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บทคดัย่อ 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อแบ่งกลุ่มผู้บริโภคสินค้าอิมพีเรียลครีมชีสโดยใช้ปจัจยัด้าน
ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลอืกซื้อครมีชสีตราอมิพเีรยีลและเพื่อศกึษา
ปจัจยัทางการตลาด 4P’s ของผู้บรโิภคที่สนใจเลอืกซื้อครมีชสีตราแบนด์อมิพเีรลีในเขต
กรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อ
การเลอืกซื้อครมีชสีในด้านระดบัความสําคญัของคําถามดา้นผลติภณัฑ ์ คําถามในดา้นราคา  
ดา้นช่องทางการจําหน่าย  คําถามดา้นการส่งเสรมิการตลาด อยู่ในระดบั สําคญัมาก ถงึ มาก
ที่สุดจากการใช้คําถามในการแบ่งกลุ่มพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจะสามารถ
แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มแรกว่ากลุ่มทีเ่หน็ระดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดมผีล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อครมีชสี มาก โดยกลุ่มน้ีใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี 
การศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีทํางานเป็นพนักงานเอกชน หรอื รฐัวสิาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืนมากกว่า 30,000 บาทและส่วนใหญ่เป็นคนโสด กลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มที่เหน็ระดบั
ความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ครมีชสีปานกลาง โดยกลุ่มน้ี
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีทํางานเป็นพนักงาน
เอกชน หรอื รฐัวสิาหกจิ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาทและ
สว่นใหญ่เป็นคนโสด ผลการทดสอบความแตกต่างของคาํถามดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้น
ช่องทางการจําหน่าย  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด พบว่ามรีะดบันัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ธรุกิจครีมชีสในประเทศไทย 

       ในประเทศไทยครีมชีสที่วางจําหน่ายส่วนใหญ่นําเข้าจากต่างประเทศโดยบริษัทที่มี
ชื่อเสยีง เช่น บรษิทัคราฟทฟู์ดส ์สหรฐัอเมรกิา โดยคู่แข่งรายหลกัในสนิคา้ชนิดน้ีจะมอียู่4ราย
หลกัคอืฟิลาเดลเฟียโดยคราฟท์ฟูดส์ (ไทยแลนด์) เน่ืองจากชื่อเสยีงของตราสนิค้าและความ
หลากหลายของผลติภณัฑ ์ ฟิลาเดลเฟครมีชสี จงึเป็นผูนํ้าในตลาดน้ี แมว้่าราคาสนิคา้จะสงูทัง้
ในตลาด B2B และ B2C  ฟิลาเดลเฟียครมีชสี กย็งัคลอบคลุมสว่นแบ่งการตลาดเป็นยอดขายที่
เกนิ 55 ตนั มลูค่า 32 ลา้นบาทสาํหรบัในตลาด B2C ไมร่วมทอ็ปส ์ซูเปอรม์ารเ์กต็และไฮเปอร์
มารเ์กต็ ความสาํเรจ็ทีส่าํคญัทีค่อืการมผีลติภณัฑท์ัง้ปลกีและขายส่งขนาด 2 กโิลกรมั และ
ขนาด 250 กรมัซึง่สามารถคลอบคลุมทุกตลาด มสีว่นแบ่งการตลาดประมาณรอ้ยละ 38  แอง
เคล่ เป็นครมีชสีทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศ นอกจากน้ี แองเค่ลยงัมชีื่อเสยีงในเนยและชสีในตลาด
คา้ปลกี แคโรไลน์ ครมีชสีเป็นแบรนดท์อ้งถิน่และผลติในประเทศไทยผูบ้รโิภคชาวไทยจะคุน้เคย
กบัแบรนดน้ี์มจีาํหน่ายขายทัง้ตลาดB2B และ B2C แอล & ไวร ์ ครมีชสีทีท่าํในสหรฐัอเมรกิาจะ
มขีนาดเพยีง 1.36 กโิลกรมั ผูบ้รโิภคชาวไทยจะรูจ้กัแอล & ไวร ์เป็นแบรนดท์ีม่ชีื่อเสยีงทีนํ่าเขา้
วางจําหน่ายในประเทศไทย อยา่งไรกต็ามช่องทางการจดัจาํหน่ายของของสนิคา้ชนิดน้ียงัไมไ่ด้
ขยายไปทุกชอ่งเหมอืนยีห่อ้อื่นๆ โดยทัว่ไปจะขายในเรา้นเบเกอรี ่  

มลูคา่การตลาดของสนิคา้มมีลูคา่ประมาณ 80 ลา้นบาท ซึง่ยงัอยูย่งัช่วงขัน้เตบิโตดงัในสว่นของ
บรษิทั KCG ยงัไม่มสีนิค้าชนิดวางตลาดในประเทศมเีพยีงแต่นําเขา้สนิค้าชนิดน้ีจาก
ต่างประเทศมาทําตลาดจงึเป็นช่องทางโอกาสของทางบรษิทัทีต่้องการส่วนแบ่งการตลาดน้ีจงึ
ตอ้งการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคนไทยเพือ่นํามาใชส้รา้งกลยทุธท์างการตลาดมาทาํการตลาด
สนิคา้ชนิดน้ี 
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ข้อมลูองคก์รความเป็นมาขององคก์ร 

“เคซจี ีกมิจัว๊กรุ๊ป (KCG-Kim Chua Group) เริม่ดาํเนินกจิการครัง้แรกในประเทศไทย 
เมือ่ปี พ.ศ. 2501 โดยใชช้ื่อ  “หจก.กมิจัว๊พาณชิย”์  โดยดาํเนินธุรกจิทางดา้นการนําเขา้และเป็น
ตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ประเภทอาหารสาํเรจ็รปูจากต่างประเทศ  เช่น  เนย   ชสี และอาหาร
กระป๋อง 
ปี พ.ศ. 2515  ไดก่้อตัง้โรงงานอกีแห่งชื่อ “บรษิทั  ยไูนเตด็แดรีฟู้่ดส ์ จํากดั ตัง้ บนถนนบาง
นา-ตราด ภายใต้การสนับสนุนด้านเครื่องจกัรและเทคโนโลยจีากบรษิทั  PDS  ประเทศ
ออสเตรเลีย  (ปจัจุบันคือ บริษัท  บอนแลคฟู้ดส์  จํากัด) ผู้ผลิตเนย “อลาวรี่”  ซึ่งให้การ
สนบัสนุนดา้นเครือ่งจกัร  เทคโนโลยกีารผลติ  รวมถงึวางระบบในการก่อสรา้งโรงงาน  และสง่ผู้
ชาํนาญงานมาใหค้าํปรกึษาแนะนําในชว่งแรกเริม่การผลติ  
ปีพ.ศ. 2528 ไดก่้อตัง้  “บรษิทั อมิพเีรยีลเยนเนอรลัฟู้ดสอ์นิดรสัทร ีจาํกดั”   บนพืน้ที ่ 42  ไร่
ตัง้อยู่ที่อําเภอบางพลี  จ.สมุทรปราการ  เพื่อรองรบัธุรกิจและตลาดที่ขยายตวัเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง  ดําเนินการผลติสนิคา้ประเภทคุกกี,้ บสิกติ, แครกเกอร,์ เวเฟอร,์ ขนมอบ,  และ
น้ําตาลก้อน  ฯลฯ  ภายใต้เทคโนโลยกีารผลิตที่ทนัสมยั  ได้มาตรฐาน  ใส่ใจพถิีพถินัในทุก
ขัน้ตอนการผลติสนิคา้ 

ปีพ.ศ. 2531 ไดก่้อตัง้ธุรกจิโคนมและฟารม์ววับนถนนมติรภาพ อาํเภอกลางดง  จ.นครราชสมีา 
ภายใตก้ารบรหิารงานของ “บรษิทั ยไูนเตด็แดรร์ีฟ่ารม์ จํากดั” ดูแลววักว่า 300 ตวับนฟารม์
ส่วนตวัในพืน้ทีก่ว่า 150 ไร่ ซึง่สามารถผลติน้ํานมววักว่า 20 ตนัต่อวนั เพื่อส่งมอบวตัถุดบิ
ใหก้บับรษิทั ยไูนเตด็แดรร์ีฟู้่ดส ์จาํกดั ในการเขา้สูก่ระบวนการพาสเจอรไ์รซน์มสดและการผลติ
โยเกริต์  เพื่อตอบรบัความตอ้งการของตลาด Food Service และโครงการนมโรงเรยีนทีท่าง
รฐับาลจดัขึน้ และในปีเดยีวกนันัน้ กไ็ดร้บัความความร่วมมอืจากบรษิทั Co-Ro Foods A/S 
ประเทศเดนมาร์กในการผลิตเครื่องดื่มน้ําผลไม้เข้มข้นตรา “ซนัควิก” โดยบรหิารงาน
ภายใต้ “บรษิทั อมิพเีรยีลสเปเชีย่ลตี้ฟูดส ์จํากดั” ซึง่เป็นทีย่อมรบัอย่างสูงสาํหรบัผูบ้รโิภคชาว
ไทยและตอบสนองความนิยมเรือ่งเครือ่งดื่มเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภค  ซึง่มหีลากหลายรสชาตใิห้
เลอืกลิม้รส  ดงัน้ี  สม้, สม้แมนดารนิ,  แบลก็เคอรแ์รนต,์ เรดเบอรร์ี ่ และผลไมร้วมปีพ.ศ. 2550 
ไดก่้อตัง้ “บรษิทั  อมิพเีรยีลเบเกอรีอ่คีวปิเมน้ต ์จาํกดั” เพือ่นําเขา้และจดัจาํหน่ายอุปกรณ์เบเกอ
รีท่ี่มคีุณภาพเทยีบเท่าระดบัยุโรป เช่น เตาอบ เครื่องตแีป้ง และอื่นๆ อกีมากมาย ภายใต้แบ
รนด ์Sunmate แบรนดช์ัน้นําจากประเทศไตห้วนั 
ปีพ.ศ. 2551 บรษิทัฯ ไดเ้ปิด “โรงเรยีนศลิปการทําเบเกอรีแ่ละอาหารอมิพเีรยีล (ไอบาฟ)”
ภายใตช้ื่อ “อมิพเีรยีล เบเกอรีแ่อนดฟู้์ดสค์ลัลนิาร ีสคูล” ซึง่ดาํเนินการภายใตก้ารควบคุมของ
กระทรวงศกึษาธกิาร ใหก้ารอบรมทัง้หลกัสตูรเบเกอรีแ่ละอาหาร ดว้ยอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์
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ความชํานาญเฉพาะดา้น โดยมุ่งเน้นที่จะผลติผูป้ระกอบการดา้นเบเกอรีแ่ละอาหาร ตลอดจน
เสรมิสรา้งใหเ้กดิกจิกรรมภายในครอบครวัแก่ผูส้นใจทัว่ไปใหไ้ดเ้รยีนรูศ้ลิปะการตกแต่งเบเกอรี่
และอาหารในรปูแบบต่างๆแลว้ลงมอืปฏบิตัจิรงิในหอ้งปฏบิตักิารทีเ่พยีบพรอ้มไปดว้ยอุปกรณ์ที่
ครบครนัและทนัสมยั 
ปี พ.ศ. 2552 “บรษิัท  อมิพเีรยีลเบเกอรี่อคีวปิเมน้ต์ จํากดั” ได้รบัการแต่งตัง้โดยบรษิัท 
Sanneng จากประเทศไตห้วนั ใหเ้ป็นผูนํ้าเขา้และจดัจาํหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี ่(Bakeware) ใน
ประเทศไทย เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพในธุรกจิเบเกอรีอ่ยา่งครบวงจร 
ปีพ.ศ.2554 : หจก. กมิจัว๊พาณิชย ์ ไดท้ําการจดทะเบยีนเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั กมิจัว๊กรุ๊ป 
จาํกดั (Kim Chua Group Company Limited) พรอ้มเปลีย่นตราสญัลกัษณ์ใหม ่เพื่อตอกยํ้าถงึ
ความมุ่งมัน่ของบรษิทัฯ ในการพฒันาธุรกิจ และองค์กร ใหม้คีวามก้าวหน้าและเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองทัง้ในประเทศและในระดบัสากล ตลอดจนการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑท์ีด่มีคีุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล เพื่อคงไวซ้ึง่ความเชื่อมัน่ศรทัธาที ่   คู่คา้และลูกคา้มใีหก้บับรษิทัฯ มาอย่าง
ยัง่ยนืยาวนานกวา่ 55  ปี 
ปีพ.ศ.2555   ไดเ้ปิดโรงงาน  “ยไูนเตด็แดรีฟู้่ดส”์ แห่งที ่2 ขึน้ทีถ่นนเทพารกัษ์ อําเภอบางพล ี
จงัหวดัสมุทรปราการ  บนพืน้ทีข่นาด 20 ไร่ ถอืเป็นโรงงานแหง่ที ่2 ของบรษิทั ยไูนเตด็แดรี่
ฟู้ดส ์จาํกดั  ดาํเนินกจิการเกีย่วกบัการผลติสนิคา้ในประเภทเนย มาการนี และชสี เป็นการเพิม่
ฐานกําลงัการผลติเพื่อรองรบัความต้องการของผูบ้รโิภคที่เพิม่มากขึน้ตลอดจนเปิดเสรกีารคา้
ของ AEC ในปี พ.ศ. 2558  อกีดว้ย โดยไดนํ้าเอาเทคโนโลยเีครื่องจกัรประสทิธภิาพสงูมาจาก
ต่างประเทศ ซึง่ทุกขัน้ตอนการทาํงาน ไดร้บัการควบคุมดว้ยระบบคอมพวิเตอรท์ีท่นัสมยัภายใต้
การรบัรองมาตรฐานจาก  ISO  9001 : 2008, GMP  HACCP  HAL – Q และ HALAL  ทาํให้
การผลติสนิคา้ไดต้รงตามมาตรฐานสากลและเพิม่กําลงัผลติไดม้ากขึน้  8,000  ตนั/ปี ภายใน
โรงงานประกอบไปดว้ยอาคารผลติบนพืน้ทีป่ระมาณ 10,000  ตารางเมตร  ซึง่มคีลงัสนิคา้ ลาน
โหลดสินค้าสําหรับรถขนส่งขนาดเล็กและใหญ่รวม  19  ช่อง นอกจากน้ียัง
ม ี  KCG  Excellence Center   ทีเ่ป็นศูนยก์ลางดา้นการวจิยัและพฒันาของ  “เคซจี ี กมิจัว๊
กรุ๊ป” วสิยัทศัน์และพนัธกจิ ใหค้าํมัน่ว่าจะเป็นผูนํ้าในการสรา้งสุนทรยีภาพดา้นอาหาร ดว้ยการ
ประยุกต์ทัง้ศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อการสร้างสรรค์และเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ
ระดบัพรเีมยีมจากทัว่มมุโลก อกีทัง้การผสมผสานระหวา่ง ความรูแ้ละความเขา้ใจในรสชาตแิบบ
ตน้ตํารบักบักระบวนการผลติดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สงูและไดม้าตรฐานระดบัสากล ทาํใหก้มิจัว๊กรุ๊ป
กลายเป็นศนูยก์ลางในการ “สรา้งสรรคค์วามรืน่รมยใ์หก้บัรสชาต”ิ ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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ปัญหา และความสาํคญัของปัญหา 
        จากการที่ทางบรษิัทมแีผนที่จะผลิตสนิค้าโดยร่วมมอืกบับรษิัทในต่างประเทศที่จะทํา
แผนการตลาดสนิคา้อมิพเีรยีลครมีชสีเพื่อแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาด ดงันัน้ จงึต้องศกึษาปจัจยั
ทางการตลาดที่มีต่ออิมพีเรียลครีสชีสเพื่อสร้างส่วนแบ่งการตลาดในสินค้าประเภทน้ี โดย
ตอ้งการทาํเกบ็ขอ้มลูผูบ้รโิภคเพือ่แบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคเพือ่นํามาสรา้งสว่นผสมทางการตลาดทีท่าง
ทีเ่หมาะสม ซึง่การวจิยัฉบบัน้ีจะสามารถใหค้ําตอบในแนวทางเพิม่โอกาสในการขยายส่วนแบ่ง
การตลาดเพิม่มากขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
        เพื่อแบ่งกลุ่มผู้บริโภคสินค้าอิมพีเรียลครีมชีสโดยใช้ปจัจยัด้านความสําคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดต่อการเลอืกซือ้ครมีชสีตราอมิพเีรยีล 
เพื่อศกึษาปจัจยัทางการตลาด 4P’s ของผูบ้รโิภคทีส่นใจเลอืกซือ้ครมีชสีตราแบนดอ์มิพเีรลีใน
เขตกรงุเทพมหานคร  
 
ขอบเขตการวิจยั 
         ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้ น้ีคือประชากรทัง้ เพศหญิงและชายในเขต
กรุงเทพมหานครโดยทีเ่ป็นผลติภณัฑค์รสีชสีโดยวธิกีารศกึษาปจัจยัทีม่าเกี่ยวขอ้งคอื ลกัษณะ
ส่วนบุคคล เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้สถานภาพสมรส และปจัจัยทางด้าน
ส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ปจัจยัด้าน สนิค้า ปจัจยัด้าน ราคา ปจัจยัด้าน สถานที่ ปจัจยั   
ส่งเสรมิการตลาดระยะเวลา เดอืน ตุลาคม  2556 – ธนัวาคม 2556 รวม 4 เดอืน การจํากดั
ขอบเขตของประชากรใหอ้ยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองมาจากพฤตกิรรมการบรโิภคของคน
กรุงเทพมแีน้วโน้มทีจ่ะรบัวฒันธรรมการบรโิภคคล้ายคลงึชาวตะวนัตกมากขึน้โดยเฉพาะการ
บรโิภคผลติภณัฑน์ม เนย ชสี 
 

 

 

 

 

 

 

 



  5 

 

 

นิยามศพัท ์

        ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้คอื การศกึษาปจัจยัทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้นราคา ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิ

การตลาด ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ครมีชสีของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

การตดัสนิใจ คอื การยอมรบัในการรบัรูค้วามต้องการ แสวงหาขอ้มูล ประเมนิทางเลอืก และ
ตดัสนิใจซือ้ครมีชสี ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร ทัง้น้ีรวมไปถงึการประเมนิผลภายหลงั
การตดัสนิใจดว้ย 
ผูบ้รโิภค คอื ผูท้ีไ่ดท้าํซือ้หรอืใชใ้นสนิคา้ซึง่เป็นผูอ้าศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร 
ครมีชสี คอื ผลติภณัฑท์ําจากไขมนันมทีผ่่านขบวนการผลติออกเป็นลกัษณะเป็นกอ้นนุ่มที่
สามารถนําไปประกอบอาหาร 
 
ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั 
       ศกึษาขอ้มูลของปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจในการซื้อสนิคา้ครมีชสีเพื่อนําขอ้มูลที่ไดไ้ป
กาํหนดกลยทุธท์างการตลาดของบรษิทั 
เพื่อนําผลการวจิยัที่ได้จากการศกึษาในครัง้น้ีไปเป็นขอ้มูลสําหรบัในการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
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กรอบแนวความคิดสาํหรบัการวิจยั 

กรอบแนวความคดิสาํหรบัการวจิยัเพือ่   “การแบ่งกลุม่” 
 
      ประชากรท่ีจะศึกษา                                                                         

 
 
 
 
 

      
    

 
          

 
 
 
 

 

     บทท่ี2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที ่1 

 

กลุ่มที ่2 

 

กลุ่มที ่3 

 

กลุ่มที…่.. 

ประชากรท่ีจะศึกษา 
ประชากร ชาย หญงิ ทีอ่าศยัอยูใ่นเขต

กรงุเทพมหานคร 

 ปัจจยัด้านระดบัความสาํคญัของส่วนประสมการตลาด 4Ps 
-ระดบัความสาํคญัดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 

- ระดบัความสาํคญัดา้นราคา (Price) 

- ระดบัความสาํคญัดา้นการจดัจาํหน่าย (Place หรอื Distribution) 

- ระดบัความสาํคญัดา้น การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
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บทท่ี2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกียวข้อง 

การศกึษาคน้ควา้เรือ่งการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครตามการตดัสนิใจเลอืกซือ้

ครมีชสีตราอมิพเีรยีลโดยใชป้จัจยัดา้นทางการตลาดซึง่ประกอบไปดว้ยการทบทวนแนวคดิและ

ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งมดีงัน้ี 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการตลาด 

สว่นประสมทางการตลาด 

การแบ่งกลุ่มทางการตลาด 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการตลาด 

1. ส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler(2000)ได้วิเคราะห์ว่านักการตลาดใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อตอบสนองกับ

กลุ่มเป้าหมายเครื่องมอืเหล่าน้ีเรยีกว่าส่วนผสมทางการตลาดคําตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหส้ามารถจดั

กลยุทธ การตลาดที่สามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้อย่างเหมาะสม สิง่ที่จะ

สนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้มอียู ่4 ประการ คอื ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสรมิการตลาด ทัง้ 4 ประการจะตอ้งสอดคลอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัเพื่อใหส้นอง

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งกลมกลนื 
        1.1ผลิตภณัฑ ์
ผลติภณัฑ ์ หมายถงึ สิง่ทีจ่ะสนองความตอ้งการของลกูคา้ อาจมตีวัตนหรอืไมม่ตีวัตนกไ็ด ้

จะตอ้งพจิารณาสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง แนวความคดิดา้นผลติภณัฑ ์ตอ้งรูว้า่สิง่ทีต่อบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคแบบใด คุณสมบตัผิลติภณัฑ ์ ลกัษณะทางกายภาพ ทางเคม ี ทางชวีะ 

ความงาม ความทนทาน รปูรา่งรปูแบบของผลติภณัฑ ์ จุดเดน่ของผลติภณัฑ ์ เป็นลกัษณะเดน่

เป็นพเิศษกวา่สนิคา้อื่นผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากผลติภณัฑ ์ เป็นผลประโยชน์ทีผ่ลติภณัฑม์ต่ีอ
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ลกูคา้ ม ี 2 ดา้นคอื ผลประโยชน์โดยหน้าทีข่องผลติภณัฑแ์ละผลประโยชน์ทางดา้นอารมณ์ 

มสีว่นประสมผลติภณัฑ ์ คอืความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ โดยทัว่ไปเรามกัจะมผีลติภณัฑ์

มากกวา่ 1 ชนิด สว่นประสมทางผลติภณัฑอ์าจแบ่งออกตามชนิด ตามรุน่ ตามขนาด ตาม

ลกัษณะจดัจาํหน่ายหรอืตามความเกีย่วขอ้งกนัของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดและ ตราสนิคา้ เป็นการ

บรรยายถงึลกัษณะของผลติภณัฑซ์ึง่อาจเป็นคาํพดู สญัลกัษณ์ หรอืรวมกนั โดยทัว่ไปเจา้ของ

ผลติภณัฑม์กัใชต้ราสนิคา้มาจาํแนกสนิคา้ใหเ้หน็วา่แตกต่างจากสนิคา้ของคนอื่นและทาํให้

ผูบ้รโิภคจดจาํสนิคา้ไดง้า่ย ตราสนิคา้มสีว่นสาํคญัมากทีท่าํใหผู้บ้รโิภคหนักลบัมาซือ้สนิคา้ของ

เราในโอกาสหน้าอกี การทาํบรรจุภณัฑ ์ เป็นสิง่ทีหุ่ม้หอ่สนิคา้ อาจทาํหน้าทีใ่นการบรรจุ หุม้หอ่ 

รวมทัง้สือ่สารทางการตลาด โดยบรรจุภณัฑจ์ะเป็นตวัทีช่ว่ยสนองความตอ้งการของลกูคา้บาง

กรณบีรรจุภณัฑจ์ะชว่ยอาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้เป็นการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัผลติภณัฑ์

ซึง่อาจทาํใหล้กูคา้ยนิดทีีจ่ะจา่ยในราคาทีส่งูขึน้ได ้

    1.2 ราคา 

ราคาเป็นสว่นประสมทางการตลาดเพยีงอยา่งเดยีวทีท่าํใหเ้กดิรายไดม้อีงคป์ระกอบหลกัในการ

กาํหนดราคาตํ่าสดุคอื ตน้ทุนการผลติ และองคป์ระกอบในการกาํหนดราคาสงูสดุคอื คุณคา่ใน

สายตาของผูบ้รโิภค  

วธิกีารกาํหนดราคา ม ี3 ประเภท คอื  

1. พจิารณาจากตน้ทุน      

2. พจิารณาจากลกูคา้ 

3. พจิารณาจากคูแ่ขง่ขนั  

การกาํหนดราคาเป็นกลยทุธท์ีส่าํคญัมากในการบรหิารธุรกจิ ในการกาํหนดราคาจะตอ้งมคีวาม

ชดัเจนในเรือ่งวตัถุประสงคข์องการกาํหนดราคา เชน่ ลดราคาเพือ่สกดัคูแ่ขง่ ตัง้ราคาตํ่าเพือ่

ไมใ่หเ้สยีโอกาสในการไดล้กูคา้ใหม ่ ลดราคาเพือ่ไล่ตามคูแ่ขง่ สิง่สาํคญัอกีประการหน่ึงคอื การ

ทาํใหล้กูคา้ยอมรบัในการเปลีย่นแปลงราคาประเดน็สาํคญัของราคาไมไ่ดอ้ยูท่ีต่ ัง้ไวท้ีร่าคา

เทา่ไหร ่ หากแต่ขึน้กบัการเปรยีบเทยีบระหวา่งราคาของสนิคา้ กบัคุณคา่ของสนิคา้ทีม่ต่ีอ

ผูบ้รโิภค หากลกูคา้รูส้กึวา่สนิคา้มคีุณคา่มากกวา่ราคาเขากจ็ะยนิดซีือ้สนิคา้ในราคาทีก่าํหนด 
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 1.3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย มคีวามหมายครอบคลุมในเรือ่ง การนําสนิคา้จากผูผ้ลติไปถงึมอื

ผูบ้รโิภค การควบคุมปรมิาณสนิคา้ การขนสง่ การตดิต่อสือ่สาร จนกระทัง่เรือ่งประเภทของรา้น

จาํนวนของรา้น โกดงั การกระจายทางกายภาพ วธิกีารกระจายสนิคา้ ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย

ตอ้งคาํนึงถงึการเขา้ถงึ เชน่ การใชส้ือ่ การกระจายสนิคา้ไปหาลกูคา้ใหต้รงตามพฤตกิรรม 

ลกัษณะนิสยัความตอ้งการ ฯลฯ ขายสนิคา้ได ้ จะเกดิหลงัจากทีเ่ราสามารถเขา้ถงึลกูคา้ไดแ้ลว้

รกัษาไว ้ คอื สรา้งความสมัพนัธใ์หเ้กดิการซือ้ขายต่อเน่ือง เพือ่ใหล้กูคา้อยูก่บัเราตลอดไป

ขอ้พจิารณาในการเลอืกชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่พืน้ทีค่รอบคลุม ซึง่อาจครอบคลุมทกุ

พืน้ทีท่ีเ่ป็นไปได ้ครอบคลุมเฉพาะพืน้ทีท่ีเ่ลอืกสรร หรอืครอบคลุมพืน้ทีเ่พยีงจุดเดยีว 

1.4 การส่งเสริมการตลาด 

หมายถึง ความพยายามทัง้สิ้นที่จะส่งเสรมิให้การตลาดบรรลุเป้าหมายได้ ทําให้ลูกค้ามาซื้อ

สนิค้า สนใจสนิค้าของเรา ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกบัสินค้าและรกัษาไว้ไม่ให้

เปลีย่นแปลง การสง่เสรมิการตลาดประกอบไปดว้ย การแจง้ขา่วสารขอ้มลู การโน้มน้าวชกัจงูใจ 

การเตอืนความจาํ ประกอบไปดว้ย การโฆษณา, การสง่เสรมิการขาย, การขายโดยใชพ้นกังาน, 

การประชาสมัพนัธ,์ การพดูแบบปากต่อปาก การโฆษณา เป็นการสื่อสารแบบทางเดยีว ทีม่ี

ประสิทธิภาพสําหรบัตลาดแบบมวลชน มีลกัษณะเป็นการเสนอข่าวสาร ทําให้เกิดการรบัรู ้

สรา้งสรรคค์วามรูส้กึทีด่ต่ีอสนิคา้ และทําสรา้งการเรยีนรูเ้ร่งเรา้ใหเ้กดิการซือ้ การส่งเสรมิการ

ขาย เป็นการสื่อสารทางเดยีวเกีย่วกบัเน้ือหาทีน่่าสนใจเฉพาะอย่าง ทําใหเ้กดิแรงจงูใจระยะสัน้ 

ๆ มวีตัถุประสงคท์าํใหเ้กดิการรบัรู ้การเรยีนรูแ้ละแนะวธิกีารใชส้นิคา้  การขายดว้ยพนักงาน

ขาย เป็นการสื่อสารสองทางที่มีคุณภาพสูงโดยผ่านการพูดคุยหรือชี้แนะการใช้สินค้าต่อ

ผูบ้รโิภคแต่ละคนโดยตรง มลีกัษณะเป็นการเสนอข่าวสารขอ้มูลพเิศษใหก้บัผูท้ี่จะเป็นลูกค้า 

การประชาสมัพนัธ์ เป็นการสื่อสารทางเดยีวเกี่ยวกบัข่าวสารในเชงิพาณิชยข์องสนิคา้ผ่านสื่อ

สาธารณะมลีกัษณะเป็นการเสนอข่าวผลิตภณัฑ์ใหม่ การประเมนิผลิตภณัฑ์ มวีตัถุประสงค์

เพื่อใหเ้กดิการรบัรู ้การเรยีนรู ้การเปลีย่นแปลงทศันคตแิละสนบัสนุนการตดัสนิใจ การพดูปาก

ต่อปาก เป็นการสือ่สารสองทาง มลีกัษณะเป็นการสนบัสนุนซึง่กนัและกนั มวีตัถุประสงคเ์พื่อให้

เกดิการรบัรู ้การเรยีนรู ้การเปลี่ยนแปลงทศันคตแิละ สนับสนุนการตดัสนิใจ การพูดแบบปาก

ต่อปากมอีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคมาก โดยเฉพาะสนิคา้ทีม่รีาคาสงูและสนิคา้ทีไ่มม่รีปูรา่ง 
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 2 การแบง่กลุ่มทางการตลาด 

Kotler(2000)กล่าวว่าการแบ่งกลุ่มทางการตลาดประกอบไปด้วยการแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายที่มบุีคลิกลกัษณะ พฤติกรรม หรอืความต้องการที่ชดัเจน เป้าหมายของการ
แบ่งกลุ่มการตลาดคอืการแยกลูกคา้ออกเป็นกลุ่มทีม่คีวามแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆอย่างชดัเจน 
โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากกับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มดังนัน้ประเด็ดที่มี
ความสําคญัคอื กลุ่มตลาดจะต้องมคีวามแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างเพยีงพอ นอกจากน้ีการ
แบ่งกลุ่มยงัต้องเกดิจากบุคลกิลกัษณะของลูกคา้จํานวนหน่ึงทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัการดําเนิน
ทางการตลาดขององคก์ร สามารถแบ่งกลุ่มออกไดเ้ป็น ตามพืน้ที ่ตามเขต บรเิวณพืน้ที ่จงัหวดั 
ประเทศ  แบ่งตามกลุ่มตามพืน้ฐานของอายุ ขนาดครอบครวั การดาํเนินชวีติ เพศ รายไดอ้าชพี 
และประการสุดทา้ย แบ่งตามจติวทิยา ซึง่ผูบ้รโิภคจะแบ่งกลุ่มโดยพืน้ฐานการใชช้วีติประจําวนั
บุคลกิและคา่นิยม  

การแบ่งกลุ่มทางการตลาดจะดาํเนินการตามขัน้ตอนคอืตอ้งทาํความเขา้ใจคุณประโยชน์ทีลู่กคา้
แสวงหา ขัน้ตอนไปตอ้งมกีารแบ่งกลุ่มตลาดและการพฒันากลุ่มลูกคา้ตน้แบบตามคุณประโยชน์
ในมุมมองลูกคา้และมกีารคน้หาตวัแปรทีส่ามารถสงัเกตได ้เช่น ปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์
และสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างกลุ่มคุณประโยชน์ได้อย่างชดัเจนที่สุด เพื่อให้
สามารถระบุสมาชกิในแต่ละกลุ่มได้อย่างแม่นยํากุญแจสําคญัในการเลอืกตลาดเป้าหมายคอื 
หารเข้าใจความแตกต่างซึ่งต้องเก็บขอ้มูลและนํามาเปรยีบเทียบกบัคู่แข่งว่าใครมโีอกาสจะ
ประสบความสาํเรจ็มากทีส่ดุในการบรหิารกลุ่มตลาดในแต่ละกลุ่มขัน้ตอนในการแบ่งสว่นตลาด  

ขัน้ตอนที ่1 การแบ่งสว่นตลาด  

ขัน้ตอนที ่2 เลอืกตลาดเป้าหมาย  

การขัน้ตอนที ่3 พฒันาสว่นประสมทางการตลาด  

1. ลกัษณะของการแบ่งสว่นตลาดทีด่ตีอ้งมดีงัน้ี  

2. ตอ้งมขีนาดใหญ่เพยีงพอ (Substantiality)  

3. ตอ้งสามารถวดัคา่ออกมาได ้(Measurability)  

ตอ้งสามารถเขา้ถงึตลาดได ้(Accessibility)  

ตอ้งมกีารตอบสนอง (Responsiveness)  

ตวัแปรในการแบ่งสว่นตลาดผูบ้รโิภคมดีงัน้ี  
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1. ตวัแปรทางประชากรศาสตร ์(Demographic variable)  

2. ตวัแปรทางภมูศิาสตร ์(Geographic variable)  

3. ตวัแปรทางจติวทิยา (Psychographic variable)   

4. วถิกีารดาํเนินชวีติ (Life Style)  

5. ลกัษณะบุคลกิภาพ (Personality Characteristic) 

6. ตวัแปรทางพฤตกิรรม(Behavioristic variable)  

7. ผลประโยชน์ทีล่กูคา้แสวงหา (Benefit sought) 

8. อตัราการใช ้(Usage rate) ความซื่อสตัย ์(Brand Loyalty)  

การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Target Market Selection) คอื การเลอืกสว่นตลาดหน่ึงสว่น หรอื 

มากกว่านัน้ เป็นเป้าหมาย สาํหรบัการใชส้ว่นประผสมทางการตลาดและการใชท้รพัยากรของ

ธุรกจิ ปจัจยัทีใ่ชใ้นการประเมนิความน่าสนใจ (Attractiveness) ของแต่ละสว่นตลาดคอื 

1. ขนาดของสว่นตลาด  

2. อตัราการเจรญิเตบิโต 

3. อตัราความเสีย่ง  

4. จาํนวนคูแ่ขง่ขนั  

5. ผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดร้บัทศิทางของสว่นตลาดนัน้  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

วฒันพร เฉลมิลาภอศัดร 2555 “ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูส้่วนประสมทางการตลาดกบั
พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีอ่บสด “ยรู”ิ ในรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น” งานวจิยั คณะ
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (บธ.บ.) สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ 
ไดศ้กึษาระดบัการรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อสว่นประสมทางการตลาดของ “ยรู”ิ เพื่อศกึษาพฤตกิรรม
การเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรีอ่บสด “ยรู”ิ ของผูบ้รโิภค เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการ
รบัรูส้ว่นประสมทางการตลาด กบั พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีอ่บสด “ยรู”ิ ในรา้น
เซเว่นอเีลฟเว่น ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นขอ้มลูไดจ้ากการตอบแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างผู้
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ซือ้จานวน 400 ราย เลอืกดว้ยวธิกีารสุม่แบบบงัเอญิ ตามทีโ่ควตา้ ทีก่ําหนด และสถติใินการ
วเิคราะห ์ประกอบดว้ย สถติเิชงิพรรณนา และการทดสอบสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั
และไคสแควร ์ สรุปผลการวจิยั ดงัน้ีระดบัการรบัรูส้ว่นประสมทางการตลาด ของผูบ้รโิภคทีซ่ือ้
ผลติภณัฑเ์บเกอรีอ่บสด “ยรู”ิ ในรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น พบว่า ระดบัการรบัรูส้่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์และการบรกิาร ดา้นราคา และดา้นการสง่เสรมิการตลาดอยูใ่นระดบั
มาก ส่วนระดบัการรบัรูส้่วนประสมทางการตลาดในช่องทางการจําหน่ายมรีะดบัการรบัรูม้าก
ทีสุ่ด และจากผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูส้่วนประสมทางการตลาด และ
พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีอ่บสด “ยรู”ิ โดยใชส้มัประสทิธสิหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั
ไคสแควรน์ัน้ พบว่า ระดบัการรบัรูส้ว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยั
ดา้นชอ่งทางการจดัจาหน่าย ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการขาย มคีวามสาํคญัเชงิบวกกบัพฤตกิรรม
การบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีอ่บสด ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ยกเวน้ปจัจยัดา้นราคา  
 
กรวฒัน์ พนิทสุมติ 2554 “ความตอ้งการการสือ่สารผา่นสว่นประสมทางการตลาด ของรา้น Puff 
& Pie ของลกูคา้ในเขตกรงุเทพมหานคร” ‘งานวจิยัหลกัสตูรนิเทศศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิา
นิเทศศาสตรก์ารตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการซือ้และความ
ตอ้งการการสือ่สารสว่นประสมทางการตลาดของลกูคา้สนิคา้รา้น Puff & Pie ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการ
วจิยัไดม้าจากแบบสอบถามกลุ่มลกูคา้ทีซ่ือ้ผลติภณัฑข์องรา้นพฟัแอนดพ์ายในเขต
กรงุเทพมหานคร จาํนวน 290 คน  
ผลการวจิยัพบวา่ ลกูคา้สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อาย ุ 31-60 ปี มอีาชพีเป็นลกูจา้งบรษิทั/องคก์ร
เอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,000 บาทขึน้ไป นอกจากน้ียงัพบวา่ผูบ้รโิภคมากกวา่ครึง่หน่ึง
ซือ้ผลติภณัฑข์องรา้นเฉลีย่ 1 ครัง้/สปัดาห ์ โดยสว่นใหญ่ซือ้ทีห่า้งสรรพสนิคา้ สานกังานใหญ่
การบนิไทย และ Stand Alone สนิคา้ 2 ประเภททีล่กูคา้สว่นใหญ่ ชอบคอื พาย ไดแ้ก่ ชกิเกน
โรล และ เครือ่งดื่ม ไดแ้ก่ น้าผลไมร้วม และ น้ามะขาม ตามลาดบั สาหรบัเหตุผลในการเลอืกซือ้
เพราะ คณุภาพและรสชาตขิองผลติภณัฑ ์ สาหรบัประเดน็ความตอ้งการสว่นประสมทาง
การตลาดของรา้น Puff & Pie ของลกูคา้ในกรงุเทพมหานคร พบวา่ ลกูคา้มคีวามตอ้งการดงัน้ี 
1) ดา้นผลติภณัฑ ์ ตอ้งการบรรจุภณัฑท์ีม่คีุณภาพด ี มรีสชาตใิหม่ๆ  และ เป็นผลติภณัฑท์ี่
สง่เสรมิสขุภาพ 2) ดา้นราคา ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑท์ีม่ขีองแถม แมว้า่ราคาจะเพิม่ขึน้ 3) ดา้น
ชอ่งทางการจดัจาหน่าย ตอ้งการใหพ้ืน้ทีร่า้น Puff & Pie มขีนาดใหญ่ขึน้สาหรบัใหล้กูคา้นัง่
รบัประทานและมทีีจ่อดรถ และ 4) ดา้นสง่เสรมิการตลาด ตอ้งการใหม้โีปรแกรมสง่เสรมิการขาย
เพิม่ขึน้ มคีปูองสว่นลด และ มบีตัรสมาชกิเพือ่ลดราคาพเิศษ จากผลการวจิยัดงักล่าว สามารถ
สรปุเป็นนยัยะทางการสือ่สารไดด้งัน้ี ลกูคา้มคีวามตอ้งการการสือ่สารผา่นสว่นประสมทาง
การตลาดในประเดน็สาคญั 2 ดา้นคอื 1) ความตอ้งการดา้นเน้ือหาการสือ่สารการตลาด โดย
ลกูคา้มคีวามตอ้งการการสือ่สารทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพและความแปลกใหม ่ และ 
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ความสะดวกสบายทีไ่ดร้บัจากการมาซือ้สนิคา้ และ2) ความตอ้งการชอ่งทางการสือ่สาร
การตลาด โดยลกูคา้มคีวามตอ้งการ การมปีระสบการณ์รว่ม และ มคีวามภกัดต่ีอแบรนด ์ 
 
นางสาวสทุธลิกัษณ์ ชพีสตัยากร 2553 “แผนธุรกจิ โดนิส เบเกอรี ่ “หลกัสตูรปรญิญา
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร 
ไดศ้กึษาวธิกีารศกึษา ใชรู้ปแบบของการจดัทําแผนธุรกจิ ของกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นแนวทางในการศกึษา โดยสบืคน้ขอ้มลูและวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อ
การดาํเนินธุรกจิ เพือ่ใหท้ราบถงึสถานการณ์ของกจิการและคูแ่ขง่ ซึง่จะใชป้ระกอบการตดัสนิใจ
ในการ กําหนดกลยุทธ์ของกจิการ เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบที่เหนือคู่แข่ง อนัจะนําไปสู่
ความสาํเรจ็ในการ ประกอบธุรกจิ ผลจากการศกึษา เพื่อใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการประกอบ
ธุรกจิ ในดา้นการบรหิาร จดัการกจิการไดน้ากลยทุธก์ารขยายตวัในแนวตัง้และกลยุทธก์ารสรา้ง
ความแตกต่างมาใช ้โดยทา ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิเดมิ มุง่ตลาดเฉพาะสว่นและเจาะตลาดให้
มากขึน้และออกแบบ ผลติภณัฑใ์หไ้มซ่ํ้ากบัผลติภณัฑเ์บเกอรีใ่นตลาดเพื่อสรา้งความแปลกใหม่
ของสนิคา้ และม ีแผนพฒันาสนิคา้ใหม ่ทุก 6 เดอืน ทัง้น้ีเพื่อเพิม่สว่นแบ่งการตลาดใหม้ากขึน้ 
ทางดา้นแผนการ ตลาด ผูป้ระกอบกจิการนาทฤษฏสีว่นประสมการตลาด (Marketing Mix) มา
ใชใ้นการดาํเนินการ ชุตภิรณ์ กอเกยีรตธิํารงค ์ 2551 “พฤตกริรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี่
ของผูบ้รโิภคในเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร” ภาคนิพนธห์ลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ
บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ดได้ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี รายไดร้ะดบัการศกึษาทีม่อีทิธผิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภค
ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ เพื่อศกึษาปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บ
เกอรี่เพื่อทดสอบความแตกต่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการบริโภค
ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีพ่บว่ากลุ่มตวัอยา่งผูบ้รโิภคในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร สว่น
ใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 21 – 30 ปี มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
10,001 – 15,000 บาท มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรผีลการวจิยัในสว่นของพฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีข่องผูบ้รโิภคในเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งผูบ้รโิภค
ในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครมปีระเภทของเบเกอรีท่ีนิ่ยมเลอืกซือ้มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ขนมปงั 
มสีถานทีท่ีนิ่ยมเลอืกซือ้เบเกอรีม่ากทีสุ่ด ไดแ้ก่ รา้นเบเกอรีใ่นหา้งสรรพสนิคา้ มคีวามถีใ่นการ
ซือ้เบเกอรี ่ 1 – 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์ค่าใชจ้่ายในการเลอืกซือ้เบเกอรีต่่อครัง้โดยเฉลีย่ 51 – 100 
บาท และยังผลการวิจัยในส่วนของความสําคัญของปจัจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อ
ผลติภณัฑเ์บเกอรีข่องผูบ้รโิภคในเขตยานนกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าดา้นทีม่คีวามสาํคญัใน
การเลอืกซือ้เบเกอรี ่ อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา และเมื่อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า
ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ มคีวามสําคญัในการเลอืกซื้อผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
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ไดแ้ก่ ขอ้ความสดใหมข่องผลติภณัฑ ์ดา้นราคา พบว่าขอ้ทีม่คีวามสาํคญัในการเลอืกซือ้เบเกอรี ่
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ขอ้การระบุราคาสนิคา้ทีช่ดัเจน ปจัจยัดา้นสถานที ่พบว่าความสาํคญัใน
การเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรีอ่ยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ขอ้สถานทีด่สูะอาด ปจัจยัดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด พบว่าขอ้ทีม่คีวามสาํคญัในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ อยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ ไดแ้ก่ ขอ้การบรกิารทีด่ขีองพนกังานขาย 
 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ2549 ไดท้าํการจดัทาํโครงการ

จดัทํายุทธศาสตรก์ารบรโิภคที่ย ัง่ยนื“การวจิยัพฤตกิรรมการบรโิภคของคนไทยใกรุงเทพมหา

นคร” โดยทาํการสุม่กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ขา้ไปใชบ้รกิารในหา้งสรรพสนิคา้ จาํนวน 365 คน พบว่า

ส่วนใหญ่เป็นหญงิ มสีถานภาพโสดอยู่ในวยัทํางานจบปรญิญาตรทีํางานบรษิทัเอกชน รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืนอยูท่ี ่10,001 – 30,000 บาท  

ทาํการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเกีย่วกบัความถีก่ารซือ้สนิคา้ รวมถงึเหตุผลในการซือ้สนิคา้ต่างๆ

และอทิธพิลของสื่อ ซึ่งพบว่า สื่อมอีทิธพิลต่อคนโสดมากกว่าผูท้ี่แต่งงานแล้วทัง้เพศชายและ

หญงิ สือ่ทีอ่ทิธพิลมากทีส่ดุ คอืโทรทศัน์ อทิธพิลขอสือ่โฆษณามผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ทุกๆกลุ่ม 

ไม่ว่าจะพจิารณาในเรื่อง การศึกษา อาชพี และรายได้โดยอทิธพิลขอสื่อโฆษณามผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของเพศหญงิมากกวา่ชายเลก็น้อย 
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ตารางที่ 1 สรปุสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงานหรอื
ชื่อหนงัสอื 

ผลงานนี้เกีย่วขอ้ง
กบัตวัแปรทีศ่กึษา

รายงาน 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

Philip Kotler 
 
 
 
 
Alvin J. Silk  
 
 

 Marketing 
Management 
 
 
 
What is 
Marketing ?  
 

ตวัแปรทาง
การตลาด 
 
 
 
ตวัแปรทาง
การตลาด 

ศกึษาปจัจยัทางการตลาดทัง้ 4 ตวั ไดแ้ก่ ตวัผลติภณัฑ ์ราคา สถานทีจ่ดัจาํหน่าย 
การทําส่งเสรมิทีก่ารตลาดซึง่เป็นตวัแปรทีค่วบคุมไดเ้พื่อใหเ้ขา้ใจความสาํคญัของ
แต่ละตวัเพือ่นําศกึษากบัตวัอยา่งประชากรทีจ่ะไปสาํรวจความคดิเหน็เพือ่นําขอ้มลู
ไปแปรผลและนําขอ้มูลทีไ่ดไ้ปวางแผนส่วนผสมทางการตลาดทีเ่หมาะสมสําหรบั
ผลติภณัฑ ์
การทาํความเขา้ใจพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคซึง่มคีวามซบัซอ้นการศกึษาและทาํ
ความเขา้ใจไดจ้ะลกัษณะทีส่าํคญัของผูบ้รโิภคจะสามารถการศกึษาการแบ่งกลุ่ม
การตลาดจะทาํใหก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายทีช่ดัเจนทีท่างองคส์ามารถไปกาํหนดกล
ยทุธท์างการตลาดทีส่ามารถขยายสว่นแบ่งการตลาดใหเ้พิม่ขึน้ 
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ตารางที่ 2 สรปุสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั 

 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื บทความ ปีที่
พมิพ ์ 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั ขอบเขตของการ
วจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาในรายงาน 

วฒันพร 
เฉลมิ
ลาภอศัดร 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรู้
สว่นประสมทางการตลาดกบั
พฤตกิรรมการบรโิภค
ผลติภณัฑเ์บเกอรีอ่บสด “ยรู”ิ 
ในรา้นเซเวน่อเีลฟเวน่” 2555 

เพือ่ศกึษาระดบัการรบัรู้
ของผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อ
สว่นประสมทาง
การตลาดของ “ยรู”ิ ใน
รา้นเซเวน่อเีลฟเวน่  

 

รา้นเซเวน่อเีลฟ
เวน่ 

วจิยัเชงิ
ปรมิาณ 

สว่นประสมทางการตลาด ของ
ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรีอ่บ
สด “ยรู”ิ ในรา้นเซเวน่ อเีลฟเวน่ 
พบวา่ ระดบัการรบัรูส้ว่นประสม
ทางการตลาด ในดา้นผลติภณัฑ ์
และการบรกิาร  ดา้นราคาและดา้น
การสง่เสรมิการตลาดอยูใ่นระดบั
มาก สว่นระดบัการรบัรูส้ว่นประสม
ทางการตลาดในชอ่งทางการจดัจา
หน่ายมรีะดบัการรบัรูม้ากทีส่ดุ 
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ตารางที่ 2 สรปุสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื บทความ ปีที่
พมิพ ์ 

วตัถุประสงคข์องการ
วจิยั 

ขอบเขตของการ
วจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ตวัแปรทีจ่ะศกึษาในรายงาน 

 กรวฒัน์ 
พนิทุสมติ 

ความตอ้งการการสือ่สารผา่น
สว่นประสมทางการตลาด ของ
รา้น Puff & Pie ของลกูคา้ใน
เขตกรงุเทพมหานคร2554  

เพือ่ศกึษาพฤตกิรรม
การซือ้และความ
ตอ้งการการสือ่สาร
สว่นประสมทาง
การตลาดของลกูคา้
สนิคา้รา้น Puff & Pie 

ลกูคา้ในเขต
กรงุเทพมหานคร 

วจิยัเชงิ
ปรมิาณ 

พบวา่ ลกูคา้มคีวามตอ้งการดงันี้ 1) 
ดา้นผลติภณัฑ ์ตอ้งการบรรจุภณัฑท์ีม่ ี
คุณภาพด ีมรีสชาตใิหม่ๆ  และ เป็น
ผลติภณัฑท์ีส่ง่เสรมิสขุภาพ 2) ดา้น
ราคา ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑท์ีม่ขีอง
แถม แมว้า่ราคาจะเพิม่ขึน้ 3) ดา้น
ชอ่งทางการจดัจาหน่าย ตอ้งการให้
พืน้ทีร่า้น Puff & Pie มขีนาดใหญ่ขึน้
สาหรบัใหล้กูคา้นัง่รบัประทานและมทีี่
จอดรถ และ 4) ดา้นสง่เสรมิการตลาด 
ตอ้งการใหม้โีปรแกรมสง่เสรมิการขาย
เพิม่ขึน้ มคีปูองสว่นลด และ มบีตัร
สมาชกิเพือ่ลดราคาพเิศษ 
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ตารางที่ 2 สรปุสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื บทความ ปีที่
พมิพ ์ 

วตัถุประสงคข์อง
การวจิยั 

ขอบเขตของการวจิยั ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาในรายงาน 

 นางสาว
สทุธลิกัษณ์ 
ชพีสตัยากร 

 แผนธุรกจิ โดนิส เบเกอรี2่553 มวีตัถุประสงคเ์พือ่
ศกึษาโอกาสใน
การประกอบธุรกจิ
และประเมนิ ความ
เป็นไปไดข้อง
โครงการลงทนุ 
และใชเ้ป็น
แนวทางในการดา
เนินธุรกจิ 

รา้นทีผ่ลติเบเกอรีร่ปู
แบบใหม ่ตัง้อยูเ่ลขที ่
33/20 ตาบลบางมว่ง 
อาเภอบางใหญ่ 
จงัหวดันนทบุร ี

วจิยัเชงิ
คุณภาพ 

เพื่อให้ประสบความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกจิ ในดา้นการบรหิาร จดัการกจิการได้
นากลยุทธ์การขยายตัวในแนวตัง้และกล
ยุทธก์ารสรา้งความแตกต่างมาใช ้ โดยทํา 
ธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิเดมิ มุ่งตลาด
เฉพาะส่วนและเจาะตลาดใหม้ากขึน้ และ
ออกแบบผลติภณัฑใ์หไ้มซ่า้กบัผลติภณัฑเ์บ
เกอรีใ่นตลาดเพื่อสรา้งความแปลกใหม่ของ 
ทัง้นี้เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น 
ทางดา้นแผนการ ตลาด ผูป้ระกอบกจิการ
นาทฤษฏสีว่นประสมการตลาด (Marketing 
Mix) มาใชใ้นการดาเนินการ 
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ตารางที่ 2 สรปุสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั (ต่อ) 

 
 

 
 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื บทความ 
ปีทีพ่มิพ ์ 

วตัถุประสงคข์องการ
วจิยั 

ขอบเขตของการ
วจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ตวัแปรทีจ่ะศกึษาในรายงาน 

ชุตภิรณ์  
กอเกยีรตธิาํรงค ์

 “พฤตกริรมการบรโิภค
ผลติภณัฑเ์บเกอรีข่อง
ผูบ้รโิภคในเขตยานนาวา
กรงุเทพมหานคร”2551 

เพือ่ศกึษาลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุอาชพี รายได ้
ระดบัการศกึษาทีม่ี
ผลต่อพฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑเ์บ
เกอรี ่

ในเขตยานนาวา
กรงุเทพมหานคร 

เชงิปรมิาณ ผลการวจิยัในสว่นของความสาํคญั 
ดา้นทีม่คีวามสาํคญั ในการเลอืกซือ้ 
เบเกอรี ่อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
ราคา และเมือ่พจิารณาเป็นรายปจัจยั 
พบวา่ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
พบวา่ ขอ้ทีม่คีวามสาํคญัในการเลอืก
ซือ้เบเกอรี ่อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ขอ้
การระบุราคาสนิคา้ทีช่ดัเจน  
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ตารางที่ 2 สรปุสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื บทความ ปีที่
พมิพ ์ 

วตัถุประสงคข์อง
การวจิยั 

ขอบเขตของการวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาในรายงาน 

 สาํนกังาน
คณะกรรม
การ
พฒันาการ
เศรษฐกจิ
และสงัคม
แหง่ชาต ิ

การวจิยัพฤตกิรรมการบรโิภค
ของคนไทยในกรงุเทพมหานคร 
2549 

ศกึษาพฤตกิรรม
การบรโิภคของคน
ไทย 

กรงุเทพมหานคร วจิยัเชงิ
ปรมิาณ 

พบวา่ สือ่มอีทิธพิลต่อคนโสด

มากกวา่ผูท้ีแ่ต่งงานแลว้ทัง้เพศ

ชายและหญงิ สือ่ทีอ่ทิธพิลมาก

ทีส่ดุ คอืโทรทศัน์ อทิธพิลขอสือ่

โฆษณามผีลต่อการตดัสนิใจซือ้

ทุกๆกลุ่ม ไมว่า่จะพจิารณาในเรือ่ง 

การศกึษา อาชพี และรายไดโ้ดย

อทิธพิลขอสือ่โฆษณามผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของเพศหญงิ

มากกวา่ชายเลก็น้อย 
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บทท่ี3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
        ประชากร 
ประชากรที่ทําการศึกษาในงานวิจัยครัง้ น้ี คือ ประชากรทัง้อายุ16ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร โดยมจีาํนวนประชากรจาํนวน 6,846,000 คน(ประมาณการประชากร จาํแนก
ตามเพศ และจงัหวดั จากขอ้สมมติฐานภาวะเจรญิพนัธุ์ระดบัปานกลาง) ปี พ.ศ. 2543 - 
2563  รายปี สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
        กลุ่มตวัอย่าง 
การวจิยัน้ีจงึกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 200 ชุดทัง้น้ีเพื่อที่จะป้องกนัการผดิเงื่อนไขในการ
วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยเครื่องมอืทางสถติ ิจงึมกีารวางแผนแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม 
โดยแต่ละกลุ่มจะมจีํานวนตวัอย่าง 30 ชุด แล้วเมื่อนําขนาดของกลุ่มย่อยทีเ่ลก็ที่สุดคูณกบั
จาํนวนกลุ่ม 6 กลุ่มจะได ้180 ชุด ซีง่ไมเ่กนิ 200 ชุดซึง่จะไมผ่ดิเงือ่นไขของการวเิคราะหข์อ้มลู
ทางสถติ ิ
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ตวัแปรในการศึกษา 

ตารางท่ี 3 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงลกัษณะ 

ชื่อตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

คาํถามทีจ่ะใสล่งใน
แบบสอบถามเพือ่วดั
คา่ของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

เพศ  
[x]ตวัแปรตน้ 
 
 
 
อาชพี 
[x]ตวัแปรตน้ 
 
 
 
 
การศกึษา 
[x]ตวัแปรตน้ 
 
 
 
สถานภาพ 
[x]ตวัแปรตน้ 
 

เพศของทา่นผูต้อบ
แบบสอบถาม  
     
 
 
อาชพีของทา่นผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
การศกึษาของทา่น
ผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 
 
สถานภาพของทา่น
ผูต้อบแบบสอบถาม 
 

[x] เลอืกไดห้น่ึง 
 
 
 
 
[x] เลอืกไดห้น่ึง 
 
 
 
 
 
[x] เลอืกไดห้น่ึง 
 
 
 
 
[x] เลอืกไดห้น่ึง 
 

ชาย  หรอื หญงิ 
 
 
 
 
นกัเรยีน/นกัศกึษา          
ธุรกจิสว่นตวั/ คา้ขาย 
พนกังานเอกชน / 
รฐัวสิาหกจิ 
อาชพีอสิระอื่นๆ 
 
มธัยมศกึษา / ปวช 
อนุปรญิญาตร/ีปวส 
ปรญิญาตร ี  
สงูกวา่ปรญิญาตร ี
 
โสด 
สมรส 
อื่นๆ ระบุ 
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ตารางท่ี 4 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ 
ชื่อตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

คาํถามทีจ่ะใสล่งใน
แบบสอบถามเพือ่วดั
คา่ของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของคาํตอบ ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

อาย ุ
[x]ตวัแปรตน้ 
 
 
 
 
รายได ้
[x]ตวัแปรตน้ 
 
 
 
 
 
ปจัจยัดา้น สนิคา้ 
 
 
 
 
 
 
ปจัจยัดา้น ราคา 
 

อายขุองทา่นผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
รายไดข้องทา่นผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
มใีหเ้ลอืกหลากหลาย 
-ขนาดน้ําหนกั 
-รสชาตขิองชสี 
-ชื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กั 
-บรรจุภณัฑ ์
 
 
-ราคาเหมาะสม กบั 
คุณภาพ 
-ราคาเหมาะสม กบั 
ปรมิาณ 
 

[x] เลอืกไดห้น่ึง 
 
 
 
 
 
[x] เลอืกไดห้น่ึง 
 
 
 
 
 
 
[x] มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale  
 
 
 
 
 
[x] มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale  
 

ระหวา่ง 16-20 ปี 
ระหวา่ง 21-25 ปี 
ระหวา่ง 26-30 ปี 
ระหวา่ง 31-35 ปี 
ระหวา่ง 36-40 ปี 
41 ปี ขึน้ไป 
ตํ่ากวา่  5,000 บาท 
5,000 – 10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท 
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 
 
5 มคีวามสาํคญัมาก
ทีส่ดุ 
4 ความสาํคญัมาก 
3 ความสาํคญัปากลาง 
2 ความสาํคญัน้อย 
1 ความสาํคญัน้อยทีส่ดุ 
 
5 มคีวามสาํคญัมาก
ทีส่ดุ 
4 ความสาํคญัมาก 
3 ความสาํคญัปากลาง 
2 ความสาํคญัน้อย 
1 ความสาํคญัน้อยทีส่ดุ 
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ตารางท่ี 4 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ (ต่อ) 
ปจัจยัดา้นชอ่งทางการ
จาํหน่าย 
 
 
 
 
 
ปจัจยัดา้น โฆษณา 
สง่เสรมิการขาย 
กจิกรรม 
[x]ตวัแปรตาม 
 

-การจดัวางสนิคา้ใน
ชัน้วางเป็นหมวดหมู ่
หางา่ย 
-มชีอ่งทางการจดั
จาํหน่ายหลากหลาย 
สะดวก 
 
-มกีารสง่เสรมิการ
ขายรปูแบบต่างๆ 
(ลด  แจก แถม) 
-มโีฆษณาทางสือ่
ต่างๆ 
 

[x] มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale  
 
 
 
 
 
[x] มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale  
 

5 มคีวามสาํคญัมาก
ทีส่ดุ 
4 ความสาํคญัมาก 
3 ความสาํคญัปากลาง 
2 ความสาํคญัน้อย 
1 ความสาํคญัน้อยทีส่ดุ 
 
5 มคีวามสาํคญัมาก
ทีส่ดุ 
4 ความสาํคญัมาก 
3 ความสาํคญัปากลาง 
2 ความสาํคญัน้อย 
1 ความสาํคญัน้อยทีส่ดุ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัการศกึษาครัง้น้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํการกนอกแบบสอบถามเป็นรายบุคคลเพือ่ใหท้ราบขอ้มลูเกีย่วกบั
คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง และ ปจัจยัการตลาดทีผ่ลต่อการเลอืกซือ้ครมีชสี ซึง่ไดจ้ดั
แบบสอบ 
ลกัษณะของเครื่องมือ 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามของการศกึษาปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อ

การเลอืกซือ้ครมีชสีแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 สว่น คอื 
        ส่วนที่1 แบบสอบถาม เกี่ยวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย คําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ รายได้ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา 

สถานภาพทางการสมรส ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อครมี

ชสี สรา้งมาตรวดัความคาดหวงัเป็นแบบช่วง (Interval Scale) แบบ Rating Scale โดยจะ

แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื ความสําคญัมากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด และนําขอ้มูลมา

จาํแนกการใหค้ะแนนมหีลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
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คะแนน  หมายถึง  ระดบัความความสาํคญั 

 5 คะแนน       “   ความสาํคญัมากทีส่ดุ 

 4 คะแนน       “   ความสาํคญัมาก 

 3 คะแนน       “   ความสาํคญัปานกลาง 

 2คะแนน       “   ความสาํคญัน้อย 

1คะแนน       “   ความสาํคญัน้อยทีส่ดุ 

เกณฑก์ารแปลความหมายเพือ่จดัระดบัคะแนนเฉลีย่ระดบัความสาํคญัของสน่ประสมทาง

การตลาด กาํหนดเป็นชว่งคะแนนดงัต่อไปน้ี 

คะแนนเฉลีย่ 1.00 -1.49 แปลความวา่ มคีวามสาํคญัน้อยทีส่ดุ 

คะแนนเฉลีย่ 1.50 - 2.49 แปลความวา่ มคีวามสาํคญัน้อย 

คะแนนเฉลีย่ 2.50 - 3.49 แปลความวา่ มคีวามสาํคญัปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ 3.50 - 4.49 แปลความวา่ มคีวามสาํคญัมาก 

คะแนนเฉลีย่ 4.50 - 5.00 แปลความวา่ มคีวามสาํคญัมากทีส่ดุ 

 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาครัง้น้ีอาศยัวธิกีารเลอืกสุม่ตวัอยา่ง  โดยใชว้ธิกีารสุม่
ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Sampling) ดงัน้ี 
ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Sample  Random Sampling)  โดยอาศยัวธิกีารจบัสลากเลอืก
กลุ่มการปกครองทีจ่ะนํามาใชเ้ป็นตวัแทนในการเกบ็ขอ้มลู  จากกลุ่มการปกครองทัง้หมด 6 
โซน 50  เขต  ไดแ้ก่ 
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ทีม่า : สาํนกับรหิารการทะเบยีนกรมการปกครอง (กนัยายน, 2556) กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม จาํนวนเขต เขตการปกครอง 
กลุ่มรตันโกสนิทร ์ 9 เขตบางซื่อ  เขตพญาไท  เขตราชเทว ี เขต

ปทุมวนั  เขตบางรกั  เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย  
เขตสมัพนัธวงศ ์ เขตพระนคร   และเขตดุสติ 

กลุ่มบรูพา 9 เขตดอนเมอืง  เขตหลกัสี ่ เขตสายไหม  เขต
บางเขน  เขตจตุจกัร  เขตลาดพรา้ว  เขตบงึ
กุ่ม  เขตบางกะปิ  เขตวงัทองหลาง 

กลุ่มศรนีครนิทร ์ 8 เขตสะพานสงู  เขตมนีบุร ี เขตคลองสามวา  
เขตหนองจอก  เขตลาดกระบงั  เขตประเวศ  
เขตสวนหลวง  และเขตคนันายาว 

กลุ่มเจา้พระยา 9 เขตดนิแดง  เขตหว้ยขวาง  เขตวฒันา  เขต
คลองเตย  เขตบางนา  เขตพระโขนง  เขต
สาทร  เขตยานนาวา  และเขตบางคอแหลม 

กลุ่มกรงุธนใต ้ 8 เขตบางขนุเทยีน  เขตบางบอน  เขตจอมทอง  
เขตราษฎรบ์รูณะ  เขตทุง่คร ุ เขตธนบุร ี เขต
คลองสาน  เขตบางแค 

กลุ่มกรงุธนเหนือ 7 เขตบางพลดั  เขตตลิง่ชนั  เขตบางกอกน้อย  
เขตบางกอกใหญ่  เขตภาษเีจรญิ  เขตหนอง
แขม  และเขตทววีฒันา 
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จากการสุม่ตวัอยา่งโดยใชว้ธิกีารจบัสลากแบบไมใ่สค่นื  เพือ่เลอืกเขตทีเ่ป็นตวัแทนของแต่ละ
กลุ่มการปกครอง  ไดผ้ลการจบัลาก  ดงัน้ี 
 

กลุ่ม เขตท่ีสุ่มจบัสลากได้ 
กลุ่มรตันโกสนิทร ์ เขตปทุมวนั 

กลุ่มบรูพา เขตเขตบางกะปิ 
กลุ่มศรนีครนิทร ์ เขตเขตมนีบุร ี
กลุ่มเจา้พระยา เขตเขตวฒันา 
กลุ่มกรงุธนใต ้ เขตบางขนุเทยีน 

กลุ่มกรงุธนเหนือ เขตบางกอกใหญ่ 
 
ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling)  โดยการกําหนดว่าจะเกบ็
แบบสอบถามทัง้หมด 200 คน  ใน 6 เขตการปกครองซึง่เป็นตวัแทนในการเกบ็ขอ้มลู  โดยจะ
ทาํการเกบ็ขอ้มลู ดงัน้ี 

 
กลุ่ม เขตท่ีสุ่มจบัสลากได้ จาํนวนแบบสอบถาม 

กลุ่มรตันโกสนิทร ์ เขตปทุมวนั 50 
กลุ่มบรูพา เขตเขตบางกะปิ 30 

กลุ่มศรนีครนิทร ์ เขตเขตมนีบุร ี 30 
กลุ่มเจา้พระยา เขตเขตวฒันา 30 
กลุ่มกรงุธนใต ้ เขตบางขนุเทยีน 30 

กลุ่มกรงุธนเหนือ เขตบางกอกใหญ่ 30 
รวม 200 

 
ใชว้ธิกีารเลอืกสุม่ตวัอยา่งตามความสะดวก (Sample  Random Sampling) โดยอาศยัวธิกีารจบั
สลากเลอืกกลุม่ต่างๆ   หา้งสรรพสนิคา้  ซุปเปอรม์ารเ์กต โดยเกบ็ตวัอยา่งไมเ่ทา่กนัทุกเขต
เน่ือง เขตประทุมวนั มหีา้งหา้งสรรพสนิคา้  ซุปเปอรม์ารเ์กต อยูม่ากทีส่ามารถเกบ็ตวัอยา่งได้
เพิม่ขึน้ 
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วิธีการจดัเกบ็ตวัอย่าง 
พืน้ทีจ่ดัเกบ็ 1. Big C บางนา พระราม2 ราชดาํร ิ

2. Lotus  พระราม 4  ออ่นนุช  พระราม1 
3. แมคโคร สาทร  ลาดพรา้ว 
4. เอม็โพเรยีม 
5. เซล็ทรลั สาขา ชดิลม  ลาดพรา้ว 

พระรามเกา้ บางนา พระราม 2 
6. สยามพารากอน 

จาํนวนจดัเกบ็ 200 ชุด 
เวลาจดัเกบ็ 13-20 นาฬกิา 
วนั ทุกวนั 
การวิเคราะหข้์อมลู 
เครือ่งมอืทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูทีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ีจะใช ้วธิ ีCluster Analysis และใช้
โปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติใินการวเิคราะหแ์ปรผลขอ้มลูซึง่ข ัน้ตอนการทาํแบ่งกลุ่มจะมกีาร
แบ่งกลุ่ม โดยม ี4 ขัน้ตอนดงัน้ี 
การกาํหนดตวัแปรย่อยเชิงปริมาณท่ีจะใช้แบง่กลุ่ม 
ตวัแปรยอ่ยเชงิปรมิาณจะมทีัง้หมด 29 ตวัแปรยอ่ยโดยมกีาํหนดสญัลกัษณ์ เป็น IndS 1 – IndS 
29 โดยจะใสค่่าทีแ่บ่งเป็น 5  ระดบั คอื  5 ความสาํคญัมากทีสุ่ด  4 มาก 3 ปานกลาง 2  น้อย  
1 น้อยทีส่ดุ และตวัแปรยอ่ยเชงิลกัษณะซึง่เป็นตวัแปรสว่นบุคคลจะมทีัง้หมด 6 ตวัแปรยอ่ยโดย
มกีําหนดสญัลกัษณ์ Bio 1- Bio 2 ซึง่ระบุขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคล เพศ อายุ การศกึษา อาชพี 
รายไดเ้ฉลีย่ สถานภาพสมรส ซึง่จะใสข่อ้มลูทีจ่ากแบบสอบถาม ลงในโปรแกรมสาํเรจ็รปูตาราง
คํานวณ เพื่อใหส้ามารถนําขอ้มูลมาวเิคราะหใ์นโปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถติเิพื่อใหว้เิคราะห์
ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น โดยทําการโหลดข้อมูลลงไป และต้องมีการตัง้ค่าตวัแปร ในโปรแกรม
สาํเรจ็รปูทางสถติBิio 1- Bio 2 เป็น สเกล และ IndS 1 – IndS 29 เป็น นิวเมอรกิ จากนัน้ใหท้าํ
การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชค้าํสัง่ Analyze Descriptive  ทาํการเปลีย่นค่าเป็น Z score. ซึง่ผลที่
ไดจ้ะเป็นตาราง Standard Deviation ซึง่จะตอ้งดคู่าในช่อง  Standard Deviation ถา้ค่าสงู
แสดงวา่ขอ้มลูมกีารกระจาย แต่ถา้คา่ตํ่าแสดงวา่ขอ้มลูกระจุกตวั 
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      การกาํหนดวิธีการวดัระยะห่าง 
ขัน้ตอนการกาํหนดวธิกีารวดัระยะหา่งน้ีจะทาํการวเิคาระหห์าระยะหา่งระหวา่งกลุ่มโดยใชก้รณี
ทีว่ดัความคลา้ยดว้ยระยะหา่ง ถา้ระยะหา่งระหวา่ง Case คูใ่ดตํ่า แสดงวา่ Case คูน่ัน้อยูใ่กลก้นั 
หรอืมคีวามคลา้ยกนั ควรจะจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มหรอื Cluster เดยีวกนั โดยใช ้หลกัการของ Ward’s 
Method วธิน้ีีจะพจิารณาจากคา่ Sum of the squared within-cluster distance โดยจะรวม 
Cluster ทีท่าํใหค้า่ Sum of square within-cluster distance เพิม่ขึน้น้อยทีส่ดุ โดยคา่ Square 
within-cluster distance คอืคา่ Square Euclidean distance ของแต่ละ Case กบั Cluster 
Mean  การแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขัน้ตอน คอื Hierarchical เพือ่เลอืกจาํนวนกลุ่ม และทาํ 
Partitioningเพือ่จาํแนกคงในกลุม่ยอ่ยๆ ขัน้แรกการทาํ Hierarchical ขัน้ตอนวเิคราะหค์อื 
Analyze-Classify–Hierarchical ซึง่จะไดค้า่ Z scoreแลว้นําคา่ Z score มา Pilots การ Pilotจะ
ใชว้ธิ ี Dendogram แลว้ใชเ้ลอืก Method โดยเลอืก Ward’s Method คอืการหาคา่ Sum of 
square within-cluster distance เพิม่ขึน้น้อยทีส่ดุ จากการวเิคราะหผ์ล เราจะได ้ ตาราง 
Agglomeration  นํามาคาํนวณหา จาํนวนกลุ่มวา่มกีีก่ลุ่ม   ซึง่จะทาํการยบุใหเ้ลอืกกลุ่มน้อย
ทีส่ดุ ขัน้ตอนทีส่องการทาํPartitioning ซึง่กค็อืการทาํ K-mean เป็นเทคนิคการจาํแนก Case 
ออกจากกนั โดยจะตอ้งกาํหนดจาํนวนกลุ่มหรอืจาํนวน Cluster ทีต่อ้งการ เชน่  กาํหนดใหม้ ีk 
กลุ่ม ซึง่ข ัน้ตอนวเิคราะหค์อื Analyze-Classify-K Mean Cluster โดยจะใช ้คา่ Z score และใส่
จาํนวนกลุ่มทีห่าได ้ทาํใหไ้ดต้าราง Number Of Cases  in Each Cluster ซึง่จะบอกวา่จาํนวน
แบบสอบถามทัง้หมดเมือ่แบ่งกลุ่มออกมาแลว้แต่ละแบบสอบถามทีเ่กบ็มากระจายไปอยูใ่นกลุม่
ใดบา้ง ซึง่จะไดต้ารางคา่ QCL_1 ซึง่จะบอกวา่แบบสอบถามแต่ละชดุสงักดัใน Clusterใด 
จากนัน้นํา ตารางค่า QCL_1 มาทาํวเิคาระหห์าการเปรยีบเทยีบแต่ละ Cluster ว่าคาํถามแต่ละ
ขอ้มคีวามต่างกนัในแต่ละ Cluster ทาํการวเิคราะหโ์ดย Analyze-Compare Mean – One-way 
ANOVA ซึง่จะทาํการวเิคราะหว์่าในแต่ละ Segment จะมคีวามแตกต่างกนัในคาํถามใดบา้งโดย
ดูจากตาราง One-way ANOVA ซึ่งจะดูว่าคําถามขอ้ใดบ้างที่มคีวามแตกต่างกนัจะดูค่า 
Significant  ซึง่จะเลอืกขอ้ทีม่คี่าตํ่ากว่า 0.05 จะบ่งบอกว่าขอ้นัน้มคีวามแตกต่างกนัในแต่ละ 
Segment จากนัน้ใหท้ําการสรา้งกราฟความสมัพนัธร์ะหว่าง แต่ละ Segment กบัคําถามแต่
คาํถามทีม่คี่า Significantตํ่ากว่า 0.05 เพื่อใหท้ราบว่า แลว้ตัง้ชื่อแต่ละ Segment ว่ามลีกัษณะ
เป็นอย่างไรแตกต่างจาก Segment อื่นอย่างไรการตัง้ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มย่อยทีต่้องนํา
ขอ้มูลส่วนตวัมาแปลผลรวมด้วยทัง้การตัง้ชื่อกลุ่มย่อย ขัน้ตอนน้ีจะนําขอ้มูลส่วนบุคคล เพศ 
อาย ุการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ สถานภาพสมรส มาแปลผลรว่มกบัตารางค่า QCL_1 ทีเ่ป็น
ค่าที่แบ่งกลุ่มออกมาแล้วแต่ละแบบสอบถามที่เก็บกระจายไปอยู่ในกลุ่มใดบ้าง โดยทําการ
วเิคราะห ์ Chi Square Test:ซึง่จะบอกว่าในแต่ละSegment จะมเีพศ อายุ การศกึษา อาชพี 
รายไดเ้ฉลี่ย สถานภาพสมรสมคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ในแต่ละ Segment ซึ่งดูจากตาราง 
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Pearson Chi Square โดยดจูากค่า Significant ทีต่ํ่ากว่า 0.05  ซึง่จะจาํแนกไดว้่าในแต่ละกลุ่ม
มลีกัษณะอยา่งไร 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชป้จัจยัดา้นความสาํคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดต่อการเลอืกซื้อครมีชสีตราอมิพเีรยีล จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 200 คน ขอ้มลูทีนํ่ามาวเิคราะหแ์บ่งออกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี สว่นที ่ 1  ขอ้มลูสถติเชงิ

พรรณนาของแบบสอบถาม สว่นที ่2  ขอ้มลูสถติเิชงิอนุมานของแบบสอบถาม ผลการวเิคราะห์

ขอ้มลูเป็นดงัต่อไปน้ี 

 
ข้อมลูสถิติเชิงพรรณนาของแบบสอบถาม 
ตารางที ่5 ตารางแสดงจาํนวนและคา่รอ้ยละของสถานภาพสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม
ในดา้นเพศ 

เพศ จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

ชาย 79 39.5 

หญงิ 121 60.5 

รวม 200 100.0 

จากตารางที ่5 พบวา่เพศของผูต้อบแบบสอบถามมากที ่ไดแ้ก่ เพศหญงิจาํนวน121 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 60.5  ทีเ่หลอืไดแ้ก่ เพศชายจาํนวน 79 คน คดิเป็น รอ้ยละ 39.5 
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ตารางที ่6  ตารางแสดงจาํนวนและคา่รอ้ยละของสถานภาพสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ในดา้นอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที ่ 6  พบวา่ อายขุองผูต้อบแบบสอบถามมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ มอีายรุะหวา่ง 26-30 ปี 

จาํนวน 67  คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.5 รองลงมา มอีายุระหวา่ง 31-35 ปี จาํนวน 40 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 20 รองลงมา  มอีายุระหวา่ง 21-25 ปี จาํนวน 37  คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 รองลงมา 41

ปีขึน้ไป จาํนวน 28  คน คดิเป็นรอ้ยละ 14  รองลงมา มอีายรุะหวา่ง 36-40 ปี จาํนวน 27 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 13.5  และ น้อยสดุไดแ้ก่ มอีายรุะหวา่ง 16-20  ปี จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยล่ะ 

0.5  

 

 

 

 

อาย ุ จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

16-20 ปี 1 0.5 

21-25 ปี 37 18.5 

26-30ปี 67 33.5 

31-35 40 20 

36-40 27 13.5 

41 ขึน้ไป 28 14 

รวม 200 100.0 
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ตารางที ่7 ตารางแสดงจาํนวนและคา่รอ้ยละของสถานภาพสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ในดา้นระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษา จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

มธัยมศกึษา/ปวช. 6 3.0 

อนุปรญิญาตร/ีปวส. 16 8.0 

ปรญิญาตร ี 143 71.5 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 35 17.5 

รวม 200 100.0 

จากตาราง ที ่ 7 พบวา่ ระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถามมากทีส่ดุไดแ้ก่ ศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี  จาํนวน 143  คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.5  รองลงมาศกึษาในระดบัสงูกวา่ปรญิญาตร ี
จาํนวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยล่ะ 17.5  รองลงมาเป็น อนุปรญิญาตร/ีปวส. จาํนวน 16 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 8.0  และน้อยสดุ คอื มธัยมศกึษา/ปวช.  จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3 
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ตารางที ่8 ตารางแสดงจาํนวนและคา่รอ้ยละของสถานภาพสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ในดา้นอาชพี 

อาชพี จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 12 6.0 

ธุรกจิสว่นตวั/ คา้ขาย 17 8.5 

พนกังานเอกชน / รฐัวสิาหกจิ 168 84.0 

อาชพีอสิระ 3 1.5 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที่ 8 พบว่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ พนักงานเอกชน/

รฐัวสิาหกจิ จาํนวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84  รองลงมา คอืธุรกจิสว่นตวั/ คา้ขาย 17 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 8.5 รองลงมานกัเรยีน/นกัศกึษา จาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6 และน้อยสุดไดแ้ก่ 

อาชพีอสิระ จาํนวน 3  คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 
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ตารางที ่9 ตารางแสดงจาํนวนและคา่รอ้ยละของสถานภาพสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ในดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

ตํ่ากวา่  5,000 บาท 4 2.0 

5,000 – 10,000 บาท 11 5.5 

10,001-15,000 บาท 53 26.5 

15,001-20,000 บาท 34 17.0 

20,001-25,000 บาท 31 15.5 

25,001-30,000 บาท 20 10.0 

มากกวา่ 30,000 บาท 47 23.5 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที ่ 9  รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามมากทีส่ดุคอื รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-

15,000 บาท จาํนวน 53  คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.5 รองลงมา มากกวา่ 30,000 บาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 23.5 รองลงมา 15,001-20,000 บาท จาํนวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17  รองลง 20,001-

25,000 บาท   บาท จาํนวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17 รองลงมา 20,001-25,000 บาท จาํนวน 

31  คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 รองลงมา 5,000 – 10,000 บาท จาํนวน 11  คน คดิเป็นรอ้ยละ 

5.5 และน้อยทีส่ดุตํ่ากวา่  5,000 บาท จาํนวน 4  คน คดิเป็นรอ้ยละ 2 
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ตารางที ่10 ตารางแสดงจาํนวนและคา่รอ้ยละของสถานภาพสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม
ในดา้นสภาพสมรส 
 

สถานภาพ จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

โสด 141 70.5 

สมรส 57 28.5 

อื่นๆ 2 1.0 

รวม 200 100.0 

จากตารางที ่10 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามทีต่อบมากทีส่ดุไดแ้ก่ สถานภาพโสด 141 

คดิเป็นรอ้ยละ 70.5  รองลงมา สถานภาพสมรส จาํนวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 และน้อย

ทีส่ดุไดแ้ก่ อื่นๆ จาํนวน 2  คน คดิเป็นรอ้ยละ 1 

ตารางที ่11ตาราง แสดง ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สว่นประสมทางการตลาดดา้น

ผลติภณัฑ ์

  ระดบัความสาํคญัดา้นผลติภณัฑ ์ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

1 รสชาตคิรมีชสี 4.22 .811 

2 ผลติภณัฑค์รมีชสีแต่ละยีห่อ้มคีุณภาพต่างกนั 3.94 .754 

3 รปูแบบภาชนะทีบ่รรจุครมีชสีมคีวามสะดวกต่อการ

ใช ้

3.98 .773 

4 มขีนาดบรรจุทีใ่หเ้ลอืกเลอืกขนาดตามความ

ตอ้งการบรโิภค 

4.05 .762 

5 ตรายีห่อ้มคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจซือ้ครมีชสี 3.95 .800 

6 การตดิฉลากระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัผลติภณัฑ์

และชื่อทีอ่ยูผู่ผ้ลติทีช่ดัเจน 

4.12 .809 
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7 ผลติภณัฑจ์าํเป็นตอ้งมกีารรบัรองมตราฐานรบัรอง

คุณภาพ 

4.39 .708 

8 คุณภาพของวตัถุดบิของการผลติครมีชสี 4.36 .777 

9 มรีสชาตขิองครมีชสีทีค่วามหลากหลาย  4.01 .780 

10 บรรจุภณัฑส์ามารถเกบ็ครสีชสีไดน้านและ

ปลอดภยั  

4.30 .743 

 

จาก ตารางที ่11 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัคาํถามในดา้นผลติภณัฑด์งัน้ี 

คาํถามทีม่รีะดบัความสาํคญัทีส่าํคญัมากไดแ้ก่ผลติภณัฑค์รมีชสีแต่ละยีห่อ้มคีุณภาพต่ค่าเฉลีย่ 
3.94 มคี่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน .754 รปูแบบภาชนะทีบ่รรจุครมีชสีมคีวามสะดวกต่อการใชม้ี
ค่าเฉลีย่ 3.98 มคี่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน .773 ตรายีห่อ้มคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจซือ้ครมี
ชสี มคีา่เฉลีย่ 3.95 มคีา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.800  
 
ในคําถาม ระดบัความสาํคญั สาํคญัมากทีสุ่ดไดแ้ก่ รสชาตคิรมีชสี มคี่าเฉลีย่ 4.22   มคี่าส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.811 มขีนาดบรรจุทีใ่หเ้ลอืกเลอืกขนาดตามความตอ้งการบรโิภคค่าเฉลีย่

มคี่าเฉลีย่ 4.05 มคี่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน .762   การตดิฉลากระบุรายละเอยีดเกีย่วกบั

ผลติภณัฑแ์ละชื่อทีอ่ยูผู่ผ้ลติทีช่ดัเจนมคี่าเฉลีย่ 4.12 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  .809  ผลติภณัฑ์

จาํเป็นตอ้งมกีารรบัรองมตราฐานรบัรองคุณภาพ มคี่าเฉลีย่ 4.39 มคี่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

.708 คุณภาพของวตัถุดบิของการผลติครมีชสีมคีา่เฉลีย่ 4.36 มคีา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน .777 

มรีสชาตขิองครมีชสีทีค่วามหลากหลายมคี่าเฉลีย่ 4.01 มคี่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน .780 บรรจุ

ภณัฑส์ามารถเกบ็ครสีชสีไดน้านและปลอดภยั มคีา่เฉลีย่ 4.30 มคีา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน .74 
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ตารางที ่12 ตารางแสดงคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สว่นประสมทางการตลาด 

ดา้นราคา 

 

จากตารางที ่12  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัคาํถามในดา้นราคา ทีร่ะดบัความสาํคญั 

สาํคญัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ราคามผีลต่อการตดัสนิใจบรโิภคครมีชสีมคี่าเฉลีย่ 4.35 มคี่าส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.685 การมรีาคาครมีชสีทีเ่หมาะสมกบัปรมิาณบรรจุมคี่าเฉลีย่ 4.25 มคี่า

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน.760 มป้ีายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจนมคี่าเฉลีย่ 4.21 มคี่าสว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน .836การปรบัราคาครมีชสี มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้มคีา่เฉลีย่ 4.18  มคี่าสว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน .781 

 

 

 

 

 

 

 

  ระดบัความสาํคญัด้านราคา คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

11 ราคามผีลต่อการตดัสนิใจบรโิภคครมีชสี 4.35 .685 

12 การมรีาคาครมีชสีทีเ่หมาะสมกบัปรมิาณบรรจุ 4.25 .760 

13 มป้ีายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน 4.21 .836 

14 การปรบัราคาครมีชสี มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 4.18 .781 
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ตารางที ่13 ตาราง แสดง ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สว่นประสมทางการตลาดดา้น
ชอ่งทางการจาํหน่าย 

 

จากตารางที ่ 13 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัคาํถามในดา้นชอ่งทางการจาํหน่าย ที่
ระดบัความสาํคญัทีส่าํคญั ไดแ้ก่การวางจาํหน่ายใน แฟมมริีม่ารท์ 7-11 มคีา่เฉลีย่ 3.95 มคีา่
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  0.797  การวางจาํหน่าย ทอ็ป,  มารเ์กต็เพสทมคีา่เฉลีย่ 3.89 มคีา่
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  0.775  การวางจาํหน่ายใน  เซน็ทรลั, เดอะ มอล , ด ิ เอม็โพเรีย่มมี
คา่เฉลีย่3.78 มคีา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  0.865 การวางจาํหน่ายใน เทสโก ้โลตสั, บิก๊ซ ี มี
คา่เฉลีย่ 3.86  มคีา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  0.779  การวางจาํหน่ายในรา้น วตัสนั, บู๊ทสม์ี
คา่เฉลีย่3.37 มคีา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  0.994 

ทีร่ะดบัความสาํคญัทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื การจดัวางสนิคา้ในชัน้วางเป็นหมวดหมู ่หางา่ยมคีา่เฉลีย่ 

4.01 มคีา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน .754 

 

  ระดบัความสาํคญัด้านการจดัจาํหน่าย คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

15 การจดัวางสนิคา้ในชัน้วางเป็นหมวดหมู ่หางา่ย 4.01 .754 

16 การวางจาํหน่ายใน แฟมมลิีม่ารท์ 7-11  3.95 .797 

17 การวางจาํหน่าย ทอ็ป  มารเ์กต็เพสท 3.89 .775 

18 การวางจาํหน่ายใน  เซน็ทรลั เดอะ มอล  ด ิเอม็

โพเรีย่ม 

3.78 .865 

19 การวางจาํหน่ายใน เทสโก ้โลตสั บิก๊ซ ี 3.86 .779 

20 การวางจาํหน่ายในรา้น วตัสนั  บู๊ทส ์ 3.37 .994 
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ตารางที ่ 14  ตารางแสดงค่าเฉลีย่และ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สว่นประสมทางการตลาดดา้น
การสง่เสรมิการตลาด 

 

จากตารางที ่14 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัคาํถามดา้นการสง่เสรมิการตลาดทีร่ะดบั

ความสาํคญัทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การโฆษณาครมีชสีผา่นสื่อวทิยุ มคี่าเฉลีย่ 3.24 มคี่าสว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 1.024  การโฆษณาครมีชสีผ่านสื่อโทรทศัน์มคี่าเฉลี่ย 3.88  มคี่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  0.877 การโฆษณาครีมชีสผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย 3.52 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 1.002 การโฆษณาครมีชสีผ่านสื่ออนิเตอรเ์น็ตมคี่าเฉลีย่ 3.62 มคี่าส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน  0.0927การใชบ้ตัรสะสมแตม้เพื่อแลกครมีชสีฟร ี3.59 มคี่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  

.0.0957  การใชก้ารส่งเสรมิการขายในรูปแบบของแถมมคี่าเฉลีย่ 3.90 มคี่าส่วนเบี่ยงเบน

  ระดบัความสาํคญัด้าน การส่งเสริมการตลาด คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

21 การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่วทิย ุ 3.24 1.024 

22 การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่โทรทศัน์ 3.88 .877 

23 การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่สิง่พมิพ ์ 3.52 1.002 

24 การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่อนิเตอรเ์น็ต 3.62 .927 

25 การสง่เสรมิการขายในรปูแบบลดราคาสนิคา้ 4.05 .825 

26 การสง่เสรมิการขายในรปูแบบ แจกสนิคา้ตวัอยา่ง 4.14 .796 

27 การใชบ้ตัรสะสมแตม้เพือ่แลกครมีชสีฟร ี 3.59 .957 

28 การใชก้ารสง่เสรมิการขายในรปูแบบของแถม 3.90 .862 

29 การจดัพนกังานในการใหแ้นะนําผลติภณัฑค์รมีชสี

ทีอ่อกใหมแ่ก่ลกูคา้ 

3.93 .874 



   41 

 

 

มาตรฐาน  0.862 การจดัพนักงานในการให้แนะนําผลิตภณัฑ์ครีมชีสที่ออกใหม่แก่ลูกค้ามี

คา่เฉลีย่ 3.93 มคีา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.874  

ทีร่ะดบัความสาํคญัทีส่าํคญัทีส่ดุ คอืคาํถาม การสง่เสรมิการขายในรปูแบบลดราคาสนิคา้มี

คา่เฉลีย่   4.05  มคีา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.825 การสง่เสรมิการขายในรปูแบบ แจกสนิคา้

ตวัอยา่ง มคีา่เฉลีย่   4.14 มคีา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  0.796   
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ข้อมลูสถิติเชิงอนุมานของแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่15 ตารางคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคาํถามของสว่นประสมการตลาด 
 จาํนวน คา่

ตํ่าสดุ 
คา่สงู
สดุ 

คา่เฉลีย่ S.D. 

รสชาตคิรมีชสี 200 1 5 4.23 .811 

ผลติภณัฑค์รมีชสีแต่ละยีห่อ้มคีุณภาพต่างกนั 200 1 5 3.94 .754 

รปูแบบภาชนะทีบ่รรจุครมีชสีมคีวามสะดวกต่อ
การใช ้

200 1 5 3.98 .773 

มขีนาดบรรจุทีใ่หเ้ลอืกเลอืกขนาดตามความ
ตอ้งการบรโิภค 

200 2 5 4.05 .762 

ตรายีห่อ้มคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจซือ้ครมีชสี 200 2 5 3.95 .800 

การตดิฉลากระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัผลติภณัฑ์
และชื่อทีอ่ยูผู่ผ้ลติทีช่ดัเจน 

200 2 5 4.12 .809 

ผลติภณัฑจ์าํเป็นตอ้งมกีารรบัรองมตราฐาน
รบัรองคุณภาพ 

200 1 5 4.40 .708 

คุณภาพของวตัถุดบิของการผลติครมีชสี 200 1 5 4.36 .777 

มรีสชาตขิองครมีชสีทีค่วามหลากหลาย  200 1 5 4.02 .780 

บรรจุภณัฑส์ามารถเกบ็ครสีชสีไดน้านและ
ปลอดภยั  

200 2 5 4.30 .743 

ราคามผีลต่อการตดัสนิใจบรโิภคครมีชสี 200 3 5 4.35 .685 

การมรีาคาครมีชสีทีเ่หมาะสมกบัปรมิาณบรรจุ 200 0 5 4.25 .760 

มป้ีายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน 200 1 5 4.21 .836 

 
การปรบัราคาครมีชสี มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 

 
200 

 
2 

 
5 

 
4.18 

 
.781 

การจดัวางสนิคา้ในชัน้วางเป็นหมวดหมู ่หางา่ย 200 2 5 4.01 .754 

การวางจาํหน่ายใน แฟมมลิีม่ารท์ 7-11  200 2 5 3.95 .797 
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การวางจาํหน่าย ทอ็ป  มารเ์กต็เพสท 200 2 5 3.89 .775 

การวางจาํหน่ายใน  เซน็ทรลั  เดอะ มอล  
ด ิเอม็โพเรีย่ม 

200 1 5 3.78 .865 

การวางจาํหน่ายใน เทสโก ้โลตสั  บิก๊ซ ี 200 2 5 3.86 .779 

การวางจาํหน่ายในรา้น วตัสนั  บู๊ทส ์ 200 1 5 3.37 .994 

การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่วทิย ุ 200 1 5 3.24 1.02
4 

การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่โทรทศัน์ 200 1 5 3.88 .877 

การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่สิง่พมิพ ์ 200 1 5 3.52 1.00
2 

การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่อนิเตอรเ์น็ต 200 1 5 3.62 .927 

การสง่เสรมิการขายในรปูแบบลดราคาสนิคา้ 200 1 5 4.05 .825 

การสง่เสรมิการขายในรปูแบบ แจกสนิคา้
ตวัอยา่ง 

200 2 5 4.14 .796 

การใชบ้ตัรสะสมแตม้เพือ่แลกครมีชสีฟร ี 200 1 5 3.59 .957 

การใชก้ารสง่เสรมิการขายในรปูแบบของแถม 200 1 5 3.90 .862 

การจดัพนกังานในการใหแ้นะนําผลติภณัฑค์รมี
ชสีทีอ่อกใหมแ่ก่ลกูคา้ 

200 2 5 3.93 .874 

จากตารางที ่15 คาํถามจากแบบสอบถามทัง้หมด  พบวา่แต่ละคาํถามมคีา่สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานอยูใ่นระดบัสงูทัง้หมด เฉลีย่เกนิ 0.8  ดงันัน้คาํถามทุกคาํถามจงึ

สามารถนําไปวเิคราะห ์Custer Analysis ได ้ 
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ตาราง 16  ตาราง Agglomeration  
Agglomeration Schedule 
Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First 

Appears 
Next 
Stage 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
1 177 178 .000 0 0 2 
2 176 177 .000 0 1 7 
3 170 171 .000 0 0 159 
4 87 189 .506 0 0 50 
5 5 119 2.881 0 0 10 
6 8 9 5.385 0 0 14 
7 80 176 7.937 0 2 15 
8 19 158 11.272 0 0 76 
9 153 180 14.759 0 0 30 
10 5 98 18.336 5 0 36 
11 78 83 22.025 0 0 62 
12 72 75 25.814 0 0 138 
13 12 90 29.649 0 0 29 
14 7 8 33.549 0 6 115 
15 33 80 37.535 0 7 112 
16 84 86 41.994 0 0 62 
17 11 188 46.835 0 0 46 
18 161 190 51.863 0 0 43 
19 115 150 57.108 0 0 56 
20 82 164 62.584 0 0 95 
21 4 193 68.391 0 0 22 
22 4 64 74.349 21 0 49 
23 69 141 80.365 0 0 69 
24 73 108 86.402 0 0 68 
25 3 194 92.746 0 0 41 
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ตาราง 16  ตาราง Agglomeration (ต่อ) 
Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First 

Appears 
Next 
Stage 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
26 61 183 99.099 0 0 63 
27 57 149 105.650 0 0 79 
28 10 143 112.227 0 0 81 
29 12 185 118.809 13 0 101 
30 17 153 125.403 0 9 101 
31 36 191 132.097 0 0 80 
32 51 52 138.870 0 0 147 
33 96 113 145.665 0 0 111 
34 124 126 152.545 0 0 74 
35 32 107 159.454 0 0 112 
36 5 6 166.786 10 0 42 
37 27 28 174.171 0 0 75 
38 159 198 181.567 0 0 120 
39 76 123 189.022 0 0 130 
40 99 134 196.511 0 0 85 
41 3 135 204.180 25 0 55 
42 5 34 211.965 36 0 100 
43 79 161 219.764 0 18 56 
44 88 195 227.574 0 0 77 
45 25 196 235.634 0 0 95 
46 11 187 243.714 17 0 97 
47 71 120 252.059 0 0 97 
48 44 102 260.451 0 0 104 
49 4 54 268.897 22 0 126 
50 48 87 277.477 0 4 61 
51 100 110 286.172 0 0 84 
52 16 29 294.905 0 0 78 
54 2 128 312.417 0 0 91 
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ตาราง 16  ตาราง Agglomeration (ต่อ) 
Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First 

Appears 
Next 
Stage 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
53 138 157 303.653 0 0 88 
54 2 128 312.417 0 0 91 
55 3 179 321.306 41 0 156 
56 79 115 330.221 43 19 132 
57 95 172 339.272 0 0 118 
58 91 117 348.394 0 0 91 
59 49 111 357.660 0 0 137 
60 55 181 367.032 0 0 141 
61 48 85 376.487 50 0 166 
62 78 84 386.011 11 16 186 
63 21 61 395.689 0 26 119 
64 39 47 405.425 0 0 116 
65 59 92 415.163 0 0 117 
66 18 199 425.112 0 0 102 
67 129 152 435.143 0 0 107 
68 73 133 445.286 24 0 118 
69 43 69 455.531 0 23 93 
70 93 146 465.792 0 0 119 
71 15 109 476.127 0 0 123 
72 121 192 486.658 0 0 127 
73 106 174 497.213 0 0 120 
74 116 124 508.020 0 34 179 
75 27 30 518.875 37 0 113 
76 19 131 529.762 8 0 89 
77 88 167 540.803 44 0 133 
78 16 173 551.882 52 0 113 
79 50 57 562.983 0 27 96 
80 36 163 574.097 31 0 90 
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ตาราง 16  ตาราง Agglomeration (ต่อ) 
Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First 

Appears 
Next 
Stage 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
81 10 58 585.354 28 0 103 
82 66 105 596.836 0 0 92 
83 22 23 608.434 0 0 123 
84 100 166 620.039 51 0 148 
85 99 127 631.760 40 0 131 
86 37 132 643.501 0 0 108 
87 142 147 655.603 0 0 122 
88 138 155 667.779 53 0 135 
89 19 139 679.997 76 0 172 
90 1 36 692.225 0 80 140 
91 2 91 704.488 54 58 130 
92 62 66 716.799 0 82 153 
93 43 175 729.185 69 0 136 
94 74 89 741.584 0 0 141 
95 25 82 754.111 45 20 104 
96 20 50 766.729 0 79 144 
97 11 71 779.423 46 47 143 
98 154 156 792.425 0 0 124 
99 65 160 805.691 0 0 132 
100 5 35 818.996 42 0 140 
101 12 17 832.384 29 30 143 
102 18 70 845.824 66 0 152 
103 10 77 859.583 81 0 139 
104 25 44 873.411 95 48 129 
105 45 165 887.329 0 0 164 
106 63 137 901.702 0 0 142 
107 122 129 916.135 0 67 126 
108 37 184 930.677 86 0 163 
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ตาราง 16  ตาราง Agglomeration (ต่อ) 
Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First 

Appears 
Next 
Stage 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
109 26 151 945.344 0 0 149 
110 97 197 960.167 0 0 164 
111 96 101 975.135 33 0 128 
112 32 33 990.150 35 15 173 
113 16 27 1005.283 78 75 151 
114 24 162 1020.445 0 0 161 
115 7 136 1036.018 14 0 133 
116 39 114 1051.883 64 0 154 
117 59 168 1067.772 65 0 162 
118 73 95 1083.875 68 57 157 
119 21 93 1100.146 63 70 136 
120 106 159 1116.595 73 38 168 
121 68 118 1133.108 0 0 148 
122 81 142 1149.667 0 87 145 
123 15 22 1166.501 71 83 155 
124 148 154 1183.376 0 98 163 
125 38 40 1200.385 0 0 180 
126 4 122 1217.436 49 107 150 
127 56 121 1234.916 0 72 165 
128 96 103 1252.462 111 0 158 
129 25 46 1270.284 104 0 139 
130 2 76 1288.356 91 39 169 
131 13 99 1306.740 0 85 150 
132 65 79 1325.606 99 56 149 
133 7 88 1344.681 115 77 146 
134 53 104 1364.344 0 0 160 
135 138 145 1384.410 88 0 155 
136 21 43 1404.534 119 93 152 
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ตาราง 16  ตาราง Agglomeration(ต่อ) 
Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First 

Appears 
Next 
Stage 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
137 49 60 1424.736 59 0 166 
138 14 72 1445.423 0 12 151 
139 10 25 1467.044 103 129 170 
140 1 5 1488.766 90 100 156 
141 55 74 1510.569 60 94 158 
142 63 169 1532.652 106 0 176 
143 11 12 1554.937 97 101 147 
144 20 182 1577.578 96 0 157 
145 81 130 1600.566 122 0 181 
146 7 41 1623.932 133 0 161 
147 11 51 1647.634 143 32 172 
148 68 100 1671.345 121 84 162 
149 26 65 1695.178 109 132 180 
150 4 13 1719.840 126 131 174 
151 14 16 1744.924 138 113 168 
152 18 21 1770.805 102 136 173 
153 62 112 1797.342 92 0 167 
154 39 42 1824.141 116 0 177 
155 15 138 1851.703 123 135 186 
156 1 3 1879.856 140 55 159 
157 20 73 1908.042 144 118 174 
158 55 96 1936.335 141 128 184 
159 1 170 1965.022 156 3 170 
160 53 125 1994.171 134 0 167 
161 7 24 2023.558 146 114 171 
162 59 68 2053.874 117 148 178 
163 37 148 2084.231 108 124 175 
164 45 97 2115.699 105 110 169 
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ตาราง 16  ตาราง Agglomeration(ต่อ) 
Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First 

Appears 
Next 
Stage 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
165 56 94 2148.962 127 0 176 
166 48 49 2182.337 61 137 183 
167 53 62 2217.180 160 153 179 
168 14 106 2254.231 151 120 182 
169 2 45 2291.456 130 164 178 
170 1 10 2329.765 159 139 190 
171 7 31 2368.296 161 0 177 
172 11 19 2408.066 147 89 185 
173 18 32 2448.042 152 112 197 
174 4 20 2488.800 150 157 188 
175 37 144 2529.817 163 0 184 
176 56 63 2571.473 165 142 188 
177 7 39 2613.800 171 154 191 
178 2 59 2657.772 169 162 181 
179 53 116 2703.105 167 74 195 
180 26 38 2748.907 149 125 192 
181 2 81 2795.434 178 145 192 
182 14 186 2843.926 168 0 185 
183 48 140 2894.561 166 0 190 
184 37 55 2951.890 175 158 193 
185 11 14 3009.625 172 182 187 
186 15 78 3070.473 155 62 187 
187 11 15 3144.228 185 186 193 
188 4 56 3221.825 174 176 196 
189 67 200 3301.043 0 0 194 
190 1 48 3388.767 170 183 191 
191 1 7 3485.031 190 177 198 
192 2 26 3582.613 181 180 194 
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ตาราง 16  ตาราง Agglomeration(ต่อ) 
Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First 

Appears 
Next 
Stage 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
193 11 37 3696.733 187 184 197 
194 2 67 3811.276 192 189 195 
195 2 53 3932.933 194 179 196 
196 2 4 4071.321 195 188 198 
197 11 18 4210.250 193 173 199 
198 1 2 4585.690 191 196 199 
199 1 11 5771.000 198 197 0 
จากตารางที ่ 16 จากการวเิคราะหผ์ล เราจะได ้ทีค่าํนวณหาจาํนวนกลุ่ม จะพบวา่ จะมจีาํนวน
กลุ่มทีเ่หมาะสมไดส้องกลุ่มใหญ่ ซึง่จะดไูดจ้ากคา่เปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลงทีส่งูทีส่ดุ จากการ
คาํนวณพบวา่คา่จะไปทีต่กทีค่า่ 0.25848028 
 
 ตารางที ่17 ผลการทดสอบความแตกต่างดา้นผลติภณัฑด์ว้ยวธิ ีANOVA 

  ANOVA Sig. 

  ระดบัความสาํคญัด้านผลิตภณัฑ ์   

1 รสชาตคิรมีชสี .000 

2 ผลติภณัฑค์รมีชสีแต่ละยีห่อ้มคีุณภาพต่างกนั .000 

3 รปูแบบภาชนะทีบ่รรจุครมีชสีมคีวามสะดวกต่อการใช ้ .000 

4 มขีนาดบรรจุทีใ่หเ้ลอืกเลอืกขนาดตามความตอ้งการบรโิภค .000 

5 ตรายีห่อ้มคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจซือ้ครมีชสี .000 

6 
การตดิฉลากระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละชือ่ทีอ่ยูผู่ผ้ลติที่
ชดัเจน 

.000 

7 ผลติภณัฑจ์าํเป็นตอ้งมกีารรบัรองมตราฐานรบัรองคุณภาพ .000 

8 คุณภาพของวตัถุดบิของการผลติครมีชสี .000 

9 มรีสชาตขิองครมีชสีทีค่วามหลากหลาย  .000 

10 บรรจุภณัฑส์ามารถเกบ็ครสีชสีไดน้านและปลอดภยั  .000 
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จากตารางที่ 17 พบว่าระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางที ่18  ผลการทดสอบความแตกต่างดา้นราคาดว้ยวธิ ีANOVA 
จากตารางที ่18 พบวา่ระดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดดา้นราคา มคีวามแตกต่างกนั

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ตารางที ่19 ผลการทดสอบความแตกต่างดา้นสถานทีแ่ละการจดัจาํหน่ายดว้ยวธิAีNOVA 

  ANOVA Sig. 

  ระดบัความสาํคญัด้านการจดัจาํหน่าย   

15 การจดัวางสนิคา้ในชัน้วางเป็นหมวดหมู ่หางา่ย .000 

16 การวางจาํหน่ายใน แฟมมลิีม่ารท์ 7-11  .000 

17 การวางจาํหน่าย ทอ็ป  มารเ์กต็เพสท .000 

18 การวางจาํหน่ายใน  เซน็ทรลั  เดอะ มอล  ดเิอม็โพเรีย่ม .000 

19 การวางจาํหน่ายใน เทสโก ้โลตสั  บิก๊ซ ี .000 

20 การวางจาํหน่ายในรา้น วตัสนั  บู๊ทส ์ .000 

 
จากตารางที ่19 พบวา่ระดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย มคีวาม

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 

 
 
 
 

  ANOVA Sig. 

  ระดบัความสาํคญัด้านราคา   

11 ราคามผีลต่อการตดัสนิใจบรโิภคครมีชสี .000 

12 การมรีาคาครมีชสีทีเ่หมาะสมกบัปรมิาณบรรจุ .000 

13 มป้ีายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน .000 

14 การปรบัราคาครมีชสี มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ .000 
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ตารางที ่20 ผลการทดสอบความแตกต่างดา้นการสง่เสรมิการตลาดดว้ยวธิ ีANOVA 
 

  ANOVA Sig. 

  ระดบัความสาํคญัด้าน การส่งเสริมการตลาด   

21 การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่วทิย ุ .000 

22 การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่โทรทศัน์ .000 

23 การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่สิง่พมิพ ์ .000 

24 การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่อนิเตอรเ์น็ต .000 

25 การสง่เสรมิการขายในรปูแบบลดราคาสนิคา้ .000 

26 การสง่เสรมิการขายในรปูแบบ แจกสนิคา้ตวัอยา่ง .000 

27 การใชบ้ตัรสะสมแตม้เพือ่แลกครมีชสีฟร ี .000 

28 การใชก้ารสง่เสรมิการขายในรปูแบบของแถม .000 

29 การจดัพนกังานในการใหแ้นะนําผลติภณัฑค์รมีชสีทีอ่อกใหมแ่ก่ลกูคา้ .000 

 
จากตารางที ่ 20 พบวา่ระดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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             ภาพรปูที ่1 วเิคราะหผ์ล กราฟ 

 

จากกราฟรูปที ่1 การทํา K-mean  โดยสามารถกําหนดจํานวนกลุ่มหรอืจํานวน Cluster ที่
ตอ้งการคอื 2 กลุ่ม กบัคาํถามแต่คาํถามทีม่คีา่นยัสาํคญัทางสถติติํ่ากวา่ 0.05  ทาํใหไ้ดค้าํถามที่
มคีา่ นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   ทุกคาํถาม ดงัน้ี 
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  ระดบัความสาํคญัด้านผลิตภณัฑ ์ 

1 รสชาตคิรมีชสี 

2 ผลติภณัฑค์รมีชสีแต่ละยีห่อ้มคีุณภาพต่างกนั 

3 รปูแบบภาชนะทีบ่รรจุครมีชสีมคีวามสะดวกต่อการใช ้

4 มขีนาดบรรจุทีใ่หเ้ลอืกเลอืกขนาดตามความตอ้งการบรโิภค 

5 ตรายีห่อ้มคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจซือ้ครมีชสี 

6 การตดิฉลากระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละชื่อทีอ่ยูผู่ผ้ลติทีช่ดัเจน 

7 ผลติภณัฑจ์าํเป็นตอ้งมกีารรบัรองมตราฐานรบัรองคุณภาพ 

8 คุณภาพของวตัถุดบิของการผลติครมีชสี 

9 มรีสชาตขิองครมีชสีทีค่วามหลากหลาย  

10 บรรจุภณัฑส์ามารถเกบ็ครสีชสีไดน้านและปลอดภยั  

  ระดบัความสาํคญัด้านราคา 

11 ราคามผีลต่อการตดัสนิใจบรโิภคครมีชสี 

12 การมรีาคาครมีชสีทีเ่หมาะสมกบัปรมิาณบรรจุ 

13 มป้ีายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน 

14 การปรบัราคาครมีชสี มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 
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  ระดบัความสาํคญัด้านการจดัจาํหน่าย 

15 การจดัวางสนิคา้ในชัน้วางเป็นหมวดหมู ่หางา่ย 

16 การวางจาํหน่ายใน แฟมมลิีร่ ีม่ารท์ 7-11  

17 การวางจาํหน่าย ทอ็ป  มารเ์กต็เพสท 

18 การวางจาํหน่ายใน  เซน็ทรลั  เดอะ มอล  ดเิอม็โพเรีย่ม 

19 การวางจาํหน่ายใน เทสโก ้โลตสั  บิก๊ซ ี

20 การวางจาํหน่ายในรา้น วตัสนั บู๊ทส ์

 
 
  ระดบัความสาํคญัด้าน การส่งเสริมการตลาด 

21 การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่วทิย ุ

22 การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่โทรทศัน์ 

23 การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่สิง่พมิพ ์

24 การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่อนิเตอรเ์น็ต 

25 การสง่เสรมิการขายในรปูแบบลดราคาสนิคา้ 

26 การสง่เสรมิการขายในรปูแบบ แจกสนิคา้ตวัอยา่ง 

27 การใชบ้ตัรสะสมแตม้เพือ่แลกครมีชสีฟร ี

28 การใชก้ารสง่เสรมิการขายในรปูแบบของแถม 

29 การจดัพนักงานในการให้แนะนําผลิตภณัฑ์ครมีชีสที่ออกใหม่แก่
ลกูคา้ 
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ซึง่จะพบวา่ทัง้สองกลุ่มน้ีจะสามารถตัง้ชื่อไดด้งัน้ี 
 
กลุ่มแรก 
วา่กลุ่มทีเ่หน็ระดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ครมีชสี 
มาก 
กลุ่มทีส่อง 
จะเป็นกลุ่มทีเ่หน็ระดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ครมี
ชสีปานกลาง 
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ตารางที ่21  แสดงคา่รอ้ยละและคา่ไคสแควรข์องกลุ่มทีต่อบระดบัความสาํคญัของสว่นประสม

ทางการตลาด กบัสถานภาพสว่นบุคคลดา้นเพศ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ระดบัความสาํคญั

ของสว่นประสมทาง

การตลาด 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2  

P Value จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

ชาย 42 53.2 37 46.8 .879 
หญิง  63 52.1 58 47.9 
รวม 105 52.5 95 47.5  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที ่21 ผลการวเิคราะหค์า่สถติทิีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของกลุ่มที ่1 และ

กลุ่มที ่2 ของระดบัความสาํคญัของสว่นประสมทางการตลาด กบัสถานภาพสว่นบุคคลดา้นเพศ

พบวา่ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ปรากฎผลดงัน้ี 

จะเป็นชาย 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.2 และหญงิ 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.1 กลุ่มที ่2 จะเป็น

ชาย 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.8 และเป็นหญงิ 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   59 

 

 

ตารางที ่22 แสดงค่ารอ้ยละและค่าไคสแควรข์องกลุ่มทีต่อบระดบัความสาํคญัของส่วนประสม

ทางการตลาด กบัสถานภาพสว่นบุคคลดา้นอาย ุ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที ่22  ผลการวเิคราะหค์า่สถติทิีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของกลุ่มที ่1 
และกลุ่มที ่2 ของระดบัความสาํคญัของสว่นประสมทางการตลาด กบัสถานภาพสว่นบุคคลดา้น
อายพุบวา่ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ปรากฎผลดงัน้ี 
กลุ่มที ่1 อายุระหวา่ง 21-25 ปี มจีาํนวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.5 อาย ุระหวา่ง 26-30 ปีม ี
จาํนวน 33 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 49.3 อาย ุระหวา่ง 31-35 ปี มจีาํนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
45.0 อาย ุระหวา่ง 36-40 ปีมจีาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.7 อาย ุ41 ปีขึน้ไป มจีาํนวน 21 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.0 
 

กลุ่มที ่2 อายุระหวา่ง 16-20 ปี  มจีาํนวน 1คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 อายรุะหวา่ง 21-25 ปี มี
จาํนวน  15 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 40.5 อายรุะหวา่ง 26-30 ปี  มจีาํนวน  34คน คดิเป็นรอ้ยละ 

ระดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมทางการตลาด 

กลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ี 2  

 

 

P Value 

 จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

16-20 ปี 0 .0 1 100  

 

 

.07 

21-25 ปี 22 59.5 15 40.5 

26-30 ปี 33 49.3 34 50.7 

31-35 ปี 18 45.0 22 55 

36-40 ปี 11 40.7 16 59.3 

41 ปี ขึน้ไป 21 75.0 7 25.0 

รวม 105 52.5 95 47.5 
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50.7  อาย ุระหวา่ง 31-35 ปี   มจีาํนวน  22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.0  อายรุะหวา่ง 36-40 ปีมี
จาํนวน 16 คนคดิเป็นรอ้ยละ 59.3   อาย ุ41 ปีขึน้ไป มจีาํนวน  7คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.0 

 
ตารางที ่23 แสดงคา่รอ้ยละและคา่ไคสแควรข์องกลุ่มทีต่อบระดบัความสาํคญัของสว่นประสม
ทางการตลาด กบัสถานภาพสว่นบุคคลดา้นระดบัการศกึษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่23  การผลการวเิคราะหค์่าสถติทิีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของกลุ่มที ่1 
และกลุ่มที ่2 ของระดบัความสาํคญัของสว่นประสมทางการตลาดกบัขอ้มลูสว่นบุคคลดา้นระดบั
การศกึษา จะพบวา่ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ปรากฎผลดงัน้ี 
กลุ่มที ่1 ระดบัการศกึษา มธัยมศกึษา/ปวช 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 ระดบัอนุปรญิญาตร/ีปวส. 

8 คดิเป็นรอ้ยละ 50 ปรญิญาตร ี73 คน คดิเป็น รอ้ยละ 51 และ สงูกวา่ปรญิญาตร ี 21 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 60 

กลุ่มที ่ 2  ระดบัการศกึษา มธัยมศกึษา/ปวช 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50  ระดบัอนุปรญิญาตร/ี

ปวส. 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50  ปรญิญาตร ี70 คน คดิเป็น รอ้ยละ 49  และ สงูกว่าปรญิญาตร ี

14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40 

 

ระดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมทางการตลาด 

กลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ี 2  

 

 

P Value 

 จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

มธัยมศกึษา/ปวช. 3 50 3 50  

 

.810 

อนุปรญิญาตร/ีปวส. 8 50 8 50 

ปรญิญาตร ี 73 51 70 49 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 21 60 14 40 

รวม 105 52.5 95 47.5 
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ตารางที ่24  แสดงคา่รอ้ยละและคา่ไคสแควรข์องกลุ่มทีต่อบระดบัความสาํคญัของสว่นประสม
ทางการตลาด กบัสถานภาพสว่นบุคคลดา้นระดบัอาชพี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่24 การผลการวเิคราะหค์่าสถติทิีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของกลุ่มที ่1 และ
กลุ่มที ่ 2 ของระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดกบัขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นระดบั
อาชพี จะพบวา่ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ปรากฎผลดงัน้ี 
กลุ่มที ่1  อาชพี นกัเรยีน/นกัศกึษามจีาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.3 พนักงานบรษิัทเอกชน 
มจีาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.3 พนกังานเอกชน/รฐัวสิาหกจิ มจีาํนวน 90คน คดิเป็นรอ้ยละ 
53.6 อาชพีอสิระ มจีาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ  66.7 
 
กลุ่มที ่2   อาชพี นกัเรยีน/นกัศกึษามจีาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.7  พนกังานบรษิทัเอกชน 
มจีาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.7 พนกังานเอกชน/รฐัวสิาหกจิ มจีาํนวน 78 คน  คดิเป็นรอ้ย
ละ 46.4 อาชพีอสิระ มจีาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ  33.3 
 
 
 
 

ระดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมทางการตลาด 

กลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ี 2  

 

 

P Value 

 จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 7 58.3 5 41.7  

 

.475 

ธุรกจิสว่นตวั/ คา้ขาย 6 35.3 11 64.7 

พนกังานเอกชน / 
รฐัวสิาหกจิ 

90 53.6 78 46.4 

อาชพีอสิระ 2 66.7 1 33.3 

รวม 105 52.5 95 47.5 
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ตารางที ่25  แสดงคา่รอ้ยละและคา่ไคสแควรข์องกลุ่มทีต่อบระดบัความสาํคญัของสว่นประสม
ทางการตลาด กบัสถานภาพสว่นบุคคลดา้นระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที ่25 การผลการวเิคราะหค์่าสถติทิีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของกลุ่มที ่1 และ
กลุ่มที ่2 ของตอบระดบัความสาํคญัของสว่นประสมทางการตลาด กบัสถานภาพสว่นบุคคลดา้น
ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนจะพบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ปรากฎผลดงัน้ี 
 
 
 
 
 

ระดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมทางการตลาด 

กลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ี 2  

 

 

P Value 

 จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

ตํ่ากวา่  5,000 บาท 2 50 2 50  

 

.087 

5,000 – 10,000 บาท 9 81.8 2 18.2 

10,001-15,000 บาท 26 49.1 27 50.9 

15,001-20,000 บาท 15 44.1 19 55.9 

20,001-25,000 บาท 18 58.1 13 41.9 

25,001-30,000 บาท 6 30 14 70 

มากกวา่ 30,000 บาท 29 61.7 18 38.3 

รวม 105 52.5 95 47.5 
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กลุ่มที ่1  ตํ่ากวา่  5,000 บาท มจีาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0  
50,000–10,000 บาทมจีาํนวน 9 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 81.8 
10,001-15,000 บาทมจีาํนวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.1 
15,001–20,000บาท มจีาํนวน 15  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 44.1 
20,001–25,000บาท มจีาํนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.1 
25,001-30,000 บาท มจีาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ  30.0 
มากกวา่ 30,000 บาทมจีาํนวน 29 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 61.7 

 
กลุ่มที ่2  ตํ่ากวา่  5,000 บาท มจีาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 
            50,000–10,000 บาทมจีาํนวน 2 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 18.2 

10,001-15,000 บาทมจีาํนวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.9 
15,001–20,000บาท มจีาํนวน 19 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 55.90 
20,001–25,000บาท มจีาํนวน 13  คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.9 
25,001-30,000 บาท มจีาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ  70 
มากกวา่ 30,000 บาทมจีาํนวน18 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 

 
ตารางที ่26  แสดงคา่รอ้ยละและคา่ไคสแควรข์องกลุ่มทีต่อบระดบัความสาํคญัของสว่นประสม

ทางการตลาด กบัสถานภาพสว่นบุคคลดา้นสถานภาพสมรส 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมทางการตลาด 

กลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ี 2  

 

 

P Value 

 จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

โสด 70 49.6 71 50.4  

 

.230 

สมรส 33 57.9 24 42.1 

อื่นๆ 2 100 0 .0 

รวม 105 52.5 95 47.5 
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การผลการวเิคราะหค์่าสถติทิีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่ 2 
ของตอบระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด กับสถานภาพส่วนบุคคลด้าน
สถานภาพสมรสจะพบว่าไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ปรากฎผล
ดงัน้ี 
กลุ่มที ่1  โสด  70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.6  สมรส 33 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 57.9 อื่นๆ 2 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 100.0 
กลุ่มที ่2 โสด  71 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 50.4  สมรส 24  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 42.1  
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บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 สรปุผลการศึกษา  

การแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชป้จัจยัดา้นความสาํคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดต่อการเลอืกซื้อครมีชสีตราอมิพเีรยีล จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 200 คน ขอ้มลูทีนํ่ามาวเิคราะหแ์บ่งออกเป็น 2 สว่น คอื ขอ้มลูสถติเชงิพรรณนาของ

แบบสอบถาม และขอ้มลูสถติเิชงิอนุมานของแบบสอบถาม ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ีผลการ

วเิคราะหข์อ้มลูสถติเชงิพรรณนาโดยใชป้จัจยัพืน้ฐานสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายรุะหวา่ง 26-30 ปี การศกึษา
ในระดบัปรญิญาตร ีทาํงานเป็นพนกังานเอกชน หรอื รฐัวสิาหกจิ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 
– 15,000 บาทและสว่นใหญ่เป็นคนโสด 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลูสถิติเชิงอนุมานของแบบสอบถาม 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามสําคญักบัปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการเลอืกซื้อครมีชสีในดา้น
ระดบัความสําคญัของคําถามดา้นผลติภณัฑ ์ คําถามในด้านราคา  ดา้นช่องทางการจําหน่าย      
คาํถามดา้นการสง่เสรมิการตลาด อยูใ่นระดบั สาํคญัมาก ถงึ มากทีสุ่ดจากการใชค้าํถามในการ
แป่งกลุ่มพบว่ากลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามจะสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ีกลุ่ม
แรกว่ากลุ่มทีเ่หน็ระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ครมี
ชสี มาก โดยกลุ่มน้ีใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 26-30 ปี การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
ทํางานเป็นพนักงานเอกชน หรอื รฐัวสิาหกจิ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 30,000 บาทและ
สว่นใหญ่เป็นคนโสด 

กลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มที่เหน็ระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้ครมีชสีปานกลาง โดยกลุ่มน้ีใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 26-30 ปี การศกึษาใน
ระดบัปรญิญาตร ีทาํงานเป็นพนกังานเอกชน หรอื รฐัวสิาหกจิ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน10,001-15,000 บาทและสว่นใหญ่เป็นคนโสด 

ผลการทดสอบความแตกต่างของคําถามดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจําหน่าย  

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด พบวา่มรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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อภิปรายผล  
ประเดน็สาํคญัทีไ่ดพ้บจากผลการวจิยัในเรื่องน้ี สามารถนํามาอภปิายเพื่อสรุปและเปรยีบเทยีบ
กบังานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีนํ่ามาอา้งองิไดด้งัน้ี 
จากผลการวจิยั มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวฒันพร เฉลมิลาภอศัดร 2555 ทีไ่ดศ้กึษา
ระดบัการรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อสว่นประสมทางการตลาดของ “ยรู”ิ ศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้
ผลติภณัฑเ์บเกอรีอ่บสด “ยรู”ิ ของผูบ้รโิภค และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูส้ว่นประสม
ทางการตลาด กบั พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีอ่บสด “ยูร”ิ และระดบัการรบัรูส้่วน
ประสมทางการตลาด ของผูบ้รโิภคทีซ่ื้อผลติภณัฑเ์บเกอรีอ่บสด “ยรู”ิ ในรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น 
พบว่า ระดบัการรบัรูส้ว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์และการบรกิาร  ดา้นราคา และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมาก ส่วนระดบัการรบัรู้ส่วนประสมทางการตลาดใน
ช่องทางการจําหน่ายมรีะดบัการรบัรูม้ากทีสุ่ดซึ่งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัฉบบัน้ีทีพ่บว่าผูต้อบ
แบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง26-30 ปี ที่จบปรญิญาตร ีมรีายได้เฉลี่ย 
10,000 – 30,000 บาท และสถานภาพโสดทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และตอบ
แบบสอบถามว่าระดบัความสาํคญัของปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดมคีวามสาํคญั ทีป่ระกอบ
ไปดว้ยดา้นผลติภณัฑ ์และการบรกิาร ดา้นราคา และดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
จากผลการวจิยั มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชุตภิรณ์ กอเกยีรตธิํารงค ์2551 “พฤตกิรรม

การบรโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร” ที่ได้ศกึษา

ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี รายได ้ระดบัการศกึษาทีม่อีทิธผิล

ต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี ่เพื่อศกึษาปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพื่อทดสอบความแตกต่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับ

พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี ่เพื่อทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางการตลาด

กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 21 – 30 ปี มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรผีลการวจิยัในสว่น

ของพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีข่องผูบ้รโิภคในเขตยานนาวา และยงัผลการวจิยัใน

ส่วนของความสําคญัของปจัจยัทางการตลาดในการเลอืกซื้อผลติภณัฑเ์บเกอรีข่องผูบ้รโิภคใน

เขตยานนกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าดา้นที่มคีวามสําคญัในการเลอืกซื้อเบเกอรี ่อยู่ในระดบั

มาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา และเมือ่พจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่าปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสาํคญั

ในการเลอืกซื้อผลติภณัฑเ์บเกอรี่ อยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ ขอ้ความสดใหม่ของผลติภณัฑ ์

ดา้นราคา พบว่าขอ้ที่มคีวามสําคญัในการเลอืกซื้อเบเกอรี ่อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ขอ้การระบุ
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ราคาสนิคา้ทีช่ดัเจน ปจัจยัดา้นสถานที ่พบว่าความสําคญัในการเลอืกซื้อผลติภณัฑเ์บเกอรีอ่ยู่

ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ ข้อสถานที่ดูสะอาด ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด พบว่าข้อที่มี

ความสาํคญัในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ขอ้การบรกิารทีด่ขีอง

พนักงานขาย ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยัฉบบัน้ีที่พบว่าผูต้อบแบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญงิ อายุระหว่าง 26-30 ปี ทีจ่บปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่10,000-30,000 บาท และสถานภาพ

โสดที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และตอบแบบสอบถามว่าระดบัความสําคญัของปจัจยั

สว่นประสมทางการตลาดมคีวามสาํคญั ทีป่ระกอบไปดว้ยดา้นผลติภณัฑ ์และการบรกิาร ดา้น

ราคา และดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

จากผลการวจิยั มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสงัคมแหง่ชาต ิ 2549 ทีเ่กีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์“การวจิยัพฤตกิรรมการบรโิภค

ของคนไทยในกรุงเทพมหานคร” โดยทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เข้าไปใช้บริการใน

หา้งสรรพสนิคา้ จาํนวน 365 คน พบว่าสว่นใหญ่เป็นหญงิ มสีถานภาพโสดอยู่ในวยัทํางานจบ

ปรญิญาตรทีํางานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่10,001 – 30,000 บาท ทําการ

สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัความถี่การซื้อสนิคา้ รวมถึงเหตุผลในการซื้อสนิค้าต่างๆและ

อทิธพิลของสื่อ ซึ่งพบว่า สื่อมอีทิธพิลต่อคนโสดมากกว่าผูท้ีแ่ต่งงานแลว้ทัง้เพศชายและหญงิ 

สือ่ทีอ่ทิธพิลมากทีส่ดุ คอืโทรทศัน์ อทิธพิลขอสือ่โฆษณามผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ทุกๆกลุ่ม ไมว่า่

จะพจิารณาในเรื่อง การศกึษา อาชพี และรายไดโ้ดยอทิธพิลขอสื่อโฆษณามผีลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้สนิคา้ของเพศหญงิมากกว่าชายเลก็น้อยซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัฉบบัน้ีทีพ่บว่าผูต้อบแบ

สอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 26-30 ปี ทีจ่บปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ 10,000 

– 30,000 บาท และสถานภาพโสดทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และตอบแบบสอบถามว่า

ระดบัความสําคญัของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสําคญั ที่ประกอบไปด้วยด้าน

ผลติภณัฑ ์และการบรกิาร ดา้นราคา และดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

จากการผลการวิจยั ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดมีความสําคญัต่อการ

ตดัสินใจเลือกซื้อครีมชีส  พบว่าสอดคล้องกบังานวิจยัของ วฒันพร เฉลิมลาภอศัดร 2555 

กรวฒัน์ พนิทุสมติ 2554 กรวฒัน์  ชุตภิรณ์ กอเกยีรตธิํารงค ์2551 นางสาวสุทธลิกัษณ์ ชพีสตั

ยากร 2553 โดยผลจากงานวจิยัแสดงระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ระดบัความสาํคญัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

อยูใ่นระดบัสาํคญัมากถงึมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัฉบบัน้ีทีพ่บว่าผูต้อบแบสอบถาม 
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สว่นใหญ่ตอบว่าระดบัความสาํคญัของปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดมคีวามสาํคญั ทีป่ระกอบ

ไปดว้ยดา้นผลติภณัฑ ์และการบรกิาร ดา้นราคา และดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครัง้น้ี 
ผลการวจิยัครัง้น้ีจงึสามารถนําขอ้มูลจากงานวจิยัฉบบัน้ีไปกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของ
กลุ่มเป้าหมายของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจในการซื้อสนิคา้ครมีชสีบรษิทัที่เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อนําจะสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดของอมิพเีรยีลครมี
ชีสได้และนําไปแก้ปญัหาที่ต้องการกําหนดว่าปจัจัยด้านความสําคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดมคีวามสาํคญัอยา่งไรต่อการเลอืกซือ้ครมีชสีตราอมิพเีรยีลพบว่าความสาํคญัของสว่น
ประสมทางการตลาดมมีากถงึมากทีสุ่ดดงันัน้ ซึง่ผลการวจิยัฉบบัน้ีจงึสามารถกําหนดแนวทาง
สรา้งส่วนประสมทางการตลาดและกําหนดกลุ่มเป้าหมายทีไ่ดผ้ลจากงานวจิยัฉบบัน้ีซึง่เป็นการ
เพิม่โอกาสในการขยายสว่นแบ่งตลาดไดด้งัน้ี 
จากงานวิจยัที่สามารถแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคเป็น สองกลุ่มใหญ่ คือกลุ่มแรกว่ากลุ่มที่เห็นระดบั

ความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ครมีชสี มาก โดยกลุ่มน้ีใหญ่

เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 26-30 ปี การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีทาํงานเป็นพนกังานเอกชน 

หรอื รฐัวสิาหกจิ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกวา่ 30,000 บาทและสว่นใหญ่เป็นคนโสด กลุ่มทีส่อง

จะเป็นกลุ่มทีเ่หน็ระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อครมี

ชสีปานกลาง โดยกลุ่มน้ีใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 26-30 ปี การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี

ทาํงานเป็นพนกังานเอกชน หรอื รฐัวสิาหกจิ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 

– 15,000 บาทและสว่นใหญ่เป็นคนโสด 

แผนการตลาดของกลุ่มทีห่น่ึง ทาํบรรจุภณัฑม์คีุณภาพมลีกัษณะทีเ่ป็นสนิคา้พรเีมีย่ม มลีกัษณะ
ทีแ่น่นหนา มดิชดิ และแขง็แรง สสีนัสวยงาม ทีลู่กคา้สามารถทีจ่ะเกบ็สนิคา้ไวไ้ดน้านขึน้ การ
กาํหนดราคา ควรกาํหนดราคาทีใ่กลเ้คยีงกบัสนิคา้ทีนํ่าเขา้มาจากต่างประเทศ การวางจาํหน่าย 
การวางจาํหน่ายใน แฟมมลิีม่ารท์ 7-11 ทอ็ป  มารเ์กต็เพสท  เซน็ทรลั  เดอะ มอล  ด ิเอม็โพ
เรีย่ม เทสโก ้โลตสั บิก๊ซ ีรา้น วตัสนั  บู๊ทส ์และควรมกีารจดัทาํแผนการสง่เสรมิการขาย ดงัน้ี 
การจดัรายการ ซือ้สนิคา้ในราคาพเิศษในชว่งระยะเวลามกีารสง่เสรมิการขาย มพีนกังานขายไป
ประจําแต่ช่องทางการจดัจําหน่ายเพื่อสาธติหรอืใหข้อ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์การ
ส่งเสรมิการขายในรูปแบบ แจกสนิค้าตวัอย่างการใช้การส่งเสรมิการขายในรูปแบบของแถม 
เชน่ กล่องเกบ็รกัษาครมีชสี  การใชบ้ตัรสะสมแตม้เพือ่แลกครมีชสีฟร ีเพือ่เพิม่ความถีใ่นการซือ้ 
มกีารทาํโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์โดยใชส้ื่อ ทาง นิตยสาร ของผูห้ญงิ เช่น คลโีอ แพรว และการ
ซือ้สือ่โฆษณาทีก่ลุ่มเป้าหมายตดิตามการโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่อนิเตอรเ์น็ต 
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แผนการตลาดของกลุ่มทีส่อง ทําบรรจุภณัฑม์คีุณภาพมลีกัษณะทีเ่ป็น มขีนาดบรรจุทีใ่หเ้ลอืก

เลือกขนาดตามความต้องการบรโิภค กลยุทธ์ทางด้านราคา ควรกําหนดราคาเป็นที่สามารถ

แขง่ขนัในตลาดได ้ การวางจาํหน่าย การวางจาํหน่ายใน แฟมมลิีม่ารท์ 7-11  ทอ็ป  มารเ์กต็

เพสท  เทสโก ้โลตสั บิก๊ซ ีรา้นวตัสนั  บู๊ทส ์และควรมกีารจดัทาํแผนการสง่เสรมิการขาย ดงัน้ี

การจดัรายการมีพนักงานขายไปประจําแต่ช่องทางการจดัจําหน่ายเพื่อสาธิตหรือให้ข้อมูล

รายละเอยีดเกีย่วกบัผลติภณัฑต์อ้งการทดลองชมิผลติภณัฑใ์หม ่เมื่อมผีลติภณัฑใ์หมอ่อกมาใน

แต่ละครัง้ ทาใหเ้กดิความน่าสนใจกบัลูกคา้ แต่ดว้ยความทีเ่หน็แต่หน้าตาของผลติภณัฑล์ูกคา้

จึงยงัไม่กล้าที่จะซื้อ  จึงการจดัสาธิตการทําอาหารที่ใช้ครีสชีสและให้แจกชิมตัวอย่าง การ

ส่งเสรมิการขายในรูปแบบ แจกสนิค้าตวัอย่างการใช้การส่งเสรมิการขายในรูปแบบของแถม 

การทําคูปองเพื่อซื้อสินค้าในราคาพิเศษ มีการทําโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ โดยใช้สื่อ ทาง 

นิตยสาร ของผูห้ญงิ เช่น นิตยสาร คาวาอี ่ เพื่อเป็นการใหข้อ้มลูและกระตุน้ใหม้คีวามสนใจใน

ผลติภณัฑแ์ละการซือ้สือ่โฆษณาทีก่ลุ่มเป้าหมายตดิตามการโฆษณาครมีชสีผา่นสื่ออนิเตอรเ์น็ต 

เชน่ เวบ็ Sanook  M Thai 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป  

เพือ่เป็นการทาํใหง้านวจิยัมคีวามถูกตอ้งและมคีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ ผูว้จิยัจะขอเสนอแนะใหม้ี
การวจิยัดงัน้ี 
ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ ความถีข่องซือ้ และความตอ้งการการสือ่สารสว่นประสมทาง
การตลาดของครมีชสี 
ศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคของผลิตภัณฑ์ครีมชีส โดยเปรียบเทียบกับ
ผลติภณัฑท์ดแทนประเภทอื่น  
ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นเพยีงการวจิยัเชงิปรมิาณ ควรมกีารวจิยัเชงิคุณภาพ ผสมผสานดว้ย จะทาํา

ใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบรูณ์และชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

ข้อจาํกดัของการทาํงานวิจยั 
1. งบประมาณทีจ่าํกดัในการทาํงานวจิยั 

2. เวลาทีจ่าํกดัในการทาํงานวจิยั 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 2 สว่น มจีาํนวน 3 หน้า  
ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของผูบ้รโิภค ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มจีาํนวน 6 ขอ้  

1. เพศ  
  ชาย      หญงิ 

 
2. อาย ุ
    ระหวา่ง 16-20 ปี         ระหวา่ง 31-35 ปี 

              ระหวา่ง 21-25 ปี                  ระหวา่ง 36-40 ปี 
    ระหวา่ง 26-30 ปี      41 ปี ขึน้ไป 

              
3. การศกึษา 
     มธัยมศกึษา / ปวช             สงูกวา่ปรญิญาตร ี

               อนุปรญิญาตร/ีปวส   
               ปรญิญาตร ี  
   

4. อาชพี 
 นกัเรยีน/นกัศกึษา                           ธุรกจิสว่นตวั/ คา้ขาย 
 พนกังานเอกชน / รฐัวสิาหกจิ   อาชพีอสิระ 
 อื่นๆ ระบุ_______________ 

 
 
5. รายไดต่้อเดอืน 
 ตํ่ากวา่  5,000 บาท    5,000 – 10,000 บาท 
 10,001-15,000 บาท    15,001-20,000 บาท 
 20,001-25,000 บาท    25,001-30,000 บาท 
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 มากกวา่ 30,000 บาท  
 

6. สถานภาพสมรส 
 โสด     สมรส 
 อื่นๆ ระบุ______________ 

 
ตอนที ่2 สว่นประสมทางการตลาด(4Ps) ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ครมีชสี 

5 หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็วา่มคีวามสาํคญัมากทีส่ดุ 
4 หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็วา่มคีวามสาํคญัมาก 

ระดบัความสาํคญัของสว่น
ประสมทางการตลาด(4Ps) ทีม่ี
ต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ครสีชสี 

ระดบัความสาํคญั 
ม ี
ความสาํคญั
อยา่งยิง่ 
 
(5) 

มี
ความสาํคญั
มาก 
 
(4) 

มี
ความสาํคญั
ปานกลาง 
 
(3) 

มี
ความ
สาํคญั
น้อย 
(2) 

ไมส่าํคญั
อยา่งยิง่ 
 
 
(1) 

ระดบัความสาํคญัด้านผลิตภณัฑ ์ 
1.รสชาตคิรมีชสี      

2 ผลติภณัฑค์รมีชสีแต่ละยีห่อ้มี
คุณภาพต่างกนั 

     

3 รปูแบบภาชนะทีบ่รรจุครมีชี
สมคีวามสะดวกต่อการใช ้

     

4 มขีนาดบรรจุทีใ่หเ้ลอืกเลอืก
ขนาดตามความตอ้งการบรโิภค 

     

5 ตรายีห่อ้มคีวามสาํคญัต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ครมีชสี 

     

6 การตดิฉลากระบุรายละเอยีด
เกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละชื่อทีอ่ยู่
ผูผ้ลติทีช่ดัเจน 

     

7 ผลติภณัฑจ์าํเป็นตอ้งมกีาร      
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รบัรองมตราฐานรบัรองคุณภาพ 
 
8 คุณภาพของวตัถุดบิของการ
ผลติครมีชสี 

     

9 มรีสชาตขิองครมีชสีทีค่วาม
หลากหลาย  

     

10 บรรจุภณัฑส์ามารถเกบ็ครสี
ชสีไดน้านและปลอดภยั  

     

ระดบัความสาํคญัด้านราคา      
11 ราคามผีลต่อการตดัสนิใจ
บรโิภคครมีชสี 

     

12 การมรีาคาครมีชสีทีเ่หมาะสม
กบัปรมิาณบรรจุ 

     

13 มป้ีายแสดงราคาไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

     

14การปรบัราคาครมีชสี มผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้ 

     

ระดบัความสาํคญัด้านการจดั
จาํหน่าย 

     

15 การจดัวางสนิคา้ในชัน้วาง
เป็นหมวดหมูห่างา่ย 

     

16 การวางจาํหน่ายใน  
แฟมมลิีม่ารท์  7-11  

     

17 การวางจาํหน่าย ทอ็ป  มาร์
เกต็เพสท 

     

18 การวางจาํหน่ายใน  เซน็ทรลั 
เดอะ มอล ด ิเอม็โพเรีย่ม 

     

19 การวางจาํหน่ายใน เทสโก ้
โลตสับิก๊ซ ี

     

20 การวางจาํหน่ายในรา้น  
วตัสนั บู๊ทส ์
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3 หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็วา่มคีวามสาํคญัปานกลาง 
2   หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็วา่มคีวามสาํคญัน้อย 
1   หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็วา่มคีวามสาํคญัน้อยทีส่ดุ 

 
คาํชีแ้จง : กรณุากาเครือ่งหมาย / ลงในชอ่งทีม่ผีลต่อทา่น 
  
 

 

 
 
ระดบัความสาํคญัด้าน การ
ส่งเสริมการตลาด 

     

21 การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่
วทิย ุ

     

22 การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่
โทรทศัน์ 

     

23 การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่
สิง่พมิพ ์

     

24 การโฆษณาครมีชสีผา่นสือ่
อนิเตอรเ์น็ต 

     

25 การสง่เสรมิการขายใน
รปูแบบลดราคาสนิคา้ 

     

26 การสง่เสรมิการขายใน
รปูแบบ แจกสนิคา้ตวัอยา่ง 

     

27 การใชบ้ตัรสะสมแตม้เพือ่
แลกครมีชสีฟร ี

     

28 การใชก้ารสง่เสรมิการขายใน
รปูแบบของ แถม 

     

29 การจดัพนกังานในการให้
แนะนําผลติภณัฑค์รมีชสีทีอ่อก
ใหมแ่ก่ลกูคา้ 
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ประวติัผูศึ้กษา 
นายวศิรตุ อยูช่ชูยัมงคล เกดิเมือ่วนัที ่ 4 เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2513 สาํเรจ็การศกึษา

ปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัอญัสมัชญั คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการตลาด เมือ่ปีการศกึษา 
2547 และไดเ้ขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติสาขาการตลาด บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ตัง้แต่ปีการศกึษา 2555 ขณะน้ียงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูร
ดงักล่าวประสบการณ์ในการทาํงานปี 2555-  ถงึปจัจุบนั ผูจ้ดัการฝา่ยต่างประเทศ บรษิทั KCG 
Corporation Co., Ltd 
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