
 
 

การศึกษา การแบง่กลุ่มสภุาพสตรีโดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมการซ้ือ 
และความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดบริการกระเป๋า 

แบรนดเ์นมย่ีห้อหลยุส ์วิตตอง 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

วนัวิสา  รตันเจริญทรพัย ์

 
 
 
 
 
 

 
 

 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ปีการศึกษา  2556 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 



 
 

การศึกษา การแบง่กลุ่มสภุาพสตรีโดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมการซ้ือ 
และความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดบริการกระเป๋า 

แบรนดเ์นมย่ีห้อหลยุส ์วิตตอง 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

นางสาววนัวิสา  รตันเจริญทรพัย ์

 
 
 
 
 
 

 
 

 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ปีการศึกษา  2556 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 



И■■on■ ■lnttη n%n■ηo■ 日q%LOJ

」。紹n躙

嬌 側側η

gη ttη■%η

nη,anunη、L」 lh晨旅nηwgq顎 o日li島橘

繭跳w1011・ Nnηう亀QLι139.|"デ。■olnda l

由 跳因gttηηohη■qよう0」号nηin■ L]η LL」う執ざ

臥Nゴ偽ИQttξ 69900  ■

跳ηl mη札竜m論跳nittη ttξ  
°

lJ,■■■5in句 脚場η」乱鯛q     :

n■ ,句 9nη,        |

。ηttη ,」 |.,論弓誂山5ヽ,NI■

2556          1               1  ‐

……自……よっ笥齢ポnM
(00旬niJ。■.006軌 」可5繭測

)

0■■η■田η」号n讐■

宙n■■lnttη

漁 6qうη8η O日 測場ηらη ttη  o日 Ⅵanη■∩ηlη 8o%脚 ql'子膏unη、6nυη″跳∩iη ″っ日Q ttLa o

L]ltgnttИ 跳(割 0蠅 nη、何n υηqηぉηQnttqil」 、Иηう■in3脚 ⅥηlJntИ  9 ξnttηっυηnη、旬9nl■

_九_町.中悧雨η論甲ヽ
(電り■80η ttQヽηttη 」ヽ01.nttf 6跳ηilnt何何

)

Ⅳノ
ー

因anttη ttnη,m¶η

(■ 00qη g9■■つ■,」仏01oⅦ nη う号日影νl■1)

nttЬttn■■Nn■■galJnη■anttη n%。 ..9■ 8o%L00



 
 

หวัข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศกึษาการแบ่งกลุ่มสุภาพสตรโีดยใชป้จัจยั 
ดา้นพฤตกิรรมการซือ้และความพงึพอใจต่อ 
ส่วนผสมทางการตลาดบรกิารกระเป๋าแบรนด ์
เนมยีห่อ้หลุยส ์วติตอง 

ช่ือผูศึ้กษา     นางสาววนัวสิา  รตันเจรญิทรพัย ์ 

ปริญญา     บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  

สาขาวิชา     การจดัการ  

อาจารยท่ี์ปรึกษา  อาจารย ์ดร.อศัวณิ ปสุธรรม 

ปีการศึกษา     2556 
_______________________________________________________________________  

 

บทคดัย่อ 
 

การศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเอง เรื่อง การแบ่งกลุ่มสุภาพสตรโีดยใชป้จัจยัดา้นพฤตกิรรม
การซือ้และความพงึพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดบรกิารกระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตอง 

มวีตัถุประสงค ์ คอื  
1. เพื่อจดัแบ่งกลุ่มความพงึพอใจของลกูคา้สุภาพสตร ีตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิาร

ในการตดัสนิใจซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตอง 
2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของลกูคา้สุภาพสตรทีีซ่ือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์      

วติตอง 
3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของของลกูคา้สุภาพสตรทีีซ่ือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์ 

วติตอง   
การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่าง 200 คน ลูกคา้สุภาพสตรทีี่ซื้อกระเป๋า  

แบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 สาขา ในกรุงเทพมหานคร คอื    
1. สยามพารากอน 2. เอราวณั 3. เกสรพลาซ่า 4. โรงแรมโอเรยีลเตล็ และ 5. ดเิอม็โพเรยีม ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และน าข้อมูลไปวิเคราะห์หาค่าสถิติด้วยเครื่อง
คอมพวิเตอร ์โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวเิคราะหก์ลุ่ม (Cluster Analysis)  



จ 
 

ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มอีายุระหว่าง 31 - 40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 
36.00 ส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิส่วนตวั คดิเป็นรอ้ยละ 36.00 และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 30,000 
บาทขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 42.0 ส่วนใหญ่ซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่้อหลุยส ์วติตองเพื่อไว้ใชเ้อง   
ปีทีผ่่านมาไม่ได้ซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตอง ในช่วงเทศกาลมผีลต่อการซือ้กระเป๋า  
แบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตอง  ซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตองเพื่อความดูดทีางสงัคม 
ในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลุยส์ วติตองค านึงถงึด้านตราสนิค้า ส่วนใหญ่ซื้อกระเป๋าแบรนด์
เนมยีห่อ้หลุยส ์วติตองทีร่า้นหิว้สนิคา้แบรนดเ์นม บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้กระเป่าแบรนดเ์นม
ยีห่้อ หลุยส ์วติตองคอืเพื่อน หากผลติภณัฑ์มกีารปรบัขึน้ราคายงัคงซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่้อ
หลุยส ์วติตอง ส่วนใหญ่เลอืกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลุยส์ วติตองลายโมโนแกรม (Monogram) 
และหาขอ้มลูเกีย่วกบักระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตองจาก Internet หรอืสื่อ Online 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองเรื่องนี้ส าเรจ็ไปได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.อศัวณิ 
ปสุธรรม อาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเองทีไ่ด้ใหค้วามกรุณาแนะน า ตรวจตราและ
แกไ้ขเนื้อหา ตลอดจนใหก้ าลงัใจในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สงูไว ้ณ โอกาสน้ี 
        ขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครวั และบุคคลรอบข้างที่เป็นก าลงัใจให้และเป็นเสมอืน
ครอบครวั เพื่อนนักศึกษาปรญิญาโททุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ คอยเป็นแรงผลกัดนัให้
ประสบความส าเรจ็ในการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา 
        ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ - คุณแม่ ที่ใหก้ารสนับสนุนในการศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทและ
ขอบคุณเพื่อนๆรวมถึงพี่ๆน้องๆในชัน้เรยีนทุกคนของข้าพเจ้าที่ได้ให้ก าลงัใจเสมอมาตลอด
ระยะเวลาในการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรือ่งนี้ 

ขอขอบพระคุณ เจา้หน้าทีบ่ณัฑติทีช่่วยด าเนินการประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  
สุดท้ายนี้ทางผู้จดัท าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์
ส าหรบัท่านทีส่นใจเพื่อน าไปใชใ้นการประกอบความรูใ้นอนาคต  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
 ปจัจุบนัสงัคมไทยมกีารเปลีย่นแปลงในการด าเนินชวีติจากสงัคมดัง้เดมิไปสู่การใชช้วีติ
แบบสงัคมตะวนัตกอย่างต่อเนื่องมากขึ้น โดยเฉพาะในรูปแบบการแต่งกาย การรบัประทาน
อาหาร ความบนัเทงิ ความต้องการสนิค้าและบรกิารไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม อาหาร ฟาสต์ฟู้ด 
การดูภาพบนต์ การแต่งกายซึ่งได้รบัการตอบรบัจากสงัคมไทยได้เป็นอย่างด ีการที่กระแส
วัฒนธรรมตะวันตกหลัง่ไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่ อง  เนื่องจากการรบักระแส
โลกาภอวิฒัน์ของโลกตะวนัตก โดยเฉพาะดา้นการบรโิภค ค่านิยมในการใช้สนิค้าที่น าเขา้จาก
ต่างประเทศ ถ้าเป็นยีห่อ้แบรนดเ์นมจะไดร้บัความนิยมอย่างมาก เพราะผูบ้รโิภคซึง่ไดแ้ก่ กลุ่ม
ไฮโซ กลุ่มดารา หรือกลุ่มวัยรุ่น จะคลัง่ไคล้และติดตามผลงานของดีไซเนอร์ต่างประเทศ
ตลอดเวลา นกัดไีซเนอรเ์องกไ็ม่หยุดนิ่งทีจ่ะผลติผลงานออกมาทุกฤดูกาล เพื่อตอบสนองความ
พงึพอใจของคนที่ต้องการอวดรวยในการใช้ชวีติ ความหรหูราฟุ่มเฟ่ือย และความทนัสมยั ซึ่ง
สนิค้าที่เป็นที่นิยมกนัมาก ได้แก่ กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผ้า นาฬกิา เป็นต้น (สมพงษ์ จติระดบั, 
2547: 1)  
 นอกจากนี้ยงัพบว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ที่มี
การเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งต่อเนื่อง ส่งผลใหย้อดขายสนิคา้ประเภททีม่ตีราหรหูราสูงขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง จากงานวจิยัของ Chandha and Husband (2006) ระบุว่า ในปี 2005 ยอดสนิค้า     
แบรนดห์รใูนประเทศไทยมมีลูค่าถงึ 300 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ส่วนมากเป็นการขายผ่านทางหา้ง 
สยามพารากอน เกสรพลาซ่า เอม็โพเรยีม และโรงแรมโอเรยีลเตล็ ดว้ยกระแสบรโิภคนิยมและ
การวดัค่าของคนจากวตัถุของสงัคมไทยในยคุปจัจบุนัน้ี  คงไมแ่ปลกทีส่นิคา้มยีีห่อ้ราคาแพงและ
ได้รบัความนิยมจากคนส่วนใหญ่ที่รู้จกักนัในนามสนิค้า “แบรนด์เนม” โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
“กระเป๋า” ไดเ้ขา้มามบีทบาทในชวีติของใครหลายๆคน มากกว่าการเป็นสิง่ของเครื่องใช ้หากยงั
เป็นเครื่องวดัความมัง่ม ีเพราะทุกวนันี้คนในสงัคมต่างยดึตดิอยู่กบัค่านิยมทางวตัถุ อย่างไรก็
ตามหากดูจากช่วงอายุที่หลากหลายของแต่ละคนที่ชื่นชอบแฟชัน่จะพบว่ารสนิยมนัน้ไม่ได้ถูก
จ ากดัดว้ยอาย ุ
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กระเป๋าแบรนดเ์นมตราสนิคา้ “หลุยส ์วติตอง” (Louis Vuitton) เป็นแบรนดท์ีก่ าเนิดขึน้
ทีป่ระเทศฝรัง่เศสเมื่อ ค.ศ. 1854 โดยหลุยส์ วติตอง มลัเลเทยีรน์ เป็นสนิคา้ทีไ่ม่เคยลดราคา 
แต่ก็มผีู้คนมากมายต้องการมไีว้ครอบครอง สนิค้า “หลุย วติตอง” จดัอยู่ในกลุ่มสนิค้าหรูหรา 
(Luxury Brand) ตลาดระดับสูง ซึ่งในประเทศไทยมีร้านจ าหน่ายอยู่ 5 สาขา ใน
กรุงเทพมหานคร คอื 1. สยามพารากอน 2. เอราวณั 3. เกสรพลาซ่า 4. โรงแรมโอเรยีลเตล็ 
และ 5. ดเิอม็โพเรยีม ด าเนินการโดย Louis Vuitton (Thailand) S.A & Etc. เป็นผูน้ าเขา้และ
จ าหน่าย โดยมสีนิคา้จ าหน่ายคอื สนิคา้เครื่องหนัง เสือ้ผา้ส าเรจ็รปู รองเทา้ เครื่องเขยีน สิง่ทอ 
เครื่องประดบั และนาฬกิา ปจัจุบนั หลุยส ์วติตอง มโีรงงานผลติทัง้หมด 13 แห่ง และมรีา้นคา้
จ าหน่ายสนิคา้มากกว่า 300 แห่ง กระจายอยู ่50 ประเทศทัว่โลก 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการศกึษาเรื่อง “การแบ่งกลุ่มสุภาพสตรโีดยใชป้จัจยัดา้น
พฤตกิรรมการซื้อและความพงึพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดบรกิารกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่้อ
หลุยส์ วติตอง” เพื่อจะได้ศึกษาว่ากลุ่มลูกค้าสุภาพสตรทีี่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อหลุยส ์  
วติตอง มพีฤติกรรมในการซื้อย่างไร และให้ระดบัความส าคญัในเรื่องปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดหรอืไม่ เพื่อจะไดน้ าเครื่องมอืส่วนผสมทางการตลาดไปใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม เป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  
1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อจดัแบ่งกลุ่มความพงึพอใจของลกูคา้สุภาพสตร ีตามส่วนผสมทางการตลาด
บรกิารในการตดัสนิใจซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตอง 

2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของลกูคา้สุภาพสตรทีีซ่ือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์ 
วติตอง 

3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของของลกูคา้สุภาพสตรทีีซ่ือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์ 
วติตอง 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ ลกูคา้สุภาพสตรทีีซ่ือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้
หลุยส ์วติตอง ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ธุรกจิทีศ่กึษา   ไดแ้ก่ กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตอง  
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1.4 ค านิยามศพัท์ 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในความหมายของค าและขอ้ความเฉพาะที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้

ผูว้จิยัขอใหค้ านิยามศพัทเ์ฉพาะต่างๆไวด้งันี้ 

ผูบ้รโิภค หมายถงึ ลูกค้าสุภาพสตรทีี่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อ หลุยส ์

วติตอง ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึชอบหรอืพอใจทีม่ต่ีอองคป์ระกอบและ
สิง่จงูใจในการซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ หลุยส ์วติตอง 
 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. ท าใหท้ราบการจดัแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคโดยใชป้จัจยัดา้นความพงึพอใจทางดา้นปจัจยั
ส่วนประสมการตลาดของลูกคา้สุภาพสตรทีีซ่ือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตอง 
 2. ท าใหท้ราบถงึลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เพื่อทีจ่ะสามารถรบัรูแ้ละอธบิายไดถ้งึ
ลกัษณะของประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัว่ามผีลต่อความพงึพอใจในการซือ้กระเป๋าแบรนด์
เนมยีห่อ้หลุยส ์วติตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

 

1.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรกลุ่มยอ่ย 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 

กลุ่มที ่3  

ประชากรทีจ่ะศกึษา 
ลกูคา้สุภาพสตรทีีซ่ือ้กระเป๋าแบรนด์

เนมยีห่อ้หลุยส ์วติตอง ในเขต
กรงุเทพมหานคร 

ตวัแปรทีจ่ะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย ( ขอ้มลูเชงิปรมิาณ ) 
- พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

- ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค โดยใชป้จัจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ความพงึพอใจดา้น

ผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจดา้นราคา ความพงึพอใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ความพงึพอใจดา้นส่งเสรมิการตลาด ความพงึพอใจดา้นบุคลากร และความพงึ

พอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การศกึษาเรือ่ง “การแบ่งกลุ่มสุภาพสตรโีดยใชป้จัจยัดา้นพฤตกิรรมการซือ้และความพงึ
พอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดบริการกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อหลุยส์ วิตตอง” ผู้วิจยัได้
ท าการศึกษาค้นคว้าความรู้และได้ด าเนินการศกึษา แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อน ามาประกอบมาเป็นแนวคดิประกอบการวจิยั ดงันี้ 
 2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 2.3 แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมการตลาดบรกิาร (7P s) (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2547) อธบิายว่า
กลยุทธก์ารตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร (Marketing Mix 7P s) ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกของ
ผูบ้รโิภค ประกอบดว้ยปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ (Product) ปจัจยัดา้นราคา (Price) ปจัจยัดา้นการ
จดัจ าหน่าย (Place) ปจัจยัดา้นส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร
(Process) ปจัจยัด้านบุคลากรผู้ให้บรกิาร (People) ปจัจยัด้านการสรา้งและการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) โดยส่วนประกอบทุกตวัมคีวามเกี่ยวพนักนั 
และเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับผู้บรหิารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นน ้าหนักที่ปจัจยัใดมากกว่าเพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

1. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ (Product) หมายถงึ สิง่ใดสิง่หนึ่งทีถู่กน าเสนอสู่ตลาด เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และสรา้งคุณค่า (Value) และสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้
เกดิความพงึพอใจใหเ้กดิขึน้ โดยผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายแก่ลูกคา้ต้องมคีุณประโยชน์หลกั (Core 
Benefit) ต้องเป็นผลติภณัฑท์ีลู่กคา้คาดหวงั (Expected Product ) หรอืเกนิความคาดหวงั
(Augmented Product) รวมถงึการน าเสนอผลติภณัฑท์ีม่ศีกัยภาพ (Potential Product) เพื่อ
ความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต ผลติภณัฑท์ีน่ าเสนอขายอาจมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด้
ผลติภณัฑจ์งึประกอบดว้ยสนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์ร หรอืบุคคล 
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  2. ปจัจยัดา้นราคา (Price) หมายถงึ ต้นทุนของสนิคา้ทีลู่กคา้ต้องการสนิคา้ต้องจ่ายกบั
สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ๆ การก าหนดราคาสนิคา้เกดิจากการตัง้เป้ าหมายทางการคา้ว่าต้องการ
ก าไร ต้องการขยายส่วนครองตลาด ต้องการต่อสูก้บัคู่แข่งขนั หรอืเป้ าหมายอื่น การตัง้ราคา
ต้องไดร้บัการยอมรบัจากตลาดเป้าหมาย และสูก้บัคู่แข่งได้ รวมถงึเวลา ความพยายามในการ
ใชค้วามคดิ และการก่อพฤตกิรรมซึง่จะตอ้งจา่ยพรอ้มราคาสนิคา้ทีเ่ป็นตวัเงนิ 

3. ปจัจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถงึ กระบวนการท างานทีจ่ะท าใหส้นิคา้หรอื
บรกิารไปสู่ตลาดเพื่อใหผู้บ้รโิภคไดบ้รโิภคสนิคา้หรอืบรกิารตามทีต่้องการ โดยต้องพจิารณาถงึ
องคก์ารต่าง ๆ และท าเลทีต่ ัง้เพื่อใหอ้ยู่ในพื้นที่ทีเ่ขา้ถงึลูกคา้ได้ หมายถงึ โครงสรา้งของ
ช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบนัและกิจกรรมที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภณัฑ์และบรกิารจาก
องคก์ารไปยงัตลาดหรอืผู้บรโิภค ใหเ้ป็นที่พอใจและประทบัใจของลูกคา้ ปจัจุบนัเทคโนโลยี
เจรญิขึน้ การส่งสนิคา้และบรกิารกง็า่ยขึน้ส าหรบัทัง้ผูผ้ลติและส าหรบัลกูคา้ 

4. ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ กจิกรรมสนับสนุนให้
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดใหแ้น่ใจว่าตลาดและผูบ้รโิภคเขา้ใจและใหคุ้ณค่าในสิง่ทีผู่ข้าย
เสนอโดยมเีครือ่งมอืทีส่ าคญั 4 ชนิด คอื 

4.1 การขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) เป็นการส่งเสรมิการตลาดทีด่ี
ทีสุ่ด แต่มคี่าใชจ้า่ยสงูทีสุ่ด 

4.2 การโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ ให้เขา้ถงึ
ผูบ้รโิภคกลุ่มใหญ่เหมาะกบัสนิคา้ทีต่อ้งการตลาดกวา้ง 

4.3 การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) เป็นการใชส้ื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ 
ใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคใหเ้กดิความตอ้งการในตวัสนิคา้ 

4.4 การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นกจิกรรม
ทีเ่น้นวตัถุประสงคก์ารใหบ้รกิารแก่สงัคม เพื่อเสรมิภาพพจน์ หรอืชดเชย เบีย่งเบนความรูส้กึ
ของผูบ้รโิภคต่อตวัผลติภณัฑ ์

5. ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) หมายถงึขัน้ตอนในการจดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร ซึง่จะต้องถูกต้อง รวดเรว็ เป็นทีพ่อใจและประทบัใจในความรูส้กึ
ของผูบ้รโิภค ซึง่เป็นการอาศยักระบวนการบางอยา่งเพื่อจดัส่งผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหก้บัลูกคา้ 
เพื่อใหเ้กดิความแตกต่าง 

6. ปจัจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร (People) หมายถงึ ผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์
ทัง้หมดซึ่งหมายรวมถึงทัง้ ลูกค้า บุคลากรที่จ าหน่าย และบุคคลที่ให้บรกิารหลงัการขาย
บุคลากรผูใ้หบ้รกิารจ าเป็นต้องคดัเลอืก ใหก้ารฝึกอบรม และมสีิง่จงูใจ เพื่อท าใหส้ามารถสรา้ง
ความพงึพอใจและเกดิความแตกต่างจากคู่แขง่ขนั 

7. ปจัจยัดา้นการสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) หมายถงึ การแสดงใหเ้หน็คุณภาพของบรกิารโดยผ่านการใชห้ลกัฐานทีม่องเห็น
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ไดเ้ช่น การสรา้งสภาพแวดลอ้มของสถานทีข่ององคก์ร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรอื
แผนกของพืน้ที่ รวมทัง้อุปกรณ์เครื่องมอืและเครื่องใชต่้าง ๆ ที่ใชใ้นการใหบ้รกิารทีส่ามารถ
ดงึดูดใจลูกคา้เพื่อให้ลูกค้ามองเหน็ภาพลกัษณ์หรอืคุณค่าของบรกิารที่ส่งมอบและที่เหนือกว่า
คู่แขง่ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 434 - 436) กล่าวว่าธุรกจิทีใ่หบ้รกิารจะใชส้่วนประสม

ทางการตลาด (Marketing Mix) หรอื 4P’s เช่นเดยีวกบัธุรกจิขายสนิคา้ซึง่ประกอบดว้ย (1) 
ผลติภณัฑ ์ (Product) (2) ราคา (Price) (3) สถานที ่ (Place) (4) การส่งเสรมิการตลาด 
(Promotion) และนอกจากนัน้ยงัต้องอาศยัเครื่องมอือื่นๆ เพิม่เตมิ ประกอบดว้ย (5) บุคคล 
(People) หรอื พนักงาน (Employees) ซึง่ต้องอาศยัการคดัเลอืก (Selection) การฝึกอบรม
(Training) การจงูใจ (Motivation) เพื่อใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ได้แตกต่าง
เหนือคู่แข่ง พนักงานต้องมคีวามสามารถ มทีศันคตทิีด่สีามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มคีวามคดิ
รเิริม่ มคีวามสารถในการแก้ปญัหา และสามารถสรา้งค่านิยมให้กบับรษิทั (6) การสรา้งและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and presentation) โดยพยายามสรา้ง
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management (TQM)) ตวัอย่าง โรงแรมต้องพฒันาลกัษณะ
ทางกายภาพและรูปแบบการให้บรกิาร เพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกค้า (Customer-Value 
Proposition) ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด ความรวดเรว็ หรอืผลประโยชน์อื่นๆ (7) 
กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ไดร้วดเรว็และสรา้งความ
พงึพอใจใหก้บัลกูคา้ (Customer Satisfaction) 

ส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดงัไดก้ล่าวแล้วว่าธุรกจิจะต้องตอบสนองความ
ต้องการของลูกคา้ ส่วนประสมทางการตลาด ทัง้ 7 ตวั ที่กล่าวมาเป็นมุมมองของธุรกจิที่
ใหบ้รกิาร การทีจ่ะบรหิารการตลาดของ ธุรกจิให ้ประสบความส าเรจ็นัน้ จะต้องพจิารณาถงึส่วน
ประสมการตลาดในมมุมองของลกูคา้ดว้ย (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2541: 81) 

1. คุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บั (Customer Value) ลูกคา้จะเลอืกใชบ้รกิารอะไรหรอืกบัใคร 
สิง่ทีลู่กคา้ใชพ้จิารณาเป็นหลกัคอื คุณค่าหรอืคุณประโยชน์ต่างๆ ทีจ่ะไดร้บัเมื่อเทยีบกบัเงนิที่
จา่ย ดงันัน้ธุรกจิตอ้งเสนอเฉพาะบรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  

2. ต้นทุน (Cost to Customer) ต้นทุนหรอืเงนิลูกคา้ยนิดทีีจ่ะจ่ายส าหรบับรกิารนัน้ 
ต้องคุม้ค่ากบับรกิารทีจ่ะได้ หากลูกคา้ยนิดจี่ายในราคาสูง แสดงว่าความคาดหวงัในบรกิารนัน้ 
ยอ่มสงูดว้ย ดงันัน้ในการตัง้ราคาค่าบรกิาร ธุรกจิจะต้องหาราคาทีลู่กค้ายนิดทีีจ่ะจ่ายใหไ้ด้ เพื่อ
น า ราคานัน้ไปใชใ้นการลดค่าใชจ้่ายต่างๆ ท าใหส้ามารถเสนอบรกิารในราคาทีล่กูคา้ยอมรบัได้ 

3. ความสะดวก (Convenience) ลูกคา้จะใชบ้รกิารกบัธุรกจิใด ธุรกจินัน้จะต้องสรา้ง
ความ สะดวกใหลู้กคา้ ไม่ว่าจะเป็นการตดิต่อสอบถามขอ้มลูและการไปใชบ้ริการ หากลูกคา้ไป
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ตดิต่อใช้ บรกิารได้ไม่สะดวก ธุรกจิจะต้องท าหน้าที่สรา้งความสะดวกด้วยการใหบ้รกิารถงึที่
บา้นหรอืทีท่ างานลกูคา้ 

4. การตดิต่อสื่อสาร (Communication) ลูกค้าย่อมต้องการได้รบัข่าวสารอนัเป็น
ประโยชน์จากธุรกจิ ในขณะเดยีวกนัลกูคา้กต็้องการตดิต่อธุรกจิเพื่อใหข้อ้มลู ความเหน็ หรอืขอ้
รอ้งเรยีน ธุรกจิจะตอ้งจดัหาสื่อทีเ่หมาะสมกบัลกูคา้เป้าหมาย เพื่อการใหแ้ละรบัขอ้มลูความเหน็
จากลูกค้า ดงันัน้การส่งเสรมิการตลาดทัง้หลายจะไม่ประสบความส าเรจ็เลยหากการสื่อสาร
ลม้เหลว  

5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ลูกค้าที่มาใช้บรกิารไม่ว่าจะเป็นบรกิารทีจ่ าเป็นหรอื
บรกิารทีฟุ่่มเฟือย เช่น ดา้นความงาม ลกูคา้ตอ้งการการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดจีากผูใ้หบ้รกิาร 
ตัง้แต่เริม่ก้าวเทา้แรกเขา้มาจนถงึก้าวออกจากรา้นนัน้ ไม่ว่าจะเป็นครัง้แรกหรอืครัง้ใดของการ
ใชบ้รกิารกต็าม หรอืไมว่่าจะเป็นพนกังานผูใ้ดทีใ่หบ้รกิารกต็าม  

6. ความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ (Completion) ลูกคา้มุ่งหวงัใหไ้ดร้บัการ
ตอบสนองความต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรกิารตดัผม ผมทีอ่อกมาจะต้องมี
ความเรยีบรอ้ย ตรงกบัความต้องการลูกคา้ หรอืการเขา้รกัษาอาการป่วย ไม่ว่าในโรงพยาบาล
ใดอาการป่วยจะต้องหาย ในแต่ละธุรกจิบรกิาร แมข้ัน้ตอนการให้บรกิารจะมคีวามซบัซ้อน
เพยีงใด ต้องจ้างพนักงานจ าวนมากมายเพยีงใด ลูกค้าไม่มสี่วนมารบัรู้ รูอ้ย่างเดยีวว่า
กระบวนการใหบ้รกิารตอ้งตอบสนองความตอ้งการอยา่งครบถว้น ไมข่าดตกบกพรอ่ง  

7. ความสบาย (Comfort) สิง่แวดลอ้มของการใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็นอาคาร เคาน์เตอร์
บรกิาร หอ้งน ้า ทางเดนิ ป้ายประชาสมัพนัธต์างๆ จะต้องสรา้งความสบายตาและความสบายใจ
ใหลู้กค้า โดยเฉพาะหากลูกคา้มาใช้บรกิารประเภทหรหูราฟุ่มเฟือย สิง่เหล่านัน้จะต้องท าให้
ความทุกขใ์จและความสบายกายไดบ้รรเทาเบาบางลงเช่นการนัง่ฟงัเพลงของลกูคา้  

จากทีอ่ธบิายมา สามารถเปรยีบเทยีบส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกจิและ
ของลกูคา้ไดด้งันี้ 
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ตารางที ่2.1 แสดงการเปรยีบเทยีบส่วนประสมทางการตลาดในมมุของธุรกจิและของลกูคา้ 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง ของธุรกจิ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง ของลกูคา้ 
1. ผลติภณัฑ ์(Product)  
2. ราคา (Price)  
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion)  
5. พนกังาน (People)  
6. กระบวนการใหบ้รกิาร (Process) 
7. สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ (Physical  
   Evidence) 

1. คุณค่าทีจ่ะไดร้บั (Customer Value)  
2. ตน้ทุน (Cost to Customer)  
3. ความสะดวก (Convenience)  
4. การตดิต่อสื่อสาร (Communication)  
5. การดแูลเอาใจใส่(Caring)  
6. ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ 
   (Completion)  
7. ความสบาย (Comfort) 

ทีม่า: ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2541). การบรหิารการตลาดยคุใหม.่ หน้า 82. 
ส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ตวันัน้ ทุกตวัลว้นมคีวามส าคญัอย่างยิง่ จะขาดตวัใดตวั

หนึ่งไปไม่ได้ พนักงานทีใ่หบ้รกิารจะท าหน้าทีส่ าคญัในการเชื่อมโยงส่วนประสมทางการตลาด
ตวัอื่นๆ ใหก้ลมกลนืกนัเป็นเนื้อเดยีวในการส่งมอบบรกิารใหลู้กคา้จากแนวคดิดงักล่าวขา้งต้น 
สรุปไดว้่า การบรกิารทีด่ตี้องมกีระบวนการทีด่ใีนทางปฏบิตัเิพื่อเกดิความพงึพอใจ ตามความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้โดยใชส้่วนประสมการตลาดเขา้ช่วย 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ยุทธยา ธรรมเจรญิ (2530: 2) ไดใ้ห้ค าจ ากดัความว่าพฤตกิรรมผู้บรโิภคหมายถงึ
กจิกรรมและขบวนการตดัสนิใจของบุคคลในอนัทีจ่ะประเมินผลและใหไ้ดม้าซึง่การใชส้นิคา้และ
บรกิาร 

Schiffman and Kanuk. (1994: 7) ไดก้ล่าวว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นพฤตกิรรมซึง่
บุคคลท าการคน้หาการซือ้การใชก้ารประเมนิผลและการใชจ้่ายในผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยคาด
ว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา 

Engel, Blackwell and Miniard. (1993: 5) ไดก้ล่าวเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่าเป็น 
กระบวนการตดัสนิใจและลกัษณะกจิกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อท าการประเมนิผลการจดัหาการ
ใชแ้ละการใชจ้า่ยเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร 
 Assael, H. (2004) ไดก้ล่าวว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื การแสดงออกทัง้ 5 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ การคน้หาขอ้มลู (Searching), การซือ้ (Purchasing), การใช ้(Using), การประเมนิผล
หลงัซื้อ (Evaluating) และ การทิ้ง (Displosing) สินค้าและบรกิาร ที่ผู้บรโิภคพึงพอใจและมี
ความตอ้งการ 
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โมเดลพฤติกรมผู้บริโภค 
ศริวิรรณเสรรีตัน์และคณะ (2541: 128) โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการศกึษาถงึเหตุ

จงูใจทีท่ าใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ดยเริม่ต้นจากการเกดิสิง่กระตุ้น (Stimulus) ทีท่ าให้
เกดิความต้องการจากนัน้สิง่กระตุ้นจะผ่านเขา้มาในความรูส้กึของผู้ซื้อซึ่งผู้ผลติหรอืผู้ขายไม่
สามารถคาดคะเนไดค้วามรูส้กึนึกคดิของผู้ซื้อจะไดร้บัอิทธพิลจากลกัษณะต่างๆของผู้ซื้อหรอื
การตดัสนิใจของผูซ้ือ้จุดเริม่ต้นของโมเดลนี้อยู่ที่มสีิง่กระตุ้น (Stimulus) ใหเ้กดิความต้องการ
ก่อนแลว้ท าใหเ้กดิการตอบสนองดงันี้โมเดลนี้จงึอาจเรยีกว่า S-R Theory 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่2.1 โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค S-R Theory 
ทีม่า: ศริวิรรณเสรรีตัน์และคณะ. 2541: 128 
 
 
 
 

 

สิง่กระตุน้ทางการ
ตลาด 
  - ผลติภณัฑ ์
  - ราคา 
  - การจดัจ าหน่าย 
  - การส่งเสรมิ
การตลาด 

 

สิง่กระตุน้อืน่ๆ 
  - เศรษฐกจิ 
  - เทคโนโลย ี
  - การเมอืง 
  - วฒันธรรม 
  - อื่นๆ 

 
 

กล่องด า หรอื 
ความรูส้กึนึก
คดิของผูซ้ือ้ 

การตอบสนองของผู้ซือ้ 

 
 

การเลือกผลิตภณัฑ์ 

การเลือกตราสินค้า 

การเลือกผู้ขาย 

เวลาในการซือ้ 

ปริมาณการซือ้ 

ส่ิงกระตุ้นภายนอก 

ลักษณะของผู้ซือ้ 

 
 

ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Cuiture) 
ปัจจยัด้านสงัคม (Social) 
ปัจจยัด้านบคุคล (Personal) 
ปัจจยัด้านจิตวิทยา (Psychological) 
 

ขัน้ตอนการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 

 
 

การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) 
การค้นหาข้อมลู (Information search) 
การประเมินทางเลือก (Evaiuation of altemative) 
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post purchase behavior) 
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S-R Theory เป็นทฤษฎทีี่ศกึษาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมของผู้บรโิภคโดยแบ่งเป็นส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมดงันี้ 

1. ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) สิง่กระตุ้นนี้อาจเกดิขึน้เองจากภายนอกร่างกาย (Inside 
stimulus) และสิง่กระตุ้นจากภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจดัสิง่
กระตุ้นภายนอกเพื่อผู้บรโิภคเกดิความต้องการผลติภณัฑส์ิง่กระตุ้นถอืว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกดิ
การซื้อสนิค้า (Buying Motive) ซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผลและให้เหตุจูงใจซื้อด้าน
จติวทิยา (อารมณ์) กไ็ดส้ิง่กระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วนคอื 
  1.1 สิง่กระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิง่กระตุ้นทีน่ักการ
ตลาดสามารถควบคุมและต้องจดัใหม้ขีึน้เป็นสิง่กระตุ้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด  
(Marketing mix) ซึง่ประกอบดว้ย 

  1.1.1 สิง่กระตุ้นดา้นผลติภณัฑ์ (Product) เช่นออกแบบผลติภณัฑใ์ห้
สวยงามเพื่อกระตุน้ความตอ้งการ 

  1.1.2 สิง่กระตุ้นด้านราคา (Price) เช่นการก าหนดราคาสนิค้าให้
เหมาะสมกบัผลติภณัฑโ์ดยพจิารณาลกูคา้เป้าหมาย 

  1.1.3 สิง่กระตุ้นดา้นการจดัช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution or 
Place) เช่นจดัจ าหน่ายผลติภณัฑใ์หท้ัว่ถงึเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้รโิภคถอืว่าเป็นการกระตุ้น
ความตอ้งการซือ้ 

  1.1.4 สิง่กระตุ้นด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เช่นการ
โฆษณาสม ่าเสมอการใช้ความพยายามของพนักงานขายการลดแลกแจกแถมการสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดกีบับุคคลทัว่ไปเหล่านี้ถอืว่าเป็นสิง่กระตุน้ความตอ้งการซือ้ 
  1.2 สิง่กระตุน้อื่นๆ (Other stimulus) เป็นสิง่กระตุน้ความตอ้งการผูบ้รโิภคทีอ่ยู่
ภายนอกองคก์รซึง่บรษิทัควบคุมไมไ่ดส้ิง่กระตุน้เหล่านี้ไดแ้ก่ 

  1.2.1 สิง่กระตุ้นทางเศรษฐกจิ (Economic) เช่นภาวะเศรษฐกจิรายได้
ของผูบ้รโิภคเหล่านี้มต่ีออทิธพิลต่อความตอ้งการของบุคคล 

  1.2.2 สิง่กระตุ้นทางเทคโนโลย ี (Technological) เช่นเทคโนโลยใีหม่
ดา้นฝากถอนเงนิอตัโนมตัสิามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้ชบ้รกิารของธนาคารมากขึน้ 

  1.2.3 สิง่กระตุ้นทางกฎหมายและการเมอืง (Law and political) เช่น
กฎหมายเพิม่หรอืลดภาษสีนิคา้ใดสนิคา้หนึ่งจะมอีทิธพิลต่อการเพิม่หรอืลดความต้องการของผู้
ซือ้ 

2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer’s black box)ความรูส้กึนึกคดิ
ของผู้ซื้อเปรยีบเสมอืนกล่องด าซึ่งผู้ผลติหรอืผู้ขายได้สามารถทราบได้จงึต้องพยายามค้นหา
ความรู้สกึนึกคดิของผู้ซื้อซึ่งความรู้สกึนึกคดิของผู้ซื้อได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะของผู้ซื้อและ
กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ 
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  2.1 ลกัษณะของผูซ้ือ้ (Buyer’s characteristics) ลกัษณะของผูซ้ือ้มอีทิธพิล
จากปจัจยัต่างๆคอืปจัจยัดา้นวฒันธรรมปจัจยัดา้นสงัคมปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัดา้นจติวทิยา
ซึ่งรายละเอียดในแต่ละลักษณะในแต่ละลักษณะจะกล่าวถึงในหัวข้อปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
  2.2 กระบวนการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค (Buyer’s decision process) 
ประกอบดว้ย ขัน้ตอนการรบัรูค้วามต้องการ (ปญัหา) การคน้หาขอ้มลูการประเมนิผลทางเลือก
การตดัสนิใจซือ้และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

3. การตอบสนองของผู้ซ้ือหรือการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Buyer’s response) 
ผูบ้รโิภคจะมกีารตดัสนิใจในประเดน็ต่างๆดงันี้ 
  3.1 การเลอืกผลติภณัฑ ์(Product choice) ตวัอย่างการเลอืกผลติภณัฑอ์าหาร
เชา้มทีางเลอืกคอืนมสดกล่องบะหมีส่ าเรจ็รปูขนมปงั 
  3.2 การเลอืกตราสนิคา้ (Brand choice) ตวัอย่างผูบ้รโิภคเลอืกนมสดกล่องจะ
เลอืกยีห่อ้โฟรโ์มสมะลฯิลฯ 
  3.3 การเลอืกผูข้าย (Dealer choice) ตวัอย่างผูบ้รโิภคจะเลอืกหา้งสรรพสนิคา้
หรอืรา้นคา้ใกลบ้า้นรา้นใด 
  3.4 การเลอืกในเวลาการซือ้ (Purchase timings) ตวัอย่างผูบ้รโิภคจะเลอืก
เวลาเชา้กลางวนัเยน็ในการซือ้สนิคา้ 
  3.5 การเลอืกปรมิาณซือ้ (Purchase amount) ตวัอย่างผูบ้รโิภคจะเลอืกว่าซือ้
หนึ่งกล่องครึง่โหลหรอืหนึ่งโหล 
 
ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
 ศริวิรรณเสรรีตัน์ และคณะ (2541: 130) การศกึษาทศันคตทิีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
ผู้บรโิภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความต้องการของผู้บรโิภคด้านต่างๆและเพื่อจะจดัสิง่กระตุ้น
ทางการตลาดใหเ้หมาะสมเมื่อผูซ้ือ้ไดร้บัสิง่กระตุ้นทางการตลาดหรอืสิง่กระตุ้นอื่นๆผ่านเขา้มา
ในความรูส้กึนึกคดิของผู้ซื้อซึ่งเปรยีบเสมอืนกล่องด าที่ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้งานของ
ผู้ขายและนักการตลาดก็คือค้นหาว่าลกัษณะของผู้ซื้อและความรู้สึกนึกคิดได้รบัอิทธิพลสิ่ง
ใดบา้งการศกึษาลกัษณะผูซ้ือ้และความรูส้กึนึกคดิไดร้บัอทิธพิลสิง่ใดบา้งการศกึษาลกัษณะผูซ้ือ้
เป็นเป้าหมายจะมปีระโยชน์ส าหรบันักการตลาดคอืทราบความต้องการและลกัษณะของลูกค้า
เพื่อทีจ่ะจดัส่วนผสมทางการตลาดต่างๆกระตุน้และสนองความต้องการของผูซ้ือ้ทีเ่ป็นเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ลกัษณะของผู้ซื้อได้รบัอิทธิพลจากปจัจยัด้านวฒันธรรมปจัจยัด้านสงัคมปจัจยัส่วน
บุคคลและปจัจยัทางดา้นจติวทิยาดงัมรีายละเอยีดดงันี้ 
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 1. ปัจจยัทางด้านวฒันธรรม(Culture factors)เป็นสญัลกัษณ์และสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้
โดยเป็นที่ยอมรบัจากรุ่นหนึ่งไปยงัอีกรุ่นหนึ่งโดยเป็นตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษยใ์นสงัคมหนึ่งค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสงัคมและก าหนดความแตกต่าง
ของสงัคมหนึ่งจากสงัคมอื่นวฒันธรรมเป็นสิง่ก าหนดความต้องการและพฤตกิรรมของบุคคลซึ่ง
นักการตลาดต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมและน าลักษณะการเปลี่ยนแปลง
เหล่านัน้ไปใชก้ าหนดโปรแกรมการตลาด 
วฒันธรรมแบ่งออกเป็นวฒันธรรมพืน้ฐานวฒันธรรมยอ่ยและขัน้ของสงัคมโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
  1.1 วฒันธรรมพืน้ฐาน (Culture) เป็นลกัษณะพืน้ฐานของบุคคลในสงัคมเช่น
ลกัษณะนิสยัของคนไทยซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสงัคมไทยท าให้มลีกัษณะ
พฤตกิรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั 
  1.2 วฒันธรรมย่อย (Subculture) หมายถึงวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มที่มี
ลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัที่มอียู่ภายในสงัคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซ้อนวฒันธรรมย่อยเกิด
จากพื้นฐานทางภูมศิาสตรแ์ละลกัษณะพืน้ฐานของมนุษยว์ฒันธรรมย่อยประกอบด้วยกลุ่มเชื้อ
ชาต ิ (National groups) กลุ่มศาสนา (Religious groups) กลุ่มสผีวิ (Racial groups) พืน้ฐาน
ทางภูมศิาสตร ์(Geographical areas) หรอืทอ้งถิน่ (Region) กลุ่มอาชพี (Occupational) กลุ่ม
ยอ่ยดา้นอาย ุ(Age) กลุ่มยอ่ยดา้นเพศ (Sex) 
  1.3 ชัน้ของสงัคม (Social class) หมายถงึการแบ่งสมาชกิของสงัคมออกเป็น
ระดบัฐานะทีแ่ตกต่างกนัโดยทีส่มาชกิในแต่ละชัน้สงัคมจะมสีถานะอย่างเดยีวกนัและสมาชกิใน
ชัน้สงัคมทีแ่ตกต่างกนัจะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัการแบ่งชัน้ทางสงัคมโดยทัว่ไปถอืเกณฑร์ายได้
ทรพัยส์นิหรอือาชพีชัน้ทางสงัคมเป็นอกีปจัจยัหน่ึงที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค
แต่ละสงัคมจะมลีกัษณะค่านิยมและพฤตกิรรมการบรโิภคเฉพาะอย่างชัน้ของสงัคมมปีระโยชน์
มากส าหรบัการแบ่งส่วนตลาดสนิคา้การก าหนดการโฆษณาการใหบ้รหิารและกจิกรรมทางการ
ตลาดต่างๆแต่ละชัน้ของสงัคมจะแสดงความแตกต่างกนัในดา้นการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑแ์ละ
การบรโิภคผลติภณัฑ ์
 2. ปัจจยัด้านสงัคม (Social factors) เป็นปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในชวีติประจ าวนัและมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อลกัษณะทางสงัคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างองิครอบครวับทบาทและ
สถานะของผูซ้ือ้ 
  2.1 กลุ่มอา้งองิ (Reference groups) เป็นกลุ่มทีบุ่คคลเขา้ไปเกีย่วขอ้งดว้ยกลุ่ม
นี้จะมอีิทธิพลต่อทศันคติความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิงกลุ่มอ้างอิงแบ่ง
ออกเป็น 2ระดบัคอืกลุ่มปฐมภูม ิ (Primary groups) ไดแ้ก่ครอบครวัเพื่อนสนิทและเพื่อนบา้น
กลุ่มทุตยิภูม ิ (Secondary groups) ไดแ้ก่กลุ่มบุคคลชัน้น าในสงัคมเพื่อนร่วมอาชพีและสถาบนั
บุคคลต่างๆในสงัคม 
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  2.2 ครอบครวั (Family) บุคคลในครอบครวัถอืว่ามอีทิธพิลมากทีสุ่ดต่อทศันคติ
ความคดิเหน็และค่านิยมของบุคคลสิง่เหล่านี้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อของครอบครวัการ
ขายสนิคา้อุปโภคจะตอ้งค านึงถงึลกัษณะการบรโิภคของครอบครวัไทยจนีญี่ปุ่นหรอืยุโรปซึง่จะมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 
  2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and status) บุคคลจะเกี่ยวขอ้งกบัหลายกลุ่ม
เช่นครอบครวักลุ่มอา้งองิองคก์รและสถาบนัต่างๆบุคคลจะมบีทบาทและสถานะทีแ่ตกต่างกนัใน
แต่ละกลุ่มเช่นในการเสนอขายวดีโีอของครอบครวัหนึ่งจะต้องวเิคราะห์ว่ามบีทบาทเป็นผู้คดิ
รเิริม่ผูต้ดัสนิใจผูม้อีทิธพิลผูซ้ือ้และผูใ้ช้ 
 3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) การตดัสนิใจของผู้ซื้อได้รบัอทิธพิลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆไดแ้ก่อายุขัน้ตอนวฏัจกัรมชีวีติครอบครวัอาชพีโอกาส
ทางเศรษฐกจิการศกึษารปูแบบการด ารงชวีติบุคลกิภาพและแนวคดิส่วนบุคคล 
  3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกนัจะมคีวามต้องการผลติภณัฑต่์างกนัการ
แบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคตามอายุประกอบดว้ยต ่ากว่า 6, 6-11, 12-19, 20-24, 25-39, 50-64 ขึน้ไป
เช่นกลุ่มวยัรุน่ชอบทดลองสิง่แปลกใหมช่อบสนิคา้ประเภทแฟชัน่และรายการพกัผ่อนหยอ่นใจ 
  3.2 ขัน้ตอนวฏัจกัรชวีติครอบครวั (Family life stage) เป็นขัน้ตอนการ
ด ารงชวีิตของบุคคลในลกัษณะของการมคีรอบครวัการด ารงชีวติในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิ่งที่มี
อทิธพิลต่อความตอ้งการทศันคตแิละค่านิยมของบุคคลท าใหเ้กดิความต้องการในผลติภณัฑแ์ละ
พฤตกิรรมซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 
  3.3 อาชพี (Occupation) อาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและ
ความตอ้งการสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนันกัการตลาดจะต้องศกึษาว่าผลติภณัฑข์องบรษิทัมี
บุคคลในอาชพีไหนสนใจเพื่อจะจดักจิกรรมทางการตลาดใหส้นองความตอ้งการใหเ้หมาะสม 
  3.4 รายได ้ (Income) หรอืโอกาสทางเศรษฐกจิ (Economic circumstances) 
โอกาสทางเศรษฐกจิของบุคคลจะกระทบต่อสนิคา้และบรกิารที่เขาจะตดัสนิใจซือ้โอกาสเหล่านี้
ประกอบดว้ยแนวโน้มของรายไดส้่วนบุคคลการออมและอตัราดอกเบีย้ถ้าภาวะเศรษฐกจิตกต ่า
คนมรีายได้ต ่ากิจการต้องปรบัปรุงด้านผลติภณัฑก์ารจดัจ าหน่ายการตัง้ราคาลดการผลติและ
สนิคา้คงคลงัและวธิกีารต่างๆเพื่อป้องกนัการขาดแคลนเงนิทุนหมนุเวยีน 
  3.5 การศกึษา (Education) ผูท้ีม่กีารศกึษาสูงมแีนวโน้มจะบรโิภคผลติภณัฑ์
คุณภาพดมีากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า 
  3.6 ค่านิยมหรอืคุณค่า (Value) และรปูแบบการด ารงชวีติ (Life Style) ค่านิยม
หรอืคุณค่าหมายถงึความนิยมในส่วนของบุคคลหรอืความคดิในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืหมายถงึ
อตัราส่วนของผลประโยชน์ที่รบัรูต่้อราคาสนิค้าส่วนรูปแบบการด ารงชวีติหมายถงึรูปแบบของ
การด ารงชวีติในโลกมนุษย ์
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 4. ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychological factors) การเลอืกซือ้ของบุคคลไดร้บัอทิธพิล
จากปจัจยัดา้นจติวทิยาซึ่งถอืว่าเป็นปจัจยัในตวัผู้บรโิภคต่อพฤตกิรรมการซื้อและการใชส้นิค้า
ปจัจยัภายในประกอบดว้ย 
  4.1 การจงูใจ (Motive) หมายถงึพลงัสิง่กระตุ้นทีอ่ยู่ภายในตวับุคคลซึง่กระตุ้น
ให้บุคคลปฏิบัติการจูงใจเกิดภายในตัวบุคคลแต่อาจจะถูกกระทบจากปจัจยัภายนอกเช่น
วฒันธรรมชัน้ทางสงัคมหรอืสิง่กระตุ้นที่นักการตลาดใช้เครื่องมอืการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความตอ้งการ 
  4.2 การรบัรู ้ (Perception) เป็นกระบวนการซึง่แต่ละบุคคลไดร้บัการเลอืกสรร
จัดระเบียบและตีความหมายของข้อมูลเพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมายหรือหมายถึง
กระบวนการของความเขา้ใจของบุคคลที่มต่ีอโลกทีเ่ขาอาศยัอยู่จากความหมายนี้จะเหน็ว่าการ
รบัรูเ้ป็นกระบวนการของแต่ละบุคคลซึง่ขึน้อยู่กบัปจัจยัภายในเช่นความเชื่อประสบการณ์ความ
ต้องการและอารมณ์และยงัขึน้กบัลกัษณะปจัจยัภายนอกคอืสิง่กระตุ้นการรบัรูจ้ะพจิารณาเป็น
กระบวนการกลัน่กรองการรบัรูจ้ะแสดงถงึความรูส้กึจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไดแ้ก่การไดเ้หน็ได้
กลิน่ไดย้นิไดร้สชาตแิละไดรู้ส้กึ 
  4.3 การเรยีนรู้ (Learning) หมายถงึการเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมและความ
โน้มเอยีงของพฤตกิรรมจากประสบการณ์ทีผ่่านมาการเรยีนรูข้องบุคคลเกดิขึน้เมื่อบุคคลไดร้บั
สิง่กระตุ้น (Stimulus) และจะเกดิการตอบสนอง (Response) การเรยีนรูเ้กดิจากอทิธพิลหลาย
อยา่งเช่นทศันคตคิวามเชื่อถอืและประสบการณ์ในอดตีอย่างไรกต็ามสิง่กระตุ้นนัน้จะมอีทิธพิลที่
ท าใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดต้อ้งมคีุณค่าในสายตาของลกูคา้ 
  4.4 ความเชื่อถอื (Belief) เป็นความคดิทีบุ่คคลยดึถอืเกี่ยวกบัสิง่ใดสิง่หนึ่งซึง่
เป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดตี 
  4.5 ทศันคต ิ (Attitude) หมายถงึความรูส้กึนึกคดิของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง
หรอืหมายถงึความโน้มเอยีงที่เกดิจากการเรยีนรูใ้นการตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นไปในทศิทางที่
สม ่าเสมอทศันคตเิป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อความเชื่อในขณะเดยีวกนัความเชื่อกม็อีทิธพิลต่อทศันคติ
จากการศกึษาพบว่าทศันคตขิองผูบ้รโิภคกบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จะมคีวามสมัพนัธก์นันักการ
ตลาดจงึตอ้งศกึษาว่าทศันคตเิกดิขึน้มาไดอ้ยา่งไรและเปลีย่นแปลงอย่างไร 
  4.6 บุคลกิภาพ (Personality) และทฤษฎฟีรอยด์ (Freud Theory) เป็นรปูแบบ
ลกัษณะของบุคคลที่จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการตอบสนองหรือหมายถึงลกัษณะด้าน
จติวทิยาทมีลีกัษณะแตกต่างของบุคคลซึง่น าไปสู่การตอบสนองทีส่ม ่าเสมอและมปีฏกิริยิาต่อสิง่
กระตุ้นฟรอยด์ได้พจิารณาบุคลิกภาพของบุคคลที่มกีารพฒันาโดยพยายามที่จะสนองความ
ตอ้งการของเขาใหบ้รรลุผลส าเรจ็โดยก าหนดเป็นทฤษฎฟีรอยด์ (Freud Theory) 
  4.7 แนวคดิของตนเอง (Self-concept) หมายถงึความรูส้กึนึกคดิว่าบุคคลมต่ีอ
ตนเองหรอืความคดิทีบุ่คคลคดิว่าบุคคลอื่น (สงัคม) มคีวามคดิเหน็ต่อตนอย่างไรนักการตลาด
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จ าเป็นตอ้งศกึษาหลกัเกณฑก์ารตดัสนิใจซือ้อนัเป็นผลมาจากปจัจยัดา้นวฒันธรรมและสงัคมซึง่
ถอืว่าเป็นปจัจยัภายนอกปจัจยัดา้นจติวทิยาซึง่ถอืว่าเป็นปจัจยัภายในรวมทัง้ลกัษณะส่วนบุคคล
ปจัจยัเหล่าน้ีมปีระโยชน์ต่อการพจิารณาลกัษณะความสนใจของผู้ซื้อที่มต่ีอผลติภณัฑโ์ดยจะ
น าไปปรบัปรงุผลติภณัฑต์ดัสนิใจดา้นราคาจดัช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสรมิการตลาด
เพื่อสรา้งใหผู้บ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑแ์ละบรษิทั 
การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ศริวิรรณเสรรีตัน์และคณะ. (2541: 125) การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หา
หรอืวจิยัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้รโิภคเพื่อศกึษาถงึลกัษณะความต้องการ
และพฤตกิรรมการซือ้และการวจิยัของผูบ้รโิภคค าตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถจดักล
ยุทธ์การตลาด (Marketing Strategic) ทีส่ามารถสนองความพงึพอใจของผู้บรโิภคไดอ้ย่าง
เหมาะสม ค าถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื 6 Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย 
Who? What? Why? When? Where? และ How? เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการหรอื 7 Os ซึง่
ประกอบดว้ย Occupants Objects Objectives Organizations Occasions Outlets และ 
Operations 
ตารางที ่2.2 สรปุค าถาม 6 Ws และ 1H เพื่อหาค าตอบ 7Os เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 
ค าถาม (6Ws และ1H) ค าถามท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยุทธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

1.ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย 
(Who is in the target 
markets?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย
(Occupants) 
(1)ทางดา้นประชากรศาสตร ์
(2)ภูมศิาสตร ์
(3)จติวทิยาหรอืจติวเิคราะห ์
(4)พฤตกิรรมศาสตร ์

กลยุทธท์างการตลาด (4 P’s) 
ประกอบดว้ยกลยุทธด์า้น 
ผลติภณัฑร์าคาการจดัจ าหน่าย 
และการสง่เสรมิการตลาดที ่
เหมาะสมกบัการตอบสนองความ 
พงึพอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้

2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร 
(What does the 
consumer buy?) 

สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้
(Objects)หรอืสิง่ทีผู่บ้รโิภค
ตอ้งการจากการผลติกค็อื 
(1) คุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบ
ของผลติภณัฑ ์(Product 
components) 
(2)ความแตกต่างเหนือกว่า
คู่แขง่ขนั(Competitive 
differentiation) 

กลยุทธด์า้นผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย 
(1) ผลติภณัฑห์ลกั 
(2) รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ยการ
บรรจุหบีห่อตราสนิคา้รปูแบบสนิคา้บรกิาร 
คุณภาพลกัษณะนวตักรรมฯลฯ 
(3) ผลติภณัฑค์วบ 
(4) ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 
(5) ศกัยภาพผลติภณัฑค์วามแตกต่าง
ทางการแขง่ขนั(Competitive differentiation) 
ประกอบดว้ยความแตกต่างผลติภณัฑก์าร
บรกิารพนกังานและภาพพจน์ 
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ตารางที ่2.2  สรปุค าถาม 6 Ws และ 1H เพื่อหาค าตอบ 7Os เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (ต่อ) 
 
ค าถาม (6Ws และ1H) ค าถามท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยุทธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้
(Why does the 
consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซือ้ (Objective) 
ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของเขาดา้นร่างกายและ
จติวทิยาซึง่ตอ้งศกึษาถงึปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้คอื 
(1)ปจัจยัภายนอกหรอืปจัจยัทาง 
จติวทิยา 
(2)ปจัจยัทางสงัคมและวฒันธรรม 
(3)ปจัจยัเฉพาะบุคคล 

กลยุทธท์ีใ่ชม้ากคอื 
(1 )กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์
(Product strategic) 
(2) กลยุทธด์า้นการสง่เสรมิ 
การตลาด (Promotion strategic) 
ประกอบดว้ยกลยุทธท์างดา้นการ
โฆษณาการขายโดยใชพ้นกังานขาย
การสง่เสรมิการขายการใหข้า่วและ
การประชาสมัพนัธ ์
(3) กลยุทธด์า้นราคาและช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

4. ใครมสีว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจซือ้ 
(Who participants in 
the buying) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organizations) และมอีทิธพิลในการ
ตดัสนิใจซือ้ประกอบดว้ย 
(1) ผูร้เิริม่ 
(2) ผูม้อีทิธพิล 
(3) ผูต้ดัสนิใจซือ้ 
(4) ผูซ้ือ้และ 
(5) ผูใ้ช ้

กลยุทธท์ีใ่ชม้ากทีส่ดุกค็อืกลยุทธก์าร
โฆษณาและ (หรอื) การ 
สง่เสรมิการตลาด (Advertising 
and promotion strategies) โดย 
ใชก้ลุ่มผูม้อีทิธพิล 

5. ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด 
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซือ้ (Occasions) เช่น 
ช่วงเดอืนใดของปีหรอืช่วงฤดกูาลใด
ของปีชว่งวนัใดของเดอืนช่วงเวลาใด
ของวนัโอกาสพเิศษหรอืเทศกาลวนั
ส าคญัต่างๆ 

กลยุทธท์ีใ่ชม้ากคอืกลยุทธก์าร 
สง่เสรมิการตลาด (Promotion 
strategies) เช่นท าการสง่เสรมิ 
การตลาดเมื่อใดจงึสอดคลอ้งกบั 
โอกาสการซือ้ 

6. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน 
(Where does the 
consumer buy?) 

ช่องทางหรอืแหล่ง (Outlets) ที ่
ผูบ้รโิภคท าการซือ้เช่น 
หา้งสรรพสนิคา้ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 
บางล าพพูาหุรดัสยามสแควรร์า้นขาย
ของช าฯลฯ 

กลยุทธช์่องทางจดัจ าหน่าย 
(Distribution channel 
strategies) บรษิทัน าผลติภณัฑส์ู่
ตลาดเป้าหมายในการพจิารณาว่าจะ
ผ่านคนกลางอย่างไร 
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ตารางที ่2.2 สรปุค าถาม 6 Ws และ 1H เพื่อหาค าตอบ 7Os เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (ต่อ) 
 
ค าถาม (6Ws และ1H) ค าถามทีต่อ้งการทราบ (7Os) กลยุทธก์ารตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 
7. ผูบ้รโิภคซือ้ย่างไร 
(How does the 
consumer buy?) 

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ 
(Operations) ประกอบดว้ย 
(1)การรบัรูป้ญัหา 
(2)การคน้หาขอ้มลู 
(3)การประเมนิผลทางเลอืก 
(4)การตดัสนิใจซือ้และ 
(5) ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ 

กลยุทธท์ีใ่ชม้ากทีส่ดุคอืกลยุทธก์าร
สง่เสรมิการตลาด (Promotion 
strategies) ประกอบดว้ยการขาย
โดยใชพ้นกังานขายการสง่เสรมิการ
ขายการใหข้า่วและการ
ประชาสมัพนัธก์ารตลาดทางตรงเช่น
พนกังานขายจะก าหนดวตัถุประสงค์
ในการขายใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคใ์นการตดัสนิใจซือ้ 

ทีม่า : ศริวิรรณเสรรีตัน์และคณะ. 2541: 125 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ ตามความหมายใน พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2542 

(2546: 793) ใหค้วามหมายค าว่า “พงึ” เป็นค าช่วยกรยิาอื่น หมายความ ยอมตาม แปลว่า ควร 

เช่น พงึใจ และค าว่า “พอใจ” หมายถงึ สมใจ ชอบใจ 

 ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2542: 728) กล่าวว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง 

กระบวนการแสดงหาทางเลอืกทีส่ามารถยอมรบัไดม้ากกว่าทีจ่ะเป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสม 

 กุณฑล ีรื่นรมย,์ เพลนิทพิย ์โกเมศโสภา และสาวกิา อุณหนันท ์(2547: 98) ไดใ้หก้าร

ใชผ้ลติภณัฑห์รอืการบรโิภคสนิคา้ ซึง่คุณค่าหรอืประโยชน์ทีไ่ดร้บัเท่ากบัหรอืสูงกว่าระดบัความ

คาดหวงัของคนๆ นัน้ ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าผลจากการใชส้นิคา้หรอืการไดร้บับรกิารนัน้ต ่ากว่า

ความคาดหวงั บุคคลนัน้ยอ่มจะเกดิความไมพ่อใจ 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2542: 32) “ความพงึพอใจ” หมายถงึ ความรูส้กึพงึพอใจ หรอื 

ผดิหวงัอนัเกดิจากการเปรยีบเทยีบผลหรอืการปฏบิตังิานของผลติภณัฑก์บัความคาดหมายของ

เขา 

 ฟิลปิ คอตเลอร ์(Phillip Kotler, 2000: 48) กล่าวว่า ความพงึพอใจของลูกคา้ คอื ระดบั

คามรู้สึกของบุคคลที่เป็นผลจากการเปรยีบเทยีบการท างานของข้อเสนอ (หรอืผลิตภณัฑ์) 

ตามทีเ่หน็หรอืเขา้ใจ (Product’s Perceived Performance) กบัความคาดหวงัของบุคคล ดงันัน้
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ระดับความพึงพอใจจึงเป็นฟงัก์ชัน่ (Function) ความแตกต่างระหว่างการท างาน (ผล) ที่

มองเหน็หรอืเขา้ใจ (Perceived Performance) และคาดหวงั (Expectations) ระดบัความพงึ

พอใจสามารถแบ่งอย่างกว้างๆ เป็น 3 ระดบั ด้วยกัน และลูกค้ารายใดรายหนึ่งอาจมี

ประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ระดบันี้ กล่าวคอื หากการท างานของข้อเสนอ (หรอื

ผลติภณัฑ)์ ตรงกบัความคาดหวงั ลูกคา้ย่อมพอใจ แต่ถ้าเกนิกว่าความคาดหวงัลูกคา้ยิง่พอใจ

มากขึน้ 

 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” หมายถึง 

ความรูส้กึชอบใจของบุคคลอนัเป็นเป้าหมายของการปฏบิตังิานในการส่งมอบสนิคา้ และบรกิาร

ให้ตรงกบัความคาดหวงัที่บุคคลตัง้ไว้ ความพอใจและความจงรกัภกัดจีากลูกค้าเป็นเป้าหมาย

อนัส าคญัที่สุดที่ทุกธุรกิจต้องการ หากสินค้าและบรกิารของธุรกิจที่ส่งมอบให้ลูกค้าออกไป

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดย้อ่มสรา้งความพอใจและความจงรกัภกัดต่ีอสนิคา้

และบรกิารนัน้ๆ 

องคป์ระกอบของความพึงพอใจ  

 การทีผู่ป้ระกอบการและผูด้ าเนินธุรกจิจะส่งมอบสนิคา้และบรกิารออกไปสู่ตลาดจ าเป็น

อย่างยิ่งว่าต้องสร้างสินค้าและบริการเหล่านัน้ให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการดังนัน้

แนวความคดิทีมุ่่งในการท าตลาดจะต้องค านึงถงึความส าคญัในการผลติการท าตลาดสนิคา้และ

บรกิาร โดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

 กรอสรูส (Gronroos, 1990: 37-39) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ประการ คอื 

 1. องค์ประกอบด้านการรบัรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์รกิาร ผู้รบับรกิารจะรบัรู้ว่า 

ผลติภณัฑบ์รกิารที่ได้รบัมลีกัษณะตามพนัธะสญัญาของกิจกรรมบรกิารแต่ละประเภทตาม ที่

ควรจะเป็นมากน้อยเพยีงใด จงึจะสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ในสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการ 

 2. องค์ประกอบด้านการรบัรู้คุณภาพของกานน าเสนอบรกิาร ผู้รบับรกิารจะรบัรู้ว่า

วธิกีารน าเสนอบรกิารในกระบวนการบรกิารของผูใ้หบ้รกิารมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใดใน

การที่จะส่งมอบบรกิารให้กับลูกค้า สิ่งเหล่านี้จงึเกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจให้กับ

ผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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 อดุลย ์จารตุรงคกุล (2542: 32) ไดอ้ธบิายว่า ในทางการตลาดนัน้สรา้งความพงึพอใจใน

การส่งมอบสนิคา้และบรกิารทีด่จีะตอ้งค านึงถงึหลกัต่างๆ ดงันี้ 

 1. หลกัลูกคา้ (Customer Principle) โดยมุ่งเน้นทีจ่ะท ากจิการทางตลาดเพื่อสรา้งและ

ส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกคา้เพื่อให้เกดิความพอใจในสนิคา้และบรกิารโดยผูท้ีจ่ะส่งมอบสนิคา้และ

บรกิารจะต้องเขา้ใจลูกคา้ของเขาว่าเขาคดิอย่างไร รูส้กึอย่างไร และซือ้และใชส้นิคา้และบรกิาร

ดว้ยวธิใีดเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ในการสรา้งความพงึพอใจและท าใหลู้กค้าเกดิความภกัดต่ีอ

สนิคา้และบรกิาร 

 2. หลกัคู่แข่ง (Competition Principle) เมื่อเขา้สู่กระบวนการในการท าธุรกจิในตลาดก็

ย่อมต้องมคีู่แข่งขนัเกิดขึ้น ดงันัน้สิง่ที่ผู้ประกอบการมุ่งเน้นก็คอืมกัจะน า เสนอคุณค่าที่ดแีละ

เหนือกว่าสนิคา้และบรกิารของคู่แข่งใหแ้ก่ลูกคา้ โดยใชก้ลยุทธต่์างๆ เพื่อท าใหลู้กคา้เกดิความ

พงึพอใจ 

 3. หลักป้องกัน (ProactivePrinciple) ผู้ประกอบการต้องพยายามปรบัตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาในการแข่งขนัทางธุรกจิ และต้องมกีารปรบักล

ยทุธต่์างๆ เพื่อใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงเพื่อสามารถน าคู่แขง่ขนัได้ 

 4. หลกัผูกพนักบัหน้าที่อื่น (Cross-FunctionalPrinciple) โดยการให้หน่วยต่างๆ ของ

องค์กรท างานสอดคล้องกนัในทุกหน้าที่เพื่อการส่งมอบสนิค้าและบรกิารให้กบัลูกค้าโดยไม่ใช่

เป็นเพยีงหน้าทีข่องฝา่ยการตลาดเท่านัน้ 

 5. หลกัการปรบัปรุงตดิต่อกนั (ContinuousImprovement Principle) เป็นการปรบัปรุง

การวางแผนการตลาด การประยกุตใ์ชแ้ผนและการควบคุมอยา่งตดิต่อกนั 

 6. หลกัของการมสี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholders) การตลาดทีส่รา้งและส่งมอบคุณค่าดู

ทีจ่ดุส าคญั คอื ตอ้งค านึงถงึผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยีในธุรกจิดว้ย 

 กุณฑล ีรื่นรมย,์ เพลนิทพิย ์โกเมศโสภา และ สาวกิา อุณหนันท ์(2547: 98-100) ได้

กล่าวว่า ปจัจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจของลูกค้า เพื่อด าเนินภารกิจในการน าเสนอคุณค่าให้

ลกูคา้มคีวามพงึพอใจประกอบดว้ย รายละเอยีดต่างๆ ดงันี้ 

 1. การเขา้ใจความตอ้งการลูกคา้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของลูกคา้นัน้ผูป้รก

อบการจงึจ าเป็นต้องใหเ้ขา้ใจความต้องการของลูกคา้ ว่าบรกิารเสรมิต่างๆ ทีน่ าออกไปสู่ลูกค้า

นัน้ตรงกบัความตอ้งการไหมลกูคา้สามารถใชป้ระโยชน์ไดม้ากน้อยเพยีงใด 
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 2. การท าตลาดภายใน หมายถงึ กจิกรรมทีผู่บ้รหิารไดก้ าหนดขึน้มาเพื่อใหส้มาชกิทุก

หน่วยในองคก์รไดเ้ขา้ใจในเป้าหมายรว่มกนั เกดิการยอมรบัและเหน็ความส าคญัในบทบาทของ

ตนเองในการเสรมิสร้างความพงึพอใจแก่ลูกค้า องค์กรการตลาดที่ประสบความส าเร็จจะให้

ความส าคญักบัพนักงานอย่างมากและพยายามอย่างยิง่ที่จะทุ่มเทให้ความสนใจต่อพนักงาน 

เพื่อใหพ้นักงานมคีวามสุขในงานของตนเอง เพื่อพนังงานท างานได้อย่างมคีวามสุขกจ็ะส่งผลดี

ต่อลกูคา้และท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจต่อสนิคา้และบรกิาร 

 3. การควบคุมคุณภาพทัว่ทัง้องค์กร องคก์รธุรกจิทัว่โลกลว้นแต่ใหค้วามส าคญักบัการ

ปรบัปรุงคุณภาพในทุกระบบ และทุกขัน้ตอนของการด าเนินงาน เพื่อยกระดบัองค์กรให้ได้

มาตรฐานเป็นองคก์รระดบัโลก 

 ดงันัน้ องคก์รการตลาดสามารถทีจ่ะเพิม่คุณค่าเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ใน 2 

แนวทาง คอื 

 1. การเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ลูกค้ามากขึ้น ซึ่งคุณประโยชน์ในที่นี้  หมายถึง 

คุณประโยชน์ทัง้ในด้านการใช้สอยของสนิค้า เช่น ความทนทาน รูปแบบและลกัษณะ ความ

หลากหลายของการใช้งาน ฯลฯ ขณะเดียวกันยงัหมายถึงคุณประโยชน์เชิงอารมณ์ เช่น 

ภาพลกัษณ์ของตรายีห่้อหรอืขององค์กรผู้ผลติสนิค้า ความมัน่ใจของผู้บรโิภคที่มต่ีอสนิค้านัน้

บุคลกิภาพทีส่ะทอ้นมาจากใชส้นิคา้หรอืตรายีห่อ้นัน้ 

 2. การลดต้นทุนให้ลูกคา้ ซึ่งหมายถงึ ลูกค้าจ่ายเงนิในราคาที่ลดลงนัน่เอง ทัง้นี้สิง่ที่

เจา้ของผลติภณัฑต์้องตระหนักอย่างยิง่ คอืการลดต้นทุนดงักล่าวต้องไม่บัน่ทอนคุณภาพหรอื

คุณประโยชน์ของสนิคา้ลงแต่อยา่งใด 

 

2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

พชิยั นิรมานสกุล (2539) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่ 
Brand Name ต่างประเทศ พบว่า ผูอ้อกแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 206 คน เพศชาย 
200 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามเห็นว่า สินค้าแฟชัน่ Brand Name 
ต่างประเทศ มคีุณลกัษณะเด่นมากที่สุด คอืการออกแบบตวัผลติภณัฑท์ี่สวยงามน่าใช้ รองมา 
คอื การออกแบบหบีห่อทีส่วยงาม ดงึดูดให้ซือ้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามต้องการที่
จะซื้อสนิค้าเนื่องมาจากมีทศันคติทางบวกและชอบที่สนิค้าเหล่านี้มคีุณลกัษณะเด่นมากมาย 
ได้แก่ชอบที่สินค้าและผลิตภัณฑ์มีรูปร่าง รูปทรงที่สวยงาม สีสันสะดุดตา น่าสนใจ มีการ
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ออกแบบหบีห่อที่สวยงามและโดดเด่นไม่เหมอืนใคร โดยที่ผู้บรโิภคกลบัค านึงถงึประโยชน์ใช้
สอยจรงิๆ ของสนิคา้น้อยกว่า 

นพเกา้ พงษ์อมรพรหม (2553) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้กระเป๋าแบรนด์
เนมในจงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมแท้ในจงัหวดั
เชยีงใหม่ มจี านวน 321 ราย พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 65.74 มอีายุ
ระหว่าง 21 – 40 ปี รอ้ยละ 56.70 สถานภาพโสด รอ้ยละ 69.47 อาชพีธุรกจิส่วนตวั รอ้ยละ 
35.20 มรีายไดม้ากกว่า 35,000 บาทขึน้ไป รอ้ยละ 21.19 นอกจากนี้ยงัพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้
กระเปาแบรนดเ์นมแทใ้นจงัหวดัเชยีงใหม่ มจี านวน 321 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.74 ส่วนใหญ่
ลูกค้าสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างกระเป๋าแบรนด์เนมแท้และกระเป๋าแบรนด์เนม
ปลอมไดแ้ต่ต้องค่อยๆ ดูอย่างละเอยีด คดิเป็นรอ้ยละ 70.09 โดยทีลู่กคา้จะมเีงนิเหลอืใชต้ัง้แต่ 
50,000 บาทขึน้ไป จงึจะตดัสนิใจซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม คดิเป็นรอ้ยละ 28.34 ความถี่ในการซือ้
กระเป๋าแบรนดเ์นมของผูใ้ชต้กปีละ 1 ใบ คดิเป็นรอ้ยละ 42.68 ผูซ้ือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมมกีาร
วางแผนการซือ้กะเป๋าล่วงหน้าบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 43.00 ลูกคา้จะซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมใน
แต่ละครัง้ราคาโดยเฉลีย่ครัง้ละต ่ากว่า 5,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 37.07 ส่วนใหญ่จะซือ้ที ่Shop 
ในหา้งสรรพสนิคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 38.95 ส่วนกระเป๋าใบเก่าทีไ่ม่ใชแ้ลว้ส่วนใหญ่จะเกบ็ไวเ้ฉยๆ 
คดิเป็นรอ้ยละ 62.00 ลูกคา้จะเลอืกซือ้กระเป๋าในช่วงต้นเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 39.86 ในการซือ้
แต่ละครัง้ลกูคา้ส่วนใหญ่มกีารช าระค่ากระเป๋าโดยเงนิสด คดิเป็นรอ้ยละ 52.65 

ชโินรส กรธีาด ารงเดช (2547) ศกึษาเรือ่ง ปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ

ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศของนักศึกษาปริญญาตรีเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

นักศกึษาปรญิญาตรซีื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่

3 คณะสงัคมศาสตร ์มรีายไดต่้อเดอืนเฉลีย่เท่ากบั 6,707 บาท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นนักศกึษาทีไ่ม่มี

รายได้พิเศษ หากมีรายได้พิเศษ รายได้พิเศษส่วนใหญ่มาจากการเป็นตัวแทนจ าหน่าย

เครื่องส าอาง โดยบดิาประกอบอาชพีค้าขายมากที่สุด และมารดาเป็นอาชพีแม่บ้านมากที่สุด 

กระเป๋าทีไ่ดร้บัความนิยมมากสุด คอื ยีห่อ้หลุยส ์วติตอง และเพื่อนเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ

ซือ้มากทีสุ่ด 

อายุวรรณ อจัฉรยิวงศ์กุล (2547) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิค้า

เลยีนแบบแบรนด์เนมต่างประเทศของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่

นิยมเลอืกซื้อเสื้อผ้า รองลงมาคอื กระเป๋า และรองเท้า โดยนิยมเลอืกซื้อสนิค้าเลยีนแบบส่วน

ใหญ่ทราบว่าสนิคา้เลยีนแบบเป็นการกระท าผดิกฎหมายและละเมดิลขิสทิธิ ์ผู้บรโิภคมคีวามถี่

ในการเลอืกซือ้สนิคา้เลยีนแบบต่อเดอืนต ่าสุด 1 ครัง้ ผูบ้รโิภคมทีศันคตต่ิอรปูทรง หรอืรปูแบบ

ของสินค้าเลียนแบบเมื่อเทียบกับของจริงในระดับดี ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อคุณภาพสินค้า



23 
 

 

 

เลยีนแบบเมือ่เทยีบกบัของจรงิ ฝีมอืการผลติสนิคา้เลยีนแบบ ความทนทานอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ 

ความมัน่ใจในการใชส้นิคา้เลยีนแบบ ภาพลกัษณ์ในการใชส้นิคา้เลยีนแบบ การยอมรบัจากการ

ใชส้นิคา้เลยีนแบบ อยูใ่นระดบัด ี

ตารางที ่2.3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือหนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 
ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษารายงานตวัใด 
ส่ิงท่ีเรียนรู้กบัตวัแปรจาก

ผลงานน้ี 
ธงชยั สนัตวิงษ ์ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

(2539) 
ตวัแปรดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ความหมายและปจัจยัที่

มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้ของผูบ้รโิภค 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์
และคณะ 

การบรหิารตลาดยุคใหม่ 
(2546) 

ตวัแปรดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ค าถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หา
ลกัษณะพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคคอื 6 Ws และ 
1H 

อดุล จาตุรงคค์กุล การบรหิารการตลาด 
กลยุทธแ์ละยุทธวธิ ี

(2542) 

ตวัแปรดา้นความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภค 

ความหมายและ
องคป์ระกอบดา้นการ
สรา้งความพงึพอใจ
ใหก้บัลกูคา้ 

ผศ.ดร.ศวิฤทธิ ์ 
พงศกรรงัศลิป์ 

หลกัการตลาด 
Principles of Marketing 

(2555) 

ตวัแปร คอื สว่นประสมทาง
การตลาด  

สว่นประสมทางตลาด
บรกิาร  
- ผลติภณัฑ ์ 
- ราคา  
- ช่องทางการจดั
จ าหน่าย  
- การสง่เสรมิการขาย  
- พนกังาน  
- กระบวนการ  
- สิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพ  
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ตารางที ่2.4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยัตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวน 
     งานวจิยั 

ชือ่ผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ
ช่ือบทความ (ระบุ

ปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์
ของการวิจยั 

ขอบเขตของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

พชิยั นริมาน
สกุล 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้แฟชัน่ 
Brand Name 
ต่างประเทศ 
(2539) 

พือ่ศกึษาถงึ
ปจัจยัต่าง ๆ ทีม่ ี
ผลต่อพฤตกิรรม
การซื้อสนิคา้
แฟชัน่Brand 

Name 
ต่างประเทศ 

ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามและ
วเิคราะหท์างสถติ ิ

แนวคดิและ
ทฤษฎพีฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค 
 

นพเกา้ พงษ์อมร
พรหม 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
เลอืกซื้อกระเป๋าแบ
รนดเ์นมในจงัหวดั
เชยีงใหม ่(2553) 

เพือ่ศกึษาปจัจยัที่
มผีลต่อการเลอืก
ซื้อกระเป๋าแบ
รนดใ์นจงัหวดั
เชยีงใหม ่

ผูใ้ชก้ระเป๋าแบนด์
เนมแทใ้นจงัหวดั

เชยีงใหม ่

แบบสอบถามและ
วเิคราะหท์างสถติ ิ

แนวคดิและ
ทฤษฎสีว่น
ประสมทาง

การตลาด และ
พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 

 
ชโินรส กรธีา
ด ารงเดช 

ปจัจยัดา้น
ผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้
กระเป๋าแบรนดเ์นม
ต่างประเทศของ
นกัศกึษาปรญิญา
ตรเีขต
กรุงเทพมหานคร
(2547) 

เพือ่ศกึษาปจัจยั
ดา้นผลติภณัฑท์ี่
มอีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้
กระเป๋า  แบรนด์
เนมต่างประเทศ

ของ 

นกัศกึษาปรญิญา
ตรใีนเขต

กรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามและ
วเิคราะหท์างสถติ ิ

แนวคดิและ
ทฤษฎพีฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค 
 

อายุวรรณ 
อจัฉรยิวงศก์ุล 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้
เลยีนแบบ     
แบรนดเ์นม
ต่างประเทศของ
ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 
(2547) 

เพื่อศกึษาถงึ
พฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้
เลยีนแบบ     
แบรนดเ์นม
ต่างประเทศ 

ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถาม
และวเิคราะห์
ทางสถติ ิ

แนวคดิและ
ทฤษฎี

พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 

 



 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
เนื้อหาของบทนี้เป็นการอธบิายถงึวธิกีารวจิยัส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้ ซึ่งใช้รูปแบบ

ของการวิจยัเชิงปริมาณที่ประกอบด้วย การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรใน
การศกึษา  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ผู้วจิยัใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คือ ลูกค้าสุภาพสตรทีี่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม
ยีห่อ้หลุยส ์วติตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 สาขา ในกรุงเทพมหานคร คอื 1. สยาม
พารากอน 2. เอราวณั 3. เกสรพลาซ่า 4. โรงแรมโอเรยีลเตล็ และ 5. ดเิอม็โพเรยีม จ านวน 450 
คน (พนกังานขาย, 2556) 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื กลุ่ม ลูกคา้สุภาพสตรทีีซ่ือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม

ยีห่อ้หลุยส ์วติตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 สาขา ในกรุงเทพมหานคร คอื 1. สยาม
พารากอน 2. เอราวรรณ 3. เกสรพลาซ่า 4. โรงแรมโอเรยีลเต็ล และ 5. ดเิอม็โพเรยีม โดย
เครือ่งมอืทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะหก์ลุ่มตวัอยา่ง คอื ตารางการก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie 
and Morgan(1970) ดงันัน้ กลุ่มขนาดกลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษา คอื 200 คน  

 
3.2 ตวัแปรในการศึกษา 
 ขอ้มลูส่วนบุคคล 

- อายุ 
- อาชพี 
- ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 
พฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตอง จ านวน 10 ขอ้ 

 
 ความพงึพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดบรกิารกระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตอง 
จ านวน 22 ขอ้
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ตารางที ่3.1 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 
ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามเพ่ือวดัค่า

ของตวัแปร 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 
ตวัเลือก  

ขอ้มลูส่วนบุคคล 

ตวัแปรตน้ 

อาชพี เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

1. นกัเรยีน/ นกัศกึษา   
2. พนกังานบรษิทัเอกชน 
3. ขา้ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 
4. ธุรกจิส่วนตวั 
5. อื่นๆ 

พฤตกิรรมการซือ้
กระเป๋าแบรนดเ์นม
ยีห่อ้หลุยส ์วติตอง 
ตวัแปรตน้ 

ท่านซือ้กระเป๋าหลุยส ์
วติตอง เนื่องในโอกาส
ใด 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ซือ้เพื่อใชเ้อง   
2. ซือ้เป็นของขวญั 
3. อื่นๆ 

ท่านซือ้กระเป๋าหลุยส ์
วติตอง กีค่ร ัง้ต่อปี 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ปีทีผ่่านมาไมไ่ดซ้ือ้   
2. 1 ครัง้ต่อปี 
3. 2 ครัง้ต่อปี 
4. 3 ครัง้ต่อปี 
5. มากกว่า 3 ครัง้ต่อปี 

ในช่วงเทศกาล มผีล
ต่อการเลอืกซือ้
กระเป๋าแบรนดเ์นม
หลุยส ์วติตองหรอืไม ่

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. มผีล   
2. ไมม่ผีล 
 

เหตุผลทีท่่านเลอืกซือ้
กระเป๋าแบรนดเ์นม 
หลุยส ์วติตอง 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ตอ้งการใหผู้ค้นยกยอ่ง  
2. เพื่อความดดูทีางสงัคม 
3. เพื่อเสรมิสรา้ง 
    บุคลกิภาพ 
4. ชื่นชอบตรายีห่อ้หลุยส ์ 
    วติตอง 
5. อื่นๆ 
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ตารางที ่3.1 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามเพ่ือวดัค่า

ของตวัแปร 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 
ตวัเลือก  

พฤตกิรรมการซือ้
กระเป๋าแบรนดเ์นม
ยีห่อ้หลุยส ์วติตอง 
 
ตวัแปรตน้ 

ท่านซือ้กระเป๋าหลุยส ์
วติตอง เนื่องในโอกาส
ใด 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ซือ้เพื่อใชเ้อง   
2. ซือ้เป็นของขวญั 
3. อื่นๆ 

ในการซือ้กระเป๋า
หลุยส ์วติตอง แต่ละ
ครัง้ ท่านค านึงถงึสิง่ใด
มากทีสุ่ด 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ดา้นคุณภาพ 
2. ดา้นตราสนิคา้ 
3. ดา้นรปูแบบของสนิคา้ 
4. กระแสนิยม 
5. อื่นๆ 

สถานทีใ่นการซือ้
กระเป๋า หลุยส ์วติตอง 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ชอ็ปหลุยส ์วติตองใน 
    ประเทศไทย 
2. รา้นหิว้สนิคา้แบรนด์ 
   เนม 
3. ซือ้ทีต่่างประเทศ 
4. ซือ้ผ่านทาง 
    อนิเตอรเ์น็ต 
5. อื่นๆ 

นอกจากตวัท่านแลว้ 
บุคคลใดต่อไปนี้ทีม่ ี
อทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้กระเป๋า
หลุยส ์วติตอง 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. บุคคลในครอบครวั (พ่อ 
    แม ่พี ่น้อง) 
2. เพื่อน, คนรูจ้กั 
3. พนกังานขาย 
4. ดารา, บุคคลทีม่ ี
    ชื่อเสยีงในสงัคม 
    อนิเตอรเ์น็ต 
5. อื่นๆ 

หากผลติภณัฑม์กีาร
ปรบัขึน้ราคา ท่านยงั
จะซือ้กระเป๋าหลุยส ์
วติตอง อกีหรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ซือ้ 
2. ไมซ่ือ้ 
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ตารางที ่3.1 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามเพ่ือวดัค่า

ของตวัแปร 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 
ตวัเลือก  

พฤตกิรรมการซือ้
กระเป๋าแบรนดเ์นม
ยีห่อ้หลุยส ์วติตอง 
 
ตวัแปรตน้ 

ส่วนใหญ่ท่านนิยมซือ้
กระเป๋าหลุยส ์วติตอง 
ลวดลายใด 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ดามเิยร ์ 
2. โมโนแกรม  
3. เอพ ิ
4. เดนิม 
5. มลัตคิลัเลอร ์
6. ลายหนงัแกว้ 

ท่านหาขอ้มลูเกีย่วกบั
กระเป๋าหลุยส ์วติตอง 
จากแหล่งใดมากทีสุ่ด 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. เพื่อน  
2. ครอบครวั  
3. Internet หรอืสื่อ 
Online 
4. พนกังานขาย 
5. อื่นๆ 

 
ตารางที ่3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามเพ่ือวดัค่า

ของตวัแปร 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 
ตวัเลือก  

ขอ้มลูส่วนบุคคล 

ตวัแปรตน้ 

อายุ เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

1. 15 – 20 ปี 
2. 21 – 30 ปี 
3. 31 – 40 ปี 
4. 40 – 50 ปี 
5. 50 ปีขึน้ไป 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. 15,000 หรอื ต ่ากว่า 
2. 15,001 – 20,000 บาท 
3. 20,001 - 25,000 บาท 
4. 25,001 - 30,000 บาท 
5. 30,001 บาทขึน้ไป 
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ตารางที ่3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามเพ่ือวดัค่า

ของตวัแปร 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 
ตวัเลือก  

ระดบัความพงึพอใจ
ต่อปจัจยัส่วนประสม
ทางการ 
ตวัแปรตาม 

  - ปจัจยัดา้นสนิคา้ 

  - ปจัจยัดา้นราคา 

  - ปจัจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

  - ปจัจยัดา้นบุคลากร
ในการใหบ้รกิาร 

  - ปจัจยัดา้น
กระบวนการใหบ้รกิาร 

  - ปจัจยัดา้น
องคป์ระกอบดา้น
กายภาพ 

มาตรวดัแบบ
Likert -Scale 

1.ไมพ่อใจอย่างยิง่ 
2.ไมพ่อใจ 
3.เฉยๆ 
4.พอใจ 
5.พอใจอยา่งยิง่ 
 

 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามทีใ่ชค้ าถามแบบปลายปิด   
( Closed - Ended Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปนี้  

ส่วนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2  ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตองของสุภาพสตร ี 
ส่วนที ่3  ขอ้มลูเกีย่วกบัระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการกระเป๋าหลุยส ์

วติตอง  
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื กลุ่ม ลูกคา้สุภาพสตรทีีซ่ือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม
ยีห่้อหลุยส์ วติตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน โดยจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยการสุ่มแบบสะดวกที่ร้าน หลุยส์ วติตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 สาขา ใน
กรุงเทพมหานคร คอื 1. สยามพารากอน 2. เอราวณั 3. เกสรพลาซ่า 4. โรงแรมโอเรยีลเตล็ 
และ 5. ดเิอม็โพเรยีม 
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3.5 การวิเคราะหข้์อมลู 
เนื่องจากการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการวเิคราะหก์ารแบ่งแบ่งกลุ่มสุภาพสตรีทีซ่ือ้กระเป๋า

แบรนด์เนมยี่ห้อหลุยส์ วิตตอง ซึ่งชุดข้อมูลจัดอยู่ในข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการ 
Cluster Analysis มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1. การหาค่าความถี ่(Frequency) ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามส่วนที ่1 
ขอ้มลูส่วนบุคคล และแบบสอบถามส่วนที ่2 พฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์
วติตอง 

2. การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามส่วนที ่1 
ขอ้มลูส่วนบุคคล และแบบสอบถามส่วนที ่2 พฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์
วติตอง  

3. การหาค่าเฉลีย่ (Mean) ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามส่วนที ่3 ระดบั
ความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการ กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตอง 

4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรบัการวเิคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถามส่วนที ่3 ระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการ กระเป๋าแบรนด์เนม
ยีห่อ้หลุยส ์วติตอง   
 5. การวเิคราะหก์ลุ่ม (Cluster Analysis) ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม
ส่วนที1่, 2 และ 3 ซึง่มขี ัน้ตอนการวเิคราะห ์ดงัต่อไปนี้ 
 ขัน้ตอนที ่1: การก าหนดตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มการเลอืกโดยใชแ้นวคดิและทฤษฎี
จะต้องเป็นตวัแปรเชงิปรมิาณที่เป็นคุณลกัษณะของสิง่ที่จะน ามาแบ่งกลุ่มและสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

ขัน้ตอนที่ 2: การออกแบบการวจิยั เป็นการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจะต้อง
ค านึงถงึ จ านวนกลุ่มยอ่ยทีต่อ้งการจากการแบ่งกลุ่มและขนาดของกลุ่มยอ่ยทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีต่้องการ
จากการแบ่งกลุ่ม ซึง่มวีธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 
 - การก าหนดวธิกีารวดั “ระยะห่าง” ระหว่างสิง่ทีต่้องการแบ่งกลุ่ม โดยใชว้ธิ ีSquared 
Euclidean Distance 
 - การแปลงขอ้มูลให้เป็นค่ามาตรฐาน โดยใช้วธิ ีZ score เพื่อป้องกนัปญัหาการใช้
มาตราวดัค าตอบทีต่่างกนัส าหรบัแต่ละค าถาม 

ขัน้ตอนที ่3: การก าหนดการแบ่งกลุ่ม ม ี2 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
ขัน้ตอนที ่1 วธิ ีHierarchical เพื่อคน้หาจ านวนกลุ่มทีเ่หมาะสม 
ขัน้ตอนที ่2 วธิ ีPartitioning เพื่อจ าแนกสิง่ต่างๆใหล้งในจ านวนกลุ่มทีต่อ้งการ 

ขัน้ตอนที ่4: การอธบิายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม 
- การตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มส าหรบัแต่ละตวัแปรที่ใช้ในการ

วเิคราะห ์
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- การน าข้อมูลหรอืตัวแปรอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ในการแบ่งกลุ่ม มาเปรยีบเทยีบ
เช่นกนัว่ากลุ่มทีไ่ดม้คีวามแตกต่างในประเดน็เหล่านี้เพิม่เตมิหรอืไมอ่ย่างไร 

- การตัง้ชื่อแต่ละกลุ่มตามความแตกต่างทีพ่บขา้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
การศกึษาเรือ่ง “การแบ่งกลุ่มสุภาพสตรโีดยใชป้จัจยัดา้นพฤตกิรรมการซือ้และความพงึ

พอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดบรกิารกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่อ้หลุยส์ วติตอง”  มวีตัถุประสงค์
เพื่อจดัแบ่งกลุ่มความพงึพอใจของลูกค้าสุภาพสตร ีตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิารในการ
ตดัสนิใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่้อหลุยส์ วติตอง ศกึษาความพงึพอใจของลูกคา้สุภาพสตรทีี่
ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่้อหลุยส์ วติตอง และศกึษาพฤตกิรรมของของลูกค้าสุภาพสตรทีี่ซื้อ
กระเป๋าแบรนด์เนมยีห่้อหลุยส์ วติตองโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งสุภาพสตร ีจ านวน 200 ชุดแบง่ออกเป็น 4 ส่วนดงันี้ 
 

 ส่วนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2  ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตองของสุภาพสตร ี 
ส่วนที ่3  ขอ้มลูเกีย่วกบัระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการ

กระเป๋าหลุยส ์วติตอง  
ส่วนที ่4  การวเิคราะหก์ลุ่ม (Cluster Analysis) 
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ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที ่ 4.1 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

15 -20 ปี 11 5.50 

21– 30 ปี 64 32.00 

31 – 40 ปี 72 36.00 

41 – 50 ปี 39 19.50 

มากกว่า 50 ปีขึน้ไป 14 7.00 

รวม 200 100 
 

จากตารางที ่4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มชี่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 72 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 36.00  รองลงมาคอืช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.00 ถดัมา 
คอืช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.50 ถดัมา คอืช่วงอายุ 50 ปีขึน้ไป 
จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 และสุดทา้ย ช่วงอายุ 15 – 20 ปี จ านวน 11 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 

 
ตารางที ่ 4.2 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชพี 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นกัเรยีน / นกัศกึษา 41 20.50 

พนกังานบรษิทัเอกชน 60 30.00 

ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 27 13.50 

ธุรกจิส่วนตวั 72 36.00 

รวม 200 100 
 

จากตารางที ่4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั จ านวน 72 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 36 รองลงมา คอื พนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 ถดัมา 
คอื นักเรยีน/นักศกึษา จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.50 และ สุดทา้ย ขา้ราชการ/พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.50  
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ตารางที ่ 4.3 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

15,000 หรอืต ่ากว่า 12 6.00 

15,000 – 20,000 บาท 37 18.50 

20,000– 25,000 บาท 35 17.50 

25,000 – 30,000 บาท 32 16.00 

30,00 บาทขึน้ไป 84 42.00 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางที ่4.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนมากกว่า 30,000 บาท
ขึน้ไป จ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.00 รองลงมา คอื มรีายไดต่้อเดอืน 15,000 – 20,000 
บาท จ านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.50 ถดัมา คอื มรีายไดต่้อเดอืน 20,000 – 25,000 บาท 
จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 ถดัมา คอื มรีายไดต่้อเดอืน 25,000 – 30,000 บาท 
จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.00 และสุดทา้ยมรีายไดต่้อเดอืน 15,000 หรอืต ่ากว่า จ านวน 
12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.00 
 
ส่วนท่ี 2  ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าหลยุส ์วิตตองของสภุาพสตรี 
 
ตารางที ่4.4 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแสดงการซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตองเน่ืองในโอกาส 
                อะไร 
 

ท่านซ้ือกระเป๋าหลยุส ์วิตตองเน่ืองในโอกาสอะไร จ านวน (คน) ร้อยละ 

ซือ้เพื่อไวใ้ชเ้อง 159 79.50 

ซือ้เพื่อมอบเป็นของขวญัตามโอกาสต่างๆ 40 20.00 

อื่นๆ 1 0.50 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางที ่4.4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง เพื่อไวใ้ชเ้อง 
จ านวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.50 รองลงมาคอื ซือ้เพื่อมอบเป็นของขวญัตามโอกาสต่างๆ 
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จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 และสุดทา้ย อื่นๆ  ไดแ้ก่ ขายต่อเพื่อเกง็ก าไร จ านวน 1 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 
 
ตารางที ่4.5 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกการซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง ต่อปี 
 

ท่านซ้ือกระเป๋าหลยุส ์วิตตอง ก่ีครัง้ต่อปี จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปีทีผ่่านมาไมไ่ดซ้ือ้ 87 43.50 

1 ครัง้ต่อปี 78 39.00 

2 ครัง้ต่อปี 25 12.50 

3 ครัง้ต่อปี 9 4.50 

มากกว่า 3 ครัง้ต่อปี 1 0.50 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที ่4.5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ปีทีผ่่านมาไม่ไดซ้ือ้กระเป๋า หลุยส ์วติต

อง จ านวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.50 ถดัมาคอื ซื้อกระเป๋า หลุยส์ วติตอง 1 ครัง้ต่อปี 
จ านวน 78 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 39.00 ถดัมาคอื ซือ้กระเป๋า หลุยส ์วติตอง 2 ครัง้ต่อปี จ านวน 
25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 ถดัมาคอื ซือ้กระเป๋า หลุยส ์วติตอง 3 ครัง้ต่อปี จ านวน 9 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 4.50 และสุดทา้ย ซือ้กระเป๋า หลุยส ์วติตองมากกว่า 3 ครัง้ต่อปี จ านวน 1 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 0.50 
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ตารางที ่4.6 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีแ่สดงว่าในช่วงเทศกาล มผีลต่อการเลอืกซือ้ 
       กระเป๋าแบรนดเ์นม หลุยส ์วติตองหรอืไม ่  
 

ในช่วงเทศกาล มีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าแบ
รนดเ์นม หลยุส ์วิตตองหรือไม่ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

มผีล 120 60.00 

ไมม่ผีล 80 40.00 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางที ่4.6 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พบว่าในช่วงเทศกาล มผีลต่อการเลอืก
ซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม หลุยส ์วติตอง จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 และในช่วงเทศกาล 
ไมม่ผีลต่อการเลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม หลุยส ์วติตองจ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 
 
ตารางที ่4.7 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีแ่สดงเหตุผลทีเ่ลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม หลุยส ์
                วติตอง 
 

เหตผุลท่ีท่านเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม 
หลยุส ์วิตตอง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตอ้งการใหผู้ค้นยกยอ่ง 18 9.00 

เพื่อความดดูทีางสงัคม 78 39.00 

เพื่อเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ 44 22.00 

ชื่นชอบตรายีห่อ้หลุยส ์วติตอง 60 30.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม หลุยส ์วติต

อง เพื่อความดูดีทางสงัคม จ านวน 78 คน คดิเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาชื่นชอบตรายี่ห้อ    
หลุยส ์วติตอง จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 ถดัมาคอื เพื่อเสรมิสรา้งบุคลกิภาพจ านวน 
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44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.00 และสุดทา้ยคอื ตอ้งการใหผู้ค้นยกย่อง จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 9.00 
 
ตารางที ่4.8 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีค่ านึงถงึมากทีสุ่ดในการเลอืกซือ้กระเป๋า 

      หลุยส ์วติตอง 
 

ในการเลือกซ้ือกระเป๋าหลยุสวิ์ตตอง แต่ละครัง้
ท่านค านึงถึงส่ิงใดมากท่ีสุด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ดา้นคุณภาพ 66 33.00 

ดา้นตราสนิคา้  80 40.00 

ดา้นรปูแบบของสนิคา้ 35 17.50 

กระแสนิยม 19 9.50 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางที ่4.8 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ค านึงถงึ ตราสนิคา้ มากทีสุ่ดจ านวน 80 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ ค านึงถึงด้านคุณภาพจ านวน 66 คน คดิเป็นร้อยละ 
33.00 ถดัมา ค านึงถงึดา้นรปูแบบของสนิคา้จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 อนัดบัสุดทา้ย 
ค านึงถงึ กระแสนิยม จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.50 
 
ตารางที ่4.9 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแสดงสถานทีใ่นการซือ้กระเป๋า หลุยส ์วติตอง 
 

สถานท่ีในการซ้ือกระเป๋า หลยุส ์วิตตอง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชอ็ปหลุยส ์วติตอง ในประเทศไทย 45 22.50 

รา้นหิว้สนิคา้แบรนดเ์นม 85 42.50 

ซือ้ทีต่่างประเทศ 39 19.50 

ซือ้ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต 31 15.50 

รวม 200 100.00 
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จากตารางที ่4.9 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซือ้จากรา้นหิว้สนิคา้แบรนดเ์นม จ านวน 
85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.50 ถดัมา  ซือ้ทีช่อ็ปหลุยส ์วติตอง ในประเทศไทย จ านวน 45 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 22.50 ถดัมาซือ้ทีต่่างประเทศ จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.50 และสุดทา้ยซือ้
ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.50  
 
ตารางที ่4.10 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแสดงบุคคลทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจเลอืกซือ้   
                  กระเป๋าหลุยส ์วติตอง 
 

นอกจากตวัท่านแล้ว บคุคลใดต่อไปน้ีท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าหลยุส ์วิตตอง 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

บุคคลในครอบครวั (พ่อ แม ่พี ่น้อง) 53 26.50 

เพื่อน , คนรูจ้กั 90 45.00 

พนกังานขาย 17 8.50 

ดารา , บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงในสงัคม 40 20.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตางรางที่ 4.10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เพื่อน ,คนรู้จ ัก มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซื้อกระเป๋าหลุยส์ วิตตอง จ านวน 90 คน คดิเป็นร้อยละ 45.00 ถัดมา บุคคลใน
ครอบครวั (พ่อ แม่ พี่ น้อง) จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 ถัดมา ดารา , บุคคลที่มี
ชื่อเสยีงในสงัคม จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 และสุดทา้ย พนกังานขาย จ านวน 17 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 8.50 
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ตารางที ่4.11 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งหากผลติภณัฑม์กีารปรบัขึน้ราคา ท่านจะยงัซือ้ 
               กระเป๋าหลุยส ์วติตอง อกีหรอืไม ่
 

หากผลิตภณัฑมี์การปรบัขึ้นราคา ท่านจะยงัซ้ือ
กระเป๋าหลยุส ์วิตตอง อีกหรือไม่ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ซือ้ 132 66.00 

ไมซ่ือ้ 68 34.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตางรางที ่4.11 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่หากผลติภณัฑม์กีารปรบัขึน้ราคา จะยงั

ซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง เป็นจ านวน 132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.00 และคนทีไ่ม่ซือ้ จ านวน 68 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.00 
 
ตารางที ่4.12 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีแ่สดงถงึคนส่วนใหญ่นิยมซือ้กระเป๋าหลุยส ์ 
                  วติตองในลวดลายใด 
 

ส่วนใหญ่ท่านนิยมซ้ือกระเป๋าหลยุส ์วิตตอง ใน
ลวดลายใด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ดามเิยร ์(Damier) 63 31.50 

โมโนแกรม (Monogram) 100 50.00 

เอพ ิ(Epi) 15 7.50 

เดนิม (Denim) 9 4.50 

มลัตคิลัเลอร ์(Multi colour) 7 3.50 

ลายหนงัแกว้ (Vernis) 6 3.00 

รวม 200 100.00 
   

จากตารางที ่4.12 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง ลายโมโน
แกรม (Monogram) เป็นจ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 รองลงมา นิยมซือ้กระเป๋าหลุยส ์
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วติตอง ลายดามเิยร ์(Damier) เป็นจ านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.50 ถดัมา นิยมซือ้กระเป๋า
หลุยส ์วติตอง ลายเอพ ิ(Epi) เป็นจ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 ถดัมา นิยมซือ้กระเป๋า
หลุยส์ วติตอง ลายเดนิม (Denim) เป็นจ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 ถดัมา นิยมซื้อ
กระเป๋าหลุยส์ วติตอง ลายมลัตคิลัเลอร ์(Multi colour)เป็นจ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 
และสุดทา้ยนิยมซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง ลายลายหนังแก้ว (Vernis)เป็นจ านวน 6 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 3.00 
 
ตารางที ่4.13 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีแ่สดงถงึแหล่งการหาขอ้มลูกระเป๋า หลุยส ์ 

        วติตอง 
 

ท่านหาข้อมูลเก่ียวกบักระเป๋าหลยุส ์
วิตตอง จากแหล่งใดมากท่ีสดุ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อน 63 31.50 
ครอบครวั 36 18.00 
Internet หรอืสื่อ Online 85 42.50 
พนกังานขาย 14 7.00 
อื่นๆ 2 1.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที ่4.13 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมหาขอ้มลูเกี่ยวกบักระเป๋าหลุยส ์วติ 

ตอง จากแหล่ง Internet หรอืสื่อ Online เป็นจ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.50 รองลงมา
นิยมหาขอ้มลูจากเพื่อน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.50 ถดัมา นิยมหาขอ้มลูจากครอบครวั เป็น
จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ18.00 ถดัมานิยมหาขอ้มลูจากพนักงานขาย เป็นจ านวน 14 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 และสุดทา้ย อื่นๆ ไดแ้ก่ รา้นหิว้สนิคา้แบรนดเ์นม จ านวน 2 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 1.00  
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ส่วนท่ี  3  ข้อมูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการกระเป๋าหลยุส ์ 
   วิตตอง 

  
ตารางที ่4.14 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วน 
                  ประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกระเป๋า 
แบรนดเ์นม หลยุส ์วิตตอง 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ล าดบัท่ี 

ด้านผลิตภณัฑ ์

วสัดุทีใ่ชใ้นการผลติกระเป๋า 4.01 0.780 4 

รปูแบบของกระเป๋ามคีวามหลากหลาย 4.06 0.761 3 

ความทนทานในการใชง้านของสนิคา้ 3.68 1.016 5 

มกีารรบัเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้ 4.06 0.806 3 

รปูแบบของสนิคา้มคีวามทนัสมยั 4.26 0.772 2 

รปูแบบสนิคา้มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 4.30 0.680 1 
 
 จากตางรางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ในเรือ่ง รปูแบบสนิคา้มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นล าดบัแรก มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.30 รองลงมา คอื รปูแบบของสนิคา้มคีวามทนัสมยั เป็นล าดบัทีส่อง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.26 ถดัมา คอื รปูแบบของกระเป๋ามคีวามหลากหลาย และ มกีารรบัเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้ เป็น
ล าดบัทีส่าม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06และความทนทานในการใชง้านของสนิคา้ เป็นล าดบัสุดทา้ย 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 
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ตารางที ่4.15 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วน 
                  ประสมทางการตลาดดา้นราคา 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกระเป๋า 
แบรนดเ์นม หลยุส ์วิตตอง 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ล าดบัท่ี 

ด้านราคา 

ความคุม้ค่าในดา้นคุณภาพเมือ่เทยีบกบัราคา 4.32 0.741 1 

มคีวามชดัเจนในการแสดงราคาสนิคา้ 4.22 0.773 2 

ราคาสนิคา้คงที ่ 3.91 0.849 3 

 
 จากตางรางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา ในเรื่อง ความคุ้มค่าในด้านคุณภาพเมื่อเทยีบกบัราคา เป็นล าดบัแรก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 รองลงมา คอื มคีวามชดัเจนในการแสดงราคาสนิค้า เป็นล าดบัที่สอง มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 และ ราคาสนิคา้คงที ่เป็นล าดบัสุดทา้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 
 
ตารางที ่4.16 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วน 
                  ประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกระเป๋า 
แบรนดเ์นม หลยุส ์วิตตอง 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ล าดบัท่ี 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

รา้นคา้เปิดบรกิารตลอดทุกวนั 3.94 0.802 3 

สถานทีจ่ดัจ าหน่ายมคีวามน่าเชื่อถอื 3.95 0.791 2 

การจดัวางสนิคา้ในรา้นดหูรหูรา 3.96 0.801 1 

  
จากตางรางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเรื่อง การจดัวางสนิคา้ในรา้นดูหรหูรา เป็นล าดบัแรก 
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 รองลงมา คอื สถานที่จดัจ าหน่ายมคีวามน่าเชื่อถือ เป็นล าดบัสอง มี
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ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 และ รา้นคา้เปิดบรกิารตลอดทุกวนั เป็นล าดบัสุดทา้ย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.94 
 
ตารางที ่4.17 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วน 
                  ประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกระเป๋า 
แบรนดเ์นม หลยุส ์วิตตอง 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ล าดบัท่ี 

ด้านบคุลากรในการให้บริการ 

พนกังานแต่งกายสุภาพสวยงาม 3.97 0.763 2 

พนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมอีธัยาศยัด ี 3.99 0.767 1 

พนกังานมคีวามเป็นกนัเองต่อลกูคา้ 3.97 0.763 2 

 
จากตางรางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นบุคลากร ในเรื่อง พนักงานยิม้แยม้แจ่มใสมอีธัยาศยัดี เป็นล าดบัแรก มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.99 และ พนักงานแต่งกายสุภาพสวยงาม และพนักงานมคีวามเป็นกนัเองต่อลูกค้า 
เป็นล าดบัสุดทา้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 
 
ตารางที ่4.18 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วน 
                 ประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกระเป๋า 
แบรนดเ์นม หลยุส ์วิตตอง 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ล าดบัท่ี 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ความสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อพนกังาน 4.07 0.808 1 
ระบบการรกัษาความปลอดภยั 3.99 0.767 3 
ความเพยีงพอของจ านวนพนกังานในการ
ใหบ้รกิาร 

4.05 0.765 2 
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           จากตางรางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ในเรื่อง ความสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อพนักงาน เป็น
ล าดบัแรก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 รองลงมาคอื ความเพยีงพอของจ านวนพนักงานในการ
ให้บรกิาร เป็นล าดบัที่สอง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 และ ระบบการรกัษาความปลอดภยั เป็น
ล าดบัสุดทา้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 
 
ตารางที ่4.19 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วน      
                  ประสมทางการตลาดดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกระเป๋า 
แบรนดเ์นม หลยุส ์วิตตอง 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ล าดบัท่ี 

ด้านองคป์ระกอบด้านกายภาพ 

ความสะอาดของสถานทีใ่หบ้รกิาร 4.06 0.771 1 

ความสะอาดของเครือ่งแบบพนกังาน 4.02 0.811 3 

ความกวา้งขวางของสถานทีใ่หบ้รกิาร 4.04 0.835 2 

บรรยากาศของสถานที ่ใหบ้รกิาร เช่นการ
ตกแต่ง สวยงาม 

3.97 0.801 4 

 
จากตางรางที ่4.19 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ในเรือ่ง ความสะอาดของสถานทีใ่หบ้รกิาร เป็นล าดบั
แรก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 รองลงมาคอื ความกวา้งขวางของสถานทีใ่หบ้รกิาร เป็นล าดบัทีส่อง 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 ถดัมาคอื ความสะอาดของเครือ่งแบบพนกังาน เป็นล าดบัทีส่าม มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 และ บรรยากาศของสถานที ่ใหบ้รกิาร เช่นการตกแต่ง สวยงาม เป็นล าดบั
สุดทา้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 
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ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) 
ตารางที ่4.20 แสดงกลุ่ม จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและผลต่างของ 
                  ค่าเฉลีย่ของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์
 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกระเป๋า 

แบรนดเ์นมหลยุส ์วิตตอง 
กลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ผลต่าง
ค่าเฉล่ีย 

ด้านผลิตภณัฑ ์
วสัดุทีใ่ชใ้นการผลติกระเป๋า 1 78 3.54 .697 

0.76 
2 122 4.30 .679 

Total 200 4.01 .780 
รปูแบบของกระเป๋ามคีวาม
หลากหลาย 

1 78 3.64 .755 

0.69 
2 122 4.33 .636 

Total 200 4.06 .761 
ความทนทานในการใชง้านของ
สนิคา้ 

1 78 3.18 .950 

0.82 
2 122 4.00 .927 

Total 200 3.68 1.016 
มกีารรบัคนืหรอืเปลีย่นสนิคา้ 1 78 3.55 .847 

0.84 
2 122 4.39 .581 

Total 200 4.06 .806 
รปูแบบสนิคา้มคีวามทนัสมยั 1 78 3.79 .762 

0.77 
2 122 4.56 .617 

Total 200 4.26 .772 
รปูแบบสนิคา้มเีอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

1 78 4.01 .747 

0.47 
2 122 4.48 .564 

Total 200 4.30 .680 
 
 จากตารางที ่4.20 พบว่า กลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
กระเป๋าหลุยส์ วติตอง ด้านผลติภณัฑ์ มากกว่ากลุ่มที่ 1 ในเรื่อง วสัดุที่ใช้ในการผลติกระเป๋า 
รปูแบบของกระเป๋ามคีวามหลากหลาย ความทนทานในการใช้งานของสนิค้า มกีารรบัคนืหรอื
เปลีย่นสนิคา้ รปูแบบสนิคา้มคีวามทนัสมยั และรปูแบบสนิคา้มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
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ตารางที ่4.21 แสดงกลุ่ม จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและผลต่างของ 
                 ค่าเฉลีย่ของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 
 

ปัจจยัทางการตลาดกระเป๋า 
แบรนดเ์นมหลยุส ์วิตตอง 

กลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ผลต่าง
ค่าเฉล่ีย 

ด้านราคา 

ความคุม้ค่าในดา้นคุณภาพ
เมือ่เทยีบกบัราคา 

1 78 3.99 .830 

0.53 

2 122 4.52 .592 

Total 200 4.32 .741 

มคีวามชดัเจนในการแสดง
ราคาสนิคา้ 

1 78 3.82 .849 

0.66 
2 122 4.48 .592 

Total 200 4.22 .773 
ราคาสนิคา้คงที ่ 1 78 3.32 .693 

0.98 
2 122 4.30 .712 

Total 200 3.92 .849 
 
 จากตารางที ่4.21 พบว่า กลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
กระเป๋าหลุยส ์วติตอง ดา้นราคา มากกว่ากลุ่มที ่1 ในเรื่องความคุม้ค่าในดา้นคุณภาพเมื่อเทยีบ
กบัราคา มคีวามชดัเจนในการแสดงราคาสนิคา้ และราคาสนิคา้คงที ่ 
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ตาราง 4.22 แสดงกลุ่ม จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและผลต่างของ 
                ค่าเฉลีย่ของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ปัจจยัทางการตลาดกระเป๋า 
แบรนดเ์นมหลยุส ์วิตตอง 

กลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ผลต่าง
ค่าเฉล่ีย 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

รา้นคา้เปิดบรกิารตลอดทุกวนั 1 78 3.28 .662 

1.07 
 

2 122 4.35 .574 

Total 200 3.94 .802 

สถานทีจ่ดัจ าหน่ายมคีวาม
น่าเชื่อถอื 
 

1 78 3.31 .631 

1.04 

2 122 4.35 .588 

Total 200 3.95 .791 
การจดัวางสนิคา้ในรา้นดู
หรหูรา 

1 78 3.33 .617 

1.03 
2 122 4.36 .631 

Total 200 3.96 .801 
 
 จากตารางที ่4.22 พบว่า กลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
กระเป๋าหลุยส ์วติตอง ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มากกว่ากลุ่มที ่1 ในเรื่อง รา้นคา้เปิดบรกิาร
ตลอดทุกวนั สถานทีจ่ดัจ าหน่ายมคีวามน่าเชื่อถอื และการจดัวางสนิคา้ในรา้นดหูรหูรา 
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ตาราง 4.23 แสดงกลุ่ม จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและผลต่างของ 
               ค่าเฉลีย่ของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรในการใหบ้รกิาร 
 

ปัจจยัทางการตลาดกระเป๋า 
แบรนดเ์นมหลยุส ์วิตตอง 

กลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ผลต่าง
ค่าเฉล่ีย 

ด้านบคุลากรในการให้บริการ 

พนกังานแต่งกายสุภาพ
สวยงาม 

1 78 3.37 .605 

0.98 
2 122 4.35 .588 

Total 200 3.97 .763 
พนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมี
อธัยาศยัด ี

1 78 3.44 .636 

0.9 
2 122 4.34 .625 

Total 200 3.99 .767 
พนกังานมคีวามเป็นกนัเองต่อ
ลกูคา้ 

1 78 3.41 .711 

0.92 
2 122 4.33 .552 

Total 200 3.97 .763 
  
 จากตารางที ่4.23 พบว่า กลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
กระเป๋าหลุยส ์วติตอง ดา้นบุคลากรในการใหบ้รกิาร มากกว่ากลุ่มที ่1 ในเรื่อง พนักงานแต่ง
กายสุภาพสวยงาม พนักงานยิม้แยม้แจ่มใสมอีธัยาศยัดี และพนักงานมคีวามเป็นกนัเองต่อ
ลกูคา้ 
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ตาราง 4.24 แสดงกลุ่ม จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและผลต่างของ 
                ค่าเฉลีย่ของปจัจยัส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
 

ปัจจยัทางการตลาดกระเป๋า 
แบรนดเ์นมหลยุส ์วิตตอง 

กลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ผลต่าง
ค่าเฉล่ีย 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ความสะดวกรวดเรว็ในการ
ตดิต่อพนกังาน 

1 78 3.49 .698 
0.96 2 122 4.45 .631 

Total 200 4.08 .808 
ระบบรกัษาความปลอดภยั 1 78 3.47 .716 

0.86 2 122 4.33 .595 
Total 200 4.00 .767 

ความเพยีงพอของจ านวน
พนกังานในการใหบ้รกิาร 

1 78 3.46 .697 
0.96 2 122 4.42 .543 

Total 200 4.05 .765 
 
 จากตารางที ่4.24 พบว่า กลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
กระเป๋าหลุยส ์วติตอง ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มากกว่ากลุ่มที ่1 ในเรื่องความสะดวกรวดเรว็
ในการตดิต่อพนกังาน ระบบรกัษาความปลอดภยั และความเพยีงพอของจ านวนพนักงานในการ
ใหบ้รกิาร 
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ตาราง 4.25 แสดงกลุ่ม จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและผลต่างของ 
                ค่าเฉลีย่ของปจัจยัส่วนประสมการตลาดดา้นกายภาพ 
 

ปัจจยัทางการตลาดกระเป๋า 
แบรนดเ์นม หลยุส ์วิตตอง 

กลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ผลต่าง
ค่าเฉล่ีย 

ด้านองคป์ระกอบด้านกายภาพ 

ความสะอาดของสถานที ่
ใหบ้รกิาร 

1 78 3.45 .677 

0.99 

2 122 4.44 .546 

Total 200 4.06 .771 

ความสะอาดของเครือ่งแบบ
พนกังาน 

1 78 3.38 .669 

1.04 
2 122 4.42 .614 

Total 200 4.01 .811 
ความกวา้งขวางของสถานที่
ใหบ้รกิาร 

1 78 3.36 .702 

1.11 
2 122 4.47 .592 

Total 200 4.04 .835 
บรรยากาศของสถานที่
ใหบ้รกิาร เช่น การตกแต่ง
สวยงาม 

1 78 3.35 .680 

1.02 
2 122 4.37 .592 

Total 200 3.97 .801 
 
 จากตารางที ่4.24 พบว่า กลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
กระเป๋าหลุยส์ วิตตอง ด้านกายภาพ มากกว่ากลุ่มที่ 1 ในเรื่อง ความสะอาดของสถานที่
ใหบ้รกิาร ความสะอาดของเครื่องแบบพนักงาน ความกวา้งขวางของสถานทีใ่หบ้รกิาร และ
บรรยากาศของสถานทีใ่หบ้รกิาร เช่น การตกแต่งสวยงาม 
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ตารางที ่4.26 แสดงค่าระดบันยัส าคญัทางสถติขิองระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง 
                  การตลาดดา้นผลติภณัฑ ์
 

ปัจจยัทางการตลาดกระเป๋า 
แบรนดเ์นมหลยุส ์วิตตอง 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ด้านผลิตภณัฑ ์
วสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ
กระเป๋า 

ระหว่างกลุ่ม 27.832 1 27.832 59.151 .000 
ภายในกลุ่ม 93.163 198 .471   
รวม 120.995 199 

 
  

รปูแบบของกระเป๋ามี
ความหลากหลาย 

ระหว่างกลุ่ม 22.446 1 22.446 47.874 .000 
 ภายในกลุ่ม 92.834 198 .469  

รวม 115.280 199   
ความทนทานในการใช้
งานของสนิคา้ 

ระหว่างกลุ่ม 32.033 1 32.033 36.559 .000 
ภายในกลุ่ม 173.487 198 .876   
รวม 205.520 199 

 
  

มกีารรบัเปลีย่นหรอืคนื
สนิคา้ 

ระหว่างกลุ่ม 33.092 1 33.092 68.118 .000 
ภายในกลุ่ม 96.188 198 .486   
รวม 129.280 199 

 
  

รปูแบบสนิคา้มคีวาม
ทนัสมยั 

ระหว่างกลุ่ม 27.664 1 27.664 60.313 .000 
ภายในกลุ่ม 90.816 198 .459   
รวม 118.480 199     

รปูแบบสนิคา้มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

ระหว่างกลุ่ม 10.546 1 10.546 25.634 .000 
ภายในกลุ่ม 81.454 198 .411   
รวม 92.000 199     

 
จากตารางที ่4.26 พบว่าจากการท า Anova Test เพื่อวดัระดบันยัส าคญัของตวัแปรทีใ่ช้

เก็บขอ้มูลพบว่าปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารทางด้านสนิค้าซึ่งประกอบด้วย วสัดุที่ใช้ใน
การผลติกระเป๋า รปูแบบของกระเป๋ามคีวามหลากหลาย ความทนทานในการใชง้านของสนิคา้ มี
การรบัเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้ รปูแบบสนิคา้มคีวามทนัสมยั รปูแบบสนิคา้มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั มี
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ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติิของการทดสอบเท่ากบั 0.000 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทาง
สถติทิีก่ าหนด 0.05 แสดงว่ามผีลต่อมคีวามพงึพอใจในการตดัสนิใจซือ้อยา่งมนีัยส าคญั 
 
ตารางที ่4.27 แสดงค่าระดบันยัส าคญัทางสถติขิองระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง 
                  การตลาดดา้นราคา 
 

ปัจจยัทางการตลาดกระเป๋าแบรนด์
เนมหลยุส ์วิตตอง 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ด้านราคา 
ความคุม้ค่าในดา้น
คุณภาพเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัราคา 

ระหว่างกลุ่ม 13.742 1 13.742 28.516 .000 
ภายในกลุ่ม 95.413 198 .482   
รวม 109.155 199 

 
  

มคีวามชดัเจนในการ
แสดงราคาสนิคา้ 

ระหว่างกลุ่ม 20.921 1 20.921 42.288 .000 
ภายในกลุ่ม 97.954 198 .495   
รวม 118.875 199     

ราคาสนิคา้คงที ่ ระหว่างกลุ่ม 45.191 1 45.191 90.966 .000 
ภายในกลุ่ม 98.364 198 .497   
รวม 143.555 199 

 
  

 
          จากตารางที ่4.27 พบว่าจากการท า Anova Test เพื่อวดัระดบันยัส าคญัของตวัแปรทีใ่ช้
เกบ็ขอ้มลูพบว่าปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารทางด้านราคาซึง่ประกอบดว้ยความคุม้ค่าใน
ดา้นคุณภาพเมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคามคีวามชดัเจนในการแสดงราคาสนิคา้ราคาสนิค้าคงที่ มี
ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติิของการทดสอบเท่ากบั 0.000 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทาง
สถติทิีก่ าหนด 0.05 แสดงว่ามผีลต่อมคีวามพงึพอใจในการตดัสนิใจซือ้อยา่งมนีัยส าคญั 
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ตารางที ่4.28 แสดงค่าระดบันยัส าคญัทางสถติขิองระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง 
                 การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ปัจจยัทางการตลาดกระเป๋าแบ
รนดเ์นมหลยุส ์วิตตอง 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
รา้นคา้เปิดบรกิาร
ตลอดทุกวนั 

ระหว่างกลุ่ม 54.516 1 54.516 146.582 .000 
ภายในกลุ่ม 73.639 198 .372   
รวม 128.155 199 

 
  

สถานทีจ่ดัจ าหน่ายมี
ความน่าเชื่อถอื 

ระหว่างกลุ่ม 51.935 1 51.935 141.916 .000 
ภายในกลุ่ม 72.460 198 .366   
รวม 124.395 199     

การจดัวางสนิคา้ใน
รา้นดหูรหูรา 

ระหว่างกลุ่ม 50.216 1 50.216 128.351 .000 
ภายในกลุ่ม 77.464 198 .391   
รวม 127.680 199 

 
  

 
 จากตารางที ่4.28 พบว่าจากการท า Anova Test เพื่อวดัระดบันยัส าคญัของตวัแปรทีใ่ช้
เก็บข้อมูลพบว่าปจัจัยส่วนประสมการตลาดบริการทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายซึ่ง
ประกอบด้วยรา้นค้าเปิดบรกิารตลอดทุกวนั สถานที่จดัจ าหน่ายมคีวามน่าเชื่อถอื การจดัวาง
สนิค้าในรา้นดูหรูหรามคี่าระดบันัยส าคญัทางสถิติของการทดสอบเท่ากบั 0.000 ซึ่งมคี่าน้อย
กว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิีก่ าหนด 0.05 แสดงว่ามผีลต่อมคีวามพงึพอใจในการตดัสนิใจซือ้
อยา่งมนียัส าคญั 
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ตารางที ่4.29 แสดงค่าระดบันยัส าคญัทางสถติขิองระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง 
                  การตลาดดา้นบุคลากรในการใหบ้รกิาร 
 

ปัจจยัทางการตลาดกระเป๋า 
แบรนดเ์นมหลยุส ์วิตตอง 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ด้านบคุลากรในการให้บริการ 
พนกังานแต่งกาย
สุภาพสวยงาม 

ระหว่างกลุ่ม 45.758 1 45.758 129.314 .000 
ภายในกลุ่ม 70.062 198 .354   
รวม 115.820 199 

 
  

พนกังานยิม้แยม้
แจม่ใสมอีธัยาศยัด ี

ระหว่างกลุ่ม 38.554 1 38.554 97.368 .000 
ภายในกลุ่ม 78.401 198 .396   
รวม 116.955 199     

พนกังานมคีวามเป็น
กนัเองต่อลกูคา้ 

ระหว่างกลุ่ม 40.063 1 40.063 104.709 .000 
ภายในกลุ่ม 75.757 198 .383   
รวม 115.820 199 

 
  

 
     จากตารางที ่4.29 พบว่าจากการท า Anova Test เพื่อวดัระดบันัยส าคญัของตวัแปร
ทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูพบว่าปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารทางดา้นบุคลากรในการใหบ้รกิารซึง่
ประกอบดว้ยพนกังานแต่งกายสุภาพสวยงามพนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมอีธัยาศยัดพีนักงานมี
ความเป็นกนัเองต่อลกูคา้มคี่าระดบันัยส าคญัทางสถติขิองการทดสอบเท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่า
น้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถติทิีก่ าหนด 0.05 แสดงว่ามผีลต่อมคีวามพงึพอใจในการตดัสนิใจ
ซือ้อยา่งมนียัส าคญั 
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ตาราง 4.30 แสดงค่าระดบันยัส าคญัทางสถติขิองระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง 
                การตลาดดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
 

ปัจจยัทางการตลาดกระเป๋าแบ
รนดเ์นมหลยุส ์วิตตอง 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
ความสะดวกรวดเรว็
ในการตดิต่อพนกังาน 

ระหว่างกลุ่ม 44.183 1 44.183 102.089 .000 
ภายในกลุ่ม 85.692 198 .433   
รวม 129.875 199 

 
  

ระบบการรกัษาความ
ปลอดภยั 

ระหว่างกลุ่ม 34.661 1 34.661 83.354 .000 
ภายในกลุ่ม 82.334 198 .416   
รวม 116.995 199     

ความเพยีงพอของ
จ านวนพนกังานใน
การใหบ้รกิาร 

ระหว่างกลุ่ม 43.530 1 43.530 117.963 .000 
ภายในกลุ่ม 73.065 198 .369   
รวม 116.595 199 

 
  

 
      จากตารางที ่4.30 พบว่าจากการท า Anova Test เพื่อวดัระดบันัยส าคญัของตวัแปร
ทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูพบว่าปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารทางดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิารซึง่
ประกอบดว้ยความสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อพนักงาน ระบบการรกัษาความปลอดภยั ความ
เพยีงพอของจ านวนพนักงานในการให้บรกิาร มคี่าระดบันัยส าคญัทางสถิติของการทดสอบ
เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ก าหนด 0.05 แสดงว่ามผีลต่อมคีวาม
พงึพอใจในการตดัสนิใจซือ้อยา่งมนียัส าคญั    
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ตารางที ่4.31 แสดงค่าระดบันยัส าคญัทางสถติขิองระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง 
                 การตลาดดา้นองคป์ระกอบดา้นกายภาพ 
 

ปัจจยัทางการตลาดกระเป๋าแบ
รนดเ์นมหลยุส ์วิตตอง 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ด้านองคป์ระกอบด้านกายภาพ 
ความสะอาดของ
สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ระหว่างกลุ่ม 47.002 1 47.002 130.353 .000 
ภายในกลุ่ม 71.393 198 .361   
รวม 118.395 199 

 
  

ความสะอาดของ
เครือ่งแบบพนกังาน 

ระหว่างกลุ่ม 50.813 1 50.813 125.540 .000 
ภายในกลุ่ม 80.142 198 .405   
รวม 130.955 199     

ความกวา้งขวางของ
สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ระหว่างกลุ่ม 58.437 1 58.437 144.061 .000 
ภายในกลุ่ม 80.318 198 .406   
รวม 138.755 199 

 
  

บรรยากาศของ
สถานทีใ่หบ้รกิาร เช่น 
การตกแต่งสวยงาม 

ระหว่างกลุ่ม 49.765 1 49.765 126.236 .000 
ภายในกลุ่ม 78.055 198 .394   
รวม 127.820 199 

 
  

 
            จากตารางที ่4.31 พบว่าจากการท า Anova Test เพื่อวดัระดบันัยส าคญัของตวัแปรที่
ใช้เก็บขอ้มูลพบว่าปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารทางดา้นกระบวนการในการให้บรกิารซึ่ง
ประกอบด้วยความสะอาดของสถานที่ให้บรกิารความสะอาดของเครื่องแบบพนักงานความ
กวา้งขวางของสถานทีใ่หบ้รกิารบรรยากาศของสถานทีใ่หบ้รกิาร เช่น การตกแต่งสวยงาม มคี่า
ระดบันัยส าคญัทางสถติขิองการทดสอบเท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติิ
ทีก่ าหนด 0.05 แสดงว่ามผีลต่อมคีวามพงึพอใจในการตดัสนิใจซือ้อยา่งมนียัส าคญั 
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การวเิคราะหต์ารางไขว ้ขอ้มลูส่วนบุคคลของคนทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช ้Chi-square test ประกอบ 
 
ตารางที ่4.32 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอาย ุกบั กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 

 
ปัจจยั 

จ านวนกลุ่ม 
Total 1 2 

อายุ 

15-20 ปี จ านวน 4 7 11 
% ภายในกลุ่ม 0.40 0.60 1 

21-30 ปี จ านวน 22 42 64 
% ภายในกลุ่ม 0.30 0.70 1 

31-40 ปี จ านวน 31 41 72 
% ภายในกลุ่ม 0.40 0.60 1 

40-50 ปี จ านวน 13 26 39 
% ภายในกลุ่ม 0.30 0.70 1 

50 ปีขึน้
ไป 

จ านวน 8 6 14 
% ภายในกลุ่ม 0.60 0.40 1 

Total จ านวน 78 122 200 
% ภายในกลุ่ม 0.40 0.60 1 

 
จากตารางที ่4.32 พบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน เป็นช่วงอายุ 15 – 20 

ปี จ านวน 11 คน ซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 4 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 36.36 และอยู่ในกลุ่มที ่2 
จ านวน 7 คนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63.64 และช่วงอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 64 คน ซึง่อยู่ในกลุ่มที ่
1 จ านวน 22 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 34.38 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 42 คน หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 65.62 และช่วงอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 72 คนซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 31 คน หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 43.06 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 41 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56.94 และช่วงอายุ  40 – 
50 ปี จ านวน 39 คนซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 13 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.33 และอยู่ในกลุ่ม
ที ่2 จ านวน 26 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 66.67 และช่วงอายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 14 คนซึง่อยู่ใน
กลุ่มที ่1 จ านวน 8 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 57.14 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 6 คน หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 42.86 
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ตารางที ่4.33 แสดงการทดสอบ Chi-Square ระหว่างอาย ุกบั กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.569 4 .467 
Likelihood Ratio 3.522 4 .474 
Linear-by-Linear Association .854 1 .355 

N of Valid Cases 200 
  

 
จากตารางที ่4.33 พบว่า เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบั

ความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.467 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า อายุไม่มี
ผลต่อ กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
 
ตารางที ่4.34 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพี กบั กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

ปัจจยั 
จ านวนกลุ่ม 

Total 1 2 

อาชพี 

นกัเรยีน / 
นกัศกึษา 

จ านวน 13 28 41 
% ภายในกลุ่ม .3 .7 1.0 

พนกังาน
บรษิทัเอกชน 

จ านวน 21 39 60 
% ภายในกลุ่ม .4 .7 1.0 

ขา้ราชการ / 
พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

จ านวน 9 18 27 

% ภายในกลุ่ม .3 .7 1.0 

ธุรกจิส่วนตวั จ านวน 35 37 72 
% ภายในกลุ่ม .5 .5 1.0 

Total 
จ านวน 78 122 200 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 
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จากตารางที่ 4.34 พบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน มอีาชพีนักเรยีน/
นักศกึษาจ านวน 41 คนซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 13 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.71 และอยู่ใน
กลุ่มที ่2 จ านวน 28 คนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 68.29 และมอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 
60 คน ซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 21 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35 และอยู่ในกลุ่มที ่2จ านวน 39 
คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 65 และมอีาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 27คน ซึง่อยู่ใน
กลุ่มที ่1 จ านวน 9 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.33 และอยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 18 คน หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 66.67 และมอีาชพีธุรกจิส่วนตวั จ านวน 72คน ซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 35 คน หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 48.61 และอยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 37 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  51.39 
 
ตารางที ่4.35 แสดงการทดสอบ Chi-Square ระหว่างอาชพี กบั กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4.480 3 .214 
Likelihood Ratio 4.455 3 .216 
Linear-by-Linear Association 3.606 1 .058 

N of Valid Cases 200 
  

 
 จากตารางที ่4.35 พบว่า เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.214 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า อาชพี
ไมม่ผีลต่อ กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่4.36 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกบักลุ่มที่ 1 และกลุ่มที ่2 

 
จากตารางที ่4.36 พบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน มรีะดบัรายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 15,000 บาทหรอืต ่ากว่า จ านวน 12 คนซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 6 คน หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 50 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 6 คนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 50 และมรีะดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน 15,001 – 20,000 บาทจ านวน 37 คน ซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 11 คน หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 29.73 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 26 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 70.27 และมรีะดบัรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 20,001 – 25,000 บาท จ านวน 35 คน ซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 13 คน หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 37.14 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 22 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 62.86 และมรีะดบัรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 – 30,000 บาท จ านวน 32คน ซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 14 คน หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 43.75 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 18 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  56.25 และมรีะดบั
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 84 คน ซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 34 คน หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 40.48 และอยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 50 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  59.52 
 
 
 
 

ปัจจยั 
จ านวนกลุ่ม 

Total 1 2 

ระดบัรายได้
เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

15,000 หรอื ต ่า
กว่า 

จ านวน 6 6 12 
% ภายในกลุ่ม .5 .5 1.0 

15,001 – 20,000 
บาท 

จ านวน 11 26 37 
% ภายในกลุ่ม .3 .7 1.0 

20,001 - 25,000 
บาท 

จ านวน 13 22 35 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

25,001 - 30,000 
บาท 

จ านวน 14 18 32 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 34 50 84 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

Total 
จ านวน 78 122 200 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 
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ตารางที ่4.37 แสดงการทดสอบ Chi-Square ระหว่างรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน กบั กลุ่มที ่1 และ 
                    กลุ่มที ่2 
 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2.378 4 .667 
Likelihood Ratio 2.408 4 .661 
Linear-by-Linear Association .269 1 .604 

N of Valid Cases 200 
  

 
         จากตารางที ่4.37 พบว่า เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.667 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ไมม่ผีลต่อ กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
 
ตารางที ่4.38 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัซือ้เน่ืองในโอกาสใด กบักลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

ปัจจยั 
จ านวนกลุ่ม 

Total 1 2 
ท่านซือ้
กระเป๋าหลุยส ์
วติตอง เนื่อง
ในโอกาสอะไร 
 
 

ซือ้เพื่อไวใ้ชเ้อง จ านวน 65 94 159 

% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

ซือ้เพื่อมอบเป็น
ของขวญัตาม
โอกาสต่างๆ 

จ านวน 12 28 40 

% ภายในกลุ่ม .3 .7 1.0 

อื่นๆ  จ านวน 1 0 1 
% ภายในกลุ่ม 1.0 .0 1.0 

Total 
จ านวน 78 122 200 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

 
จากตารางที่ 4.38 พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 200 คน ซื้อกระเป๋าหลุยส ์

วติตอง เนื่องในโอกาส ซือ้เพื่อไวใ้ชเ้อง จ านวน 159 คนซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 65 คน หรอื
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คดิเป็นรอ้ยละ 40.88 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 94 คนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 59.12 และซือ้เพื่อ
มอบเป็นของขวญัตามโอกาสต่างๆจ านวน 40 คน ซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 12 คน หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 30 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 28 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 70 และอื่นๆ จ านวน 1 คน ซึ่
อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 1 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 0 คน หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 0 
 
ตารางที ่4.39 แสดงการทดสอบ Chi-Square ระหว่างปจัจยัซือ้เน่ืองในโอกาสใดๆ กบั กลุ่มที ่

          1 และกลุ่มที ่2 
 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2.378 4 .667 
Likelihood Ratio 2.408 4 .661 
Linear-by-Linear Association .269 1 .604 

N of Valid Cases 200 
  

 
  จากตารางที ่4.39 พบว่า เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.667 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ปจัจยั
ซือ้เนื่องในโอกาสใดๆ ไมม่ผีลต่อ กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่4.40 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง กีค่ร ัง้ต่อปี กบักลุ่มที ่ 
                    1 และกลุ่มที ่2 
 

ปัจจยั 
จ านวนกลุ่ม 

Total 1 2 
ท่านซือ้
กระเป๋า
หลุยส ์
วติตอง กี่
ครัง้ต่อปี 

ปีทีผ่่านมาไมไ่ดซ้ือ้ จ านวน 30 57 87 
% ภายในกลุ่ม .3 .7 1.0 

1 ครัง้ต่อปี จ านวน 35 43 78 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

2 ครัง้ต่อปี จ านวน 9 16 25 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

3 ครัง้ต่อปี จ านวน 4 5 9 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

มากกว่า 3 ครัง้ต่อปี จ านวน 0 1 1 
% ภายในกลุ่ม .0 1.0 1.0 

Total 
จ านวน 78 122 200 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

 
จากตารางที ่4.40 พบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน ปีทีผ่่านมาไม่ไดซ้ือ้

กระเป๋าหลุยส ์วติตอง  จ านวน 87 คนซึ่งอยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 30 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
34.48 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 57 คนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 65.52 และซือ้กระเป๋า 1 ครัง้ต่อปี 
จ านวน 78 คน ซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 35 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.87 และอยู่ในกลุ่มที ่2 
จ านวน 43 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 55.13 และซือ้กระเป๋า 2 ครัง้ต่อปี จ านวน 25 คน ซึง่อยู่ใน
กลุ่มที ่1 จ านวน 9 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 36 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 16 คน หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 64 และซือ้กระเป๋า 3 ครัง้ต่อปี จ านวน 9 คน ซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 4 คน หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 44.44 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 5 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  55.56 และซือ้มากกว่า 
3 ครัง้ต่อปี จ านวน 1 คน ซึง่อยูใ่นกลุ่มที ่1 จ านวน 0 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0 และอยู่ในกลุ่มที ่
2 จ านวน 1 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 
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ตารางที ่4.41 แสดงการทดสอบ Chi-Square ระหว่างปจัจยัซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตองกีค่ร ัง้ต่อ 
  ปีกบั กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.588 2 .452 

Likelihood Ratio 1.908 2 .385 
Linear-by-Linear 
Association 

.314 1 .575 

N of Valid Cases 200 
  

 
จากตารางที ่4.41 พบว่า เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบั

ความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.452 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ปจัจยั
ซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตองกีค่ร ัง้ต่อปี ไมม่ผีลต่อ กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
 
 
ตารางที ่4.42 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัในช่วงเทศกาล มผีลต่อการเลอืกซือ้กระเป๋า 
                    แบรนดเ์นมหลุยส ์วติตองหรอืไม ่กบักลุม่ที่ 1 และกลุ่มที ่2 
 

ปัจจยั 
จ านวนกลุ่ม 

Total 1 2 
ในช่วงเทศกาลมผีลต่อ
การเลอืกซือ้กระเป๋าแบ
รนดเ์นมหลุยส ์วติตอง
หรอืไม่ 

มผีล จ านวน 46 74 120 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

ไมม่ี
ผล 

จ านวน 32 48 80 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

Total 
จ านวน 78 122 200 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

 
 จากตารางที ่4.42 พบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน ในช่วงเทศกาล มผีล
ต่อการเลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมหลุยส ์วติตองจ านวน 120 คนซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 46 
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คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38.33 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 74 คนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 61.67 และ
ในช่วงเทศกาล ไมม่ผีลต่อการเลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมหลุยส ์วติตอง  จ านวน 80 คน ซึง่อยู่
ในกลุ่มที ่1 จ านวน 32 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 48 คน หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 60  
 
ตารางที ่4.43 แสดงการทดสอบ Chi-Square ระหว่างปจัจยัในช่วงเทศกาล มผีลต่อการเลอืก 
  ซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมหลุยส ์วติตองหรอืไม ่กบั กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 
Continuity Correctionb 
Likelihood Ratio 
Linear-by-Linear Association 
N of Valid Cases 

.056 

.008 

.056 

.056 
200 

1 
1 
1 
1 

.813 

.929 

.813 

.813 

 
           จากตารางที ่4.43 พบว่า เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.813 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ปจัจยั
ในช่วงเทศกาล มผีลต่อการเลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมหลุยส ์วติตองหรอืไม่ ไม่มผีลต่อ กลุ่มที ่
1 และกลุ่มที ่2 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่4.44 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีเ่ลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม หลุยส ์วติตอง 
                    กบักลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

ปัจจยั 
จ านวนกลุ่ม 

Total 1 2 
เหตุผลทีท่่าน
เลอืกซือ้กระเป๋า
แบรนดเ์นม 
หลุยสว์ติตอง 
 

ตอ้งการให้
ผูค้นยกยอ่ง 

จ านวน 7 11 18 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

เพื่อความดู
ดทีางสงัคม 

จ านวน 33 45 78 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

เพื่อ
เสรมิสรา้ง
บุคลกิภาพ 

จ านวน 20 24 44 

% ภายในกลุ่ม .5 .5 1.0 

ชื่นชอบตรา
ยีห่อ้หลุยส ์
วติตอง 

จ านวน 18 42 60 

% ภายในกลุ่ม .3 .7 1.0 

Total 
จ านวน 78 122 200 

% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

 
จากตารางที ่4.44 พบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คนใหเ้หตุผลในการซื้อ

กระเป๋าแบรนดเืนม หลุยส ์วติตอง เพื่อต้องการใหผู้ค้นยกย่องจ านวน 18 คน แบ่งเป็นเป็นกลุ่ม
ที ่1  จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.89 และอยู่ในกลุ่มที่ 2 จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
61.11 และซือ้เพื่อความดูดทีางสงัคมจ านวน 78 คน ซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 33 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 42.31 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.69 และซือ้เพื่อเสรมิสรา้ง
บุคลกิภาพมจี านวน 44 คนซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.45 และอยู่ใน
กลุ่มที ่2 จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.55 และซือ้เพราะชื่นชอบตรายีห่อ้หลุยส ์วติตอง มี
จ านวน 60 คน ซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 
42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70 
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ตารางที ่4.45 แสดงการทดสอบ Chi-Square ระหว่างปจัจยัทีเ่ลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม  
                    หลุยส ์วติตอง กบั กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 
Likelihood Ratio 
Linear-by-Linear Association 
N of Valid Cases 

3.172 
3.228 
1.349 
200 

3 
3 
1 

.366 

.358 

.245 

 
จากตารางที ่4.45 พบว่า เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบั

ความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.366 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ปจัจยัที่
เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม หลุยส ์วติตอง ไม่มผีลต่อ กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ
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ตารางที ่4.46 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัในการซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง แต่ละครัง้  
  ท่านค านึงถงึสิง่ใดมากทีสุ่ด กบักลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

ปัจจยั 
จ านวนกลุ่ม 

Total 1 2 

ในการซือ้
กระเป๋าหลุยส ์
วติตอง แต่ละ
ครัง้ท่าน
ค านึงถงึสิง่ใด
มากทีสุ่ด 

ดา้นคุณภาพ จ านวน 27 39 66 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

ดา้นตรา
สนิคา้ 

จ านวน 31 49 80 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

ดา้นรปูแบบ
ของสนิคา้ 

Count 18 17 35 
จ านวน .5 .5 1.0 

กระแสนิยม % ภายในกลุ่ม 2 17 19 
จ านวน .1 .9 1.0 

Total 
จ านวน 78 122 200 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

 
จากตารางที ่ 4.46 พบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน สิง่ทีค่ านึงถงึในการ

ซือ้กระเป๋าคอืดา้นคุณภาพมจี านวน 66 คน แบ่งเป็นเป็นกลุ่มที ่1  จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 40.91 และอยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.09 และสิง่ทีค่ านึงถงึในการซือ้
กระเป๋าคอืดา้นตราสนิคา้ จ านวน 80 คน ซึง่อยูใ่นกลุ่มที ่1 จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.75 
และอยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.25 และสิง่ทีค่ านึงถงึในการซือ้กระเป๋าคอื
ดา้นรปูแบบของสนิคา้ จ านวน 35 คนซึง่อยูใ่นกลุ่มที ่ 1 จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.43 
และอยูใ่นกลุ่มที ่ 2 จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.57และสิง่ทีค่ านึงถงึในการซือ้กระเป๋าคอื
ดา้นกระแสนิยม จ านวน 19 คน ซึง่อยูใ่นกลุ่มที ่1 จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.53 และอยูใ่น
กลุ่มที ่2 จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89.47 
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ตารางที ่4.47 แสดงการทดสอบ Chi-Square ระหว่างปจัจยัในการซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง 
แต่ละครัง้ ท่านค านึงถงึสิง่ใดมากทีสุ่ด กบั กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 

 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8.851 3 .031 
Likelihood Ratio 10.101 3 .018 
Linear-by-Linear Association 1.414 1 .234 

N of Valid Cases 200 
  

 
 จากตารางที่ 4.47 พบว่า เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0. 031 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปจัจยั
ในการซือ้กระเป๋าหลุยส์ วติตอง แต่ละครัง้ ท่านค านึงถงึสิง่ใดมากทีสุ่ด มผีลต่อ กลุ่มที ่1 และ
กลุ่มที ่2 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่4.48 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัสถานทีใ่นการซือ้กระเป๋า หลุยส ์วติตอง กบั 
                    กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

ปัจจยั 
จ านวนกลุ่ม 

Total 1 2 

สถานทีใ่นการซือ้
กระเป๋า หลุยส ์วติต
อง 

ชอ็ปหลุยสว์ติต
องในประเทศ
ไทย 

จ านวน 18 27 45 

% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

รา้นหิว้สนิคา้แบ
รนดเ์นม 

จ านวน 28 57 85 
% ภายในกลุ่ม .3 .7 1.0 

ซือ้ที่
ต่างประเทศ 

จ านวน 19 20 39 
% ภายในกลุ่ม .5 .5 1.0 

ซือ้ผ่านทาง
อนิเตอรเ์น็ต 

จ านวน 13 18 31 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

Total 
จ านวน 78 122 200 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

 
จากตารางที ่ 4.48 พบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน ซือ้กระเป๋าหลุยส ์

วติตองทีช่อ็ปหลุยส ์วติตอง ในประเทศไทย จ านวน 45 คน แบ่งเป็นเป็นกลุ่มที ่1  จ านวน 18 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 40 และอยูใ่นกลุ่มที ่ 2 จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60 และซือ้กระเป๋า
หลุยส ์ วติตองทีร่า้นหิว้สนิคา้แบรนดเ์นมจ านวน 85 คน ซึง่อยูใ่นกลุ่มที ่ 1 จ านวน 28 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 32.94 และอยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.06 และซือ้กระเป๋าหลุยส ์
วติตองทีต่่างประเทศจ านวน 39 คน แบ่งเป็นกลุ่มที ่1 จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.72 และ
อยูใ่นกลุ่มที ่ 2 จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.28และ ซือ้กระเป๋าหลุยส ์ วติตองผ่านทาง
อนิเตอรเ์น็ต จ านวน 31 คน ซึง่อยูใ่นกลุ่มที ่1 จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.94 และอยูใ่น
กลุ่มที ่2 จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.06 
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ตารางที ่4.49 แสดงการทดสอบ Chi-Square ระหว่างปจัจยัสถานทีใ่นการซือ้กระเป๋า หลุยส ์ 
                    วติตอง กบั กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2.991 3 .393 
Likelihood Ratio 2.984 3 .394 
Linear-by-Linear Association .579 1 .447 
N of Valid Cases 200 

  
 

จากตารางที ่4.49 พบว่า เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.393 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ปจัจยั
สถานทีใ่นการซือ้กระเป๋า หลุยส ์วติตอง ไมม่ผีลต่อ กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ
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ตารางที ่4.50 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยับุคคลใดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้กระเป๋า 
                    หลุยสว์ติตอง กบักลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

ปัจจยั 
จ านวนกลุ่ม 

Total 1 2 
นอกจากตวัท่านแลว้
บุคคลใดต่อไปนี้ทีม่ ี
อทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้กระเป๋า
หลุยส ์วติตอง 

บุคคลใน
ครอบครวั 
(พ่อ แม ่พี ่
น้อง) 

จ านวน 19 34 53 

% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

เพื่อน, คน
รูจ้กั 

จ านวน 38 52 90 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

พนกังานขาย จ านวน 8 9 17 
% ภายในกลุ่ม .5 .5 1.0 

ดารา, บุคคล
ทีม่ชีื่อเสยีงใน
สงัคม 

จ านวน 13 27 40 

% ภายในกลุ่ม .3 .7 1.0 

Total 
จ านวน 78 122 200 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

 
จากตารางที ่ 4.50 พบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน ผูท้ีม่อีทิธพิลในการ

ตดัสนิใจซือ้กระเป๋าหลุยส ์ วติตองคอืบุคคอลในครอบครวั (พ่อ แม ่ พี ่ น้อง) จ านวน 53 คน 
แบ่งเป็นเป็นกลุ่มที ่1  จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.85 และอยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 34 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 64.15 และผูท้ีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้กระเป๋าหลุยส ์ วติตอง คอืเพื่อน,คน
รูจ้กัจ านวน 90 คน ซึง่อยูใ่นกลุ่มที ่1 จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.22 และอยูใ่นกลุ่มที ่2 
จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.78 และคน ผูท้ีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติต
องคอืพนกังานขาย จ านวน 17 คน แบ่งเป็นกลุ่มที ่1 จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.06 และ
อยูใ่นกลุ่มที ่ 2 จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.94 และทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้กระเป๋า
หลุยส ์วติตองคอืดารา,บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงในสงัคม จ านวน 40 คน ซึง่อยูใ่นกลุ่มที ่1 จ านวน 13 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 และอยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.5 
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ตารางที ่4.51 แสดงการทดสอบ Chi-Square ระหว่างปจัจยับุคคลใดทีม่อีทิธพิลต่อการ 
  ตดัสนิใจซือ้กระเป๋าหลุยสว์ติตอง กบั กลุ่มที ่1 และกลุม่ที ่2 
 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.788 3 .617 
Likelihood Ratio 1.795 3 .616 
Linear-by-Linear Association .089 1 .766 

N of Valid Cases 200 
  

 
   จากตารางที ่4.51 พบว่า เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.617 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ปจัจยั
บุคคลใดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้กระเป๋าหลุยสว์ติตอง ไมม่ผีลต่อ กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติ 
 
ตารางที ่4.52 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัผลติภณัฑม์กีารปรบัขึน้ราคา ท่านยงัจะซือ้ 
                   กระเป๋าหลุยส ์วติตอง อกีหรอืไมก่บั กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

ปัจจยั 
Cluster Number 

of Case 
Total 1 2 

ผลติภณัฑม์กีารปรบัขึน้ราคา
ท่านยงัจะซือ้กระเป๋าหลุยส ์
วติตอง อกีหรอืไม่ 

ซือ้ จ านวน 53 79 132 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

ไมซ่ือ้ จ านวน 25 43 68 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

Total 
จ านวน 78 122 200 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

 
จากตารางที ่4.52 พบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คนหากผลติภณัฑม์กีาร

ปรบัขึน้ราคาผูต้อบแบบสอบถามยงัจะซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง จ านวน 132 คน แบ่งเป็นเป็น
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กลุ่มที ่1  จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.15 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 59.85 คนหากผลติภณัฑม์กีารปรบัขึน้ราคาผูต้อบแบบสอบถามจะไม่ซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติต
องและจ านวน 68 คน ซึง่อยูใ่นกลุ่มที ่1 จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.77 และอยู่ในกลุ่มที ่2 
จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.23  
 
ตารางที ่4.53 แสดงการทดสอบ Chi-Square ระหว่างปจัจยัผลติภณัฑม์กีารปรบัขึน้ราคา  
  ท่านยงัจะซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง กบั กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 
Continuity Correctionb 
Likelihood Ratio 
Linear-by-Linear Association 
N of Valid Cases 

.216 

.097 

.217 

.215 
200 

1 
1 
1 
1 
 

.642 

.755 

.641 

.643 
 

 
  จากตารางที ่4.53 พบว่า เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.642 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ปจัจยั
บุคคลใดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้กระเป๋าหลุยสว์ติตอง ไมม่ผีลต่อ กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติ 
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ตารางที ่4.54 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยันิยมซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง ลวดลายใด กบั  
                  กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

ปัจจยั 
จ านวนกลุ่ม 

Total 1 2 
ส่วนใหญ่ท่านนิยม
ซือ้กระเป๋าหลุยส ์
วติตอง ลวดลายใด 

ดามเิยร ์
(Damier) 

จ านวน 24 39 63 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

โมโนแกรม 
(Monogram) 

จ านวน 42 58 100 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

เอพ ิ(Epi) จ านวน 7 8 15 
% ภายในกลุ่ม .5 .5 1.0 

เดนิม (Denim) จ านวน 3 6 9 
% ภายในกลุ่ม .3 .7 1.0 

มลัตคิลัเลอร ์
(Multi colour ) 

จ านวน 1 6 7 
% ภายในกลุ่ม .1 .9 1.0 

ลายหนงัแกว้ 
(Vernis) 

จ านวน 1 5 6 
% ภายในกลุ่ม .2 .8 1.0 

Total 
จ านวน 78 122 200 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

 
จากตารางที่ 4.54 พบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่นิยมซื้อ

กระเป๋าหลุยส ์ วติตองลายดามเิยร ์ (Damier) จ านวน 63 คน แบ่งเป็นเป็นกลุ่มที ่1 จ านวน 24
คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.10 และอยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.90 และส่วนใหญ่
นิยมซื้อกระเป๋าหลุยส์  วติตองลายโมโนแกรม (Monogram)จ านวน 100 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ 1 
จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42 และอยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58 และส่วน
ใหญ่นิยมซือ้กระเป๋าหลุยส ์ วติตองลายเอพ ิ(Epi)จ านวน 15 คนซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 7คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 46.67 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.33และส่วนใหญ่นิยม
ซือ้กระเป๋าหลุยส ์ วติตองลายเดนิม (Denim)จ านวน 9 คน แบ่งเป็นเป็นกลุ่มที ่1 จ านวน 3 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.67 และส่วนใหญ่นิยม
ซือ้กระเป๋าหลุยส ์ วติตองลายมลัตคิลัเลอร ์(Multi colour ) จ านวน 7 คน แบ่งเป็นเป็นกลุ่มที ่1 
จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.29 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.71 และ
ส่วนใหญ่นิยมซื้อกระเป๋าหลุยส์  วติตองลายลายหนังแก้ว (Vernis)จ านวน6 คน แบ่งเป็นเป็น
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กลุ่มที ่1 จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.67 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
83.33 
 
ตารางที ่4.55 แสดงการทดสอบ Chi-Square ระหว่างปจัจยันิยมซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง  
                   ลวดลายใด กบั กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที ่2 
 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 3.947 5 .557 
Likelihood Ratio 4.377 5 .497 
Linear-by-Linear Association 1.493 1 .222 

N of Valid Cases 200 
  

 
  จากตารางที ่4.55 พบว่า เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.557 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ปจัจยั
นิยมซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง ลวดลายใด ไม่มผีลต่อ กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติ 
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ตารางที ่4.56 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัท่านหาขอ้มลูเกีย่วกบักระเป๋าหลุยส ์วติตอง  
                   จากแหล่งใดมากทีสุ่ด กบั กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที ่2 
 

ปัจจยั 
จ านวนกลุ่ม 

Total 1 2 
ท่านหาขอ้มลูเกีย่วกบั
กระเป๋าหลุยส ์วติตอง
จากแหล่งใดมากทีสุ่ด 

เพื่อน จ านวน 29 34 63 
% ภายในกลุ่ม .5 .5 1.0 

ครอบครวั จ านวน 9 27 36 
% ภายในกลุ่ม .3 .8 1.0 

Internet 
หรอืสื่อ 
Online 

จ านวน 35 50 85 

% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

พนกังาน
ขาย 

จ านวน 5 9 14 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

อื่นๆ จ านวน 0 2 2 
% ภายในกลุ่ม .0 1.0 1.0 

Total 
จ านวน 78 122 200 
% ภายในกลุ่ม .4 .6 1.0 

 
จากตารางที่ 4.56 พบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน หาขอ้มลูเกี่ยวกบักบั

กระเป๋าหลุยส ์วติตองจากเพื่อน จ านวน 63 คน แบ่งเป็นเป็นกลุ่มที ่1  จ านวน 29 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 46.03 และอยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.97 และหาขอ้มลูเกี่ยวกบักบั
กระเป๋าหลุยส ์วติตองจากครอบครวัมจี านวน 36 คน ซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 9 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 25 และอยู่ในกลุ่มที่ 2 จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75 และหาขอ้มูลเกี่ยวกบักบั
กระเป๋าหลุยส ์วติตองจาก Internet หรอืสื่อ Online จ านวน 85 คนซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 35 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.18 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.82 และหาขอ้มลู
เกี่ยวกบักบักระเป๋าหลุยส ์วติตองจากพนักงานขายจ านวน 14 คน ซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 5 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.71 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.29 และอื่นๆ
จ านวน 2 คนซึง่อยู่ในกลุ่มที ่1 จ านวน 0 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0 และอยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 2 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 100 
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ตารางที ่4.57 แสดงการทดสอบ Chi-Square ระหว่างปจัจยัท่านหาขอ้มลูเกีย่วกบักระเป๋า 
  หลุยส ์วติตอง จากแหล่งใดมากทีสุ่ด กบั กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.787 4 .216 
Likelihood Ratio 6.649 4 .156 
Linear-by-Linear Association .691 1 .406 

N of Valid Cases 200 
  

 
จากตารางที ่4.57 พบว่า เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบั

ความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.216 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ปจัจยั
ท่านหาขอ้มูลเกี่ยวกบักระเป๋าหลุยส์ วติตอง จากแหล่งใดมากที่สุด ไม่มผีลต่อ กลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มที ่2 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาเรือ่ง “การแบ่งกลุ่มสุภาพสตรโีดยใชป้จัจยัดา้นพฤตกิรรมการซือ้และความพงึ

พอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดบรกิารกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่้อหลุยส์ วติตอง” มวีตัถุประสงค์
เพื่อจดัแบ่งกลุ่มความพงึพอใจของลูกค้าสุภาพสตร ีตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิารในการ
ตดัสนิใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่้อหลุยส์ วติตอง ศกึษาความพงึพอใจของลูกคา้สุภาพสตรทีี่
ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่้อหลุยส์ วติตอง และศกึษาพฤตกิรรมของของลูกค้าสุภาพสตรทีี่ซื้อ
กระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อหลุยส์ วิตตองโดยผู้วิจ ัยได้สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และ
ขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 
5.1 สรปุผลการวิจยั 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มสุภาพสตรโีดยใช้โดยใช้ปจัจยัด้าน
พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิารกระเป๋าแบรนด์เนม 
หลุยส ์วติตอง พบว่า 

1. ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 36.00 ส่วนใหญ่

ประกอบธุรกจิส่วนตวั คดิเป็นรอ้ยละ 36.00 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนละ 30,000 บาทขึน้ไป 
คดิเป็นรอ้ยละ 42.00 

 
ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม หลยุส ์วิตตอง 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตองเพื่อไวใ้ชเ้อง ปีทีผ่่านมา

ไม่ได้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่้อหลุยส์ วติตอง ในช่วงเทศกาลมผีลต่อการซื้อกระเป๋าแบรนด์
เนมยีห่้อ หลุยส ์วติตอง  ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่้อหลุยส์ วติตองเพื่อความดูดทีางสงัคม ใน
การซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมหลุยส ์วติตองค านึงถงึดา้นตราสนิคา้ ส่วนใหญ่ซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม
ยีห่้อหลุยส์ วติตองที่รา้นหิ้วสนิค้าแบรนด์เนม บุคคลที่มอีทิธพิลต่อการซื้อกระเป่าแบรนด์เนม
ยีห่อ้ หลุยส ์วติตองคอืเพื่อน หากผลติภณัฑม์กีารปรบัขึน้ราคายงัคงซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้
หลุยส์ วิตตอง คนส่วนใหญ่เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลุยส์ วิตตองลายโมโนแกรม 
(Monogram) และหาขอ้มลูเกี่ยวกบักระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตองจาก Internet หรอืสื่อ 
Online
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ส่วนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัความพึงพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบริการกระเป๋า
แบรนดเ์นม หลยุส ์วิตตอง 

ปจัจยัด้านผลติภณัฑ ์กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภณัฑ์ ในเรื่อง รูปแบบสินค้ามเีอกลกัษณ์เฉพาะตัว เป็นล าดับแรก รองลงมา คือ 
รูปแบบของสนิค้ามคีวามทนัสมยั เป็นล าดบัที่สอง ถดัมา คอื รูปแบบของกระเป๋ามคีวาม
หลากหลาย และ มกีารรบัเปลี่ยนหรอืคนืสนิค้า เป็นล าดบัที่สาม และ ความทนทานในการใช้
งานของสนิคา้ เป็นล าดบัสุดทา้ย 

ปจัจยัด้านราคา กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคา ในเรื่อง ความคุ้มค่าในด้านคุณภาพเมื่อเทยีบกบัราคา เป็นล าดบัแรก รองลงมา คอื มี
ความชดัเจนในการแสดงราคาสนิคา้ เป็นล าดบัทีส่อง และ ราคาสนิคา้คงที ่เป็นล าดบัสุดทา้ย 

ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเรื่อง การจดัวางสนิคา้ในรา้นดูหรหูรา เป็นล าดบั
แรก รองลงมา คอื สถานทีจ่ดัจ าหน่ายมคีวามน่าเชื่อถอื เป็นล าดบัสอง และ รา้นคา้เปิดบรกิาร
ตลอดทุกวนั เป็นล าดบัสุดทา้ย 

ปจัจยัดา้นบุคลากรในการใหบ้รกิาร กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นบุคลากร ในเรื่อง พนักงานยิม้แยม้แจ่มใสมอีธัยาศยัดี เป็นล าดบัแรก ม ีและ 
พนกังานแต่งกายสุภาพสวยงาม และพนกังานมคีวามเป็นกนัเองต่อลกูคา้ เป็นล าดบัสุดทา้ย  

ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ในเรื่อง ความสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อพนักงาน เป็น
ล าดบัแรก รองลงมาคอื ความเพยีงพอของจ านวนพนักงานในการให้บรกิาร เป็นล าดบัที่สอง 
และ ระบบการรกัษาความปลอดภยั เป็นล าดบัสุดทา้ย  

ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบดา้นกายภาพ กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ในเรื่อง ความสะอาดของสถานทีใ่หบ้รกิาร เป็น
ล าดบัแรก รองลงมาคอื ความกวา้งขวางของสถานทีใ่หบ้รกิาร เป็นล าดบัทีส่อง ถดัมาคอื ความ
สะอาดของเครือ่งแบบพนกังาน เป็นล าดบัทีส่าม และ บรรยากาศของสถานที ่ใหบ้รกิาร เช่นการ
ตกแต่ง สวยงาม เป็นล าดบัสุดทา้ย 

 
ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) 
ผูว้จิยัคน้หาจ านวนกลุ่มทีเ่หมาะสมดว้ยวธิ ีHierarchical และค านวณอตัราการ

เปลีย่นแปลงของระยะห่าง พบว่าจ านวนกลุ่มทีเ่หมาะสมในการศกึษาคอื 2 กลุ่ม ดงันี้  
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มรีะดบัความพงึพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิารกระเป๋า  

แบรนดเ์นม หลุยส ์วติตองอยู่ในระดบัปานกลาง มจี านวนกลุ่มตวัอย่างภายในกลุ่ม 78 คน ส่วน
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ใหญ่ มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี ประกอบธุรกจิส่วนตวั และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนละ 30,000 
บาทขึน้ไป ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่้อหลุยส ์วติตองเพื่อไว้ใช้เอง ปีที่ผ่านมาไม่ได้ซื้อกระเป๋า
แบรนด์เนมยี่ห้อหลุยส์ วติตอง ในช่วงเทศกาลมผีลต่อการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อ หลุยส ์
วติตอง  ซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตองเพื่อความดูดทีางสงัคม ในการซือ้กระเป๋าแบ
รนดเ์นมหลุยส ์วติตองค านึงถงึดา้นตราสนิคา้ ส่วนใหญ่ซือ้กระเป๋าแบรนดน์มยีห่อ้หลุยส ์วติตอง
ทีร่า้นหิว้สนิค้าแบรนดเ์นม บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซื้อกระเป่าแบรนด์เนมยีห่้อ หลุยส์ วติตอง
คอืเพื่อน/คนรู้จกั หากผลติภณัฑ์มกีารปรบัขึ้นราคายงัคงซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อหลุยส ์  
วติตอง คนส่วนใหญ่เลอืกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลุยส์ วติตองลายโมโนแกรม (Monogram) 
และหาขอ้มลูเกีย่วกบักระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตองจาก Internet หรอืสื่อ Online 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มรีะดบัความพงึพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิารกระเป๋า  
แบรนดเ์นม หลุยส ์วติตองอยูใ่นระดบัมาก มจี านวนกลุ่มตวัอย่างภายในกลุ่ม 122 คน ส่วนใหญ่ 
มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนละ 30,000 
บาทขึน้ไป ซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตองเพื่อไวใ้ชเ้อง ความถี่ในการซือ้โดยเฉลีย่ปี
ละ 1 ครัง้ ในช่วงเทศกาลมผีลต่อการซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ หลุยส ์วติตอง  ซือ้กระเป๋าแบ
รนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตองเพื่อความดูดทีางสงัคม ในการซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมหลุยส ์วติตอง
ค านึงถงึดา้นตราสนิคา้ ส่วนใหญ่ซือ้กระเป๋าแบรนดน์มยีห่อ้หลุยส ์วติตองทีร่า้นหิว้สนิคา้แบรนด์
เนม บุคคลที่มอีทิธพิลต่อการซือ้กระเป่าแบรนดเ์นมยีห่อ้ หลุยส์ วติตองคอืเพื่อน/คนรูจ้กั หาก
ผลติภณัฑม์กีารปรบัขึน้ราคายงัคงซื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่้อหลุยส ์วติตอง คนส่วนใหญ่เลอืก
ซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมหลุยส ์วติตองลายโมโนแกรม (Monogram) และหาขอ้มลูเกี่ยวกบักระเป๋า
แบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตองจาก Internet หรอืสื่อ Online 

เมื่อท าการทดสอบ Anova Test เพื่อวดัระดบันัยส าคญัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีล่กัษณะ
ประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม หลุยส ์วติตอง ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบั
ความพงึพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาด แตกต่างกนัในทุกดา้น อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการศกึษา กลุ่มตวัอย่างซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่้อหลุยส์ วติตอง โดยค านึงถงึ
เรือ่งตราสนิคา้ และซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้หลุยส ์วติตองเพื่อความดูดทีางสงัคม โดยบุคคล
ทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้กระเป่าแบรนดเ์นมยีห่อ้ หลุยส ์วติตองคอืเพื่อน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของชโินรส กรธีาด ารงเดช (2547) ศกึษาเรื่องปจัจยัด้านผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
กระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศของนักศกึษาปรญิญาตรเีขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ยี่ห้อ
กระเป๋าแบรนด์เนมที่นิยมมาที่สุด คอื หลุยส์ วติตอง ซึ่งมยีอดขายทัว่โลกสูงสุดและเป็นตรา
สนิคา้ที่หรูหรา และเป็นทีนิ่ยมสูงสุด นอกจากน้ีการที่กลุ่มตวัอย่างเลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม
ยีห่อ้หลุยส์ วติตองเพื่อความดูดทีางสงัคม สามารถอธบิายไดต้ามทฤษฎขีองมาสโลว์ทีก่ล่าวว่า 
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มนุษย์มคีวามต้องการยอมรบั และการย่องยกนับถอื เน่ืองจากกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่้อหลุยส ์
วติตองมรีาคาสงู และมภีาพพจน์เป็นสนิคา้ระดบัสงู ช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ทีห่รหูราใหแ้ก่ผูใ้ช ้อกี
ทัง้ยงับ่งบอกถงึรสนิยม และฐานะอกีดว้ย 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัในครัง้นี้ ผูป้ระกอบกจิการหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันา และวางแผนดา้นการตลาดของธุรกจิ ในแง่ของการพฒันาดา้นปจัจยัการ
เลือกซื้อ โดยอาจมุ่งเน้นไปที่การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ที่เหมาะสมกับ
ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะมี
เพิม่มากขึน้ในอนาคต ซึง่มขีอ้เสนอแนะทีส่ามารถกล่าวโดยสรปุดงันี้ 

ด้านผลติภณัฑ์ ทางร้านควรมคีวามควบคุมในเรื่องของคุณภาพสนิค้าผลิตสนิค้าที่มี
ความทนทานต่อการใชง้าน 

ดา้นราคา ทางรา้นควรเน้นก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาเป็นส าคญัที่สุด ควรตัง้ราคาสนิค้า
ใหค้งที ่ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รา้นคา้ควรมกีารขยายระยะเวลาการเปิดรา้นคา้ 
ดา้นบุคคลากรในการใหบ้รกิารควรมกีารฝึกอบรมพนกังานอย่างสม ่าเสมอ ในดา้นต่างๆ 

รวมถงึบุคลกิภาพของพนกังาน 
ดา้นกระบวนการให้บรกิาร ควรมพีนักงานทีม่คีวามสามารถในการแนะน าสนิค้า และมี

ระบบรกัษาความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ดา้นองคป์ระกอบดา้นกายภาพ ควรเน้นการจดับรรยากาศของสถานทีใ่หบ้รกิาร เพื่อท า

ใหร้า้นคา้มคีวามน่าสนใจ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นโอกาสส าหรบัการวจิยัต่อไปในอนาคตมดีงัต่อไปนี้ 
 1. ผู้ทีส่นใจและต้องการศกึษาในอนาคต ควรขยายขอบเขตการศกึษาใหค้รอบคลุมถงึ
กลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัอื่นๆในประเทศ เพื่อสามารถน าผลการวจิยัทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบระหว่าง
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 
 2. เนื่องจากงานวจิยัชิ้นนี้ได้เลอืกกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มสุภาพสตรเีพยีงกลุ่มเดยีว 
ดงันัน้ในอนาคตควรมกีารศกึษา และทดสอบเปรยีบเทยีบกบัประชากรกลุ่มอื่นๆ เพิม่เตมิ 
 3.เนื่องจากงานวจิยัชิ้นนี้ได้เลอืกสนิค้าประเภทกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่้อหลุยส์ วติตอง
เพยีงอยา่งเดยีว ดงันัน้ผูท้ีส่นใจและต้องการศกึษาเพิม่เตมิในอนาคตจงึควรเลอืกสนิคา้ประเภท
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อื่นๆ มาทดสอบโดยสามารถน าผลการวจิยัทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบ ว่ารปูแบบการตดัสนิใจซือ้สนิค้า
ประเภทต่างๆ จะมผีลการทดสอบแตกต่างกนัหรอืไมอ่ยา่งไร 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถาม 

 
การศึกษา การแบ่งกลุ่มสุภาพสตรีโดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจ

ต่อส่วนผสมทางการตลาดบริการกระเป๋าแบรนดเ์นมย่ีห้อหลยุส ์วิตตอง 
 

แบบสอบถามฉบับนี้จดัท าขึ้นเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการศึกษาในการท า
รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลกัสูตรปรญิญา
บรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยแบบสอบถามนี้จะไม่ระบุชื่อ – ทีอ่ยู่ ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ดงันัน้ผู้ตอบแบบสอบถาม ดงันัน้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบค าถาม
ไดต้ามความเป็นจรงิและทางผูว้จิยัตอ้งขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูส าหรบัท่านทีเ่สยีสละเวลาใน
การตอบแบบสอบถามในครัง้นี้ 
ค าชีแ้จง โปรดพจิาณาขอ้ความของค าถามแต่ละขอ้และใหท้่านท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่าง  
  ทีต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิของท่านมากทีสุ่ด 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซื้อกระเป๋าหลุยส ์วติตอง

ของสุภาพสตร ี 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกบัปจัจยัทางการตลาดในการตดัสนิใจซื้อ

เฉพาะกระเป๋าหลุยส ์วติตองของสุภาพสตร ี
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ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1.อาย ุ 

1)  15 – 20 ปี       2)  21 – 30 ปี     
3)   31 – 40 ปี         4)  40 – 50 ปี     
5)   50 ปีขึน้ไป 

2.อาชพี  
1) นกัเรยีน / นกัศกึษา   2) พนกังานบรษิทัเอกชน  
3) ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ        4) ธุรกจิส่วนตวั   
5) อื่นๆ  

 
3.ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

1)  15,000 หรอื ต ่ากว่า              2) 15,001 – 20,000 บาท       
3)  20,001 - 25,000 บาท   4) 25,001 - 30,000 บาท     
5)  30,001 บาทขึน้ไป 

 
ส่วนที ่2   แบบสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตองของสุภาพสตร ี
1.ท่านซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง เน่ืองในโอกาสอะไร 

1) ซือ้เพื่อไวใ้ชเ้อง      
2) ซือ้เพื่อมอบเป็นของขวญัตามโอกาสต่างๆ    
3) อื่นๆ  

2.ท่านซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง กีค่ร ัง้ต่อปี 
1)  ปีทีผ่่านมาไมไ่ดซ้ือ้              2) 1 ครัง้ต่อปี               
3)  2 ครัง้ต่อปี    4)  3 ครัง้ต่อปี     
5)  มากกว่า 3 ครัง้ต่อปี 

3.ในช่วงเทศกาล มผีลต่อการเลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมหลุยส ์วติตองหรอืไม ่
 1) มผีล                                 2) ไม่มผีล 

4.เหตุผลทีท่่านเลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม หลุยส ์วติตอง 
 1) ตอ้งการใหผู้ค้นยกย่อง          2) เพื่อความดดูทีางสงัคม       
3)  เพื่อเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ               4) ชื่นชอบตรายีห่อ้หลุยส ์วติตอง    
 5) อื่นๆ  

 
 



89 
 

 

 

5.ในการซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง แต่ละครัง้ ท่านค านึงถงึสิง่ใดมากทีสุ่ด 
 1) ดา้นคุณภาพ                        2) ดา้นตราสนิคา้                
 3) ดา้นรปูแบบของสนิคา้                         4) กระแสนิยม                       
 5) อื่นๆ  

6.สถานทีใ่นการซือ้กระเป๋า หลุยส ์วติตอง  
1)  ชอ็ปหลุยส ์วติตองในประเทศไทย     2) รา้นหิว้สนิคา้แบรนดเ์นม   

  3) ซือ้ทีต่่างประเทศ             4) ซือ้ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต     
 5) อื่นๆ  

7.นอกจากตวัท่านแลว้ บุคคลใดต่อไปน้ีทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง 
 1) บุคคลในครอบครวั (พ่อ แม ่พี ่น้อง)      
 2) เพื่อน, คนรูจ้กั 
 3) พนกังานขาย                                     
 4) ดารา, บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงในสงัคม  
 5) อื่นๆ  

8.หากผลติภณัฑม์กีารปรบัขึน้ราคา ท่านยงัจะซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง อกีหรอืไม ่ 
1) ซือ้                                             2) ไมซ่ือ้ 

9.ส่วนใหญ่ท่านนิยมซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง ลวดลายใด 
 1) ดามเิยร ์(Damier)            2) โมโนแกรม (Monogram)        
 3) เอพ ิ(Epi)     4) เดนิม (Denim)        
 5) มลัตคิลัเลอร ์(Multi colour)        6) ลายหนงัแกว้ (Vernis) 

10.ท่านหาขอ้มลูเกีย่วกบักระเป๋าหลุยส ์วติตอง จากแหล่งใดมากทีสุ่ด  
 1) เพื่อน      2) ครอบครวั   
 3) Internet หรอืสื่อ Online     4) พนกังานขาย  
 5) อื่นๆ 
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ส่วนที ่3  สอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบัปจัจยัทางการตลาดในการซือ้กระเป๋าหลุยส ์วติตอง 
 
ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกซือ้กระเป๋า

หลุยส ์วติตอง 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ปจัจยัดา้นสนิคา้ (Product) 
1.วสัดุทีใ่ชใ้นการผลติกระเป๋า      
2.รปูแบบของกระเป๋ามคีวาม
หลากหลาย 

     

3.ความทนทานในการใชง้าน
ของสนิคา้ 

     

4.มกีารรบัคนืหรอืเปลีย่น 
สนิคา้ 

     

5.รปูแบบสนิคา้มคีวามทนัสมยั      
6.รปูแบบสนิคา้มเีอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

     

ปจัจยัดา้นราคา (Price) 
7.ความคุม้ค่าในดา้นคุณภาพ
เมือ่เทยีบกบัราคา 

     

8.มคีวามชดัเจนในการแสดง
ราคาสนิคา้ 

     

9. ราคาสนิคา้คงที ่      
ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
10. รา้นคา้เปิดบรกิารตลอด
ทุกวนั 

     

11.สถานทีจ่ดัจ าหน่ายมคีวาม
น่าเชื่อถอื 

     

12.การจดัวางสนิคา้ในรา้นดู
หรหูรา 
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ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกซือ้กระเป๋า

หลุยส ์วติตอง 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ปจัจยัดา้นบุคลากรในการใหบ้รกิาร (People) 
13.พนกังานแต่งกายสุภาพ
สวยงาม 

     

14.พนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมี
อธัยาศยัด ี

     

15.พนกังานมคีวามเป็นกนัเอง
ต่อลกูคา้ 

     

ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) 
16.ความสะดวกรวดเรว็ในการ
ตดิต่อพนกังาน 

     

17.ระบบการรกัษาความ
ปลอดภยั 

     

18.ความเพยีงพอของจ านวน
พนกังานในการใหบ้รกิาร 

     

ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบดา้นกายภาพ (Physical Evidence) 
19.ความสะอาดของสถานที่
ใหบ้รกิาร 

     

20.ความสะอาดของ
เครือ่งแบบพนกังาน 

     

21.ความกวา้งขวางของ
สถานทีใ่หบ้รกิาร 

     

22.บรรยากาศของสถานที่
ใหบ้รกิาร เช่น การตกแต่ง
สวยงาม 

     

 
ขอบพระคณุค่ะ 

 
 



 
 

ประวติัผูศึ้กษา 
 

นางสาววนัวสิา รตันเจรญิทรพัย ์เกดิเมื่อวนัที ่30 เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2531 ส าเรจ็
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ สาขาการโรงแรม จากมหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย เมื่อปีการศึกษา 2554 และได้เข้าศึกษาต่อในระดบัปรญิญาโทหลกัสูตรบรหิารธุรกิจ
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