ้ เป้าหมายของการตอบโต้อาจเป็น

ทีต่วัผูข้ายหรอืผลติภณัฑก์ไ็ด ้

2.5.1  ปฏกิริยิาตอบโต้ผู้ขาย  ผู้บรโิภคเมื่อเกดิความไม่พอใจอาจมปีฏกิริยิาตอบโต้ผูข้ายแบบ

เปิดเผยไดท้างหนึ่งและตอบโตผู้ข้ายแบบลบัไดอ้กีทางหนึ่ง 
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 การโต้ตอบแบบเปิดเผยทําให้ผู้ขายรู้ตวัว่าถูกตอบโต้รวดเรว็  เช่น  ผู้บรโิภคอาจจะ

เรยีกร้องให้ผู้ขายแก้ไขตําหนิหรอืข้อบกพร่องที่มอียู่ในผลติภณัฑ์นัน้ให้โดยตรง  หรอือาจจะ

ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้ขายขจดัสาเหตุที่ทําให้ไม่พอใจให้หมดสิ้นไป  หรืออาจจะ

รอ้งเรยีนต่อส่วนราชการ  (เช่น  สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค)  หรอือาจจะไป

รอ้งเรยีนต่อองคก์รการเอกชนต่างๆ  (เช่น  สมาคมผูบ้รโิภค)  หรอือาจจะรอ้งเรยีนต่อองคก์าร

ทางธุรกจิ  (เช่น  สภาหอการคา้)  ใหช้่วยดําเนินการไกล่เกลีย่หรอืบงัคบัใหผู้ข้ายปรบัปรุงแก้ไข

ขอ้บกพรอ่งซึง่มอียูใ่นผลติภณัฑ ์ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  ปฏกิริยิาของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผูข้ายเมือ่ไมไ่ดร้บัความพอใจ 

 

แบบเปิดเผย 

ปฏกิริยิาตอบโตผู้ข้าย 

แบบลบั 

เลกิซือ้ผลติภณัฑท์ุกชนิดจากผูจ้ากผูข้าย

รายนัน้หรอืยกเลกิซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ทุกชนิด 

รอ้งเรยีนต่อส่วนราชการ  หรอื 

องคก์ารเอกชน  หรอืองคก์ารธุรกจิ 

 

ฟ้องรอ้งต่อศาล 

เรยีกรอ้งโดยตรงใหผู้ข้ายทําการแกไ้ข 

ชกัชวนคนอื่นใหเ้ลกิซือ้ผลติภณัฑท์ุกชนิด

จากผูข้ายรายนัน้  หรอืเลกิซือ้ผลติภณัฑ์

ตรานัน้ทุกชนิด 
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 การตอบโตแ้บบลบัทาํใหผู้ข้ายรูต้วัว่าถูกตอบโตไ้ดช้า้กว่าการตอบโต้แบบเปิดเผย  เช่น
ผู้บรโิภคอาจเลกิซื้อผลติภณัฑท์ุกชนิดจากผู้ขายรายนัน้  หรอือาจจะเลกิซื้อผลติภณัฑเ์ฉพาะ
ตรานัน้ทุกชนิดจากผูข้ายทุกราย  และยงัอาจชกัชวนใหญ้าตมิติรหรอืคนทีรู่จ้กัใหเ้ลกิซือ้ดงักล่าว
ดว้ย 

 การตอบโต้ผูบ้รโิภคอาจกระทําไดห้ลายวธิพีรอ้มๆ  กนัเพราะไม่มขีอ้จาํกดัว่าเมื่อไดใ้ช้
วธิหีน่ึงไปแลว้จะใชว้ธิอีื่นๆ  อกีไมไ่ด ้ เช่น  ในขณะทีท่าํการฟ้องรอ้งต่อศาลอยู่นัน้  ผูบ้รโิภคยงั
อาจไม่ซือ้ผลติภณัฑท์ุกชนิดจากผูข้าย  หรอืไม่ซื้อผลติภณัฑต์รานัน้ๆ  ทุกชนิดก็ได้  เพยีงแต่
ว่าเมื่อมกีารฟ้องรอ้งต่อศาลแลว้  ถ้าหากผูบ้รโิภคไปรอ้งเรยีนต่อส่วนราชการ  องคก์ารเอกชน  
หรอืองค์การธุรกิจ  องค์การเหล่านัน้อาจไม่ดําเนินการอะไรให้ก็ได้  ถ้าเกรงจะเขา้ข่ายละเมดิ
อํานาจศาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8  ปฏกิริยิาตอบโตผ้ลติภณัฑเ์มือ่ไมไ่ดร้บัความพอใจ 

ปฏกิริยิาตอบโตผ้ลติภณัฑ ์

เลกิใชช้ัว่คราว เลกิใชถ้าวร เกบ็ไว ้

 

ใหย้มื 
 

 

ใหเ้ช่า 
 

ใชต้าม 

วตัถุประสงค ์

เดมิ 
 

ใชต้าม 

วตัถุประสงค ์

ใหม่ 
 

ไมใ่ชเ้ลย 

ทิง้ไป ขายไป แลกกบัผลติภณัฑอ์ื่น ยกใหค้นอื่น 
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2.5.2  ปฏิกิรยิาตอบโต้ผลติภณัฑ์  ผู้บรโิภคเมื่อเกิดความไม่พอใจอาจมปีฏิกิรยิาตอบโต้ตัว
ผลติภณัฑไ์ดถ้งึ 3 รปูแบบใหญ่ๆ  คอืเลกิใชช้ัว่คราว  เลกิใชถ้าวร  และเกบ็ไว ้ แต่ละรปูแบบมี
วธิกีารต่างๆ  ดงัภาพ ที ่2.5-2.6  ทีม่า  :  อา้งใน  (สุปญัญา  ไชยชาญ,2540 : 54-59) 

 สําหรบัการนิยามคําว่า  กระบวนการตดัสนิใจของผู้บรโิภค  (Consumer  Decision  
Processes)  นัน้ไดม้นีกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายไวด้งันี้ 

 Kotler  and  Armstrong(2003:117)  กล่าวว่า  ผูซ้ือ้ทางธุรกจิมกัเผชญิกบัการตดัสนิใจ
ทางธุรกจิมกัเผชญิกบัการตดัสนิใจซือ้ทีซ่บัซอ้นมากกว่าการตดัสนิใจซือ้ของผูร้โิภค  การซือ้มกั
เกี่ยวขอ้งกบัเงนิจํานวนมาก  ต้องพจิารณาลกัษณะทางเทคนิค  และภาวะเศรษฐกจิที่ซบัซ้อน  
รวมทัง้ปฏกิริยิาโตต้อบของบุคคลต่างๆในองคก์รเนื่องจากการซือ้มคีวามซบัซอ้นมากกว่า  ผูซ้ือ้
จะใชเ้วลาในการตดัสนิใจนานมากกว่า 

 เสร ี วงษ์มณฑา  (2542:185)  กล่าวว่า  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกีารตดัสนิใจซื้อทีล่่าช้า
เพราะว่า  การที่ผู้บรโิภคตัดสนิใจซื้อนัน้ต้องเสี่ยงว่า  สนิค้าที่ซื้อเหมอืนกับโฆษณา  และมี
คุณภาพคุม้ค่ากบัราคาทีเ่ขาไดจ้่ายไป  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะยดึตดิกบัสนิคา้ทีต่วัเองมคีวามเคย
ชนิ  ดงันัน้สนิค้าใหม่ๆที่มกีารนําเสนอต่อผู้บรโิภคต้องมวีธิกีารที่เร่งรดัให้ผู้บรโิภคเปลี่ยนใจ  
และตดัสนิใจมาซือ้สนิคา้ของบรษิทั 

 ฉัตยาพร  เสมอใจ  และ  มทันียา  สมม ิ (2543:23)  การตัดสนิใจ  หมายถึง  
กระบวนการในการเลอืกทีจ่ะกระทําสิง่ใดสิง่หนึ่งจากทางเลอืกต่างๆ  ทีม่อียู่  ซึง่ผูบ้รโิภคมกัจะ
ตอ้งตดัสนิใจในทางเลอืกต่างๆของสนิคา้และบรกิารอยูเ่สมอในชวีติประจาํวนั  โดยทีเ่ขาจะเลอืก
สนิค้าหรอืบรกิารตามข้อมูลและขอ้จํากดัของสถานการณ์  การตดัสนิใจจงึเป็นกระบวนการที่
สําคญัและอยู่ภายใต้จติใจของผู้บรโิภค  ซึ่งถ้านักการตลาดสามารถทําความเขา้ใจและเขา้ถึง
จติใจของผู้บรโิภค  การวางแผนกระจายสนิค้าและสร้างความยอมรบัของผู้บรโิภคก็มกัจะมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 ศริวิรรณ  เสรรีตัน์  และคณะ (2541:145) จากแนวความคดิเกี่ยวกบั  ขัน้ตอนในการ
ตดัสนิใจซื้อ  (Buying  Decision  Process)  ซึง่เป็นละดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจซื้อของ
ผู้บรโิภคกล่าวว่าผู้บรโิภคผ่านกระบวนการ  5  ขัน้ตอน  คอื  การรบัรูถ้งึความต้องการ  การ
คน้หาขอ้มลู  การประเมนิทางเลอืก  การตดัสนิในซือ้  และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้  ซึง่แสดง
ให้เหน็ว่ากระบวนการซือ้เริม่ต้นก่อนการซื้อจรงิๆ  และมผีลกระทบหลงัจากการซื้อตามมาอกี
ดว้ย 
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 การศกึษาถงึความคดิของมนุษยม์อุีปสรรคในทางปฏบิตัอิย่างมากมาย  เป็นการยากที่
มองกระบวนการผูบ้รโิภคทัง้หมดว่าเป็นเพยีงกจิกรรมอย่างเดยีว  ส่วนใหญ่ของการศกึษาทีท่ํา
ไดเ้กีย่วกบัพฤตกิรมผูบ้รโิภค  กค็อืเริม่ต้นดว้ยการพฒันารปูแบบจาํลองง่ายๆ  ขึน้มาเพื่อความ
เขา้ใจในองคป์ระกอบต่างๆ  และความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบเหล่านี้ 

 การซื้อในแง่ของความนึกคดิ  การซือ้เป็นเพยีงขัน้ตอนขัน้หนึ่งของปฏกิริยิาทีผู่บ้รโิภค
ได้กระทําลงไป  แต่เพื่อทีจ่ะทําความเขา้ใจขัน้ตอนนี้เพยีงขัน้เดยีว  เราจําเป็นจะต้องพจิารณา
เหตุการณ์ต่างๆซึง่เกดิขัน้ก่อนและตามหลงัการซือ้  ดงัรปูจาํลองแบบงา่ยๆ  ดงันี้ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9  การพจิารณาระบบการซือ้ของผูบ้รโิภค 

ทีม่า  :  อา้งใน  (อดุลย ์ จาตุรงคกุล,2543 : 17) 

ภาพประกอบที ่2.7  มอีทิธพิลต่างๆ  มารกมายซึง่เป็นต้นเหตุใหเ้กดิปฏกิริยิาทีผู่บ้รโิภคไดก่้อ

ขึน้มา  การมุง่สู่วตัถุประสงคข์องผูบ้รโิภคอาจทําใหเ้กดิการรบัอทิธพิลต่างๆจากภายนอกซึง่อยู่

ในสิง่แวดล้อมได้  สิง่ที่ผู้บรโิภคปฏบิตัต่ิออทิธพิลเหล่านี้เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการต่างๆ  ทาง

จติวทิยาในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกบัตวัผู้บรโิภคเอง  สิง่ที่ป้อนเขา้มาจากแหล่งภายนอก

เมือ่รวมเขา้กบัอทิธพิลต่างๆ  ภายในตวัของผูบ้รโิภคอาจจะทําใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ได ้ แมแ้ต่

เมื่อมกีารตดัสนิใจลงไปแล้วผู้บรโิภคอาจจะไม่ทําการซื้อก็ได้  ทัง้นี้ อาจจะมเีหตุผลอื่นๆ  อีก

หลายประการ  เช่น  ระบบการตลาดมิได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอหรือมีแต่มิได้ใช้อย่างมี

สมรรถภาพเพื่อที่จะกระตุ้นการซื้อขายให้เกดิความสมัฤทธผิล  ดงันัน้  การศกึษาพฤตกิรรม

ผู้บรโิภคจงึจําเป็นต้องขึ้นอยู่กบัการทําความเข้าใจตวัแปรต่างๆ  ทางสงัคม  ตวับุคคล  และ

สถาบนัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

 

 

 

สิง่ทีป้่อนสู่ระบบ 

(Input) 

ผลผลติของระบบ 

(Output) 

กลไกในการเปลีย่น

สิง่ทีป้่อนสู่ระบบให้

เป็นผลผลติ 

(Process) 
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ตารางท่ี  1  สรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี 

 

ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือผลงาน ผลงานน้ี
เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงานน้ีตวั
แปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปรจากผลงานน้ี 

ทวศีกัดิ ์ 
กาญจน
สวรรณ 

2552  :  45 ระบบพาณชิย์
อเิลก็ทรอนิกส ์ 
(E-Commerce  
System) 

การดําเนินกจิกรรมธุรกจิทุกรปูแบบทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การซือ้ขายสนิคา้และบรกิารผ่านคอมพวิเตอร์ 

พบิลู ที
ปะปาล  

2543 : 111 แนวคดิทฤษฎี
พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 
(Consumer  
Behavior) 

การแสดงออกของแต่ละบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง
กบัการใชส้นิคา้และบรกิาร 

ศศวิรร
ณ  เสรี
รตัน์  
และ
คณะ 

2541  :  45 แนวคดิและ
ทฤษฎคีวามพงึ
พอใจ 
(Satisfaction  
Theory) 

เป็นความรูส้กึของลกูคา้ทีม่ผีลจากการ
เปรยีบเทยีบระหว่างประโยชน์จากคุณสมบตัิ
ผลติภณัฑห์รอืการทํางานของผลติภณัฑก์บัความ
คาดหวงัของลกูคา้ 

สมชาย  
กจิ
ยรรยง   
 

2536 : 
155-159 

แนวคดิเกีย่วกบั
งานบรกิาร  
(Service)   
 

การบรกิารในความหมายทีว่่าเป็นการบรกิาร
กระทําทีเ่ป่ียมไปดว้ยความช่วยเหลอื การ
ดาํเนินการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 

อร
จนัทร ์ 
ศริโิชต ิ

2556 :  
133-163 

แนวคดิทฤษฎี
เกีย่วกบั
ส่วนผสมทาง
ตลาด 
(Marketing  
Mix) 

ความคาดหวงัและความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
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ตารางท่ี  1  สรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี (ต่อ) 

 

ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือผลงาน ผลงานน้ี
เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงานน้ีตวั
แปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปรจากผลงานน้ี 

สุปญัญา 
ไชย
ชาญ  

2540 : 54-
59 

กระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภค 

เพื่อทาํใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารในการ ตดัสนิใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภคโดยพจิารณาถงึทศันะทีส่ําคญัทีท่ําให้
ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 

 

2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.6.1  รายงานวจิยัเรือ่ง  ปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ดอกไมข้องวยัรุ่นในเขต

กรงุเทพมหานคร  

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์ เพื่อศกึษาทศนคตเิกี่ยวกบัการมอบดอกไมข้องวยัรุ่นใน

เขตกรงุเทพมหานครทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ดอกไม ้ ตลอดจนศกึษาปจัจยัจงูใจทีม่ ี

ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ดอกไมข้องวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  และพฤตกิรรมการ

ซือ้ดอกไมข้องวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชว้ธิกีารศกึษาเชงิปรมิาณ  ดําเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน  

400 คน  ผลการศกึษาพบว่า  ทศันคตเิกี่ยวกบัการมอบดอกไมโ้ดยรวมและปจัจยัย่อยบางดา้น

ของทศันคต ิ ไดแ้ก่  การแสดงถงึความอ่อนหวาน  การแสดงถงึความรูส้กึด ี มผีลเชงิบวกต่อ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อดอกไมข้องวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  ขณะที่การแสดงถงึความ

เป็นวัตถุนิยม ซึ่งมีผลเชิงลบต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อดอกไม้ของวัยรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร  ปจัจัยจูงใจมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อดอกไม้ของวัยรุ่นในเต

กรุงเทพมหานคร  โดยสามารถแบ่งปจัจยัจูงบใจออกเป็น  ดงัน้ี  ปจัจยัจูงใจด้านรูปแบบการ

ดําเนินชวีติโดยรวมและปจัจยัย่อยของรูปแบบการดําเนินชวีติ  ได้แก่  ปจัจยัย่อยของกลุ่มรกั

สวยรกังามและกลุ่มนักท่องเที่ยวมผีลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อดอกไม้ของวยัรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร  ปจัจยัจูงใจทางด้านการสื่อสารการตลาดโดยรวมและปจัจยัย่อยการสื่อสาร
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การตลาดรายดา้นทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและราคามผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ

ดอกไมข้องวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มพีฤตกิรรม

การซือ้ดอกไมค้รัง้ละจาํนวน 1 ช่อ ในระดบัราคา 100 – 300 บาท โดยมวีตัถุประสงคใ์นการซือ้

เพื่อมอบใหผู้อ้ื่น ซึง่บุคคลทีม่อบดอกไมใ้หโ้ดยส่วนใหญ่ คอื แฟน โดยจะมอบใหป้ระมาณปีละ

ครัง้ สําหรบัในการซื้อดอกไมแ้ต่ละครัง้มกีารระบุถงึชนิดของดอกไมท้ีต่้องการมากทีสุ่ด และจะ

ซื้อด้วยตนเองที่รา้นใกล้ บ้าน โดยเลอืกใช้ดอกไมส้ดที่ปลูกในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และนิยม

รปูแบบการจดัดอกไมแ้บบหน้าเดยีวมากทีสุ่ด  (มณัฑรนิทร ์ทรงประเสรฐิ,2548) 

 

2.6.2  รายงานวจิยัเรือ่ง  การบรหิารจดัการรา้นดอกไมท้ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมและการตดัสนิใจของ

ลกูคา้ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์ การบรหิารจดัการรา้นดอกไม้ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมและ
การตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดบัความ
คดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการรา้นดอกไมข้องลูกคา้ ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 2) เพื่อศกึษา
พฤตกิรรมการซื้อดอกไมข้องลูกค้า ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 3) เพื่อศกึษาระดบัการ
ตดัสนิใจซือ้ดอกไม ้ ของลูกคา้ ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 4) เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความ
คดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการรา้นดอกไม้ จาํแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 5) เพื่อเปรยีบเทยีบระดบั
การตดัสนิใจซือ้ดอกไม้ จาํแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 6) เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัการตดัสนิใจซือ้
ดอกไม ้ จาํแนกตามพฤตกิรรมการซือ้ดอกไม้ 7) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วน
บุคคลกบัพฤตกิรรมการซือ้ดอกไมข้องลูกคา้ ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา และ8) เพื่อศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการกบัระดบัการตดัสนิใจซื้อดอกไม้
ของลูกค้า ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา การรวบรวมขอ้มูลจากลูกค้า จํานวน 400 คน 
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมสําเรจ็รปูทางสถติิ SPSS สถติทิีใ่ช ้ คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน ค่า t–test ค่า One-Way ANOVA : F – test ค่าไคว ์ สแคว ์ χ
2 

และค่า 
Correlation สรปุผลดงันี้  

ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการรา้นดอกไม้ พบว่า ระดบั
ความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการจงูใจ ดา้นการ
ควบคุม มคี่าเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น พฤตกิรรมการซือ้ดอกไมข้องลูกคา้ พบว่า 
เหตุผลในการซือ้ดอกไมส้่วนใหญ่มดีอกไมใ้หเ้ลอืกหลากหลายชนิด ส่วนรปูแบบการจดัดอกไม้
ส่วนใหญ่ดอกเดยีวรวมจดัเป็นช่อ ระดบัการตดัสนิใจซือ้ดอกไม ้พบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคี่าเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัมากทุก
ดา้น การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการรา้นดอกไม้ จาํแนกตามปจัจยัส่วน
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บุคคล พบว่า อายุแตกต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการรา้นดอกไม้ ดา้นการ
วางแผน ดา้นการจงูใจ ดา้นการควบคุมแตกต่างกนั ส่วนระดบัการศกึษา และอาชพีแตกต่างกนั 
มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการรา้นดอกไม ้ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการจงูใจแตกต่าง
กนั ส่วนสถานภาพ และศาสนาแตกต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการรา้น
ดอกไม ้ทัง้ 4 ดา้นแตกต่างกนั การเปรยีบเทยีบระดบัการตดัสนิใจซือ้ดอกไม้ จาํแนกตามปจัจยั
ส่วนบุคคล พบว่า อายุแตกต่างกนั มรีะดบัการตดัสนิใจซือ้ดอกไม้ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาดแตกต่างกนั ส่วนระดบัการศกึษา และอาชพีแตกต่างกนั 
มรีะดบัการตดัสนิใจซือ้ดอกไมด้า้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาดแตกต่าง
กนั ส่วนสถานภาพแตกต่างกนั มรีะดบัการตดัสนิใจซือ้ดอกไมด้า้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
การส่งเสรมิการตลาดแตกต่างส่วนศาสนาแตกต่างกนั มรีะดบัการตดัสนิใจซื้อดอกไม้ด้าน
ผลติภณัฑ ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายแตกต่างกนั การเปรยีบเทยีบระดบัการ
ตดัสนิใจซือ้ดอกไม ้ จาํแนกตามพฤตกิรรมการซือ้ดอกไม้ ของลูกคา้ พบว่า เหตุผลในการซือ้
ดอกไมข้องลูกคา้แตกต่างกนั มรีะดบัการตดัสนิใจซือ้ดอกไม้ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดั
จาํหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด แตกต่างกนั ศกึษาเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปจัจยัส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมการซือ้ดอกไม ้ ของลูกค้า พบว่า ศาสนา มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้ดอกไมแ้จกนั ส่วนอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี ศาสนา มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้กระเชา้ดอกไม ้ส่วนระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้สถานภาพ มคีวามสมัพนัธ์
กบัราคาทีเ่หมาะสม ส่วนอายุ ระดบัการศกึษา ศาสนา มคีวามสมัพนัธก์บัดอกเดยีวรวมจดัเป็น
ช่อ ส่วนอาย ุสถานภาพ ศาสนา มคีวามสมัพนัธก์บัการจดัดอกไมใ้นแจกนั ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างระดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการกบัระดบัการ ตดัสนิใจซือ้ดอกไม ้พบว่า ระดบั
ความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการรา้นดอกไม้ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการจงู
ใจ ดา้นการควบคุม มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัการตดัสนิใจซือ้ดอกไม้ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  (รชันี เฉลยฤกษ์,2548) 

 
2.6.3 รายงานวจิยัเรือ่ง  ระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์พื่อสนับสนุนการจาํหน่ายดอกไมป้ระดษิฐ์

ของรา้นดอกไมว้รญัญา จงัหวดัเชยีงใหม่   

การศึกษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์  เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  เพิ่มความสามารถในการ

ให้บรกิารลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกดิความพึงพอใจมากยิง่ขึน้  ทัง้นี้ยงัเป็นการเพิม่ช่องทางในการ

ประกอบธุรกิจการพฒันาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อสนับสนุนการจําหน่ายดอกไม้

ประดษิฐ์ของร้านดอกไมว้รญัญา  จงัหวดัเชยีงใหม่  ได้พฒันาขึ้นในรูปแบบเว็บเพจ  โดยใช้

โปรแกรมไมโครซอฟท์วิชวลสตูดิโอดอทเน็ต 2005 ส่วนทางด้านการบริหารและจัดการ

ฐานขอ้มูลใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์อสควิแอลเซริฟ์เวอร ์ 2005  ระบบทีพ่ฒันาขึน้มาแบ่งเป็น  

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%20%20%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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2  ส่วน  คอื  ส่วนหน้ารา้น  ซึง่เป็นส่วนแสดงสนิคา้  ตดิต่อกบัลูกคา้  ออกแบบสนิคา้และรบัคํา

สัง่ซื้อ  ส่วนหลงัร้านเป็นส่วนที่ติดต่อกบัผู้ดูแลระบบ  โดยแบ่งการทํางานออกเป็น  4  ส่วน  

ไดแ้ก่  ระบบบรหิารรา้นคา้  ระบบควบคุมรา้นคา้  ระบบดูแลสมาชกิและระบบตดิตามการสัง่ซือ้  

ผลจากการคน้ควา้ครัง้นี้  ทําใหไ้ดร้ะบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถนําเสนอสนิคา้และเป็น

กรเพิม่ช่องทางในการจาํหน่ายสนิคา้  และจากการประเมนิผลการใช้งานกบัผู้ใช ้ ทัง้  2  กลุ่ม  

ซึง่ไดแ้ก่  กลุ่มลกูคา้และกลุ่มผูด้แูลระบบ  พบว่าระดบัความพงึพอใจของทัง้  2  กลุ่มทีม่ต่ีอการ

ใชง้านระบบ  ทัง้ในดา้นการใชง้านและความสวยงามของระบบอยู่ในระดบัด ี (ชุตมิา เอื้อประชา

นนท ์,2550) 

 

2.6.4 รายงานวิจัยเรื่อง  ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจขายดอกไม้ผ่านสื่ อ

อเิลก็ทรอนิกส ์

การศึกษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้บรโิภคต่อธุรกิจขาย

ดอกไมผ้่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์  และความต้องการของผู้บรโิภคที่มต่ีอธุรกจิขายดอกไมผ้่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทําการศึกษา  คือ  ผู้บริโภคที่ซื้อดอกไม้ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน  120  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ

แบบสอบถามที่ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อธรกิจขายดอกไม้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

วเิคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจงความถี ่ หาค่ารอ้ยละ  และค่าเฉลีย่   

ผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่รูจ้กัการใหบ้รกิารธุรกจิดอกไมผ้่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์

(77.5%) ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ต้องการใช้บรกิารธุรกจิขายดอกไมผ้่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์  (80%)  

ส่วนการทดสอบสมมตฐิานพบว่าปจัจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค  ไดแ้ก่เพศ  และระดบัการศกึษา

มผีลต่อความต้องการดา้นการใชง้านเวบ็ไซต์ขายดอกไมผ้่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติใินระดบั  .05  รายได้และทีพ่กัอาศยั  มผีลต่อความต้องการด้านราคาของผลติภณัฑ์

และวธิกีารชําระเงนิอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตใินระดบั  .05  อาชพีมผีลต่อความต้องการด้าน

ราคาของผลติภณัฑแ์ละวธิกีารชําระเงนิ  ดา้นการบรกิารก่อนหลงัการขายอย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติใินระดบั  .05  ส่วนอายุ  มผีลต่อความต้องการด้านการใช้งานเวบ็ไซต์  ด้านรูปแบบของ

การจดัดอกไม ้ ด้านราคาของผลติภณัฑแ์ละวธิกีารชําระเงนิ  ดา้นการบรกิารก่อนและหลงัการ

ขายอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติใินระดบั  .05  (รฐั ชมภพูาน,2550) 

 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


59 
 

 

2.6.5 รายงานวจิยัเรื่อง  การศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ดอกกุหลาบในรา้นจําหน่าย

ดอกไมข้องผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 

การศึกษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์  เพื่อศกึษาถึงสภาพทัว่ไปของพฤตกิรรมการซื้อ ดอก

กุหลาบในรา้นจาํหน่ายดอกไมแ้ละปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ดอกกุหลาบ ของผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานคร ทัง้นี้เพื่อนําขอ้มลูและผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปวางแผนการผลติและการตลาดให้

ได้ ดอกกุหลาบที่มคีุณภาพดี มมีาตรฐานและปรมิาณตรงตามความต้องการของตลาดและ

ผูบ้รโิภค การศกึษานี้ไดข้อ้มลูจากการสอบถามผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครจาํนวนทัง้สิน้ 309 

คน จากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูม ินํามาวเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการ

ซือ้ดอกกุหลาบกบัปจัจยัทาง ประชากร เศรษฐกจิและสงัคม โดยวธิไีคสแควรแ์ละการวเิคราะห์

ความแปรปรวนผลการศึกษา พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เคยซื้อดอกกุหลาบจากร้าน

จาํหน่ายดอกไมจ้ะเลอืก ซือ้ดอกกุหลาบจากรา้นใกลบ้า้นเป็นส่วนใหญ่ โดยเลอืกซือ้ดอกกุหลาบ

ทีผ่ลติในประเทศถงึรอ้ยละ 78.4 และซือ้เพื่อใชเ้ป็นของขวญัใหก้บัผู้อื่นรอ้ยละ 77.1 ผูบ้รโิภคจะ

คาํนึงถงึคุณลกัษณะทีผู่บ้รโิภคตอ้งการมากทีสุ่ดไดแ้ก่ ความสด ดอกสแีดง ขนาดใหญ่ประมาณ 

4.0-4.9 ซม. กา้นดอกยาวประมาณ 30-60 ซม. กลบีดอกหนา ซอ้นกนั และดอกบานประมาณ 1 

ใน 4 ของการบานทัง้ดอก อายุการใช้งานที่สามารถยอมรับได้อยู่ที่  5-7 วัน สําหรับ

ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการซื้อดอกกุหลาบกบัปจัจยัต่างๆ พบว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อ

ดอกกุหลาบมคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัการศกึษา ระดบัรายได้ เขตที่มรีา้นจําหน่ายดอกไม ้และ

สถานภาพ ส่วนความถีใ่นการซือ้มคีวามสมัพนัธก์บัอาชพี เพศและรายได ้ (นภา ดเีฉลา,2544) 

 

2.6.6 รายงานวิจัยเรื่อง  ปจัจัยส่วนประกอบทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกซื้อ

ผลติภณัฑด์อกไมส้ดจดัช่อของลกูคา้ในอําเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์ เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีล

ต่อการเลอืกซือ้ผลติภณัฑด์อกไมส้ดจดัช่อของลูกคา้ในอําเภอเมอืเชยีงใหม่  จากกลุ่มตัวอย่างที่

ตอบแบบสอบถามจาํนวน  400  ชุดสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ไดแ้ก่  ความถี่  ค่ารอ้ยละ  

และค่าเฉลีย่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  อายุตํ่ากว่า  25  ปี  รองลงมา  อายุ

ระหว่าง  25-35  ปี  ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี อาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา  รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน  

ไม่เกนิ  10,000  บาท  จากผลการศกึษา  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสําคญัต่อ

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีลต่อการเลอืกซื้อผลิตภณัฑ์ดอกไม้สดจดัช่อของ

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%20%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ลกูคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเรยีงลําดบั  ไดแ้ก่  ปจัจยัดา้นกระบวนการ  ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้น

ราคา  ด้านบุคคล ด้านหลกัฐานทางกายภาพ  และด้านการจดัจําหน่าย  ส่วนปจัจยัด้านการ

ส่งเสรมิทางการตลาดมผีลต่อการเลอืกซื้อผลติภณัฑด์อกไมส้ดจดัช่อโดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง  ปจัจยัด้านกระบวนการที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด  คือความตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้า  

ปจัจยัด้านผลติภณัฑท์ี่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื  ความสดของดอกไม ้ ปจัจยัด้านราคาที่มคี่าเฉลี่ย

สูงสุดคอื  ราคาเหมาะสมคุณภาพ  ปจัจยัด้านบุคคลที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากนั  คอื  พนักงาน

สามารถให้ข้อมูลและแนะนําลูกค้าได้  และความมมีนุษย์สมัพนัธ์ของพนักงาน  ปจัจยัด้าน

หลกัฐานทางกายภาพที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด  คอื  การจดัรา้นมบีรรยากาศและการตกแต่งรา้นที่ด ี 

ปจัจยัดา้นการจดัจาํหน่ายทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากนัคอื  มทีีจ่อดรถสะดวก  เพยีงพอ  และรา้นที่

จําหน่ายไปมาสะดวก  และปจัจยัด้านการส่งเสรมิทางการตลาดที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด  คอืการลด

ราคาสนิคา้  (ธเนศ อาศนะ,2556) 

 

2.6.7  รายงานวจิยัเรื่อง  ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มอ้างอิง  การตลาดเชงิกจิกรรมและการ

ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์อทอ็ปของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์ เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มอ้างองิ  การตลาด

เชิงกิจกรรมและการตดัสินใจซื้อผลิตภณัฑ์โอท็อปของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  มี

วตัถุประสงค์ศกึษากระบวนการตดัสใิจซื้อผลติภณัฑโ์อทอ็ป  ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่ม

อ้างอิงที่มีผลต่อการส่งเสริมทางการตลาดเชิงกิจกรรมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ  

ผลติภณัฑ์โอท็อป  และความแตกต่างลกัษณะส่วนบุคคลที่มผีลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ  

ผลติภณัฑ์โอทอ็ป  และทดสอบสมมตฐิานโดยตวัแปรอิสระ  ได้แก่  ปจัจยัส่วนบุคคล  ปจัจยั

กลุ่มอา้งองิ  และความคดิเหน็ต่อการตลาดเชงิกจิกรรมผลติภณัฑโ์อทอ็ป  และตัวแปรตาม  คอื

กระบวนการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์โอท็อป  สําหรบัระเบยีบการวจิยัใช้หารศึกษาเชิงสํารวจ  

(Survey Research) กลุ่มตวัอยา่ง  คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  จาํนวน  400 ตวัอย่าง  

แบบสอบถามประเภทกลุ่มตัวอย่างกรอกเอง  เป็นเครื่องมอืการเก็บข้อมูล  ทดสอบความ

น่าเชื่อถอืของเครื่องมอืตามแนวคดิของครอนบคั และประมวลผลจากโปรแกรมคอมพวิเตอร์

สําเร็จรูป  SPSS วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจากสถิติค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานและวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณจากสถิตทิดสอบแบบสถิตสิหสมัพนัธ์อย่าง

ง่ายของเพยีรส์นั  (Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient) และเสนอผลในรปู
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ตาราง Crosstabs  และทดสอบควาแตกต่างสถติแิบบ t-tese  และแบบ F-test และทดสอบ

ค่าเฉี่ยตวัแปรคู่โดยวธิLีSD.อยา่งมนียัสาํคญัที ่0.05 

ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มอา้งองิทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์โอทอ็ปใน 

ระดบัมากโดยกลุ่มอ้างอิงบิคิ  มารดา  มผีลต่อการตดัสินใจมากที่สุด  รองลงมาคือ  พี่น้อง  

เพื่อน  ญาติ  และต้นแบบที่นําเสนอในโฆษณา  ตามลําดบั  และมกีระบวนการตดัสนิใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์โอท็อปในระดับมาก  ประกอบด้วย  การรบัรูถึงปญัหา  การค้นหาข้อมูล  การ

ประเมนิทางเลอืก  การตดัสนิใจซื้อและพฤตกิรรมหลงัการซื้อ  เมื่อทดสอบสมมตฐิาน  พบว่า  

ปจัจยัทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์อทอ็ปของผูบ้รโิภคประกอบดว้ย  ปจัจยัส่วน

บุคคล  ได้แก่เพศ  สถานภาพ  อายุ  การศกึษา  อาชพี  และรายได้  ปจัจยัด้านกลุ่มอ้างอิง  

ไดแ้ก่  บดิา  มารดา  พีน้่อง  เพื่อน  ญาต ิ และตน้แบบทีนํ่าเสนอในโฆษณา  และความคดิเหน็

ต่อการส่งเสรมิการตลาดเชิงกิจกรรม  ได้แก่  ความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อการจดัการ

ประกวดและแข่งขนั  และความคิดเห็นต่อการจดันิทรรศการและการแสดงสินค้า  โดยมี

ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลางถงึระดบัสูงอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ(โชตชิ่วง  

นิลประสทิธ,์2548) 

 

2.6.8  รายงานวิจยัเรื่อง  ปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อความเชื่อถือในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

อาหารเสรมิทีจ่าํหน่ายผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต ในกรงุเทพมหานคร 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความเชื่อถอืในการตดัสนิใจ 

ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิทีจ่าํหน่ายผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต พฤตกิรรมการใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต 

ตลอดจนทัศนคติและการรับรู้  และการยอมรับของผู้ ใช้บริการอินเตอร์เ น็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มต่ีอความน่าเชื่อถอืและความไว้วางใจในการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิที่

จําหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และมกีารตัง้สมมติฐานเพื่อความแตกต่างของ ตวัแปรอิสระ 

ประกอบด้วย ปจัจยัส่วนบุคคล พฤตกิรรมการใช้บรกิารอนิเตอร์เน็ตเพื่อซื้อผลติภณัฑอ์าหาร

เสรมิทศันคตต่ิอผลติภณัฑอ์าหารเสรมิที่จาํหน่ายผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต พฤตกิรรมการเปิดรบั

และค้นหาข้อมูลข่าวสารการจําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิผ่านอินเตอร์เน็ต การรบัรู้และ

ยอมรบัต่อระบบการจดัจําหน่ายผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านอินเตอรเ์น็ต และ ตวัแปรตาม คอื 

ความเชื่อถอืในการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิทีจ่าํหน่ายผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต 
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 สาํหรบัระเบยีบวธิใีนการดาํเนินการวจิยั ผูว้จิยัไดใ้ชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิสํารวจ และใชว้ธิี

กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตวัอย่างคอืผูใ้ชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวนทัง้หมด 380 ตวัอย่าง และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เครื่องมอืในการวจิยั และวิเคราะห์ข้อมูลได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณ (Quantitative 

Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การศกึษาความสมัพนัธ์โดยวธิ ีCrosstab ในการ

ทดสอบสมมตฐิานและใชค้่าสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ในการทดสอบความสมัพนัธข์องสมมตฐิาน และวธิกีารทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของ 2 ประชากร โดยสุ่มตวัอย่างจากแต่ละกลุ่มอย่างเป็นอสิระต่อกนั 

(Independent – Sample T-Test) จากใชค้่าสถติแิบบ t-test และวเิคราะหข์อ้มลูทัง้สองตวัแปร

ตามและตวัแปรอสิระเกดิขึน้ก่อนแลว้โดยจาํนวนตวัอย่างของกลุ่มทีเ่ปรยีบเทยีบกนั โดยใชส้ถติิ

วเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว (One way analysis of variance : One way ANOVA) 

จากค่าสถติแิบบ F-Test ใชใ้นกรณีทีต่้องการทดสอบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้

ไป อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี ่0.05 หรอื ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% นําขอ้มลูมาวเิคราะหผ์ล

การศกึษาจากการประมวลผลในโปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถติ ิSPSS For Windows Version 

11.0 

 ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความเชื่อถอืในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร

เสรมิที่จําหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของผู้ใช้บรกิารอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย ปจัจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั ได้แก่ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได ้อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิในดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตเพื่อซือ้ผลติภณัฑ์

อาหารเสรมิ ประกอบด้วย ระยะเวลาใช้บรกิารอนิเตอรเ์น็ต พฤตกิรรมการรบัทราบว่ามกีารซื้อ

อาหารเสรมิผ่านอนิเตอรเ์น็ตของผูใ้ชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

 จากการวจิยัยงัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทางอนิเตอรเ์น็ตททีศนคตเิชงิบวกต่อผลติภณัฑอ์าหาร

เสรมิทางจําหน่ายทางอนิเตอรเ์น็ต เป็นส่วนใหญ่ และมพีฤติกรรมการเปิดรบัและค้นหาขอ้มล

ข่าวสาร การจําหน่ายผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านอนิเตอรเ์น็ต ในระดบับ่อย และมกีารรบัรูแ้ละ

ยอมรบัต่อระบบการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑอ์าหารเสรมิทางอนิเตอรเ์น็ตในระดบัมาก  

 เมือ่ทดสอบสมมตฐิาน พบว่าทศันคตต่ิอผลติภณัฑอ์าหารเสรมิจาํหน่ายทางอนิเตอรเ์น็ต 

พฤติกรรมการเปิดรับและค้นหาข้อมูลข่าวสารการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่าน

อนิเตอรเ์น็ต การรบัรูย้อมรบัต่อระบบการจดัจําหน่ายผลติภณัฑอ์าหารเสรมิทางอนิเตอรเ์น็ตที่
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แตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธ์กบัความน่าเชื่อถอืในการซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิที่จําหน่ายผ่าน

ระบบอนิเตอรเ์น็ต  โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัโดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัปาน

กลางถงึระดบัสงู อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

 จากการวิจยัทําให้ ทราบว่า การดําเนินธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิผ่านการตลาด

อเิล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดที่มคีวามทนัสมยัและรบัการ

ยอมรบัจากผู้ใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเป็นอย่างมาก และปจัจยัสําคญัในการที่จะใหผู้้ซือ้สนิคา้เกดิ

ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านอนิเตอรเ์น็ต กค็อื การสรา้งความเชื่อถอืและไวว้างใจต่อ

ตัวผลิตภัณฑ์และบริการนัน้ๆ เพราะการสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจในการโฆษณา

ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้มบีทบาท ต่อการชกัจงูหรอืโน้มน้าวจติใจผูใ้ชบ้รกิาร

อนิเตอรเ์น็ตให้มคีวามสนใจในตวัผลติภณัฑอ์าหารเสรมิไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาเพื่อนําเสนอ

ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ตลอดจนถงึการพฒันาในรูปแบบและวธิกีารชําระเงนิทีท่นัสมยัในการซือ้สนิคา้

หรอืใช้บรกิาร การดําเนินธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารเสรมิไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาเพื่อนําเสนอ

ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ตลอดจนถงึการพฒันาในรปูแบบและวธิกีารชําระเงนิทีท่นัสมยัในการซือ้สนิคา้

หรอืใช้บรกิารอนิเตอรเ์น็ต ไม่ว่าจะในรูปแบบโฆษณาการชําระเงนิความปลอดภยัในการชําระ

เงนิ หรอืรูปแบบการชําระเงนิ และข้อมูลแก่ผู้ใช้บรกิารอินเตอร์เน็ตให้ได้มากที่สุด ซึ่งข้อมูล

เหล่านี้ผู้ใช้บรกิารอนิเตอรเ์น็ตจะต้องนํามาเปรยีบเทยีบกบัผูผ้ลติรายหรอืคู่แข่งขนัรายอื่น แล้ว

นํามาคาํนวณหาผลประโยชน์ทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะไดร้บั ทีจ่ะทําใหเ้กดิทศันคตทิีด่ ีและมคีวามเชื่อถอื

ต่อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิทีจ่ดัจาํหน่ายทางอนิเตอรเ์น็ต อนัจะนําไปสู่พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้

ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิทีจ่าํหน่ายอนิเตอรเ์น็ตต่อไปในอนาคต (สทิธชิยั บุญสมัพนัธ,์2548) 
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ตารางท่ี  2  สรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั 

 

 

 

 

 

 

ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือผลงาน วตัถปุระสงค ์
ของงานวิจยั 

ขอบเขต
การศึกษา
วิจยั 

ระเบียบการ
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษาใน
รายงาน 

มณัฑ
รนิทร ์
ทรง
ประเสรฐิ 

ปจัจยัจงูใจ
ทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรม
การ
ตดัสนิใจซือ้
ดอกไมข้อง
วยัรุน่ใน
เขต
กรงุเทพมห
านคร
(2548)  
 

เพื่อศกึษาทศ
นคตเิกีย่วกบั
การมอบ
ดอกไมข้อง
วยัรุน่ในเขต
กรงุเทพมหาน
ครทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้
ดอกไม้
ตลอดจนศกึษา
ปจัจยัจงูใจทีม่ ี
ผลต่อ
พฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้ 

 กลุ่มตวัอยา่ง
ทีเ่ป็นวยัรุน่
ในเขต
กรงุเทพมหา
นครจาํนวน  
400 คน   

ใชว้ธิกีาร
ศกึษาเชงิ
ปรมิาณ  
ดาํเนินการ
เกบ็รวบรวม
ขอ้มลูดว้ย
แบบสอบถาม 

วตัถุประสงคใ์นการ
ซือ้เพื่อมอบใหผู้อ้ื่น 
ซึง่บุคคลทีม่อบ
ดอกไมใ้หโ้ดยส่วน
ใหญ่ คอื แฟน โดย
จะมอบใหป้ระมาณ
ปีละครัง้ สําหรบัใน
การซือ้ดอกไมแ้ต่ละ
ครัง้มกีารระบุถงึ
ชนิดของดอกไมท้ี่
ตอ้งการมากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี  2  สรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั  (ต่อ) 

ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือผลงาน วตัถปุระสงค ์
ของงานวิจยั 

ขอบเขต
การศึกษา
วิจยั 

ระเบียบการ
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

รชันี 
เฉลย
ฤกษ ์

การบรหิารจดัการ
รา้นดอกไมท้ีม่ผีล
ต่อพฤตกิรรมและ
การตดัสนิใจของ
ลกูคา้ในจงัหวดั
พระนครศรอียธุยา
(2548) 

เพื่อศกึษา
ระดบัความ
คดิเหน็ต่อการ
บรหิารจดัการ
รา้นดอกไม,้
พฤตกิรรม
การซือ้
ดอกไม,้ระดบั
การตดัสนิใจ
ซือ้ดอกไม้
,เพื่อ
เปรยีบเทยีบ
ระดบัความ
คดิเหน็ต่อการ
บรหิารจดัการ
รา้นดอกไม ้
จาํแนกตาม
ปจัจยัส่วน
บุคคล ของ
ลกูคา้ ใน
จงัหวดั
พระนครศรอียุ
ธยา  

รวบรวม
ขอ้มลูจาก
ลกูคา้ จาํนวน 
400 คน 
ประมวลผล
ดว้ย
โปรแกรม
สาํเรจ็รปูทาง
สถติ ิSPSS 

ใชว้ธิกีารศกึษา
เชงิปรมิาณ  
ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่า
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน ค่า 
t–test ค่า 
One-Way 
ANOVA : F – 
test ค่าไคว ์

สแคว ์ χ
2 

และ
ค่า Correlation 

ศกึษา
ความสมัพนัธ์
ระหว่างระดบั
ความคดิเหน็ต่อ
การบรหิารจดัการ
กบัระดบัการ  
ตดัสนิใจซือ้
ดอกไม ้ พบว่า 
ระดบัความคดิเหน็
ต่อการบรหิาร
จดัการรา้นดอกไม ้
ดา้นการวางแผน 
ดา้นการจดั
องคก์าร ดา้นการ
จงูใจ ดา้นการ
ควบคุมมี
ความสมัพนัธก์บั
ระดบัการตดัสนิใจ
ซือ้ดอกไม ้ ดา้น
ผลติภณัฑ ์ ราคา 
ช่องทางการจดั
จาํหน่าย การ
ส่งเสรมิการตลาด   

 

 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%20%20%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%20%20%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%20%20%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ตารางท่ี  2  สรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั  (ต่อ) 

ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือผลงาน วตัถปุระสงค ์
ของงานวิจยั 

ขอบเขต
การศึกษา
วิจยั 

ระเบียบการ
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

ชุตมิา 
เอือ้
ประชา
นนท ์ 

ระบบพาณชิย์
อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อ
สนบัสนุนการ
จาํหน่ายดอกไม้
ประดษิฐข์องรา้น
ดอกไมว้รญัญา 
จงัหวดัเชยีงใหม ่
(2550)  

 เพื่อพฒันา
ระบบพาณชิย์
อเิลก็ทรอนิกส์
เพื่อสนบัสนุน
การจาํหน่าย
ดอกไม้
ประดษิฐข์อง
รา้นดอกไม้
วรญัญา  
จงัหวดั
เชยีงใหม่ 

 ประเมนิผล
การใชง้านกบั
ผูใ้ช ้  ทัง้  2  
กลุ่ม  ซึง่ไดแ้ก่  
กลุ่มลกูคา้และ
กลุ่มผูด้แูล
ระบบ  จงัหวดั
เชยีงใหม่ 

แบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 
ส่วน ส่วนที1่  
ประสทิธภิาพ
การใชง้าน
ระบบ  ส่วนที่
2  
ขอ้เสนอแนะ
ในการ
ปรบัปรงุและ
พฒันา
โปรแกรม  
สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะห์
ขอ้มลูไดแ้ก
สถติริอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่  
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

จากการ
ประเมนิผลการ
ใชง้านกบัผูใ้ช ้ 
ทัง้  2  กลุ่ม  ซึง่
ไดแ้ก่  กลุ่ม
ลกูคา้และกลุ่ม
ผูด้แูลระบบ  
พบว่าระดบั
ความพงึพอใจ
ของทัง้  2  กลุ่ม
ทีม่ต่ีอการใชง้าน
ระบบ  ทัง้ใน
ดา้นการใชง้าน
และความ
สวยงามของ
ระบบอยูใ่นระดบั
ด ี  

 

 

 

 

 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ตารางท่ี  2  สรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั  (ต่อ) 

ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือผลงาน วตัถปุระสงค ์
ของงานวิจยั 

ขอบเขต
การศึกษาวิจยั 

ระเบียบการ
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

รฐั 
ชมภู
พาน 

ความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคที่
มต่ีอธุรกจิขาย
ดอกไมผ้่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส์
(2550) 

 เพื่อศกึษา
ขอ้มลูพืน้ฐาน
ของผูบ้รโิภค
ต่อธุรกจิขาย
ดอกไมผ้่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส์
และความ
ตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค 

 ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้
ดอกไมผ้่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสใ์น
เขต
กรงุเทพมหานค
รจาํนวน  120  
คน   

แบบสอบถาม
ทีค่วาม
ตอ้งการ 
วเิคราะห์
ขอ้มลูโดย
การแจกแจง
ความถี ่  หา
ค่ารอ้ยละ  
และค่าเฉลีย่ 

ผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่รูจ้กัการ
ใหบ้รกิารธุรกจิ
ดอกไมผ้่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส์
และตอ้งการใช้
บรกิารธุรกจิขาย
ดอกไมผ้่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์   

นภา ดี
เฉลา 

การศกึษา
ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้
ดอกกุหลาบใน
รา้นจาํหน่าย
ดอกไมข้อง
ผูบ้รโิภคใน
กรงุเทพมหาน
คร(2544) 

 เพื่อศกึษาถงึ
สภาพทัว่ไป
ของพฤตกิรรม
การซือ้ ดอก
กุหลาบในรา้น
จาํหน่าย
ดอกไมแ้ละ
ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจ
ซือ้ดอกกุหลาบ 
ของผูบ้รโิภค
ใน
กรงุเทพมหาน
คร 

 การสอบถาม
ผูบ้รโิภคใน
กรงุเทพมหานค
รจาํนวนทัง้สิน้ 
309 คน จากการ
สุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชัน้ภมู ิ
นํามา 

วเิคราะหห์า
ความสมัพนัธ์
ระหว่าง
พฤตกิรรม
การซือ้ดอก
กุหลาบกบั
ปจัจยัทาง 
ประชากร 
เศรษฐกจิและ
สงัคม โดยวธิี
ไคสแควรแ์ละ
การวเิคราะห์
ความ
แปรปรวนผล 

ความสมัพนัธ์
ระหว่าง
พฤตกิรรมการ
ซือ้ดอกกุหลาบ
กบัปจัจยัต่างๆ 
พบว่าค่าใชจ้า่ย
ในการซือ้ดอก
กุหลาบมี
ความสมัพนัธก์บั
ระดบัการศกึษา 
ระดบัรายได ้เขต
ทีม่รีา้นจาํหน่าย
ดอกไม ้ ส่วน
ความถีใ่นการซือ้
มคีวามสมัพนัธ์
กบัอาชพี เพศ
และรายได ้

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%20%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%20%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ตารางท่ี  2  สรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั  (ต่อ) 

ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือผลงาน วตัถปุระสงค ์
ของงานวิจยั 

ขอบเขต
การศึกษา
วิจยั 

ระเบียบ
การวิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษาใน
รายงาน 

ธเนศ 
อาศนะ 

ปจัจยั
ส่วนประกอบ
ทางการตลาด
บรกิารทีม่ผีลต่อ
การเลอืกซือ้
ผลติภณัฑ์
ดอกไมส้ดจดัช่อ
ของลกูคา้ใน
อําเภอเมอืง
เชยีงใหม ่ 
(2556) 
 

 เพื่อศกึษาปจัจยั
ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารที่
มผีลต่อการเลอืก
ซือ้ผลติภณัฑ์
ดอกไมส้ดจดัช่อ
ของลกูคา้ใน
อําเภอเมอื
เชยีงใหม ่  

แบบสอบถ
ามจาํนวน  
400  ชุด 

สถติทิีใ่ชใ้น
การ
วเิคราะห์
ขอ้มลู  
ไดแ้ก่  
ความถี ่  ค่า
รอ้ยละ  
และค่าเฉลีย่ 

ปจัจยัดา้น
กระบวนการทีม่ ี
ค่าเฉลีย่สงูสุด  คอื
ความตรงต่อเวลาใน
การส่งมอบสนิคา้  
ความสดของดอกไม้
,  ราคาเหมาะสม
คุณภาพ,  พนกังาน
สามารถใหข้อ้มลู
และแนะนําลกูคา้ได ้  

โชตชิ่วง  
นิลประ
สทิธ ์
 

ความสมัพนัธ์
ระหว่างกลุ่ม
อา้งองิ  
การตลาดเชงิ
กจิกรรมและการ
ตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑโ์อท็
อปของผูบ้รโิภค
ในเขต
กรงุเทพมหานคร
(2548) 

ศกึษากระบวนการ
ตดัสใิจซือ้
ผลติภณัฑโ์อทอ็ป  
ศกึษา
ความสมัพนัธ์
ระหว่างกลุ่มอา้งองิ
ทีม่ผีลต่อการ
ส่งเสรมิทาง
การตลาดเชงิ
กจิกรรมทีม่ผีลต่อ
กระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้  
ผลติภณัฑโ์อทอ็ป   

ผูบ้รโิภคใน
เขต
กรงุเทพมห
านคร  
จาํนวน  
400 
ตวัอยา่ง  
แบบสอบถ
ามประเภท
กลุ่ม
ตวัอยา่ง
กรอกเอง   

วเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิ
พรรณนา
และเชงิ
ปรมิาณจาก
สถติิ
ทดสอบ
แบบสถติิ
สหสมัพนัธ์
อยา่งงา่ย
ของเพยีร์
สนั  อยา่งมี
นยัสาํคญัที่
0.05 

กลุ่มอา้งองิทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑโ์อทอ็ปใน 
ระดบัมากโดยกลุ่ม
อา้งองิบคิ ิ  มารดา  
มผีลต่อการตดัสนิใจ
มากทีสุ่ด  รองลงมา
คอื  พีน้่อง  เพื่อน  
ญาต ิ และตน้แบบที่
นําเสนอในโฆษณา  
ตามลาํดบั  และมี
กระบวนกาตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑโ์อท็
อปในระดบัมาก 
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ตารางท่ี  2  สรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั  (ต่อ) 

ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือผลงาน วตัถปุระสงค ์
ของงานวิจยั 

ขอบเขต
การศึกษา
วิจยั 

ระเบียบ
การวิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษาใน
รายงาน 

สทิธชิยั 
บุญ
สมัพนัธ ์

ปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อความเชื่อถอื
ในการตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิที่
จาํหน่ายผ่าน
ระบบ
อนิเตอรเ์น็ต ใน
กรงุเทพมหานคร
(2548) 
 

เพื่อศกึษาปจัจยัที่
มอีทิธพิลต่อความ
เชื่อถอืในการ
ตดัสนิใจ 
ซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิที่
จาํหน่ายผ่านระบบ
อนิเตอรเ์น็ต 
พฤตกิรรมการใช้
บรกิาร
อนิเตอรเ์น็ต 
ตลอดจนทศันคติ
และการรบัรู ้ และ
การยอมรบัของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

แบบสอบถ
ามจาํนวน  
380  ชุด 

วเิคราะห์
ขอ้มลูไดท้าํ
การ
วเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณ 
เพื่อทดสอบ
สมมตฐิาน
โดยใช้
ค่าสถติิ
สหสมัพนัธ์
อยา่งงา่ย
ของเพยีร์
สนั ใช้
ค่าสถติแิบบ 
t-test และ
วเิคราะหค์่า
ความ
แปรปรวน
ทางเดยีว 
ANOVA 
จากค่าสถติิ
แบบ F-
Test 

พบว่า ปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อความ
เชื่อถอืในการ
ตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิทีจ่าํหน่ายผ่าน
ระบบอนิเตอรเ์น็ต 
ของผูใ้ชบ้รกิาร
อนิเตอรเ์น็ตในเขต
กรงุเทพมหานคร
ประกอบดว้ย ปจัจยั
ส่วนบุคคลที่
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี 
และรายได ้ อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง  สามารถสรุปแนวคิดเพื่อเป็น

แนวทางในการวิจยั ว่ามพีฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กับ

กระบวนการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้ดอกไมส้ดผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ว่าเป็นอย่างไร 

แสดงเป็นกรอบแนวความคดิดงันี้ 

                    ตวัแปรต้น                                                                   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  10  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส ์

- การรบัรูถ้งึปญัหา 

- การคน้หาขอ้มลู 

- การประเมนิทางเลอืก 

- การตดัสนิใจซือ้ 

- ประเมนิหลงัการซือ้ 

ระดบัความพึงพอใจต่อส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ (7’P)  

- Product  ดา้นผลติภณัฑ ์

- Price  ดา้นราคา 

- Place  ดา้นสถานทีจ่ดั

จ าหน่าย 

- Promotion  ดา้นส่งเสรมิ

การตลาด 

- People  ดา้นบุคคล 

- Physical  ดา้นกายภาพ 

- Process  ดา้นกระบวนการ 

 

ปัจจยัพื้นฐานส่วนบคุคล 

- เพศ 

- อายุ 

- อาชพี 

- สถานภาพสมรส 

- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

-  



 

 

บทท่ี 3 

 
ระเบียบวิธีวิจยั (วิธีด าเนินการวิจยั) 

 

ในการศกึษาวจิยัเรือ่ง “การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความพงึพอใจทีม่ผีลต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม้  ผ่าน

ระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ ในเขตกรงุเทพมหานคร” ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ตวัแปรในการศกึษา 

3.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

5.  การวเิคราะหข์อ้มลู 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 

ประชากร ทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ คอื กลุ่มลูกคา้เคยสัง่ซือ้บรกิารรา้นจดัดอกไม้

หรอืซื้อผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้เพศหญิงและเพศชาย อายุตัง้แต่ 20 ปีขึ้นไป

ประมาณ 142,092 คน (ขอ้มูลจาก :  บรษิทั มสิลลิลี่ ฟลาวเวอร ์จํากดั ณ วนัที ่6 มนีาคม 

2558) 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่าง 
เนื่องจากทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดก้ําหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยอา้งองิจากสตูรการคาํนวณของเครซี ่ และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan, 1970: 
607-610)  ทีร่ะดบัความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) ใน ±5% และภายใตร้ะดบัความเชื่อมัน่ 
(Confidence Level) ที ่ 95% กลุ่มตวัอยา่งมจีาํนวนมากกว่า 100,000 คนขึน้ไป จงึตอ้งใช้
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที ่384 ตวัอยา่ง แต่เนื่องดว้ยขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาและทรพัยากร ซึง่จะทํา
การลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเหลอื200ตวัอยา่ง
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3.2  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

การกําหนดตวัแปรในการวจิยัครัง้นี้มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิลกัษณะและขอ้มลูเชงิ

ปรมิาณเพื่อแจกแจงตวัแปรในการวจิยัเพื่อทําเป็นแบบสอบถาม 

ตาราง  3  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามเพ่ือวดั
ค่าตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ
ค าตอบ 

ตวัเลือก  (ถ้ามี) 

1.ขอ้มลูทัว่ไป 
 

เพศ เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1.ชาย  2.หญงิ 

อายุ เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ตํ่ากว่า 20 ปี   2. 20-25 ปี 
3. 26-30 ปี        4. 31-35 ปี 
5. 36-40 ปี        6. 41-45 ปี 
7. 46-50 ปี         

อาชพี เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. นกัเรยีน/นกัศกึษา 
2. ขา้ราชการ/พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ 
3. พนกังานบรษิทัเอกชน 
4. พ่อบา้น/แมบ่า้น/ว่างงาน 
5. ประกอบธุรกจิส่วนตวั 
6. อื่นๆโปรดระบุ.............. 

สถานภาพ เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. โสด      2. สถานภาพ
สมรส 

3.  หยา่รา้ง  4. หมา้ย 
รายได ้ เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 
1. 20,000  บาท หรอืตํ่า

กว่า 
2. 20,001 - 30,000  บาท 
3. 30,001 - 40,000  บาท 
4. 40,001 - 50,000  บาท 
5. 50,001 - 60,000  บาท 
6. 60,001  บาทขึน้ไป 
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ตาราง  4  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามเพ่ือวดั
ค่าตวัแปรน้ี 

ลกัษณะค าตอบ ตวัเลือก  (ถ้ามี) 

2.ระดบั
ความสาํคญัส่วน
ประสมทาง
การตลาดบรกิารที่
มคีวามสมัพนัธก์บั
กระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้
ดอกไม ้ ผ่าน
ระบบพาณชิย์
อเิลก็ทรอนิกสใ์น
เขต
กรงุเทพมหานคร
ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 

ปจัจยัดา้น
ผลติภณัฑ ์ 
(Product) 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
ใชม้าตรวดัLikert 
Scale 

1 ไมพ่อใจอยา่งยิง่ 
2 ไมพ่อใจ   
3 เฉยๆ 
4 พอใจ 
5 พอใจอยา่งยิง่   

ปจัจยัดา้นราคา  
(Price) 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
ใชม้าตรวดัLikert 
Scale 

1 ไมพ่อใจอยา่งยิง่ 
2 ไมพ่อใจ   
3 เฉยๆ 
4 พอใจ 
5 พอใจอยา่งยิง่   

ปจัจยัดา้นช่อง
ทางการจดั
จาํหน่าย  
(Place) 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
ใชม้าตรวดัLikert 
Scale 

1 ไมพ่อใจอยา่งยิง่ 
2 ไมพ่อใจ   
3 เฉยๆ 
4 พอใจ 
5 พอใจอยา่งยิง่   

ปจัจยัดา้นการ
ส่งเสรมิ
การตลาด
(Promotion) 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
ใชม้าตรวดัLikert 
Scale 

1 ไมพ่อใจอยา่งยิง่ 
2 ไมพ่อใจ   
3 เฉยๆ 
4 พอใจ 
5 พอใจอยา่งยิง่   

ปจัจยัดา้น
กระบวนการ  
(Process) 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
ใชม้าตรวดัLikert 
Scale 

1 ไมพ่อใจอยา่งยิง่ 
2 ไมพ่อใจ   
3 เฉยๆ 
4 พอใจ 
5 พอใจอยา่งยิง่   
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ตาราง  4  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ  (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามเพ่ือวดั
ค่าตวัแปรน้ี 

ลกัษณะค าตอบ ตวัเลือก  (ถ้ามี) 

2.ระดบั
ความสาํคญัส่วน
ประสมทาง
การตลาดบรกิารที่
มคีวามสมัพนัธก์บั
กระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้
ดอกไม ้ ผ่าน
ระบบพาณชิย์
อเิลก็ทรอนิกสใ์น
เขต
กรงุเทพมหานคร
ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 

ปจัจยัดา้น
กายภาพ  
(Physical  
evidence)   

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
ใชม้าตรวดัLikert 
Scale 

1 ไมพ่อใจอยา่งยิง่ 
2 ไมพ่อใจ   
3 เฉยๆ 
4 พอใจ 
5 พอใจอยา่งยิง่   

ปจัจยัดา้น
พนกังาน  
(People) 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
ใชม้าตรวดัLikert 
Scale 

1 ไมพ่อใจอยา่งยิง่ 
2 ไมพ่อใจ   
3 เฉยๆ 
4 พอใจ 
5 พอใจอยา่งยิง่   
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ตาราง  5  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามเพ่ือวดั
ค่าตวัแปรน้ี 

ลกัษณะค าตอบ ตวัเลือก  (ถ้ามี) 

3.ระดบั
ความสาํคญัของ
กระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้
ดอกไม ้  

การรบัรูถ้งึ
ปญัหา 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
ใชม้าตรวดัLikert 
Scale 

1 น้อยทีสุ่ด 
2 น้อย   
3 ปานกลาง   
4 มาก   
5 มากทีสุ่ด   

การคน้หาขอ้มลู เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
ใชม้าตรวดัLikert 
Scale 

1 น้อยทีสุ่ด 
2 น้อย   
3 ปานกลาง   
4 มาก   
5 มากทีสุ่ด   

การประเมนิ
ทางเลอืก 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
ใชม้าตรวดัLikert 
Scale 

1 น้อยทีสุ่ด 
2 น้อย   
3 ปานกลาง   
4 มาก   
5 มากทีสุ่ด   

การตดัสนิใจซือ้ เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
ใชม้าตรวดัLikert 
Scale 

1 น้อยทีสุ่ด 
2 น้อย   
3 ปานกลาง   
4 มาก   
5 มากทีสุ่ด   

การประเมนิ
หลงัการซือ้ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
ใชม้าตรวดัLikert 
Scale 

1 น้อยทีสุ่ด 
2 น้อย   
3 ปานกลาง   
4 มาก   
5 มากทีสุ่ด   
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ตาราง  5  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ชื่อตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

 

 

ลกัษณะของค าตอบ 

 

ตวัเลอืก 
(ถา้ม)ี 

 

ตน้แบบของ
ค าถาม 

ใหใ้ส่ชื่อตวั
แปรยอ่ย และ
ในกรณทีี่
ท าการศกึษา
ในกรอบที ่2, 
3, 4 ใหเ้ขยีน
ก ากบัใน
วงเลบ็ดว้ยว่า
ตวัแปรนี้เป็น
ตวัแปรตน้
หรอืตวัแปร
ตาม 

ใหใ้ส่ค าถามทีเ่ป็น
ขอ้ความเดยีวกนั
กบัทีพ่มิพอ์ยูใ่น
แบบสอบถาม  

 

ตวัแปรยอ่ยแต่ละ
ตวัทีอ่ยูใ่นคอลมัน์
แรก อาจถามดว้ย
ค าถามหลาย
ค าถามได ้และ
จะตอ้งแสดงค าถาม
ทีถ่ามเกี่ยวกบัตวั
แปรยอ่ยนี้มา
ทัง้หมด 

แต่ละค าถามทีใ่ส่ไวใ้น
คอลมัน์ทีส่องใหเ้ลอืก
รปูแบบของค าตอบที่
ตอ้งการมาหนึ่งแบบจาก 7 
แบบทีใ่หไ้ว ้

[   ] 1 เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 

[   ] 2 เลอืกไดม้ากกว่าหนึ่ง
ตวัเลอืก 

[   ] 3 เรยีงล าดบั 

[   ] 4 เขยีนตอบเป็น
ตวัอกัษร หรอื ค าพดู 

[   ] 5 เขยีนตอบเป็นตวัเลข
ทีม่คีวามหมายเฉพาะน าไป
ค านวณต่อไมไ่ด ้

[   ] 6 ใช่ หรอื ไมใ่ช่ 

[   ] 7 ถูก หรอื ผดิ 

ในกรณทีี่
คอลมัน์ที่
สามเลอืก
รปูแบบที ่
1 2 หรอื 
3 ใหใ้ส่
ตวัเลอืกที่
ใหผู้ต้อบ
แบบสอบ
ถาม
เลอืกตอบ
ได ้

ในกรณทีี่
ค าถามใน
คอลมัน์ที่
สองไดม้า
จากการ
หยบิยมื
งานวจิยัของ
ผูอ้ื่นมาเป็น
ตน้แบบ 
เพื่อมา
ดดัแปลงให้
เหมาะสม 
ใหร้ะบุ
งานวจิยัที่
เป็นตน้แบบ
นัน้ 
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3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยัในครัง้นี้เป็นการใช้แบบสอบถาม  

(Questionnaire)   ซึง่ประกอบไปดว้ยคําถามปลายปิด  ซึง่สามารถแบ่งเนื้อหาของคําถามออก

ไดเ้ป็น  4  ส่วนดงันี้ 

 ส่วนที่  1  คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อาย ุ 

อาชพี  สถานภาพสมรส  รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน  จํานวน  5  ข้อ มลีกัษณะเป็นแบบสํารวจ

รายการ  (Check List) 

ส่วนที่  2  เป็นคําถามเกี่ยวกบัระดบัความพงึพอใจทางการตลาดบรกิารที่ส่งผลในการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซื้อดอกไม้  ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเป็นการวัดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า Rating Scale Melhod  โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval  

Scale)  จาํนวน  35  ขอ้  แบ่งเป็น    ระดบัดงันี้  คอื   

                          คะแนน         ระดบัความพงึพอใจ 

1 ไมพ่อใจอยา่งยิง่ 

2 ไมพ่อใจ   

3 เฉยๆ 

4 พอใจ 

5 พอใจอยา่งยิง่   

ส่วนที ่ 3  เป็นคาํถามเกีย่วกบัระดบัความสาํคญัของกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้

บริการสัง่ซื้อดอกไม้    ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการวัดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า Rating Scale Melhod  โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval  

Scale)  จาํนวน  10  ขอ้  แบ่งเป็น  5  ระดบัดงันี้  คอื   

                          คะแนน         ระดบัความสําคญั 

1   น้อยทีสุ่ด 

2   น้อย   

3   ปานกลาง   

4   มาก   

5   มากทีสุ่ด   



78 
 

 

ส่วนที ่4  สาํหรบัเขยีนขอ้เสนอแนะ 

 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

 ผูว้จิยัจะทําการทดสอบเครือ่งมอืโดยนําแบบสอบถามไปใหผู้ท้รงคุณวุฒติรวจสอบและ

แกไ้ขเพื่อใหค้าํถามตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัและงา่ยต่อการทาํความเขา้ใจในทุกๆ 

ประเดน็ทีส่อบถาม หลงัจากนัน้จะไดนํ้าแบบสอบถามทีไ่ดแ้กไ้ขแลว้ไปทาํการทดสอบกบักลุ่ม

ผูบ้รโิภคจาํนวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความเขา้ใจและความชดัเจนในทุกๆประเดน็ทีส่อบถาม 

จากนัน้จงึทาการแกไ้ขและเมือ่เหน็ว่าคาถามมคีวามชดัเจนแลว้จงึนําแบบสอบถามดงักล่าวไปใช้

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

ในการวจิยัครัง้นี้ใชข้อ้มลูจาก 2 แหล่ง  คอื 

1.  ขอ้มลูปฐมภมู ิ (Primary  Data)  จะทําการรวบรวมขอ้มลูโดยจะทําการเกบ็ขอ้มลู 

แบบตามสะดวก เช่น หน้าสํานักงานใหญ่ในเขตการปกครองทัง้ 4 เขตการปกครอง  โดยผู้
ศกึษาจะเป็นคนยนืแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองตัง้แต่วนัที ่14 – 31 ธนัวาคม 2557 จนครบ
ตามจาํนวนทีก่ําหนด 

หลงัจากเกบ็รวบรวมแบบสอบถามและตรวจดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเรยีบรอ้ย
แล้ว ผู้ศึกษาจะนําแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด มาทําการบนัทกึและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติใินการวเิคราะห์ 

ผู้วิจยัได้ทําการรวบรวมข้อมูลโดยจะทําการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  

(Simple  Random  Sampling)  เป็นขัน้ตอนการกําหนดพืน้ทีใ่นการสํารวจเพื่อเกบ็ขอ้มลูโดย

ผูว้จิยัทาํการคดัเลอืกพืน้ทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาํนวน  50  เขตพืน้ทีก่ารปกครอง  (กรมการ

ปกครอง ,2556)  แลว้ทาํการจบัฉลากเลอืกเขตการปกครองขึน้มา  4  เขตการปกครอง  เพื่อเป็น

ตวัแทนของประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา  โดยผลการจบัฉลากเพื่อเลอืกตวัแทนประชากรไดเ้ขตการ

ปกครองต่างๆ ดงันี้ 

- เขตบางรกั 

- เขตวฒันา 
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- เขตสาทร 

- เขตจตุจกัร 

และทําการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า  (Quota  Sampling)  เป็นขัน้ตอนทีผู่ว้จิยัจะทําการ

กําหนดจาํนวนตวัอย่างในการเกบ็ขอ้มลูของทัง้ 4 เขต  ในจํานวนเขตละเท่าๆกนั  ดงันัน้จงึทํา

การกําหนดจํานวนกลุ่มตวัอย่างออกเป็นเขตการปกครองละ  50  ตวัอย่าง  รวมทัง้หมด  200  

ตวัอยา่ง 

การเลอืกแจกแบบสอบถาม โดยไปยนืดกัเพื่อแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองในสถานที่

ขา้งตน้เพราะมปีระชากรจาํนวนมาก โดยแบ่งแบบสอบถามเขตละ 50 ชุดเท่าๆกนั ส่วนเวลาใน

การแจกแบบสอบถามไดแ้บ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเทีย่งและ และก่อนหกโมงเยน็ ผูศ้กึษาไดต้ดิต่อ

กบับรษิทัทีรู่จ้กักบัพนกังานในบรษิทัดงักล่าวเพื่อขอเกบ็แบบสอบถามใหไ้ดต้ามกลุ่มเป้าหมายที่

ไดก้ําหนดไว ้โดยคดัแบบสอบถามทีผู่ต้อบแบบสอบถามตอบครบสมบรูณ์ ใหเ้หลอื 200 ชุด 

หลงัจากเกบ็รวบรวมแบบสอบถามและตรวจดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเรยีบรอ้ย
แล้ว ผู้ศึกษาจะนําแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด มาทําการบนัทกึและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติใินการวเิคราะห์ 
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ตาราง  6  ตารางแผนการเกบ็ขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถามในเขตกรงุเทพมหานคร 

วนัท่ี เวลา เขต สถานท่ี จ านวน
แบบสอบถาม 

15 ธ.ค. 57 10.00-13.00น. เขตบางรกั เอเชยีทคี เดอะริ
เวอรฟ์รอ้นท์ 

 
 
 

50 
16 ธ.ค. 57 13.00-18.00น. เขตบางรกั เอเชยีทคี เดอะริ

เวอรฟ์รอ้นท์ 
17 ธ.ค. 57 13.00-18.00น. เขตบางรกั เอเชยีทคี เดอะริ

เวอรฟ์รอ้นท์ 
18 ธ.ค. 57 10.00-13.00น. เขตวฒันา บรเิวณโรงแรมดุสติ

ธานี 
19 ธ.ค. 57 13.00-18.00น. เขตวฒันา บรเิวณตกึ RSU  

50 22 ธ.ค. 57 13.00-18.00น. เขตวฒันา บรเิวณรถไฟฟ้าBTS
สุขมุวทิ 

23 ธ.ค. 57 10.00-13.00น. เขตสาทร สาทรทาวเวอร ์  
 

50 
24 ธ.ค. 57 13.00-18.00น. เขตสาทร อาคารสาธรซติีท้าว

เวอร ์
25 ธ.ค. 57 13.00-18.00น. เขตสาทร รถไฟฟ้าBTS ช่อง

นนทร ี
26 ธ.ค. 57 10.00-13.00น. เขตจตุจกัร เซน็ทรลัลาดพรา้ว  

 
 

50 

29 ธ.ค. 57 10.00-13.00น. เขตจตุจกัร ตกึรสา 
30 ธ.ค. 57 13.00-18.00น. เขตจตุจกัร บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์

ไวรเ์ลส จาํกดั 
(มหาชน) 

31 ธ.ค. 57 13.00-18.00น. เขตจตุจกัร อนิเดก็ซ ์ลฟิวิง่
มอลล ์

รวม 200 
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2. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ (Secondary  Data)  เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการศกึษาคน้ควา้ 

เอกสาร ตํารา  รายงาน  บทความต่างๆ  ทัง้ที่เป็นของหน่วยงานราชการและเอกชน  ที่

เกีย่วขอ้งกบัการวจิยัน้ี  เช่น  บรษิทั  มสิลลิลี ่ฟลาวเวอร ์ จาํกดั ระบบอนิเทอรเ์น็ต 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 

 

สถติเิชงิพรรณนา  (Descriptive  Statistics)  

 ใชใ้นการอธบิายลกัษณะต่างๆของขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมจากขอ้เทจ็จรงิ  จากสิง่ทีส่งัเกต

จากแบบสอบถาม  และขอ้มลูเอกสารไดจ้ากแหล่งต่างๆ 

สถติเิชงิปรมิาณ  (Quantitative  Statistic) ใชค้่า  ความถี ่ (Frequency)  ค่ารอ้ยละ   

(Percentage)  ค่าเฉลีย่  (Mean)  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  โดย

นําเสนอในรปูแบบของตารางและสรปุผล 

เชิงอนุมาน 

1.การวเิคราะหค์วามแปรปรวนดว้ยสถติ ิF-test (One Way Anova) 

2. การวเิคราะห ์T-test  

3. วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ดว้ยสถติ ิCorrelation Coefficient 

3.5  การวิเคราะหข้์อมลู 

 หลงัจากเกบ็ขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้จิยัทาํการตรวจสอบความสมบรูณ์ของ

แบบสอบถาม  และในแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์มาทาํการลงรหสั  และนํามาทาํการ

ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถติสิาํเรจ็รปูทีเ่หมาะสม  เพื่อคาํนวณค่าเฉลีย่  ค่ารอ้ยละ  

รวมถงึค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  หลงัจากนัน้จะนํามาวเิคราะหแ์ละประมวลผลในเชงิพรรณนา  

(Description  Analysis)  และแสดงผลในรปูแบบตาราง 

 การวเิคราะหแ์บบสอบถามตอนที ่  1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใชค้่าความถี่  

(Frequency)  และค่ารอ้ยละ  (Percentage)  โดยนําเสนอในรแูบบของตารางและสรุปผล 

การวเิคราะหแ์บบสอบถามตอนที ่  2  เป็นคาํถามเกีย่วกบัความสําคญัของปจัจยัทาง

การตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารรา้นจดัดอกไมห้รอืรา้นดอกไมอ้อนไลน์ ผูศ้กึษาไดใ้ช้

เกณฑก์ารใหค้ะแนนตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert Scale) ซึง่กําหนดคะแนนไว ้5 ระดบั ดงันี้ 
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   คะแนน         ระดบัความพงึพอใจ 

1 ไมพ่อใจอยา่งยิง่ 

2 ไมพ่อใจ   

3 เฉยๆ 

4 พอใจ 

5 พอใจอยา่งยิง่   

และทัง้นี้ วธิกีารแปลความหมายผลการวเิคราะหข์อ้มลูใชต้ามแนวของลเิคริท์เพื่อการ

วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบแผนการตลาดและการตดัสนิใจเลอืกซือ้ของผูบ้รโิภค 

การวเิคราะหแ์บบสอบถามตอนที ่  3  เป็นคาํถามเกีย่วกบัระดบัความสําคญัของ

กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมห้รอืรา้นดอกไมอ้อนไลน์ ผูศ้กึษาไดใ้ชเ้กณฑ์

การใหค้ะแนนตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert Scale) ซึง่กําหนดคะแนนไว ้5 ระดบั ดงันี้ 

                          คะแนน         ระดบัความสําคญั 

1   น้อยทีสุ่ด 

2   น้อย   

3   ปานกลาง   

4   มาก   

5   มากทีสุ่ด   

และทัง้นี้ วธิกีารแปลความหมายผลการวเิคราะหข์อ้มลูใชต้ามแนวของลเิคริท์เพื่อการ

วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบแผนการตลาดและการตดัสนิใจเลอืกซือ้ของผูบ้รโิภค 

 

 การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความพงึพอใจทีม่ผีลต่อส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารกบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 

ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยในการศกึษาความสมัพนัธ ์มเีครือ่งมอืทางสถติทิีเ่กีย่วขอ้ง

โดยทัว่ไป 3 เครือ่งมอื ไดแ้ก่ One way Anova ,การวเิคราะห ์T-test  และLinear Correlation 

Coefficient  แต่ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชว้ธิใีนการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
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1. การวเิคราะหส์ถติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ดว้ยความถีร่อ้ยละ

ของขอ้มลูเพศ อาย ุ อาชพี สถานภาพสมรส   รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยการวเิคราะหแ์จกแจง

ความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage)  

2. วธิกีารประมวลผล ใชว้ธิ ี(One way Anova) และการเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ เพื่อศกึษา

ความสมัพนัธก์นัระหว่างตวัแปรตน้เชงิลกัษณะกบัตวัแปรตามเชงิปรมิาณ โดยการวเิคราะห์

ขอ้มลูดว้ยซอฟแวรก์ารวเิคราะหท์างสถติ ิ

3. ดรูายละเอยีดการวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีPost Hoc Tests 

4. ตรวจสอบค่า Significance Level ตอ้งน้อยกว่า 0.05 

 

 3.6  สมมติฐานท่ีใช้ในการศึกษา 

 

ระดบัความพงึพอใจทีม่ผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบักระบวนการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในเขตกรงุเทพมหานคร



 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การศกึษาเรื่อง  การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจที่มผีลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้  ผ่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยท าการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน  200 ชุด โดย
แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 4 เขตการปกครอง ได้แก่ เขตบางรกั เขตวฒันา เขตสาทร เขตจตุั
จกัร ผูว้จิยัไดเ้ลอืกกลุ่มตวัอย่างเท่าๆกนั คอื เขตละ 50 คน ซึง่ใช้แบบสอบถามในการรวบรวม
ขอ้มลูและน ามาวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถติคิ่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
One way Anova และการเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่โดยใชว้ธิกีารของเซฟเฟ่ (Sheffe’) ทีร่ะดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 สามารถเสนอผลการศึกษา การสรุปผล การอภิปลายผล และขอ
เสนอแนะ ตามล าดบั โดยจะน าเสนอผลการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 ส่วน ดงันี้         

ส่วนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา 

ส่วนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมาน 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ตารางที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์

ตารางแจกแจงความถีส่ าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ
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ตารางที ่7 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 77 38.5 

หญงิ 123 61.5 

รวม 200 100.0 

จากตารางที ่7 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
61.5 และเป็นเพศชาย จ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.5  

ตารางที ่8 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 20 ปี 10 5.0 

20 – 25 ปี 61 30.5 

26 – 30 ปี 67 33.5 

31 – 35 ปี 38 19.0 

36 – 40 ปี 19 9.5 

41 – 45 ปี 3 1.5 

46 – 50 ปี 2 1.0 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที่ 8 พบว่าอายุ ระหว่าง 26-30 ปี โดยมจี านวน 67 คน คดิเป็นร้อยละ 33.5  
รองลงมาคอื อายรุะหว่าง 20-25 ปี มจี านวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5  อายุระหว่าง 31-35 ปี 
มจี านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.0  อายุระหว่าง 36-40 ปี มจี านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
9.5   อายุต ่ากว่า 20 ปี มจี านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 อายุระหว่าง 41-45 ปี มจี านวน 3 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่น้อยทีสุ่ดอายุระหว่าง 46-50 ปี มจี านวน 2 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.0  ตามล าดบั 
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ตารางที ่9 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชพี 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรยีน/นกัศกึษา  61 30.5 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 39 19.5 

พนกังานบรษิทัเอกชน   61 30.5 

พ่อบา้น/แมบ่า้น/ว่างงาน 7 3.5 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั   32 16 

รวม 200 100.0 

จากตารางที่ 9 พบว่าอาชพีนักเรยีน/นักศึกษา มจี านวน 61 คน คดิเป็นร้อยละ 30.5  
รองลงมาคืออาชีพพนักงานเอกชนมจี านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ  30.5 อาชีพข้าราชการ/
พนักงานรฐัวสิาหกจิ มจี านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 19.5  อาชพีประกอบธุรกิจส่วนตวั มี
จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16 อาชพีพ่อบา้น/แมบ่า้น/ว่างงาน มจี านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
3.5 อาชพี ตามล าดบั 
ตารางที ่10 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 165 82.5 

สมรส 31 15.5 

หยา่รา้ง 1 0.5 

หมา้ย 3 1.5 

รวม 200 100.0 

 
จากตารางที ่10 พบว่าสถานภาพโสด มจี านวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.5 รองลงมาคอื 

สมรส มจี านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 หมา้ย มจี านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 หย่ารา้ง 
มจี านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 
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ตารางที1่1 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

20,000  บาท หรอืต ่ากว่า 99 49.5 

20,001 - 30,000  บาท 58 29.0 

30,001 - 40,000  บาท 29 14.5 

40,001 - 50,000  บาท 10 5.0 

50,001 - 60,000  บาท 3 1.5 

60,001 บาทขึน้ไป 1 .5 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที ่ 11 พบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,000  บาท หรอืต ่ากว่า มจี านวน 99 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 49.5 รองลงมาคอื รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000  บาท มจี านวน 58 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 29.0 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 - 40,000  บาท มจี านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 14.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 40,001 - 50,000  บาท มจี านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 5.0
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 - 60,000  บาท มจี านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน 60,001  บาทขึน้ไป มจี านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ .5 ตามล าดบั 

 

ส่วนที ่2 ขอ้มลูความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7’P) 

การน าเสนอข้อมูลในส่วนนี้เป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับ  ระดบัความพึงพอใจของส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิาร ผ่านระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ 7 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นกายภาพ (Physical 
evidence) ดา้นพนักงาน (People) โดยน าเสนอขอ้มลูเป็นค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
สามารถสรปุไดต้ามตารางและค าอธบิายต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจด้าน
ผลติภณัฑ ์(Product) 
 
ระดบัความพึงพอใจของ
ส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีเลือกใช้บริการ

สัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 
ค่าสงูสดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 
ค่าต า่สดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 

 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

ด้านผลิตภณัฑ ์(Product)  

มดีอกไมใ้หเ้ลอืกหลายชนิดทัง้
น าเขา้และปลกูทีไ่ทย 

5 1 3.89 .849 

ความหลากหลายของรปูแบบ/
สสีนัของสนิคา้ 

5 1 4.13 .814 

คุณภาพสนิคา้ทีไ่ดร้บัตรงตาม
ความตอ้งการ 

5 1 4.09 .775 

ความน่าเชื่อถอืในใน
รายละเอยีดขอ้มลูสนิคา้ 

5 1 3.97 .829 

การรบัประกนัคุณภาพสนิคา้ 5 1 3.85 .890 
 

จากตารางที่ 12 พบว่า ความพงึพอใจทีม่ผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้าน
ผลติภณัฑใ์นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเรยีงล าดบัค าถามที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดไปถงึค าถามที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด ดงันี้ 
ความหลากหลายของรูปแบบ/สสีนัของสนิค้า มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 4.13 รองลงมา คอื 
คุณภาพสินค้าที่ได้รบัตรงตามความต้องการ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ความน่าเชื่อถือใน
รายละเอยีดขอ้มลูสนิคา้ มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 3.97 มดีอกไมใ้หเ้ลอืกหลายชนิดทัง้น าเขา้
และปลกูทีไ่ทย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื การรบัประกนัคุณภาพสนิคา้ มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 ตามล าดบั 

 

 



89 
 

 

ตารางที ่13 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจดา้นราคา  
(Price) 
 
ระดบัความพึงพอใจของ
ส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีเลือกใช้บริการ

สัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 
ค่าสงูสดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 
ค่าต า่สดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 

 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

ด้านราคา  (Price)  

       การตัง้ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

5 2 3.87 .772 

เปรยีบเทยีบราคาไดง้่าย
กว่า 

5 2 3.88 .842 

มคีวามหลากหลายของ
ราคา 

5 1 3.97 .853 

เป็นรา้นทีข่ายราคาถูก
กว่ารา้นอื่น 

5 1 3.92 .882 

เป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  
ราคาแพง 

5 1 3.68 .944 

 
จากตาราง 13 พบว่า ความพงึพอใจที่มผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้าน

ราคาในการตัดสินใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้  ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขต
กรงุเทพมหานคร โดยเรยีงล าดบัค าถามทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดไปถงึค าถามทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ดงันี้ มี
ความหลากหลายของราคา มคี่าเฉลีย่มากที่สุดเท่ากบั 3.97 รองลงมา คอื เป็นรา้นที่ขายราคา
ถูกกว่ารา้นอื่น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 เปรยีบเทยีบราคาไดง้่ายกว่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 การ
ตัง้ราคาเหมาะสมกบั มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 3.87 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคอื เป็นรา้นที่มี
ชื่อเสยีง  ราคาแพง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 ตามล าดบั 
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ตารางที ่14 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
 

ระดบัความพึงพอใจของ

ส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีเลือกใช้บริการ
สัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 

ค่าสงูสดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 

ค่าต า่สดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 

 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย  (Place) 

 

       ชื่อรา้นจดจ าไดง้า่ย 5 1 3.89 .895 
เขา้ใชง้านไดง้่าย  

(ดาวน์โหลดเรว็) 
5 2 4.04 .762 

ใชบ้รกิารไดต้ลอด  24  
ชม. 

5 1 4.17 .907 

ลดตน้ทุน/ลดค่าใชจ้่าย 5 1 3.89 .843 
ประหยดัเวลาในการ

ออกไปรบัสนิคา้ 
5 2 4.15 .746 

 

จากตาราง 14 พบว่า ความพงึพอใจทีม่ผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย  ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซื้อดอกไม้  ผ่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรยีงล าดบัค าถามทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดไปถงึค าถามทีม่ ี
ค่าเฉลี่ยต ่าสุด ดงันี้ ใช้บรกิารได้ตลอด  24  ชม. มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 รองลงมา คือ 
ประหยดัเวลาในการออกไปรบัสนิคา้ มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 4.15 เขา้ใชง้านไดง้่าย  (ดาวน์
โหลดเรว็) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 ชื่อรา้นจดจ าได้ง่าย มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 3.89 และ
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื ลดตน้ทุน/ลดค่าใชจ้า่ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 15 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจดา้นการ

ส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 

 

ระดบัความพึงพอใจของ

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีเลือกใช้บริการ

สัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 

ค่าสงูสดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 

ค่าต า่สดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 

 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด

(Promotion) 

 

การโฆษณาแบบออนไลน์ เช่น 
Banner ผ่านเวบ็ไซต ์ 5 2 3.81 .800 

ประชาสมัพนัธแ์บบ

ออนไลน์ เช่น การน าเสนอ

เนื้อหาผ่านเวบ็ไซตพ์นัทปิ  

หรอื แอพฯ ไลน์ 

5 1 3.73 .748 

การส่งเสรมิการขาย

แบบออนไลน์ (เล่นเกมส,์ชงิ

โชคใชด้วง) 
5 1 3.50 1.070 

การตลาดทางตรง (การ

ส่งE-mailแนะน าสนิคา้) 5 1 3.31 1.091 

การใชบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีง 

เป็นพรเีซน็เตอร ์ 5 1 3.48 1.002 

 

จากตาราง 15 พบว่า ความพงึพอใจทีม่ผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซื้อดอกไม้  ผ่านระบบพาณิชย์
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อเิลก็ทรอนิกส ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรยีงล าดบัค าถามทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดไปถงึค าถามทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุด ดงันี้ การโฆษณาแบบออนไลน์ เช่น Banner ผ่านเวบ็ไซต์ มคี่าเฉลีย่มากที่สุด
เท่ากบั 3.81 รองลงมา คอื ประชาสมัพนัธแ์บบออนไลน์ เช่น การน าเสนอเนื้อหาผ่านเวบ็ไซต์
พนัทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 การส่งเสรมิการขายแบบออนไลน์ (เล่นเกมส,์
ชงิโชคใชด้วง) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 การใชบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีง เป็นพรเีซน็เตอรม์คี่าเฉลีย่มาก
ทีสุ่ดเท่ากบั 3.48 และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื การตลาดทางตรง (การส่งE-mailแนะน าสนิคา้) มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่16 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจดา้น

กระบวนการ  (Process) 

  

ระดบัความพึงพอใจของ

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีเลือกใช้บริการ

สัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 

ค่าสงูสดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 

ค่าต า่สดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 

 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

ด้านกระบวนการ  

(Process) 

 

มีก ระบวนการช า ร ะ เ งินที่
ทนัสมยั  ถูกตอ้ง  น่าเชื่อถอื 

5 1 4.03 .795 

มฐีานขอ้มลูเดมิของลกูคา้ทุก

ครัง้ทีซ่ือ้ 
5 2 4.02 .753 

มกีระบวนการขัน้ตอนการ

จดัเตรยีมถงึจดัส่งผูร้บัชดัเจน 
5 2 3.97 .756 

มคีวามยดืหยุ่นในการ

ใหบ้รกิาร  เช่น  ตอ้งการเลื่อน

วนัหรอืเวลาส่งกส็ามารถท าให้

ได ้

5 2 4.00 .673 
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ตารางที ่16 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจดา้น

กระบวนการ  (Process)  (ต่อ) 

  

ระดบัความพึงพอใจของ

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีเลือกใช้บริการ

สัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 

ค่าสงูสดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 

ค่าต า่สดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 

 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

ด้านกระบวนการ  

(Process) 

 

มกีระบวนการปฏบิตัิ
ตามขอ้ตกลงทีก่ าหนดไว้ 

5 2 4.13 .704 

 

จากตาราง 16 พบว่า ความพงึพอใจที่มผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้าน
กระบวนการ    ในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรยีงล าดบัค าถามทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดไปถงึค าถามทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด 
ดงันี้ มกีระบวนการปฏบิตัติามขอ้ตกลงที่ก าหนดไว้ มคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ดเท่ากบั 4.13 รองลงมา 
คอื มกีระบวนการช าระเงนิที่ทนัสมยั  ถูกต้อง  น่าเชื่อถอื มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 มฐีานขอ้มูล
เดมิของลูกค้าทุกครัง้ที่ซื้อ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 มคีวามยดืหยุ่นในการให้บรกิาร  เช่น  
ต้องการเลื่อนวนัหรอืเวลาส่งก็สามารถท าใหไ้ด้ มคี่าเฉลีย่มากที่สุดเท่ากบั 4.00 และค่าเฉลี่ย
น้อยทีสุ่ดคอื มกีระบวนการขัน้ตอนการจดัเตรยีมถงึจดัส่งผูร้บัชดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 17 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจดา้น
กายภาพ  (Physical  evidence)   
 
ระดบัความพึงพอใจของ
ส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีเลือกใช้บริการ

สัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 
ค่าสงูสดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 
ค่าต า่สดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 

 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

ด้านกายภาพ  (Physical  
evidence)   

 

      มกีารตกแต่งโฮมเพจ ให้
ดสูวยงามสะดุดตา 

5 2 4.07 .773 

แบรนด/์ภาพลกัษณ์
สนิคา้ เป็นทีน่่าเชื่อถอืในวง
สงัคม 

5 2 4.02 .767 

พนกังานใหค้วามเป็น
กนัเองกบัผูร้บับรกิาร 5 2 4.12 .803 

ดอกไมบ้างสายพนัธุส์ ัง่
ไดท้ีร่า้นน้ีทีเ่ดยีว   5 2 3.91 .836 

รูส้กึถงึการผ่อนคลาย 
สบายตาเมือ่เขา้ชมหน้ารา้น   5 2 4.08 .697 

 
จากตาราง 17 พบว่า ความพงึพอใจทีม่ผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้น

กายภาพ  ในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในเขต
กรงุเทพมหานคร โดยเรยีงล าดบัค าถามทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดไปถงึค าถามทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ดงันี้ 
รูส้กึถงึการผ่อนคลาย สบายตาเมือ่เขา้ชมหน้ารา้น  มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 4.80 รองลงมา 
คอื พนกังานใหค้วามเป็นกนัเองกบัผูร้บับรกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 มกีารตกแต่งโฮมเพจ ให้
ดสูวยงามสะดุดตา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 แบรนด/์ภาพลกัษณ์สนิคา้ เป็นทีน่่าเชื่อถอืในวงสงัคม 
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มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 4.02 และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื ดอกไมบ้างสายพนัธุส์ ัง่ไดท้ีร่า้นน้ีที่
เดยีว มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 ตามล าดบั 
ตารางที ่ 18 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจดา้น
พนกังาน  (People)  
 

ระดบัความพึงพอใจของ

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีเลือกใช้บริการ

สัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 

ค่าสงูสดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 

ค่าต า่สดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 

 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

ด้านพนักงาน  (People)  

พนั ก ง า น มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม
ช านาญสามารถแนะน าการ
เลือกใช้สินค้าผ่านกระทู้ โต้-
ตอบ ไดด้ ี  

5 1 4.06 .875 

พ นั ก ง า น มี ม นุ ษ ย์
สมัพนัธด์ ี ใชค้ าสุภาพ 5 2 4.23 .733 

พ นั ก ง า น มี ค ว า ม
กระตอืรอืร้นและเต็มใจในการ
ให้บริการ  ในระหว่ า งการ
สนทนา ทางออนไลน์ 

5 2 4.19 .804 

พนักงานมคีวามซื่อตรง  
ไมเ่อาเปรยีบผูใ้ชบ้รกิาร 5 1 4.12 .731 

พ นั ก ง า น ส า ม า ร ถ
แก้ปญัหาเฉพาะหน้า  และ
ควบคุมอารมณ์ไดด้ ี

5 3 4.12 .750 

 



96 
 

 

จากตาราง 18 พบว่า ความพงึพอใจทีม่ผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้น
พนกังาน  ในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในเขต
กรงุเทพมหานคร โดยเรยีงล าดบัค าถามทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดไปถงึค าถามที่มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด ดงันี้ 
พนกังานมมีนุษยส์มัพนัธด์ ี  ใชค้ าสุภาพ มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 4.23 รองลงมา คอื 
พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้และเตม็ใจในการใหบ้รกิาร ในระหว่างการสนทนา ทางออนไลน์ มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 พนกังานสามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้า  และควบคุมอารมณ์ไดด้ ีมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.13 พนกังานมคีวามซื่อตรง  ไมเ่อาเปรยีบผูใ้ชบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12และ
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื พนกังานมคีวามรูค้วามช านาญสามารถแนะน าการเลอืกใชส้นิคา้ผ่านกระทู ้
โต-้ตอบ ไดด้ ี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 ตามล าดบั 

 

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูพฤติกรรมด้านกระบวนการการตดัสินใจของผูเ้ลือกใช้บริการสัง่ซ้ือ
ดอกไม้ผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกสใ์นเขตกรงุเทพมหานคร 

การน าเสนอขอ้มลูในส่วนนี้เป็นผลการศกึษาเกีย่วกบั  ระดบัความส าคญัของกระบวนการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นเขตกรงุเทพมหานคร 

ทัง้ 5 ขัน้ ไดแ้ก่ การรบัรูถ้งึปญัหา การคน้หาขอ้มลู ประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ การ

ประเมนิหลงัการซือ้ โดยน าเสนอขอ้มลูเป็นค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สามารถสรปุได้

ตามตารางและค าอธบิายต่อไปนี้ 
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ตารางที ่ 19 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัความส าคญัดา้นการ
รบัรูถ้งึปญัหาของกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์
 
ระดบัความพึงพอใจของ

ส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีเลือกใช้บริการ
สัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 

ค่าสงูสดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 

ค่าต า่สดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 

 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

การรบัรู้ถึงปัญหา  

ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะ
ความชอบส่วนบุคคล 5 1 3.88 .883 

ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์และ
บรกิารไว้เซอร์ไพรส์คนพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

5 2 4.00 .705 

 

จากตาราง 19 พบว่า พฤตกิรรมดา้นกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ 
ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นดา้นการรบัรูถ้งึปญัหา โดยเรยีงล าดบัค าถามทีม่คี่าเฉลีย่
สงูสุดไปถงึค าถามทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ดงันี้ ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์น
พเิศษในวนัพเิศษ มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 4.00 รองลงมา คอื ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะ
ความชอบส่วนบุคคล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 20 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัความส าคญัดา้นการ
คน้หาขอ้มลูของกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณชิย์
อเิลก็ทรอนิกส ์
 
ระดบัความพึงพอใจของ

ส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีเลือกใช้บริการ
สัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 

ค่าสงูสดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 

ค่าต า่สดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 

 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

การค้นหาข้อมลู  

ค้นหาข้อมูลจากแหล่งบุคคล
เช่น ครอบครัว  ญาติ มิตร 
เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า 

5 1 3.60 1.174 

ค้ น ห า ข้ อ มู ล จ า ก แ ห ล่ ง
สาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

5 1 3.73 1.124 

 

จากตาราง 20 พบว่า พฤตกิรรมดา้นกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ 
ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นดา้นการคน้หาขอ้มลู โดยเรยีงล าดบัค าถามทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด
ไปถงึค าถามทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ดงันี้ คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 3.73 รองลงมา คอื คน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น 
ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 ตามล าดบั 

 

 

 

 



99 
 

 

ตารางที ่ 21 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัความส าคญัดา้นการ
ประเมนิทางเลอืกของกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณชิย์
อเิลก็ทรอนิกส ์
 
ระดบัความพึงพอใจของ

ส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีเลือกใช้บริการ
สัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 

ค่าสงูสดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 

ค่าต า่สดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 

 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

การประเมินทางเลือก  

ร้านดอกไม้ที่มีชื่ อ เสียงมา
ยาวนาน น่าเชื่อถอื 5 1 3.89 .881 

มีโปรโมชัน่ที่ น่ าสนใจและ
แตกต่างจากรา้นอื่น 5 1 3.90 .964 

 
จากตาราง 21 พบว่า พฤตกิรรมดา้นกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ 

ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นดา้นการประเมนิทางเลอืก โดยเรยีงล าดบัค าถามทีม่คี่าเฉลีย่
สงูสุดไปถงึค าถามทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ดงันี้ รา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื มี
ค่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 3.89 รองลงมา คอื มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 22 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัความส าคญัดา้นการ
ตดัสนิใจซือ้ของกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณชิย์
อเิลก็ทรอนิกส ์
 
ระดบัความพึงพอใจของ

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีเลือกใช้บริการ

สัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 

ค่าสงูสดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 

ค่าต า่สดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 

 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

การตดัสินใจซ้ือ  

ตดัสนิใจดว้ยตนเอง 5 1 3.83 1.029 

ตามคํ าแนะ นํ าของ เพื่ อน /
บุคคลทีน่บัถอื 5 1 3.59 1.113 

 
จากตาราง 22 พบว่า พฤตกิรรมดา้นกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ 

ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นดา้นการตดัสนิใจซือ้โดยเรยีงล าดบัค าถามทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด
ไปถงึค าถามทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ดงันี้ ตดัสนิใจดว้ยตนเอง มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 3.83 
รองลงมา คอื ตามคาํแนะนําของเพื่อน/บุคคลทีน่บัถอื มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 23 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัความส าคญัด้านการ
ประเมนิหลงัการซื้อของกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์

 

ระดบัความพึงพอใจของ

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีเลือกใช้บริการ

สัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 

ค่าสงูสดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 

ค่าต า่สดุท่ี 

คน 

เลือกตอบ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 

 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

การประเมินหลงัการซ้ือ  

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบ
ตรงตามทีค่าดหวงั 5 2 3.95 .745 

กลับมาซื้ อ ผ ลิตภัณฑ์แ ล ะ
บรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมี
ความภกัดยีาวนาน 

5 2 4.02 .808 

 

จากตาราง 23 พบว่า พฤตกิรรมดา้นกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ 
ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นดา้นการประเมนิหลงัการซือ้โดยเรยีงล าดบัค าถามทีม่ ี
ค่าเฉลีย่สงูสุดไปถงึค าถามทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ดงันี้ กลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทั
มากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 4.02 รองลงมา คอื ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงอนุมาน 

ส่วนท่ี 2.1 ผลการทดสอบสมมตฐิานใชว้เิคราะหค์วามแปรปรวน Analysis of Variance 
(ANOVA) 
 
สมมตฐิานที ่ 1 ปจัจยัประชากรศาสตรด์า้นเพศมคีวามแตกต่างกบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 

สมมตฐิานที ่ 2 ปจัจยัประชากรศาสตรด์า้นอายุมคีวามแตกต่างกบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 

สมมตฐิานที ่ 3 ปจัจยัประชากรศาสตรด์า้นอาชพีมคีวามแตกต่างกบักระบวนการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

สมมตฐิานที ่  4 ปจัจยัประชากรศาสตรด์า้นสถานภาพสมรสมคีวามแตกต่างกบักระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 

สมมตฐิานที ่ 5 ปจัจยัประชากรศาสตรด์า้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามแตกต่างกบักระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 
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ตารางท่ี 24  ตารางแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่

ดา้นพฤตกิรรม ทีม่กีารใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ จ าแนกตาม
เพศ 
 

ANOVA 
  Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

ซือ้ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วนบุคคล 

.032 1 .032 .041 .839 

155.088 198 .783   

155.120 199    
ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษในวนั
พเิศษ 

.276 1 .276 .553 .458 

98.719 198 .499   

98.995 199    

คน้หาขอ้มลูจากแหล่ง
บุคคลเช่น ครอบครวั 
ญาต ิมติร เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลกหน้า 

4.869 1 4.869 3.580 .060 

269.326 198 1.360   

274.195 199    

คน้หาขอ้มลูจากแหล่ง
สาธารณะ สื่อโฆษณา
ผ่านสื่อออนไลน์ 

.974 1 .974 .770 .381 

250.446 198 1.265   

251.420 199    
รา้นดอกไมท้ีม่ ี
ชื่อเสยีงมายาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.073 1 .073 .093 .760 

154.282 198 .779   

154.355 199    
มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจ
และแตกต่างจากรา้น
อื่น 

.077 1 .077 .083 .774 

184.718 198 .933   

184.795 199    
ตดัสนิใจดว้ยตนเอง .899 1 .899 .848 .358 

209.976 198 1.060   

210.875 199    
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ANOVA 
  Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

ตามค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลทีน่บัถอื 

.912 1 .912 .735 .392 

245.468 198 1.240   

246.380 199    
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
มรีปูแบบตรงตามที่
คาดหวงั 

.012 1 .012 .022 .882 

110.383 198 .557   

110.395 199    
กลบัมาซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิารจากบรษิทั
มากขึน้และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.050 1 .050 .076 .783 

129.870 198 .656   

129.920 199    

 

ตารางที ่ 24 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าเพศไม่มรีะดบัพฤตกิรรมแตกต่างกนัในการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมอ้ยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  โดยผูว้จิยัไดท้ดสอบหา
ความแตกต่างดว้ย Multiple Comparison ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง   ผูว้จิยัจงึไดท้ าการ
เปรยีบเทยีบเป็นรายคู่โดยใชว้ธิกีารของเซฟเฟ่ (Sheffe’) สรปุว่าไมพ่บกลุ่มเพศทีม่คีวาม
แตกต่างกนั รวมถงึทางผูว้จิยัไดท้ ากราฟเพื่อหาความแตกต่าง  
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ภาพท่ี  11 แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้าน
พฤตกิรรม ในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ จ าแนกตามเพศ 
 

จากภาพที ่11  กราฟเสน้สนี ้าเงนิ  ในเรือ่งซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล 

กราฟเสน้สเีขยีว  ในเรือ่งตอ้งการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ 

กราฟเสน้สนี ้าตาล  ในเรือ่งคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น 

หรอืคนแปลกหน้า กราฟเสน้สมีว่ง  ในเรือ่งคน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อ

ออนไลน์ กราฟเสน้สเีหลอืง  ในเรือ่งรา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื กราฟเสน้สี

แดง  ในเรือ่งมโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น กราฟเสน้สฟ้ีาสว่าง  ในเรือ่งตาม

ค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่บัถอื กราฟเสน้สเีทา  ในเรือ่งตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่ับ

ถอื,กราฟเสน้สฟ้ีาอ่อน  ในเรือ่งผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั กราฟเสน้สี
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เขยีวเขม้  ในเรือ่งกลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน

พบว่าเพศไมม่คีวามแตกต่างกนั 

ตารางที ่25  ตารางแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยด้านพฤติกรรม ที่มกีารให้ความส าคญัต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้  

จ าแนกตามอาย ุ

 

ANOVA 
  Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

ซือ้ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วนบุคคล 

6.721 6 1.120  

1.457 

 

.195 148.399 193 .769 

155.120 199  
ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษในวนั
พเิศษ 

3.684 6 .614  

1.243 

 

.286 95.311 193 .494 

98.995 199  

คน้หาขอ้มลูจากแหล่ง
บุคคลเช่น ครอบครวั 
ญาต ิมติร เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลกหน้า 

21.380 6 3.563  

2.720 

 

.015* 252.815 193 1.310 

274.195 199  

คน้หาขอ้มลูจากแหล่ง
สาธารณะ สื่อโฆษณา
ผ่านสื่อออนไลน์ 

25.846 6 4.308  
3.686 

 
.002* 148.089 193 1.169 

225.574 199  
รา้นดอกไมท้ีม่ ี
ชื่อเสยีงมายาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

3.044 6 .507  
.647 

 
.692 151.311 193 .784 

154.355 199  
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ANOVA (ต่อ) 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจ
และแตกต่างจากรา้น
อื่น 

3.589 6 .598  
.637 

 
.700 181.206 193 .939 

181.795 199  
ตดัสนิใจดว้ยตนเอง 6.289 6 1.048  

.989 

 

.434 204.586 193 1.060 

210.875 199  
ตามค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลทีน่บัถอื 

4.225 6 .704  

.561 

 

.716 242.155 193  .1255 

246.380 199  
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
มรีปูแบบตรงตามที่
คาดหวงั 

10.288 6 1.715  

3.306 

 

.004* 100.107 193 .519 

110.395 199  
กลบัมาซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิารจากบรษิทั
มากขึน้และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

8.939 6 1.490  

2.377 

 

.031* 120.981 193 .627 

129.920 199  

 

ตารางที ่ 25 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าอายแุตกต่างในเรือ่งของการคน้หาขอ้มลูจาก
แหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า (F = 2.720, Sig = .015) 
และคน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (F = 3.686, Sig = .002) และ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั(F = 3.306, Sig = .004) และ กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน (F = 2.377, Sig = .031)  โดย
ทดสอบหาความแตกต่างดว้ยMultiple Comparison คูท่ี ่ 1 คอืตวัเลอืก 26-30 ปี กบัตวัเลอืก 
46-50 ปี คู่ที ่ 2 คอืตวัเลอืก 36-40 ปี กบัตวัเลอืก 46-50 ปี คู่ที ่ 3 คอืตวัเลอืก 46-50 ปี กบั 
ตวัเลอืก 26-30 ปี คู่ที ่4 คอืตวัเลอืก 46-50 ปี กบั ตวัเลอืก 36-40 ปี คู่ที ่5 คอืตวัเลอืก ต ่ากว่า 
20 ปี กบัตวัเลอืก 26-30 ปี คู่ที ่ 6 คอืตวัเลอืก 26-30 ปี กบัตวัเลอืก ต ่ากว่า 20 ปี และการ
เปรยีบเทยีบเป็นรายคู่โดยใชว้ธิกีารของเซฟเฟ่ (Sheffe’) ซึง่ผลจากการทดสอบผลว่ามคีวาม
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แตกต่างกนั 2 เรือ่ง คอืการคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิ มติร เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลกหน้าและคน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ดงัตารางที ่ 
26-27 
 
ตารางที ่ 26 กลุ่มตงัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามทีม่อีายตุ่างกนั มพีฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ แตกต่างกนัในเรือ่งของคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั 
ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้าทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ดงันี้ 
 
 

ค้นหาข้อมลูจากแหล่งบคุคลเช่น ครอบครวั ญาติ มิตร เพ่ือนบ้าน 
หรือคนแปลกหน้า 

อายุ N Subset for alpha = 0.05 
1 2 

46 – 50 ปี 2 1.00  
41 – 45 ปี 3  3.33 
20 – 25 ปี 61  3.38 
26 – 30 ปี 67  3.66 
31 – 35 ปี 38  3.71 
ต ่ากว่า 20 ปี 10  3.90 
36 – 40 ปี 19  4.00 

Sig.  1.000 .979 

 

ตารางที่ 26 ผลการวเิคราะห์โดยท าการทดสอบรายคู่วธิกีารของ Scheffe ซึ่งผลจาก
การทดสอบพบว่า ประชากรทีม่อีายุ 46-50 ปี มคีวามแตกต่างกบัประชากรทีม่อีายุ 41 – 45 ปี
, 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปี,ต ่ากว่า 20 ปีและ36 – 40 ปี ในเรื่องการคน้หาขอ้มลูจาก
แหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05   
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ตารางที ่ 27 กลุ่มตงัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามทีม่อีายตุ่างกนั มพีฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้แตกต่างกนัในเรือ่งของคน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณา
ผ่านสื่อออนไลน์ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ดงันี้ 
 

ค้นหาข้อมลูจากแหล่งสาธารณะ ส่ือโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ 
อายุ N Subset for alpha = 0.05 

1 2 
46 – 50 ปี 2 1.00  
ต ่ากว่า 20 ปี 10  3.40 
20 – 25 ปี 61  3.54 
31 – 35 ปี 38  3.61 
26 – 30 ปี 67  4.00 
41 – 45 ปี 3  4.00 
36 – 40 ปี 19  4.05 

Sig.  1.000 .975 

 

ตารางที ่ 27 ผลการวเิคราะหโ์ดยท าการทดสอบรายคู่วธิกีารของ Scheffe ซึง่ผลจาก
การทดสอบพบว่าประชากรทีม่อีายุ 46-50 ปี มคีวามแตกต่างกบัประชากรทีม่อีายุ ต ่ากว่า 20 ปี
,20 – 25 ปี, 31 – 35 ปี, 26 – 30 ปี, 41 – 45 ปี, และ36 – 40 ปี ในเรือ่งการคน้หาขอ้มลูจาก
แหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 รวมถงึทางผูว้จิยัไดท้ า
กราฟเพื่อหาความแตกต่าง ดงัภาพที ่11 
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ภาพท่ี  12 แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้าน
พฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้จ าแนกตามอาย ุ
 
จากภาพที ่12  กราฟเสน้สนี ้าเงนิ ในเรือ่งของคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิ
มติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า กลุ่มทีต่อบต ่ากว่าค่าเฉลีย่ไดแ้ก่ 20-25 ปี,41-45 ปี ,46-50  
ปี และกลุ่มทีต่อบสงูกว่าค่าเฉลีย่ไดแ้ก่ ต ่ากว่า 20 ปี, 26-30 ปี, 31-35 ปี,36-40 ปี และ กราฟ
เสน้สเีขยีว ในเรือ่งคน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ กลุ่มทีต่อบต ่า
กว่าค่าเฉลีย่ไดแ้ก่ ต ่ากว่า 20 ปี, 20-25 ปี, 31-35 ปี, 46-50  ปีและกลุ่มทีต่อบสงูกว่าค่าเฉลีย่
ไดแ้ก่ 26-30 ปี, 36-40 ปี, 41-45 ปี และ กราฟเสน้สเีหลอืง ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั กลุ่มทีต่อบต ่ากว่าค่าเฉลีย่ไดแ้ก่ต ่ากว่า 20 ปี, 20-25 ปี, 46-50  ปี และกลุ่มที่
ตอบสงูกว่าค่าเฉลีย่ไดแ้ก่ 26-30 ปี, 31-35 ปี, 36-40 ปี, 41-45 ปี และ กราฟเสน้สมีว่ง กลบัมา
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน กลุ่มทีต่อบต ่ากว่าค่าเฉลีย่
ไดแ้ก่ ต ่ากว่า 20 ปี, 20-25 ปี, 46-50  ปีและกลุ่มทีต่อบสงูกว่าค่าเฉลีย่ไดแ้ก่ 26-30 ปี, 31-35 
ปี, 36-40 ปี, 41-45 ปี 
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ตารางท่ี 28  ตารางแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่
ดา้นพฤตกิรรม ทีม่กีารใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ จ าแนกตาม
อาชีพ 
 
 

ANOVA 
  Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

ซือ้ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วนบุคคล 

15.588 5 3.118  
4.334 

 
.001* 139.532 194 .719 

155.120 199  
ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษในวนั
พเิศษ 

8.501 5 1.700  
3.645 

 
.004* 90.494 194 .466 

98.995 199  

คน้หาขอ้มลูจากแหล่ง
บุคคลเช่น ครอบครวั 
ญาต ิมติร เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลกหน้า 

14.599 5 2.920  
2.182 

 
.058 259.596 194 1.338 

274.195 199  

คน้หาขอ้มลูจากแหล่ง
สาธารณะ สื่อโฆษณา
ผ่านสื่อออนไลน์ 

26.492 5 5.298  
4.570 

 
.001* 224.928 194 1.159 

251.420 199  
รา้นดอกไมท้ีม่ ี
ชื่อเสยีงมายาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

9.720 5 1.944  
2.608 

 
.026* 144.635 194 .746 

154.355 199  
มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจ
และแตกต่างจากรา้น
อื่น 

7.383 5 1.477  
1.615 

 
.158 177.412 194 .914 

184.795 199  
ตดัสนิใจดว้ยตนเอง 11.022 5 2.204  

2.140 
 

.062 199.853 194 1.030 
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ANOVA 
  Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

210.875 199  
ตามค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลทีน่บัถอื 

11.030 5 2.206  
1.818 

 
.111 235.350 194 1.213 

246.380 199  
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
มรีปูแบบตรงตามที่
คาดหวงั 

15.989 5 3.198  
6.571 

 
.000* 94.406 194 .487 

110.395 199  
กลบัมาซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิารจากบรษิทั
มากขึน้และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

12.984 5 2.597  
4.308 

 
.001* 116.936 194 .603 

129.920 199  

 

ตารางที่ 28 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่าอาชพีมคีวามแตกต่างในเรื่องของการซื้อ

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล(F =4.334, Sig = .001) ,ต้องการซื้อ

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ(F =3.645, Sig = .004) ,คน้หาขอ้มลู

จากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์(F =4.570, Sig = .001) ,รา้นดอกไมท้ี่มี

ชื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื(F =2.608, Sig = .026),ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามที่

คาดหวงั(F =6.571, Sig = .000) ,และกลบัมาซือ้ผลติภณัฑ์และบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมี

ความภกัดยีาวนาน(F = 4.308, Sig = .001) โดยทดสอบหาความแตกต่างด้วยMultiple 

Comparisonไม่พบคู่ที่มคีวามแตกต่าง   ผูว้จิยัจงึไดท้ าการเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่โดยใชว้ธิกีาร

ของเซฟเฟ่ (Sheffe’) สรปุว่าไมพ่บกลุ่มอาชพีทีม่คีวามแตกต่างกนั รวมถงึทางผูว้จิยัไดท้ ากราฟ

เพื่อหาความแตกต่าง ดงัภาพที ่11 
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ภาพท่ี  13 แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้าน

พฤตกิรรม ในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ จ าแนกตามอาชีพ 

 
จากกราฟที่ 13  กราฟเส้นสีน ้ าเงิน ในเรื่องของซื้อผลิตภัณฑ์และบริการเพราะ

ความชอบส่วนบุคคลที่ตอบต ่ากว่าค่าเฉลีย่ได้แก่ นักเรยีน/นักศกึษา,พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน
และอาชพีอื่นๆ และกลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลีย่ได้แก่ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ,พนักงาน
บรษิทัเอกชน,ประกอบธุรกจิส่วนตวัและ กราฟเสน้สเีขยีว ในเรื่องของต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไว้เซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษกลุ่มที่ตอบต ่ากว่าค่าเฉลี่ยได้แก่ต ่ากว่า นักเรยีน/นัก
ศึกษา,พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน และกลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยได้แก่ข้าราชการ/พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ,พนกังานบรษิทัเอกชน,ประกอบธุรกจิส่วนตวั,อาชพีอื่นๆ กราฟเสน้สนี ้าตาล ในเรื่อง
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ของค้นหาข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ที่ตอบต ่ากว่าค่าเฉลี่ยได้แก่  
นกัเรยีน/นกัศกึษา,พ่อบา้น/แมบ่า้น/ว่างงาน,ประกอบธุรกจิส่วนตวั,อาชพีอื่นๆและกลุ่มทีต่อบสูง
กว่าค่าเฉลี่ยได้แก่ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ,พนักงานบรษิทัเอกชนกราฟเส้นสมี่วง ใน
เรื่องของรา้นดอกไมท้ี่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอืที่ตอบต ่ากว่าค่าเฉลี่ยได้แก่นักเรยีน/นัก
ศึกษา,พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน,อาชีพอื่นๆและกลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยได้แก่ข้าราชการ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ,พนกังานบรษิทัเอกชน,ประกอบธุรกจิส่วนตวักราฟเสน้สเีหลอืง ในเรื่องของ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงัทีต่อบต ่ากว่าค่าเฉลีย่ไดแ้ก่นักเรยีน/นักศกึษา,
อาชพีอื่นๆ และกลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยได้แก่ข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ,พนักงาน
บรษิทัเอกชน,พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน,ประกอบธุรกิจส่วนตวั กราฟเส้นสแีดง ในเรื่องของ
กลับมาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทมากขึ้นและมีความภักดียาวนานที่ตอบต ่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยได้แก่นักเรยีน/นักศึกษา,พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน,อาชพีอื่นๆ และกลุ่มที่ตอบสูงกว่า
ค่าเฉลีย่ไดแ้ก่ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ,พนกังานบรษิทัเอกชน,ประกอบธุรกจิส่วนตวั 

 
ตารางที ่29  ตารางแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่
ดา้นพฤตกิรรม ทีม่กีารใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม้ จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส 
 

ANOVA 
  Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

ซือ้ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วนบุคคล 

3.213 3 1.071  
1.382 

 
.250 151.907 196 .775 

155.120 199  
ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษในวนั
พเิศษ 

2.770 3 .923  
1.881 

 
.134 96.225 196 .491 

98.995 199  

คน้หาขอ้มลูจากแหล่ง
บุคคลเช่น ครอบครวั 
ญาต ิมติร เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลกหน้า 
 

.996 3 .332  
.238 

 
.870 273.199 196 1.394 

274.195 199  
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ANOVA 
  Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

คน้หาขอ้มลูจากแหล่ง
สาธารณะ สื่อโฆษณา
ผ่านสื่อออนไลน์ 

1.734 3 .578  
.454 

 
.715 249.686 196 1.274 

251.420 199  
รา้นดอกไมท้ีม่ ี
ชื่อเสยีงมายาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

7.687 3 2.562  
3.424 

 
.018* 146.668 196 .748 

154.355 199  
มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจ
และแตกต่างจากรา้น
อื่น 

7.069 3 2.356  
2.599 

 
.053 177.726 196 .907 

184.795 199  
ตดัสนิใจดว้ยตนเอง 1.214 3 .405  

.378 
 

.769 209.661 196 1.070 

210.875 199  
ตามค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลทีน่บัถอื 

4.715 3 1.572  
1.275 

 
.284 241.665 196 1.233 

246.380 199  
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
มรีปูแบบตรงตามที่
คาดหวงั 

1.891 3 .630  
1.139 

 
.335 108.504 196 .554 

110.395 199  
กลบัมาซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิารจากบรษิทั
มากขึน้และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

5.195 3 1.732  
2.721 

 
.046* 124.725 196 .636 

129.920 199  

 
 

ตารางที ่ 29 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าสถานภาพมคีวามแตกต่างในเรือ่งของรา้นดอกไมท้ีม่ ี
ชื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื(F = 3.424, Sig = .018) และกลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
จากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน(F = 2.721, Sig = .046) โดยทดสอบหาความ
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แตกต่างดว้ยMultiple Comparisonไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง   ผูว้จิยัจงึไดท้ าการเปรยีบเทยีบ
เป็นรายคู่โดยใชว้ธิกีารของเซฟเฟ่ (Sheffe’) สรปุว่าไมพ่บกลุ่มสถานภาพสมรสทีม่คีวาม
แตกต่างกนั รวมถงึทางผูว้จิยัไดท้ ากราฟเพื่อหาความแตกต่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  14 แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้าน
พฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้จ าแนกตามสถานภาพ 
 
จากภาพที ่14  กราฟเสน้สนี ้าเงนิ  ในเรือ่งของรา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื ที่
ตอบต ่ากว่าค่าเฉลีย่ไดแ้ก่โสด,หมา้ย และกลุ่มทีต่อบสงูกว่าค่าเฉลีย่ไดแ้ก่สมรส,หยา่รา้งและ 
กราฟเสน้สเีขยีว  ในเรือ่งของกลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดี
ยาวนานทีต่อบต ่ากว่าค่าเฉลีย่ไดแ้ก่ต ่ากว่า โสด,หยา่รา้ง,หมา้ย และกลุ่มทีต่อบสูงกว่าค่าเฉลีย่
ไดแ้ก่สมรส  
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ตารางที ่ 30  ตารางแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่
ดา้นพฤตกิรรม ทีม่กีารใหค้วามส าคญัต่อการใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้
ดอกไม ้จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนของท่าน 
 
 

ANOVA 
  Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

ซือ้ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วนบุคคล 

6.699 5 1.340  
1.751 

 
 

 
.125 

 
 

148.421 194 .765 

155.120 199  

ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษในวนั
พเิศษ 

2.094 5 .419  
.838 

 
.524 96.901 194 .499 

98.995 199  

คน้หาขอ้มลูจากแหล่ง
บุคคลเช่น ครอบครวั 
ญาต ิมติร เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลกหน้า 

4.746 5 .949  
.683 

 
.636 269.449 194 1.389 

274.195 199  

คน้หาขอ้มลูจากแหล่ง
สาธารณะ สื่อโฆษณา
ผ่านสื่อออนไลน์ 

3.814 5 .763  
.598 

 
.702 247.606 194 1.276 

251.420 199  
รา้นดอกไมท้ีม่ ี
ชื่อเสยีงมายาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

3.729 5 .746  
.961 

 
.443 150.626 194 .776 

154.355 199  
มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจ
และแตกต่างจากรา้น
อื่น 

3.106 5 .621  
.663 

 
.652 

 
 
 

181.689 194 .937 

184.795 199  
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ANOVA 
  Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

ตดัสนิใจดว้ยตนเอง 10.344 5 2.069  
2.001 

 
.080 200.531 194 1.034 

210.875 199  
ตามค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลทีน่บัถอื 

2.673 5 .535  
.426 

 
.831 243.707 194 1.256 

246.380 199  
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
มรีปูแบบตรงตามที่
คาดหวงั 

9.888 5 1.978  
3.817 

 
.003* 100.507 194 .518 

110.395 199  
กลบัมาซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิารจากบรษิทั
มากขึน้และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

8.030 5 1.606  
2.556 

 
.029* 121.890 194 .628 

129.920 199  

 
ตารางที ่ 30 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของท่านมคีวามแตกต่างในเรือ่ง
ของ  ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั (F = 3.817, Sig = .003) และกลบัมา
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน(F = 2.556, Sig = .029) 
โดยทดสอบหาความแตกต่างดว้ยMultiple Comparisonไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง   ผูว้จิยัจงึได้
ท าการเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่โดยใชว้ธิกีารของเซฟเฟ่ (Sheffe’) สรปุว่าไมพ่บรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนของท่านทีม่คีวามแตกต่างกนั รวมถงึทางผูว้จิยัไดท้ ากราฟเพื่อหาความแตกต่าง 
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ภาพท่ี  15  แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ดา้น
พฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนของท่าน 
 

จากภาพที ่ 15  กราฟเสน้สนี ้าเงนิ  ในเรือ่งของผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามที่
คาดหวงัทีต่อบต ่ากว่าค่าเฉลีย่ไดแ้ก่20,000  บาท หรอืต ่ากว่า, 50,001 - 60,000  บาท และ
กลุ่มทีต่อบสงูกว่าค่าเฉลีย่ไดแ้ก่20,001 - 30,000  บาท , 30,001 - 40,000  บาท, 40,001 - 
50,000  บาท,60,001  บาทขึน้ไป และ กราฟเสน้สเีขยีว  ในเรือ่งของกลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนานทีต่อบต ่ากว่าค่าเฉลีย่ไดแ้ก่20,000  บาท หรอื
ต ่ากว่า, 50,001 - 60,000  บาท, 60,001 บาทขึน้ไปและกลุ่มทีต่อบสงูกว่าค่าเฉลีย่ไดแ้ก่20,001 
- 30,000 บาท, 30,001 - 40,000  บาท, 40,001 - 50,000  บาท 
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ส่วนท่ี 2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าทางสถิติสมัฤทธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

สมมตฐิานที ่1 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑใ์นเรื่องมดีอกไมใ้หเ้ลอืก
หลายชนิดทัง้น าเขา้และปลูกทีไ่ทยมคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 

สมมตฐิานที ่2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาในเรื่องการตัง้ราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพมคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่าน
ระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

สมมตฐิานที ่3 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเรื่องชื่อ
รา้นจดจ าง่ายมคีวามสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้
ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

สมมตฐิานที่ 4 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดในเรื่อง
ประชาสมัพนัธ์แบบออนไลน์ เช่น การน าเสนอเนื้อหาผ่านเวบ็ไซต์พนัทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์มี
ความสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์

สมมตฐิานที่ 5 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการในเรื่องมฐีานข้อมูล
เดมิของลูกค้าทุกครัง้ที่ซื้อมคีวามสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร
สัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

สมมติฐานที่ 6 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกายภาพในเรื่ องแบรนด์/
ภาพลักษณ์สินค้า เป็นที่น่าเชื่อถือในวงสังคมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 

สมมตฐิานที ่7 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านพนักงานในเรื่องพนักงานมคีวามรู้
ความช านาญ  สามารถแนะน าการเลอืกใช้สนิค้าผ่านกระทู้ โต้-ตอบ ได้ดมีคีวามสมัพนัธ์ กบั
พฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 
  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานจ าแนกตามส่วนผสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ โดยใชก้ารหาค่า
สมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coeffcient) ปรากฏ
ดงันี้
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สมมติฐานท่ี 1 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑใ์นเรื่องมดีอกไมใ้หเ้ลอืกหลาย
ชนิดทัง้น าเขา้และปลูกทีไ่ทยมคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
สัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

ตารางที ่31 แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤติกรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อ
ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นมดีอกไมใ้หเ้ลอืกหลายชนิดทัง้น าเขา้และปลูกที่
ไทย 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่าระดบั
นยัส าคญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

1. 1.มดีอกไมใ้ห้
เลอืกหลาย
ชนิดทัง้น าเขา้
และปลกูทีไ่ทย 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .384** 0.1474
56 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .335** 0.1122
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

 
  5.รา้นดอกไมท้ี่

มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.015 .171* 0.0292
41 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ

.003. 207** 0.0428
49 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่าระดบั
นยัส าคญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

  7.ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

.009 .185** 0.0342
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.046 .141* 0.0198
81 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 31 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑใ์นเรื่อง

ของมดีอกไมใ้ห้เลอืกหลายชนิดทัง้น าเขา้และปลูกที่ไทยมคีวามสมัพนัธ์ที่ท าให้เกดิพฤตกิรรม
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของ
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ต้องการซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอร์
ไพรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ,รา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื,มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจ
และแตกต่างจากรา้นอื่น,ตดัสนิใจดว้ยตนเอง,ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั
ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้  

ในเรื่องของมดีอกไมใ้ห้เลอืกหลายชนิดทัง้น าเขา้และปลูกที่ไทย มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.384) โดยมคี่าการ
ลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่14.7 % 

ในเรื่องของมดีอกไมใ้ห้เลอืกหลายชนิดทัง้น าเขา้และปลูกที่ไทย มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ ( r=.335) 
โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่11.22 % 

ในเรื่องของมดีอกไมใ้ห้เลอืกหลายชนิดทัง้น าเขา้และปลูกที่ไทย มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัรา้นดอกไม้ทีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื (r=.171) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2.9 % 
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ในเรื่องของมดีอกไมใ้ห้เลอืกหลายชนิดทัง้น าเขา้และปลูกที่ไทย มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัมโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น (r=.207) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4.3 % 

ในเรื่องของมดีอกไมใ้ห้เลอืกหลายชนิดทัง้น าเขา้และปลูกที่ไทย มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัตดัสนิใจดว้ยตนเอง (r=.185) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์
ที ่3.4 % 

ในเรื่องของมดีอกไมใ้ห้เลอืกหลายชนิดทัง้น าเขา้และปลูกที่ไทย มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามที่คาดหวงั ( r=.141) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2 % 

 

ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านผลติภณัฑใ์นเรื่องของมดีอกไมใ้ห้เลอืกหลายชนิดทัง้นําเขา้และปลูกที่ไทย กบัพฤตกิรรม
ขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที ่32 แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤติกรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อ
ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นมคีวามหลากหลายของรปูแบบ/สสีนัของสนิคา้ 
 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 
 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส าคั
ญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio

n (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

1. 2.ความ
หลากหลาย
ของรปูแบบ/
สสีนัของสนิคา้ 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .287** 0.0823
69 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .334** 0.1115
56 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.008 .188** 0.0353
44 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.000 .273** 0.0745
29 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส าคั
ญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio

n (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.046 .141* 0.0198
81 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 32 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑใ์นเรื่อง

ของความหลากหลายของรูปแบบ/สีสันของสินค้า  มีความสัมพันธ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรม
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของ
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอร์
ไพรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ,รา้นดอกไมท้ี่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื,มโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจ
และแตกต่างจากร้านอื่น,กลบัมาซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึ้นและมคีวามภกัดทีี่
ระดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้  
 ในเรื่องของความหลากหลายของรูปแบบ/สสีนัของสนิค้า มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล(r=.287) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่8.2 % 

ในเรื่องของความหลากหลายของรูปแบบ/สสีนัของสนิค้า มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกนักบัต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ  (r=.334) โดยมี
ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่11.2 % 

ในเรื่องของความหลากหลายของรูปแบบ/สสีนัของสนิค้า มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดียวกันกับร้านดอกไม้ที่มชีื่อเสียงมายาวนาน น่าเชื่อถือ (r=.118) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3.5 % 

ในเรื่องของความหลากหลายของรูปแบบ/สสีนัของสนิค้า มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดียวกันกับมโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น (r=.273) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7.5 % 
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ในเรื่องของความหลากหลายของรูปแบบ/สสีนัของสนิค้า มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดียวกันกับกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทมากขึ้นและมีความภักดียาวนาน 
(r=.141) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2 % 

 

ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 17 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ดา้นผลติภณัฑใ์นเรื่องของความหลากหลายของรปูแบบ/สสีนัของสนิคา้ กบัพฤตกิรรมขัน้ตอน
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที ่33 แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤติกรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อ
ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นคุณภาพสนิคา้ทีไ่ดร้บัตรงตามความตอ้งการ 
 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 
 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส าคั
ญ 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

1. 3.คุณภาพ
สนิคา้ทีไ่ดร้บั
ตรงตามความ
ตอ้งการ 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.001 .235** 0.0924
16 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .304** 0.0372
49 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

.006 .193** 0.0778
41 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส าคั
ญ 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.000 .279** 0.1122
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.000 .335** 0.0416
16 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่
นับถอื 

.004 .204** 0.0225 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.034 .150* 0.0552
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 33 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑใ์นเรื่อง

ของคุณภาพสินค้าที่ได้ร ับตรงตามความต้องการ มีความสัมพันธ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรม
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของ
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอร์
ไพรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ,ค้นหาขอ้มูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบ้าน 
หรอืคนแปลกหน้า,ร้านดอกไม้ที่มชีื่อเสียงมายาวนาน น่าเชื่อถือ ,มโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและ
แตกต่างจากรา้นอื่น,ตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลที่นับถอื, กลบัมาซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
จากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนานทีร่ะดบันัยส าคญั .05 โดยแบง่เป็นรายละเอยีดดงันี้  
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 ในเรื่องของคุณภาพสนิค้าที่ได้รบัตรงตามความต้องการมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.235) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.5 % 

ในเรื่องของคุณภาพสนิค้าที่ได้รบัตรงตามความต้องการมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ  (r=.304) โดยมี
ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่9.2 % 

ในเรื่องของคุณภาพสนิค้าที่ได้รบัตรงตามความต้องการมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า 
(r=.193) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3.7 % 

ในเรื่องของคุณภาพสนิค้าที่ได้รบัตรงตามความต้องการมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัร้านดอกไม้ที่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถือ (r=.279) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7.8 % 

ในเรื่องของคุณภาพสนิค้าที่ได้รบัตรงตามความต้องการมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัมโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น (r=.335) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่11.2 % 

ในเรื่องของคุณภาพสนิค้าที่ได้รบัตรงตามความต้องการมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่ับถอื (r=.204) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่4.2 % 

ในเรื่องของคุณภาพสนิค้าที่ได้รบัตรงตามความต้องการมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดียวกันกับกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทมากขึ้นและมีความภักดียาวนาน 
(r=.150) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2.3 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 18 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านผลติภณัฑ์ในเรื่องของคุณภาพสนิค้าที่ได้รบัตรงตามความต้องการกบัพฤติกรรมขัน้ตอน
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที ่34 แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤติกรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อ
ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นความน่าเชื่อถอืในในรายละเอยีดขอ้มลูสนิคา้ 
 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 
 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

1. 4.ความ
น่าเชื่อถอืในใน
รายละเอยีด
ขอ้มลูสนิคา้ 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.002 .214** 0.0457
96 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .361** 0.1303
21 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

.003 .213** 0.0453
69 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.047 .141* 0.0198
81 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.000 .373** 0.1391
29 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.000 .360** 0.1296 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  7.ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

.048 .140* 0.0196 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่
นับถอื 

.005 .197** 0.0388
09 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .265** 0.0702
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก

.002 .219** 0.0479
61 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

 
จากตาราง 34 พบว่า ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑใ์นเรื่อง

ความน่าเชื่อถอืในในรายละเอยีดขอ้มลูสนิคา้ มคีวามสมัพนัธท์ีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ,ค้นหาข้อมูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบ้าน หรอืคนแปลก
หน้า,ค้นหาข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ,ร้านดอกไม้ที่มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน น่าเชื่อถือ,มโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น,ตดัสนิใจด้วยตนเอง,ตาม
ค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลที่นับถอื,ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั,กลบัมา
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนานทีร่ะดบันัยส าคญั .05 โดย
แบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของความน่าเชื่อถอืในในรายละเอยีดขอ้มลูสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.214) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4.6 % 

ในเรื่องของความน่าเชื่อถอืในในรายละเอยีดขอ้มลูสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวันพเิศษ (r=.361) โดยมี
ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่13 % 

ในเรื่องของความน่าเชื่อถอืในในรายละเอยีดขอ้มลูสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า 
(r=.231) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4.5 % 

ในเรื่องของความน่าเชื่อถอืในในรายละเอยีดขอ้มลูสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ( r=.141) โดยมคี่าการ
ลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2 % 
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ในเรื่องของความน่าเชื่อถอืในในรายละเอยีดข้อมลูสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดียวกนักับร้านดอกไม้ที่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถือ ( r=.373) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่13.9 % 

ในเรื่องของความน่าเชื่อถอืในในรายละเอยีดขอ้มลูสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดียวกนักบัมโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น ( r=.360) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่13 % 

ในเรื่องของความน่าเชื่อถอืในในรายละเอยีดขอ้มลูสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัตดัสนิใจดว้ยตนเอง (r=.140) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2 % 

ในเรื่องของความน่าเชื่อถอืในในรายละเอยีดขอ้มลูสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่ับถอื (r=.197) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่3.9 % 

ในเรื่องของความน่าเชื่อถอืในในรายละเอยีดขอ้มลูสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามที่คาดหวงั (r=.265) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7 % 

ในเรื่องของความน่าเชื่อถอืในในรายละเอยีดขอ้มลูสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดียวกันกับกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทมากขึ้นและมีความภักดียาวนาน 
(r=.219) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4.8 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 19 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านผลติภณัฑ์ในเรื่องของความน่าเชื่อถือในในรายละเอียดข้อมูลสินค้า  พฤติกรรมขัน้ตอน
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที ่35 แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤติกรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อ
ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นการรบัประกนัคุณภาพสนิคา้ 
 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

1. 5.การรบัประกนั
คุณภาพสนิคา้ 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.004 .201** 0.0404
01 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.005 .199** 0.0396
01 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

.000 .274** 0.0750
76 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่

.019 .165* 0.0272
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.000 .420** 0.1764 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.000 .392** 0.1536
64 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่
นับถอื 

.000 .318** 0.1011
24 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .321** 0.1030
41 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.000 .298** 0.0888
04 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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จากตาราง 35 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑใ์นเรื่องการ
รบัประกนัคุณภาพสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์ทีท่ าให้เกดิพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านของซื้อผลติภณัฑ์และบรกิาร
เพราะความชอบส่วนบุคคล,ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ,
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาติ มติร เพื่อนบ้าน หรอืคนแปลกหน้า ,ค้นหา
ขอ้มูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,รา้นดอกไมท้ี่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่า
เชื่อถอื,มโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น,ตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่ับถอื,
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั ,กลบัมาซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิัท
มากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนานทีร่ะดบันัยส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของการรบัประกนัคุณภาพสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัซื้อ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.201) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่4 % 

ในเรื่องของการรบัประกันคุณภาพสินค้า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ
ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอรไ์พรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ ( r=.199) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4 % 

ในเรือ่งของการรบัประกนัคุณภาพสนิคา้ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัคน้หา
ขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า (r=.274) โดยมี
ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7.5 % 

ในเรือ่งของการรบัประกนัคุณภาพสนิคา้ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัคน้หา
ขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.165) โดยมคี่าการลดความผดิพลาด
ในการพยากรณ์ที ่2.7 % 

ในเรื่องของการรบัประกนัคุณภาพสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัรา้น
ดอกไม้ที่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถือ (r=.420) โดยมคี่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที ่17.6 % 

ในเรื่องของการรบัประกันคุณภาพสินค้า มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดยีวกนักับมี
โปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น (r=.392) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่15.4 % 

ในเรื่องของการรบัประกนัคุณภาพสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัตาม
ค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลที่นับถอื (r=.318) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 
10.1 % 

ในเรื่องของการรบัประกันคุณภาพสินค้า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั (r=.321) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่10.3 % 
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ในเรื่องของการรบัประกันคุณภาพสินค้า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ
กลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน (r=.298) โดยมคี่า
การลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่8.9 % 
 

ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 20 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ทีร่ะดบันัยสาํคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ดา้นผลติภณัฑใ์นเรือ่งของของการรบัประกนัคุณภาพสนิคา้ กบัพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาในเรื่องการตัง้ราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพมคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่าน
ระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

 
ตารางที่ 36 แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 

Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

2. 6.การตัง้ราคา
เหมาะสมกบั
คุณภาพ 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .287** 0.0823
69 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .285** 0.0812
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 

.007 .191** 0.0364
81 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

หรอืคนแปลก
หน้า 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .255** 0.0650
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.005 .200** 0.04 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.000 .245** 0.0600
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .285** 0.0812
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.026 .157* 0.0246
49 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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จากตาราง 36 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาในเรื่องของการ
ตัง้ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มคีวามสัมพนัธ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจ
เลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านของซื้อผลติภณัฑ์และ
บรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนั
พเิศษ,ค้นหาข้อมูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาติ มติร เพื่อนบ้าน หรอืคนแปลกหน้า ,
คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,รา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน 
น่าเชื่อถือ,มโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น, ผลติภณัฑ์และบรกิารมรีูปแบบตรง
ตามที่คาดหวงั,กลบัมาซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารจากบรษิทัมากขึ้นและมคีวามภกัดยีาวนานที่
ระดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของการตัง้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.287) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่8.2 % 

ในเรื่องของการตัง้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอรไ์พรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ ( r=.285) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่8.1 % 

ในเรื่องของการตัง้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
คน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า ( r=.191) 
โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3.7 % 

ในเรื่องของการตัง้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
ค้นหาขอ้มูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.255) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่8.2 % 

ในเรื่องของการตัง้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
รา้นดอกไมท้ี่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื (r=.200) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่4 % 

ในเรื่องของการตัง้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัมี
โปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น (r=.245) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่6 % 

ในเรื่องของการตัง้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมคีวามสัมพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั (r=.285) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่8.1 % 

ในเรื่องของการตัง้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
กลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน (r=.157) โดยมคี่า
การลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2.5 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถิต ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 21 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านราคาในเรื่องของการตัง้ราคาเหมาะสมกับคุณภาพกับพฤติกรรมขัน้ตอนกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที ่37  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นเปรยีบเทยีบราคาไดง้า่ยกว่า 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

2. 7.เปรยีบเทยีบ
ราคาไดง้า่ย
กว่า 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.001 .224** 0.0501
76 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .278** 0.0772
84 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.006 .194** 0.0376
36 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  7.ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

.014 .173* 0.0299
29 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง

.000 .342** 0.1169
64 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

ตามทีค่าดหวงั 
  10.กลบัมาซือ้

ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.001 .240** 0.0576 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 37 พบว่า ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาในเรื่องของการ

เปรยีบเทยีบราคาไดง้า่ยกว่า มคีวามสมัพนัธท์ีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านของซื้อผลติภณัฑ์และบรกิาร
เพราะความชอบส่วนบุคคล,ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ, 
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์, ตดัสนิใจด้วยตนเอง,ผลติภณัฑ์
และบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั,กลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมี
ความภกัดยีาวนานทีร่ะดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรือ่งของการเปรยีบเทยีบราคาไดง้่ายกว่ามคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัซือ้
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.224) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่5 % 

ในเรื่องของการเปรยีบเทยีบราคาได้ง่ายกว่ามคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอรไ์พรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ ( r=.278) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7.7 % 

ในเรื่องของการเปรยีบเทยีบราคาได้ง่ายกว่ามคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
ค้นหาขอ้มูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.194) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3.8  % 

ในเรื่องของการเปรยีบเทยีบราคาได้ง่ายกว่ามคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
ตดัสนิใจดว้ยตนเอง (r=.173) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3% 
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ในเรื่องของการเปรยีบเทยีบราคาได้ง่ายกว่ามคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั (r=.342) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่11.7 % 

ในเรื่องของการเปรยีบเทยีบราคาได้ง่ายกว่ามคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
กลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน (r=.240) โดยมคี่า
การลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.8 % 
 

ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 22 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านราคาในเรื่องของการเปรียบเทียบราคาได้ง่ายกว่ากับพฤติกรรมขัน้ตอนกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที่ 38  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ทีร่ะดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นมคีวามหลากหลายของราคา 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

2. 8.มคีวาม
หลากหลาย
ของราคา 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .341** 0.1162
81 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.002 
 

.217** 0.0470
89 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

.000 .277** 0.0767
29 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 
 
 
 

 
  4.คน้หาขอ้มลู .000 .352** 0.1239 ไปทศิทาง
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

04 เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.001 .242** 0.0585
64 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.000 .368** 0.1354
24 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  7.ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

.001 .233** 0.0542
89 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่
นับถอื 

.000 .281** 0.0789
61 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .337** 0.1135
69 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้

.000 .373** 0.1391
29 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

 
จากตาราง 38 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาในเรื่องของการ

ตัง้มคีวามหลากหลายของราคา มคีวามสมัพนัธ์ที่ท าให้เกิดพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจ
เลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านของซื้อผลติภณัฑ์และ
บรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนั
พเิศษ,ค้นหาข้อมูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาติ มติร เพื่อนบ้าน หรอืคนแปลกหน้า ,
คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,รา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน 
น่าเชื่อถอื,มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น,ตดัสนิใจดว้ยตนเอง,ตามค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่นับถอื,ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั,กลบัมาซื้อผลติภณัฑ์
และบรกิารจากบรษิัทมากขึ้นและมคีวามภกัดยีาวนานที่ระดบันัยส าคญั .05 โดยแบ่งเป็น
รายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของมคีวามหลากหลายของราคา มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัซื้อ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.341) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่11.6 % 

ในเรื่องของมคีวามหลากหลายของราคา มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักับ
ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอรไ์พรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ (r=.217) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4.7 % 

ในเรือ่งของมคีวามหลากหลายของราคา มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัคน้หา
ขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า ( r=.277) โดยมี
ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7.7 % 

ในเรือ่งของมคีวามหลากหลายของราคา มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัค้นหา
ขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.352) โดยมคี่าการลดความผดิพลาด
ในการพยากรณ์ที ่12.4 % 

ในเรื่องของมคีวามหลากหลายของราคา มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัรา้น
ดอกไม้ที่มชีื่อเสียงมายาวนาน น่าเชื่อถือ (r=.242) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่5.9 %  
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ในเรื่องของมคีวามหลากหลายของราคา มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับมี
โปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น (r=.368) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่13.5 %  

ในเรื่องของมีความหลากหลายของราคา มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ
ตดัสนิใจดว้ยตนเอง (r=.233) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.4 % 

ในเรื่องของมคีวามหลากหลายของราคา มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัตาม
ค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลที่นับถอื (r=.281) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่
7.9 % 

ในเรื่องของมีความหลากหลายของราคา มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั (r=.337) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่11.4 % 

ในเรือ่งของมคีวามหลากหลายของราคามคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบักลบัมา
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน (r=.373) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่13.9 % 

 

ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 
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ภาพท่ี 23 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านราคาในเรื่องของมคีวามหลากหลายของราคากบัพฤติกรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
 
ตารางที่ 39  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ทีร่ะดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นเป็นรา้นทีข่ายราคาถูกกว่ารา้นอื่น 
 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 
 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

2. 9.เป็นรา้นที่
ขายราคาถูก
กว่ารา้นอื่น 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .323** 0.0665
64 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .258** 0.1043
29 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 

.000 .323** 0.1474
56 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .384** 
 

0.0973
44 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.000 .312** 0.0364
81 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.007 .191** 0.0262
44 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  7.ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

.000 .162* 0.0723
61 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่
นับถอื 

.000 .269** 0.1190
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี

.000 .345** 0.1806
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.000 .425** 0.1043
29 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 39 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาในเรื่องของเป็น

ร้านที่ขายราคาถูกกว่าร้านอื่น มคีวามสมัพนัธ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจ
เลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านของซื้อผลติภณัฑ์และ
บรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนั
พเิศษ,ค้นหาข้อมูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาติ มติร เพื่อนบ้าน หรอืคนแปลกหน้า ,
คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,รา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน 
น่าเชื่อถอื,มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น,ตดัสนิใจดว้ยตนเอง,ตามค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่นับถอื,ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั,กลบัมาซื้อผลติภณัฑ์
และบรกิารจากบรษิัทมากขึ้นและมคีวามภกัดยีาวนานที่ระดบันัยส าคญั .05 โดยแบ่งเป็น
รายละเอยีดดงันี้ 

ในเรือ่งของการเป็นรา้นทีข่ายราคาถูกกว่ารา้นอื่น มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั
กบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.323) โดยมคี่าการลดความผดิพลาด
ในการพยากรณ์ที ่10.4 % 

ในเรือ่งของการเป็นรา้นทีข่ายราคาถูกกว่ารา้นอื่น มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั
กบัตอ้งการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ (r=.258) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่6.7 % 
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ในเรื่องของการเป็นรา้นทีข่ายราคาถูกกว่ารา้นอื่นมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั
กับค้นหาข้อมูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน หรือคนแปลกหน้า 
(r=.323) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่10.4 % 

ในเรื่องของการเป็นเป็นร้านที่ขายราคาถูกกว่าร้านอื่น มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ( r=.384) โดยมคี่าการ
ลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่14.7 % 

ในเรือ่งของการเป็นรา้นทีข่ายราคาถูกกว่ารา้นอื่น มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั
กบัรา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื (r=.312) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่9.7 % 

ในเรือ่งของการเป็นรา้นทีข่ายราคาถูกกว่ารา้นอื่น มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั
กบัมโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น (r=.191) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่3.6 % 

ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
ตดัสนิใจดว้ยตนเอง (r=.162) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2.6 % 

ในเรือ่งของการเป็นรา้นทีข่ายราคาถูกกว่ารา้นอื่น มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั
กบัตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลที่นับถอื (r=.269) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่7.2 % 

ในเรือ่งของการเป็นรา้นทีข่ายราคาถูกกว่ารา้นอื่น มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั
กบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั (r=.345) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่11.9 % 

ในเรือ่งของการเป็นรา้นทีข่ายราคาถูกกว่ารา้นอื่น มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั
กบักลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน (r=.425) โดยมี
ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่18 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 24 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ดา้นราคาในเรื่องของการเป็นรา้นที่ขายราคาถูกกว่ารา้นอื่น กบัพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที ่40  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพง 
  

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส าคั
ญ 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็นตวั
แปรตาม 

2. 10.เป็นรา้นทีม่ี
ชื่อเสยีง  ราคา
แพง 

1.ซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.002 .219** 0.0479 
61 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.006 .194** 0.0376 
36 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่บุคคล
เชน่ ครอบครวั 
ญาต ิมติร เพื่อน
บา้น หรอืคน
แปลกหน้า 

.000 .358** 0.1281 
64 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

.006 .193** 0.0372
49 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส าคั
ญ 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็นตวั
แปรตาม 

  5.รา้นดอกไมท้ีม่ ี
ชื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.000 .475** 0.2256 
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจากรา้น
อื่น 

.000 .322** 0.1036
84 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  8.ตามค าแนะน า
ของเพื่อน/บุคคล
ทีน่ับถอื 

.001 .228** 0.0519
84 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารมรีปูแบบ
ตรงตามที่
คาดหวงั 

.004 .203** 0.0412
09 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวามภกัดี
ยาวนาน 

.001 .239** 0.0571
21 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 40 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาในเรื่องของการ

ตัง้ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มคีวามสัมพนัธ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจ
เลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านของซื้อผลติภณัฑ์และ
บรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนั
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พเิศษ,ค้นหาข้อมูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาติ มติร เพื่อนบ้าน หรอืคนแปลกหน้า ,
คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,รา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน 
น่าเชื่อถอื,มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น,ตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่ับถอื
,ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวัง,กลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทั
มากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนานทีร่ะดบันัยส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.219) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่4.8 % 

ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอรไ์พรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ ( r=.194) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3.8 % 

ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
คน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า ( r=.358) 
โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่12.8 %  

ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
ค้นหาขอ้มูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.193) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3.7 % 

ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
รา้นดอกไมท้ี่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื (r=.475) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่22.6 % 

ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น (r=.322) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่10.4 % 

ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
ตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่บัถอื (r=.228) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์
ที ่5.2 % 

ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั (r=.203) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่4.1 % 

ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
กลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน (r=.239) โดยมคี่า
การลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.7 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 25 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านราคาในเรื่องของการเป็นร้านที่มชีื่อเสยีง  ราคาแพงกบัพฤติกรรมขัน้ตอนกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้

 
สมมติฐานท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเรื่องชื่อ

รา้นจดจ าง่ายมคีวามสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้
ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
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ตารางที ่41  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นเป็นชื่อรา้นจดจ าไดง้า่ย 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

3. 11.ชื่อรา้นจดจ า
ไดง้่าย 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .371** 0.13764
1 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

.050 .139* 0.01932
1 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .355** 0.12602
5 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  7.ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

.000 .344** 0.11833
6 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่
นับถอื 

.000 .267** 0.07128
9 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .255** 0.06502
5 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.000 .427** 0.18232
9 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 41 พบว่า ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดั

จ าหน่ายในเรื่องของการตัง้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มคีวามสมัพนัธ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรม
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของ
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั 
ญาต ิมติร เพื่อนบ้าน หรอืคนแปลกหน้า,ค้นหาขอ้มูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์,ตดัสนิใจด้วยตนเอง,ตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลที่นับถอื,ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมี
รปูแบบตรงตามที่คาดหวงั,กลบัมาซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดี
ยาวนานทีร่ะดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.371) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่13.8 % 
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ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
คน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า (r=.139) 
โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่1.9 % 

ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
ค้นหาขอ้มูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.355) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่12.6 % 

ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
ตดัสนิใจดว้ยตนเอง (r=.344) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่11.8 % 

ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
ตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่บัถอื (r=.267) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์
ที ่7.1 % 

ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั (r=.255) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่6.5 % 

ในเรื่องของการเป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพงมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
กลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน (r=.427) โดยมคี่า
การลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่18.2 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 26 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายในเรื่องของการเป็นร้านที่มีชื่อเสียง  ราคาแพงกับพฤติกรรม
ขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที่ 42 แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นการเขา้ใชง้านไดง้่าย  (ดาวน์โหลด
เรว็) 
 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส าคั
ญ 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

3. 12.เขา้ใชง้าน
ไดง้า่ย  (ดาวน์
โหลดเรว็) 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .373** 0.13912
9 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .299** 0.08940
1 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

.025 .175* 0.03062
5 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส าคั
ญ 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .364** 0.13249
6 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.005 
 

.201** 0.04040
1 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.028 .156* 0.02433
6 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  7.ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

.000 .175** 0.03062
5 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่
นับถอื 

.000 .191** 0.03648
1 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .402** 0.16160
4 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก

.000 .398** 0.15840
4 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส าคั
ญ 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

 
จากตาราง 42 พบว่า ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดั

จ าหน่ายในเรื่องของการเข้าใช้งานได้ง่าย  (ดาวน์โหลดเร็ว)มีความสัมพันธ์ที่ท าให้เกิด
พฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
ในด้านของซื้อผลิตภณัฑ์และบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล ,ต้องการซื้อผลิตภณัฑ์และ
บรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,รา้น
ดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื,มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น,ตดัสนิใจ
ด้วยตนเอง,ตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลที่นับถอื ,ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่
คาดหวงั,กลบัมาซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารจากบรษิัทมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนานที่ระดบั
นยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของการเข้าใช้งานได้ง่าย  (ดาวน์โหลดเร็ว) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.373) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่13.9 % 

ในเรื่องของการเข้าใช้งานได้ง่าย  (ดาวน์โหลดเร็ว) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ ( r=.299) โดยมี
ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่8.9 % 

ในเรื่องของการเข้าใช้งานได้ง่าย  (ดาวน์โหลดเร็ว) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า 
(r=.175) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3 % 

ในเรื่องของการเข้าใช้งานได้ง่าย  (ดาวน์โหลดเร็ว) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ( r=.364) โดยมคี่าการ
ลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่13.2 % 
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ในเรื่องของการเข้าใช้งานได้ง่าย  (ดาวน์โหลดเร็ว) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนักับร้านดอกไม้ที่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถือ (r=.201) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4 % 

ในเรื่องของการเข้าใช้งานได้ง่าย  (ดาวน์โหลดเร็ว) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักับมโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น ( r=.156) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2.4 % 

ในเรื่องของการเข้าใช้งานได้ง่าย  (ดาวน์โหลดเร็ว) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัตดัสนิใจดว้ยตนเอง (r=.175) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3 % 

ในเรื่องของการเข้าใช้งานได้ง่าย  (ดาวน์โหลดเร็ว) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่ับถอื (r=.191) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่3.6 % 

ในเรื่องของการเข้าใช้งานได้ง่าย  (ดาวน์โหลดเร็ว) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามที่คาดหวงั (r=.402) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่16.2 % 

ในเรื่องของการเข้าใช้งานได้ง่าย  (ดาวน์โหลดเร็ว) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันกับกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทมากขึ้นและมีความภักดียาวนาน 
(r=.398) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่15.8 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 27 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายในเรื่องของการเขา้ใช้งานได้ง่าย  (ดาวน์โหลดเรว็) กบัพฤตกิรรม
ขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที่ 43 แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นการใชบ้รกิารไดต้ลอด  24  ชม. 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

3. 13.ใชบ้รกิาร
ไดต้ลอด  24  
ชม. 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.042 .144* 0.02073
6 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

.007 .191** 0.03648
1 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .251** 0.06300
1 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี

.002 
 

.222** 0.04928
4 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 



170 
 

 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.001 .229** 0.05244
1 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 43 พบว่า ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดั

จ าหน่ายในเรื่องของการใช้บรกิารได้ตลอด  24  ชม. มคีวามสมัพนัธ์ที่ท าให้เกดิพฤตกิรรม
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของ
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั 
ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร 
เพื่อนบ้าน หรอืคนแปลกหน้า,ค้นหาข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ , 
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั ,กลบัมาซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิัท
มากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนานทีร่ะดบันัยส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรือ่งของการใชบ้รกิารไดต้ลอด  24  ชม. มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัซือ้
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.144) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่2 % 

ในเรื่องของการใช้บรกิารได้ตลอด  24  ชม. มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
คน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า (r=.191) 
โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3.6 % 

ในเรื่องของการใช้บรกิารได้ตลอด  24  ชม. มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
ค้นหาขอ้มูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.251) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่6.3 % 
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ในเรื่องของการใช้บรกิารได้ตลอด  24  ชม. มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั (r=.222) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่4.9 % 

ในเรื่องของการใช้บรกิารได้ตลอด  24  ชม. มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
กลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน (r=.229) โดยมคี่า
การลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.2 % 

 

ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 28 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในเรื่องของการใชบ้รกิารไดต้ลอด  24  ชม. กบัพฤตกิรรมขัน้ตอน
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที่ 44 แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ทีร่ะดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นการลดตน้ทุน/ลดค่าใชจ้า่ย 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 
 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

3. 14.ลดตน้ทุน/
ลดค่าใชจ้่าย 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .259** 0.06708
1 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .269** 0.07236
1 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

.001 .234** 0.05475
6 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .361** 0.13032
1 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.011 .179* 0.03204
1 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.012 
 

.177* 
 

0.03132
9 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  7.ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

.048 .140* 0.0196 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่
นับถอื 

.023 .161* 0.02592
1 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .414** 0.17139
6 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก

.000 .365** 0.13322
5 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

 
จากตาราง 44 พบว่า ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดั

จ าหน่ายในเรื่องของการลดต้นทุน/ลดค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรม
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของ
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอร์
ไพรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ,ค้นหาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ,คน้หา
ขอ้มูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,รา้นดอกไมท้ี่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่า
เชื่อถอื,มโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น ,ตดัสนิใจด้วยตนเอง,ตามค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่นับถอื,ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั,กลบัมาซื้อผลติภณัฑ์
และบรกิารจากบรษิัทมากขึ้นและมคีวามภกัดยีาวนานที่ระดบันัยส าคญั .05 โดยแบ่งเป็น
รายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของการลดต้นทุน/ลดค่าใช้จ่าย มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับซื้อ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.259) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่6.7 % 

ในเรือ่งของการลดตน้ทุน/ลดค่าใชจ้่าย มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัต้องการ
ซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอรไ์พรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ ( r=.269) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7.2 % 

ในเรื่องของการลดต้นทุน/ลดค่าใช้จ่าย มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัค้นหา
ขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า (r=.234) โดยมี
ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.5 % 

ในเรื่องของการลดต้นทุน/ลดค่าใช้จ่าย มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัค้นหา
ขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.361) โดยมคี่าการลดความผดิพลาด
ในการพยากรณ์ที ่13 % 
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ในเรื่องของการลดต้นทุน/ลดค่าใช้จ่าย มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดียวกนักบัร้าน
ดอกไม้ที่มชีื่อเสียงมายาวนาน น่าเชื่อถือ (r=.179) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่3.2 % 

ในเรื่องของการลดต้นทุน/ลดค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับมี
โปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น (r=.177) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่3.1 % 

ในเรือ่งของการลดตน้ทุน/ลดค่าใชจ้า่ย มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัตดัสนิใจ
ดว้ยตนเอง (r=.140) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2 % 

ในเรื่องของการลดต้นทุน/ลดค่าใช้จ่าย มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัตาม
ค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลที่นับถอื (r=.161) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 
2.6 % 

ในเรื่องของการลดต้นทุน/ลดค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั (r=.414) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่17.1 % 

ในเรื่องของการลดต้นทุน/ลดค่าใชจ้่าย มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบักลบัมา
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน (r=.365) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่13.3 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 29 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายในเรื่องของการลดต้นทุน/ลดค่าใช้จ่ายกับพฤติกรรมขัน้ตอน
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที ่45  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านประหยดัเวลาในการออกไปรบั
สนิคา้ 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส าคั
ญ 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

3. 15.ประหยดั 
เวลาในการ
ออกไปรบั
สนิคา้ 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .301** 0.0906
01 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .355** 0.1260
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .245** 0.0600
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.010 .175* 0.0306
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส าคั
ญ 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

  7.ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

.000 .269** 0.0723
61 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .403** 
 

0.1624
09 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.000 .329** 0.1082
41 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 45 พบว่า ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดั

จ าหน่ายในเรื่องของการประหยดัเวลาในการออกไปรบัสินค้า มีความสัมพันธ์ที่ท าให้เกิด
พฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
ในด้านของซื้อผลิตภณัฑ์และบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล ,ต้องการซื้อผลิตภณัฑ์และ
บรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ, ค้นหาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์,มโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น ,ตดัสนิใจด้วยตนเอง,ผลิตภณัฑ์และ
บรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั,กลบัมาซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารจากบรษิัทมากขึ้นและมี
ความภกัดยีาวนานทีร่ะดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของการประหยัดเวลาในการออกไปรบัสินค้ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.301) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่9 % 

ในเรื่องของการประหยัดเวลาในการออกไปรบัสินค้ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัต้องการซือ้ผลติภณัฑ์และบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ (r=.355) โดยมี
ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่12.6 % 
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ในเรื่องของการประหยดัเวลาในการออกไปรบัสินค้า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ( r=.245) โดยมคี่าการ
ลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่6 % 

ในเรื่องของการประหยัดเวลาในการออกไปรบัสินค้ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักับมโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น ( r=.175) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3 % 

ในเรื่องของการประหยัดเวลาในการออกไปรบัสินค้ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัตดัสนิใจดว้ยตนเอง (r=.269) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 7.2 
% 

ในเรื่องของการประหยัดเวลาในการออกไปรบัสินค้ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามที่คาดหวงั (r=.403) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่16.2 % 

ในเรื่องของการประหยัดเวลาในการออกไปรบัสินค้ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันกับกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทมากขึ้นและมีความภักดียาวนาน 
(r=.329) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่10.8 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 30 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในเรื่องของการประหยดัเวลาในการออกไปรบัสนิค้ากบัพฤตกิรรม
ขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้

 
สมมติฐานท่ี 4 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดในเรื่อง

ประชาสมัพนัธ์แบบออนไลน์ เช่น การน าเสนอเนื้อหาผ่านเวบ็ไซต์พนัทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์มี
ความสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์
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ตารางที ่46  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ทีร่ะดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการโฆษณาแบบออนไลน์ เช่น 
Banner ผ่านเวบ็ไซต ์
 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

4. 16.การ
โฆษณาแบบ
ออนไลน์ เช่น 
Banner ผ่าน
เวบ็ไซต ์

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .280** 0.0784 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .209** 0.0436
81 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  7.ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

.010 .227* 0.0515
29 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

 .260** 0.0676 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก

.000 .255** 0.0650
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

 
จากตาราง 46 พบว่า ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการโฆษณาแบบ

ออนไลน์ เช่น Banner ผ่านเวบ็ไซต์มคีวามสมัพนัธท์ีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจ
เลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านของซื้อผลติภณัฑ์และ
บรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์, 
ตดัสนิใจด้วยตนเอง, ผลติภณัฑ์และบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั ,กลบัมาซื้อผลติภณัฑ์
และบริการจากบริษัทมากขึ้นและมีความภักดียาวนานที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยแบ่งเป็น
รายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามกระตือรอืร้นและเต็มใจในการให้บรกิาร ในระหว่างการ
สนทนา ทางออนไลน์มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารเพราะ
ความชอบส่วนบุคคล (r=.280) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7.8 % 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามกระตือรอืร้นและเต็มใจในการให้บรกิาร ในระหว่างการ
สนทนา ทางออนไลน์ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัค้นหาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ 
สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.209) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4.4 % 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามกระตือรอืร้นและเต็มใจในการให้บรกิาร ในระหว่างการ
สนทนา ทางออนไลน์ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัตดัสนิใจดว้ยตนเอง (r=.227) โดย
มคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.2 % 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามกระตือรอืร้นและเต็มใจในการให้บรกิาร ในระหว่างการ
สนทนา ทางออนไลน์ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบ
ตรงตามทีค่าดหวงั (r=.260) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่6.8 % 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามกระตือรอืร้นและเต็มใจในการให้บรกิาร ในระหว่างการ
สนทนา ทางออนไลน์ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบักลบัมาซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
จากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดียาวนาน (r=.255) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่6.5 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 31 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาดในเรื่องของพนักงานมีความกระตือรือร้นและเต็มใจในการ
ให้บรกิาร ในระหว่างการสนทนา ทางออนไลน์ กบัพฤติกรรมขัน้ตอนกระบวนการตัดสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
 
 

ตารางที ่47  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซื้อดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในด้านประชาสมัพนัธแ์บบออนไลน์ เช่น 
การน าเสนอเนื้อหาผ่านเวบ็ไซตพ์นัทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์ 
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ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส าคั
ญ 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

4. 17.
ประชาสมัพนัธ์
แบบออนไลน์ 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .491** 0.2410
81 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .388** 0.1505
44 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

   ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .176** 0.0309
76 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.000 .334** 0.1115
56 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.000 .316** 0.0998
56 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  7.ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

.000 .310** 0.0961 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่
นับถอื 

.000 .216** 0.0466
56 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .334** 0.1115
56 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.000 .425** 0.1806
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 47 พบว่า ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิทาง

การตลาดในเรื่องของการประชาสมัพนัธแ์บบออนไลน์ เช่น การน าเสนอเนื้อหาผ่านเวบ็ไซต์พนั
ทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์ มคีวามสมัพนัธท์ีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
สัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านของซื้อผลิตภณัฑ์และบรกิารเพราะ
ความชอบส่วนบุคคล,ต้องการซื้อผลิตภณัฑ์และบรกิารไว้เซอร์ไพรส์คนพิเศษในวนัพิเศษ , 
คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,รา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน 
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น่าเชื่อถอื,มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น,ตดัสนิใจดว้ยตนเอง,ตามค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่นับถอื,ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั,กลบัมาซื้อผลติภณัฑ์
และบรกิารจากบรษิัทมากขึ้นและมคีวามภกัดยีาวนานที่ระดบันัยส าคญั .05 โดยแบ่งเป็น
รายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของการประชาสมัพนัธ์แบบออนไลน์ เช่น การน าเสนอเนื้อหาผ่านเวบ็ไซต์พนั
ทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารเพราะ
ความชอบส่วนบุคคล (r=.491) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่24.1 % 

ในเรื่องของการประชาสมัพนัธ์แบบออนไลน์ เช่น การน าเสนอเนื้อหาผ่านเวบ็ไซต์พนั
ทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ไว้เซอรไ์พรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ (r=.388) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 
15 % 

ในเรื่องของการประชาสมัพนัธ์แบบออนไลน์ เช่น การน าเสนอเนื้อหาผ่านเวบ็ไซต์พนั
ทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัค้นหาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ 
สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.176) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3.1 % 

ในเรื่องของการประชาสมัพนัธ์แบบออนไลน์ เช่น การน าเสนอเนื้อหาผ่านเวบ็ไซต์พนั
ทิป  หรือ แอพฯ ไลน์ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับร้านดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมา
ยาวนาน น่าเชื่อถอื (r=.334) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่11.2 % 

ในเรื่องของการประชาสมัพนัธ์แบบออนไลน์ เช่น การน าเสนอเนื้อหาผ่านเวบ็ไซต์พนั
ทิป  หรือ แอพฯ ไลน์ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับมีโปรโมชัน่ที่น่าสนใจและ
แตกต่างจากรา้นอื่น (r=.316) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่ 9.9 % 

ในเรื่องของการประชาสมัพนัธ์แบบออนไลน์ เช่น การน าเสนอเนื้อหาผ่านเวบ็ไซต์พนั
ทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัตดัสนิใจดว้ยตนเอง (r=.310) โดย
มคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่9.6 % 

ในเรื่องของการประชาสมัพนัธ์แบบออนไลน์ เช่น การน าเสนอเนื้อหาผ่านเวบ็ไซต์พนั
ทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลที่
นบัถอื (r=.216) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4.7 % 

ในเรื่องของการประชาสมัพนัธ์แบบออนไลน์ เช่น การน าเสนอเนื้อหาผ่านเวบ็ไซต์พนั
ทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบ
ตรงตามทีค่าดหวงั (r=.334) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่11.2 % 

ในเรื่องของการประชาสมัพนัธ์แบบออนไลน์ เช่น การน าเสนอเนื้อหาผ่านเวบ็ไซต์พนั
ทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบักลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
จากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน (r=.425) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่18 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 

 
 

ภาพท่ี 32 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านการส่งเสรมิทางการตลาดในเรื่องของการประชาสมัพนัธ์แบบออนไลน์ เช่น การนําเสนอ
เนื้อหาผ่านเวบ็ไซตพ์นัทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์ กบัพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้

ตารางที ่48  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นการส่งเสรมิการขายแบบออนไลน์ 
(เล่นเกมส,์ชงิโชคใชด้วง) 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

4. 18.การส่งเสรมิ
การขายแบบ
ออนไลน์ 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.043 .143* 0.0204
49 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

.000 .520** 0.2704 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.040 .145* 0.0210
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.000 .397** 
 

0.1576
09 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.000 .304** 0.0924
16 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่
นับถอื 

.000 .332** 0.1102
24 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.002 .221** 0.0488
41 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 48 พบว่า ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการขาย

แบบออนไลน์ (เล่นเกมส์,ชงิโชคใช้ดวง) มคีวามสมัพนัธ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ค้นหาขอ้มูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,รา้น
ดอกไมท้ี่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื ,มโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น, ตาม
ค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลที่นับถอื, กลบัมาซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารจากบรษิทัมากขึ้นและมี
ความภกัดยีาวนานทีร่ะดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรือ่งของการส่งเสรมิการขายแบบออนไลน์ (เล่นเกมส์,ชงิโชคใชด้วง) มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.143) โดยมคี่า
การลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2 % 

ในเรือ่งของการส่งเสรมิการขายแบบออนไลน์ (เล่นเกมส์,ชงิโชคใชด้วง) มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบ้าน หรอื
คนแปลกหน้า (r=.520) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่27 % 
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ในเรือ่งของการส่งเสรมิการขายแบบออนไลน์ (เล่นเกมส์,ชงิโชคใชด้วง) มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัคน้หาขอ้มูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ( r=.145) 
โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2.1 % 

ในเรือ่งของการส่งเสรมิการขายแบบออนไลน์ (เล่นเกมส์,ชงิโชคใชด้วง) มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัรา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื (r=.397) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่15.8 % 

ในเรือ่งของการส่งเสรมิการขายแบบออนไลน์ (เล่นเกมส์,ชงิโชคใชด้วง) มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัมโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น (r=.304) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่9.2 % 

ในเรือ่งของการส่งเสรมิการขายแบบออนไลน์ (เล่นเกมส์,ชงิโชคใชด้วง) มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่ับถอื (r=.332) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่11 % 

ในเรือ่งของการส่งเสรมิการขายแบบออนไลน์ (เล่นเกมส์,ชงิโชคใชด้วง) มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดียวกนักบักลบัมาซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารจากบรษิัทมากขึ้นและมคีวามภกัดี
ยาวนาน (r=.221) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4.9 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 33 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดในเรื่องของการส่งเสรมิการขายแบบออนไลน์ (เล่นเกมส,์ชงิโชค
ใชด้วง) กบัพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที ่49  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซื้อดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ ในด้านการตลาดทางตรง (การส่งE-mail
แนะน าสนิคา้) 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

4. 19.การตลาด
ทางตรง (การ
ส่งE-mail
แนะน าสนิคา้) 

3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

.000 .334** 0.1115
56 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.000 .487** 0.2371
69 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.000 .371** 0.1376
41 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่

.000 .341** 0.1162
81 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

นับถอื 
  10.กลบัมาซือ้

ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.002 .221** 
 

0.0488
41 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 49 พบว่า ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิทาง

การตลาดในเรือ่งของการการตลาดทางตรง (การส่งE-mailแนะน าสนิคา้) มคีวามสมัพนัธท์ีท่ าให้
เกิดพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส์ ในด้านของ ค้นหาขอ้มูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบ้าน 
หรอืคนแปลกหน้า,ร้านดอกไม้ที่มชีื่อเสียงมายาวนาน น่าเชื่อถือ,มโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและ
แตกต่างจากรา้นอื่น,ตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลที่นับถอื,กลบัมาซื้อผลติภณัฑ์และบรกิาร
จากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนานทีร่ะดบันัยส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรือ่งของการตลาดทางตรง (การส่งE-mailแนะน าสนิคา้) มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า 
(r=.334) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่11.2 % 

ในเรือ่งของการตลาดทางตรง (การส่งE-mailแนะน าสนิคา้) มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดียวกนักับร้านดอกไม้ที่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถือ (r=.487) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่23.7 % 

ในเรือ่งของการตลาดทางตรง (การส่งE-mailแนะน าสนิคา้) มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกนักับมโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น (r=.371) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่13.8 % 

ในเรือ่งของการตลาดทางตรง (การส่งE-mailแนะน าสนิคา้) มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกนักบัตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่ับถอื (r=.341) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่11.6 % 
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ในเรือ่งของการตลาดทางตรง (การส่งE-mailแนะน าสนิคา้) มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดียวกันกับกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทมากขึ้นและมีความภักดียาวนาน 
(r=.221) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4.9 % 

 

ข. กราฟเส้นตรงแสดงความสมัพนัธ์ของ 2 ตัวแปรที่พบว่ามีนัยส าคญัทางสถิติ (Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 34 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านการส่งเสรมิทางการตลาดในเรื่องของการตลาดทางตรง (การส่งE-mailแนะนําสนิค้า) กบั
พฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
 
 
 



195 
 

 

ตารางที ่50  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซื้อดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ ในด้านการใช้บุคคลที่มชีื่อเสยีง เป็นพรี
เซน็เตอร ์
 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชิงปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

4. 20.การใช้
บุคคลทีม่ ี
ชื่อเสยีง เป็นพ
รเีซน็เตอร ์

3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

.000 .358** 0.12816
4 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.000 .319** 0.10176
1 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.000 .391** 0.15288
1 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่

.000 .448** 0.20070
4 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

นับถอื 
  10.กลบัมาซือ้

ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.005 .199** 0.03960
1 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 50 พบว่า ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการใช้บุคคลที่มี

ชื่อเสยีง เป็นพรเีซน็เตอร์ มคีวามสมัพนัธ์ที่ท าให้เกดิพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของ คน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคล
เช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า, รา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่า
เชื่อถอื,มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น, ตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่ับถอื, 
กลบัมาซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารจากบรษิทัมากขึ้นและมคีวามภกัดยีาวนานที่ระดบันัยส าคญั 
.05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของการใช้บุคคลที่มชีื่อเสียง เป็นพรเีซ็นเตอร์มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า 
(r=.358) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่12.8 % 

ในเรื่องของการใช้บุคคลที่มชีื่อเสียง เป็นพรเีซ็นเตอร์ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนักับร้านดอกไม้ที่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถือ (r=.319) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่10.2 % 

ในเรื่องของการใช้บุคคลที่มชีื่อเสยีง เป็นพรเีซ็นเตอร์ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักับมโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น ( r=.391) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่15.3 % 

ในเรื่องของการใช้บุคคลที่มชีื่อเสยีง เป็นพรเีซ็นเตอร์ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่ับถอื (r=.448) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่20.1 % 
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ในเรื่องของการใช้บุคคลที่มชีื่อเสียง เป็นพรเีซ็นเตอร์ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันกับกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทมากขึ้นและมีความภักดียาวนาน 
(r=.199) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4 % 

 

ข.กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 35 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาดในเรื่องของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นพรีเซ็นเตอร์ กับ
พฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
 
 

สมมติฐานท่ี 5 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการในเรื่องมฐีานขอ้มูล
เดมิของลูกค้าทุกครัง้ที่ซื้อมคีวามสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร
สัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
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ตารางที ่51  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ทีร่ะดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการมกีระบวนการช าระเงนิที่
ทนัสมยั  ถูกตอ้ง  น่าเชื่อถอื 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

5. 21.มี
กระบวนการ
ช าระเงนิที่
ทนัสมยั  
ถูกตอ้ง  
น่าเชื่อถอื 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .435** 0.1892
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .359** 0.1288
81 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

.000 .449** 0.2016
01 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .363** 0.1317
69 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.000 .507** 0.2570
49 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.000 .450** 0.2025 
 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่
นับถอื 

.009 
 
 

.184** 0.0338
56 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .325** 0.1056
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม

.000 .320** 0.1024 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

ภกัดยีาวนาน 
 

 
จากตาราง 51  พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการกระบวนการใน

เรื่องของการมกีระบวนการช าระเงนิที่ทนัสมยั  ถูกต้อง  น่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธท์ี่ท าใหเ้กดิ
พฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
ในด้านของซื้อผลิตภณัฑ์และบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล ,ต้องการซื้อผลิตภณัฑ์และ
บรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,รา้น
ดอกไม้ที่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถือ,มโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น,ตาม
ค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลที่นับถอื,ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั,กลบัมา
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนานทีร่ะดบันัยส าคญั .05 โดย
แบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรือ่งของการมกีระบวนการช าระเงนิทีท่นัสมยั  ถูกตอ้ง  น่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนักบัซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล ( r=.435) โดยมคี่า
การลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่18.9 % 

ในเรื่องของการมกีระบวนการช าระเงนิทีท่นัสมยั  ถูกต้อง  น่าเชื่อถอื  มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัต้องการซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารไว้เซอร์ไพรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ 
(r=.359) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่12.9 % 

ในเรือ่งของการมกีระบวนการช าระเงนิทีท่นัสมยั  ถูกตอ้ง  น่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคน
แปลกหน้า (r=.449) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่20.2 % 

ในเรือ่งของการมกีระบวนการช าระเงนิทีท่นัสมยั  ถูกตอ้ง  น่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.363) โดย
มคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่13.2 % 

ในเรือ่งของการมกีระบวนการช าระเงนิทีท่นัสมยั  ถูกตอ้ง  น่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนักบัรา้นดอกไมท้ี่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื (r=.507) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่25.7 % 
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ในเรือ่งของการมกีระบวนการช าระเงนิทีท่นัสมยั  ถูกตอ้ง  น่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนักบัมโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น ( r=.450) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่20.3 % 

ในเรือ่งของการมกีระบวนการช าระเงนิทีท่นัสมยั  ถูกตอ้ง  น่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนักบัตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลที่นับถอื (r=.184) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3.4 % 

ในเรือ่งของการมกีระบวนการช าระเงนิทีท่นัสมยั  ถูกตอ้ง  น่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั (r=.325) โดยมคี่าการ
ลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่10.6 % 

ในเรือ่งของการมกีระบวนการช าระเงนิทีท่นัสมยั  ถูกตอ้ง  น่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทิศทางเดียวกันกับกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทมากขึ้นและมีความภักดี
ยาวนาน (r=.320) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่10.2 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 36 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านกระบวนการในเรื่องของการมกีระบวนการชําระเงนิที่ทนัสมยั  ถูกต้อง  น่าเชื่อถือ กับ
พฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที ่52  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซื้อดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นการมฐีานขอ้มลูเดมิของลูกคา้ทุก
ครัง้ทีซ่ือ้ 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

4. 22.มฐีานขอ้มลู
เดมิของลกูคา้
ทุกครัง้ทีซ่ือ้ 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .358** 0.1281
64 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .464** 0.2152
96 

 
 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

.009 .183** 0.0334
89 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  4.คน้หาขอ้มลู .000 .260** 0.0676 ไปทศิทาง
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จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.000 .336** 0.1128
96 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.000 .348** 0.1211
04 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .422** 0.1780
84 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.000 .297** 0.0882
09 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 
จากตาราง 52 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการกระบวนการใน

เรื่องของมีฐานข้อมูลเดิมของลูกค้าทุกครัง้ที่ซื้อ มีความสัมพันธ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรม
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของ
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอร์
ไพรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ,ค้นหาขอ้มูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบ้าน 
หรอืคนแปลกหน้า,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,รา้นดอกไมท้ี่มี
ชื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถือ,มโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น, ผลติภณัฑ์และ
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บรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั,กลบัมาซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารจากบรษิัทมากขึ้นและมี
ความภกัดยีาวนานทีร่ะดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของการมฐีานข้อมูลเดิมของลูกค้าทุกครัง้ที่ซื้อมคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.358) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่12.8 % 

ในเรื่องของการมฐีานข้อมูลเดิมของลูกค้าทุกครัง้ที่ซื้อมคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ ( r=.464) โดยมี
ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่21.5 % 

ในเรื่องของการมฐีานข้อมูลเดิมของลูกค้าทุกครัง้ที่ซื้อ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า 
(r=.183) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3.4 % 

ในเรื่องของการมฐีานข้อมูลเดิมของลูกค้าทุกครัง้ที่ซื้อมคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ( r=.260) โดยมคี่าการ
ลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่6.8 % 

ในเรื่องของการมฐีานข้อมูลเดิมของลูกค้าทุกครัง้ที่ซื้อมคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนักับร้านดอกไม้ที่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถือ ( r=.336) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่11.3 % 

ในเรื่องของการมฐีานข้อมูลเดิมของลูกค้าทุกครัง้ที่ซื้อมคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักับมโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น ( r=.348) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่12.1 % 

ในเรื่องของการมฐีานข้อมูลเดิมของลูกค้าทุกครัง้ที่ซื้อ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามที่คาดหวงั (r=.422) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่17.8 % 

ในเรื่องของการมฐีานข้อมูลเดิมของลูกค้าทุกครัง้ที่ซื้อ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดียวกันกับกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทมากขึ้นและมีความภักดียาวนาน 
(r=.297)โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่8.8 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 37 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านกระบวนการในเรื่องของการมฐีานขอ้มูลเดมิของลูกค้าทุกครัง้ที่ซื้อ กบัพฤตกิรรมขัน้ตอน
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที ่53  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการมกีระบวนการขัน้ตอนการ
จดัเตรยีมถงึจดัส่งผูร้บัชดัเจน 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

5. 23.มี
กระบวนการ
ขัน้ตอนการ
จดัเตรยีมถงึ
จดัส่งผูร้บั
ชดัเจน 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .250** 0.0625 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .377** 0.1421
29 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.001 .233** 0.0542
89 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก

.000 .306** 0.0936
36 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

รา้นอื่น 
  7.ตดัสนิใจดว้ย

ตนเอง 
.023 .161* 0.0259

21 
ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .443** 0.1962
49 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.000 .264** 0.0696
96 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 53 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการในเรื่อง

ของการมกีระบวนการขัน้ตอนการจดัเตรยีมถงึจดัส่งผูร้บั มคีวามสมัพนัธท์ีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรม
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของ
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอร์
ไพรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ, ค้นหาข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์, มี
โปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น,ตดัสนิใจดว้ยตนเอง,ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบ
ตรงตามทีค่าดหวงั,กลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน
ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรือ่งของการมกีระบวนการขัน้ตอนการจดัเตรยีมถงึจดัส่งผูร้บัชดัเจน มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.250) โดยมคี่า
การลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่6.3 % 
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ในเรือ่งของการมกีระบวนการขัน้ตอนการจดัเตรยีมถงึจดัส่งผูร้บัชดัเจน มคีวามสัมพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัต้องการซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารไว้เซอร์ไพรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ 
(r=.377) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่14.2 % 

ในเรือ่งของการมกีระบวนการขัน้ตอนการจดัเตรยีมถงึจดัส่งผูร้บัชดัเจน มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัคน้หาขอ้มูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.233) 
โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.4 % 

ในเรือ่งของการมกีระบวนการขัน้ตอนการจดัเตรยีมถงึจดัส่งผูร้บัชดัเจน มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัมโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น (r=.306) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่9.4 % 

ในเรือ่งของการมกีระบวนการขัน้ตอนการจดัเตรยีมถงึจดัส่งผูร้บัชดัเจน มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัตดัสนิใจด้วยตนเอง (r=.161) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่2.6 % 

ในเรือ่งของการมกีระบวนการขัน้ตอนการจดัเตรยีมถงึจดัส่งผูร้บัชดัเจน มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามที่คาดหวงั (r=.443) โดยมคี่า
การลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่19.6 % 

ในเรือ่งของการมกีระบวนการขัน้ตอนการจดัเตรยีมถงึจดัส่งผู้รบัชดัเจน มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดียวกนักบักลบัมาซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารจากบรษิัทมากขึ้นและมคีวามภกัดี
ยาวนาน (r=.264) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 38 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านกระบวนการในเรื่องของการมกีระบวนการขัน้ตอนการจดัเตรยีมถึงจดัส่งผู้รบัชดัเจน กบั
พฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้

 
ตารางที ่54  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 

Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บริการสัง่ซื้อดอกไม้ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการมีความยืดหยุ่นในการ
ใหบ้รกิาร  เช่น  ตอ้งการเลื่อนวนัหรอืเวลาส่งกส็ามารถท าใหไ้ด้ 
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ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

5. 24.มคีวาม
ยดืหยุ่นในการ
ใหบ้รกิาร 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .355** 0.1260
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .583** 0.3398
89 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

   ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.001 .239** 0.0571
21 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.001 .238** 0.0566
44 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.002 
 

.217** 0.0470
89 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  7.ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

   ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่
นับถอื 

   ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .331** 0.1095
61 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.000 
 

.259** 0.0670
81 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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จากตาราง 54  พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการกระบวนการใน
เรือ่งของการมคีวามยดืหยุน่ในการใหบ้รกิาร  เช่น  ตอ้งการเลื่อนวนัหรอืเวลาส่งกส็ามารถท าให้
ได ้มคีวามสมัพนัธท์ีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่าน
ระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในด้านของซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล ,
ต้องการซื้อผลิตภณัฑ์และบรกิารไว้เซอร์ไพรส์คนพิเศษในวนัพิเศษ ,ค้นหาข้อมูลจากแหล่ง
สาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,รา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื,มโีปรโมชัน่
ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น,ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั,กลบัมาซือ้
ผลิตภณัฑ์และบรกิารจากบรษิัทมากขึ้นและมคีวามภกัดยีาวนานที่ระดบันัยส าคญั .05 โดย
แบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของการมคีวามยดืหยุ่นในการให้บรกิาร  เช่น  ต้องการเลื่อนวนัหรอืเวลาส่งก็
สามารถท าให้ได้ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับซื้อผลิตภัณฑ์และบริการเพราะ
ความชอบส่วนบุคคล (r=.355) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่12.6 % 

ในเรื่องการมคีวามยดืหยุ่นในการให้บริการ  เช่น  ต้องการเลื่อนวันหรือเวลาส่งก็
สามารถท าใหไ้ด้  มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัต้องการซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้
เซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ (r=.583) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 34 
% 

ในเรื่องของการมคีวามยดืหยุ่นในการให้บรกิาร  เช่น  ต้องการเลื่อนวนัหรอืเวลาส่งก็
สามารถท าให้ได้ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัค้นหาขอ้มูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.239) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.7 % 

ในเรื่องของการมคีวามยดืหยุ่นในการให้บรกิาร  เช่น  ต้องการเลื่อนวนัหรอืเวลาส่งก็
สามารถท าให้ได้ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัร้านดอกไม้ที่มชีื่อเสยีงมายาวนาน 
น่าเชื่อถอื (r=.238) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.7 % 

ในเรื่องของการมคีวามยดืหยุ่นในการให้บรกิาร  เช่น  ต้องการเลื่อนวนัหรอืเวลาส่งก็
สามารถท าใหไ้ด ้มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัมโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจาก
รา้นอื่น (r=.217) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4.7 % 

ในเรื่องของการมคีวามยดืหยุ่นในการให้บรกิาร  เช่น  ต้องการเลื่อนวนัหรอืเวลาส่งก็
สามารถท าให้ได้ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัผลติภณัฑ์และบรกิารมรีูปแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั (r=.331) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่11 % 

ในเรื่องของการมคีวามยดืหยุ่นในการให้บรกิาร  เช่น  ต้องการเลื่อนวนัหรอืเวลาส่งก็
สามารถท าใหไ้ด้ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบักลบัมาซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน (r=.259) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์
ที ่6.7 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 39 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านกระบวนการในเรื่องของการมคีวามยดืหยุ่นในการให้บรกิาร  เช่น  ต้องการเลื่อนวนัหรอื
เวลาส่งก็สามารถทําให้ได้กับพฤติกรรมขัน้ตอนกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสัง่ซื้อ
ดอกไม ้
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ตารางที ่55  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการมกีระบวนการปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงทีก่ าหนดไว ้

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

5. 25.มี
กระบวนการ
ปฏบิตัติาม
ขอ้ตกลงที่
ก าหนดไว ้

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 
 

.308** 0.0948
64 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .366** 0.1339
56 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

.028 .155* 0.0240
25 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  4.คน้หาขอ้มลู .000 .299** 0.0894 ไปทศิทาง
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จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

01 เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.000 .292** 0.0852
64 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.017 
 

.168* 0.0282
24 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .272** 
 
 

0.0739
84 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.000 .340** 0.1156 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 55 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการในเรื่อง

ของด้านการมีกระบวนการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้  มีความสัมพันธ์ที่ท าให้เกิด
พฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
ในด้านของซื้อผลิตภณัฑ์และบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล ,ต้องการซื้อผลิตภณัฑ์และ
บรกิารไว้เซอร์ไพรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ , ค้นหาข้อมูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิ
มติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,
รา้นดอกไม้ที่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถือ ,มโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น , 
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั ,กลบัมาซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิัท
มากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนานทีร่ะดบันัยส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 
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ในเรื่องของการมกีระบวนการปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.308) โดยมคี่าการ
ลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่9.5 % 

ในเรื่องของการมกีระบวนการปฏบิตัิตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัตอ้งการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ (r=.366) 
โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่ 13.4 % 

ในเรื่องของการมกีระบวนการปฏบิตัิตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัค้นหาขอ้มูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบ้าน หรอืคน
แปลกหน้า (r=.155) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2.4 % 

ในเรื่องของการมกีระบวนการปฏบิตัิตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.299) โดยมี
ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่8.9 % 

ในเรื่องของการมกีระบวนการปฏบิตัิตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัรา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื (r=.292) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่8.5 % 

ในเรื่องของการมกีระบวนการปฏบิตัิตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนัมโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น (r=.168) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2.8 % 

ในเรื่องของการมกีระบวนการปฏบิตัิตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั (r=.272) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7.4 % 

ในเรื่องของการมกีระบวนการปฏบิตัิตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบักลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน 
(r=.340) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่11.6 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 40 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านกระบวนการในเรื่องของมกีระบวนการปฏบิตัติามขอ้ตกลงที่กําหนดไว้ เช่น การนําเสนอ
เนื้อหาผ่านเวบ็ไซตพ์นัทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์กบัพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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สมมติฐานท่ี 6 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกายภาพในเรื่องแบรนด์/
ภาพลักษณ์สินค้า เป็นที่น่าเชื่อถือในวงสังคมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 
 

ตารางที ่56  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นมกีารตกแต่งโฮมเพจ ใหดู้สวยงาม
สะดุดตา 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

6. 26.มกีาร
ตกแต่งโฮมเพจ 
ใหด้สูวยงาม
สะดุดตา 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .314** 0.0985
96 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .277** 
 

0.0767
29 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .282** 0.0795
24 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.021 .164* 0.0268
96 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.000 .255** 0.0650
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 56 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพในเรื่องของ

มกีารตกแต่งโฮมเพจ ให้ดูสวยงามสะดุดตา มคีวามสมัพนัธ์ทีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
มรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั,กลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมีความภกัดี
ยาวนานทีร่ะดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของมกีารตกแต่งโฮมเพจ ให้ดูสวยงามสะดุดตา มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง

เดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.314) โดยมคี่าการลดความ

ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่9.9 % 

ในเรื่องของมกีารตกแต่งโฮมเพจ ให้ดูสวยงามสะดุดตา มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง

เดยีวกนักบัต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ ( r=.277) โดยมี

ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7.7 % 
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ในเรื่องของมกีารตกแต่งโฮมเพจ ให้ดูสวยงามสะดุดตา มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง

เดยีวกนักบัค้นหาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.282) โดยมคี่าการ

ลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่8 % 

ในเรื่องของมกีารตกแต่งโฮมเพจ ให้ดูสวยงามสะดุดตา มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง

เดยีวกนักบัผลติภณัฑ์และบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั ( r=.164) โดยมคี่าการลดความ

ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2.7 % 

ในเรื่องของมกีารตกแต่งโฮมเพจ ให้ดูสวยงามสะดุดตา มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง

เดียวกันกับกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทมากขึ้นและมีความภักดียาวนาน 

(r=.255) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่6.5 % 

ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 
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ภาพท่ี 41 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านกายภาพในเรื่องของมกีารตกแต่งโฮมเพจ ให้ดูสวยงามสะดุดตา กบัพฤติกรรมขัน้ตอน
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
 

ตารางที ่57  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซื้อดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ ในด้านแบรนด/์ภาพลกัษณ์สนิค้า เป็นที่
น่าเชื่อถอืในวงสงัคม 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

6. 27.แบรนด/์
ภาพลกัษณ์
สนิคา้ เป็นที่
น่าเชื่อถอืในวง
สงัคม 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .255** 0.0650
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .325** 0.1056
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน

.014 .174** 0.0302
76 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

สื่อออนไลน์ 
  5.รา้นดอกไมท้ี่

มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.001 .241** 0.0580
81 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.001 .227** 0.0515
29 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .265** 0.0702
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.002 .219** 0.0479
61 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 57 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพในเรื่องของ

ดา้นแบรนด/์ภาพลกัษณ์สนิคา้ เป็นทีน่่าเชื่อถอืในวงสงัคม มคีวามสมัพนัธท์ีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรม
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของ
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอร์
ไพรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ, ค้นหาขอ้มูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,รา้น
ดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน น่าเชื่อถือ ,มีโปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น , 
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ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั ,กลบัมาซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิัท
มากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนานทีร่ะดบันัยส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของแบรนด/์ภาพลกัษณ์สนิคา้ เป็นทีน่่าเชื่อถอืในวงสงัคม มคีวามสมัพนัธไ์ปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.255) โดยมคี่าการ
ลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่6.5 % 

ในเรื่องของด้านแบรนด์/ภาพลกัษณ์สนิค้า เป็นทีน่่าเชื่อถอืในวงสงัคม มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัต้องการซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารไว้เซอร์ไพรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ 
(r=.325) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่10.6 % 

ในเรื่องของด้านแบรนด์/ภาพลกัษณ์สนิค้า เป็นทีน่่าเชื่อถอืในวงสงัคม มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัคน้หาขอ้มูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ( r=.174) 
โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3 % 

ในเรื่องของด้านแบรนด์/ภาพลกัษณ์สนิค้า เป็นทีน่่าเชื่อถอืในวงสงัคม มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัรา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื (r=.241) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.8 % 

ในเรื่องของด้านแบรนด์/ภาพลกัษณ์สนิค้า เป็นทีน่่าเชื่อถือในวงสงัคม มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัมโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น (r=.227) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.2 % 

ในเรื่องของด้านแบรนด์/ภาพลกัษณ์สนิค้า เป็นทีน่่าเชื่อถอืในวงสงัคม มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามที่คาดหวงั (r=.265) โดยมคี่า
การลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7 % 

ในเรื่องของด้านแบรนด์/ภาพลกัษณ์สนิค้า เป็นทีน่่าเชื่อถอืในวงสงัคม มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดียวกนักบักลบัมาซื้อผลติภณัฑ์และบริการจากบรษิัทมากขึ้นและมคีวามภกัดี
ยาวนาน (r=.219) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4.8 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 42 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านกายภาพในเรื่องของด้านแบรนด์/ภาพลักษณ์สินค้า เป็นที่น่าเชื่อถือในวงสังคมกับ
พฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที ่58  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซื้อดอกไมผ้่านระบบพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ ในด้านพนักงานให้ความเป็นกนัเองกบั
ผูร้บับรกิาร 
 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

6. 28.พนกังานให้
ความเป็น
กนัเองกบั
ผูร้บับรกิาร 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .501** 0.2510
01 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .391** 0.1528
81 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

.001 .231** 
 

0.0533
61 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 
 
 
 
 
 



227 
 

 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .430** 0.1849 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.003 .211** 0.0445
21 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.004 .204** 0.0416
16 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  7.ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

.000 .334** 0.1115
56 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่
นับถอื 

.006 .194** 0.0376
36 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .431** 0.1857
61 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก

.000 .453** 0.2052
09 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 



228 
 

 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

 
จากตาราง 58 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพในเรื่องของ

พนักงานให้ความเป็นกนัเองกบัผู้รบับรกิาร มคีวามสมัพนัธท์ี่ท าให้เกดิพฤตกิรรมกระบวนการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ ในดา้นของซือ้ผลติภณัฑ์

และบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษ

ในวนัพเิศษ,ค้นหาข้อมูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบ้าน หรอืคนแปลก

หน้า,ค้นหาข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ,ร้านดอกไม้ที่มชีื่อเสยีงมา

ยาวนาน น่าเชื่อถือ,มโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น,ตดัสนิใจด้วยตนเอง,ตาม

ค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลที่นับถอื,ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั,กลบัมา

ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนานที่ระดบันัยส าคญั .05 โดย

แบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของพนักงานให้ความเป็นกนัเองกบัผู้รบับรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง

เดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.501) โดยมคี่าการลดความ

ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่25.1 % 

ในเรื่องของพนักงานให้ความเป็นกนัเองกบัผู้รบับรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง

เดยีวกนักบัต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ ( r=.391) โดยมี

ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่15.3 % 

ในเรื่องของพนักงานให้ความเป็นกนัเองกบัผู้รบับรกิาร  มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง

เดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า 

(r=.231) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.3 % 
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ในเรื่องของพนักงานให้ความเป็นกนัเองกบัผู้รบับรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง

เดยีวกนักบัค้นหาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.430) โดยมคี่าการ

ลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่18.5 % 

ในเรื่องของพนักงานให้ความเป็นกนัเองกบัผู้รบับรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง

เดียวกันกับร้านดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน น่าเชื่อถือ ( r=.211) โดยมีค่าการลดความ

ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4.5 % 

ในเรื่องของพนักงานให้ความเป็นกนัเองกบัผู้รบับรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง

เดียวกันกับมีโปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น ( r=.204) โดยมีค่าการลดความ

ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4.2 % 

ในเรื่องของพนักงานให้ความเป็นกนัเองกบัผู้รบับรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง

เดยีวกนักบัตดัสนิใจดว้ยตนเอง (r=.334) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 11.2 

% 

ในเรื่องของพนักงานให้ความเป็นกนัเองกบัผู้รบับรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง

เดยีวกนักบัตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่ับถอื (r=.194) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน

การพยากรณ์ที ่3.8 % 

ในเรื่องของพนักงานให้ความเป็นกนัเองกบัผู้รบับรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง

เดยีวกนักบัผลติภณัฑ์และบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั ( r=.431) โดยมคี่าการลดความ

ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่18.6 % 

ในเรื่องของพนักงานให้ความเป็นกนัเองกบัผู้รบับรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง

เดียวกันกับกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทมากขึ้นและมีความภักดียาวนาน 

(r=.453) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่20.5 % 

 

 

 

 

 

 

 



230 
 

 

ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 43 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านกายภาพในเรื่องของพนักงานให้ความเป็นกันเองกับผู้รบับรกิารกับพฤติกรรมขัน้ตอน
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที ่59  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์เกี่ยวกบัดอกไมบ้างสายพนัธุส์ ัง่ไดท้ีร่า้นนี้
ทีเ่ดยีว   

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

6. 29.ดอกไมบ้าง
สายพนัธุส์ ัง่ได้
ทีร่า้นน้ีทีเ่ดยีว 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.013 .175* 
 

0.0306
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .272** 0.0739
84 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

.001 .232** 0.0538
24 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.000 .374** 0.1398
76 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.000 .449** 0.2016
01 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่
นับถอื 

.000 .244** 0.0595
36 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 59 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพในเรื่องของ

ดอกไม้บางสายพนัธุ์ส ัง่ได้ที่รา้นนี้ที่เดยีว   มคีวามสมัพนัธ์ที่ท าให้เกดิพฤตกิรรมกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ,ค้นหาข้อมูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบ้าน หรอืคนแปลก
หน้า, รา้นดอกไมท้ี่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื,มโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากรา้น
อื่น, ตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่บัถอื ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของดอกไม้บางสายพนัธุ์ส ัง่ได้ที่ร้านนี้ที่เดยีว   มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.175) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3 % 

ในเรื่องของดอกไม้บางสายพนัธุ์ส ัง่ได้ที่ร้านนี้ที่เดียว  มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ (r=.272) โดยมี
ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7.4 % 
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ในเรื่องของดอกไม้บางสายพนัธุ์ส ัง่ได้ที่ร้านนี้ที่เดียว  มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า 
(r=.232) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.4 % 

ในเรื่องของดอกไม้บางสายพนัธุ์ส ัง่ได้ที่ร้านนี้ที่เดียว  มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนักับร้านดอกไม้ที่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถือ ( r=.374) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่14 % 

ในเรื่องของดอกไม้บางสายพนัธุ์ส ัง่ได้ที่ร้านนี้ที่เดียว  มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักับมโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น ( r=.449) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่20.2 % 

ในเรื่องของดอกไม้บางสายพนัธุ์ส ัง่ได้ที่ร้านนี้ที่เดียว  มคีวามสมัพนัธ์ ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่ับถอื (r=.244) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่6 % 
 

ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 
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ภาพท่ี 44 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านกายภาพในเรื่องของดอกไม้บางสายพันธุ์ส ัง่ได้ที่ร้านนี้ที่เดียวกับพฤติกรรมขัน้ตอน
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้

 
 
ตารางที ่60  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 

Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นรูส้กึถงึการผ่อนคลาย สบายตาเมื่อ
เขา้ชมหน้ารา้น   

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

6. 30.รูส้กึถงึการ
ผ่อนคลาย 
สบายตาเมือ่
เขา้ชมหน้ารา้น 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .391** 0.1528
81 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.001 .236** 0.0556
96 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 

.001 .236** 0.0556
96 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก
หน้า 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .316** 0.0998
56 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.002 .221** 0.0488
41 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.035 .149* 0.0222
01 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 60 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพในเรื่องของ

รู้สึกถึงการผ่อนคลาย สบายตาเมื่อเข้าชมหน้าร้าน  มคีวามสัมพนัธ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรม
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของ
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอร์
ไพรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ,ค้นหาขอ้มูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบ้าน 
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หรอืคนแปลกหน้า,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์, ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั,กลบัมาซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารจากบรษิัทมากขึ้นและมี
ความภกัดยีาวนานทีร่ะดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของรูส้กึถงึการผ่อนคลาย สบายตาเมื่อเขา้ชมหน้ารา้น  มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.391) โดยมคี่าการ
ลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่15.3 % 

ในเรื่องของรูส้กึถงึการผ่อนคลาย สบายตาเมื่อเขา้ชมหน้ารา้น   มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัตอ้งการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ (r=.236) 
โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.6 % 

ในเรื่องของรูส้กึถงึการผ่อนคลาย สบายตาเมื่อเขา้ชมหน้ารา้น   มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัค้นหาขอ้มูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบ้าน หรอืคน
แปลกหน้า (r=.236) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.6 % 

ในเรื่องของรูส้กึถงึการผ่อนคลาย สบายตาเมื่อเขา้ชมหน้ารา้น  มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.316) โดยมี
ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่10 % 

ในเรื่องของรูส้กึถงึการผ่อนคลาย สบายตาเมื่อเขา้ชมหน้ารา้น   มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั (r=.221) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4.9 % 

ในเรื่องของรูส้กึถงึการผ่อนคลาย สบายตาเมื่อเขา้ชมหน้ารา้น   มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบักลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบริการจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน 
(r=.149) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2.2 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 45 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านกายภาพในเรื่องของรู้สกึถึงการผ่อนคลาย สบายตาเมื่อเข้าชมหน้าร้าน  กบัพฤติกรรม
ขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้

 
สมมติฐานท่ี 7 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นพนักงานในเรื่องพนักงานมคีวามรู้

ความช านาญ  สามารถแนะน าการเลอืกใช้สนิค้าผ่านกระทู้ โต้-ตอบ ได้ดมีคีวามสมัพนัธ์ กบั
พฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 
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ตารางที ่61  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ผ่านระบบพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ ในด้านพนักงานมคีวามรูค้วามช านาญ  
สามารถแนะน าการเลอืกใชส้นิคา้ผ่านกระทู ้โต-้ตอบ ไดด้ ี

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

7. 31.พนกังานมี
ความรูค้วาม
ช านาญ  
สามารถแนะน า
การเลอืกใช้
สนิคา้ผ่าน
กระทู ้

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .340** 0.1156 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .408** 0.1664
64 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก

.005 .198** 
 

0.0392
04 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

หน้า 
  4.คน้หาขอ้มลู

จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .260** 0.0676 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.000 .354** 0.1253
16 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.000 .293** 0.0858
49 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000.0
00 

.375** 0.1406
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.000 .318** 0.1011
24 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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จากตาราง 61 พบว่า ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านพนักงานในเรื่อง
พนักงานมคีวามรูค้วามช านาญ  สามารถแนะน าการเลอืกใช้สนิคา้ผ่านกระทู้ โต้-ตอบ ไดด้ ี มี
ความสมัพนัธท์ีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบ
พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ต้องการ
ซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารไว้เซอร์ไพรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ ,ค้นหาขอ้มูลจากแหล่งบุคคลเช่น 
ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณา
ผ่านสื่อออนไลน์,ร้านดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน น่าเชื่อถือ,มีโปรโมชัน่ที่น่าสนใจและ
แตกต่างจากรา้นอื่น, ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั ,กลบัมาซื้อผลติภณัฑ์
และบรกิารจากบรษิัทมากขึ้นและมคีวามภกัดยีาวนานที่ระดบันัยส าคญั .05 โดยแบ่งเป็น
รายละเอยีดดงันี้ 

ในเรือ่งของพนกังานมคีวามรูค้วามช านาญ  สามารถแนะน าการเลอืกใชส้นิคา้ผ่านกระทู ้
โต-้ตอบ ไดด้ ีมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบ
ส่วนบุคคล (r=.340) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่11.6 % 

ในเรือ่งของพนกังานมคีวามรูค้วามช านาญ  สามารถแนะน าการเลอืกใชส้นิคา้ผ่านกระทู้ 
โต้-ตอบ ได้ด ีมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ (r=.408) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่16.7 % 

ในเรือ่งของพนกังานมคีวามรูค้วามช านาญ  สามารถแนะน าการเลอืกใชส้นิคา้ผ่านกระทู ้
โต้-ตอบ ได้ดี มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับค้นหาข้อมูลจากแหล่งบุคคลเช่น 
ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า (r=.198) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่3.9 % 

ในเรือ่งของพนกังานมคีวามรูค้วามช านาญ  สามารถแนะน าการเลอืกใชส้นิคา้ผ่านกระทู ้
โต้-ตอบ ได้ดี มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดยีวกันกับค้นหาข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.260) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่6.8 % 

ในเรือ่งของพนกังานมคีวามรูค้วามช านาญ  สามารถแนะน าการเลอืกใชส้นิคา้ผ่านกระทู ้
โต้-ตอบ ได้ดี มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับร้านดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน 
น่าเชื่อถอื (r=.354) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่12.5 % 

ในเรือ่งของพนกังานมคีวามรูค้วามช านาญ  สามารถแนะน าการเลอืกใชส้นิคา้ผ่านกระทู ้
โต้-ตอบ ได้ด ีมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัมโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจาก
รา้นอื่น (r=.293) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่8.6 % 

ในเรือ่งของพนกังานมคีวามรูค้วามช านาญ  สามารถแนะน าการเลอืกใชส้นิคา้ผ่านกระทู ้
โต-้ตอบ ไดด้ ีมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามที่
คาดหวงั (r=.375) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่14 % 

ในเรือ่งของพนกังานมคีวามรูค้วามช านาญ  สามารถแนะน าการเลอืกใชส้นิคา้ผ่านกระทู ้
โต้-ตอบ ได้ด ีมคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดยีวกันกับกลบัมาซื้อผลิตภณัฑ์และบรกิารจาก



241 
 

 

บรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน (r=.318) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์
ที ่10.1 % 

 

ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 46 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ดา้นพนกังานในเรือ่งของพนกังานมคีวามรูค้วามชํานาญ  สามารถแนะนําการเลอืกใชส้นิคา้ผ่าน
กระทู ้โต-้ตอบ ไดด้กีบัพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที ่62  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นพนักงานมมีนุษยส์มัพนัธด์ ี ใชค้ า
สุภาพ 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

7. 32.พนกังานมี
มนุษยส์มัพนัธ์
ด ี ใชค้ าสุภาพ 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .407** 0.1656
49 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .362** 0.1310
44 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก

.000 .276** 0.0761
76 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

หน้า 
  4.คน้หาขอ้มลู

จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .385** 0.1482
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.000 .258** 0.0665
64 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.009 .183** 0.0334
89 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  7.ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

.002 .219** 0.0479
61 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  8.ตาม
ค าแนะน าของ
เพื่อน/บุคคลที่
นับถอื 

.013 .175* 0.0306
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .299** 0.0894
01 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ

.000 .298** 0.0888
04 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

 
จากตาราง 62 พบว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นพนักงานในเรื่องดา้น

พนักงานมมีนุษย์สมัพนัธ์ดี  ใช้ค าสุภาพ มคีวามสมัพนัธ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ,ค้นหาข้อมูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบ้าน หรอืคนแปลก
หน้า,ค้นหาข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ,ร้านดอกไม้ที่มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน น่าเชื่อถือ,มโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น,ตดัสนิใจด้วยตนเอง,ตาม
ค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลที่นับถอื,ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั,กลบัมา
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนานทีร่ะดบันัยส าคญั .05 โดย
แบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ใช้ค าสุภาพมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.407) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่16.6 % 

ในเรื่องของพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ใช้ค าสุภาพ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ ( r=.362) โดยมี
ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่13.1 % 

ในเรื่องของพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ใช้ค าสุภาพ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า 
(r=.276) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7.6 % 

ในเรื่องของพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ใช้ค าสุภาพ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.385) โดยมคี่าการ
ลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่14.8 % 
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ในเรื่องของพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ใช้ค าสุภาพ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนักับร้านดอกไม้ที่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถือ ( r=.258) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่6.7 % 

ในเรื่องของพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ใช้ค าสุภาพ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักับมโีปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น ( r=.183) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3.3 % 

ในเรื่องของพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ใช้ค าสุภาพ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัตดัสนิใจดว้ยตนเอง (r=.219) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 4.8 
% 

ในเรื่องของพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ใช้ค าสุภาพ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่ับถอื (r=.175) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่3 % 

ในเรื่องของพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ใช้ค าสุภาพมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามที่คาดหวงั (r=.299) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่8.9 % 

ในเรื่องของพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ใช้ค าสุภาพ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันกับกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทมากขึ้นและมีความภักดียาวนาน 
(r=.298) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่8.9 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 47 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ด้านพนักงานในเรื่องของของพนักงานมมีนุษย์สมัพนัธ์ดี  ใช้คําสุภาพกบัพฤติกรรมขัน้ตอน
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที ่63  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นพนักงานมคีวามกระตอืรอืรน้และ
เตม็ใจในการใหบ้รกิาร ในระหว่างการสนทนา ทางออนไลน์ 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

7. 33.พนกังานมี
ความ
กระตอืรอืรน้
และเตม็ใจใน
การใหบ้รกิาร 
ในระหว่างการ
สนทนา 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .450** 0.2025 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .294** 0.0864
36 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก

.000 .258** 0.0665
64 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

หน้า 
  4.คน้หาขอ้มลู

จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .390** 0.1521 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.001 .244** 0.0595
36 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.001 .227** 0.0515
29 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  7.ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

.011 .180* 0.0324 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .345** 0.1190
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.000 .373** 0.1391
29 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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จากตาราง 63 พบว่า ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านพนักงานในเรื่อง

พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้และเตม็ใจในการใหบ้รกิาร ในระหว่างการสนทนา ทางออนไลน์  มี
ความสมัพนัธท์ีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบ
พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ต้องการ
ซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารไว้เซอร์ไพรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ ,ค้นหาขอ้มูลจากแหล่งบุคคลเช่น 
ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณา
ผ่านสื่อออนไลน์,ร้านดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน น่าเชื่อถือ ,มีโปรโมชัน่ที่น่าสนใจและ
แตกต่างจากร้านอื่น,ตดัสนิใจด้วยตนเอง,ผลติภณัฑ์และบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั ,
กลบัมาซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารจากบรษิทัมากขึ้นและมคีวามภกัดยีาวนานที่ระดบันัยส าคญั 
.05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามกระตือรอืร้นและเต็มใจในการให้บรกิาร ในระหว่างการ
สนทนา ทางออนไลน์มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารเพราะ
ความชอบส่วนบุคคล (r=.450) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่20.2 % 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามกระตือรอืร้นและเต็มใจในการให้บรกิาร ในระหว่างการ
สนทนา ทางออนไลน์ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ไว้เซอรไ์พรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ (r=.294) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 
8.6 % 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามกระตือรอืร้นและเต็มใจในการให้บรกิาร ในระหว่างการ
สนทนา ทางออนไลน์ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น 
ครอบครวั ญาต ิมติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า (r=.258) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์ที ่6.7 % 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามกระตือรอืร้นและเต็มใจในการให้บรกิาร ในระหว่างการ
สนทนา ทางออนไลน์ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัค้นหาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ 
สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.390) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่15.2 % 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามกระตือรอืร้นและเต็มใจในการให้บรกิาร ในระหว่างการ
สนทนา ทางออนไลน์ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับร้านดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมา
ยาวนาน น่าเชื่อถอื (r=.244) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่6 % 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามกระตือรอืร้นและเต็มใจในการให้บรกิาร ในระหว่างการ
สนทนา ทางออนไลน์ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับมีโปรโมชัน่ที่น่าสนใจและ
แตกต่างจากรา้นอื่น (r=.227) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่5.2 % 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามกระตือรอืร้นและเต็มใจในการให้บรกิาร ในระหว่างการ
สนทนา ทางออนไลน์ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัตดัสนิใจดว้ยตนเอง (r=.180) โดย
มคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่3.2 % 
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ในเรื่องของพนักงานมคีวามกระตือรอืร้นและเต็มใจในการให้บรกิาร ในระหว่างการ
สนทนา ทางออนไลน์ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบ
ตรงตามทีค่าดหวงั (r=.345) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่11.9 % 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามกระตือรอืร้นและเต็มใจในการให้บรกิาร ในระหว่างการ
สนทนา ทางออนไลน์ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบักลบัมาซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
จากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน (r=.373) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่13.9 % 

 

ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 48 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ดา้นพนกังานในเรือ่งของพนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้และเตม็ใจในการใหบ้รกิาร ในระหว่างการ
สนทนา ทางออนไลน์ กบัพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที ่64  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ผ่านระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ ในด้านพนักงานมคีวามซื่อตรง  ไม่เอา
เปรยีบผูใ้ชบ้รกิาร 

 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนั

ธ ์
ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

7. 34.พนกังานมี
ความซื่อตรง  
ไมเ่อาเปรยีบ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .395** 0.1560
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.003 .206** 0.0424
36 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  4.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .264** 0.0696
96 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.023 .161* 0.0259
21 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส า 
คญั 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนั

ธ ์
ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.031 .153* 0.0234
09 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .353** 0.1246
09 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.000 .336** 0.1128
96 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
จากตาราง 64 พบว่า ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านพนักงานในเรื่อง

พนักงานมคีวามซื่อตรง  ไม่เอาเปรยีบผู้ใช้บรกิาร  มคีวามสมัพนัธ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรม
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของ
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล,ต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอร์
ไพรส์คนพเิศษในวนัพเิศษ, ค้นหาขอ้มูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,รา้น
ดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน น่าเชื่อถือ ,มีโปรโมชัน่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านอื่น ,
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั ,กลบัมาซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิัท
มากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนานทีร่ะดบันัยส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามซื่อตรง  ไม่เอาเปรยีบผู้ใช้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล (r=.395) โดยมคี่าการ
ลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่15.6 % 
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ในเรื่องของพนักงานมคีวามซื่อตรง  ไม่เอาเปรยีบผู้ใช้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัตอ้งการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ (r=.206) 
โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่4.2 % 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามซื่อตรง  ไม่เอาเปรยีบผู้ใช้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัคน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (r=.264) โดยมี
ค่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7 % 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามซื่อตรง  ไม่เอาเปรยีบผู้ใช้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัรา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื (r=.161) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2.6 % 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามซื่อตรง  ไม่เอาเปรยีบผู้ใช้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัมโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น (r=.153) โดยมคี่าการลดความ
ผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่2.3 % 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามซื่อตรง  ไม่เอาเปรยีบผู้ใช้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั (r=.353) โดยมคี่าการลด
ความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่12.5 % 

ในเรื่องของพนักงานมคีวามซื่อตรง  ไม่เอาเปรยีบผู้ใช้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบักลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน 
(r=.336) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่11.3 % 
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ข.กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph DepS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 49 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ดา้นพนกังานในเรือ่งของพนกังานมคีวามซื่อตรง  ไมเ่อาเปรยีบผูใ้ชบ้รกิารกบัพฤตกิรรมขัน้ตอน
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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ตารางที ่65  แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นพนักงานสามารถแก้ปญัหาเฉพาะ
หน้า  และควบคุมอารมณ์ไดด้ ี
 

ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ และตวัแปรตามเชงิ
ปรมิาณ ดว้ยสถติ ิLinear Correlation Coefficient 
 

สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส าคั
ญ 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

7. 35.พนกังาน
สามารถ
แกป้ญัหา
เฉพาะหน้า  
และควบคุม
อารมณ์ไดด้ ี

1.ซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารเพราะ
ความชอบส่วน
บุคคล 

.000 .433** 0.1874
89 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  2.ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.000 .267** 0.0712
89 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

 
 

  3.คน้หาขอ้มลู
จากแหลง่
บุคคลเช่น 
ครอบครวั 
ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก

.000 .267** 0.0712
89 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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สมมติ
ฐานที ่ 

HO : ตวัแปรตน้ไม่มี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้กบัตวั

แปรตาม 

ค่า
ระดบั
นยัส าคั
ญ 

ค่า 
Pearson 
Correlati
on (r) 

ค่า  

   

ทศิทาง
ความสมัพนัธ ์

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตน้ 

ค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรตาม 

หน้า 
  4.คน้หาขอ้มลู

จากแหลง่
สาธารณะ สื่อ
โฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ 

.000 .400** 0.16 ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  5.รา้นดอกไมท้ี่
มชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.003 .212** 0.0449
44 

 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  6.มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ
แตกต่างจาก
รา้นอื่น 

.000 .261** 0.0681
21 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  9.ผลติภณัฑ์
และบรกิารมี
รปูแบบตรง
ตามทีค่าดหวงั 

.000 .399** 0.1592
01 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 

  10.กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวาม
ภกัดยีาวนาน 

.000 .485** 0.2352
25 

ไปทศิทาง
เดยีวกนั 
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จากตาราง 65 พบว่า ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านพนักงานในเรื่อง
พนักงานสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  และควบคุมอารมณ์ได้ด ี มคีวามสมัพนัธ์ที่ท าให้เกิด
พฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
ในด้านของซื้อผลิตภณัฑ์และบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล ,ต้องการซื้อผลิตภณัฑ์และ
บรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิมติร 
เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า,คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์,รา้น
ดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื,ตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่ับถอื,ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารมรีูปแบบตรงตามที่คาดหวงั,กลบัมาซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารจากบรษิัทมากขึ้นและมี
ความภกัดยีาวนานทีร่ะดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องของพนักงานสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  และควบคุมอารมณ์ได้ดี มี
ความสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดียวกันกับซื้อผลิตภณัฑ์และบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล 
(r=.433) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่18.7 % 

ในเรื่องของพนักงานสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  และควบคุมอารมณ์ได้ดี มี
ความสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอรไ์พรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ (r=.267) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7.1 % 

ในเรื่องของพนักงานสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  และควบคุมอารมณ์ได้ดี มี
ความสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัค้นหาขอ้มูลจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาติ มติร 
เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า (r=.267) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่7.1 % 

ในเรื่องของพนักงานสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  และควบคุมอารมณ์ได้ดี มี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับค้นหาข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ (r=.400) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่16 % 

ในเรื่องของพนักงานสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  และควบคุมอารมณ์ได้ดี มี
ความสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกันกบัรา้นดอกไมท้ี่มชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื (r=.212) 
โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่ 4.5 % 

ในเรื่องของพนักงานสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  และควบคุมอารมณ์ได้ดี มี
ความสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัตามค าแนะน าของเพื่อน/บุคคลทีน่ับถอื ( r=.261) โดยมี
คา่การลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่6.8 % 

ในเรื่องของพนักงานสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  และควบคุมอารมณ์ได้ดี มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑ์และบริการมีรูปแบบตรงตามที่คาดหวัง 
(r=.399) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่15.9 % 

ในเรื่องของพนักงานสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  และควบคุมอารมณ์ได้ดี มี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบักลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมี
ความภกัดยีาวนาน (r=.485) โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่23.5 % 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ(Graph 
DepS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 50 แสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 
ดา้นพนักงานในเรื่องของพนักงานสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  และควบคุมอารมณ์ได้ดี กบั
พฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
 



 

 

บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร

กบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในเขต

กรงุเทพมหานคร มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 

1.เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของปจัจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความสําคญัของกระบวนการ

ตดัสนิใจสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณชิอเิลก็ทรอนิกส ์ในเขตกรงุเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาด

บริการกับระดับความสําคัญกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบ

พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภค 

3.เพื่อศกึษาถงึกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส ์ในเขตกรงุเทพมหานครเพื่อกําหนดแนวทางในการพฒันากลยทุธ์ 

โดยการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่เคยใช้บรกิารร้านจดัดอกไม้หรอืร้านดอกไม้

ออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยวธิกีารสุ่มแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Sampling) เพื่อทําการ

แบ่งเป็นกลุ่ม รวมถงึใชว้ธิกีารวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple  Random  Sampling) และ

วธิกีารแบบโควต้า  (Quota  Sampling)  และวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก  (Convenience  

Sampling) โดยทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 ชุด ซึ่งใช้แบบสอบถามในการ

วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสถติ ิT-test 

และ F-test ประมวลแบบ One-way ANOVA ทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติ ิ0.05 และ Linear 

Correlation Coefficient  ซึง่สามารถสรปุผลการศกึษาไดด้งันี้ 

5.1  สรปุผลการศกึษา 

5.1.1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์



 

 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญงิจาํนวน 123 คน (รอ้ยละ 61.5) มี

อายรุะหว่าง 26-30 ปี จาํนวน 67 คน (รอ้ยละ 33.5) ส่วนมากมอีาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษาจาํนวน 

และ อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนโดยมจีาํนวนเท่ากนัคอื 62 คน (รอ้ยละ 30.5) และพบว่ามี

สถานภาพโสด จาํนวน 165 คน (รอ้ยละ 82.5) และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่า 20,000 บาท 

จาํนวน 99 คน (รอ้ยละ 49.5)  

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(7’P) 

การน าเสนอข้อมูลในส่วนนี้เป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับ  ระดบัความพึงพอใจของส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิาร ผ่านระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ 7 
ด้าน โดยน าเสนอข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปได้ดงันี้ ด้าน
ผลติภณัฑ ์ความหลากหลายของรปูแบบ/สสีนัของสนิคา้ มคี่าเฉลีย่มากที่สุดเท่ากบั 4.13 ดา้น
ราคา มคีวามหลากหลายของราคา มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 3.97  ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ใชบ้รกิารไดต้ลอด  24  ชม. มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  การ
โฆษณาแบบออนไลน์ เช่น Banner ผ่านเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.81 ด้าน
กระบวนการ  มกีระบวนการปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีก่ าหนดไว้ มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 4.13 
ด้านกายภาพ รู้สกึถงึการผ่อนคลาย สบายตาเมื่อเข้าชมหน้ารา้น  มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 
4.80  ดา้นพนกังาน พนกังานมมีนุษยส์มัพนัธด์ ี ใชค้ าสุภาพ มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 4.23   

 
ส่วนท่ี 3 ข้อมลูพฤติกรรมด้านกระบวนการการตดัสินใจของผู้เลือกใช้บริการสัง่ซ้ือ

ดอกไม้ผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกสใ์นเขตกรงุเทพมหานคร 

การนําเสนอข้อมูลในส่วนนี้เป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับ  ระดบัความสําคญัของกระบวนการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ทัง้ 5 ขัน้ โดยนําเสนอขอ้มลูเป็นค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สามารถสรุปไดด้งันี้ การ

รบัรู้ถึงปญัหา คําถามที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอืต้องการซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารไว้เซอร์ไพรส์คน

พเิศษในวนัพเิศษ มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 4.00  การคน้หาขอ้มลู คาํถามทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอื 

คน้หาขอ้มูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 3.73 
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ประเมนิทางเลอืกคําถามทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอื รา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื มี

ค่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 3.89  การตดัสนิใจซือ้ ตดัสนิใจดว้ยตนเอง มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 

3.83 คําถามทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอื การประเมนิหลงัการซือ้คําถามทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอื กลบัมา

ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 

4.02 
 

5.1.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

บรกิาร ด้านผลติภณัฑ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความพงึพอใจเรื่องความหลากหลายของ

รปูแบบ/สสีนัของสนิคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  (  ̅= 4.13) ดา้นราคาพบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบั

ความพงึพอใจเรือ่งมคีวามหลากหลายของราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  (  ̅= 3.97) ดา้นช่องทางการ

จดัจําหน่ายพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดบัความพึงพอใจเรื่องใช้บรกิารได้ตลอด  24  ชม. มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั  (  ̅= 4.17) ดา้นการส่งเสรมิการตลาดพบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัความพงึ

พอใจเรื่องการโฆษณาแบบออนไลน์ เช่น Banner ผ่านเวบ็ไซต์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  (  ̅= 3.81) 

ด้านกระบวนการพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความพึงพอใจเรื่องมกีระบวนการปฏิบตัิตาม

ขอ้ตกลงทีก่ําหนดไว ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  (  ̅= 4.13) ดา้นกายภาพพบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบั

ความพงึพอใจเรื่องรูส้กึถึงการผ่อนคลาย สบายตาเมื่อเข้าชมหน้ารา้น    มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั  ( 

 ̅= 4.80) ด้านพนักงานพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความพงึพอใจเรื่องพนักงานมมีนุษย์

สมัพนัธด์ ี ใชค้าํสุภาพ  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  (  ̅= 4.23) โดยเรยีงลําดบัส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารทีก่ลุ่มตวัอย่างใหค้วามพงึพอใจในเรื่องของกายภาพมาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอืเรื่อง

ของพนกังาน  และใหค้วามสาํคญัน้อยทีสุ่ดในเรือ่งของการส่งเสรมิการตลาด 

5.1.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมด้านความส าคญัของกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสัง่ซ้ือดอกไม้ 

 ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้สําคญัในขัน้ตอนกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารสัง่ซื้อดอกไมด้า้นการรบัรูถ้งึปญัหา พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหส้ําคญัในขัน้ตอนกระบวนการ

ตดัสนิใจด้านต้องการซื้อผลติภณัฑ์และบรกิารไว้เซอร์ไพรส์คนพเิศษในวนัพิเศษ มคี่าเฉลี่ย
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เท่ากบั  (  ̅= 4.00) ดา้นการคน้หาพบว่าขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างใหส้ําคญัในขัน้ตอนกระบวนการ

ตดัสนิใจ ดา้นคน้หาขอ้มูลจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั  ( 

 ̅= 3.73) ดา้นการประเมนิทางเลอืกพบว่าขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างใหส้ําคญัในขัน้ตอนกระบวนการ

ตดัสนิใจดา้นรา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  (  ̅= 3.89) ดา้น

การตดัสนิใจซือ้พบว่าขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างใหส้ําคญัในขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจดา้นตดัสนิใจ

ดว้ยตนเอง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  (  ̅= 3.83) ดา้นการประเมนิหลงัการซือ้พบว่าขอ้มลูกลุ่มตวัอย่าง

ใหส้าํคญัในขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจดา้นกลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้

และมคีวามภกัดยีาวนาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  (  ̅= 4.02) 

5.1.4 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ท่ีมีต่อ

ระดบัการให้ความส าคญัต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่าน

ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

จ าแนกตามเพศ พบว่าเพศไม่มคีวามสมัพนัธ์ในเรื่องของกลบัมาซื้อผลติภณัฑ์และ

บรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน 

 จ าแนกตามอาย ุพบว่าอายมุคีวามสมัพนัธใ์นเรือ่งของกลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

จากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน  

 จ าแนกตามอาชีพ พบว่าอาชพีมคีวามสมัพนัธ์ในเรื่องของรา้นดอกไมท้ี่มชีื่อเสยีงมา

ยาวนาน น่าเชื่อถอื 

จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าสถานภาพมคีวามสมัพนัธใ์นเรื่องของกลบัมาซื้อ

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน  

จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่ารายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธใ์นเรื่อง

ของกลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน 
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5.1.5 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระดับความพึงพอใจของส่วนประสมทาง

การตลาดบริการกบักระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซ้ือดอกไม้   

สมมติฐานท่ี 1 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ใน
เรื่องมดีอกไมใ้ห้เลอืกหลายชนิดทัง้นําเขา้และปลูกทีไ่ทยมคีวามสมัพนัธ์ กบัระดบัความสําคญั
ของกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ พบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์ต่อการเกดิพฤตกิรรม
เลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์มผีลกบักระบวนการตดัสนิใจทัง้ 
5 ขัน้ตอน โดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นั ผลการศกึษาพบว่า ไมส่ามารถปฏเิสธสมมตฐิานได ้

สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามี
ความสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์พบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคามคีวามสมัพนัธ์ต่อการเกดิพฤตกิรรมเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มผีลกบักระบวนการตดัสนิใจทัง้ 5 
ขัน้ตอน โดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นั ผลการศกึษาพบว่า ไมส่ามารถปฏเิสธสมมตฐิานได้ 

 
สมมติฐานท่ี 3 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดั

จําหน่ายมคีวามสมัพนัธ์ กบัพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ผ่าน
ระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสพ์บว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมคีวามสมัพนัธ์ต่อการเกดิ
พฤตกิรรมเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ มผีลกบักระบวนการ
ตดัสนิใจทัง้ 5 ขัน้ตอน โดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นั ผลการศกึษาพบว่า ไม่สามารถปฏเิสธ
สมมตฐิานได ้

 
สมมติฐานท่ี 4 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิ

การตลาดมคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไมผ้่าน
ระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสพ์บว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์ต่อการเกิด
พฤตกิรรมเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ มผีลกบักระบวนการ
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ตดัสนิใจทัง้ 5 ขัน้ตอน โดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นั ผลการศกึษาพบว่า ไม่สามารถปฏเิสธ
สมมตฐิานได ้

 
สมมติฐานท่ี 5 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการกระบวนการ

มคีวามสมัพันธ์ กับพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ผ่านระบบ
พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสพ์บว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการกระบวนการมีความสัมพันธ์ ต่อการเกิด
พฤตกิรรมเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ มผีลกบักระบวนการ
ตดัสนิใจทัง้ 5 ขัน้ตอน โดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นั ผลการศกึษาพบว่า ไม่สามารถปฏเิสธ
สมมตฐิานได ้

 
สมมติฐานท่ี 6 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกายภาพมี

ความสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์พบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกายภาพมคีวามสมัพนัธ์ ต่อการเกิดพฤติกรรม
เลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์มผีลกบักระบวนการตดัสนิใจทัง้ 
5 ขัน้ตอน โดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นั ผลการศกึษาพบว่า ไมส่ามารถปฏเิสธสมมตฐิานได้ 

 
สมมติฐานท่ี 7 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านพนักงานมี

ความสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์พบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกายภาพมคีวามสมัพนัธ์ ต่อการเกิดพฤติกรรม
เลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์มผีลกบักระบวนการตดัสนิใจทัง้ 
5 ขัน้ตอน โดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นั ผลการศกึษาพบว่า ไมส่ามารถปฏเิสธสมมตฐิานได้ 

 
 
5.2   อภิปรายผล    
 
จากผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารกบัระดบัความสําคญัของกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม ้ ผ่านระบบ
พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์อภปิรายผลไดด้งันี้ 
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ผลการศกึษาพบว่าความพงึพอใจที่มผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลิตภณัฑใ์น

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซื้อดอกไม้  ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขต

กรุงเทพมหานครโดยคําถามมคี่าเฉลีย่สูงสุดคอืความหลากหลายของรปูแบบ/สสีนัของสนิคา้ มี

ค่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 4.13 และมผีลงานวจิยัพบว่าพฤตกิรรมการซือ้ดอกไมข้องลูกคา้  ให้

เหตุผลในการซื้อดอกไมส้่วนใหญ่มดีอกไมใ้ห้เลอืกหลากหลายชนิด ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั

(รชันี เฉลยฤกษ์,2548) การบริหารจดัการร้านดอกไม้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและการ

ตดัสินใจของลกูค้าในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร พบว่าดา้นราคามคีวามสมัพนัธ์ต่อการ

เกดิพฤตกิรรมเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ ในด้านของการ

ตดัสินใจซื้อ เช่น ตัดสินใจด้วยตนเองมคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.83 รองลงมาคือ ตาม

คาํแนะนําของเพื่อน/บุคคลทีน่ับถอืค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 ตามลําดบั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ กลุ่มอา้งองิทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์อทอ็ปในระดบัมากโดยกลุ่มอ้างองิ  มารดา  

มผีลต่อการตดัสนิใจมากที่สุด  รองลงมาคอื  พี่น้อง  เพื่อน  ญาต ิ และต้นแบบที่นําเสนอใน

โฆษณา  ตามลําดบั (โชติช่วง  นิลประสิทธ์,2548) ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มอ้างอิง  

การตลาดเชิงกิจกรรมและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์โอท็อปของผู้บริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 ปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร พบว่าดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มี

ความสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดพฤติกรรมเลือกใช้บริการสัง่ซื้อดอกไม้  ผ่านระบบพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์ ในด้านของการประเมนิหลงัการซื้อ เช่น ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีูปแบบตรง

ตามที่คาดหวงัและกลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่เคยซื้อดอกกุหลาบจากร้านจําหน่าย

ดอกไมจ้ะเลอืก ซือ้ดอกกุหลาบจากรา้นใกลบ้า้นเป็นส่วนใหญ่ โดยเลอืกซือ้ดอกกุหลาบทีผ่ลติใน

ประเทศ ผูบ้รโิภคจะคํานึงถงึคุณลกัษณะทีผู่บ้รโิภคต้องการมากทีสุ่ดไดแ้ก่ ความสด ดอกสแีดง 

ขนาดใหญ่ สําหรบัความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อดอกกุหลาบกบัปจัจยัต่างๆ พบว่า

ค่าใช้จ่ายในการซื้อดอกกุหลาบมคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัการศึกษา ระดบัรายได้ เขตที่มรี้าน

จาํหน่ายดอกไม ้และสถานภาพ ส่วนความถี่ในการซือ้มคีวามสมัพนัธก์บัอาชพี เพศและรายได ้ 

(นภา ดีเฉลา,2544) การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือดอกกุหลาบในร้าน

จ าหน่ายดอกไม้ของผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานคร 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%20%20%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%20%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร พบว่าด้านการส่งเสรมิการตลาดมี

ความสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดพฤติกรรมเลือกใช้บริการสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ ในด้านของการตดัสนิใจซื้อ เช่น ตดัสนิใจด้วยตนเอง และ ตามคําแนะนําของ

เพื่อน/บุคคลที่นับถือ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์โอท็อปในระดับมากโดยกลุ่มอ้างอิง  มารดา  มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด  

รองลงมาคอื  พีน้่อง  เพื่อน  ญาต ิ และตน้แบบทีนํ่าเสนอในโฆษณา  ตามลําดบั (โชตชิ่วง  นิล

ประสิทธ์,2548) ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มอ้างอิง  การตลาดเชิงกิจกรรมและการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์อทอ็ปของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

ปจัจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่าด้านการกระบวนการมี

ความสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดพฤติกรรมเลือกใช้บริการสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของการรบัรูถ้งึปญัหา เช่นซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วน

บุคคลและต้องการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์นพเิศษในวนัพเิศษ ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสําคญัต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร

ทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อผลติภณัฑด์อกไมส้ดจดัช่อของลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดบัมากเรยีงลําดบั  

ได้แก่  ปจัจยัด้านกระบวนการ  ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา  ด้านบุคคล ด้านหลกัฐานทาง

กายภาพ  และดา้นการจดัจาํหน่าย  (ธเนศ อาศนะ,2556) ปัจจยัส่วนประกอบทางการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดจัดช่อของลูกค้าในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ 

ปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร พบว่าดา้นกายภาพมคีวามสมัพนัธท์ีท่ํา

ใหเ้กดิพฤตกิรรมเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของการ

รับรู้ถึงปญัหา เช่นซื้อผลิตภัณฑ์และบริการเพราะความชอบส่วนบุคคลและต้องการซื้อ

ผลิตภัณฑ์และบริการไว้เซอร์ไพรส์คนพิเศษในวันพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับ  

 หลกัฐานทางกายภาพ  สิง่ที่เป็นรปูธรรม  ทีลู่กคา้สามารถจบัต้องมองเหน็สมัผสัได ้ มี

หน้าทีส่ําคญัในการสรา้งความรบัรูข้องลูกคา้เกี่ยวกบัภาพลกัษณ์และตําแหน่งบรกิารของบรษิทั  

เนื่องจากคุณภาพของบรกิารนัน้ประเมนิได้ยากลูกค้ามกัใช้สภาพแวดล้อมบรกิารเป็นตวับ่งชี้

คุณภาพบรกิาร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนผสมทางตลาด 

(Marketing  Mix) ทีม่า : อรจนัทร ์ ศริโิชต ิ2556 :  133-163 
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อายุ อาชพี สถานภาพสมรส  รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนพบว่าอายุมคีวามสมัพนัธ์กบัระดบั

ความส าคญัต่อพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจอยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่

สอดคล้องกบัผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความเชื่อถอืในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์

อาหารเสริมที่จําหน่ายผ่ านระบบอินเต อร์เ น็ต ของผู้ ใช้บริการอินเตอร์เ น็ตในเขต

กรุงเทพมหานครประกอบด้วย ปจัจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในด้านพฤติกรรมการใช้บริการ

อินเตอร์เน็ตเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ประกอบด้วย ระยะเวลาใช้บริกา รอินเตอร์เน็ต 

พฤติกรรมการรบัทราบว่ามกีารซื้ออาหารเสรมิผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บรกิารอินเตอร์เน็ต 

อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ (สทิธชิยั บุญสมัพนัธ์,2548) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือถือใน

การตัดสินใจ ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่ีจ าหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เ น็ต  ใน

กรงุเทพมหานคร 

กล่าวโดยสรุป จากผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
กับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซื้อดอกไม้  ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
อภปิรายผลไดด้งันี้ ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ความพงึพอใจที่มผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารอยู่ในระดบัพอใจคอืด้านกายภาพ 
หวัข้อย่อยคือรู้สึกถึงการผ่อนคลาย สบายตา เมื่อเข้าชมหน้าร้าน ในเรื่องของกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ใหร้ะดบัความสําคญัมาก
ในขัน้ตอนการประเมนิหลงัการซือ้ ในหวัขอ้ของกลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมาก
ขึน้และมคีวามภกัดยีาวนาน โดยการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์
ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซื้อดอกไม้จําแนกตามเพศ พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั ในเรื่องของอายุ อาชพี สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนของท่าน พบว่ามคีวาม
แตกต่างกนัในบางขอ้ยอ่ย อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 5.3 การน าไปปฏิบติั 

 

1. จากผลการวิจยัผู้บรโิภคนิยมซื้อช่อดอกไม้สดในร้านดอกไม้ที่มีรูปแบบมากมาก ดงันัน้

ผูป้ระกอบการควรจดัทําช่อดอกไมใ้หม้คีวามหลากหลายมากขึน้ ตามฤดูกาลโดยใชก้ลยุทธ ์คอื

การส่งเสรมิการตลาดด้วย การโฆษณา การประชาสมัพ์นธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  เพื่อนํามา

ถ่ายภาพ ทาํกราฟฟิค เพื่อโปรโมทใหต้รงตามคอนเซป็ทข์องทางบรษิทั และตรงตามกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายในปจัจบุนั 

2. จากผลการวจิยักลุ่มผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถาม มรีำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000  บำท หรือต ่ำ

กว่ำ รา้นดอกไม้ควรมรีาคาให้เลอืกหลากหลายราคา โดยเริม่ที่ราคา 500 บาทต่อช่อเพื่อให้

ผูบ้รโิภคไดม้ทีางเลอืกเพื่อใหผู้บ้รโิภคไดซ้ือ้ตามวาระโอกาสทีนํ่าใช ้และควรมพีนักงาน โต้-ตอบ 

กบัผูบ้รโิภคทีร่วดเรว็โดยใชค้ําทีสุ่ภาพ เมื่อมกีารโต้ตอบทางออนไลน์ และเปิดบรกิารตลอด 24 

ชม. 

3.  รา้นดอกไมค้วรมพีนักงานตรวจสอบชื่อ ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์ของผูร้บัดอกไม ้ในใบสัง่ซือ้ให้

ละเอยีดและถูกต้องเสมอ ก่อนออกไปส่งสนิค้า และตรวจสอบพนักงานจดัส่งเพื่อให้แน่ใจว่าส่ง

ถงึมอืผูร้บัหรอืไม ่และมใีครเซน็รบัแทน 

 5.4  ข้อเสนอแนะ 
 

5.4.1 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 

จากการศกึษาความสมัพนัธก์ารศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความพงึพอใจทีม่ผีลต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้  ผ่าน

ระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็น

เพศหญงิ ใหค้วามพอใจในทุกปจัจยัหลกัโดยรวมในระดบัพอใจทุกปจัจยั ดงันัน้เพื่อนําผลทีไ่ดไ้ป

พฒันา และเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิสามารถนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปประยุกต์ใชเ้พื่อเป็น

ประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธท์างการตลาดอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ มรีายละเอยีดและขอ้เสนอแนะ

ดงันี้  

1. ด้านผลติภณัฑ์ควรให้ความสําคญัด้านความหลากหลายของรูปแบบ/สสีนัของสนิค้า ของ

ผลติภณัฑ ์คุณภาพสนิคา้ทีไ่ดร้บัตรงตามความต้องการ ,ความน่าเชื่อถอืในในรายละเอยีดขอ้มลู
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สนิคา้,มดีอกไมใ้หเ้ลอืกหลายชนิดทัง้นําเขา้และปลูกทีไ่ทย ,การรบัประกนัคุณภาพสนิคา้ โดย

การเลอืกดอกไมท้ีนํ่ามาจดัช่อ ควรมหีลายส ีหลายชนิด และวสัดุทีใ่ชค้วรแปลกใหม่ เช่นการนํา

วสัดุกะลามะพรา้วมาใชใ้นการตกแต่งช่อหรอืแจกนัเพื่อใหเ้กดิความแตกต่างและแปลกใหม่หรอื

จะเป็นการนําเข้าดอกไม้จากต่างประเทศ โดยการที่จะจดัช่อดอกไมแ้ต่ละช่อนัน้ ควรมแีผนก

ควรตรวจสอบความสดใหมข่องช่อดอกไม ้และการเกบ็รายละเอยีดใหข้องการจดัช่อใหแ้น่นไม่มี

วสัดุหรอืดอกไมท้ีห่ลุดงา่ย เพื่อใหผู้ร้บัเกดิการประทบัใจเมือ่ไดร้บัช่อดอกไม้ 

2.ดา้นราคาควรใหค้วามสําคญัดา้น ความหลากหลายของราคา,เป็นรา้นทีข่ายราคาถูกกว่ารา้น

อื่น,เปรยีบเทยีบราคาไดง้า่ยกว่า ,การตัง้ราคาเหมาะสมกบั,เป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพง  

การตัง้ราคาในทีน่ี้จะเป็นการตัง้ราคาใหเ้หมาะสม กบัผลติภณัฑ ์และกลุ่มเป้าหมาย สําหรบัแบ

รนดด์อกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงนัน้ จะมรีาคาเรืม่ตน้ตัง้แต่หนึ่งพนัหา้รอ้ยบาทบาท จนถงึหลกัแสน 

หรอืการกําหนดราคาในการส่งเสรมิการตลาด (Promotion Pricing) การรณรงค์ส่งเสรมิ

การตลาด เพื่อเพิม่ยอดขายใหแ้ก่ผลติภณัฑข์ององคก์ร ผูบ้รหิารการตลาดในปจัจุบนัจะนิยมใช้

การลดราคาเป็นเครื่องมอืในการกระตุ้นหรอืจงูใจผูบ้รโิภคใหเ้กดิความต้องการและตดัสนิใจซื้อ

ผลติภณัฑน์ัน้ๆ หรอือาจจะเป็นการเขา้รว่มโครงสรา้งการส่งเสรมิการขายของรา้นคา้ต่างๆ ทีไ่ด้

จดัขึน้เช่น “ซือ้ดอกไม ้รบัตัว๋หนงัฟร”ี “สัง่ก่อนมสีทิธก่ิอน” 

3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายควรใหค้วามสําคญัดา้น ควรมกีารเพิม่เตมิขอ้มลู ประชาสมัพนัธ ์

หน้าเวบ็ไซต์  และมพีนักงานคอยให้บรกิารได้ตลอด  24  ชม. ,มพีนักงานส่งดอกไม้ตลอด 24 

ชม.  

4.ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  ควรใหค้วามสําคญัดา้น การโฆษณาแบบออนไลน์ เช่น Banner 

ผ่านเวบ็ไซต์ ,ประชาสมัพนัธแ์บบออนไลน์ เช่น การนําเสนอเนื้อหาผ่านเวบ็ไซต์พนัทปิ  หรอื 

แอพฯ ไลน์,การส่งเสริมการขายแบบออนไลน์ (เล่นเกมส์,ชิงโชคใช้ดวง),การใช้บุคคลที่มี

ชื่อเสยีง เป็นพรเีซน็เตอร,์การตลาดทางตรง (การส่งE-mailแนะนําสนิคา้) 

5.ดา้นกระบวนการควรให้ความสําคญัด้าน มกีระบวนการปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีก่ําหนดไว้ ,มี

กระบวนการชําระเงนิทีท่นัสมยั  ถูกต้อง  น่าเชื่อถอื ,มฐีานขอ้มลูเดมิของลูกค้าทุกครัง้ที่ซื้อ,มี

ความยืดหยุ่นในการให้บริการ  เช่น  ต้องการเลื่อนวันหรือเวลาส่งก็สามารถทําให้ได้ ,มี

กระบวนการขัน้ตอนการจดัเตรยีมถงึจดัส่งผูร้บัชดัเจน สําหรบัหวัใจสําคญัทีท่ําใหร้ะบบการซือ้
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ขายสนิคา้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตมบีทบาทเพิม่มากขึน้ในชวีติประจาํวนั  กค็อื  การปรบัปรุงระบบ

การรกัษาความปลอดภยัในเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

6.ด้านกายภาพ ควรให้ความสําคญัด้านรู้สกึถงึการผ่อนคลาย สบายตาเมื่อเข้าชมหน้าร้าน  ,

พนกังานใหค้วามเป็นกนัเองกบัผูร้บับรกิาร ,มกีารตกแต่งโฮมเพจ ใหด้สูวยงามสะดุดตา 

,แบรนด/์ภาพลกัษณ์สนิคา้ เป็นทีน่่าเชื่อถอืในวงสงัคม ,ดอกไมบ้างสายพนัธุส์ ัง่ไดท้ีร่า้นน้ีทีเ่ดยีว  

7.ดา้นพนกังาน ควรใหค้วามสาํคญัดา้นรูส้กึถงึการผ่อนคลาย พนักงานมมีนุษยส์มัพนัธด์ ี ใชค้ํา

สุภาพ,พนักงานมคีวามกระตือรอืร้นและเต็มใจในการให้บรกิาร ในระหว่างการสนทนา ทาง

ออนไลน์,พนักงานสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  และควบคุมอารมณ์ได้ดี,พนักงานมคีวาม

ซื่อตรง  ไมเ่อาเปรยีบผูใ้ชบ้รกิาร,นกังานมคีวามรูค้วามชาํนาญสามารถแนะนําการเลอืกใชส้นิคา้

ผ่านกระทู ้โต-้ตอบ ไดด้ ี

 

5.4.2   ข้อเสนอส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป  

1. ผู้วจิยัควรเก็บขอ้มูลจากผู้ตอบแบบสอบถามกระจาย ไปยงัฝ่ายจดัซื้อองค์ต่างๆที่มี
อ านาจในการตดัสนิใจซื้อดอกไม้ เพื่อให้แบบสอบถามตรงตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อน าไปใช้ใน
องคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 

2. ผูว้จิยัควรศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ในปจัจุบนัเพื่อใหต้รง
กบัพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3.ผูว้จิยัควรศกึษาปจัจยัอื่นๆ ทีอ่าจจะมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้  ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยศกึษา
ปจัจยัต่างๆเพิม่ เช่น ปจัจยัทางวฒันธรรม และปจัจยัทางสงัคม เป็นต้นเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่
ครบถว้นสมบรูณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปฏบิตัมิากขึน้
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ภาคผนวก ก  

แบบสอบถาม 

เรื่อง “การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจท่ีมีผลต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการกบักระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์ในเขตกรงุเทพมหานคร” 

การศึกษาครัง้นี้จดัทําขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล สําหรบัประกอบการศกึษาวชิาการ

คน้คว้าอสิระของนักศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย จงึขอขอบพระคุณในความรว่มมอืของท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

รุง่ทวิา  แสงสกุล 

ผูศ้กึษา 

ส่วนท่ี 1   ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดทําเครือ่งหมาย  /  ลงในช่อง ( ) หน้าขอ้ความทีต่รงกบัคาํตอบของท่าน 

1. เพศ  ( ) 1. ชาย   ( ) 2. หญงิ 
2. อายุ  ( ) 1. ตํ่ากว่า 20 ปี   ( ) 2. 20 – 25 ปี 

( ) 3. 26 – 30 ปี   ( ) 4. 31 – 35 ปี 
( ) 5. 36 – 40 ปี   ( ) 6. 41 – 45 ปี 
( ) 7. 46 – 50 ปี   ( ) 8. มากกว่า 50 ปี 

3. อาชพี ( ) 1. นกัเรยีน/นกัศกึษา  ( ) 2. ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
( ) 3. พนกังานบรษิทัเอกชน  ( ) 4. พ่อบา้น/แมบ่า้น/ว่างงาน 
( ) 5. ประกอบธุรกจิส่วนตวั  ( ) 6. อื่นๆ โปรดระบุ.................................. 

4. สถานภาพ ( ) 1. โสด    ( ) 2. สมรส 
( ) 3. หยา่รา้ง    ( ) 4. หมา้ย 

5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของท่าน   
( ) 1. 20,000  บาท หรอืตํ่ากว่า ( ) 2. 20,001 - 30,000  บาท 
( ) 3. 30,0001 - 40,000  บาท ( ) 4. 40,001 - 50,000  บาท 
( ) 5. 50,001 - 6,000  บาท ( ) 6. 60,001  บาทขึน้ไป
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ส่วนท่ี  2  ระดบัความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซ้ือดอกไม้  ผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกสใ์น

เขตกรงุเทพมหานครของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดทาํเครือ่งหมาย  /  ลงในช่อง � หน้าขอ้ความทีเ่ป็นคาํตอบของท่าน 

ระดบัความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกสใ์นเขตกรงุเทพมหานคร 

ระดบัความพึงพอใจ 
ไม่

พอใจ
อย่าง
ย่ิง 
(1) 

ไม่
พอใจ 

 
 

(2) 

เฉย
ๆ 
 
 

(3) 

พอใจ 
 
 
 

(4) 

พอใ
จ

อย่า
งย่ิง 
(5) 

3.1   ด้านผลิตภณัฑ ์ (Product)      
3.1.1  มดีอกไมใ้หเ้ลอืกหลายชนิดทัง้นําเขา้และปลกูทีไ่ทย      
3.1.2  ความหลากหลายของรปูแบบ/สสีนัของสนิคา้      
3.1.3  คุณภาพสนิคา้ทีไ่ดร้บัตรงตามความตอ้งการ       
3.1.4  ความน่าเชื่อถอืในในรายละเอยีดขอ้มลูสนิคา้      
3.1.5  การรบัประกนัคุณภาพสนิคา้      
3.2  ด้านราคา  (Price)      
3.2.1  การตัง้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
3.2.2  เปรยีบเทยีบราคาไดง้า่ยกว่า      
3.2.3  มคีวามหลากหลายของราคา      
3.2.4  เป็นรา้นทีข่ายราคาถูกกว่ารา้นอื่น      
3.2.5  เป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพง      
3.3  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place)      
3.3.1  ชื่อรา้นจดจาํไดง้า่ย       
3.3.2  เขา้ใชง้านไดง้่าย  (ดาวน์โหลดเรว็)      
3.3.3  ใชบ้รกิารไดต้ลอด  24  ชม.      
3.3.4  ลดตน้ทุน/ลดค่าใชจ้่าย      
3.3.5  ประหยดัเวลาในการออกไปรบัสนิคา้      
3.4  ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion)      
3.4.1  การโฆษณาแบบออนไลน์ เช่น Banner ผ่าน      
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เวบ็ไซต ์
3.4.2  ประชาสมัพนัธแ์บบออนไลน์ เช่น การนําเสนอ
เนื้อหาผ่านเวบ็ไซตพ์นัทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์ 

     

3.4.3  การส่งเสรมิการขายแบบออนไลน์ (เล่นเกมส,์ชงิโชค
ใชด้วง) 

     

3.4.4  การตลาดทางตรง (การส่งE-mailแนะนําสนิคา้)      
3.4.5  การใชบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีง เป็นพรเีซน็เตอร์      
3.5 ด้านกระบวนการ  (Process)      
3.5.1  มกีระบวนการชําระเงนิทีท่นัสมยั  ถูกตอ้ง  
น่าเชื่อถอื 

     

3.5.2  มฐีานขอ้มลูเดมิของลกูคา้ทุกครัง้ทีซ่ือ้      
3.5.3  มกีระบวนการขัน้ตอนการจดัเตรยีมถงึจดัส่งผูร้บั
ชดัเจน 

     

3.5.4  มคีวามยดืหยุ่นในการใหบ้รกิาร  เช่น  ตอ้งการเลื่อน
วนัหรอืเวลาส่งกส็ามารถทาํใหไ้ด ้

     

3.5.5  มกีระบวนการปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีก่ําหนดไว ้      
3.6  ด้านกายภาพ  (Physical  evidence)        
3.6.1  มกีารตกแต่งโฮมเพจ ใหด้สูวยงามสะดุดตา      
3.6.2  แบรนด/์ภาพลกัษณ์สนิคา้ เป็นทีน่่าเชื่อถอืในวง
สงัคม 

     

3.6.3  พนกังานใหค้วามเป็นกนัเองกบัผูร้บับรกิาร      
3.6.4  ดอกไมบ้างสายพนัธุส์ ัง่ไดท้ีร่า้นน้ีทีเ่ดยีว        
3.6.5  รูส้กึถงึการผ่อนคลาย สบายตาเมือ่เขา้ชมหน้ารา้น        
3.7  ด้านพนักงาน  (People)      
3.7.1  พนกังานมคีวามรูค้วามชํานาญ  สามารถแนะนําการ
เลอืกใชส้นิคา้ผ่านกระทู ้โต-้ตอบ ไดด้ ี

     

3.7.2  พนกังานมมีนุษยส์มัพนัธด์ ี ใชค้าํสุภาพ      
3.7.3  พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้และเตม็ใจในการ
ใหบ้รกิาร ในระหว่างการสนทนา ทางออนไลน์ 

     

3.7.4  พนกังานมคีวามซื่อตรง  ไมเ่อาเปรยีบผูใ้ชบ้รกิาร      
3.7.5  พนกังานสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  และควบคุม
อารมณ์ไดด้ ี
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ส่วนท่ี  3  ระดบัความส าคญัของกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซ้ือดอกไม้  ผ่าน

ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง  ค าช้ีแจง  โปรดทําเครือ่งหมาย  /  ลงในช่อง � หน้าขอ้ความทีเ่ป็นคําตอบของท่าน 

ระดบัความส าคญัของกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสัง่ซ้ือดอกไม้  ผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

ในเขตกรงุเทพมหานครของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดบัความส าคญั 
น้อย
ท่ีสดุ 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 

(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสดุ 
(5) 

4.1  การรบัรู้ถึงปัญหา      
4.1.1  ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล       
4.1.2  ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไวเ้ซอรไ์พรสค์น
พเิศษในวนัพเิศษ 

     

4.2  การค้นหาข้อมลู      
4.2.1  คน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิ
มติร เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า 

     

4.2.2  คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

     

4.3  การประเมินทางเลือก      
4.3.1  รา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื      
4.3.2  มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น      
4.4  การตดัสินใจซ้ือ      
4.4.1  ตดัสนิใจดว้ยตนเอง      
4.4.2  ตามคาํแนะนําของเพื่อน/บุคคลทีน่บัถอื      
4.5  การประเมินหลงัการซ้ือ      
4.5.1  ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั      
4.5.2  กลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้
และมคีวามภกัดยีาวนาน 

     

ส่วนท่ี  4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

---ขอขอบคณุเป็นอย่างมากในการตอบแบบสอบถาม---



 

 

ภาคผนวก ข 

การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม Cronbach's alpha 

 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

 เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามมคีวามเทีย่งตรง ผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบเครือ่งมอื ดงันี้ 

1. ผูว้จิยัจะทําการทดสอบเครื่องมอืโดยนําแบบสอบถามไปใหผู้ท้รงคุณวุฒติรวจสอบและแก้ไข

เพื่อใหค้าํถามตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัและง่ายต่อการทําความเขา้ใจในทุกๆ  ประเดน็ที่

สอบถาม พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพิม่เติม และปรบัปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ชดัเจนและ

ถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ 

2. นําแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้ไปหาคุณภาพ โดยไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

 30 ชุด เพื่อนําไปหาค่าความเชื่อถอืหรอืความเที่ยง (Reliability of the test) ที่ได้ของ

แบบสอบถาม โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา ซึง่ Cronbach’s Alpha กล่าวว่าหากค่าสถติิ

ของตวัวดัมคี่ามากกว่า 0.7 ขึน้ไป แสดงว่ามคีวามเชื่อมัน่ของเครื่องมอืวดัสามารถนําไปใชใ้น

การศกึษาต่อไป (Nunnally & Berstein,2001 อ้างใน (อนุชติ ศริกิจิ,2550 : 100) และจากการ

ทดสอบค่าความเชื่อมัน่พบว่า ตวัแปรในแต่ละดา้นมคี่าความเชื่อมัน่มากกว่า 0.7  

 เมื่อทําการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability Test) ของแบบสอบถามทัง้หมดรวมกนั

จะไดค้่าสมัประสทิธแิอลฟาของ Cronbach’s เท่ากบั 0.938 

 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของส่วนประสมทางการตลาด

บริการ  ด้านผลิตภณัฑ ์
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ตวัแปร Factor Loading Cronbach’s 
Alpha 1 

มดีอกไมใ้หเ้ลอืกหลายชนิดทัง้นําเขา้และปลกูทีไ่ทย .692 .824 
ความหลากหลายของรปูแบบ/สสีนัของสนิคา้ .802 
คุณภาพสนิคา้ทีไ่ดร้บัตรงตามความตอ้งการ .825 
ความน่าเชื่อถอืในในรายละเอยีดขอ้มลูสนิคา้ .804 
การรบัประกนัคุณภาพสนิคา้ .719 
Eigenvalues 2.966 
 

 จากตารางที ่1 เมื่อทดสอบตวัแปรของปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้น

ผลติภณัฑ ์สามารถจดัได้ Factor ได ้1 Factor โดยมคี่า Eigenvalues เท่ากบั 2.966 ส่วนค่า 

Factor Loading ทุกคําถามมคี่ามากกว่า 0.3 นําคําถามทัง้ 5 คําถามมาทดสอบหาความเชื่อมัน่

ไดค้่า Cronbach’s Alpha เท่ากบั .824 และไดต้ัง้ชื่อ Factor ใหมว่่า Product 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของส่วนประสมทางการตลาด

บริการ  ด้านราคา 

ตวัแปร Factor Loading Cronbach’s 
Alpha 1 

การตัง้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ .738 .761 
เปรยีบเทยีบราคาไดง้่ายกว่า .776 
มคีวามหลากหลายของราคา .782 
เป็นรา้นทีข่ายราคาถูกกว่ารา้นอื่น .783 
เป็นรา้นทีม่ชีื่อเสยีง  ราคาแพง .503 
Eigenvalues 2.625 
 

จากตารางที ่2 เมื่อทดสอบตวัแปรของปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้น

ราคา สามารถจดัได ้Factor ได ้1 Factor โดยมคี่า Eigenvalues เท่ากบั 2.625 ส่วนค่า Factor 

Loading ทุกคําถามมคี่ามากกว่า 0.3 นําคําถามทัง้ 5 คําถามมาทดสอบหาความเชื่อมัน่ได้ค่า 

Cronbach’s Alpha เท่ากับ .761 และได้ตัง้ชื่อ  Factor ใหม่ว่า Price
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของส่วนประสมทางการตลาด

บริการ  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย   

 

ตวัแปร Factor Loading Cronbach’s 
Alpha 1 

ชื่อรา้นจดจาํไดง้า่ย .619 .788 
เขา้ใชง้านไดง้่าย  (ดาวน์โหลดเรว็) .853 
ใชบ้รกิารไดต้ลอด  24  ชม. .709 
ลดตน้ทุน/ลดค่าใชจ้่าย .743 
ประหยดัเวลาในการออกไปรบัสนิคา้ .780 
Eigenvalues 2.775 
 

จากตารางที ่3 เมื่อทดสอบตวัแปรของปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  สามารถจดัได้ Factor ได ้1 Factor โดยมคี่า Eigenvalues เท่ากบั 

2.775ส่วนค่า Factor Loading ทุกคําถามมคี่ามากกว่า 0.3 นําคําถามทัง้ 5 คําถามมาทดสอบ

หาความเชื่อมัน่ไดค้่า Cronbach’s Alpha เท่ากบั .788 และไดต้ัง้ชื่อ Factor ใหมว่่า Place 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของส่วนประสมทางการตลาด

บริการ  ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

ตวัแปร Factor Loading Cronbach’s 
Alpha 1 

การโฆษณาแบบออนไลน์ เช่น Banner ผ่านเวบ็ไซต์ .520 .739 
ประชาสมัพนัธแ์บบออนไลน์ เช่น การนําเสนอเนื้อหา
ผ่านเวบ็ไซตพ์นัทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์ 

.591 

การส่งเสรมิการขายแบบออนไลน์ (เล่นเกมส,์ชงิโชคใช้
ดวง) 

.700 

การตลาดทางตรง (การส่งE-mailแนะนําสนิคา้) .838 
การใชบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีง เป็นพรเีซน็เตอร์ .806 
Eigenvalues 2.462 
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จากตารางที ่4 เมื่อทดสอบตวัแปรของปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้น

การส่งเสรมิการตลาด สามารถจดัได ้Factor ได ้1 Factor โดยมคี่า Eigenvalues เท่ากบั 2.462 

ส่วนค่า Factor Loading ทุกคําถามมคี่ามากกว่า 0.3 นําคําถามทัง้ 5 คําถามมาทดสอบหา

ความเชื่อมัน่ไดค้่า Cronbach’s Alpha เท่ากบั .739 และไดต้ัง้ชื่อ Factor ใหมว่่า Promotion 

 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของส่วนประสมทางการตลาด

บริการ  ด้านกระบวนการ   

 

ตวัแปร Factor Loading Cronbach’s 
Alpha 1 

มกีระบวนการชําระเงนิทีท่นัสมยั  ถูกตอ้ง  น่าเชื่อถอื .684 .811 
มฐีานขอ้มลูเดมิของลกูคา้ทุกครัง้ทีซ่ือ้ .841 
มกีระบวนการขัน้ตอนการจดัเตรยีมถงึจดัส่งผูร้บัชดัเจน .730 
มคีวามยดืหยุ่นในการใหบ้รกิาร  เช่น  ตอ้งการเลื่อนวนั
หรอืเวลาส่งกส็ามารถทําใหไ้ด ้

.799 

มกีระบวนการปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีก่ําหนดไว้ .728 
Eigenvalues 2.877 
 

จากตารางที ่5 เมื่อทดสอบตวัแปรของปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้น

กระบวนการ  สามารถจดัได ้Factor ได ้1 Factor โดยมคี่า Eigenvalues เท่ากบั 2.877 ส่วนค่า 

Factor Loading ทุกคําถามมคี่ามากกว่า 0.3 นําคําถามทัง้ 5 คําถามมาทดสอบหาความเชื่อมัน่

ไดค้่า Cronbach’s Alpha เท่ากบั .811 และไดต้ัง้ชื่อ Factor ใหมว่่า Process 

 

 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของส่วนประสมทางการตลาด

บริการ  ด้านกายภาพ   

 

ตวัแปร Factor Loading Cronbach’s 
Alpha 1 
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ตวัแปร Factor Loading Cronbach’s 
Alpha 1 

มกีารตกแต่งโฮมเพจ ใหด้สูวยงามสะดุดตา .806 .806 
แบรนด/์ภาพลกัษณ์สนิคา้ เป็นทีน่่าเชื่อถอืในวงสงัคม .790 
พนกังานใหค้วามเป็นกนัเองกบัผูร้บับรกิาร .739 
ดอกไมบ้างสายพนัธุส์ ัง่ไดท้ีร่า้นน้ีทีเ่ดยีว   .646 
รูส้กึถงึการผ่อนคลาย สบายตาเมือ่เขา้ชมหน้ารา้น   .781 
Eigenvalues 2.847 
 

จากตารางที ่6 เมื่อทดสอบตวัแปรของปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้น

กายภาพ สามารถจดัได้ Factor ได ้1 Factor โดยมคี่า Eigenvalues เท่ากบั 2.847 ส่วนค่า 

Factor Loading ทุกคําถามมคี่ามากกว่า 0.3 นําคําถามทัง้ 5 คําถามมาทดสอบหาความเชื่อมัน่

ไดค้่า Cronbach’s Alpha เท่ากบั .806 และไดต้ัง้ชื่อ Factor ใหมว่่า Physical 

 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของส่วนประสมทางการตลาด

บริการ  ด้านพนักงาน 

   

ตวัแปร Factor Loading Cronbach’s 
Alpha 1 

พนกังานมคีวามรูค้วามชาํนาญ  สามารถแนะนําการ
เลอืกใชส้นิคา้ผ่านกระทู ้โต-้ตอบ ไดด้ ี

.737 .860 

พนกังานมมีนุษยส์มัพนัธด์ ี ใชค้าํสุภาพ .808 
พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้และเตม็ใจในการใหบ้รกิาร 
ในระหว่างการสนทนา ทางออนไลน์ 

.836 

พนกังานมคีวามซื่อตรง  ไมเ่อาเปรยีบผูใ้ชบ้รกิาร .846 
พนกังานสามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้า  และควบคุม
อารมณ์ไดด้ ี

.792 

Eigenvalues 3.238 
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จากตารางที ่7 เมื่อทดสอบตวัแปรของปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้น

พนักงาน  สามารถจดัได ้Factor ได ้1 Factor โดยมคี่า Eigenvalues เท่ากบั 3.238 ส่วนค่า 

Factor Loading ทุกคําถามมคี่ามากกว่า 0.3 นําคําถามทัง้ 5 คําถามมาทดสอบหาความเชื่อมัน่

ไดค้่า Cronbach’s Alpha เท่ากบั .860 และไดต้ัง้ชื่อ Factor ใหมว่่า People 

ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของกระบวนการตดัสินใจ  ขัน้

การรบัรู้ถึงปัญหา 

 

ตวัแปร Factor Loading Cronbach’s 
Alpha 1 

ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะความชอบส่วนบุคคล .887 .716 
ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไว้เซอรไ์พรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.887 

Eigenvalues 1.572 
 

จากตารางที่ 8 เมื่อทดสอบตัวแปรของกระบวนการตดัสินใจ  ขัน้การรบัรู้ถึงปญัหา  

สามารถจดัได้ Factor ได ้1 Factor โดยมคี่า Eigenvalues เท่ากบั 1.572 ส่วนค่า Factor 

Loading ทุกคําถามมคี่ามากกว่า 0.3 นําคําถามทัง้ 2 คําถามมาทดสอบหาความเชื่อมัน่ได้ค่า 

Cronbach’s Alpha เท่ากบั .716 และไดต้ัง้ชื่อ Factor ใหมว่่า การรบัรูถ้งึปญัหา   

 

ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของกระบวนการตดัสินใจ  ขัน้

การค้นหาข้อมลู 

 

ตวัแปร Factor Loading Cronbach’s 
Alpha 1 

คน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั ญาต ิ มติร 
เพื่อนบา้น หรอืคนแปลกหน้า 

.882 .715 

คน้หาขอ้มลูจากแหล่งสาธารณะ สื่อโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

.882 

Eigenvalues 1.557 
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จากตารางที่ 9 เมื่อทดสอบตัวแปรของกระบวนการตัดสินใจ  ขัน้การค้นหาข้อมูล

สามารถจดัได้ Factor ได ้1 Factor โดยมคี่า Eigenvalues เท่ากบั 1.557 ส่วนค่า Factor 

Loading ทุกคําถามมคี่ามากกว่า 0.3 นําคําถามทัง้ 2 คําถามมาทดสอบหาความเชื่อมัน่ได้ค่า 

Cronbach’s Alpha เท่ากบั .715 และไดต้ัง้ชื่อ Factor ใหมว่่า การคน้หาขอ้มลู 

 

ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของกระบวนการตดัสินใจ  ขัน้

การประเมินทางเลือก 

 

ตวัแปร Factor Loading Cronbach’s 
Alpha 1 

รา้นดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน น่าเชื่อถอื .916 .806 
มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและแตกต่างจากรา้นอื่น .916 
Eigenvalues 1.678 
 

จากตารางที ่10 เมือ่ทดสอบตวัแปรของกระบวนการตดัสนิใจ  ขัน้การประเมนิทางเลอืก

สามารถจดัได้ Factor ได้ 1 Factor โดยมคี่า Eigenvalues เท่ากบั 1.678 ส่วนค่า Factor 

Loading ทุกคําถามมคี่ามากกว่า 0.3 นําคําถามทัง้ 2 คําถามมาทดสอบหาความเชื่อมัน่ได้ค่า 

Cronbach’s Alpha เท่ากบั .806 และไดต้ัง้ชื่อ Factor ใหมว่่า การประเมนิทางเลอืก 

 

 

 

ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของกระบวนการตดัสินใจ  ขัน้

การตดัสินใจซ้ือ 

 

ตวัแปร Factor Loading Cronbach’s 
Alpha 1 

ตดัสนิใจดว้ยตนเอง .878 .702 
ตามคาํแนะนําของเพื่อน/บุคคลทีน่บัถอื .878 
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ตวัแปร Factor Loading Cronbach’s 
Alpha 1 

Eigenvalues 1.542 
 

จากตารางที่ 11 เมื่อทดสอบตัวแปรของกระบวนการตัดสินใจ  ขัน้การตัดสินใจซื้อ

สามารถจดัได้ Factor ได ้1 Factor โดยมคี่า Eigenvalues เท่ากบั 1.542 ส่วนค่า Factor 

Loading ทุกคําถามมคี่ามากกว่า 0.3 นําคําถามทัง้ 2 คําถามมาทดสอบหาความเชื่อมัน่ได้ค่า 

Cronbach’s Alpha เท่ากบั .702 และไดต้ัง้ชื่อ Factor ใหมว่่า การตดัสนิใจซือ้ 

 

ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของกระบวนการตดัสินใจ  ขัน้

การประเมินหลงัการซ้ือ 

 

ตวัแปร Factor Loading Cronbach’s 
Alpha 1 

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมรีปูแบบตรงตามทีค่าดหวงั .916 .807 
กลบัมาซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัมากขึน้และมี
ความภกัดยีาวนาน 

.916 

Eigenvalues 1.678 
 

จากตารางที ่12 เมื่อทดสอบตวัแปรของกระบวนการตดัสนิใจ  ขัน้การประเมนิหลงัการ

ซือ้สามารถจดัได ้Factor ได ้1 Factor โดยมคี่า Eigenvalues เท่ากบั 1.678 ส่วนค่า Factor 

Loading ทุกคําถามมคี่ามากกว่า 0.3 นําคําถามทัง้ 2 คําถามมาทดสอบหาความเชื่อมัน่ได้ค่า 

Cronbach’s Alpha เท่ากบั .807 และได้ตัง้ชื่อ Factor ใหม่ว่า การประเมนิหลงัการซื้อ



 

 

ภาคผนวก  ค 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะหโ์ดยใช้การทดสอบค่าทางสถิติสมัฤทธ์ิ 

สหสมัพนัธข์องเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

 

ส่วนท่ี 2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าทางสถิติสมัฤทธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

สมมตฐิานที ่1 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑใ์นเรื่องมดีอกไมใ้หเ้ลอืก
หลายชนิดทัง้น าเขา้และปลูกทีไ่ทยมคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 

สมมตฐิานที ่2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาในเรื่องการตัง้ราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพมคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่าน
ระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

สมมตฐิานที ่3 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเรื่องชื่อ
รา้นจดจ าง่ายมคีวามสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้
ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

สมมตฐิานที่ 4 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดในเรื่อง
ประชาสมัพนัธ์แบบออนไลน์ เช่น การน าเสนอเนื้อหาผ่านเวบ็ไซต์พนัทปิ  หรอื แอพฯ ไลน์มี
ความสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์

สมมตฐิานที่ 5 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการในเรื่องมฐีานข้อมูล
เดมิของลูกค้าทุกครัง้ที่ซื้อมคีวามสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการ
สัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

สมมติฐานที่ 6 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกายภาพในเรื่องแบรนด์/
ภาพลักษณ์สินค้า เป็นที่น่าเชื่อถือในวงสังคมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 

สมมตฐิานที ่7 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านพนักงานในเรื่องพนักงานมคีวามรู้
ความช านาญ  สามารถแนะน าการเลอืกใช้สนิค้าผ่านกระทู้ โต้-ตอบ ได้ดมีคีวามสมัพนัธ์ กบั
พฤตกิรรมกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไมผ้่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์
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 ผลการทดสอบสมมตฐิานจ าแนกตามส่วนผสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซื้อดอกไม้ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้การหาค่า
สมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coeffcient) ปรากฏ
ดงันี้ 
 

สมมติฐานท่ี 1 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลิตภณัฑ์ในเรื่องมดีอกไม้ให้
เลอืกหลายชนิดทัง้น าเข้าและปลูกที่ไทยมคีวามสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรมกระบวนการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 
 
ตารางที ่1 แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
สัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นผลติภณัฑ ์
 
  product การรบัรู้

ปญัหา 
การ
คน้หา
ขอ้มลู 

การ
ประเมนิ
ทางเลอืก 

การ
ตดัสนิใจ
ซือ้ 

การ
ประเมนิ
หลงัการ
ซือ้ 

product Pearson 
Correlation 

1 .434** .298** .447** .381** .279** 

Sig. (2-
tailed) 

 .000 .000 .000 .000 .000 

   1 0.188356 0.088804 0.199809 0.145161 0.077841 
 
จากตาราง 1 พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธ์ทีท่ า

ใหเ้กดิพฤตกิรรมเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของการ
รบัรู้ปญัหา,การค้นหาขอ้มูล,การประเมนิทางเลอืก,การตดัสนิใจซื้อ,การประเมนิหลงัการซื้อที่
ระดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัการรบัรูป้ญัหา (r=.434)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่18.9 % 

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัการคน้หาขอ้มลู (r=.298)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่8.9 % 
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ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัการประเมนิทางเลอืก (r=.447)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 20 
% 

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัการตดัสนิใจซือ้ (r=.381)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่14.5 % 

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัการประเมนิหลงัการซือ้ (r=.279)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่
7.8 % 
 

 
 
ภาพท่ี 1 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 ด้าน
ผลติภณัฑก์บัพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
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สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามีความสมัพนัธ์ กบั
พฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่ ซ้ือดอกไม้ผ่านระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส ์

 
ตารางที ่2 แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
สัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นราคา 

 

  Price การรบัรู้
ปญัหา 

การ
คน้หา
ขอ้มลู 

การ
ประเมนิ
ทางเลอืก 

การ
ตดัสนิใจ
ซือ้ 

การ
ประเมนิ
หลงัการ
ซือ้ 

Price Pearson 
Correlation 

1 .413** .439** .387** .463** .449** 

Sig. (2-
tailed) 

 .000 .000 .000 .000 .000 

   1 0.170569 0.192721 0.149769 0.214369 0.201601 
 
จากตาราง 2 พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคามคีวามสมัพนัธท์ี่ท าให้

เกดิพฤตกิรรมเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ ในด้านของการ
รบัรู้ปญัหา,การค้นหาขอ้มูล,การประเมนิทางเลอืก,การตดัสนิใจซื้อ,การประเมนิหลงัการซื้อที่
ระดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั
กบัการรบัรูป้ญัหา (r=.413)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่17 % 

ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั
กบัการคน้หาขอ้มลู (r=.439)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่19.3 % 

ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั
กบัการประเมนิทางเลอืก (r=.387)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่15 % 

ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั
กบัการตดัสนิใจซือ้ (r=.463)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่21.4 % 

ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั
กบัการประเมนิหลงัการซือ้ (r=.449)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่20.2 % 
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ภาพท่ี 2 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                 ด้าน
ราคากบัพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้
 

สมมติฐานท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมี
ความสมัพนัธ ์กบัพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซ้ือดอกไม้ผ่านระบบ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์
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ตารางที ่3 แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
สัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 
  Place การรบัรู้

ปญัหา 
การ
คน้หา
ขอ้มลู 

การ
ประเมนิ
ทางเลอืก 

การ
ตดัสนิใจ
ซือ้ 

การ
ประเมนิ
หลงัการ
ซือ้ 

Place Pearson 
Correlation 

1 .422** .405** .143* .391** .511** 

Sig. (2-
tailed) 

 .000 .000 .043 .000 .000 

   1 0.178084 0.164025 0.020449 0.152881 0.261121 
 

จากตาราง 3 พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมี
ความสัมพันธ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมเลือกใช้บริการสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์ในด้านของการรบัรูป้ญัหา,การคน้หาขอ้มูล,การประเมนิทางเลอืก,การตดัสนิใจ
ซือ้,การประเมนิหลงัการซือ้ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนักบัการรบัรูป้ญัหา (r=.422)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 
17.8 % 

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนักบัการคน้หาขอ้มลู (r=.405)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์
ที ่16.4 % 

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนักบัการประเมนิทางเลอืก (r=.143)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่2 % 

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนักบัการตดัสนิใจซือ้ (r=.391)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์
ที ่15.3 % 
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ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนักบัการประเมนิหลงัการซือ้ (r=.511)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่26.1 % 
 

 

ภาพท่ี 3 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 ของ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร                ด้าน
ช่องทางการจดัจาํหน่ายกบัพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้

 

สมมติฐานท่ี 4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสมัพนัธ ์กบัพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซ้ือดอกไม้ผ่านระบบ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 



292 
 

 

ตารางที ่4 แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coeffcient) ที่ระดบันัยส าคญั .05 ของพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
สัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
 
  Promotion การรบัรู้

ปญัหา 
การ
คน้หา
ขอ้มลู 

การ
ประเมนิ
ทางเลอืก 

การ
ตดัสนิใจ
ซือ้ 

การ
ประเมนิ
หลงัการ
ซือ้ 

Promotion Pearson 
Correlation 

1 .225** .487** .497** .501** .330** 

Sig. (2-
tailed) 

 .001 .000 .000 .000 .000 

   1 0.050625 0.237169 0.247009 0.251001 0.1089 
 

จากตาราง 4 พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาดมี
ความสัมพันธ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมเลือกใช้บริการสัง่ซื้อดอกไม้ ผ่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์ในด้านของการรบัรูป้ญัหา,การคน้หาขอ้มูล,การประเมนิทางเลอืก,การตดัสนิใจ
ซือ้,การประเมนิหลงัการซือ้ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธไ์ปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัการรบัรูป้ญัหา (r=.225)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 5 
% 

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัการคน้หาขอ้มลู (r=.487)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 
23.7 % 

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัการประเมนิทางเลอืก (r=.497)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่24.7 % 

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัการตดัสนิใจซือ้ (r=.501)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 
25.1 % 
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ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัการประเมนิหลงัการซือ้ (r=.330)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่10.9 % 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 4 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ทีร่ะดบันยัสําคญั 0.05 ของ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร                 ดา้น
การส่งเสรมิการตลาดกบัพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้

 
สมมติฐานท่ี 5 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการกระบวนการมี

ความสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซ้ือดอกไม้ผ่านระบบ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์
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ตารางที ่5 แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coeffcient) ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 ของพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
สัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ ในดา้นการกระบวนการ 
 
  Process การรบัรู้

ปญัหา 
การ
คน้หา
ขอ้มลู 

การ
ประเมนิ
ทางเลอืก 

การ
ตดัสนิใจ
ซือ้ 

การ
ประเมนิ
หลงัการ
ซือ้ 

Process Pearson 
Correlation 

1 .565** .423** .444** .360** .472** 

Sig. (2-
tailed) 

 .000 .000 .000 .000 .000 

   1 0.319225 0.178929 0.197136 0.1296 0.222784 
 
จากตาราง 5 พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการกระบวนการมี

ความสมัพนัธท์ีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณชิย์
อเิลก็ทรอนิกส ์ ในดา้นของการรบัรูป้ญัหา,การคน้หาขอ้มลู,การประเมนิทางเลอืก,การตดัสนิใจ
ซือ้,การประเมนิหลงัการซือ้ทีร่ะดบันัยส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการกระบวนการมคีวามสมัพนัธไ์ปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัการรบัรูป้ญัหา (r=.565)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 
31.9 % 

ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการกระบวนการมคีวามสมัพนัธไ์ปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัการคน้หาขอ้มลู (r=.423)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 
17.9 % 

ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการกระบวนการมคีวามสมัพนัธไ์ปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัการประเมนิทางเลอืก (r=.444)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการ
พยากรณ์ที ่19.7 % 

ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการกระบวนการมคีวามสมัพนัธไ์ปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัการตดัสนิใจซือ้ (r=.360)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 
13 % 
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ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการกระบวนการความสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกนักบัการประเมนิหลงัการซือ้ (r=.472)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 
22.3 % 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ทีร่ะดบันยัสําคญั 0.05 ของ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร                 ดา้น
การกระบวนการกบัพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม้ 

 
สมมติฐานท่ี 6 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกายภาพมีความสมัพนัธ์ กบั

พฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซ้ือดอกไม้ผ่านระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส ์
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ตารางที ่6 แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coeffcient) ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 ของพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
สัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ ในดา้นกายภาพ 
 
 
  Physical การรบัรู้

ปญัหา 
การ
คน้หา
ขอ้มลู 

การ
ประเมนิ
ทางเลอืก 

การ
ตดัสนิใจ
ซือ้ 

การ
ประเมนิ
หลงัการ
ซือ้ 

Physical Pearson 
Correlation 

1 .472** .377** .294** .353** .334** 

Sig. (2-
tailed) 

 .000 .000 .000 .000 .000 

   1 0.222784 0.142129 0.086436 0.124609 0.111556 
 

จากตาราง 6 พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพมคีวามสมัพนัธท์ีท่ า
ใหเ้กดิพฤตกิรรมเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ ในดา้นของการ
รบัรูป้ญัหา,การคน้หาขอ้มลู,การประเมนิทางเลอืก,การตดัสนิใจซือ้,การประเมนิหลงัการซือ้ที่
ระดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกนักบัการรบัรูป้ญัหา (r=.472)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่22.3 % 

ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกนักบัการคน้หาขอ้มลู (r=.377)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 14.2 % 

ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกนักบัการประเมนิทางเลอืก (r=.294)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 
8.6 % 

ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกนักบัการตดัสนิใจซือ้ (r=.353)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 12.5 % 

ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพความสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกนักบัการประเมนิหลงัการซือ้ (r=.334)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 
11.2 % 
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ภาพท่ี 6 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ทีร่ะดบันยัสําคญั 0.05 ของ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร                 ดา้น
กายภาพกบัพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม้ 
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สมมติฐานท่ี 7 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านพนักงานมีความสมัพนัธ์ 
กบัพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซ้ือดอกไม้ผ่านระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส ์

 
ตารางที ่7 แสดงค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coeffcient) ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 ของพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
สัง่ซือ้ดอกไมผ้่านระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ ในดา้นพนกังาน 
 
  People การรบัรู้

ปญัหา 
การ
คน้หา
ขอ้มลู 

การ
ประเมนิ
ทางเลอืก 

การ
ตดัสนิใจ
ซือ้ 

การ
ประเมนิ
หลงัการ
ซือ้ 

People Pearson 
Correlation 

1 .508** .469** .300** .317** .487** 

Sig. (2-
tailed) 

 .000 .000 .000 .000 .000 

   1 0.258064 0.219961 0.09 0.100489 0.237169 
 

จากตาราง 7 พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพมคีวามสมัพนัธท์ี่ท า
ใหเ้กดิพฤตกิรรมเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นของการ
รบัรู้ปญัหา,การค้นหาขอ้มูล,การประเมนิทางเลอืก,การตดัสนิใจซื้อ,การประเมนิหลงัการซื้อที่
ระดบันยัส าคญั .05 โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านพนักงานมคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัการรบัรูป้ญัหา (r=.508)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่25.8 % 

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านพนักงานมคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัการคน้หาขอ้มลู (r=.469)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่22 % 

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านพนักงานมคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัการประเมนิทางเลอืก (r=.300)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 9 
% 

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านพนักงานมคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัการตดัสนิใจซือ้ (r=.317)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที ่10 % 
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ในเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นพนกังานความสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกนักบัการประเมนิหลงัการซือ้ (r=.487)  โดยมคี่าการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ที่ 
23.7 % 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 7 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ทีร่ะดบันยัสําคญั 0.05 ของ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร                 ดา้น
พนกังานกบัพฤตกิรรมขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ง 

ก. ตารางสรปุการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นเชิงลกัษณะ และตวัแปรตามเชิง

ปริมาณ ด้วยสถิติ ANOVA 

 
สมมต ิ
ฐานที ่ 

H0 : ตวัแปรตน้ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดบั
นยั 

ส าคญั 

ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั
ของค่าเฉลีย่ตวัแปรตามเมื่อ

เปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรของ
ตวัแปรตน้ทลีะคู่  

(Multiple Comparison) 

การจดักลุม่ตวัเลอืกของตวัแปร
ตน้ตามคา่เฉลีย่ของตวัแปรตาม 

(Homogenous Subsets) 

การจ าแนกตวัเลอืกของ 
ตวัแปรตน้ทีม่คี่าเฉลีย่ 
ตวัแปรตาม สูง หรอื ต ่า

กว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ค าถามที่
เป็นตวัแปร
ตน้ 
ตวแปรตน 

ค าถามทีเ่ป็น 
ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 เพศ 

ซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิาร

เพราะความชอบ
ส่วนบุคคล 

.041 
 

.839 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่เพศทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 

พบว่าเพศไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 

 
 
 
 

 เพศ 

ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.553 
 

.458 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่เพศทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 

พบว่าเพศไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 

 
 
 
 

 
เพศ 

คน้หาขอ้มลูจาก
แหล่งบุคคลเชน่ 
ครอบครวั ญาต ิ
มติร เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก

หน้า 

3.580 
 

.060 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่เพศทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 

พบว่าเพศไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 
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ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิลกัษณะ และตวัแปรตามเชงิปรมิาณ ดว้ย
สถติ ิANOVA (ต่อ) 

 
สมมต ิ
ฐานที ่ 

H0 : ตวัแปรตน้ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดบั
นยั 

ส าคญั 

ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั
ของค่าเฉลีย่ตวัแปรตามเมื่อ

เปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรของ
ตวัแปรตน้ทลีะคู่  

(Multiple Comparison) 

การจดักลุม่ตวัเลอืกของตวัแปร
ตน้ตามคา่เฉลีย่ของตวัแปรตาม 

(Homogenous Subsets) 

การจ าแนกตวัเลอืกของ 
ตวัแปรตน้ทีม่คี่าเฉลีย่ 
ตวัแปรตาม สูง หรอื ต ่า

กว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ค าถามที่
เป็นตวัแปร
ตน้ 
ตวแปรตน 

ค าถามทีเ่ป็น 
ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 เพศ 

คน้หาขอ้มลูจาก
แหล่งสาธารณะ 
สื่อโฆษณาผา่น
สื่อออนไลน์ 

.770 
 

.381 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่เพศทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 

พบว่าเพศไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 

 
 
 
 

 
เพศ 

รา้นดอกไมท้ีม่ ี
ชื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.093 
 

.760 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่เพศทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 

พบว่าเพศไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 

 
 
 
 

 เพศ 

มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ

แตกต่างจากรา้น
อื่น 

.083 
 

.774 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่เพศทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 

พบว่าเพศไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 

 
 
 
 

 เพศ 
ตดัสนิใจดว้ย

ตนเอง 
.848 

 
.358 

 
ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 

 
ไมพ่บกลุม่เพศทีม่คีวามแตกตา่งกนั 

 
พบว่าเพศไมม่คีวาม

แตกต่างกนั 
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ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิลกัษณะ และตวัแปรตามเชงิปรมิาณ ดว้ย
สถติ ิANOVA (ต่อ) 

 
สมมต ิ
ฐานที ่ 

H0 : ตวัแปรตน้ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดบั
นยั 

ส าคญั 

ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั
ของค่าเฉลีย่ตวัแปรตามเมื่อ

เปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรของ
ตวัแปรตน้ทลีะคู่  

(Multiple Comparison) 

การจดักลุม่ตวัเลอืกของตวัแปร
ตน้ตามคา่เฉลีย่ของตวัแปรตาม 

(Homogenous Subsets) 

การจ าแนกตวัเลอืกของ 
ตวัแปรตน้ทีม่คี่าเฉลีย่ 
ตวัแปรตาม สูง หรอื ต ่า

กว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ค าถามที่
เป็นตวัแปร
ตน้ 
ตวแปรตน 

ค าถามทีเ่ป็น 
ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 เพศ 
ตามค าแนะน า
ของเพื่อน/บุคคล

ทีน่บัถอื 

.735 
 

.392 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่เพศทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 

พบว่าเพศไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 

 
 
 
 

 
เพศ 

ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารมรีปูแบบ

ตรงตามที่
คาดหวงั 

.022 
 

.882 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่เพศทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 

พบว่าเพศไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 

 
 
 
 

 เพศ 

กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวามภกัดี

ยาวนาน 

.076 
 

.783 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่เพศทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 

พบว่าเพศไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 

หมายเหต:ุ * คอื มรีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนีัยส าคญัทางสถติ ิ(Graph Means) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1 แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ดา้นพฤตกิรรม ในการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ จ าแนกตามเพศ 
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ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิลกัษณะ และตวัแปรตามเชงิปรมิาณ 
ดว้ยสถติ ิANOVA 

 
สมมต ิ
ฐานที ่ 

H0 : ตวัแปรตน้ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดบั
นยั 

ส าคญั 

ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั
ของค่าเฉลีย่ตวัแปรตามเมื่อ

เปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรของ
ตวัแปรตน้ทลีะคู่  

(Multiple Comparison) 

การจดักลุม่ตวัเลอืกของตวัแปร
ตน้ตามคา่เฉลีย่ของตวัแปรตาม 

(Homogenous Subsets) 

การจ าแนกตวัเลอืกของ 
ตวัแปรตน้ทีม่คี่าเฉลีย่ 
ตวัแปรตาม สูง หรอื ต ่า

กว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ค าถามที่
เป็นตวัแปร
ตน้ 
ตวแปรตน 

ค าถามทีเ่ป็น 
ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 อาย ุ

ซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิาร

เพราะความชอบ
ส่วนบุคคล 

1.457 
 

.195 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่อายุทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 

พบว่าอายุไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 

 
 
 
 

 อาย ุ

ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

1.243 
 

.286 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่อายุทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 

พบว่าอายุไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 

 
 
 
 

 
อาย ุ

คน้หาขอ้มลูจาก
แหล่งบุคคลเชน่ 
ครอบครวั ญาต ิ
มติร เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก

หน้า 

2.720 
 

.015* 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

กลุ่มที ่1 ประกอบดว้ยตวัเลอืก 
อายุ 46-50 ปี 

กลุ่มที ่2 ประกอบดว้ยตวัเลอืก 
อายุ 41 – 45 ปี, 20 – 25 ปี,  
26 – 30 ปี, 31 – 35 ปี, 

ต ่ากวา่ 20 ปี และ 36 – 40 ปี 

-สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก ต ่ากว่า 20 ปี

, 26-30 ปี, 31-35 ปี, 
36-40 ปี 

-ต ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก 20-25 ปี,41-

45 ปี ,46-50  ปี 
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ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิลกัษณะ และตวัแปรตามเชงิปรมิาณ ดว้ย
สถติ ิANOVA (ต่อ) 

 
สมมต ิ
ฐานที ่ 

H0 : ตวัแปรตน้ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดบั
นยั 

ส าคญั 

ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั
ของค่าเฉลีย่ตวัแปรตามเมื่อ

เปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรของ
ตวัแปรตน้ทลีะคู่  

(Multiple Comparison) 

การจดักลุม่ตวัเลอืกของตวัแปร
ตน้ตามคา่เฉลีย่ของตวัแปรตาม 

(Homogenous Subsets) 

การจ าแนกตวัเลอืกของ 
ตวัแปรตน้ทีม่คี่าเฉลีย่ 
ตวัแปรตาม สูง หรอื ต ่า

กว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ค าถามที่
เป็นตวัแปร
ตน้ 
ตวแปรตน 

ค าถามทีเ่ป็น 
ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 อาย ุ

คน้หาขอ้มลูจาก
แหล่งสาธารณะ 
สื่อโฆษณาผา่น
สื่อออนไลน์ 

3.686 
 

.002* 
 

คู่ที ่1 คอืตวัเลอืก 26-30 ปี กบั
ตวัเลอืก 46-50 ปี  

คู่ที ่2 คอืตวัเลอืก 36-40 ปี กบั
ตวัเลอืก 46-50 ปี  

คู่ที ่3 คอืตวัเลอืก 46-50 ปี กบั 
ตวัเลอืก 26-30 ปี  

คู่ที ่4 คอืตวัเลอืก 46-50 ปี กบั 
ตวัเลอืก 36-40 ปี 

กลุ่มที ่1 ประกอบดว้ยตวัเลอืก 
อายุ 46-50 ปี 

กลุ่มที ่2 ประกอบดว้ยตวัเลอืก 
อายุ ต ่ากว่า 20 ปี,20 – 25 ปี,  

31 – 35 ปี, 26 – 30 ปี,  
41 – 45 ปี, และ 36 – 40 ปี 

-สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก 26-30 ปี, 
36-40 ปี, 41-45 ปี 

-ต ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก ต ่ากว่า 20 ปี
, 20-25 ปี, 31-35 ปี, 46-

50  ปี 
 

 
 
 
 

 
อาย ุ

รา้นดอกไมท้ีม่ ี
ชื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.647 
 

.692 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่อายุทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 

พบว่าอายุไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 

 
 
 
 

 อาย ุ

มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ

แตกต่างจากรา้น
อื่น 

.637 
 

.700 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่อายุทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 

พบว่าอายุไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 

 
 
 
 

 อาย ุ
ตดัสนิใจดว้ย

ตนเอง 
.989 

 
.434 

 
ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 

 
ไมพ่บกลุม่อายุทีม่คีวามแตกตา่งกนั 

 
พบว่าอายุไมม่คีวาม

แตกต่างกนั 
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ก. ตารางสรปุการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นเชิงลกัษณะ และตวัแปรตามเชิง

ปริมาณ ด้วยสถิติ ANOVA (ต่อ) 

 
สมมต ิ
ฐานที ่ 

H0 : ตวัแปรตน้ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดบั
นยั 

ส าคญั 

ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั
ของค่าเฉลีย่ตวัแปรตามเมื่อ

เปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรของ
ตวัแปรตน้ทลีะคู่  

(Multiple Comparison) 

การจดักลุม่ตวัเลอืกของตวัแปร
ตน้ตามคา่เฉลีย่ของตวัแปรตาม 

(Homogenous Subsets) 

การจ าแนกตวัเลอืกของ 
ตวัแปรตน้ทีม่คี่าเฉลีย่ 
ตวัแปรตาม สูง หรอื ต ่า

กว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ค าถามที่
เป็นตวัแปร
ตน้ 
ตวแปรตน 

ค าถามทีเ่ป็น 
ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 อาย ุ
ตามค าแนะน า
ของเพื่อน/บุคคล

ทีน่บัถอื 

.561 
 

.716 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่อายุทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 

พบว่าอายุไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 

 
 
 
 

 
อาย ุ

ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารมรีปูแบบ

ตรงตามที่
คาดหวงั 

3.306 
 

.004* 
 

คู่ที ่1 คอืตวัเลอืก ต ่ากว่า 20 ปี 
กบัตวัเลอืก 26-30 ปี  

คู่ที ่2 คอืตวัเลอืก 26-30 ปี กบั
ตวัเลอืก ต ่ากว่า 20 ปี  

ไมพ่บกลุม่อายุทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 

-สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก 26-30 ปี, 

31-35 ปี, 36-40 ปี,41-45 
ปี -ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 
เมื่อเป็นตวัเลอืก 20 ปี, 
20-25 ปี, 46-50  ปี 

 
 
 
 

 อาย ุ

กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวามภกัดี

ยาวนาน 

2.377 
 

.031* 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่อายุทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 

-สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก 26-30 ปี, 

31-35 ปี, 36-40 ปี,41-45 
ปี -ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 
เมื่อเป็นตวัเลอืก ต ่ากวา่ 
20 ปี, 20-25 ปี, 46-50  ปี 

หมายเหต:ุ * คอื มรีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนีัยส าคญัทางสถติ ิ(Graph Means) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  2 แสดงผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้านพฤตกิรรม
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้จ าแนกตามอาย ุ
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ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิลกัษณะ และตวัแปรตามเชงิปรมิาณ 
ดว้ยสถติ ิANOVA 

 
สมมต ิ
ฐานที ่ 

H0 : ตวัแปรตน้ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดบั
นยั 

ส าคญั 

ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั
ของค่าเฉลีย่ตวัแปรตามเมื่อ

เปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรของ
ตวัแปรตน้ทลีะคู่  

(Multiple Comparison) 

การจดักลุม่ตวัเลอืกของตวัแปร
ตน้ตามคา่เฉลีย่ของตวัแปรตาม 

(Homogenous Subsets) 

การจ าแนกตวัเลอืกของ 
ตวัแปรตน้ทีม่คี่าเฉลีย่ 
ตวัแปรตาม สูง หรอื ต ่า

กว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ค าถามที่
เป็นตวัแปร
ตน้ 
ตวแปรตน 

ค าถามทีเ่ป็น 
ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 อาชพี 

ซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิาร

เพราะความชอบ
ส่วนบุคคล 

4.334 
 

.001* 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่อาชพีทีม่คีวามแตกตา่ง
กนั 
 

-สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก ขา้ราชการ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ,
พนกังานบรษิทัเอกชน,
ประกอบธรุกจิสว่นตวั  

-ต ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก นกัเรยีน/นกั
ศกึษา,พ่อบา้น/แมบ่า้น/
ว่างงานและอาชพีอื่นๆ 

 
 
 
 

 อาชพี 

ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

3.645 
 

.004* 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่อาชพีทีม่คีวามแตกตา่ง
กนั 
 

-สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก ขา้ราชการ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ,
พนกังานบรษิทัเอกชน,
ประกอบธรุกจิสว่นตวั  

-ต ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก นกัเรยีน/นกั
ศกึษา,พ่อบา้น/แมบ่า้น/
ว่างงานและอาชพีอื่นๆ 

 
 
 
 

 
อาชพี 

คน้หาขอ้มลูจาก
แหล่งบุคคลเชน่ 
ครอบครวั ญาต ิ
มติร เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก

หน้า 

2.182 
 

.058 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่อาชพีทีม่คีวามแตกตา่ง
กนั 

พบว่าอาชพีไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 
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ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิลกัษณะ และตวัแปรตามเชงิปรมิาณ ดว้ย
สถติ ิANOVA (ต่อ) 

สมมต ิ
ฐานที ่ 

H0 : ตวัแปรตน้ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดบั
นยั 

ส าคญั 

ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั
ของค่าเฉลีย่ตวัแปรตามเมื่อ

เปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรของ
ตวัแปรตน้ทลีะคู่  

(Multiple Comparison) 

การจดักลุม่ตวัเลอืกของตวัแปร
ตน้ตามคา่เฉลีย่ของตวัแปรตาม 

(Homogenous Subsets) 

การจ าแนกตวัเลอืกของ 
ตวัแปรตน้ทีม่คี่าเฉลีย่ 
ตวัแปรตาม สูง หรอื ต ่า

กว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ค าถามที่
เป็นตวัแปร
ตน้ 
ตวแปรตน 

ค าถามทีเ่ป็น 
ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 อาชพี 

คน้หาขอ้มลูจาก
แหล่งสาธารณะ 
สื่อโฆษณาผา่น
สื่อออนไลน์ 

4.570 
 

.001* 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
ไมพ่บกลุม่อาชพีทีม่คีวามแตกตา่ง

กนั 

-สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก ขา้ราชการ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ,
พนกังานบรษิทัเอกชน 

-ต ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก นกัเรยีน/นกั
ศกึษา,พ่อบา้น/แมบ่า้น/
ว่างงาน,ประกอบธรุกจิ
ส่วนตวั,อาชพีอื่นๆ 

  
 
 
 

 อาชพี 

รา้นดอกไมท้ีม่ ี
ชื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

2.608 
 

.026* 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่อาชพีทีม่คีวามแตกตา่ง
กนั 
 

-สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก ขา้ราชการ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ,
พนกังานบรษิทัเอกชน,
ประกอบธรุกจิสว่นตวั 

-ต ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก นกัเรยีน/นกั
ศกึษา,พ่อบา้น/แมบ่า้น/
ว่างงาน,อาชพีอื่นๆ 

 
 
 
 

 
อาชพี 

มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ

แตกต่างจากรา้น
อื่น 

1.615 
 

.158 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่อาชพีทีม่คีวามแตกตา่ง
กนั 
 

พบว่าอาชพีไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 

 
 
 
 

 
อาชพี 

ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

2.140 
 

.062 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่อาชพีทีม่คีวามแตกตา่ง
กนั 
 

พบว่าอาชพีไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 
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ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิลกัษณะ และตวัแปรตามเชงิปรมิาณ ดว้ย
สถติ ิANOVA (ต่อ) 

 
สมมต ิ
ฐานที ่ 

H0 : ตวัแปรตน้ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดบั
นยั 

ส าคญั 

ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั
ของค่าเฉลีย่ตวัแปรตามเมื่อ

เปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรของ
ตวัแปรตน้ทลีะคู่  

(Multiple Comparison) 

การจดักลุม่ตวัเลอืกของตวัแปร
ตน้ตามคา่เฉลีย่ของตวัแปรตาม 

(Homogenous Subsets) 

การจ าแนกตวัเลอืกของ 
ตวัแปรตน้ทีม่คี่าเฉลีย่ 
ตวัแปรตาม สูง หรอื ต ่า

กว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ค าถามที่
เป็นตวัแปร
ตน้ 
ตวแปรตน 

ค าถามทีเ่ป็น 
ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 อาชพี 
ตามค าแนะน า
ของเพื่อน/บุคคล

ทีน่บัถอื 

1.818 
 

.111 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่อาชพีทีม่คีวามแตกตา่ง
กนั 
 

พบว่าอาชพีไมม่คีวาม
แตกต่างกนั 

 
 
 
 

 อาชพี 

ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารมรีปูแบบ

ตรงตามที่
คาดหวงั 

6.571 
 

.000* 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 

ไมพ่บกลุม่อาชพีทีม่คีวามแตกตา่ง
กนั 
 

-สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก ขา้ราชการ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ,
พนกังานบรษิทัเอกชน

,พ่อบา้น/แมบ่า้น/ว่างงาน,
ประกอบธรุกจิสว่นตวั -ต ่า
กว่าค่าเฉลีย่รวม เมื่อเป็น
ตวัเลอืก นกัเรยีน/นกั
ศกึษา,อาชพีอื่นๆ 

 
 
 
 

 อาชพี 

กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวามภกัดี

ยาวนาน 

4.308 
 

.001* 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่อาชพีทีม่คีวามแตกตา่ง
กนั 
 

-สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก ขา้ราชการ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ,
พนกังานบรษิทัเอกชน,
ประกอบธรุกจิสว่นตวั 

-ต ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก นกัเรยีน/นกั
ศกึษา,พ่อบา้น/แมบ่า้น/
ว่างงาน,อาชพีอื่นๆ 

หมายเหต:ุ * คอื มรีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนีัยส าคญัทางสถติ ิ(Graph Means)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3 แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ดา้นพฤตกิรรม ในการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้ จ าแนกตามอาชีพ 
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ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิลกัษณะ และตวัแปรตามเชงิปรมิาณ 
ดว้ยสถติ ิANOVA 

 
สมมต ิ
ฐานที ่ 

H0 : ตวัแปรตน้ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดบั
นยั 

ส าคญั 

ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั
ของค่าเฉลีย่ตวัแปรตามเมื่อ

เปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรของ
ตวัแปรตน้ทลีะคู่  

(Multiple Comparison) 

การจดักลุม่ตวัเลอืกของตวัแปร
ตน้ตามคา่เฉลีย่ของตวัแปรตาม 

(Homogenous Subsets) 

การจ าแนกตวัเลอืกของ 
ตวัแปรตน้ทีม่คี่าเฉลีย่ 
ตวัแปรตาม สูง หรอื ต ่า

กว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ค าถามที่
เป็นตวัแปร
ตน้ 
ตวแปรตน 

ค าถามทีเ่ป็น 
ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 สถานภาพ
สมรส 

ซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิาร

เพราะความชอบ
ส่วนบุคคล 

1.382 
 

.250 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่สถานภาพสมรสทีม่คีวาม
แตกต่างกนั 

พบว่าสถานภาพสมรสไม่
มคีวามแตกต่างกนั 

 
 
 
 

 สถานภาพ
สมรส 

ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

1.881 
 

.134 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่สถานภาพสมรสทีม่คีวาม
แตกต่างกนั 

พบว่าสถานภาพสมรสไม่
มคีวามแตกต่างกนั 

 
 
 
 

 
สถานภาพ
สมรส 

คน้หาขอ้มลูจาก
แหล่งบุคคลเชน่ 
ครอบครวั ญาต ิ
มติร เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก

หน้า 

.238 
 

.870 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่สถานภาพสมรสทีม่คีวาม
แตกต่างกนั 

พบว่าสถานภาพสมรสไม่
มคีวามแตกต่างกนั 
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ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิลกัษณะ และตวัแปรตามเชงิปรมิาณ ดว้ย
สถติ ิANOVA (ต่อ) 

สมมต ิ
ฐานที ่ 

H0 : ตวัแปรตน้ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดบั
นยั 

ส าคญั 

ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั
ของค่าเฉลีย่ตวัแปรตามเมื่อ

เปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรของ
ตวัแปรตน้ทลีะคู่  

(Multiple Comparison) 

การจดักลุม่ตวัเลอืกของตวัแปร
ตน้ตามคา่เฉลีย่ของตวัแปรตาม 

(Homogenous Subsets) 

การจ าแนกตวัเลอืกของ 
ตวัแปรตน้ทีม่คี่าเฉลีย่ 
ตวัแปรตาม สูง หรอื ต ่า

กว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ค าถามที่
เป็นตวัแปร
ตน้ 
ตวแปรตน 

ค าถามทีเ่ป็น 
ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 สถานภาพ
สมรส 

คน้หาขอ้มลูจาก
แหล่งสาธารณะ 
สื่อโฆษณาผา่น
สื่อออนไลน์ 

.454 
 

.715 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
ไมพ่บกลุม่สถานภาพสมรสทีม่คีวาม

แตกต่างกนั 

พบว่าสถานภาพสมรสไม่
มคีวามแตกต่างกนั 

 
 
 
 

 สถานภาพ
สมรส 

รา้นดอกไมท้ีม่ ี
ชื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

3.424 
 

.018* 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่สถานภาพสมรสทีม่คีวาม
แตกต่างกนั 

-สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก  
สมรส,หย่ารา้ง 

-ต ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก โสด,หมา้ย 

 
 
 
 

 

สถานภาพ
สมรส 

มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ

แตกต่างจากรา้น
อื่น 

2.599 
 

.053 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่สถานภาพสมรสทีม่คีวาม
แตกต่างกนั 

พบว่าสถานภาพสมรสไม่
มคีวามแตกต่างกนั 

 
 
 
 

 
สถานภาพ
สมรส 

ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

.378 
 

.769 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่สถานภาพสมรสทีม่คีวาม
แตกต่างกนั 

พบว่าสถานภาพสมรสไม่
มคีวามแตกต่างกนั 
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ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิลกัษณะ และตวัแปรตามเชงิปรมิาณ ดว้ย
สถติ ิANOVA (ต่อ) 

 
สมมต ิ
ฐานที ่ 

H0 : ตวัแปรตน้ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดบั
นยั 

ส าคญั 

ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั
ของค่าเฉลีย่ตวัแปรตามเมื่อ

เปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรของ
ตวัแปรตน้ทลีะคู่  

(Multiple Comparison) 

การจดักลุม่ตวัเลอืกของตวัแปร
ตน้ตามคา่เฉลีย่ของตวัแปรตาม 

(Homogenous Subsets) 

การจ าแนกตวัเลอืกของ 
ตวัแปรตน้ทีม่คี่าเฉลีย่ 
ตวัแปรตาม สูง หรอื ต ่า

กว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ค าถามที่
เป็นตวัแปร
ตน้ 
ตวแปรตน 

ค าถามทีเ่ป็น 
ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 
สถานภาพ
สมรส 

ตามค าแนะน า
ของเพื่อน/บุคคล

ทีน่บัถอื 

1.275 
 

.284 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่สถานภาพสมรสทีม่คีวาม
แตกต่างกนั 

พบว่าสถานภาพสมรสไม่
มคีวามแตกต่างกนั 

 
 
 
 

 สถานภาพ
สมรส 

ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารมรีปูแบบ

ตรงตามที่
คาดหวงั 

1.139 
 

.335 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
ไมพ่บกลุม่สถานภาพสมรสทีม่คีวาม

แตกต่างกนั 

พบว่าสถานภาพสมรสไม่
มคีวามแตกต่างกนั 

 
 
 
 

 สถานภาพ
สมรส 

กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวามภกัดี

ยาวนาน 

4.308 
 

.046* 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่สถานภาพสมรสทีม่คีวาม
แตกต่างกนั 

-สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก สมรส 

-ต ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก โสด,หย่ารา้ง

,หมา้ย 

หมายเหต:ุ * คอื มรีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

 

 



315 
 

 

ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนีัยส าคญัทางสถติ ิ(Graph Means)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4 แสดงผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้านพฤตกิรรม
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้จ าแนกตามสถานภาพ 
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ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิลกัษณะ และตวัแปรตามเชงิปรมิาณ 
ดว้ยสถติ ิANOVA 

 
สมมต ิ
ฐานที ่ 

H0 : ตวัแปรตน้ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดบั
นยั 

ส าคญั 

ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั
ของค่าเฉลีย่ตวัแปรตามเมื่อ

เปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรของ
ตวัแปรตน้ทลีะคู่  

(Multiple Comparison) 

การจดักลุม่ตวัเลอืกของตวัแปร
ตน้ตามคา่เฉลีย่ของตวัแปรตาม 

(Homogenous Subsets) 

การจ าแนกตวัเลอืกของ 
ตวัแปรตน้ทีม่คี่าเฉลีย่ 
ตวัแปรตาม สูง หรอื ต ่า

กว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ค าถามที่
เป็นตวัแปร
ตน้ 
ตวแปรตน 

ค าถามทีเ่ป็น 
ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

ซือ้ผลติภณัฑ์
และบรกิาร

เพราะความชอบ
ส่วนบุคคล 

1.751 
 

.125 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีม่ ี
ความแตกต่างกนั 

พบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ไมม่คีวามแตกตา่งกนั 

 
 
 
 

 รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

ตอ้งการซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไวเ้ซอร์
ไพรสค์นพเิศษ
ในวนัพเิศษ 

.838 
 

.524 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีม่ ี
ความแตกต่างกนั 

พบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ไมม่คีวามแตกตา่งกนั 

 
 
 
 

 
รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

คน้หาขอ้มลูจาก
แหล่งบุคคลเชน่ 
ครอบครวั ญาต ิ
มติร เพื่อนบา้น 
หรอืคนแปลก

หน้า 

.683 
 

.636 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีม่ ี
ความแตกต่างกนั 

พบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ไมม่คีวามแตกตา่งกนั 
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ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิลกัษณะ และตวัแปรตามเชงิปรมิาณ ดว้ย
สถติ ิANOVA (ต่อ) 

สมมต ิ
ฐานที ่ 

H0 : ตวัแปรตน้ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดบั
นยั 

ส าคญั 

ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั
ของค่าเฉลีย่ตวัแปรตามเมื่อ

เปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรของ
ตวัแปรตน้ทลีะคู่  

(Multiple Comparison) 

การจดักลุม่ตวัเลอืกของตวัแปร
ตน้ตามคา่เฉลีย่ของตวัแปรตาม 

(Homogenous Subsets) 

การจ าแนกตวัเลอืกของ 
ตวัแปรตน้ทีม่คี่าเฉลีย่ 
ตวัแปรตาม สูง หรอื ต ่า

กว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ค าถามที่
เป็นตวัแปร
ตน้ 
ตวแปรตน 

ค าถามทีเ่ป็น 
ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

คน้หาขอ้มลูจาก
แหล่งสาธารณะ 
สื่อโฆษณาผา่น
สื่อออนไลน์ 

.598 
 

.702 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
ไมพ่บกลุม่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีม่ ี

ความแตกต่างกนั 

พบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ไมม่คีวามแตกตา่งกนั 

 
 
 
 

 รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

รา้นดอกไมท้ีม่ ี
ชื่อเสยีงมา
ยาวนาน 
น่าเชื่อถอื 

.961 
 

.443 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีม่ ี
ความแตกต่างกนั 

พบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ไมม่คีวามแตกตา่งกนั 

 
 
 
 

 

รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

มโีปรโมชัน่ที่
น่าสนใจและ

แตกต่างจากรา้น
อื่น 

.663 
 

.652 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีม่ ี
ความแตกต่างกนั 

พบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ไมม่คีวามแตกตา่งกนั 

 
 
 
 

 
รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

ตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง 

2.001 
 

.080 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีม่ ี
ความแตกต่างกนั 

พบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ไมม่คีวามแตกตา่งกนั 
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ก. ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้เชงิลกัษณะ และตวัแปรตามเชงิปรมิาณ 
ดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ) 

 
สมมต ิ
ฐานที ่ 

H0 : ตวัแปรตน้ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดบั
นยั 

ส าคญั 

ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั
ของค่าเฉลีย่ตวัแปรตามเมื่อ

เปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรของ
ตวัแปรตน้ทลีะคู่  

(Multiple Comparison) 

การจดักลุม่ตวัเลอืกของตวัแปร
ตน้ตามคา่เฉลีย่ของตวัแปรตาม 

(Homogenous Subsets) 

การจ าแนกตวัเลอืกของ 
ตวัแปรตน้ทีม่คี่าเฉลีย่ 
ตวัแปรตาม สูง หรอื ต ่า

กว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ค าถามที่
เป็นตวัแปร
ตน้ 
ตวแปรตน 

ค าถามทีเ่ป็น 
ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 
รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

ตามค าแนะน า
ของเพื่อน/บุคคล

ทีน่บัถอื 

.426 
 

.831 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีม่ ี
ความแตกต่างกนั 

พบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ไมม่คีวามแตกตา่งกนั 

 
 
 
 

 รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารมรีปูแบบ

ตรงตามที่
คาดหวงั 

3.817 
 

.003* 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
ไมพ่บกลุม่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีม่ ี

ความแตกต่างกนั 

-สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก 20,001 - 
30,000  บาท , 30,001 - 
40,000  บาท, 40,001 - 
50,000  บาท,60,001  

บาทขึน้ไป 
-ต ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก 20,000  

บาท หรอืต ่ากว่า, 50,001 
- 60,000  บาท 

 
 
 
 

 รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

กลบัมาซือ้
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจาก
บรษิทัมากขึน้
และมคีวามภกัดี

ยาวนาน 

2.556 
 

.029* 
 

ไมพ่บคู่ทีม่คีวามแตกต่าง 
 

ไมพ่บกลุม่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีม่ ี
ความแตกต่างกนั 

-สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก 20,001 - 
30,000 บาท, 30,001 - 
40,000  บาท, 40,001 - 

50,000  บาท 
-ต ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม เมื่อ
เป็นตวัเลอืก 20,000  

บาท หรอืต ่ากว่า, 50,001 
- 60,000  บาท, 60,001 

บาทขึน้ไป 

หมายเหต:ุ * คอื มรีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
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ข. กราฟเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรทีพ่บว่ามนีัยส าคญัทางสถติ ิ(Graph Means) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  5  แสดงผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้านพฤตกิรรม
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้ดอกไม ้จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนของท่าน 
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