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The purpose of this research was to study customers’ satisfaction towards chinese 
sausage made of collagen casing in Nakhon Pathom province. The sample research 
consisted of 400 cases who had been bought chinese sausage made of collagen casing by 
using questionnaires as a tool for data collection. The statistical analysis methods were 
percentage, mean, standard deviation for describing the sample characteristics. The t-test 
and F-test were used in testing the hypotheses. The results were as following; 1) Most of the 
samples were evaluated in “high level” of satisfaction on the product. 2) In testing hypotheses, 
it was found that there were significantly difference of satisfaction along with ages, 
occupations, life style and buying behaving, at α=.05. 
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12 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกอายุ  64 

13 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพรวม จําแนกตามอายุ 65 

14 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามอายุ 66 

15 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานผลิตภัณฑ จําแนกตามอายุ 67 

16 การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกสถานภาพ  67 

17 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานราคา จําแนกตามสถานภาพ 69 

18 การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกระดับการศึกษา  69 

19 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนด านผลิตภัณฑ  จําแนกตามระดับ

การศึกษา 71 

20 การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกอาชีพ 71 

21 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉล ี่ยความพึงพอใจใน
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ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามระดับ

การศึกษา 75 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 

 

ตารางท่ี  หนา 
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ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนด านราคา จําแนกตามระดับการศึกษา 76 

24 ความสัมพ ันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคกุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนกับความพึงพอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภค

ในจังหวัดนครปฐม 77 

25 การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามรูปแบบของกุนเชียง  78 

26 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพรวม จําแนกตามรูปแบบของ
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27 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามรูปแบบของ

กุนเชียง 80 

28 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานราคา จําแนกตามรูปแบบของ

กุนเชียง 81 

29 การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามความถี่ในการซ้ือ
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30 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพรวม จําแนกตามความถี่ในการ

ซื้อกุนเชียง 83 

31 การวิเคราะหเปรียบเท ียบเปนรายคู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามความถี่ใน
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ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานราคา จําแนกตามความถี่ในการซื้อ

กุนเชียง 85 
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ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตาม
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ไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตาม มูลคาการซ้ือกุนเชียงท่ี
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ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามมูลคาการ

ซื้อกุนเชียง 87 

36 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานราคา จําแนกตามมูลคาการซ้ือ
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37 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน
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ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานราคาจําแนกตามมูลคาการซ้ือ
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41 การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตาม วัตถุประสงคในการ
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42 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพรวม จําแนกตามวัตถุประสงค
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ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานราคาจําแนกตามวัตถุประสงคใน
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(AIOs)  29 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

บทท่ี1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประชากรในปจจุบันตองบริโภคอาหารเพ่ื อใหไดพลังงาน และสารอาหารต างๆ ที่

จําเป นตอการทํางานของรางกาย แตในป จจุบันผูบริโภคมีแนวโนมไปตามกระแสสังคมท ี่ตองการ

ความสะดวกรวดเร็วจนไมค ํานึงถึงคุณค าของอาหารเทาที่ควร ทํา ใหเกิดป ญหาสุขภาพโดยไมรูตัว 
การกินอาหารจึงจําเปนตองกินเพื่อให มีส ุขภาพดี และมีรางกายแข็งแรง หลักการกินเพ่ือให มีส ุขภาพ

ดีควรพิจารณาอาหารท่ีมาจากธรรมชาติ  (กรรณิการ นิติอภัยธรรม  2547: 16) โดยแบงกล ุมอาหาร

ที่มาจากธรรมชาติที่มีอยูในปจจุบัน โดยพิจารณาถึงกระบวนการผลิตหรือแปรรูปได 3 กล ุม ดังนี้  

 1. อาหารที่มาจากธรรมชาติโดยตรง เชน หัวกระเทียมสด หัวหอมสด น้ําผึ้งที่บีบคั้น

จากรวงผึ้ง พริกขี้หนูสด สมุนไพร เปนตน ซึ่งอาหารเหล านี้ จะใชเปนสวนผสมของอาหาร

ประจําวัน ที่ให คุณค าทางโภชนาการสูง แตเราจะพบอาหารท่ี มาจากธรรมชาติโดยตรงไดนอยใน

ปจจบุันจากการศึกษาเร่ืองความรูทัศนคติและ พฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรคของประชาชน

ในเขตพัฒนาสมุนไพร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พบวา ประชาชนส วนใหญรูจัก
สมุนไพรจะเห็นไดวามีสมุนไพรหลายตัวที่ประชาชนเคยรับประทาน เชน กระเ ทียม ประชาชน

ทั้งหมด 100% เคยรับประทาน และรอยละ 40 เคยใชเปนยา ส วนกะเพรามีประชาชนส วนใหญ รอย

ละ 90 เคยใช เปนยา (ศุภเศรษฐ  นอยศรี 2531: 119)  

 2. อาหารปลอดสารเคมีในการผลิต ซึ่งเป นพืชผลการเกษตรท่ีไม มีการใชสารเคม ีเปน
ปุย หรือป องกันกําจัดศัตรูพืชในการเพาะปลูก เชน ผักพ ื้นบาน ผักปลอดสารพิษท่ีปลูกโดยใช มุง ผัก

ที่ปลูกโดยใช ปุยชีวภาพ รวมท้ังการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน จากการศึกษาพบวา 
แมบาน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รอยละ  62.6 เคยซื้อผักปลอดสารพิษมารับประทาน มีเพียง

รอยละ 37.4 ไมเคยซื้อผักปลอดสารพิษมารับประทาน (ปยรัตน นิ่มสกุล 2539: 65)  

 3. อาหารท ี่ผานการแปรรูปนอย เพ่ือคงความเป นธรรมชาติไวใหมากท่ีสุด เชน ผก 

ผลไม  รวมถึงข าวซ อมมือ อาหารกล ุมน ี้ไดรับความสนใจจากผูผลิต จึงผลิตอาหารกล ุมนี้เพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคดวยกลวิ ธ ีตางๆ ทางการตลาด จากการศึกษา ความคิดเห็น
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ผูใช บริการรานเลมอนฟารมในสถานีบริการน้ํามันบางจาก พบวา กล ุมตัวอยางซื้อส ินคาประเภท
ธัญพืชรอยละ 29.3 ขนมขบเคี้ยวรอยละ  12.2 และมีเพียงรอยละ  9.8 ซื้อผลไมจากรานเลมอนฟารม  

(ธีรยุทธ สงวนสินธุกุล 2542: 20) 

 ในป  จจุบันมีการรณรงคใหผูคนสนใจในเร่ืองของสุขภาพ และเน นในเร่ืองความ

ปลอดภัยของอาหารมากข้ึน ยังรวมถึงการมีชีวิตท่ีปกติสุขทั้งรางกายและจิตใจดวย สุขภาพท ี่ดียอม
เกิดจากรางกายท่ีสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และจิตใจที่พรอมเผชิญความไมแนนอน

แหงชีวิต ดวยการเรียนรูที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนดวยความรัก การแบงป น การรูจักแบงเวลาใหเหมาะสม 

และมองโลกในแง ดี สุขภาพของแตละคนนั้นถูกกําหนดดวยส ิ่งต าง ๆ มากมาย ทั้งจากลักษณะทาง

พันธุกรรมและป จจัยภายนอกอีกหลายประการ ดังนั้นแมวาจะเกิดมาพรอมรางกายท่ีสมบูรณ
แข็งแร ง แตหากปล อยปละละเลยไมปฏ ิบัติตัวตามหนทางส ูการมีสุขภาพที่ดี หรือใช ชีวิตอย าง

ตรากตรําจนเกินไป สุขภาพก็จะทรุดโทรมลงอยางรวดเร็ว  

 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนปจจัยส ําคัญที่มีผลตอสุขภาพ การบริโภคอาหารท่ีมี

คุณค าทางโภชนาการและมีความปลอดภัย ย อมเกิดผลดีตอการเ จริญเติบโตและสุขภาพอนามัย  

(อุทัยวรรณ ศิลปะพิพัฒน และ สมศักดิ์ พันธ ธรรม  2543: 25) ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และ

การบริโภคอาหารของคนไทย โดยเฉพาะอย างยิ่งคนในเขตเมืองที่มีวิถีชีวิตตองเรงรีบมากขึ้น ผนวก

กับสังคมในยุคไรพรมแดนกอให เกิด การรับรูขาวสาร อย างรวดเร็วและหลากหลาย ส งผลตอกลไก

สําคัญของการถ ายเททาง ดานการรับรูดานสุขภาพ ทัศนคติดานสุขภาพ และความเช่ือดานสุขภาพ 

กล าวคือ พฤติกรรมของผูบริโภคยุคใหม  โดยเฉพาะในเขตเมืองมีความเรงรีบในการทํากิจกรรม

ตางๆ ทําให ไมมีเวลาปรุงอาหารเอง จึงมีความตองการอาหารสะอาด สะดวก และปลอดภัยมากข้ึน 

 กุนเชียงมีลักษณะเปนไสกรอกที่ทําจากเน้ือหมูและมันหมู ที่นํามาบดหยาบแล วผสม
เคร่ืองปรุงเช น น้ําตาล เกลือและส วนประกอบอื่นที่ตองการ เชน เคร่ืองเทศ ซีอ๊ิว เหล าจีน นําไป

บรรจุไส แลวทําใหแหง กุนเชียงเป นอาหารท่ีไดรับความนิยมเพ ราะเก็บไดนานสามารถรับประทาน

เปนกับขาว หรือใช เปนสวนประกอบในการทํากับข าวชนิดตางๆ เชน ยํา ขาวอบ เปนตน ในอดีตมัก

นิยมใชไสธรรมชาติ เชน ไส หมู ไส แกะ ที่ทําความสะอาดและเก็บรักษาอยางถูกสุขลักษณะ แตใน

ปจจุบันนิยมใช ไสเทียม ไดแก ไส รีเจเนอเรตคอลลาเจ น ซึ่งเปน เปลือกไส กรอกชนิดทานไดผลิต

จากคอลลาเจนไมตองลอกออก ไมสงผลกระทบกับรสชาติ เกาะติดเน้ือได เปนอยางดี มีความคงตัว 

และรูปรางสม่ําเสมอ ให ล ักษณะเน้ือสัมผัสกรอบ แนน 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษา ความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของ

ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม เพื่อนําผลการศึกษาทีไดมาใช เปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธ ทาง
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การตลาดของกุนเชียงที่ผลิตจากไส คอลลาเจนใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรม 

และความพ ึงพอใจของผูบริโภคตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดก ําหนดวัตถุประสงคไว  ดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนใน
จังหวัดนครปฐม 

 2. เพื่อศึกษา พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคใน

จังหวัดนครปฐม 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเ จนของผ ูบริโภคใน

จังหวัดนครปฐม 

 4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของ

ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยส วนบุคคล 

 5. เพื่อศึกษาความสัมพ ันธระหวาง รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค กุนเชียงท่ี

ผลิตจากไส คอลลาเจนกับ ความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคใน

จังหวัดนครปฐม 

 6. เพื่อศึกษาความสัมพ ันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน

กับความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจงัหวัดนครปฐม 

 

สมมติฐานของการศึกษา 
 1. ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีป จจัยส วนบุคคลแตกตางกันมีความพ ึงพอใจตอ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนแตกตางกัน 

 2. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนมี
ความสัมพ ันธก ับ ความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจั งหวัด

นครปฐม 

 3. พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนมีความสัมพ ันธก ับ ความพึง

พอใจที่มีตอกุนเชยีงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 การวิจัยครั้งน้ีมี ประชากร และตัวแปรที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

 1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา การวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาถึงป จจัยตางๆ ที่ส งผลตอความพึงพอใจ

ที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล รูปแบบการดําเนินชีวิต และ

พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน 

 2. ขอบเขตเชิงประชากร ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีเคยบริโภคกุนเชี ยงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนอย างนอย 1 คร้ัง จํานวนท้ังสิ้น 385 คน  

 3. ขอบเขตเชิงระยะเวลา ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ ต้ังแต เดือนธันวาคม 2554– 

มีนาคม 2555 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามในเดือนกุมภาพ ันธ 2555 

 4. ขอบเขตเชิงพื้นที่ พื้นที่ที่ใช ในการวิจัย จังหวัดนครปฐม  

 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก ป จจัยส วนบุคคล รูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการซ้ือ

กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม ไดแก 
 1. ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 

1.1 เพศ  

1.2 อายุ 

1.3 ระดับการศึกษา 

1.4 อาชีพ 

1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 2. รูปแบบการดําเนินชีวิต ประกอบดวย 
2.1 กิจกรรม 

2.2 ความสนใจ 

2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับสุขภาพ 

 3. พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจงัหวัด

นครปฐม 

ตัวแปรตาม ไดแก ความพ ึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ กุนเชียงที่ผลิตจากไส คอลลาเจน

ของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 ผูวิจัยขอกําหนดคํานิยามศัพท ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันใน

ความหมายของคําศัพท ดังนี้ 

 ความพ ึงพอใจตอกุนเชียงท่ีผลิตจาก ไส คอลลาเจน  หมายถึง ความรูสึกช่ืนชอบ 

ประทับใจของผูบริโภคท่ีมีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจาก ไส คอลลาเจนในดานตางๆ ไดแก ดานผล ิตภัณฑ 
ดานราคา ดานช องทางการจัดจําหน าย และด านการส งเสริมการตลาด 

 ผลิตภัณฑ  หมายถึง ความรูสึกช่ืนชอบ ประทับใจของผูบริโภคที่มีตอ รสชาด ความ

อรอย กลิ่นของกุนเชียง สีสัน รูปร าง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ  คุณค าทางโภชนาการ และ

รูปแบบบรรจุภัณฑ  เปนตน 

 ราคา หมายถึง ความรูสึกช่ืนชอบ ประทับใจของผูบริโภคท่ีมีตอความเหมาะสมของ

ราคาจําหน ายกับคุณภาพของผลิตภัณฑ  
 ชองทางการจัดจําหน าย หมายถึง ความรูสึกช่ืนชอบ ประทับใจของผูบริโภคท่ีมีต อการ

หาซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจาก ไส คอลลาเจนไดตามรานค าทั่วไป รานสะดวกซื้อ หรือห างค าปลีกขนาด

ใหญ  เปนตน 

 การส งเสริมการตลาด หมายถึง ความร ูสึกช่ืนชอบ ประทับใจของผูบริโภคท่ีมีตอการ

จัดกิจกรรมส งเสริมการขาย เชน การลดราคา การแนะนําผ านนิตยสารทางสุขภาพ การโฆ ษณา 

ประชาสัมพ ันธ เปนตน 

 รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึงป จจัยดานตัวบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคล

นั้นๆประกอบดวย กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 

 พฤติกรรมการซ้ือหมายถึง การกระทําของผูบริดภคที่มีตอการซื้อ กุนเชียงท่ีผลิตจาก ไส 
คอลลาเจน ไดแก ตราส ินคาที่เ ลือกซื้อ ขนาดนํ้าหนักของกุนเชียงท่ีเลือกซื้อ ความถี่ในการบริโภค 

มูลค ารวมในการซ้ือ สาเหตุที่เลือกซื้อ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

 กุนเชียงท่ีผลิตจาก ไส คอลลาเจน  หมายถึง  เปลือกไส กรอกชนิดทานไดผลิตจาก

คอลลาเจนไมตองลอกออก ไมสงผลกระทบกับรสชาติ เกาะติดเน้ือได เปนอยางดี มีความคงตัว และ

รูปรางสม่ําเสมอ ให ล ักษณะเน้ือสัมผัสกรอบ แนน 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

  

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษาเก่ียวกับความพ ึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอกุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รูปแบบการดําเนินชีวิต 

1. กิจกรรม 

2. ความสนใจ 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับสุขภาพ 

ความพ ึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของ

ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

1. ผลิตภัณฑ 
2. ราคา 

3. ชองทางการจัดจําหน าย 

4. การส งเสริมการตลาด 
พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงที่ผลิตจากไส 
คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐม 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําให ทราบถึงป จจัยตางๆ ที่ส งผลตอ ความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล รูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจน 

 2. ผลการศึกษาท่ีได สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธ ทางการตลาดของ

กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรม และความพึง

พอใจของผูบริโภคตอไป 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 การศึกษาคนควาเกี่ยวกับงานวิจัย  เร่ือง ความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัย ไดศึกษาจากเอกสารตางๆท่ีประกอบไปดวย
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข อง โดยจะสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับส วนประสมทางการตลาด 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 1. ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

Solomon (2009: 33), Hoyer and MacInnis (2010: 3) ไดให ความหมายของ 

พฤติกรรมผ ูบริโภค หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคคลหรือกล ุมในการจัดหา การเลือกสรร 

การซื้อ การใช  และการจั ดการภายหลังการบริโภคผลิตภัณฑ /บริการเพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคในชวงเวลาหนึ่งๆ  

ฉัตราพร  เสม อใจ (2550: 18) ไดให ความหมายของ พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 

กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ การซ้ือ การใช และการประเมินผลการใช สินคาหรือ

บริการของบุคคลซึ่งจะมีความสําคัญตอการซื้อส ินคาและบริการทั้งในป จจุบันและอนาคต 

ชูชัย  สมิทธิไกร (2553: 24) ไดให ความห มายของ พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 

การกระทําของบุคคลท่ีเกี่ยวข องกับการตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช และการกําจัดส วนที่เหลือของ

ส ินคาหรือบริการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการและความปรารถนาของตน การศึกษา

พฤติกรรมผ ูบริโภคมีวัตถุประสงคที่ส ําคัญสี่ประการคือ เพื่อบรร ยาย ทําความเขาใจ ทํานาย และ

ควบคุมพฤติกรรม 

   ส
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จากความหมายดังกล าวข างต น สร ุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรม

ที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะหา ซื้อ ใช  ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ  บริการ 

และแนวคิดตาง  ๆ ซึ่งผ ูบริโภคคาดว าจะสามารถตอบสนองคว ามตองการของตนไดเปนการศึกษา

การตัดสินใจของผูบริโภคในการใช ทรัพยากรท ี่มีอยู  ทั้งเงิน เวลา และกําลังเพื่อบริโภคส ินคาและ
บริการตาง ๆ อันประกอบดวย ซื้ออะไร ทําไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย างไร ที่ไหน และบอยแคไหน 

 2. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

ฉัตยาพร  เสมอ ใจ (2550 : 330-31) ในการวิเคราะห พฤติกรรมผูบริโภค เปน
การศึกษาวากล ุมผ ูบริภคมีพฤติกรรมอยางไรในการดําเนินชีวิต รวมถึงการตัดสินใจซ ื้อสินคาและ

บริการอยางไร ซึ่งหลักการท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห พฤติกรรมผูบริโภค คือ หลัก 6W1H ที่

ตองพิจารณาหลักตาง ๆ เกี่ยวกับตลาดเพ่ือให ไดคําตอบท ี่ตองการทราบตามหลัก 7Os ตอไปนี้ 

2.1 ใครคือตลาดเปาหมาย ผูบริโภคทุกคนอาจไมใชลูกคากล ุมเป าหมายเสมอไป 

วัตถุประสงคแรกในการศึกษษพฤติกรรมของผูบริโภคก็เพื่อหากล ุมที่ใชสินคาหรือบริการหรือมี

แนวโน มที่จะใชสินคาหรือบริการน้ัน ๆ ซึ่งจะช วยใหทราบลักษณะกล ุมเป าหมายท่ีแทจริงของ

ผลิตภัณฑ รวมถึงพฤติกรรมในการซ้ือแลพการใช ของกลุมเป าหมาย  

2.2 ตลาดซื้ออะไร เพื่อต องการทราบถึงความตองการท่ีแทจริงที่ลกูตาต องการจาก

ผลิตภัณฑหรือองคการ  

2.3 ทําไมจึงซื้อ การวิเคราะหในห ัวขอน้ีจะช วยทํา ใหทราบถ ึงเหตุผลท ี่แทจริงใน

การตดิสนใจซ้ือของลูกคาเพื่อสามารถนํามาเปนแนวทางในการวางแผนจูงใจกล ุมเป าหมาย เพื่อให
สามารถตอบสนองเหตุผลท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อได 

2.4 ใครมีส วนรวมในการซื้อ ในการตัดสินใจซื้ออาจมีบุคคลอ่ืนที่มีส วนรวมหรือ
มีอิทธิพลตอการตัด สินใจซื้อ เพราะผูที่ทําหน าที่ซื้ออาจไมใชผูที่ใชสินคาโดยตรง อาจใช รวมกัน

หลายคน อาจไมม ีความรูเกี่ยวกับส ินคามากนักจึงต องอาศ ัยผูรูหรือกล ุมของผูซื้อเขามามีส วนรวม
ในการตัดสินใจ การศึกษาผ ูมีสวนรวมก็เพื่อใช เปนขอมูลในการจัดทําโปรแกรมทางการโฆษณาใน

การช วยกระต ุนการตัดสินใจ ซึ่งตองพิจารณาวาจะใช กลุมอ างอิงใดในการเขาถึงล ุมผ ูใช หรือจะ

เขาถึงกล ุมผ ูใชโดยตรง หรือถ าเป นผลิตภัณฑ ที่ผูซ ื้อม ีหนาที่ในการตัดสินใจใหกับผูใช  ธุรกิจอาจ

ตองมุงเน นที่กลุมผ ูซ ื้อเปนหลัก 

2.5 ซื้อเมื่อใด ผูบริโภคจ ะมีพฤติกรรมในการบริโภคส ินคาและบริการในแตละ
ประเภทที่แตกตางกันตามโอกาสท่ีจะใช ดังนั้นการวิเคราะห โอกาสในการซื้อของล ูกคา จะช วยให 
นักการตลาดสามารถเตรียมรับมือในการผลิตให เพียงพอ และเตรียมแผนการส งเสริมการตลาดใน
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รูปแบบและในช วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะส ินคาที่มีการบริโภคมากในบางฤดูกา ล เชน ดอกไม 
ในช วงเทศกาลตางๆ บริการขนส งต างๆ ในฤดูการทองเท่ียว เปนตน 

2.6 ซื้อที่ไหน เพื่อทราบถ ึงแหลงท่ีล ูกคานิยมหรือสะดวกท่ีจะไปซื้อ เพื่อการ

บริหารชองทางการจัดจําหนายท่ีเหมาะสมกับล ูกคาในแต ละกล ุม เชน นอกเหนือการซื้อต๋ัว

เคร่ืองบินจากสายการบินโดยตรง ดวยพฤติกรรมของกล ุมเป าหมายท่ีไม มีเวลาในการเดินทางเพื่อหา

ซื้อตั๋วมากนักและต องการความสะดวกสบาย การอาศัยคนกลาง ไดก บริษัททัวรหรือบริษัท

จําหนายต๋ัวเข ามาช วยในการจัดจําหน ายตั๋ว สามารถช วยอํานวยความสะดวกและสรางความพึง

พอใจใหแกลูกคาไดมากข้ึน เปนตน 

2.7 ซื้ออย างไร เพื่อเป นการทราบถึงการบริหารการซื้อของลูกคาว ามีขั้นตอนการ

ซื้ออย างไร ต้ังแต การรับรูถึงป ญหา ทําการคนหาขอมูลเพื่อแกไขหรือลดป ญหาน้ันๆ ทําการ

ประเมินทางเลือกในการแก ไขปญหาและตัดสินใจซื้ออย างไร จะช วยให ธ ุรกิ จมีขอมูลในการวาง

แผนการสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกับกล ุมล ูกคาเปาหมายใหมากที่สุด  

 3. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบรโิภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการค นหาหรือ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช ของผูบริโภค  ทั้งท ี่เปนบุคคล กล ุมหรือ องค กร  เพื่อให
ทราบถึงลักษณะความต องการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช  การเลือกบริการ แนวคิดหรือประสบการณ
ที่จะทําให ผูบริโภคพึงพอใจ คําตอบท่ีไดจะช วยใหนักการตลาดสามารถกําหนกลยุทธ ทางการตลาด 

(Marketing Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพ ึงพอใจของผู บริโภคไดอยางเหมาะสม และ

เพือ่ใหไดคําตอบ  ซึ่งจะช วยใหนักการตลาดสามารถปรับปรุงกลยุทธ การตลาด  ที่สามารถ

ตอบสนองความพ ึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสมน้ัน  (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ  2546: 

193) 

คําถามหลักท ี่คนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H เพื่อคนหา

คําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งจะพิจารณาจากตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 คําถาม 6Ws 1H เพื่อหาคําตอบเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค (7Os) 

 
คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

(Who is in the target 

market?) 

ลักษณะกล ุมเป าหมาย 

(Occupants) 

1) ทางด านประชาศาสตร 
2) ภูมิศาสตร 
3) จิตวิทยา 

4) พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธ ทางการตลาด (4Ps) 

ประกอบดวย กลยุทธ           
ดานผลิตภัณฑ  ราคาการจัด

จําหนายและการส งเสริม

การตลาดท่ีเหมาะสมกับ        

การตอบสนองความพึงพอใจ

ของกล ุมเป าหมาย 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร  

(What does the 

consumer buy?) 

สิ่งท ี่ผูบริโภคตองการซื้อ

(Objects) หรือ สิ่งท ี่ผูบริโภค

ตองการจากผลิตภัณฑ คือ 

1) คุณสมบัติหรือองคประกอบ
ของผลิตภัณฑ  (Product 

Component) 

2) ความแตกตางเหนือกว าค ูแขง
ขัน (Competitive 

Differentiation) 

กลยุทธ ดานผลิตภัณฑ 
ประกอบดวย 

1) ผลิตภัณฑหล ัก 

2) รูปลักษณผลิตภัณฑ 
ประกอบ ดวยการบรรจุหีบ

หอ ตราส ินคา รูปแบบ

ส ินคา บริการ คุณภาพ  

ลักษณะนวัตกรรมฯลฯ 

3) ผลิตภัณฑควบ 

4) ผลิตภัณฑท ี่คาดหวัง 

5) ศักยภาพผลิตภัณฑความ
แตกตางทางการแข งขัน  

(Competitive Differentiation) 

ประกอบดวยความแตกตาง

ผลิตภัณฑการบริการ

พนักงานและภาพพจน  
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 
3.  ผูบริโภคซื้ออะไร              

(What does the 

consumer buy?) 

สิ่งท ี่ผูบริโภคตองการซื้อ 

(Objects) หรือสิ่งท ี่ผูบริโภค

ตองการจากผลิตภัณฑ คือ 

1) คุณสมบัติหรือองคประกอบ
ของผลิตภัณฑ  (Product 

Component) 

2) ความแตกตางเหนือกว า            
คูแขงขัน (Competitive 

Differentiation) 

กลยุทธ ดานผลิตภัณฑ 
ประกอบดวย 

1)  ผลิตภัณฑหล ัก 

2)  รูปลักษณผลิตภัณฑ 
ประกอบ ดวยการบรรจุหีบ

หอ ตราส ินคา รูปแบบ

ส ินคา บริการ คุณภาพ  

ลักษณะนวัตกรรม ฯลฯ 

3) ผลิตภัณฑควบ 

4) ผลิตภัณฑท ี่คาดหวัง 

5) ศักยภาพผลิตภัณฑ             
ความแตกตางทางการ

แขงขัน (Competitive 

Differentiation) 

ประกอบด วยความแตกตาง

ผลิตภัณฑการบริการ

พนักงานและภาพพจน  
4. ทําไมผ ูบริโภคจึงซื้อ 

(Why does the 

consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซื้อ (Objec- 

tives) ผูบริโภคซื้อส ินคาเพื่อ

ตอบ สนองความตองการของ

เขาดานรางกายและจิตวิทยา ซึ่ง

ตองศึกษาถึงป จจัยที่ม ีอิทธิผล

ตอพฤติกรรมซื้อ คือ 

1) ปจจัยภายนอก ป จจัยจิตวิทยา 

2) ปจจัยทางสังคม 

3) วัฒนธรรม 

4) ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธ ที่ใชมาก คือ 

1) กลยุทธ ดานผลิตภัณฑ  
(Product Strategies) 

2) กลยุทธ ดานการสงเสริม

การตลาด (Promotion 

Strategies) ประกอบดวย        
กลยุทธ ทางด านการโฆษณา 

การขายโดยใชพนักงานขาย 

การส งเสริมการขาย การให
ขาว และการประชาสัมพ ันธ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 
4. ใครมีส วนรวมใน               

การตัดสินใจซื้อ (Who 

Participates in the 

buying) 

บทบาทของกล ุมต าง ๆ 

(Organizations) และมีอิทธิพล

ในการตัดสินใจซื้อ 

ประกอบดวย 

1) ผูริเร่ิม 

2) ผูมีอิทธิพล 

3) ผูตัดสินใจซื้อ 

4) ผูซ ื้อ 

5) ผูใช  

กลยุทธ ที่ใชมาก คือ กลยุทธ  
การโฆษณา และ (หรือ)               

การส งเสริมการตลาด 

(Advertising and Promotion 

Strategies) โดยใชกล ุมอิทธิพล 

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด             

(Who does the 

consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Outlets)           

เชน ชวงเดือนใดของป  หรือ 

ชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใด

ของเดือน  ชวงเวลาใดของวัน       

โอกาสพิเศษ หรือเทศกาล             

วันสําค ัญตาง ๆ 

กลยุทธ ที่ใชมาก คือ กลยุทธ 
การส งเสริมการตลาด 

(Promotion Strategies) เชน  

ทําการสงเสริมการตลาด 

เมื่อใดจ ึงสอดคลองกับโอกาส

ในการซื้อ 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน            

(Where does the 

consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets)         

ที่ผูบริโภคทําการซ้ือ                  

เชน  หางสรรพส ินคา                
ซุปเปอรมาร เก็ต บางลําพู             

พาหุรัด สยามสแควร                  
รานขายของชํา ฯลฯ 

กลยุทธ ชองทางการจัดจําหน าย 

(Distribution Channel 

Strategies) บริษัทนํา   

ผลิตภัณฑสูตลาด เปาหมายใน

การพิจารณาวาจะผาน คนกลาง

อย างไร 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 
7. ผูบริโภคซื้ออย างไร 

(How does the 

consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 

(Operations) ประกอบดวย 
1) การรับรูปญหา 

2) การค าหาข อมูล 

3) การประเมินผลทางเลือก 

4) การตัดสินใจซื้อ 

5) ความรูสึกภายหลังการซื้อ 

กลยุทธ ที่ใชมาก คือ กลยุทธ   
การส งเสริมการตลาด 

(Promotion Strategies) 

ประกอบ ดวย การขายโดยใช 
พนักงานขาย การส งเสริม        

การขาย การใหขาว             

และการประชาสัมพ ันธทาง

การตลาดทางตรง 
 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ , การบริหารการตลาดย ุคใหม  (กรุงเทพฯ: ธีรฟลมและไซแทกซ  , 
2539), 194.  

 4. แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 

แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) เปนการศึกษาถึงเหตุ

จูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ  โดยมีจุดเร่ิมต นจากการเกิดสิ่งกระต ุน (Stimulus) ที่ทํา

ให เกิดความตองการส่ิงกระตุนผานเข ามาในความรูส ึกนึกคิดของผูซ ื้อ (Buyer’s black box)ซึ่ง

เปรียบเสมือนกล องดําซึ่งผ ูผลิตหรือผ ูขายไมสามารถคาดคะเนไดความรูส ึกนึกคิ ดของผูซ ื้อจะไดรับ
อิทธพิลจากลักษณะต างๆ ของผูซื้อ แลวก ็จะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response)หรือการ

ตัดสินใจของผูซ ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) จุดเร่ิมต นของแบบจําลองน้ีอยูท ี่มีสิ่งกระตุน 

(Stimulus) ให เกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสน อง (Response) ดังนั้นแบบจําลองนี้ 

จึงอาจเรียกว า S-R Theory โดยมีรายละเอียดดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2546: 128) 

 

 

   ส
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ภาพที่ 2 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่มีอิทธ ิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรี รัตนและคณะ, การบริหารการตลาดย ุคใหม  (กรุงเทพฯ: ธีรฟลมและไซแทกซ  , 
2539), 128.   

 

 

 

สิ่งกระตุนทางการ
ตลาด 

สิ่งกระตุนอื่น ๆ 

ผลิตภัณฑ 
ราคา 

การจัดจําหน าย 

การสงเสริมการตลาด 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลย ี

การเมือง 

วัฒนธรรม 

การตอบสนองของ
ผูซื้อ 

การเลือกผลิตภัณฑ 
การเลือกตราสินค า 
การเลือกผูขาย 

เวลาในการซ้ือ 

ปริมาณการซ้ือ 

กลองดําหรือ
ความรูสึกนึก
คิดของผูซื้อ 

ลักษณะของผูซื้อ 

ปจจัยทางวัฒนธรรม 

ปจจัยทางสังคม 

ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยทางจิตวิทยา 

ลักษณะของผูซื้อ 

ปจจัยทางวัฒนธรรม 

ปจจัยทางสังคม 

ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยทางจิตวิทยา 

1. ปจจัยทางวัฒนธรรม 

- วัฒนธรรมพ้ืนฐาน 

- วัฒนธรรมยอย 

- ช้ันสังคม 

2. ปจจัยทางสังคม 

- กลุมอ างอิง 

- ครอบครัว 

- บทบาทและสถานะ 

3. ปจจัยสวนบุคคล 

- อายุ 

- วงจรชีวิตครอบครัว 

- อาชีพ 

- โอกาสทางเศรษฐกิจ 

- ค านิยม และรูปแบบ

การดํารงชีวิต 

3. ปจจ ัยดานจิตวิทยา 

- การจูงใจ 

- การรับรู 
- การเรียนรู 
- ความเช่ือถือ 

- ทัศนคต ิ

- บุคลิกภาพ 

- แนวคิดของตัวเอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.1 สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในร างกาย (Inside 

Stimulus) และสิ่งกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่ง

กระตุนภายนอก เพื่อให ผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ  สิ่งกระตุนถือวาเป นเหตุจูงใจใหเกิด
การซื้อส ินคา (Buying Motive) ซึ่งอาจใช เหตุจูงใจซ ื้อดานเหตุผล และใช เหตุจูงใจใหซ ื้อดาน

จิตวิทยา (อารมณ) ก็ได  สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 ส วน คือ 

4.1.1 สิ่งกระตุนทางก ารตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่
นักการตลาดสามารถควบคุมและตองจัดให มีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับการสวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) ซ ึ่งประกอบดวย 
1. สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ เชน ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงามเพ่ือ

กระตุนความตองการ 

2. สิ่งกระตุนดานราคา เชน การกําหนดราคาส ินคาให เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเป าหมาย  

3. สิ่งกระตุนดานการจัดชองทางการจําหน าย เชน จัดจําหนาย

ผลิตภัณฑใหทั่วถ ึงเพื่อให ความสะดวกแกผูบริโภคถือว าเปนการกระตุนความตองการซื้อ 

4. สิ่งกระตุนดานการส  งเสริมการตลาด เชน การโฆษณาสมํ่าเสมอ 

การใช ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพ ันธอันดีกับบุคคล

ทั่วไปเหล าน ี้ถือวาเป นสิ่งกระตุนความตองการซื้อ 

4.1.2 กระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคท่ี

อย ูภายนอกองคการซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลาน ี้ไดแก 
1. สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายได 

ของผูบริโภค เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 

2. สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดาน

ฝากถอนเงินอัตโนมัติสามารถกระตุนความตองการให ใช บริการของธนาคารมากข้ึน 

3. สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน
กฎหมายเพิ่มลดภาษีส ินคาใดส ินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซ ื้อ 

4. สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทยในเทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนให ผูบริโภคเกิดความตองการซ ื้อสินคาในเทศกาลน้ัน 

4.2 กล องดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิด

ของผูซื้อเปรียบเสมือนกล องดํา (Black Box) ซึ่งผ ูผลิตหรือผ ูขายไมสามารถทราบได  จึงตอง
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พยายามค นหาคว ามรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผู
ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผูซ ื้อ 

4.2.1 ลักษณะของผูซ ื้อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซ ื้อมีอิทธิพล

จากปจจัยตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ป จจัยส วนบุคคล  และปจจัยดานจิตวิทยา 

ซึ่งรายละเอียดในแตละลักษณะจะกล างถึงในห ัวขอปจจัยที่มีอิทธ ิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

4.2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซ ื้อ (Buyer Decision Process) 

ประกอบดวยขั้นตอน การรับรูปญหา การค นหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 

และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งมีรายละเอียดในแตละกระบวนการจะกล าวถึงในห ัวขอ
กระบวนการตัดสินใจของผูซ ื้อ 

4.3 การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภคหรือผ ูซ ื้อ (Buyer’s Purchase Decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี ้

4.3.1 การเลือกผลิตภัณฑ  (Product Choice) เชน การเลือกผลิตภัณฑ
เคร่ืองดื่มพรอมด่ืม มีทางเลื อกคือ น้ําอัดลม น้ําผลไม  ชากาแฟ เปนตน สมมต ิวา ผูบริโภคเลือกน้ํา

ผลไม  
4.3.2 การเลือกตราส ินคา (Brand Choice) เชน ถาผ ูบริโภคเลือกน้ําผลไม  จะ

เลือกย ี่หอ ทิปโก มาลี เปนตน 

4.3.3 การเลือกผูขาย (Dealer Choice) เชน ผูบริโภคจะเลือกจาก

หางสรรพส ินคาใดหรือรานค าใกล บานรานใด 

4.3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) เชน ผูบริโภคจะเลือกเวลา

เชากลางวัน หรือเย็นในการซื้อนมสดกล อง 

4.3.5 เลือกปริมาณการซ้ื อ (Purchase Amount) เชน ผูบริโภคจะเลือกวาจะ

ซื้อหนึ่งกล อง ครึ่งโหล หรือหนึ่งโหล 

 5. ปจจัยส ําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 

ผูบริโภคแตละคนจะมีความแตกตางก ันในดานตาง ๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกตาง

กันของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล อมของแตละบุ คคล ทําใหการตัดสินใจซื้อของแตละ
บุคคลมีความแตกตางกัน ดังน้ันจึงจําเป นตองศึกษาปจจัยตางๆ ที่จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภคอยางเหมาะสม โดยที่เราสามารถแบ งปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคออกเปน 2 

ประการไดแก (ฉัตยาพร เสมอใจ 2550: 57-60) 

1. ป จจัยภายใน 
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ปจจัยภายในเป นปจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลในดานความคิดและการ

แสดงออก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดลอมต าง ๆโดยมีป จจจัยภายในประกอบด วยองคืประกอบ

ตาง ๆ ไดแก ความจําเปน ความตองการหรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู 
ซึ่งสามารถแบงออกไดดังนี้ 

1.1 ความจําเป น (Needs) ความตองการ (Wants) และความปรารถนา 

(Desires) เปนคําที่มีความหมายใกล เคียงและสามารถใช แทนกันได ซึ่ งเราจะใชคําว า “ความ

ตองการ ” ในการสื่อความเปนสวนใหญ โดยท่ีความต องการส่ิงหนึ่งสิ่งใดของบุคคลจะเป น
จุดเร่ิมต นของความตอง การในการใช สินคาหรือบริการ คือเม่ือเกิดความจําเปนหรือความตองการ

ไมวาในด านรางกายหรือจิตใจข้ึนบุคคลก็จะหาทางที่จะตอบสนองความจําเป นหรือความตองการ

นั้นๆ  

1.2 แรงจูงใจ (Motive) เมื่อบุคคลเกิดป ญหาทางกายหรือในจิตใจข้ึน และหา

ปญหาน้ันไมรุนแรง เขาอาจจะปล อยว าง ไมคิด ไม ใส ใจ หรือไมท ําการตัดสินใจใด ๆ แตหาก

ปญหาน้ันๆ ขยายตัวหรือเกิดความรุนแรงยิ่งขึ้น เขาก็อาจเกิดแรงจูงใจในการพยายามท่ีจะแก ไข

ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น 

1.3 บุคลิกภาพ (Personality) เปนลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลท่ี

พัฒนาขึ้นมาจากความคิด ความเชื่อ และสิ่งจูงใจต าง ๆ ระยะยาว และแสดงออกมาในด านตาง ๆ ซึ่ง

มีผลตอการกําหนดรูปแบบในการตอบสนอง (Reaction) ของแตละบุคคลแตกตางกัน ซึ่งจะเปน
ลักษณะการตอบสนองในรูปแบบที่คงท ี่ตอตัวกระตุนทางสภาพแวดล อม 

1.4 ทัศนคติ (Attitude) เปนการประเมินความรูส ึกหรือความคิดเห็นตอสิ่ ง

ใดสิ่งหนึ่งขอบุคคลโดยทัศนคติจะมีผลตอพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล ดังนั้นเม่ือตองการให บุคคล
ใดๆ เปลี่ยนแปลงพฤตกรรม จะต องพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของเขากอน แตในความเปฯจริง 

ทัศนคติเปนส ิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดยาก เน่ืองจากเปนส ิ่งที่ถูกสรางขึ้นในจิตใจ ดังน้ันก ารปรับตัวให 
เขากับพฤติกรรมของผูบริโภคยอมกระทําได งายกว าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งต อง

ใช ความเขาใจ แรงพยายามและระยะเวลาดําเนินการที่ยาวนาน 

1.5 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการของบุคคลในการยอมรับ

ความคิดหรือการกระทําของบุคคลอ่ืน กาวแรกของ การเขาส ูความคิดในการสรางความตองการแก
ผูบริโคตองสรางใหเกิดการรับรูกอน โดยการสร างภาพพจน ของส ินคาหรือองคการใหมีคุณค าใน

สายตาของผูบริโภค ซึ่งเป นการสรางการยอมรับไดเทากับการสร างยอดขายน่ันเอง 

1.6 การเรียนรู (Learning) เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกร รมของบุคคลที่เกิด

จากการรับรูและประสบการณของบุคคล ซึ่งจะเปนกาเรปลี่ยนแปลงและคงอย ูในระยะยาว ดังนั้น
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หากมีการรับรูแตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรอืไมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางค อนขางจะ

คงที่ ก็ยังไมถ ือว าเป นการเรียนรู 
2. ปจจัยภายนอก  

ปจจัยภายนอก ห มายถึง ปจจัยท ี่เกิดจากสิ่งแวดลอมรอบตัวของบุคคล ซึ่งจะ

มีอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรมของผูบริโภค โดยปจจัยภายนอกแบงออกเปนองคประกอบที่
สําคัญ 6 ประการไดแก  

2.1 สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เปนสิ่งที่กําหนดอํานาจซ้ือ (Purchasing 

Power) ของผูบริโภคท้ังในรูปแบบของตัวเงินและปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ 

2.2 ครอบครัว (Family) การเล้ียงดูในสภาพครอบครัวที่แตกตางก ันสงผล

ให บุคคลมีความแตกตางกัน เชน การตอบสนองตอความต องการตอผลิตภัณฑของบุคคลจะไดรับ
อิทธิพลจากครอบครัวจะมีผลตอพฤติกรรม บุคคลได ส ูงกวาสถาบันอื่นๆ เน่ืองจากบุ คคลจะใชชีวิต
ในวัยเด็กซึ่งเป นวัยซ ึมซับและเรียนรูลักษระอันจะก อใหเปนนิสัยประจําของบุคคลไปตลอดชีวิต

เปนตน 

2.3 สังคม (Social) กล ุมสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลตอการปรับ

พฤติกรรมของบุคคลให เปนไปในทิศทางเดียวกันของสังคมเพ่ือการยอมรับเขาเป นส วนหน่ึงของ

สังคม หรือท่ีเรียกว า กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ประกอบด วยรูปแบบการดํารงชีวิต คานิยมของ

สังคม และความเช่ือ นอกจากน้ีสังคมอาจเปนไดทั้งสังคมอาชีพและสังคมท องถิ่น  

2.4 วัฒนธรรม (Culture) เปนวิธีการดําเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือวาเปนส ิ่งดี

งามและยอมรับมาปฏิบัตเิพ่ือใหสังคมดําเนินและมีพัฒนาการไปไดดวยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึง

ตองยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรม เพื่อการอยูเปนสวนหน่ึงของสังคม โดยวัฒนธรรมเป นกลุม
ของคานิยมพื้นฐาน การรับรู ความตองการ และพฤติกรรม ซึ่งเรียนรูจากการเปนสมาชิกของสังคม

ในครอบครัว ชุมชน และสั งคม จึงเป นรูปแบบหรือวิถีทางในการดําเนินชีวิต ที่คนส วนใหญใน

สังคมยอมรับ ประกอบดวยคานิยมการแสดงออก ค านิยมในการใชวัตถุหรือสิ่งของ หรือแม กระทั่ง
วิธีคิดก ็เปนวัฒนธรรมด วย 

2.5 ตัวกระตุนทางการตลาด  (Marketing Stimuli) โอกาสท่ีผูบริโภค จะได
พบเห็น รูจักและ ค ุนเคยกับส ินคาหรือบริการน้ันๆ โดยใช เคร่ืองมือทางการตลาดคือ ผลิตภัณฑ 
ราคา ช องทางการจัดจําหนายและการส งเสริมการตลาด ซึ่งจะทําให ผูบริโภคมีความไววางใจและมี

ความยินดีที่จะใชสินคานั้น ดังนั้นธุรกิจจึงควรเนนในเร่ืองของการทําให เกิดการพบเห็นในตรา

ส ินคา (Brand Contact) นําส ินคาเข าไปใหผูบริโภคไดพบเห็น ไดรูจัก สัมผัส ไดย ิน ไดฟงด วย
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ความถี่สูง การสรางให บุคคลเกิดการเปดรับ (Exposure) มากเท าใด ก็ยิ่งทําใหไดประโยชนมากขึ้น

เทานั้น ตามหลักจิตวิทยาท ี่มีอยูวา “ความคุนเคยกอใหเกิดความรัก”  

2.6 สภาพแวดล  อม (Environment) การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล อม

ทั่วไป เชน ความแปรปรวนของสภาพอา กาศ การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน สงผลใหการ

ตัดส ินใจซื้อของผูบริโภคเปล่ียนแปลงด วยเชนกัน  

ฟล ิป คอตเลอร  (Philip Kotler 1994: 174) ไดกลาวถึง  ปจจัยส ําคัญที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ดังนี ้ 

เมื่อผ ูซ ื้อได รับสิ่งกระตุนทางการตลาดหรือสิ่งกระตุนอ่ืน  ๆ ผานเข ามาใน

ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ  ซึ่งเปรียบเทียบเสมือนกล องดําท ี่ผูขายไมสามารถคาดคะเนได  งานของ

ผูขายและนักการตลาดก็คือ  คนหาวาลักษณะของผูซื้อและความรู สึกนึกคิดได รับอิทธิพลสิ่งใดบ าง  

การศึกษาถึงลักษณะของผูซ ื้อท ี่เปนเปาหมายจะมีประโยชนสําหรับนักการตลาดคือ  ทราบความ

ตองการและลักษณะของล ูกคา  เพื่อที่จะจัดส วนประสมทางการตลาดตาง  ๆ ให กระตุน  และให 
สามารถสนองความตองการของผูซ ื้อท ี่เปนเปาหมายได ถูกตอง  

ลักษณะของผูซ ื้อได รับอิทธิพลจากป จจัยดานวัฒนธรรม  ปจจัยดานสังคม  ปจจัย
ส วนบุคคล และปจจัยทางจิตวิทยา ดังนี ้ 

1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factor) เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น  

โดยเปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งส ูรุนหน่ึง  โดยเปนตัวกําหนดและควบคุม พฤติกรรมของมนุษย ใน

สังคมหน่ึง คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม  และกําหนดความแตกตางของสังคม

หนึ่งจากสังคมอื่น  วัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดความตองการและพฤติกรรมของบุคคล  ซึ่งนักการ

ตลาดตองคํานึงความเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม  และลักษณะการเปลี่ยนแปลงนั้นไปใชก ําหนด

แผนการตลาดวัฒนธรรมแบงออกเปนวัฒนธรรมพื้นฐานและวัฒนธรรมย อย  และช้ันของสังคม  

ดังนี ้ 

1.1 วัฒนธรรมขั้นพื้นฐาน  (Culture) เปนลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลในสังคม  

เชน ลักษณะนิสัยของคนไทย  ซึ่งเกิดจากการหล อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย  ทําใหมีล ักษณะ

พฤติกรรมที่คล ายคลึงกัน  

1.2 วัฒนธรรมย อย  (Subculture) หมายถึง  วัฒนธรรมของแตละกล ุมที่มี

ลักษณะเฉพาะและแตกตางกัน ซึ่งม ีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลับซับซ อน วัฒนธรรมย อยเกิด

จากพื้นฐานทางภูมิศาสตรและลักษณะพื้นฐานของมนุษย วัฒนธรรมย อยมีการจัดประเภท ดังนี ้ 

1.2.1 กล ุมเชื้อชาติ  (Nationality Groups) เชื้อชาติตาง ๆ ไดแก ไทย จีน 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แตละเชื้อชาติมีการบริโภคส ินคาท ี่แตกตางกัน  
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1.2.2 กล ุมศาสนา (Religious Groups) กล ุมศาสนาตาง  ๆ ไดแก ชาวพุทธ 

ชาวคริสต   ชาวอิสลาม  ฯลฯ แตละกล ุมมีประเพณี  และขอหามท ี่แตกตางกัน  จึงมีผลกระทบต อ
พฤติกรรมการบริโภค  

1.2.3 กล ุมสีผิว (Racial Groups) กล ุมสีผิวตาง  ๆ เชน ผิวดํา ผิวขาว ผิว

เหลือง แตละกล ุมจะม ีคานิยมในวัฒนธรรม ที่แตกตางกันทําใหเกิดทัศนคติที่แตกตางกัน  

1.2.4 พื้นที่ทางภูมิศาสตร  (Geographical Areas) หรือท องถิ่น (Region) 

พื้นที่ทางภูมิศาสตรทําใหเกิดลักษณะการดํารงชีวิตท่ีแตกตางกัน  และมีอิทธิพลตอการบริโภคที่

แตกตางก ันดวย  

1.2.5 กล ุมอาชีพ (Occupational) เชน กล ุมเกษตรกร  กล ุมผ ูใชแรงงาน  

กล ุมพนักงาน กล ุมนักธุรกิจ และเจาของกิจการ กล ุมวิชาชีพอ่ืน ๆ เชน แพทย  นักกฎหมาย ครู  

1.2.6 กล ุมย อยด านอายุ  (Age) เชน ทารก เด็ก วัยรุน ผูใหญ วัยทํางาน  และ

ผูส ูงอายุ  

1.3 ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคมออกเป น
ระดับฐานท่ีแตกตางกัน โดยท่ีสมาชิกทั่วไปถือเกณฑ รายได (ฐานะ) ทรัพยส ิน หรืออาชีพ (ตําแหน ง
หนาที่ ) ในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน  และสมาชิกในชั้นสังคมที่แตกตางกันจะมี

ลักษณะที่แตกตางกัน  การแบงชั้นทางสังคมเป นอีกป จจัยหนึ่ง  ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค นักการตลาดตองศึกษาช้ันสังคมเพ่ือเปนแนวทางในการแบงส วนตลาด  การกําหนดตลาด

เปาหมาย กําหนดตําแหน งผลิตภัณฑ   และศึกษาความตองการของตลาดเปาหมาย  รวมท้ังจัดส วน
ประสมการตลาดใหสามารถสนองความตองการของแตละช้ันสังคมไดอย างถ ูกตอง  ลักษณะที่

สําคัญของชั้นสังคม  มีดังนี้ บุคคลภายในชั้นสังคมเดียวกัน  มีแนวโนมจะม ีคานิยม  พฤติกรรมและ

บริโภคท่ีคล ายคลึงกัน บุคคลจะถูกจัดลําดับสูงหรือต่ําตามตําแหนงที่ยอมรับในสังคมน้ัน  ชั้นสังคม

เปนลําดับขั้นตอนตอเน่ืองกัน  และบุคคลสามารถเปลี่ยนชั้นของสังคมใหสูงข้ึนหรือต่ําลงได  

ลักษณะชั้นของสังคมแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ และเป นกลุมย อยได 6 ระดับ  

2. ปจจัยดานสังคม  (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน  และ

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ  กล ุมอ างอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกล ุมทางดานค านิยม  (Value) 

การเลือกพฤติกรรม  (Behavior) และการดํารงชีวิต  (Lifestyle) รวมท้ังทัศนคติ  (Attitude) และ

แนวความคิดของบุคคลต อเน่ืองจ ากบุคคลตองการให เปนที่ยอมรับของกล ุม  ลักษณะทางสังคม

ประกอบดวย  
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2.1 กล ุมอ างอิง (Reference Groups) เปนกลุมที่บุคคลเข าไปเกี่ยวของดวย  กล ุม
นี้จะมีอิทธิพลตอทัศนคติ  ความคิดเห ็นและคานิยมของบุคคล  ในกล ุมอ างอิงแบ งออกเปน  2 ระดับ 

คือ  

2.1.1 กล ุมปฐมภูมิ  (Primary Groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิทและ

เพื่อนบ าน  

2.1.2 กล ุมทุติยภูมิ  (Secondary Groups) ไดแก กล ุมบุคคลช้ันนําในสังคม  

เพื่อนรวมอาชีพและรวมสถาบัน บุคคลกล ุมต าง ๆ ในสังคม  

2.2 ครอบครัว  (Family) บุคคลในครอบคร ัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอ
ทัศนคตคิวามคิดเห ็นและคานิยมของบุคคล ส ิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอการซื้อของครอบครัว  

3. บทบาทและสถานะ  (Role and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวข องกับหลายกล ุม  ซึ่ง

จะต องวิเคราะห วาใครมีบทบาทเป นผูริเร่ิม ผูตัดสินใจซื้อ ผูมีอิทธิพล ผูซ ื้อและผ ูใช   
4. ปจจัยสวนบุคคล  (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซ ื้อได รับอิทธิพลจาก

ลักษณะส วนบุคคลในดานตาง ๆ เชน  

4.1 อายุ (Age) อาย ุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑ ตางกัน  การ

แบงกล ุมของผูบริโภคตามอายุ  ประกอบดวย  ต่ํากว า 6 ป  12-19 ป  20-34 ป  35-49 ป  50-64 ป  และ 

65 ปขึ้นไป เชน กล ุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหม   ชอบสินคาประเภทแฟชั่น  และรายการ

พักผอนหยอนใจ  

4.2 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลนําไปส ูความจําเป น  และความ

ตองการซ้ือสินคาและบริการท ี่แตกตางกัน  เชน ขาราชการจะซ ื้อชุดทํางานและส ินคาจําเปน  นัก

ธุรกิจจะซื้อเสื้ อผ าราคาสูง  หรือตั๋วเคร่ืองบิน  ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาวาผล ิตภัณฑของบริษัทที่
บุคคลในอาชีพไหนสนใจเพื่อที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดใหตอบสนองความตองการให
เหมาะสม  

4.3 โอกาสทางเศรษฐกิจ  (Economic Circumstances) หรือรายได  (Income) 

โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลก็คือรายได ของบุคคล ซึ่งมีผลตออํานาจการซื้อและทัศนคติ  

4.4 การศึกษา  (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมักมีแนวโนมจะบริโภค

ผลิตภัณฑม ีคุณภาพมากกวาผ ูท ี่มีการศึกษาต่ํา  

5. ปจจัยทางจิตวิทยา  (Psychological Factors) การเลือกซื้อของบุคคลได รับ
อิทธิพลจากป จจัยดานจิตวิทย า ซึ่งถือว าเป นปจจัยภายในตัวผูบริโภคท่ีมีตอพฤติกรรมการซ้ือและ

การใช สินคา ปจจัยภายในประกอบด วย  
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5.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุน  (Drive) ที่อยูภายในตัว

บุคคล ซึ่งกระตุนให บุคคลปฏิบัติ  การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล  แตอาจจะถูกกระทบจากป จจั ย

ภายนอก เชน วัฒนธรรมชั้นทางสังคม  หรือสิ่งกระตุนที่นักการตลาดใชเคร่ืองมือการตลาดเพ่ือ

กระตุนให เกิดความตองการ  

5.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซ่ึงแต ละบุคคล ไดรับการเลือกสรร

จัดระเบียบ และการตีความหมายข อมูลเพ่ือที่จะสรางภาพที่มีความหมาย  หรือหมายถึงกระบวนการ

ความเขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลท่ีมีตอสิ่งรอบขาง  

5.3 การเรียนรู  (Learning) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ  (หรือ) ความโนม
เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา  การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเม่ือบุคคลได รับสิ่ง

กระตุน (Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซึ่งก็คือทฤษฎี สิ่งกระตุนการตอบสนอง  

5.4 ความเชื่อ (Beliefs) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่ง

เปนผลมาจากในอดีต  

5.5 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม พ ึงพอใจ

ของบุคคล ความรูสึกดานอารมณ และแนวโนมการปฏิบัติที่มผีลตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือ

หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติเป นส ิ่งที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ  ใน

ขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธ ิตอทัศนคติ  

จะเห็นไดวาป จจัยแวดลอมภายนอกจะม ีความสําคัญและมีอิทธิพลตอ
พฤติกร รมของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญ เพียงแต องค ประกอบแตละตัวจะมีความรุนแรงและ

ผลกระทบในมิติที่แตกตางกัน 

 6. ลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคในโลกป จจุบัน 

ปริญ ลักษิตานนท (2544 : 132-133 )  กล าวว า พฤติกรรมของผูบริโภคในอดีต

แตกตางจากปจจุบันมากหรือนอย ขึ้นอยูก ับแรง กดดันจากสิ่งแวดลอมทั้งปวง และมีผลถึงแนวโนม
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป นมาตราการท่ีสําคัญสําหรับการตลาดท่ีจะต องวางแผนการตลาดให
รัดกุมต องเทาที่จะกระทําได  โดยศึกษาตลาดและแนวพฤติกรรม ผูบริโภค เพื่อสรรหาผลิตภัณฑท ี่

ตรงต อความตองการของตลาดและผูบริโภคในท่ีสุด ลักษณะผ ูบริโภคในปจจุบันมีล ักษณะ ดังนี้ 

6.1 การซื้อ (Purchasing) ผูบริโภคมีระดับคาครองชีพสูงขึ้น ฐานะทางสังคมชั้น

กลางเพิ่มขึ้น และอาศัยอยูตามชานเมือง จึงนิยมซื้อผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคมาก ักตุนไวกอนใน
ปริมาณมาก แตถาอย ูในระดับต่ําลงมาแนวโนมการซ้ือผลิต ภัณฑ มากข ึ้นเชนกัน เพราะมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกสบายในปจจุบันมากมาย อาทิ ตูเย็น  
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6.2 เวลาการใหบริการ (Service time) เมื่อก อนมักจะพบแต ตลาดโตรุงท ี่เปดซื้อ

ขายส ินคากันตลอด 24 ชั่วโมง แตเด๋ียวนี้เร่ิมมีกิจการที่เปนรานค าเล็กหรือใหญก็ตามเป ด 24 ชั่วโมง

ดวยเชนกัน การบริการซูเปอรมาร เก็ต หรือห างสรรพาหาร (Supermarket) ก็เร่ิมเปลี่ยนรูปแบบจาก

อย ูภายในห างสรรพ-ส ินคาหรือ ซูเปอรมาร เก็ตย อย ๆ ก็เปลี่ยนมาเป นซูเปอรมาร เก็ตใหญ โตมีที่จอด

รถกวางขวาง รวมถึงช วงเวลาในการใหบริการ 

6.3 ความสามารถในการใชผลิตภัณ ฑ (Product usage) อุปกรณ อํานวยความ

สะดวกท่ีรวดเร็ว ในชีวิตประจําวันถูกประดิษฐขึ้นมาสอดคลองกับวิวัฒนาการของมนุษย ที่ตอง

ปรับปรุงอย ูเสมอผนวกกับเวลาที่ย ุงเหยิงในการทํางานหรือใช เวลาในการท องเที่ยวพ ักผอนใหมาก

ขึ้น ดังนั้นผลิตภัณฑท ี่ผลิตออกมาส ูตลาดตองสอดคล องกับสิ่งแวดลอม 

6.4 ระบบบัตรสินเช่ือและบัตรธนาคาร (Credit card & bankcard) การใช ระบบ

บัตรสินเชื่อเร่ิมมีการใชมากข้ึน โดยเฉพาะอย างยิ่งบัตรฝากถอนของธนาคาร (ATM) ซึ่งเป นระบบ

การเงินโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถเกิดการผันแปรสถานภาพการเงิน จากบุคคลหน่ึงไ ปส ู
บุคคลหนึ่งได รวดเร็วขึ้น 

6.5 ความสามารถของสื่อ (Media strength) ไมวาจะเปนสื่อใด ๆ ก็ตามไดรับการ

พัฒนาปรับปรุงให ดีขึ้น มีการเขาถึงเป าหมายและมวลชนได ไกลและกว างขวางข้ึน 

 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 
 1. ความหมายของรูปแบบการดํารงชีวิต  

Assael (2004: 280) รูปแบบการดํารงชีวิต หมายถึง ลักษณะการดําเนินชีวิตท่ี

สะท อนถงึทัศนคติ ความสนใจ และความคิดเห็นของผูบริโภค 

Perter and Olson (2008: 535) รูปแบบการดํารงชีวิต หมายถึง รูปแบบการ

ดํารงชีวิตของบุคคลรวมถึงกิจกรรมความสนใจ และความคิดเห็น 

Kotler (2000: 180) รูปแบบการดํารงชีวิต หมายถึง รูปแบบการใช ชีวิตของบุคคลท่ี

แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ของบุคคลน้ันๆ โดยรูปแบบของการ

ดํารงชีวิตจะแสดงออกถึงตัวบุคคลน้ันที่มีปฏิสัมพ ันธก ับสิ่งแวดลอมของเขาทั้งหมด 

โมเวน และไมเนอร  (Mowen and Minor 1998: 220) กล าวว า รูปแบบการดําเนิน

ชีวิต หรือLifestyle หมายถึง บุคคลมีการมีการดําเนินชีวิตอยูอยางไร 

อดุลย   จาตุรงคกุล  (2543: 254-255) ไดกลาวว าการดํารงชีวิตของมนุษยจะอย ู
รวมก ันเปนกลุมแต ละกล ุมมีกฎเกณฑ ที่ทุกคนในกล ุมพึงถือปฏิบัติพฤติกรรมของแตและคนในกล ุม
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จึงเปนไปในทํานองเดียวก ันไมเพียงแต เทานั้นเม่ือกล ุมสังกัดชั้นทางสังคมและวัฒนธรรมพฤติกรรม

ของบุคคลในวัฒนธรรมเดียวกัน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 135) กล าวว า รูปแบบการดําเนินชีวิต  หมายถึง รูปแบบ

ของการดํารงชีวิตในโลกมนุษย   โดยแสดงออกในรูปของ  กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็ น 

ซึ่งรูปแบบการดํารงชีวิตขึ้นอยูก ับวัฒนธรรม ชั้นของสังคมและกล ุม  อาชีพของแตละบุคคล  นักการ

ตลาดเช่ือวา การเลือกผลิตภัณฑ ของบุคคลข้ึนอยูกับคานิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิต 

ส ุปญญา ไชยชาญ (2543: 132-133) กล าวว ารูปแบบการดําเนินชีวิต  หมายถึง

พฤติกรรมการใช ชีวิต  ใช  เงิน และใช เวลาของบุคคลคนนั้น  ซึ่งแสดงออกมาใหปรากฏซ้ํา  กันในสี่

มิติตอไปน้ี คือ 

1. ทางด านลักษณะประชากรท่ีประกอบกันเปนตัวคนคนน้ัน 

2. กิจกรรมท่ีเขาเขาไปม ีส วนรวม 

3. ความสนใจท ี่เขามีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

4. ความคิดเห็นท่ีเขามตีอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 2. แบบของการใช ชีวิตของคนในย ุคปจจุบัน 

อดุลย  จาตุรงคกุล (2550: 287-288) กล าววา แบบการใช ชีวิตของคนในย ุคปจจุบัน
มีดังนี ้

2.1 บทบาททางสังคม  โครงสรางของความสัมพ ันธของบทบาทภายในครอบครัว

ของไทยเปลี่ยนไปจากเดิมมาก  แตเดิมสตรีอยูกับบานและทําหน าที่ตัดสินใจกับเร่ือง ต าง ๆ ภายใน

บานของตน สามีมักจะทําหนาในการตัดสินใจซื้อและซื้อของมาให  ในป จจุบันสตรีไดรับการศึกษา

สูงขึ้นออกไปทํางานนอกบ าน  จึงทําใหสตรีมีบทบาทสําคัญในการซื้อ  และมีอํานาจซื้อในอัตรา

ส วนสูงทีเดียวในตลาด  ซึ่งก ็เปนการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญแกแบบของการใช ชีวิตของค รอบครัว

ไทย ในป จจุบันนี้สมาช ิกแตละคนในครอบครัวตางก็มีบทบาท  และอิทธิพลตอการซื้อสิ่งของใหกัค
รอบครัวมากทีเดียว  เมื่อมีการตัดสินใจเลือกตราย ี่หอของสินคาใหญ  ๆ ก็มักจะมีการรวมกัน

ตัดสินใจ 

2.2 เวลาสําหรับการพักผอน  ในป จจุบันเราทํางานนอยลงเหลือสัปดาหละ  5 วัน 

ดังนั้นปรัชญาของการใชเวลาพักผอน จึงมีบทบาทเปนสวนหนึ่งของแบบของการใช ชีวิต  เราเห็นได
วาทุกวันน้ีคนไทยต่ืนตัวในเร่ืองกิจกรรมและกีฬา  เพื่อการพักผอนมากขึ้น  เชน ไปเที่ยวชายทะเล  

สนใจศิลปกรรม  สนใจดนตรี สนใจเกี่ยวกับดอกไม  การแสดง มหรสพ การออกไปรับประทาน

อาหารนอกบ าน เปนตน การเพ่ิมเวลาพ ักผอน  จะนําไปส ูแบบของการใชช ีวิตท่ีแตกตางกันไปจาก

เดิม ตั้งแตการดํารงชีพในครอบครัวไปจนถึงการแต งกาย การใช เคร่ืองทุนแรง เปนตน 
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2.3 ชวงเวลาของชีวิต  ในขณะน้ีมีการเรงเวลาของชีวิตมากข้ึน  บุคคลจะไมใครเต็ม

ใจที่จะรอเวลาท่ีจะตอบสนองความตองการสําหรับสําหรับส ินคาและบริการตาง ๆ แมวาเขานะไมมี
เงินพอท่ีจะซื้อก็ตาม แนวโน มทางสังคมและจิตวิทยาดังกล าวนี้ จะเพิ่มความสําค ัญในการใหส ินเช่ือ

ในการขายของนักการตลาด  ตลอดจนถึงบร ิการขายผอนสงของบริษัทตาง  ๆ และสถาบันการเงิน

นอกจากน้ียังทําให  บริษัทตาง ๆ ตองมีเคร่ืองอํานวยความสะดวกตาง  ๆ ในรูปเคร่ืองจักรและระบบ

อัตโนมัติ  มีเคร่ืองสําหรับขายส ินคา  ตลอดจนเคร่ืองยนตกลไกในการบรรจ ุสินคา  ผลิตส ินคา
ประทับตราส ินคาไว   เพื่อใหทันก ับความตองการของสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย ูเสมอ

และเพื่อให สอดคลองกับความตองการาของผูบริโภค ราคาก็อาจจะต่ําลง แตบริการดีขึ้น 

2.4 การเคล่ือนที่ทางสังคม  การเคล่ือนที่ทางสังคมเปนล ักษณะที่สําคัญอยางหนึ่ง

ของแบบของการใชชีวิตของผ ูบริโภค ซึ่งหมายถึง  สิ่งต าง ๆ เชน การเปล่ียนงานรายไดเพิ่มและการ

แยกจากบุคคลยุคก อนหนาตนเ ปนตน การศึกษาท่ีเพิ่มข ึ้นไดยกระดับรสนิยมและกลายเป นสวน
สําคัญในการเพ่ิมการเคล่ือนที่ทางสังคม  นอกจากน้ันการศึกษาไดทําใหงานเกี่ยวกับการเคลื่อนยาย

ภายในชั้นของสังคมง ายขึ้น  และเป นตนเหตุให บุคคลหวังที่จะหารายไดที่ส ูงขึ้นในอนาคต  ปรากฏ

วาในป จจุบันนี้มีนิสั ยของการใชจายและแบบแผนของครอบคร ัวไดเปลี่ยนไปโดยขึ้นอยูก ับความ

ปรารถนาและความคาดหมายมากกว าที่จะข ึ้นอยูกับรายไดปจจุบันเราจะเห็นไดวามีการใชส ินเช่ือ

มากข้ึนและการเคลื่อนที่ก็เพิ่มมากขึ้นชนชั้นกลางมีมากข้ึนการเคลื่อนที่ทางภูมิศาสตรก็ม ีมากข้ึน

ดวยบุคคลยายจากทองถ่ินเขาไปอยูในเมืองใหญโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจนแนนไปหมด 

แบบของการใชช ีวิตของแตละคน นําไปส ูการแสดงออกของสถานการณ 
ประสบการณชีวิต คานิยม ทัศนคติ และความคาดหมาย แบบของการใช ชีวิตได รับอิทธิพลจาก

ปจจัยตาง ๆ มากมาย บุคคลและครอบครัวตางก็มีแบบขอ งการใช ชีวิต แบบของการใชชีวิตของ

ครอบครัวถูกกําหนด (ส วนหน่ึง ) โดยแบบของการใชวชีวิตของตัวบุคคล และในทํานองกลับกัน

แบบของการใชช ีวิตของตัวบุคคลก็จะถูกกหนด (ส วนหน่ึง ) โดยครอบครัว (อดุลย   จาตุรงคกุล  

2550: 287-288) 
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ภาพที่ 3  แบบของการใช ชีวิตกับอิทธิพลตอพฤติกรรม 

ที่มา: อดุลย  จาตุรงคกุล, พฤติกรรมผ ูบริโภค (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543), 289. 

 3. เทคนิคเพื่อวัดแบบของการใชชีวิต 

ผูบริโภคใช แบบของการใชช ีวิต (Lifestyle) เพื่อลดความไม สอดคลองและความ

ไมสมดุลในค านิยมโดยการแปลความหมายเหตุการณที่ลอมรอบตัวเขาพรอมทั้งทํานายเหตุการณ ที่
จะเกิดด วย การกระทําเช นน้ีทําใหคานิยมมีความคงทนถาวร แตแบบของการใชช ีวิตกลับแปร

เปลี่ยนไปอย างรวดเร็วมาก ซึ่งก็ทําใหนักวิจัยตองคอยสนใจและคอยปรับวิธีการวิจัยตลอดจน

ปรับปรุงกลยุทธ ทางการตลาด  

Psychographics เปนเทคนิคที่นกัวิจัยผูบริโภคใช   เพื่อวัดแบบของการใชชีวิต  คําที่

ใช แทนกันคือ  AIO ซึ่งหมายถึง  การวัดกิจกรรม  ความสนใจ และความคิดเห็น  นักวิชาการบางทาน

ให ความเห็นวา  ตัวอักษร A ควรหมายถึง  ทัศนคติ แตถาจะพิจารณาตามความเหมาะสมแล ว  คําว า
กิจกรรมเหมาะสมก วาในการวัดแบบของการใชชีวิต  เน่ืองจากวามันวัดสิ่งที่บุคคลกระทํา

รายละเอียดของ AIO (อดุลย  จาตุรงคกุล 2550: 293-294) 

Aกกคือ กิจกรรม ซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออก  เชน ดูโทรทศัน   จายของใน

รานค า หรือเล าใหเพื่อนฟงเกี่ยวกับบริการซอมรถของอูประจํา  แมวาปฏิกิริยานี้ใคร ๆ ก็เห็นอยูแตก็

ตัวกําหนดแบบของการ
ใชชีวิต 

1. ประชากรศาสตร 
2. ชั้นทางสังคม 

3. สิ่งจูงใจ 

4. บุคลิกภาพ 

5. อารมณ 
6. คานิยม 

7. วงจรชีวิตครอบครัว 

8. วัฒนธรรม 

9. ประสบการณ 

แบบของการใชชีวิต 

เราอาศัยอยางไร 

1. กิจกรรม 

2. ความสนใจ 

3. ชอบ/ไมชอบ 

4. ทัศนคติ 

5. การอุปโภคบริโภค 

6. ความคาดหมาย 

7. ความรูสึก 

พฤติกรรม 

การซื้อ 

1. อย างไร 

2. เมื่อใด 

3. ที่ไหน 

4. อะไร 

5. กับใคร 

การบริโภค 

1. ที่ไหน 

2. กับใคร 

3. อย างไร 

4. เมื่อไร 
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ไมสามารถจะเดาเหตุผลของการกระทําได หมด  และก็ไมใครจะมีใครทําการวัด  เพื่อหาเหตุผลของ

ปฏิกิริยานี้ 

Iกกคือ ความสนใจ เปนความสนในในเร่ืองรวม  เหตุการณหรือวัตถุโดยมีระดับ

ของความต่ืนเตนที่เกิดขึ้น เมื่อไดตั้งใจติดตอกัน หรือ มีความต้ังใจเป นพิเศษกับมัน 

Oddคือ ความคิดเห็น  เปนไปในรูปคําพูดหรือ  เขียน ตอบ ที่บุคคลตอบต อ
สถานการณ ที่กระตนเราที่มีถามคําตอบ  ความคิดเห็นเราใช เพื่ออธิบายการแปลความหมาย  การ

คาดคะเนและการประเมินคา  เชน เชื่อในสิ่งซึ่งบุคคลอ่ืนต้ังใจ  ความเชื่อเกี่ยวกับเหตุการณใ น

อนาคต ประเมินรางวัลท่ีจะไดรับจากการเลือกทางเลือกและโทษท ี่จะเปนผลของการเลือกทางเลือก 

แสดงตัวอยางของ AIO ไดดังนี้ 

 

กิจกรรม 
Activities 

(ใชกิจกรรม
อยางไร) 

ความสนใจ 
Interest 

(ยินดีท่ีไดทําอะไร) 

ความคิดเห็น 
Opinions 

(คิดถึงคน สถานท่ี 
และส่ิงของอยางไร) 

ประชากร 
Demographic 
(เขาเปนใคร) 

ทํางาน 

งานอดิเรก 

เหตุการณทางสังคม 

วันหยุดพักผอน 

สมาชิกสโมสร 

ชมรม 

จายของ 
กีฬา 

ครอบครัว 

บาน 

งานในอาชีพ 

ชมรม 

พักผอน 

แฟช่ัน 

อาหาร 

สื่อต าง ๆ 

ความสําเร็จ 

พวกคนอ่ืน 

เร่ืองเก่ียวกับสังคม 

การเมือง 

ธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร 
การศึกษา 

ส ินคา 

อนาคต 

วัฒนธรรม 

อายุ 

การศึกษา 

รายได 
อาชีพ 

ขนาดครอบครัว 

ที่อยูอาศัย 

ภูมิศาสตร 
ขนาดเมืองที่อาศัย 

ขั้นตอนวงจรชีวิต 

 

ภาพที่ 4 การจัดพวก AIO เพื่อการศึกษาแบบของการใช ช ีวิต (AIO Categories of Life-style Studies) 

ที่มา: อดุลย  จาตุรงคกุล, พฤติกรรมผ ูบริโภค (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), 294. 

ปณิศา  มีจินดา (2553: 219) ในการศึกษารูปแบบการดํารงชีวิต จะศึก ษาตัวแปร

ดานรูปแบบการดํารงชีวิต จะศึกษาตัวแปรด านรูปแบบการดํารงชีวิต ไดแก  
1. กิจกรรม [Activities] เชนการใช เวลาในกิจกรรมตาง ๆ ของชีวิต 

2. ความสนใจ [Interests] เชน กิจกรรมที่สนใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 

3. ความคิดเห็น [Opinions] 

ตัวแปรทั้ง 3 ประการดังกล าวเรียกยอๆ วา AIOs ซึ่งกําหนดรูปแบบการดํารงชีวิต 

ดังภาพที่ 5 โดยมีประเด็นที่จะอภิปรายดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงตัวกําหนดรูปแบบการดํารงชีวิตดานกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (AIOs) 

ที่มา : ปณิศา  มีจินดา, พฤษติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2553), 219. 

 

 4. ประเภทรูปแบบการดําเนินชีวิต 

Bo Remier (1995: 124-135) ไดแบงรูปแบบการดําเนินชีวิตไว 5 กล ุมดังนี้ 

4.1 รูปแบบการดําเนินชีวิตม่ีมุงเน นดานวัฒนธรร ม (Cultural Orientation) คือ 

รูปแบบดําเนินชีวิตที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมหรือ

ประเพณีนิยมในแตละสภาพแวดล อมของแตละบุคคล  ไมวาจะเปนวัฒนธรรมระดับชาวบานหรือ
วัฒนธรรมระดับสูง เชน การชมการแสดงทางวัฒนธรรม การสนใจนิทรรศการทางศิลปะ 

4.2 รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเน นดานสังคม  (Societal Orientation) หมายถึง  

รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีแสดงใหเห็นถึง  กิจกรรม  ความสนใจ  และความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง

รอบตัวที่เห ็นวาสําคัญ นอกเหนือจากสิ่งท ี่เปนอยูท ั่วไปและเปนส ิ่งที่ควรคาต อการท่ีบุคคลจะเขาไป

รวมทําเพ ื่อสวนรวม เชน เร่ืองการเมือง สังคม และสภาพแวดลอม เปนตน 

4.3 รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเน นดานบันเทิง  (Entertainment Orientation) 

หมายถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีแสดงให เห็นถึงกิจกรรม  ความสนใจ และความคิดเห็นเก่ียวกับ

กิจกรรม (Activities) 
1. งาน 

2. งานอดิเรก 

3. เหตุการณดานสังคม 

4. วันหยุดพักผอน 

5. รายการบันเทิง 

6. การเปนสมาชิก

ชมรมตาง ๆ 

ความสนใจ (Interests) 
1. ครอบครัว 

2. บาน 

3. งาน 

4. ชุมชน 

5. การพักผอนหยอนใจ 

6. แฟช่ัน 

ความคิดเห็น (Opinions) 
1. ดานความสัมพ ันธ 
2. ดานสังคม 

3. ดานการเมือง 

4. ดานธุรกิจ 

5. เศรษฐกิจ 

6. การศึกษา    ส
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สมุดกลาง



30 

ความพึงพอใจ และความบันเทิงของตนเองมากกวาสิ่งอื่น ๆ เชนการชมภาพยนตร การซื้อส ินคาเพื่อ

สนองความพอใจส วนตัว 

4.4 รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเน นดานบ านและครอบครัว  (Home and Family 

Orientation) หมายถึง  รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีแสดงให เห็นถึงกิจกรรม  ความสนใจ  และความ

คิดเห็นที่มีลักษณะความใกล ชิด  และเป นเร่ืองส วนตัวที่เกี่ยวกับตนเอง  บาน และ คนในครอบครัว

ของตนเอง เชน การทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว 

4.5 รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเน นดานกีฬา กิจกรรมกลางแจงและสุขภาพ  (Sport 

and Outdoor Orientation) หมายถึงรูปแบบการดําเ นินชีวิตที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรม  ความสนใจ 

และ ความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง  เชน การเลนกีฬา สุขอนามัยใน

การรับประทานอาหาร รวมไปถึงการใช ชีวิตกลางแจง เชน การแคมป ปง 
แบบของการใชช ีวิตแบบใดมีความสัมพ ันธก ับการใช ผลิตภัณฑ แตมี

ความสัมพ ันธก ับผลิตภัณฑคนละอยางคนละประเภทกัน อยางไรก็ดีการเขาใจถึงกิจกรรม ความ

สนใจและความคิดเห็นรวมเขาด วยกันเพ่ือสร างแบบของการใช ชีวิต เพื่อใช เปนเกณฑในการพัฒนา

กลยุทธ  ผลิตภัณฑ วางราคา ส งเสริมตลาด และการจัดจําหนายได  
 

แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
 1. ความหมายของสวนประสมทางการตลาด 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ม ีผูให คํานิยามหรือความหมายของสวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ดังตอไปน้ี 

Kotler (2001: 15) ไดให ความหมายของ  ส วนประสมทางการตลาดวา  หมายถึง 

การที่บริษัทหรือองค กรใช เคร่ืองมือ ทางการตลาดท่ีหลากหลายร วมกัน  เพื่อให ไดมาซึ่งการบรรลุ

วัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมาย 

กุลวดี คูหะโรจนานนท (2545: 16) กล าวสรุปไววา  ส วนประสมทางการตลาดเปน
ปจจัยที่สามารถควบคุมได  และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดล อมเพื่อทําใ ห กิจการอยูรอดหรืออาจเรียกได วาส วนประสมทางการตลาดเปนเคร่ืองมือ

ทางการตลาดท่ีถูกใชเพื่อสนองความตองการของล ูกคากล ุมเป าหมาย  ทําใหลูกคากล ุมเป าหมาย

พอใจและมีความส ุขได 
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2540: 2) การตลาดเปนการกระทํากิจกรรมตางๆ ในทางธุรกิจ

ที่มีผลใหเ กิดการนําส ินคาหรือบริการจากผูผลิตไปส ูผูบริโภคหรือผ ูใช บริการน้ันๆ ใหไดรับความ

พอใจ ขณะเดียวกัน ก็ใหบรรลุวัตถุประสงคของกิจการ 
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จากความหมายดังกล าวสรุปไดวา ส วนประสมทางการตลาด หมายถึง 

องคประกอบทางการตลาดท่ีส งผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผ ูบริโภค ไ ดแก ดานผลิตภัณฑ   
ดานราคา ดานช องทางการจัดจําหน าย ดานการส งเสริมการตลาด 

 2. ส วนประสมทางการตลาด 

ส วนประสมทางการตลาด 4 P’s มีนักวิชาการหลายท านไดให ความหมายไวตาง  ๆ 

กัน ผูวิจัย ไดรวบรวมไวประกอบด วยเคร่ืองมือดังตอไปน้ี 

2.1 ผลิตภัณฑ (Product) 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 224) คุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ  (Product) หรือ

บริการ (Service) หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑหรือบริการใหมีคุณลักษณะที่ดีพรอม สมบูรณ 
เหนือคูแขง และเปนที่ตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด 

ปณิศา  มีจินดา (2553 : 23) ผลิตภัณฑเปนส ิ่งที่เสนอขายโดยธุ รกิจ เพื่อ

ตอบสนองความจําเป นหรือความตองการของล ูกคาใหเกิดความพึงพอใจ เชน บรรจุภัณฑ  สี 

คุณภาพ ตรา บริการและช่ือเสียงของผูชาย (Etzel, Walker and Stanton 2007: 676) การใช เว็บไซต
เปนเคร่ืองมือการตลาดทําใหสามารถเปลี่ยนแปลงการขายจากแบบด้ังเดิมเปนแบบใหม  ก ล าวคือ 

เปลี่ยนจากการตลาดแบบมีผูผลิตหนึ่งรายรายไปยังผ ูบริโภคจํานวนมาก (One-to-Many Format) 

โดยโฆษณาผานส ื่อตาง ๆ มากเป นการขายแบบตัวตอตัว (One-to-One Format) โดยใหทางเลือก

ให กับผูบริโภคอยางเพียงพอท่ีจะพัฒนาและค นหาขอมูลที่ตรงตามความตองการของตน 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ  (2546: 53-55) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่

เสนอขายโดยธุรกิจ  เพื่อสนองความตองการ  ของลูกคาใหพึงพอใจ  ผลิตภัณฑท ี่เสนอขายอาจมี

ตัวตนหรือไม ม ีตัวตนก็ได  ผลิตภัณฑจึง  ประกอบดวย  ส ินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกร หรือ

บุคคล ผลิตภัณฑ ตองมีอรรถประโยชน  มีคุณค า  ในสายตาของล ูกคา  จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑ 
สามารถขายได การกําหนดกลยุทธ ดาน ผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงป จจัยตอไปน้ี  

1. ความแตกตางของผลิตภัณฑ   (Product Differentiation) หรือ ความแตกตาง 

ทางการแข งขัน (Competitive Differentiation) 

2. พิจารณาองคประกอบ  (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ   (Product Component) 

เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ  หรือตราส ินคา เปนตน  

3. การกําหนดตําแหน งผลิตภัณฑ   (Product Positioning) เปนการออกแบบ  

ผลิตภัณฑของบริษัท เพื่อแสดงตําแหนงท ี่แตกตาง และมีคุณค าในจิตใจของลูกคาเป าหมาย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ   (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑม ีลักษณะ  

ใหม และปรับปรุงให ดีขึ้น  (New and Improved) ซึ่งต องคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนอง  

ความตองการของล ูกคาใหดียิ่งข้ึน  

5. กลยุทธ เกี่ยวก ับส วนประสมผลิ ตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ  
(Product Line) 

จากทรรศนะของนักวิชาการกล าวมานั้น  สรุปไดวา  ผลิตภัณฑ  (Product) 

หมายถึง ส ินคาและบริการที่วางขายในรานคาโดยจะตองมี ความหลากหลายของส ินคา ความ

หลากหลายในตราส ินคา ส ินคามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีความทันสมัย ส ินคามีครบทุกชนิดตรงกับ

ความตองการและมีส ินคาตามโอกาสและเทศกาลจําหนาย 

2.2 ราคา (Price) 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 224) กล าวว า ราคา (Price) จะต องกําหนดราคา

ผลิตภัณฑหรือบริการใหเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบก ับคูแขงขัน ตนทุนที่เกิดขึ้น และคุณภาพของ

ผลิตภัณฑหรือบรกิารท ี่ผูบริโภคตองการ 

พิบูล ทีปะปาล (2543: 241) กล าวว า ราคา (Price) เปนองค ประกอบตัวที่สอง

ของสวนประสมการตลาด  และเป นปจจัยที่สําคัญที่นักการตลาดนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการสราง

ยอดขายใหกับบริษัท เพราะราคาเปนปจจัยเพียงตัวเดียวเทานั้น ที่เปนตัวทําใหเกิดรายไดขึ้นมา 

ศุภร เสรีรัตน (2543: 126) กล าววา การตั้งราคาสําหรับส ินคาและบริการเปน
งานที่สําคัญที่มีผลตอความสําเร็จขององคกรที่แสวงหากําไร  และองค กรท่ีไม แสวงหากําไร  ราคา

เปนหนึ่งในส วนประสมทางการตลาดท่ีก อใหเกิดรายได  ในขณะท่ีส วนประสมการตลาดอ่ืนๆ  ที่

เหลืออย ูเปนตนทุน  นักการตลาดจํานวนมากใชการขึ้นราคาเพ่ือเพ่ิมกําไรจํานวนมากในระยะสั้น  

และราคาต่ําสามารถใชเปนอาวุธในการเพ่ิมส วนครองตลาดได  ราคาที่ต่ํากว าราคาของคูแขงขันจะ

เปนการดึงดูดล ูกคารายใหม  และเป ดโอกาสให ธ ุรกิจไดมีการใชเคร่ืองมืออย างมีประสิทธิภ าพ

มากกว า  อย างไรก็ตามราคาต่ําก ็เปนการบีบก ําไรสวนเกินให นอยลง  และมีผลให ก ําไรสุทธิลดลง

ดวย 
ปณิศา  มีจินดา (2553: 23) ราคาเปนจํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่ตองงายเพื่อให

ไดผลิตภัณฑมา (Etzel, Walker and Stanton 2007: 676) ราคาไดรับผลกระทบโดยตรงจากการตลาด

ทางเว็บไซต ผูบริโภคในปจจุบันมีความสามารถท ี่ไรขีดจํากัดในกา รค าหาราคาสําหรับทางเลือก

ตางๆ ซึ่งทําใหผูบริโภคสามารถเจรณาตอรองเพ่ือราคาที่ถูกกวา อํานาจดังกล าวทําใหผูบริโภมีการ

เปลี่ยนแปลงจากการซ้ือสินคาโดยยึดหลักความสะดวกเปนการซื้อส ินคาโดยยึดหลักท่ีราคา 
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ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ  (2546: 53-55) ราคา (Price) หมายถึง  คุณค า
ผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน  ราคาเปนตนทุนของล ูกคา  ผูบริโภคจะเปรียบเท ียบระหวางคุณค า  (Value) 

ผลิตภัณฑ (Product) กับราคา (Price) หากผลิตภัณฑ นั้น มีคุณค าสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจ

ซื้อ ดังนั้น ผูกําหนดกลยุทธ ดานราคาตองคํานึงถึง  คุณค าที่รับรู  (Perceived Value) ในสายตาของ

ล ูกคาซึ่งต องพิจารณาวา  การยอมรับของล ูกคาใน  คุณค าของผล ิตภัณฑวาสูงกวาผล ิตภัณฑนั้น
หรือไม  

จากทรรศนะของนักวิชาการกล าวมานั้น  สรุปไดวา  ราคา (Price) หมายถึง 

มูลค าของส ินคาและบริการที่แสดงออกมาในรูปแบบจํานวนเงินโดยในการศึกษาคร้ังน้ีรานแฟมิล ี่

มาร ทเนนสินคามีราคาเหมาะสม มีป ายแสดงราคาส ินคาอยางชัดเจน มีส ินคาราคาพิเศษในแตละ

ชวง ราคาส ินคาคงทีไมเปล ี่ยนแปลงบ อยๆ 

2.3 การจัดจําหนาย (Place or Distribution) 

พิบูล ทีปะปาล (2541: 260) กล าววา การจัดจําหนาย  (Place or Distribution) 

เปนองค ประกอบตัวที่สามของสวนประสมการตลาด เปนการดําเนินงานของผูบริหารการตลาดเพ่ือ

นําผลิตภัณฑ หรือบริการใหเคลื่อนย ายจากผ ูผลิตไปยังผ ูบริโภค  หรือผ ูใช   ในเวลา และสถานท่ีที่

ล ูกคาตองการ  ในการดําเนินงานดังกล าว  ผูผลิตส วนใหญในป จจุบันจะไม ใช วิธีการจัดจําหน ายไป

ยังผูบริโภคหรือผ ูใช โดยตรงแตเพียงวิธีเดียว  แตจะใชว้ิธีการจัดจําหนายโดยผานช องทางการจัด

จําหนาย (Place or Distribution) หรือคนกลางทางการตลาด  (Marketing Intermediaries) ซึ่งเข ามา

ปฏิบัติหนาท ี่ตางๆ และยังกล าวถึงความสําคัญของการจัดจําหนายอีกวา  การจัดจําหนายเป นปจจัย

สําคัญตอความอยูรอดขององค การ  แมวาผ ูบริหารจะมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
บริการสอดคล องตรงกับความตองการของตลาดเปาหมายอย างดีที่สุด  และกําหนดราคาที่เหมาะสม

แลวก ็ตาม  แตการปฏิบัติการดังกล าวจะไมเกิดผลอันใด  หากไมไดนําผล ิตภัณฑดังกล าววาง

ออกจําหน ายโดยผานช องทางท่ีเหมาะสม  เพื่อใหลูกคาไดซ ื้อผลิตภัณฑท ี่เขาตองการในเวลาและ

สถานท่ีที่ล ูกคาตองการซ้ือ 

ศุภร เสรีรัตน  (2543: 156) ไดให ความหมายวา  การจัดจําหนาย  (Place or 

Distribution) คือ กล ุมขององคกรที่เกี่ยวข องก ันที่ชวยทําใหสินคา  และบริการมีพรอมสําหรับ

บริโภคของลูกคา 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 224) กล าวว า การจัดจําหน ายต องพิจารณาถึงความ

สะดวกสบายในการรับบริการ การสงมอบส ูลูกคา สถานท่ีและเวลาในการส งมอบ กล าวคือลูกคา
ควรจะเขาถึงได งายท่ีสุดเทาที่จะเป นไปได ในเวลาและสถานท่ี ที่ล ูกคาเกิดความสะดวกท่ีสุด การ

เลือกชองทางในการนําส งบริการที่เหมาะสมข้ึนอยูกับลักษณะของบริการแตละประเภท ถาเป นการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 

บริการดานข อมูลสามารถอาศัยเทคโนโลยีติดตอสื่อสารผ านคอมพิวเตอรไดโดยกาเรป ดเว็ บไซต
ติดตอกับล ูกคาและคูคาอื่นๆ เพื่อให เกิดความรวดเร็ว 

ปณิศา มีจินดา (2553: 24) การจัดจําหนายเป นชองทางในการกระจายส ินคา / 

บริการซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมท่ีใชเพื่อเคลื่อนย ายส ินคา / บริการจากองคการไปยัง

ล ูกคาเปาหมายใหสามารถซื้อได  (Hawkins and Mothersbaugh, 2010: 22) การใช เว็บไซตในยุค

ปจจุบันจะช วยใหผูบริโภคสามารถจัดหาข อมูลเพ่ิมขีดความสามารถของผูบริโภคที่จะพิจารณาถึง

ชองทางท่ีเขาตองการท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ โดยเขาสามารถเลือกระหวางผ ูผลิตและผูคาปลีกที่

หลากหลายท่ีขายผลิตภัณฑท ี่คล ายคลึงกันสามารถใช เคร่ืองมือที่เปนตัวแทนซื้อสินคา 
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ  (2546: 53-55) การจัดจําหนาย  (Place) หมายถึง 

โครงสรางของชองทางการจัดจําหน าย  ซึ่ง ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใชเพื่อเคลื่อนย าย

ผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปย ังตลาด  ซึ่ง สถาบันที่นําผลิตภั ณฑ ออกส ูตลาดเปาหมาย  คือ

สถาบันทางการตลาด  ส วนกิจกรรมที่ช วย  ในการกระจายส ินคา  ประกอบดวย  การขนสง  การ

คลังส ินคา และเก็บส ินคาคงคลัง การจัด จําหนายจึงประกอบดวย 2 ส วนดังนี้  

1. ชองทางการจัดจําหน าย  (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทางที่  

ผลิตภัณฑและกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถ ูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด  ในระบบช องทางการจัดจําหนาย  จึง 

ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง และผูบริโภค หรือใช ในทางอุตสาหกรรม 

2. การสนับสนุนการกระจายตัวส ินคาส ูตลาด  (Market Logistics) หมายถึง 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเคลื่อนย ายตัวผลิตภัณฑจา กผูผลิตไปยังผ ูบริโภค  หรือผ ูใช ในทาง  

อุตสาหกรรม การกระจายตัวส ินคาจึงประกอบดวยงานที่สําคัญ ตอไปนี้  

2.1 การเก็บส ินคา และการคลังส ินคา  
2.2 การบริหารสินคาคงเหลือ  

จากทรรศนะของนักวิชาการกล าวมานั้น สรุปไดวา การจัดจําหนาย (Place or 

Distribution) หมายถึง วิธีการที่จะทําให สินคา/บริการของรานแฟมิลี่มาร ทซื้อไดงาย สะดวกท่ีสุดทํา

หรับล ูกคา โดยในการศึกษาคร้ังน้ีรานแฟมิล ี่มาร ทเนน การจัดวางส ินคาเป นระเบียบ พื้นที่และ

สถานท่ีมีความสะอาด พื้นที่และสถานที่มีความปลอดภัย ทําเลที่ตั้งใกล แหลงชุมชน การเดินทาง

สะดวก เปดบริการทุกวัน/ ทุกเวลา 

2.4 การส งเสริมการตลาด (Promotion or Communication) 

พิบูล ทีปะปาล (2543: 281) กล าวว า จากการศึกษาถึงการวางแผนการตัดสินใจ

เกี่ยวก ับองคประกอบของสวนประสมการตลาดมาแล ว  3 ดาน คือ การวางแผนทางดานผลิตภัณฑ   
การวางแผนทางดานการกําหนดรา คา และการวางแผนทางดานการจัดจําหนายจุดม ุงหมายสําคัญ
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กล าวโดยสรุป ก็เพื่อให ผูบริหารนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ ที่เหมาะสม  กําหนด

ราคาที่ยุติธรรม และเพื่อนําผลิตภัณฑ ออกจําหน ายในตลาดเปาหมายอย างดีที่สุด 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 224) กล าวว า การส งเส ริมการตลาด (Promotion) จะ

ชวยกระต ุนให ลูกคาทําตามในสิ่งที่เราคาดหวัง ไดแก การรูจักและตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ  เกิด

ความตองการใชและตัดสินใจซื้อและซื้อมากขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือที่แตกตางก ันในการสงเสริม

พฤติกรรมของลูกคาไดแก การโฆษณา การประชาสัมพ ันธ การ ส งเสริมการขาย การขายโดยใช
พนักงานขาย และการตลาดทางตรง ที่มีคุณสมบัติ ขอดีและขอจํากัดที่แตกตางกัน ดังน้ันจึงตอง

พิจารณาใหเหมาะสมกับความตองการใชงาน รวมถึงความแกตางของผูบริโภคที่ไม เพียงแต มีความ
ตองการในการบริโภคผลิตภัณฑที่มีความแตกตางก ันแลว การบริ โภคสื่อและแนวทางในการ

ตัดสินใจของแตบุคคลก็มีความแตกตางก ันไปดวย  
ปณิศา  มีจินดา (2553: 25) การส งเสริมการตลาดหรือการสื่อสารการตลาดเปน

เคร่ืองมือการสื่อสารเพ่ือสรางความพึงพอใจต อตรา ความคิด หรือบุคคล การใช เคร่ืองมือการ

สื่อสารก็เพื่อแจงข าวสารจูงใจใหเกิ ดความตองการ และเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวา
จะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ตัวอยางเคร่ืองมือสื่อสาร

ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพ ันธ หนวยงานขาย บรรจุภัณฑ  และการสื่อสารอ่ืนๆ  

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ  (2546: 53-55)การส งเสริมการตลาด  (Promotion) 

เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับข อมูลระหวาง ผูขายกับผูซ ื้อ เพื่อสรางทัศนะคติและพฤติกรรมการซ้ือ  

การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทํา การขาย (Personal Selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใช
คน (No Personal Selling) เคร่ืองมือใน การติดตอสื่อสารมีหลายประการ  อาจเลือกใชหนึ่งหรือ

หลายเครื่องมือ  หลายเครื่องมือตองใช  หลักการเลือกใช เคร่ืองมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน  

(Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับล ูกคา  ผลิตภัณฑ 
คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน เคร่ืองมือที่สําคัญมีดังน้ี  

1. การโฆษณา  (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอข าวสารเกี่ยวกับ

องคการ และผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดท ี่ตองมีการจายเงินโดยอุปถัมภรายการ  กลยุทธ ในการ

โฆษณา จะเกี่ยวข องกับ  

1.1 กลยุทธ การสรางสรรค งานโฆษณา  (Creative Strategy) และยุทธวิธี  

การโฆษณา (Advertising Tactics)  

1.2 กลยุทธ ส ื่อ (Media Strategy)  

2. การขายโดยใชพนักงานขาย  (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจ ง
ขาวสาร และการจูงใจตลาดโดยใชบุคคล งานขายน้ีจะเกี่ยวของกับ   
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2.1 กลยุทธ การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling Strategy)  

2.2 การจัดการหนวยงานขาย (Sales Force Management) 

3. การส งเสริมการขาย  (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่  

นอกเหนือจากการโฆษณา  การขายโดยพนักงานขาย  การใหขาวและการประชาสัมพ ันธ  ซึ่ง 

สามารถกระตุนความสนใจ  ทดลองใช หรือการซื้อ  โดยลูกคาขั้นสุดท าย การส งเสร ิมการขายแบง  

ออกเปน  

3.1 การกระตุนผูบริโภค  เรียกวา  การส งเสริมการขายท ี่มุงส ูผูบริโภค  

(Consumer Promotion)  

3.2 การกระตุนคนกลาง  เรียกวา  การส งเสริมการขายท ี่มุงส ูคนกลาง  

(Trade Promotion)  

3.3 การกระตุนพนักงานขาย  เรียกวา การสงเสริมพนักงานขายท่ีมุงเน นสู  
พนักงานขาย (Sales Force Promotion)  

4. การใหขาวและการประชาสัมพ ันธ  (Publicity and Public Relations) การ

ให   ขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับส ินคาหรือบร ิการที่ไมตองมีการจายเงิน  ส วนการ
ประชาสัมพ ันธ  หมายถึง ความพยายามที่ มีการวางแผนโดยองคการหน่ึง  เพื่อสรางทัศนะคติที่ดีตอ
องคการใหเกิดกับ กล ุมใดกล ุมหนึ่ง การใหขาวเปนสวนหนึ่งของการประชาสัมพ ันธ  

5. การตลาดทางตรง  (Direct Marketing) และการตลาดเชื่อมตรง  (Online 

Marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับกล ุมเปาหมาย  เพื่อใหเกิดการตอบสนอง  (Response) โดยตรง 

หรือหมายถึง  วิธีการตาง  ๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ โดยตรงก ับผูซ ื้อ  และทําการ  

ตอบสนองในทันที ประกอบดวย  
5.1 การขายทางโทรศัพท  
5.2 การขายโดยใชจดหมายตรง  

5.3 การขายโดยใชแคตตาล็อค  

5.4 การขายทางโทรทัศน   วิทยุ หรือสิ่งพิมพ ซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรม  

การตอบสนอง เชน ใช คูปองแลกซื้อ เปนตน 

อย างไรก็ตาม ในการบริหารการตลาดสมัยใหม   การใช เคร่ืองมือทางการตลาด  

3ประการ ดังกล าว ยังไมเพียงพอ เหตุผลก็คือวา  ผลิตภัณฑท ี่วางจําหน ายในทองตลาดในปจจุบันมี

มากมาย จนผูซื้อไมสามารถท่ีจะรูจักหรือจดจําผลติภัณฑ ไดทุกชนิด  ผลิตภัณฑของบริษัทลูกคาอาจ

ไมรูจักเลยก็อาจเปนได  ดังนั้นผูบริหารการตลาดจึงจําเปนตองใชเคร่ืองมือทางการตลาดอีกอยาง
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หนึ่ง เพื่อทําหน าที่แนะนําผลิตภัณฑใหเปนที่รูจักกระตุนจูงใจใหเกิดการซ้ือเคร่ืองมือดังกล าวนี้  

เรียกวา “การส งเสริมการตลาด” หรือ “Promotion” 

จากทรรศนะของนักวิชาการกล าวมานั้น  สรุปไดวา  การส งเสริมการตลาด  

(Promotion or Communication) หมายถึง วิธีการติดตอสื่อสารเพื่อแจงข าวสารเกี่ยวกับส ินคา / 

บริการใหลูกคาไดทราบ ไดแก การจัดปายโฆษณาหนาราน พ นักงานชวยเหลือล ูกคาในการให 
ขอมูลเกี่ยวกับส ินคาภายในราน พนักงานขายมีความพยายามขายส ินคา  เชน การกล าววลี  ให ซ ื้อ

ส ินคาอ่ืนดวยท าทางจริงใจ จัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสตางๆ  เชน เทศกาลกินเจ  มีส ินคาประเภทเจ

ตางๆ มาเสนอขาย และการจัดโปรโมชั่นเสนอขายแบบ ลด แลก แจก แถม 

 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจนั้นมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสร างความพึง

พอใจสนับสนุนอยู ดังที่นักวิชาการดานการตลาด ไดให ความหมายดังตอไปน้ี  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน  และคณะ (2539: 365) การจ ูงใจเปนสิ่งเราและความพยาย ามท่ี

จะตองสนองความตองการหรือเป าหมาย  ส วนความพึงพอใจเมื่อมีความตองการไดรับการ

ตอบสนอง ดังนั้นการจูงใจจึงเปนส ิ่งเราเพื่อให ไดผลลัพธ คือ  ความพึงพอใจซึ่งเป นผลล ัพธ   ซึ่งเมื่อ

เกิดแรงจูงใจข้ึนแลวสามารถตอบสนองแรงจูงใจนั้น ผลลัพธ ก็คือ ความพึงพอใจ  

 คอดเลอร และอาร มสตรอง  (Kotler and Armstrong 1999: 572) กล าวถึงความพึงพอใจ

ของลูกคา  (Customer Satisfaction) วาเป นการตัดสินใจของล ูกคาท่ีมีตอการนําเสนอคุณค าทางการ

ตลาด  และทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อนั้นจะเก่ียวของกับรูปแบบส ินคาที่นําเสนอออกมา  และ

เชื่อมโยงไปถึงคว ามคาดหวังของลูกคา  โดยล ูกคาแตละรายอาจจะมีระดับความพ ึงพอใจที่แตกตาง

กัน โดยถ ารูปแบบที่นําเสนอส ินคามีความคาดหวังตํ่า  ล ูกคาจะไมพ ึงพอใจ  แตถาเพิ่มความคาดหวัง

เขาไป ล ูกคาจะพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน  อย างไรก็ตามความคาดหวังยังข ึ้นอยูกับประสบการณการซื้อ

ในอดีตของล ูกคา ความคิดเห็นของเพื่อนและผูที่เกี่ยวของ  รวมท้ังข อมูลของนักการตลาดและคูแขง
ขันที่นําเสนอและสัญญาไว  นักการตลาดจะตองมีความระมัดระวังในเร่ืองดังกล าวเพราะความพ ึง

พอใจของลูกค าเป นสิ่งสําคัญ  

 คอลเลอร (Kotler and Phillip 1999: 36) ความพึงพอใจคือระดับคว ามร ูสึกของบุคคลที่

เปนผลมาจากเปรียบการทํางานของผลิตภัณฑตามที่เห็นหรือเขาใจกับความคาดหวังของบุคคล  

 ไรลี่ (Reilly 1996: 36) ไดให ความหมายของความพึงพอใจของลูกค า  (Customer 

Satisfaction) วาเมื่อล ูกคากลับมาเปนเพื่อนกับเรา  และเมื่อล ูกคาขอบคุณในการรับบริก าร หรือเมื่อ

ล ูกคาตองการส่ังส ินคาหรือบริการเพิ่ม  จากคําตอบเหลาน้ีสามารถสรุปไดวา  ความพ ึงพอใจเปน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

ความสัมพ ันธระหวางรูปแบบ  และความคาดหวังของลูกคา  ถ าผลลัพธ ออกมาเกินความคาดหวัง  

ล ูกคาจะเกิดความพึงพอใจ แตถาไม ไดเปนไปตามความคาดหวัง ล ูกคาจะไมเกิดความพึงพอใจ  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 44-48) ไดรวบรวมความหมายของความพึงพอใจ

ของลูกคา  (Customer Satisfaction) วาเป นระดับความร ูสึกของลูกคาที่มีผลจากการเปรียบเทียบ

ระหวางผลประโยชนจากคุณสมบัติผลิตภัณฑ  หรือการทํางานของผลิตภัณฑ  กับความคาดหวังของ

ล ูกคา ระดับความพึงพอใจของลูกคาจะเกิดจากความแตกต างระหวางผลประโยชนตามผลิตภัณฑ
และความคาดหวังของแตละบุคคล  การคาดหวังเก่ียวของจะตองพยายามสรางความพึงพอใจกับ

ล ูกคาโดยพยายามสรางคุณค าเพ่ิม  (Value Added) การสรางคุณค าเพ่ิมเกิดจากการผลิต  

(Manufacturing) และจากการตลาด (Marketing) รวมท้ังมีการทํางานรวมกันก ับฝายตางๆโดยจัด
หลักการสรางคุณภาพรวม  (Total Quality) คุณค าเกิดจากความแตกตางทางการแขงขัน  

(Competitive differentiation) คุณค าที่มอบใหกับลูกคาจะต องมากกวาต นทุนของล ูกคา  (Cost) 

ตนทุนของลูกคาส วนใหญก็คือ ราคาส ินคา  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543: 19) ราคา (Price) เปนจํานวนเงินที่บุคคลจายเพื่อ
ซื้อส ินคาหรือบริการซึ่งแสดงเปนมูลคา  (Value) ที่ผูบริการจายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนที่
ไดรับจากส ินคาหรือบริการ 

 เคร่ืองมือในการติดตามและการวัดความพึงพอใ จของล ูกคา  เปนวิธีการที่จะติดตามวัด

และคนหาความตองการของล ูกคา  โดยมีจุดม ุงหมายเพื่อสรางความพึงพอใจให ก ับล ูกคา  การสราง

ความพ ึงพอใจใหก ับล ูกคามีปจจัยที่ตองคํานึงถึง คือ 

 1. วิธีการสร างความพึงพอใจโดยการลดตนทุนของล ูกคา (ลดราคา) หรือการเพ่ิมการ

บริการและจุดเดนของส ินคาซึ่งสิ่งนี้จะมีผลทําใหกําไรของบริษัทลดน อยลง 

 2. บริษัทตองสามารถสรางกําไรโดยการผลิตลงทุน  หรือการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ (R&D) 

วิธีการติดตามและวัดความพึงพอใจของลูกคา สามารถวัดได โดยวิธีการ ดังนี ้

 1. ระบบการติเตียนและข อเสนอแนะ  (Complaint and Suggestion System) เปนการ
หาข อมูลท ัศนคติของล ูกคาเก่ียวกับผลิตภัณฑและการทํางานของบริษัท  ปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
และการทํางาน รวมท้ังข อเสนอแนะตางๆ 

 2. การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา  (Customer Satisfaction Surveys) จะเปนการ
สํารวจความพึงพอใจของลูกค า เคร่ืองมือที่ใช มากคือการวิจัยตลาด 
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 3. การเลือกซื้อโดยกล ุมท ี่เปนเปาหมาย  (Ghost shopping) วิธีนี้จะเชิญบุคคลที่คาดว า
จะเปนผูซื้อที่มีศักยภาพ  ให วิเคราะห จุดแข็งและจุดออนในการซ้ือส ินคาของบริษัทและคูแขงขัน  

พรอมทั้งระบ ุปญหาเกี่ยวกับส ินคาหรือบริการ 

 4. การวิเคราะหถึงล ูกคาท่ีสูญเสียไป  (Lost Customer Analysis) จะวิเคราะห หรือ
สัมภาษณลูกคาเดิมที่เปลี่ยนไปใชตราส ินคาอ่ืน เพื่อทราบสาเหตุที่ทําให ลูกคาเปลี่ยนใจ 

 เทพนม เมืองแมน และสวิงสุวรรณ  (2540: 98) ความพ ึงพอใจเปนภาวะของความพึง
พอใจหรือภาวะของการมีอารมณใน ทางบวกที่มีผลเกิดขึ้น  เน่ืองจากการประเมินประสบการณของ
คนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหวางการเสนอใหก ับสิ่งที่ไดรับจะเปนรากฐานแห งความพอใจและไม
พอใจได 
 ธนาภรณ  เมทณีสดุดี (2543: 14) ความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึก ความชอบ ความพึง

พอใจและความตองการของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรูสึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลได รับ
ในสิ่งท ี่ตองการ 

 จากแนวคิดดังกล าว ความพึงพอใจจากของล ูกคา  (Customer Satisfaction) วาเป นการ
ตัดสินใจของล ูกคาท่ีมีตอการนําเสนอคุณค าทางการตลาดและทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อนั้น

เกี่ยวของกับรูปแบบ ของสินคาที่นําเสนออกมา  และเชื่อมโยงไปถึงความคาดหวังของล ูกคา  โดย

ล ูกคาแตละรายอาจจะมีระดับความพ ึงพอใจที่แตกตางโดยถ ารูปแบบที่นําเสนอส ินคามีความ

คาดหวังที่ต่ํา  ล ูกคาจะไมพ ึงพอใจ  แตถาเพิ่มความคาดหวังเขาไปล ูกคาจะพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน  

อย างไรก็ตามความคาดหวัง ยังข้ึนอย ูก ับประสบการณการซื้อในอดีตของล ูกคา  ความคิดเห็นของ

เพื่อนและผูที่เกี่ยวข อง รวมท้ังข อมูลของนักการตลาดและคูแขงขันที่นําเสนอหรือสัญญาไว  นักการ

ตลาดจะตองระมัดระวังในเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาเป นสําคัญ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 อดิสรณ  ธนันชัยทวีโชติ (2550) ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคท่ีมี

ผลตอผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทริไลทในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา 1) กล ุมตัวอยาง

ส วนใหญเปนเพศหญิง  มีอาย ุระหวาง  25-34 ป  สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน /หางร าน รายไดตอเดือนมากกวา  33,001 บาทขึ้นไป  2) การวิเคราะหปจจัย
ดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหน าย  พบวากล ุมตัวอยางมีทัศนคติตอผลิตภัณฑ
โดยรวม ราคาโดยรวม  และ การจัดจําหนายโดยรวม  อย ูในระดับดี  และ ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด พบวา กล ุมตัวอยางมีทัศนคติตอการส งเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 3) 

การวิเคราะหปจจัยดานคุณค าตราส ินคา  พบวา กล ุมตัวอยางมีทัศนคติตอปจจัยดานคุณค าตราส ินคา
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โดยรวม อย ูในระดับดี 4) การวิเคราะหปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต  พบวา กล ุมตัวอยางส วน
ใหญ จะมีรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวมระดับความถ ี่ที่ผูบริโภคดําเนินกิจกรรมในระดับปานกลาง 

5)การวิเคราะหปจจัยดานความพึงพอใจ  พบวา กล ุมตัวอยางมีทัศนคติตอปจจัยดานความพึงพอใจ

โดยรวม อย ูในระดับมีความพึงพอใจ 6) จากการพิสูจนทางสมมติฐาน  เพศ อายุ และอาชีพ  ที่

แตกตางกัน  ส งผลตอความพึงพอใจโดยรวมของผูบรโิภคที่มีตอผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทริไลท
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 อัจฉรี ตันศิริ (2550) บุคลิกภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของผูบริโภค  

Cereal ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามส ว นใหญเปนเพศหญิง  อายุ

ระหวาง 20-26 ป  สมรสแล ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพหลักเปนพนักงานบริษัท  มีรายได
ตอเดือนระหวาง  5,001-10,000 บาท ส วนใหญผูตอบแบบสอบถามเป นผูบริโภคเอง  และตองการ

ประโยชนจากการบริโภค cereal ดานความสะดวกรวดเร็ว ในการรับประทานและ เพื่อสุขภาพที่ดี /มี

คุณค าสารอาหาร ยี่หอ cereal ที่บริโภคบอย  คือ ยี่หอ เนสทเล ส วนใหญรับประทาน  cereal สัปดาห 
ละคร้ัง ในช วงเวลา  7.00-10.00น.สถานท่ีที่รับประทาน  cereal คือ ที่บาน สถานท่ีจําหน าย  cereal ที่

ซื้อมากที่สุด คือ ไฮเปอรมาร เก็ต  ขนาด cereal ที่เลือกซื้อ ขนาดกลาง 150-220 กรัมจากการทดสอบ

สมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05 พบวา (1) การแสวงหาประโยชนจากการบริโภค  cereal มี

ความสัมพ ันธก ับอายุ บุคลิกภาพตามค านิยมของผ ูบริโภคดานผ ูมีมนุษยสัมพ ันธท ี่ดี  บุคลิกภาพตาม

ลักษณะของผูบริโภคดานความเปนตัวขอ งตัวเอง บุคลิกภาพท่ีสะท อนความทันสมัยของผูบริโภค

ดานความมีระเบียบหรือยึดมั่น  และรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานกิจกรรมเกี่ยวกับงาน

อดิเรก (2) จํานวนคร้ังในการรับประทาน  cereal มีความสัมพ ันธก ับรูปแบบการดําเนินชีวิตของ

ผูบริโภคดานความสนใจเก่ียวกับอาหาร (3) สถานท่ีที่รับประทาน  cereal มีความสัมพ ันธก ับระดับ

การศึกษาสูงสุด บุคลิกภาพตามค านิยมของผ ูบริโภคดานผ ูมีมนุษยสัมพ ันธท ี่ดี  และตามลักษณะของ

ผูบริโภคดานการเขาสังคม (4) สถานท่ีจําหน าย cereal ที่ซื้อมากที่สุด มีความสัมพ ันธก ับอายุ  รายได
ตอเดือนบุคลิกภาพตามลักษณะของผูบรโิภคดานความกระฉับกระเฉง  ดานความเปนตัวของตัวเอง 

(5) ขนาดของ cereal ที่ซื้อ มีความสัมพ ันธก ับบุคลิกภาพตามลักษณะของผูบริโภคดานความเปนตัว
ของตัวเอง (6) ชวงเวลาในการรับประทาน  cereal มีความสัมพ ันธก ับอายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด

บุคลิกภาพตามค านิ ยมของผูบริโภคดานผ ูที่คํานึงถึงความคุมคาของเงิน  ตามลักษณะของผูบริโภค

ดานการปรับตัว และรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานกิจกรรมเกี่ยวกับงานอดิเรก 

 กําพล  ตันติปญญาเทพ (2554) พฤติกรรมและป จจัยส วนประสมทางการตลาดท่ีส งผล
ตอการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป ของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวน
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ประสมทางการตลาดดานราคามีผลตอการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปมากท่ีสุด รองลงมาป จจัยดาน

คุณภาพของสังฆทานสําเร็จรูป และป จจัยดานช องทางการจัดจําหน าย 

 สุภมาส ศรีวิบูลย  (2554) พฤติกรรมและป จจัยส วนประสมทางการตลาดท่ีส งผลตอการ

เลือกซื้ออาหารสําเร็นรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานในกรุงเทพมหานคร 

อย ูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด านพบวา ดานช องทางการจัดจําหน ายมากท่ี สุด รองลงมาคือด าน

บุคลากร ราคา การส งเสิรมการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 

ตามลําดับ การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของคนกรุงเทพ 

พบวา ส วนใหญมีเหตุผลในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งคือ ตองการความสะดวกรวดเร็ ว ซึ่งส วน
ใหญ ซื้อสําเร็จรูปแชแข็งจาก Convernience Store หรือรานสะดวกซื้อและอาหารที่ซื้อส วนใหญเปน
อาหารคาว จําพวก อาหารฝร่ังเป นอาหารม้ือเช า ผูท ี่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็ง
สําเร็จรูปคือตนเอง โดยเฉลี่ยมีความถี่ในการซื้อ 2 คร้ังต อสัปดาห  โดยมี คาใชจายในการซื้ออาหาร

แชแข็ง 51-100 บาทตอคร้ัง 

 ปุณยวีร  เรืองพิพัฒน  (2549) ศึกษาเร่ือง  ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อไส กรอกของผ ูบริโภคในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา  

ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญเปนเพศหญิง  อายุระหวาง 20-25 ป  มากท่ีสุด มีสถานภาพโสด  มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี  เปนนักเรียนหรือนักศึกษา  มีรายไดต่ํากว า  15,000 บาทตอเดือน  มี

จํานวนสมาชิกในครอบครัว  3-4 คน และพักอาศัยบานพักส วนตัว ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญ
ชอบรับประทานผลิตภัณฑ ไส กรอกที่ทํามาจากหมู  โดยรับประทานผลิตภัณฑไส กรอกนาน  ๆ คร้ัง 

ในเวลาวาง  และซื้อผลิตภัณฑไส กรอกจากซุปเปอรมาร เก็ต  ซื้อผลิตภัณฑไส กรอกเปนชิ้น  ในราคา

ชิ้นละ 5 บาท โดยซื้อไส กรอกคร้ังละมากกว า  2 ชิ้น เพราะความหิว  ผูที่มีสวนในการตัดสินใจเลือก

ซื้อไส กรอก คือ ตัวผูตอบแบบสอบถามเองเลือกซื้อไส กรอกตามสะดวกไมสนใจตราย ี่หอ  ปจจัยใน

การเลือกซื้อไส กรอก  คือ รสชาติไส กรอก  ลักษณะการรับประทานไส กรอก  ทําเป นไสกรอกทอด  

โดยรวมรับประทานไส กรอกกับเพื่อน  ยี่หอไสกรอกที่รูจัก  คือ ซีพี และนิยมบริโภคไส กรอกย ี่หอซี

พี 

 ผูตอบแบบสอบถามให ความสําคัญตอป จจัย ส วนประสมการตลาดท่ีผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการจัดจําหน ายและ

ให ความสําคัญในระดับปานกลางก ับปจจัยดานผล ิตภัณฑ  และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  

ตามลําดับ (1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ   ให ความสําค ัญกับปจจัยยอย  3 อันดับแรก ไดแก ดานรสชาติ

ของไส กรอกมรีสชาติมาตรฐานทําใหทานซื้อรับประทาน  ยี่หอไสกรอก  ภาพลักษณของตราย ี่หอ
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ปจจัยดานราคา  ให ความสําค ัญกับปจจัยยอย  3 อันดับแรก ไดแก ดานไสกรอกไมแพงกว าอาหาร

ทั่วไปมากนัก  บุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินสามารถที่จะรับประทานไส กรอกได บอยครั้ง  ราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ (2) ปจจัยดานการจัดจําหน าย ให ความสําค ัญกับปจจัยยอย  3 อันดับแรก ไดแก 
ดานหาซ้ือสะดวก มีส ินคาเมื่อตองการ ความรวดเร็วในการใหบริการจูงใจใหทานเลือกซ ื้อไส กรอก  

(3) ปจจัยดานส งเสริมการตลาด  ให ความสําค ัญกับปจจัยยอย  3 อันดับ ไดแก ดานการมีบริการอบ

หรือทอดไส กรอกเพ่ือรับประทานทันทีทําใหทานเลือกซ ื้อ  การมีโปรโมช่ันตาง  ๆ เชนลดราคาไส 
กรอกทําให ทานอยากซื้อไส กรอกรับประทาน และสื่อทางโทรทัศน มีผลตอการเลือกซื้อไส กรอก 

 ศศิธร ล ูสมบูรณ (2552)  การวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑแปรรูปไส 
กรอกของผ ูบริโภค ณ ดีสเคานสโตร ในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยสรุป ไดดังนี้ (1) ปจจัยสวน
บคุคลของผูบริโภคส วนใหญเปนเพศหญิง  มีอาย ุระหวาง  21-30 ป  มีสถานภาพโสด  มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีมีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ล ูกจาง มีรายไดตอ
เดือน 10,000-19,999 บาท (2) พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปไส กรอก  พบวา จะไปซื้อใน

หางฯบิ๊กซีมากท่ีสุด  เหตุผลท่ีเลือกซื้อ  คือ ความชอบส วนตัว  ความถี่ในการซื้อตอสัปดาห   1-2 คร้ัง/

นอยกวา และซื้อในวันเสาร-อาทิตย  ปริมาณน้ําหนักข อง ที่ซื้อ 250-350 กรัมต อแพ็คซื้ออย ูในระดับ

ราคาเฉลี่ย 40-49 บาทตอแพ็ค ประเภทของไส กรอกคือ  บาโลนาหมู-พริก ยี่หอที่ซ ื้อมากที่สุด  คือ ซี

พี (3) ปจจัยทางการตลาดท่ีมีตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปไส กรอก  ของผูบริโภค ณ ดีสเคาน
สโตร ในเขตจังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวมผ ูบริโภคใหความสําคัญอยูในระดับมาก (4) ปจจัยสวน
บุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปไส กรอก  ของผูบริโภค ณ ดีสเคานสโตร  ในเขต

จังหวัดปทุมธานี  พบวาไม มีความสัมพ ันธ  (5) ปจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑแปรรูปไส กรอกของผ ูบริ โภค ณ ดีสเคานสโตร  ในเขตจังหวัดปทุมธานี  พบวา มี

ความสัมพ ันธก ันอยูในระดับปานกลาง 

 ปารีณา เดชฤทธิกุล  (2543) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคไส กรอกปลาดุกรมควัน

ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬส ินธุ ผลการศึกษาพบวา (1) กล ุมตัวอยางส วนมากเปน  เพศ

หญิง รองลงมาเปน เพศชาย มีอาย ุระหวาง  31-40 ปจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีรายได 10,001-

15,000 บาทตอเดือน  และมีอาชีพล ูกจางเอกชนมากท ี่สุด  รองลงมาไดแก  อาชีพรับราชการและ

รัฐวิสาหกิจ  และเจาของกิจการ  ตามลําดับ  (2) กล ุมตัวอยางส วนใหญไมเคยบริโภคไส กรอกปลา

รมควัน  เน่ืองจาก ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับไส กรอกควันราคาแพงกวาไส กรอกหมูและเนื้อวัว  

นอกจากน้ันไสกรอกปลารมควันมีกลิ่นคาว (3) กล ุมตัวอยางซึ่งเคยบริโภคไส กรอกปลารมควัน  

ส วนมากเปนเพศหญิงมากกว าเพศชาย  บริโภคสัปดาห ละ  1 คร้ัง เน่ืองจากมีประโยชนตอสุขภาพ  มี

ไขมันตํ่า และมีโปรตีนสูงส วนมากซ ื้อไส กรอกปลารมควันจากรานแฟรี่มินิมารทมากท่ีสุด บางส วน
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ซื้อจากตลาดสด  และสั่งซื้อจากผ ูขายโดยตรง  โดยมากไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากรานค า  

หรือผ ูแทนจําหนายมากท่ีสุด  และตองการให ปรับปรุงมากท่ีสุดในเร่ืองราคา  รองลงมาไดแก  การ

โฆษณา และสถานที่จําหนาย ตามลําดับ 

 ไขม ุก ชั้นบุญ (2550) ศึกษาเร่ือง ส วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การซื้อไส กรอก  ของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานีกรณีศึกษา  บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี  มาร 
เก็ตต้ิง จํากัด ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญเปนเพศหญิงอายุระ หวาง 21-30 ป  
สถานภาพสมรส /อย ูดวยกัน ระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

รายไดตอเดือน 10,000-15,000 บาท รายจายต อเดือน  5,001-10,000 บาทมีสมาชิกในครอบครัว  3-4 

คน และพักอาศัยคอนโดมิเนียม  เหตุผลท่ีเลือกซื้อไส กรอก  คือ รสชาติอรอย รองลงมา ความหิว 

ปริมาณในการซื้อไส กรอกตอคร้ัง  มากกว า 8 แพ็ค ความถี่ในการซื้อไส กรอกตอสัปดาห   1-2 คร้ัง 

ส วนประสมทางการตลาดท่ีมีตอการซื้อไส กรอก  มีความสําคัญระดับมาก  อันดับแรก คือ ดานการ

ส งเสริมการตลาด  รองลงมาคือ  ดานการจัดจําหน าย  ดานราคา และดานผลิตภัณฑ  การเปรียบเทียบ

ขอมูลพ ื้นฐานสวนบุคคลกับส วนประสมทางการตลาด  พบวา อายุ สถานภาพการสมรส  ระดับ

การศึกษา รายไดตอเดือน  รายจายต อเดือน  ลักษณะที่พักอาศัย  เหตุในการเลือกซื้อท ี่แตกตางกัน  มี

ความคิดเห็นตอส วนประสมทางการตลาดไม แตกตางกัน  เพศชายและเพศหญิง  มีความคิดเห็นตอ
ส วนประสมทางการตลาดแตกตางก ันในดานการจัดจําหนาย  ผูบริโภคที่ประกอบอาชีพแตกตางกัน

และผูบริโภคท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอด านผลิตภัณฑ   และ

ดานการจัดจําหน าย แตกตางกัน ส วนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน  ไมม ีผลตอปริมาณก ารซ้ือ 

และความถี่ในการซื้อไส กรอก 

 ฐิติวัฒน  ตุวพลางกูร  (2550) ศึกษาเร่ือง  ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อลูกชิ้นหมูของผูประกอบการรานก วยเต๋ียวในอําเภอเมืองเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามส วนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุ 40-49 ป  คิดเปนรอยละ  34.0 มี

สถานภาพสมรส  มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา  และผูตอบแบบสอบถามส วนใหญเปน
เจาของกิจการ   ขอมูลทั่วไปของกิจการ  เปดดําเนินกิจการมาแล ว  1-3 ป  รานค าส วนใหญมีล ักษณะ

เปนรานอาหาร  มีจํานวนโต ะสําหรับใหบริการล ูกคา  6-10 โตะ มีพนักงานในราน 1-4 คน และมี

ยอดขายเฉล ี่ยตอเดือนนอยกวา  50,001 บาท ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือลูกช ิ้นหมูของผูตอบ

แบบสอบถาม  ตราส ินคาของลูกชิ้นหมูที่ผูตอบแบบสอบถามใช อยูในปจจุบันใช ล ูกชิ้นนําชัยและ

ลูกชิ้นมังกรเทากัน ราคาลูกชิ้นหมูที่ใช ราคา  111-120 บาท โดยซื้อจากตลาดสด  มีความถี่ในการซื้อ  

3-4 คร้ังต อสัปดาห   ปริมาณในการซื้อส วนใหญซ ื้อคร้ังละ  1-5 กิโลกรัม มีรสพริกไทยเป นรสชาติที่
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ชอบ เน้ือสัมผัสท่ีชอบส วนใหญมีล ักษณะเหน ียวนุม  และบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

ลูกชิ้นของผูตอบแบบสอบถามคือตัวผูตอบแบบสอบถามเอง 

 ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อลูกชิ้นหมู  ไดให ความสําคัญกับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก  มีคาเฉล ี่ย  4.12 ให ความสําคัญตอป จจัยดานการจัดจําหน าย

ปจจัยดานราคา  และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ตามลําดับ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดให 
ความสําค ัญกับปจจัยดานความสดใหม  ปจจัยดานความสะอาด  เทาก ันเปนอันดับแรก  ปจจัยดาน

ความปลอดภัยในการบริโภค  ปราศจากสารเคมีที่มีพิษตอรางกายตามลําดับ ปจจัยดานราคาผูตอบ

แบบสอบถามได ให ความสําค ัญกับปจจัยดานราคาส ินคาต อกิโลกรัมและป จจัยการมีปายบอกราคา
บนบรรจุภัณฑ  ตามลําดับ  ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ  ไดแก 
ปจจัยหาซ ื้อได งาย  สะดวก  ปจจัยมีสินคาไม ขาดตลาด  และปจจัยที่ผูขายม ีความเปนกันเอง  

ตามลําดับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให ความสําคัญ  ไดแก ปจจัยมีการ

ทําป ายชื่อรานให เขากับราน  ปจจัยมีการใหคําแนะนําในการนําเสนอรายการอาหารใหม  ๆ ที่ใช
ลูกชิ้นหมูเปนสวนประกอบ และปจจัยมีการทําป ายรายการอาหารใหกับราน ตามลําดับ 

 เอกชัย สกาวรัตนากุล  (2549) ศึกษาเร่ือง  ปจจัยส วนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อลูกชิ้นปลาของผ ูบริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวาผ ูตอบ

แบบสอบถามส วนใหญเปนเพศหญิง  อายุระหวาง  31-40 ป  สถานภาพสมรส  วุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  อาชีพพนักงานหรือล ูกจางบริษัท  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  5,000-10,000 บาท มี

วัตถุประสงคในการซื้อลูกชิ้นปลาเพื่อนําไปบริโภคเอง  สถานท่ีที่ไปซื้อ คือ ตลาดสด รูปแบบของ

ลูกชิ้นปลาที่ซื้อมากที่สุด  คือ กลม รสชาติที่ชอบที่สุด  คือ รสเค็ม รสสัมผัสท่ีชอบ คือเหนียวนุม  

ความถี่ในการซื้อสัปดาห ละคร้ัง  ราคาเฉล ี่ยตอกิโลกรัมที่ซื้อ  คือ 31-50 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อ คือ ตัวผูบริโภคเอง 

 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อลูกชิ้นปลา  พบวา  ผูตอบ  

แบบสอบถามใหความสําคัญตอป จจัยสวนประสมการตลาดมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหน าย ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ   

ปจจัยย อยในแตละดานที่มีค าเฉลี่ยความสําคัญเปนอันดับแรก  มีดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ   ไดแก 
ความสะอาด  ปจจัยดานราคา  ไดแก  มีปายบอกราคาบนบรรจุภัณฑ   ปจจัยดานช องทางการจัด

จําหนาย ไดแก ความสะอาดของร านคา ปจจัยดานส งเสริมการตลาด ไดแก มีพนักงานแนะนําส ินคา 

 ปญหาในการซื้อลูกชิ้นปลา  พบวาผ ูตอบแบบสอบถามพบปญหาเกี่ยวกับส วนประสม

การตลาดมีคาเฉล ี่ยในระดับปานกลาง  ไดแก ปญหาปจจัยดานผล ิตภัณฑ  ปญหาปจจัยดานราคา
ปญหาปจจัยดานการจัดจําหน าย  และปญหาปจจัยดานการส งเสริมการตลาด  ตามลําดับปญหาย อย
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ในแตละดานที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก  มีดังนี้ ปญหาดานผลิตภัณฑ   ไดแกวิตกกังวลวาลูกชิ้นปลา

อาจจะมีสารพิษหรือสารเคมีผสมอยู  เชน สารบอแรกซ   สารพิษจากปลาป กเปา  ปญหาดานราคา  

ไดแก ไมมีปายบอกราคาบนบรรจุภัณฑ  ปญหาดานช องทางการจัดจําหน าย  ไดแก ไมม ีสถานท่ีจอด

รถ ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ไดแก ไมม ีพนักงานแนะนําสินคา 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาเร่ือง ความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคใน

จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามกับกล ุมตัวอยางแล วนําข อมูลมา

วิเคราะหเพื่อสรุปผลการศึกษา วิธีการดําเนินการผ ูวิจัยไดนําเสนอดังตอไปนี้ 

 1. ประชากรและการส ุมตัวอยาง 

 2. เคร่ืองมือที่ใช ในการวิจัย 

 3. การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและการสุมตัวอยาง 
 1. ประชากร และกล ุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีเคยบริโภค

กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนอย างนอย 1 คร้ัง ซึ่งไม ทราบจํานวนประชากรท ี่แนนอน 

1.2 การเลือกกล ุมตัวอยาง  

กล ุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในที่นี้ หมายถึง ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีเคย

บริโภคกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนอย างนอย 1 คร้ังซึ่งไ ม ทราบจํานวนประชากรท ี่แนนอน 

(Infinite Population) โดยผูวิจัยก ําหนดขนาดตัวอยางโดยใชส ูตรการคํานวณประชากรกล ุมตัวอยาง

แบบไมทราบจานวนประชากร  (กัลยา วาน ิชยบ ัญชา  2545: 26) โดยมีระดับความเชื่อมั่น  95% 

กําหนดความผิดพลาดไมเกิน 5% ไดขนาดกลุมตัวอยาง 385 คน โดยใชส ูตรการคํานวณดังตอไปน้ี 
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  n = ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ  

  e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอย างท่ียอมใหเกิดข ึ้นได  
  Z = คาระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสําค ัญถาระดับความเชื่อมั่น 95% 

หรือระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา Z = 1.96 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 1. ลักษณะเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่ใช ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบซึ่งเป นแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น

เอง โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท ั่วไป เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภ าพ

ส วนบุคคลของผูตอบแบบถามได แก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล ี่ยตอเดือน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ รูปแบบการดําเนินชีวิต ผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐมที่เคยบริโภคกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน แบงออกเปน 3 ดานไดแก ดานกิจกรรม

เกี่ยวกับสุขภาพ ดานความสนใจเก่ียวกับสุขภาพ และดานทัศนคติตอสุขภาพ ซึ่งผ ูวิจัยไดใช มาตรวัด

แบบ Rating Scale 5 ระดับซึ่งมีเกณฑ การใหคะแนนแตละข อดังนี้ 

  เห็นดวยมากท่ีสุด  5 คะแนน  

  เห็นดวยมาก  4 คะแนน   

  เห็นดวยปานกลาง 3 คะแนน  

  เห็นดวยนอย  2 คะแนน  

  เห็นดวยนอยที่ส ุด  1 คะแนน 

ตอนที่ 3 แบบสอบถาม พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของ

ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม เปนลักษณะคําถามปลายปดให เลือกตอบ 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลา

เจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม ซึ่งผ ูวิจัยไดใช มาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับซึ่งมีเกณฑ 
การใหคะแนนแตละข อดังนี้ 

24e

2Z
n

38524(0.05)

2(1.96)
n
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  พึงพอใจมากท่ีสุด  5 คะแนน  

  พึงพอใจมาก  4 คะแนน    

  พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน  

  พึงพอใจน อย  2 คะแนน   

  พึงพอใจน อยที่สุด  1 คะแนน   

 2. การสรางเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ศึกษาคนควารายละเอียดตาง ๆ จากหนังสือ เอกสารทางวิชาก าร ทฤษฎี 

และงานวิจัยตาง ๆ เกี่ยวกับ ความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคใน

จังหวัดนครปฐม ไดแก แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู บริโภค แนวคิด

เกี่ยวกับส วนประสมทางการตลาด แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ตางๆ 

ขั้นที่ 2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามสําหรับการวิจัย โดยนําแนวทางการสราง

แบบสอบถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการกําหนดรูปแบบ ประเด็นขอคําถาม และ

องคประกอบของแบบสอบถาม 

 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถามท ี่ผูวิจัยสรางขึ้นนําไปหาคุณภาพ ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานเคร่ืองมือมือวิจัยใน

ประเด็นที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) พร อมทั้งพิจารณาความ

ถ ูกตองชัดเจนของภาษาท่ีใช โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามเสนอตอผ ูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พรอม

ทั้งขอคําแนะนําในการปรับปรุงแบบสอบถามใหเหมาะสมกับการนําไปใช  โดยกําหนดความ

คิดเห็น ดังนี้ 

 คะแนน +1  สําหรับแบบสอบถามที่มีความตรงเชิงเน้ือหาตามวัตถุประสงค 
 คะแนน 0  สําหรับแบบสอบถามที่ไมแนใจว ามีความตรงเชิงเน้ือหาตามวัตถุประสงค 

 คะแนน -1  สําหรับแบบสอบถามที่ไมมีความตรงเชิงเน้ือหาตามวัตถุประสงค 
 ขั้นที่ 2 นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละข อ แลวนํามาหาดัชนี

ความสอดคล องระหวางข อคําถามกับเนื้อหาตามวัตถุป ระสงค  โดยผูวิจัยเลือกขอที่มีความ
สอดคลองเทากับหรือมากกวา 0.5 จึงแสดงวามีความตรงเชิงเน้ือหา ถ าด ัชนีความสอดคล องต่ํากว า 
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0.5 ตองปรับปรุง (พิสณุ ฟองศรี 2550: 140) และถ าม ีขอเสนอแนะจากผูทรงคุณว ุฒิผูวิจัยก็จะนําข อ
คําถามหรือขอเสนอแนะไปปรับปรุงแก ไข 

ขัน้ที่ 3 วิเคราะห คุณภาพเคร่ืองมือ โดยนําผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิมาคํานวณหา

ดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruence Index) ซึ่งใชส ูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 

 

 IOC = ผลรวมของคะแนนผูเชี่ยวชาญ 

      จํานวนผ ูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

 

ขั้นที่ 4  นําแบบสอบถามท ี่ผานการตร วจสอบจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก ไขแลว
นําไปเสนออาจารย ท ี่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความสมบ ูรณอีกครั้ง  

ขั้นที่ 5  ทดลองใช แบบสอบถาม (Tryout) โดยผูวิจัยไดทําการทดลองใชแบบสอบถาม

กับกล ุมที่ไมใชกล ุมตัวอยางจํานวน 30 คน จากผูบริโภคจังหวัดราชบุรี 

ขั้นที่ 6  วิเคร าะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเก่ียวกับ ความพึง

พอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม  ตามวิธีของครอ

นบาค (Cronbach) โดยใชส ัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-Coefficient) ไดเทากับ 0.916 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยขอ ใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําหนังสือเพื่อขอความ

รวมมือจากผ ูบริโภคกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนในจังหวัดนครปฐมในการเก็บรวบรวมข อมูล 

 2. ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลจากกล ุมตัวอยางจํานวน 385 

คน เดือนกุมภาพ ันธ 2555 

 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได รับการแสดงความคิดเห็นจากล ุมตัวอยาง 

 4. ตรวจสอบความสมบ ูรณของขอคําถามทุก ๆ ขอในแบบสอบถาม 

 5. จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห หาคาทางสถิติ 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูลใช สถิติดังนี้  

 1. ใช สถิติเชิงพรรณนา  
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1.1 ปจจัยสวนบุคคล เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส วนบุคคลของผูตอบ

แบบถาม วิเคราะหโดยใชสถิติ แจกแจงความถี่ และคาร อยละ 

1.2 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีเคยบริโภคกุนเชียงท่ี

ผลิตจากไส คอลลาเจน แบงออกเปน 3 ดานไดแก ดานกิ จกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ ดานความสนใจ

เกี่ยวกับสุขภาพ และดานทัศนคติตอสุขภาพ  วิเคราะหโดยใชสถ ิติคาเฉลี่ย และส วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1.3 พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจงัหวัด

นครปฐม วิเคราะห โดยใชสถิติ แจกแจงความถี่ และคาร อยละ 

1.4 ความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐม วิเคราะหโดยใชสถ ิติคาเฉลี่ย และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผูวิจัยใช เกณฑแปลความหมายคาเฉลี่ย โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 102)  

   เกณฑคาเฉลี่ย  ระดับการแปลความหมาย 

  4.21-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  3.41-4.20 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 

  2.61-3.40 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 

  1.81-2.60 หมายถึง ความพึงพอใจนอย 

  1.00-1.80 หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด 

 2. สถิติเชิงอนุมาน 

เพื่อใช ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

2.1 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีป จจัยส วนบุคคลแตกตางกันมีความพึงพอใจ

ตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนแตกตางกัน วิเคราะหโดยใชสถิติ t-test และ F-test 

2.2 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนมี
ความสัมพ ันธก ับ ความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงที่ผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐม ใช สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบเพียรส ัน (Pearson Correlation) 

 3. พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนมีความสัมพ ันธก ับ ความพึง

พอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม วิเคราะหโดยใชสถิติ        

t-test และ F-test 
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บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของ

ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม เป นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม เป นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข อมูล ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัไดดําเนินการประมวลผลท่ีเก็บไดดวยโปรแกรมวิเคราะห
สถิติสําเร็จรูป ซึ่งแสดงผลการวิจัยในรูปแบบของตารางและการบรรยายประกอลโดยเรียงลําดับ

ผลการวิจัยดังนี้ 

 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 2. รูปแบบการดําเนินชีวิตผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีเคยบริโภคกุนเชยีงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจน แบงออกเปน 3 ดานไดแก ดานกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ ดานความสนใจเก่ียวกับ

สุขภาพ และดานทัศนคติตอสุขภาพ  

 3. พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐม  

 4. ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคใน

จังหวัดนครปฐม 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 156 39.00 

หญิง 244 61.00 

อายุ   

ต่ํากว า 25 ป  12 3.00 

25-35 ป  43 10.75 

36-45 ป  170 42.50 

46-55 ป  130 32.50 

มากกว า 55 ป  45 11.25 

สถานภาพสมรส   

โสด 107 26.75 

สมรส 221 55.25 

หยาร าง/ หมาย/ แยกกันอยู 72 18.00 

ระดับการศึกษา   

ต่ํากว าปริญญาตรี 85 21.25 

ปริญญาตรี 215 53.75 

สูงกวาปริญญาตรี 100 25.00 

อาชีพ   

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 12 3.00 

พนักงานบริษัทเอกชน 152 38.00 

พนักงานรัฐบาล 56 14.00 

คาขาย/รับจางทั่วไป 92 23.00 

ประกอบธุรกิจส วนตัว  52 13.00 

อาชีพอิสระ 36 9.00 

นักเรียน/นักศึกษา - - 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมโดยส วนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

244 คน คิดเปนรอยละ 61.0 และเพศชาย จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.00 

 อายุ พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมโดยส วนใหญอายุระหวาง36-45 ป จํานวน 170 

คน คิดเปนรอยละ 42.50 รองลงมา อายุระหวาง 46-55 ป จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.50 อายุ

มากกว า 55 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.25 อายุระหวาง 25-35 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอย

ละ 10.75 และอายุต่ํากว า 25 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 

 สถานภาพสมรส พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมโดยส วนใหญมีสถานภาพสมรส

แลว จํานวน 221 คน คิดเป นรอยละ 55.25 รองลงมาสถานภาพโสด จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 

26.75 และหยาร าง/ หมาย/ แยกกันอยู จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 

 ระดับการศึกษา พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมโดยส วนใหญมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.75 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 100 คน คิด

เปนรอยละ 25.00 และตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.25 

 อาชีพ พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมโดยส วนใหญประกอบอาชพี พนักงาน

บริษัทเอกชน จํานวน 152 คน คิดเป นรอยละ 38.00 รองลงคาขาย /รับจางทั่วไป จํานวน 92 คน คิด

เปนรอยละ 23.00 พนักงานรัฐบาล จํานวน 56 คน คิดเปนรอย ละ 14.00 ประกอบธุรกิจส วนตัว 

จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.00 อาชีพอิสระ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.00 และขาราชการ /

รัฐวิสาหกิจ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 
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สวนท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีเคยบริโภคกุนเชียงท่ีผลิตจากไ ส
คอลลาเจน แบงออกเปน 3 ดานไดแก ดานกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ ดานความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ 
และดานทัศนคติตอสุขภาพ  
 

ตารางที่ 3 การแสดงคาเฉลี่ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิตผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐมที่เคยบริโภคกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน จํา แนกตามกิจกรรมท่ีส งเสริม

สุขภาพ 

 

กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ  S.D แปลผล 

1. ปรึกษาแพทย เกี่ยวก ับการดูแลตนเองใหมีส ุขภาพดี 4.17 .618 มาก 

2. ตรวจสุขภาพกับแพทย อย างนอยป ละ 1คร้ัง 3.88 .653 มาก 

3. เลือกซื้ออาหารที่ปลอดสารพิษทุกคร้ัง 3.61 .721 มาก 

4. รับประทานอาหารครบ 5 หมูในแตละวัน 3.45 .670 มาก 

5. หลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีไขมันสูง 3.32 .706 ปานกลาง 

6. รับประทานผัก ผลไม  ทุกวัน 3.73 .720 มาก 

7. ออกกําลังกายอย างสมํ่าเสมอและถูกวิธี 3.76 .603 มาก 

8. ฝกท ําสมาธิคร้ังละ 15-20 นาที ทุกวัน 3.57 .683 มาก 

9. นอนอยางนอยวันละ 7-8 ชั่วโมง 3.50 .715 มาก 

10. หาโอกาสไปพ ักผอนตามตางจังหวัดเชน ภูเขา ทะเล 

น้ําตก 

3.47 .714 มาก 

รวม 3.65 0.68 มาก 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมโดยส วนใหญมีทํากิจกรรมท่ีส งเสริม

สุขภาพโดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา การ

ปรึกษาแพทย เกี่ยวก ับการดูแลตนเองใหมีส ุขภาพดี มีค าเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 4.17 รองลงมาตรวจ

สุขภาพกับแพทยอยางนอยป ละ 1คร้ัง  มีค าเฉลี่ยเทากับ 3.88 ออกกําลังกายอย างสมํ่าเสมอและถูกวิธี 

มีคาเฉลี่ยเท ากับ 3.76 รับประทานผัก  ผลไม  ทุกวัน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 เลือกซื้ออาหารท่ีปลอด

สารพิษทุกคร้ัง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 ฝกท ําสมาธิคร้ังละ  15-20 นาที ทุกวัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 

นอนอยางนอยวันละ  7-8 ชั่วโมง ม ีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 หาโอกาสไปพักผอนตามตางจังหวัดเชน  
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ภูเขา ทะเล น้ําตก ม ีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 รับประทานอาหารครบ  5 หมูในแตละวัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.45  และหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีไขมันสูง มีคาเฉลี่ยอย ูในระดับปานกลางเทากับ 3.32 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4 การแสดงคาเฉลี่ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิตผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐมที่เคยบริโภคกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน จําแนกตาม ความสนใจเร่ือง

สุขภาพ 

 

ความสนใจเร่ืองสุขภาพ  S.D แปลผล 

1. การเอาใจใส ในสุขภาพของทานเอง 4.04 0.65 มาก 

2. การเอาใจใส ในสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว 3.93 0.68 มาก 

3. สนใจอานข อมูลท่ีเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอยูเสมอ 3.71 0.70 มาก 

4. สนใจเขาร วมกิจกรรม อบรมความรูเกี่ยวก ับ

สุขภาพ 

3.58 0.76 มาก 

5. สนใจวิธีปฏิบัติตัวให มีชีวิตยืนยาว 3.54 0.74 มาก 

6. สนใจวิธีที่ทําใหสุขภาพด ีดวยการรับประทาน

อาหารอย างถูกหลัก 

3.46 0.83 มาก 

7. สนใจวิธีปฏิบัติตัวให หางไกลจากโรคภัยไข เจ็บ 3.46 0.67 มาก 

8. สนใจวิธีปฏิบัติตัวอยางเหมาะสมเม่ือมีอาการ

เจ็บปวย 

3.94 0.69 มาก 

9. สนใจวิธีการปฏิบัติตัวแนวชีวจิต 3.99 0.56 มาก 

10. สนใจทดลองบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ออก

ใหม สูตลาด 

3.96 0.58 มาก 

รวม 3.76 0.69 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมโดยส วนใหญมี ความสนใจเร่ือง

สุขภาพโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา   การ

เอาใจใส ในสุขภาพของตัวเอง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 4.04 รองลงมา สนใจวิธีการปฏิบัติตัวแนว

ชีวจิต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 สนใจทดลองบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ออกใหม สูตลาด มีคาเฉล ี่ย

เทากับ 3.96 สนใจวิธีปฏิบัติตัวอยางเหมาะสมเม่ือมีอาการเจ็บปวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 การเอาใจ

ใส ในสุขภาพของสมาชิกในคร อบครัว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 สนใจอานข อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ
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อนามัยอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 สนใจเขาร วมกิจกรรม อบรมความรูเกี่ยวก ับสุขภาพ มีคาเฉล ี่ย

เทากับ 3.58 สนใจวิธีปฏิบัติตัวให มีชีวิตยืนยาว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54  และสนใจวิธีที่ทําใหสุขภาพดี

ดวยการรับประทานอาหารอย างถูกหลัก, สนใจวิธีปฏิบัติตัวให หางไกลจากโรคภัยไข เจ็บ มีค าเฉลี่ย
เทากับ 3.46 

 

ตารางที่ 5 การแสดงคาเฉลี่ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิตผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐมที่เคยบริโภคกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับ

เร่ืองสุขภาพ 

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองสุขภาพ  S.D แปลผล 

1. สุขภาพไมดีจะเปนภาระของครอบครัว 4.21 0.59 มากท่ีสุด 

2. กรรมพ ันธุสงผลตอสุขภาพ 3.93 0.53 มาก 

3. สุขภาพจะด ีถาอาศัยอยูในสภาพแวดล อมที่ดี 3.63 0.63 มาก 

4. สุขภาพจะเป นอยางไรขึ้นอยูก ับสิ่งที่ท าน

รับประทาน 

3.53 0.70 มาก 

5. จิตใจท่ีกังวลจะส งผลเสียตอสุขภาพ 3.47 0.70 มาก 

6. ความเครียดทําใหส ุขภาพไมดี 3.65 0.73 มาก 

7. ความเครียดทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ 3.68 0.63 มาก 

8. สามารถคลายเครียดไดดวยการหางานอดิเรกทําให 
เพลิดเพลิน 

3.69 0.61 มาก 

9. เมื่ออายุมากข้ึนยิ่งจําเป นตองใส ใจดูแลสุขภาพมาก

ขึ้น 

3.62 0.61 มาก 

10. การอย ูใกล ชิดกับคนสุขภาพจิตดีจะทําใหส ุขภาพ

ของเราดีดวย 
3.56 0.57 มาก 

รวม 3.70 0.63 มาก 

 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมโดยส วนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

เร่ืองสุขภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา  
สุขภาพไมดีจะเปนภาระของครอบครัว มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดเทากับ 4.21 รองลงมา

กรรมพ ันธุสงผลตอสุขภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 สามารถคลายเครียดไดดวยการหางานอดิเรกทํา
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ให เพลิดเพลิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ความเครียดทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ มีค าเฉลี่ยเทากับ 3.68 

ความเครียดทําใหส ุขภาพไมดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 สุขภาพจะด ีถาอาศัยอยูในสภาพแวดล อมที่ดี มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.63 เมื่ออายุมากข้ึนยิ่งจําเป นตองใส ใจดูแลสุขภาพมากข้ึน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 

การอย ูใกล ชิดกับคนสุขภาพจิตดีจะทําใหส ุขภาพของเราดีดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.56 สุขภาพจะเป น
อย างไรขึ้นอยูก ับสิ่งที่ท านรับประทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และจิตใจท่ีกังวลจะส งผลเสียต อ

สุขภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 3 พฤติกรรมการซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม  
 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของ

ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

 

พฤติกรรมการซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลาเจน จํานวน รอยละ 

เลือกซื้อกุนเชียงแบบ   

กุนเชียงหมู 140 35.00 

กุนเชียงไก  140 35.00 

กุนเชียงปลา 120 30.00 

ความถี่ในการซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน   

ไมเกิน 1 คร้ัง/เดือน 188 47.00 

2 คร้ัง/เดือน 168 42.00 

3 คร้ัง/เดือน 44 11.00 

มูลค าการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน   

ไมเกิน 100 บาท 128 32.00 

101-300 บาท 168 42.00 

301-500 บาท 104 26.00 

มากกว า 500 บาท - - 

สถานท่ีที่ซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน   

ในตลาดสด 108 27.00 

รานในตัวเมือง 152 38.00 

รานริมทางหลวง  80 20.00 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลาเจน จํานวน รอยละ 

รานในงานแสดงส ินคา 56 14.00 

รานค าปลีกขนาดใหญ  4 1.00 

รานสะดวกซื้อ - - 

วัตถุประสงคในการเลือกซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน   

บริโภคเอง  168 42.00 

ผูอ่ืนฝากซื้อ 108 27.00 

ซื้อเป นของฝากผ ูอ่ืน 88 22.00 

นําไปจําหน ายต อ 20 5.00 

นําไปเปนวัตถุดิบของรานอาหาร 16 4.00 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมโดยส วนใหญเลือกซ ื้อกุนเชียงหมูกับ

กุนเชียงไก เทาๆ กัน จํานวน 140 คน คิดเป นรอยละ 35.00 และกุนเชียงปลา จํา นวน 120 คน คิดเปน
รอยละ 30.00 

 ความถี่ในการซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม

โดยส วนใหญซ ื้อ ไม เกิน 1 คร้ัง/เดือน จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.00 รองลงมา 2 คร้ัง/เดือน 

จํานวน 168 คน คิดเป นรอยละ 42.00 และ 3 คร้ัง/เดือน จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 

 มูลคาการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมโดย

ส วนใหญซ ื้อระหว าง 101-300 บาท จํานวน 168 คน คิดเป นรอยละ 42.00 รองลงมาไมเกิน 100 บาท 

จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 และระหวาง 301-500 บาท จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 

26.00 

 สถานท่ีที่ซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมโดย

ส วนใหญซ ื้อจากรานในตัวเมือง จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.00 รองลงมาในตลาดสด จํานวน 

108 คน คิดเปนรอยละ 27.00 รานริมทางหลวง จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.00 รานในงาน

แสดงส ินคา จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.00 และรานค าปลีกขนาดใหญ จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 1.00 

 วัตถุประสงคในการเลือกซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน พบวา ผูบริโภคใน

จังหวัดนครปฐมโดยส วนใหญซ ื้อเพื่อ บริโภคเอง จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมา 
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ผูอ่ืนฝากซื้อ จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.00 ซื้อเป นของฝากผ ูอ่ืน จํานวน 88 คน คิดเปนรอย

ละ 22 .00 นําไปจําหน ายต อ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 และนําไปเปนวัตถุดิบของ

รานอาหาร จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 

 

สวนท่ี 4 ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ กุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัด
นครปฐม 

 

ตารางท่ี 7 การแสดงคาเฉลี่ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามผลิตภัณฑ  
 

ผลิตภัณฑ  S.D แปลผล 

1. รสชาติอรอย 3.97 0.62 มาก 

2. ความสดใหมของกุนเชียง 3.88 0.59 มาก 

3. คุณค าทางโภชนาการทานแลวไมอวนเพราะมี

ไขม ันนอย 

3.72 0.63 มาก 

4. ไมม ีส วนผสมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 3.59 0.65 มาก 

5. ระบุวันหมดอายุให ชัดเจน 3.53 0.61 มาก 

6. น้ําหนักชั่งไดตรงตามท่ีตกลงซื้อ 3.66 0.64 มาก 

7. ระบุส วนประสมของวัตถุดิบชัดเจน 3.70 0.64 มาก 

8. มีเคร่ืองหมายฮาลาล (อาหารอิสลาม) 3.61 0.68 มาก 

9. สีของกุนเชียงนารับประทาน 3.62 0.68 มาก 

10. ไส คอลลาเจนทําให ก ุนเชียงนารับประทาน 3.67 0.71 มาก 

รวม 3.70 0.63 มาก 

 

 จากตารางท่ี 7 พบวา ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของ

ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามผลิตภัณฑ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.70 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา รสชาติอรอย มีคาเฉล ี่ยสูงที่สุดเทากับ 3.97 รองลงมาความ

สดใหมของกุนเชียง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 คุณค าทางโภชนาการทานแลวไมอวนเพราะมีไขมันนอย 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 ระบุส วนประสมของวัตถุดิบชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 ไส คอลลาเจนทํา
ให ก ุนเชียงนารับประทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 น้ําหนักชั่งไดตรงตามท่ีตกลงซื้อ มีค าเฉลี่ยเทากับ 
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3.66 สีของกุนเชียงนารับประทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 มีเคร่ืองหมายฮาลาล (อาหารอิสลาม ) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.61 ไมม ีส วนผสมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 และระบุวัน

หมดอายุให ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.53 

 

ตารางที่ 8 การแสดงค าเฉลี่ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามราคา 

 

ราคา  S.D แปลผล 

1. มีการติดป ายบอกราคาชัดเจน 3.82 0.74 มาก 

2. สามารถตอรองราคาได 3.83 0.71 มาก 

3. มีส วนลดเมือ่ชําระด วยเงินสด 3.82 0.62 มาก 

4. ใช บัตรเครดิตโดยไม เรียกค าธรรมเนียมเพิ่ม 3.82 0.62 มาก 

5. ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 3.80 0.65 มาก 

6. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของส ินคา 3.30 0.74 ปานกลาง 

รวม 3.73 0.68 มาก 

 

 จากตารางท่ี 8 พบวา ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของ

ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามราคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา สามารถตอรองราคาได มีคาเฉล ี่ยสูงที่สุดเทากับ 3.83 รองลงมามี

การติดปายบอกราคาชัดเจน, มีส วนลดเมื่อชําระด วยเงินสด, ใช บัตรเครดิตโดยไมเรียกคาธรรมเนียม

เพิ่ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และราคา

เหมาะสมกับคุณภาพของส ินคา ม ีคาเฉลี่ยอย ูในระดับปานกลางเทากับ 3.30 
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ตารางที่ 9 การแสดงค าเฉลี่ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามช องทางการจัดจําหน าย 

 

ชองทางการจัดจําหนาย  S.D แปลผล 

1. รานอย ูในทําเลที่เขาถึงได สะดวก 3.50 0.67 มาก 

2. รานอย ูในทําเลที่ปลอดภัย 3.47 0.56 มาก 

3. การจัด ตกแตงร านสวยงาม เหมาะสม 3.64 0.65 มาก 

4. สถานท่ีจอดรถ เพียงพอ และสะดวก 3.77 0.71 มาก 

5. มีตระกราและรถเข็นของไวบริการ 3.67 0.59 มาก 

6. ล ูกคาสามารถเลือกหยิบส ินคาได เอง 3.73 0.63 มาก 

7. รานมีบรรยากาศดีและติเคร่ืองปรับอากาศ 3.80 0.60 มาก 

รวม 3.65 0.63 มาก 

 

 จากตารางท่ี 9 พบวา ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของ

ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.65 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา รานมีบรรยากาศดีและติเคร่ืองปรับอากาศ มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 3.80 รองลงมา สถานท่ีจอดรถ เพียงพอ และสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 

ล ูกคาสามารถเลือกหยิบส ินคาได เอง มีคาเฉลี่ยเท ากับ 3.73 มีตระกราและรถเข็นของไวบริการ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 การจัด ตกแตงร านสวยงาม เหมาะสม มีค าเฉลี่ยเทากับ 3.64  รานอย ูในทําเลที่

เขาถึงไดสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 และรานอย ูในทําเลที่ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 
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ตารางที่10 การแสดงคาเฉลี่ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามการส งเสริมการตลาด 

 

การสงเสริมการตลาด  S.D แปลผล 

1. มีการแจกส ินคาตัวอยางใหทดลองชิม 3.80 0.75 มาก 

2. มีการแถมส ินคาอ่ืนที่ล ูกคาไมไดซื้อ 3.40 0.61 มาก 

3. มีการสาธิตวิธีปรุงกุนเชียง 3.53 0.67 มาก 

4. มีพนักงานคอยใหความรูในการเลือกส ินคา 3.17 0.82 ปานกลาง 

5. มีการโฆษณาด วยปายโฆษณาใหญกอนถึงร าน 3.60 0.67 มาก 

6. มีเอกสารแนะนําส ินคา 3.47 0.77 มาก 

รวม 3.50 0.72 มาก 

 

 จากตารางท่ี 10 พบว า ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของ

ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตาม การส งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา มีการแจกส ินคาตัวอยางใหทดลองชิม  มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 3.80 รองลงมา มีการโฆษณาด วยปายโฆษณาใหญกอนถึงร าน มีคาเฉล ี่ย

เทากับ 3.60 มีการสาธิตวิธีปรุงกุนเชียง มีคาเฉลี่ยเท ากับ 3.53 มีเอกสารแนะนําส ินคา มีคาเฉล ี่ย

เทากับ 3.47 มีการแถมส ินคาอ่ืนที่ล ูกคาไมไดซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 และมีพนักงานคอยให
ความรูในการเลือกส ินคาม ีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเทากับ 3.17 
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สวนท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 1 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความพึงพอใจตอ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลาเจนแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามเพศ 

 

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑกุนเชียง
ท่ีผลิตจากไสคอลลาเจน 

เพศ 

t Sig ชาย หญิง 

 S.D  S.D 

1. ดานผลิตภัณฑ  3.77 0.29 3.64 0.31 4.191 .000* 

2. ดานราคา 3.75 0.44 3.72 0.45 .771 .441 

3. ดานช องทางการจัดจําหนาย 3.64 0.49 3.66 0.52 -.449 .654 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.48 0.44 3.51 0.48 -.687 .492 

รวม 3.66 0.25 3.63 0.29 .958 .339 

 

 จากตารางท่ี 11 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจ

ในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพรวมไม แตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจนดานผลิตภัณฑแตกตางกั นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตผูบริโภคใน

จังหวัดนครปฐมท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน

ดานราคา ดานช องทางการจัดจําหน าย และด านการส งเสริมการตลาด ไม แตกตางกัน 
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ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกอายุ  

  

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส

คอลลาเจน 

อายุ  S.D F Sig 

1. ดานผลิตภัณฑ  ต่ํากว า 25 ป  3.23 0.30 8.468 .000* 

 25-35 ป  3.77 0.19   

 36-45 ป  3.73 0.30   

 46-55 ป 3.69 0.33   

 มากกว า 55 ป 3.66 0.30   

 รวม 3.70 0.31   

2. ดานราคา ต่ํากว า 25 ป  3.67 0.54 3.387 .010* 

 25-35 ป  3.94 0.47   

 36-45 ป  3.71 0.44   

 46-55 ป 3.74 0.44   

 มากกว า 55 ป 3.61 0.41   

 รวม 3.73 0.45   

3. ชองทางการจัดจําหน าย ต่ํากว า 25 ป  3.57 0.56 .580 .677 

 25-35 ป  3.65 0.54   

 36-45 ป  3.66 0.52   

 46-55 ป 3.68 0.50   

 มากกว า 55 ป 3.56 0.46   

 รวม 3.65 0.51   

4. การส งเสริมการตลาด ต่ํากว า 25 ป  3.47 0.65 .737 .567 

 25-35 ป  3.57 0.40   

 36-45 ป  3.48 0.46   

 46-55 ป 3.52 0.47   

 มากกว า 55 ป 3.41 0.46   

 รวม 3.50 0.46   
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ตารางที่ 12 (ตอ) 
  

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส

คอลลาเจน 

อายุ  S.D F Sig 

รวม ต่ํากว า 25 ป  3.49 0.24 3.166 .014* 

 25-35 ป  3.73 0.26   

 36-45 ป  3.64 0.28   

 46-55 ป 3.66 0.28   

 มากกว า 55 ป 3.56 0.27   

 รวม 3.64 0.28   

 

 จากตารางท่ี 12 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี อายุแตกตางกันมีความพึงพอใจ

ในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพรวมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี อายุแตกตางกัน มีความ

พึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานผลิตภัณฑ  และดานราคา แตกตางกัน

อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี อายุแตกตางกันมีความพึง

พอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานชองทางการจัดจําหน าย และด านการ

ส งเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน 
 

ตารางที่13 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพรวม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ 
 

ต่ํากวา 25ป 25-35ป 36-45ป 46-55ป มากกวา 55 ป 
3.49 3.73 3.64 3.66 3.56 

ต่ํากว า 25 ป  3.49 - .24330* .15880 .17061* .07284 

25-35 ป  3.73  - .08450 .07269 .17045* 

36-45 ป  3.64   - .01181 .08596 

46-55 ป 3.66    - .09776* 

มากกว า 55 ป 3.56     - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 13 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป ความพึงพอใจ

ในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพรวมนอยกวาผ ูบริโภคท่ีมีอาย ุระหวาง 25-35

ป และอายุระหวาง 46-55ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ี

มีอาย ุระหวาง 25-35 ป และอายุระหวาง 46-55 ป มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจน โดยภาพรวมมากกวาผ ูบริโภคท่ีมีอายุมากกวา 55 ปขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

 

ตารางที่14 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามอายุ 

 

อายุ  
ต่ํากวา 25ป 25-35ป 36-45ป 46-55ป มากกวา 

55 ป 
3.23 3.77 3.73 3.69 3.66 

ต่ํากว า 25 ป  3.23 - .53178* .49314* .45282* .42444* 

25-35 ป  3.77  - .03865 .07896 .10734 

36-45 ป  3.73   - .04032 .06869 

46-55 ป 3.69    - .02838 

มากกว า 55 ป 3.66     - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 14 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม ท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป ความพึงพอใจ

ในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน  ดานผลิตภัณฑ นอยกวาผ ูบริโภคท่ีมีอาย ุระหวาง 25-

35ป  อายุระหวาง 36-45ป อาย ุระหวาง 46-55ป และอายุมากกว า 55 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี15 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามอายุ 

 

อายุ  

ต่ํากวา 25
ป 25-35ป 36-45ป 46-55ป มากกวา 

55 ป 
3.67 3.94 3.71 3.74 3.61 

ต่ํากวา 25 ป  3.67 - .27132 .04608 .07051 .05926 

25-35 ป  3.94  - .22524* .20081* .33058* 

36-45 ป  3.71   - .02443 .10534 

46-55 ป 3.74    - .12977 

มากกว า 55 ป 3.61     - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 15 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ี มีอาย ุระหวาง25-35 ป  มีความพึง

พอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน  ดานราคามากกว ากว าผ ูบริโภคท่ีมี อายุระหวาง 

36-45ป อาย ุระหวาง 46-55ป และอายุมากกว า 55 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ตารางที่16 การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของระดับ ความพึ งพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกสถานภาพ 

 

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลา

เจน 

สถานภาพ  S.D F Sig 

1. ดานผลิตภัณฑ  โสด 3.74 0.33 2.636 .073 

 สมรส 3.66 0.30   

 หยาร าง/หมาย/แยกกัน

อย ู 
3.73 0.30 

  

 รวม 3.70 0.31   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่16 (ตอ) 

 

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลา

เจน 

สถานภาพ  S.D F Sig 

2. ดานราคา โสด 3.74 0.47 6.792 .001* 

 สมรส 3.68 0.41   

 หยาร าง/หมาย/แยกกัน

อย ู 
3.90 0.49 

  

 รวม 3.73 0.45   

3. ชองทางการจัดจําหน าย โสด 3.69 0.52 .474 .623 

 สมรส 3.64 0.49   

 หยาร าง/หมาย/แยกกัน

อย ู 
3.62 0.53 

  

 รวม 3.65 0.51   

4. การส งเสริมการตลาด โสด 3.50 0.48 .169 .845 

 สมรส 3.48 0.45   

 หยาร าง/หมาย/แยกกัน

อย ู 
3.52 0.50 

  

 รวม 3.50 0.46   

รวม โสด 3.67 0.29 2.536 .080 

 สมรส 3.62 0.26   

 หยาร าง/หมาย/แยกกัน

อย ู 
3.69 0.32 

  

 รวม 3.64 0.28   

 

 จากตารางท่ี 16 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มี

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน  เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความพึง

พอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานราคาแตกตางก ันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับ .05  แตผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานผลิตภัณฑ ดานช องทางการจัดจําหน าย และด านการ

ส งเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่17 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานราคา จําแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ  
โสด สมรส 

หยาราง/หมาย/
แยกกันอยู 

3.74 3.68 3.90 

โสด 3.74 - .06104 .15907* 

สมรส 3.68  - .22012* 

หยาร าง/หมาย/แยกกันอยู 3.90   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 17 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีสถานภาพโสด และสมรสแล วมี
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน  ดานราคานอยกวาผูบริโภคที่มี 

สถานภาพหย าร าง/ หมาย/ แยกกันอยู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ตารางที่18 การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจในผ ลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกระดับการศึกษา 

 

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลา

เจน 

ระดับการศึกษา  S.D F Sig 

1. ดานผลิตภัณฑ  ต่ํากว าปริญญาตรี 3.57 0.31 9.106 .000* 

 ปริญญาตรี 3.73 0.31   

 สูงกวาปริญญาตรี 3.73 0.29   

 รวม 3.70 0.31   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70 

ตารางที่18 (ตอ) 

 

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลา

เจน 

ระดับการศึกษา  S.D F Sig 

2. ดานราคา ต่ํากว าปริญญาตรี 3.75 0.44 .199 .820 

 ปริญญาตรี 3.72 0.45   

 สูงกวาปริญญาตรี 3.75 0.46   

 รวม 3.73 0.45   

3. ชองทางการจัดจําหน าย ต่ํากว าปริญญาตรี 3.66 0.51 .244 .784 

 ปริญญาตรี 3.63 0.50   

 สูงกวาปริญญาตรี 3.67 0.52   

 รวม 3.65 0.51   

4. การส งเสริมการตลาด ต่ํากว าปริญญาตรี 3.52 0.51 .278 .757 

 ปริญญาตรี 3.48 0.44   

 สูงกวาปริญญาตรี 3.50 0.48   

 รวม 3.50 0.46   

รวม ต่ํากว าปริญญาตรี 3.63 0.29 .463 .630 

 ปริญญาตรี 3.64 0.27   

 สูงกวาปริญญาตรี 3.66 0.29   

 รวม 3.64 0.28   

 

 จากตารางท่ี 18 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกัน มี

ความพึง พอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพรวมไม แตกตางกัน  เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกันมีความพึง

พอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานผลิตภัณฑแตกตางก ันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  แตผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกันมีความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานราคา ดานช องทางการจัดจําหน าย และด านการ

ส งเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่19 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนด านผลิตภัณฑ  จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา  

ต่ํากวาปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกวา

ปริญญาตรี 
3.57 3.73 3.73 

ต่ํากว าปริญญาตรี 3.57 - .15685* .16041* 

ปริญญาตรี 3.73  - .00356 

สูงกวาปริญญาตรี 3.73   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 19 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมี

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน  ดานผลิตภัณฑ นอยกวาผ ูบริโภคท่ีมี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ตารางที่20 การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกอาชีพ 

 

ความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑกุนเชียงท่ีผลิต

จาก 
ไสคอลลาเจน 

อาชีพ  S.D F Sig 

1. ดานผลิตภัณฑ  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.43 0.58 7.416 .000* 

 พนักงานบริษัทเอกชน 3.70 0.30   

 พนักงานรัฐบาล 3.54 0.29   

 คาขาย/รับจางทั่วไป 3.70 0.27   

 ประกอบธุรกิจส วนตัว 3.83 0.27   

 อาชีพอิสระ 3.77 0.26   

 รวม 3.70 0.31   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี20 (ตอ) 

 

ความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑกุนเชียงท่ีผลิต

จาก 
ไสคอลลาเจน 

อาชีพ  S.D F Sig 

2. ดานราคา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.63 0.48 8.296 .000* 

 พนักงานบริษัทเอกชน 3.60 0.40   

 พนักงานรัฐบาล 3.91 0.47   

 คาขาย/รับจางทั่วไป 3.74 0.48   

 ประกอบธุรกิจส วนตัว 3.73 0.33   

 อาชีพอิสระ 4.02 0.41   

 รวม 3.73 0.45   

3. ชองทางการจัดจําหน าย ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.62 0.50 1.404 .222 

 พนักงานบริษัทเอกชน 3.59 0.47   

 พนักงานรัฐบาล 3.72 0.50   

 คาขาย/รับจางทั่วไป 3.65 0.51   

 ประกอบธุรกิจส วนตัว 3.66 0.49   

 อาชีพอิสระ 3.81 0.64   

 รวม 3.65 0.51   

4. การส งเสริมการตลาด ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.58 0.59 .635 .673 

 พนักงานบริษัทเอกชน 3.46 0.43   

 พนักงานรัฐบาล 3.58 0.54   

 คาขาย/รับจางทั่วไป 3.50 0.46   

 ประกอบธุรกิจส วนตัว 3.47 0.46   

 อาชีพอิสระ 3.51 0.44   

 รวม 3.50 0.46   
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ตารางที่20 (ตอ) 

 

ความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑกุนเชียงท่ีผลิต

จาก 
ไสคอลลาเจน 

อาชีพ  S.D F Sig 

รวม ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.57 0.29 3.641 .003* 

 พนักงานบริษัทเอกชน 3.59 0.25   

 พนักงานรัฐบาล 3.69 0.29   

 คาขาย/รับจางทั่วไป 3.65 0.29   

 ประกอบธุรกิจส วนตัว 3.68 0.26   

 อาชีพอิสระ 3.78 0.29   

 รวม 3.64 0.28   

 

 จากตารางท่ี 20 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี อาชีพ แตกตางกัน มีความพึง

พอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพ รวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี อาชีพแตกต างกัน

มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานผลิตภัณฑ และด านราคาแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี อาชีพ แตกตางกัน มี

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานชองทางการจัดจําหน าย และด าน

การส งเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่21 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ 
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนโดยภาพรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

อาชีพ  

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน

พนักงาน
รัฐบาล 

คาขาย/
รับจาง
ทั่วไป 

ประกอบ
ธุรกิจ
สวนตัว 

อาชีพ
อิสระ 

3.57 3.59 3.69 3.65 3.68 3.78 

ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

3.57 - .02217 .12102 .08335 .11000 .21313* 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

3.59  - .09885* .06117 .08783* .19096* 

พนักงาน

รัฐบาล 

3.69   - .03768 .01102 .09210 

คาขาย/รับจาง

ทั่วไป 

3.65    - .02666 .12978* 

ประกอบธุรกิจ

ส วนตัว 

3.68     - .10312 

อาชีพอิสระ 3.78      - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 21 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี อาชีพข าราชการ /รัฐวิสาหกิจ 

และอาชีพคาขาย / รับจางทั่วไปมี ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน  โดย

ภาพรวมนอยกว าผ ูบริโภคท่ีมีอาชีพอิสระ อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพรวมนอยกวาผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานรัฐบาล 

และอาชีพอิสระ อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่22 การวิเคราะหเปรียบเท ียบเปนรายคู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนด านผลิตภัณฑ  จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

อาชีพ 

 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

พนักงาน
รัฐบาล 

คาขาย/
รับจาง
ทั่วไป 

ประกอบ
ธุรกิจ
สวนตัว 

อาชีพ
อิสระ 

3.43 3.70 3.54 3.70 3.83 3.77 

ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

3.43 - .26930* .10952 .27101* .39744* .33333* 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

3.70  - .15977* .00172 .12814* .06404 

พนักงาน

รัฐบาล 

3.54   - .16149* .28791* .22381* 

คาขาย/รับจาง

ทั่วไป 

3.70    - .12642* .06232 

ประกอบธุรกิจ

ส วนตัว 

3.83     - .06410 

อาชีพอิสระ 3.77      - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 22 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี อาชีพข าราชการ /รัฐวิสาหกิจ มี

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน  ดานผลิตภัณฑ  นอยกวาผ ูบริโภคท่ีมี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คาขาย /รับจางทั่วไป ประกอบธุรกิจส วนตัว และอาชีพอิสระ  อย างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน  ดานผลิตภัณฑ มากก วาผ ูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงาน

รัฐบาล และอาชีพประกอบธุรกิจส วนตัว อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีอาชีพ พนักงานรัฐบาล มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน  ดานผลิตภัณฑ นอยกวาผ ูบริโภคท่ีมีอ าชีพค าขาย /รับจางทั่วไป 

อาชีพประกอบธุรกิจส วนตัว และอาชีพอิสระอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   ส
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 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีอาชีพ คาขาย /รับจางทั่วไป มีความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานผลิตภัณฑ นอยกวาผ ูบริโภคท่ีมีอาชีพประกอบธุ รกิจ

ส วนตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 23 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนด านราคา จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

อาชีพ 

 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

พนักงาน
รัฐบาล 

คาขาย/
รับจาง
ทั่วไป 

ประกอบ
ธุรกิจ
สวนตัว 

อาชีพ
อิสระ 

3.63 3.60 3.91 3.74 3.73 4.02 

ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

3.63 - .02522 .28274* .11775 .10577 .39815* 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

3.60  - .30796* .14297* .13099 .42337* 

พนักงาน

รัฐบาล 

3.91   - .16498* .17697* .11541 

คาขาย/รับจาง

ทั่วไป 

3.74    - .01198 .28039* 

ประกอบธุรกิจ

ส วนตัว 

3.73     - .29238* 

อาชีพอิสระ 4.02      - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 23 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีอาชีพขาราชการ /รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย/รับจางทั่วไป และอาชีพประกอบธุรกิจส วนตัว มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจน ดานราคานอยกวาผูบริโภคที่มีอาชีพอิสระ อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

   ส
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 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุ นเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน  ดานราคานอยกวาผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานรัฐบาล 

คาขาย/รับจางทั่วไป และอาชีพอิสระอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีอาชีพ พนักงานรัฐบาล มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน  ดานราค ามากกว าผ ูบริโภคท่ีมีอาชีพคาขาย /รับจางทั่วไป และ

อาชีพประกอบธุรกิจส วนตัว อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคกุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลาเจนมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจท่ีมีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลาเจนของ ผูบริโภคในจังหวัด
นครปฐม 

 

ตารางที่ 24 ความสัมพ ันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลา

เจนกับความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐม 

 

รูปแบบการดําเนินชีวิตของ
ผูบริโภค 

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลาเจน แปลผล 

r Sig. 

กิจกรรมท่ีส งเสริมสุขภาพ .249** .000 มีความสัมพ ันธเชิง

บวกในระดับต่ํามาก 

ความสนใจเร่ืองสุขภาพ .241** .000 มีความสัมพ ันธเชิง
บวกในระดับต่ํามาก 

ความคิดเห็นเก่ียวกับสุขภาพ .307** .000 มีความสัมพ ันธเชิง
บวกในระดับต่ํามาก 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตารางท่ี 24 พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค กุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนมีความสัมพ ันธก ับความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคใน

จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยท่ีกิจกรรมท่ีส งเสริมสุขภาพของผ ูบริโภค

กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนมีความสัมพ ันธเชิงบวกในระดับต่ํามากกับ ความพ ึงพอใจที่มีตอ

   ส
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กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

 ความสนใจเร่ืองสุขภาพ ของผูบริโภค กุนเชียงที่ผลิตจากไส คอลลาเจนมีความสัมพ ันธ
เชิงบวกในระดับต่ํามากกับ ความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคใน

จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับสุขภาพของผูบริโภคกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนมีความสัมพ ันธ 
เชิงบวกในระดับต่ํามากกับ ความพึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคใน

จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลาเจนมีความสัมพันธกับ ความพึงพอใจ
ท่ีมีตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

 

ตารางที่25 การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามรูปแบบของกุนเชียง 

 

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลา

เจน 

รูปแบบของกุนเชียง  S.D F Sig 

1. ดานผลิตภัณฑ  กุนเชียงหมู 3.73 0.26 11.826 .000* 

 กุนเชียงไก  3.60 0.27   

 กุนเชียงปลา 3.77 0.38   

 รวม 3.70 0.31   

2. ดานราคา กุนเชียงหมู 3.79 0.51 4.135 .017* 

 กุนเชียงไก  3.65 0.41   

 กุนเชียงปลา 3.76 0.40   

 รวม 3.73 0.45   

3. ชองทางการจัดจําหน าย กุนเชียงหมู 3.69 0.53 1.317 .269 

 กุนเชียงไก  3.66 0.51   

 กุนเชียงปลา 3.59 0.48   

 รวม 3.65 0.51   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 25 (ตอ) 

 

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลา

เจน 

รูปแบบของกุนเชียง  S.D F Sig 

4. การส งเสริมการตลาด กุนเชียงหมู 3.59 0.51 4.340 .014* 

 กุนเชียงไก  3.43 0.43   

 กุนเชียงปลา 3.47 0.44   

 รวม 3.50 0.46   

รวม กุนเชียงหมู 3.70 0.31 6.549 .002* 

 กุนเชียงไก  3.58 0.26   

 กุนเชียงปลา 3.65 0.24   

 รวม 3.64 0.28   

 

 จากตารางท่ี 25 พบวา พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนจําแนกตาม

รูปแบบของกุนเชียงทีแตกตางกัน มีความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียง

ที่ผลิตจากไส คอลลาเจนจําแนกตามรูปแบบของกุนเชียงทีแตกตางกันมีความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียง

ที่ผลิตจากไส คอลลาเจนดานผลิตภัณฑ ดานราคา และด านการส งเสริมการตลาด แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนจําแนกตาม

รูปแบบของกุนเชียง ทีแตกตางกัน มีความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดาน

ชองทางการจัดจําหน าย ไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ตารางที่ 26 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพรวม จําแนกตามรูปแบบของกุนเชียง 

 

รูปแบบของกุนเชียง 

 

กุนเชียงหมู กุนเชียงไก กุนเชียงปลา 
3.70 3.58 3.65 

กุนเชียงหมู 3.70 - .11856* .05410 

กุนเชียงไก  3.58  - .06446 

กุนเชียงปลา 3.65   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 26 พบวา ผูบริโภคใน จังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจนรูปแบบกุนเชียงหมูมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน

โดยภาพรวมมากกวาผ ูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนรูปแบบกุนเชียง

ไก อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ตารางที่ 27 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามรูปแบบของกุนเชียง 

 

รูปแบบของกุนเชียง 

 

กุนเชียงหมู กุนเชียงไก กุนเชียงปลา 
3.73 3.60 3.77 

กุนเชียงหมู 3.73 - .13429* .03524 

กุนเชียงไก  3.60  - .16952* 

กุนเชียงปลา 3.77   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 27 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจนรูปแบบกุนเชียงหมูมีความพึงพอใจในผลิต ภัณฑ ก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน

ดานผลิตภัณฑ  มากกว าผ ูบริโภค ที่มีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนรูปแบบ

กุนเชียงไก อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



81 

 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน

รูปแบบกุนเชียงไ ก มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ด านผลิตภัณฑ  
นอยกวาผ ูบริโภค ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนรูปแบบกุนเชียงปลาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่28 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานราคา จําแนกตามรูปแบบของกุนเชียง 

 

รูปแบบของกุนเชียง 

 

กุนเชียงหมู กุนเชียงไก กุนเชียงปลา 
3.79 3.65 3.76 

กุนเชียงหมู 3.79 - .15424* .03056 

กุนเชียงไก  3.65  - .11468* 

กุนเชียงปลา 3.76   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 28 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจนรูปแบบกุนเชียงหมูมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน

ดานราคา มากกวาผ ูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนรูปแบบกุนเชียงไก 
อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน

รูปแบบกุนเชียงไก มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ด านราคา นอยกวา
ผูบริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนรูปแบบกุนเชียงปลาอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ตารางที่29 การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามความถี่ในการซื้อกุนเชี ยงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจน 

 

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลาเจน 

ความถ่ีในการซื้อ
กุนเชียง 

 S.D F Sig 

1. ดานผลิตภัณฑ  ไมเกิน1 คร้ัง/เดือน 3.74 0.31 7.016 .001* 

 2 คร้ัง/เดือน 3.63 0.28   

 3 คร้ัง/เดือน 3.76 0.36   

 รวม 3.70 0.31   

2. ดานราคา ไมเกิน1 คร้ัง/เดือน 3.77 0.46 3.612 .028* 

 2 คร้ัง/เดือน 3.66 0.42   

 3 คร้ัง/เดือน 3.81 0.47   

 รวม 3.73 0.45   

3. ชองทางการจัดจําหน าย ไมเกิน1 คร้ัง/เดือน 3.69 0.50 1.518 .221 

 2 คร้ัง/เดือน 3.63 0.50   

 3 คร้ัง/เดือน 3.55 0.54   

 รวม 3.65 0.51   

4. การส งเสริมการตลาด ไมเกิน1 คร้ัง/เดือน 3.58 0.50 5.530 .004* 

 2 คร้ัง/เดือน 3.43 0.42   

 3 คร้ัง/เดือน 3.41 0.44   

 รวม 3.50 0.46   

รวม ไมเกิน1 คร้ัง/เดือน 3.69 0.28 6.676 .001* 

 2 คร้ัง/เดือน 3.59 0.27   

 3 คร้ัง/เดือน 3.63 0.28   

 รวม 3.64 0.28   

 

 จากตารางท่ี 29 พบวา พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนจําแนกตาม

ความถี่ในการซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนที่แตกตางกันมีความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนจําแนกตาม ความถี่ในการซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนที่แตกตางกัน มีความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา และด านการส งเสริมการตลาด แตกตาง ก ันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต
พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนจําแนกตาม ความถี่ในการซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนที่แตกตางกันมีความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานชองทางการ

จัดจําหนาย ไม แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี30 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพรวม จําแนกตามความถี่ในการซื้อกุนเชียง 

 

ความถี่ในการซื้อกุนเชียง 

 

ไมเกิน1 ครั้ง/เดือน 2 ครั้ง/เดือน 3 ครั้ง/เดือน 
3.69 3.59 3.63 

ไมเกิน1 คร้ัง/เดือน 3.69 - .10609* .06258 

2 คร้ัง/เดือน 3.59  - .04351 

3 คร้ัง/เดือน 3.63   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 30 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจนไมเกิน1 คร้ัง/เดือนมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน

โดยภาพรวม มากกว าผ ูบริโภค ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน 2 คร้ัง/เดือน 

อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางที่31 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามความถี่ในการซื้อกุนเชียง 

 

ความถี่ในการซื้อกุนเชียง  
ไมเกิน1 ครั้ง/เดือน 2 ครั้ง/เดือน 3 ครั้ง/เดือน 

3.74 3.63 3.76 

ไมเกิน1 คร้ัง/เดือน 3.74 - .10973* .02534 

2 คร้ัง/เดือน 3.63  - .13506* 

3 คร้ัง/เดือน 3.76   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

  จากตารางท่ี 31 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจนไมเกิน1 คร้ัง/เดือนมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลา เจน

ดานผลิตภัณฑ  มากกว าผ ูบริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน 2 คร้ัง/เดือน 

อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนไม 2
คร้ัง/เดือนมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ี ผลิตจากไส คอลลาเจน ด านผลิตภัณฑ  นอยกวา
ผูบริโภค ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน 3 คร้ัง/เดือน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 32 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานราคา จําแนกตามความถี่ในการซื้อกุนเชียง 

 

ความถี่ในการซื้อกุนเชียง  
ไมเกิน1 ครั้ง/เดือน 2 ครั้ง/เดือน 3 ครั้ง/เดือน 

3.77 3.66 3.81 

ไมเกิน1 คร้ัง/เดือน 3.77 - .11212* .03578 

2 คร้ัง/เดือน 3.66  - .14791* 

3 คร้ัง/เดือน 3.81   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางท่ี 32 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจนไมเกิน1 คร้ัง/เดือนมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน

ดานราคา มากกวาผ ูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน 2 คร้ัง/เดือน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนไม 2
คร้ัง/เดือนมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนด านราคา นอยกวาผ ูบริโภ ค

ที่มีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน 3 คร้ัง/เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

 

ตารางที่ 33 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน  ดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตาม ความถี่ในการ

ซื้อกุนเชียง 

 

ความถ่ีในการซื้อกุนเชียง  
ไมเกิน1 ครั้ง/เดือน 2 ครั้ง/เดือน 3 ครั้ง/เดือน 

3.58 3.43 3.41 

ไมเกิน1 คร้ัง/เดือน 3.58 - .14767* .17094* 

2 คร้ัง/เดือน 3.43  - .02327 

3 คร้ัง/เดือน 3.41   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 33 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจนไมเกิน1 คร้ัง/เดือนมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน

ดานการสงเสริมการตลาดมากกว าผ ูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิต จากไส คอลลาเจน 2 

คร้ัง/เดือน และ 3 คร้ัง/เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางที่ 34 การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตาม มูลคาการซ้ือกุนเชียง ที่ผลิต 

จากไส คอลลาเจน 

 

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลาเจน 

มูลคาการซื้อ
กุนเชียง  S.D F Sig 

1. ดานผลิตภัณฑ  ไมเกิน 100 บาท 3.67 0.28 7.980 .000* 

 101-300 บาท 3.65 0.26   

 301-500  บาท 3.80 0.39   

 รวม 3.70 0.31   

2. ดานราคา ไม เกิน 100 บาท 3.80 0.48 6.557 .002* 

 101-300 บาท 3.64 0.37   

 301-500  บาท 3.80 0.49   

 รวม 3.73 0.45   

3. ชองทางการจัดจําหน าย ไมเกิน 100 บาท 3.70 0.51 1.522 .219 

 101-300 บาท 3.66 0.51   

 301-500  บาท 3.58 0.49   

 รวม 3.65 0.51   

4. การส งเสริมการตลาด ไมเกิน 100 บาท 3.58 0.50 4.194 .016* 

 101-300 บาท 3.49 0.47   

 301-500  บาท 3.40 0.39   

 รวม 3.50 0.46   

รวม ไมเกิน 100 บาท 3.69 0.28 2.827 .060 

 101-300 บาท 3.61 0.27   

 301-500  บาท 3.64 0.29   

 รวม 3.64 0.28   

 

 จากตารางท่ี 34 พบวา พฤ ติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนจําแนกตาม

มูลค าการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนที่แตกตางกันมีความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจาก

   ส
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ไส คอลลาเจนจําแนกตาม มูลค าการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนที่แตกตางกัน มีความพึง

พอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานผลิตภัณฑ ดานราคา และด านการส งเสริม

การตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนจําแนกตาม มูลค า การซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนที่แตกตางกัน มีความพึง

พอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานชองทางการจัดจําหน าย ไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 35 การวิเคราะหเปรียบเทยีบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามมูลคาการซ้ือกุนเชียง 

 

มูลคาการซื้อกุนเชียง  
ไมเกิน 100 บาท 101-300 บาท 301-500 บาท 

3.67 3.65 3.80 

ไมเกิน 100 บาท 3.67 - .02187 .12428* 

101-300 บาท 3.65  - .14615* 

301-500  บาท 3.80   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 35 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจน ไมเกิน 100 บาท และระหวาง 101-300 บาทมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียง

ที่ผลิตจากไส คอลลาเจนด านผลิตภัณฑ นอยกวาผ ูบริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ื อกุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนระหวาง 301-500 บาท อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางที่36 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานราคา จําแนกตามมูลคาการซ้ือกุนเชียง 

 

มูลคาการซื้อกุนเชียง  
ไมเกิน 100 บาท 101-300 บาท 301-500 บาท 

3.80 3.64 3.80 

ไมเกิน 100 บาท 3.80 - .16158* .00020 

101-300 บาท 3.64  - .16178* 

301-500  บาท 3.80   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 36 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจน ไมเกิน 100 บาท มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน

ดานราคามากกวาผ ูบริโภค ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนระหวาง 101-300 

บาท อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน 

ระหวง 101-300 บาทมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ด านราคานอย

กวาผ ูบริโภค ที่มีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนระหวาง 301-500  บาท อย า งมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่37 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน  ดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตาม มูลคาการซ้ือ

กุนเชียง 

 

มูลคาการซื้อกุนเชียง  
ไมเกิน 100 บาท 101-300 บาท 301-500  บาท 

3.58 3.49 3.40 

ไมเกิน 100 บาท 3.58 - .08805 .17588* 

101-300 บาท 3.49  - .08784 

301-500  บาท 3.40   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   ส
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 จากตารางท่ี 37 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิ ต

จากไส คอลลาเจน ไมเกิน 100 บาท มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน

ดานราคามากกวาผ ูบริโภค ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนระหวาง 301-500  

บาท อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ตารางที่ 38 การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของ ระดับ ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนของผูบริโภคในจงัหวัดนครปฐม จําแนกตาม สถานท่ีที่ซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจน 

 

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิต 

สถานท่ีที่ซื้อกุนเชียงท่ี

ผลิตจากไส คอลลาเจน 
 S.D F Sig 

1. ดานผลิตภัณฑ  ในตลาดสด 3.59 0.26 8.261 .000* 

 รานในตัวเมือง 3.73 0.29   

 รานริมทางหลวง 3.67 0.36   

 รานในงานแสดงส ินคา 3.84 0.29   

 รานค าปลีกขนาดใหญ 3.90 0.00   

 รวม 3.70 0.31   

2. ดานราคา ในตลาดสด 3.76 0.49 2.946 .020* 

 รานในตัวเมือง 3.73 0.42   

 รานริมทางหลวง 3.61 0.42   

 รานในงานแสดงส ินคา 3.86 0.45   

 รานค าปลีกขนาดใหญ 3.58 0.10   

 รวม 3.73 0.45   

3. ชองทางการจัดจําหน าย ในตลาดสด 3.62 0.54 .463 .763 

 รานในตัวเมือง 3.69 0.48   

 รานริมทางหลวง 3.64 0.53   

 รานในงานแสดงส ินคา 3.63 0.49   

 รานค าปลีกขนาดใหญ 3.50 0.58   

 รวม 3.65 0.51   
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ตารางที่38 (ตอ) 

 

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิต 

สถานท่ีที่ซื้อกุนเชียงท่ี

ผลิตจากไส คอลลาเจน 
 S.D F Sig 

4. การส งเสริมการตลาด ในตลาดสด 3.49 0.46 1.367 .245 

 รานในตัวเมือง 3.54 0.49   

 รานริมทางหลวง 3.45 0.44   

 รานในงานแสดงส ินคา 3.46 0.43   

 รานค าปลีกขนาดใหญ 3.13 0.25   

 รวม 3.50 0.46   

รวม ในตลาดสด 3.62 0.30 2.100 .080 

 รานในตัวเมือง 3.67 0.27   

 รานริมทางหลวง 3.59 0.29   

 รานในงานแสดงส ินคา 3.70 0.23   

 รานค าปลีกขนาดใหญ 3.53 0.23   

 รวม 3.64 0.28   

 

 จากตารางท่ี 38 พบวา พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนจําแนกตาม

สถานท่ีที่ซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนท ี่แตกตางกันมีความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายด าน พบวา พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนจําแนกตามสถานที่ที่ซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนท ี่แตกตางกันมีความพึง

พอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานผลิตภัณฑ ดานราคาแตกตางก ันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 แตพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนจําแนกตามสถานที่ที่ซื้อ

กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนท ี่แตกตางกันมีความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลา

เจนดานชองทางการจัดจําหน าย และด านการส งเสริมการตลาดไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 

ตารางท่ี 39 การวิเคราะห เปรียบเท ียบเปนรายคู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานผลิตภัณฑ จําแนกตามมูลค าการซ้ือกุนเชียง 

 

มูลคาการซื้อ
กุนเชียง  

ในตลาด
สด 

รานในตัว
เมือง 

รานริม
ทางหลวง 

รานใน
งานแสดง
สินคา 

รานคาปลีก
ขนาดใหญ 

3.59 3.73 3.67 3.84 3.90 

ในตลาดสด 3.59 - .14376* .07981 .25767* .31481* 

รานในตัวเมือง 3.73  - .06395 .11391* .17105 

รานริมทางหลวง 3.67   - .17786* .23500 

รานในงานแสดง

ส ินคา 
3.84    - .05714 

รานค าปลีกขนาด

ใหญ  
3.90  

 

  - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 39 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจน ในตลาดสด มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ด าน

ผลิตภัณฑนอย กวาผ ูบริโภค ที่มีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน จากร านในตัว

เมือง รานในงานแสดงสินคา และรานค าปลีกขนาดใหญอย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ราน

ในตัวเมือง และรานริมทางหลวง  มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลา เจน

ดานผลิตภัณฑ นอยกวาผ ูบริโภค ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนจาก รานใน

งานแสดงส ินคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 40 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานราคาจําแนกตามมูลคาการซ้ือกุนเชียง 

 

มูลคาการซื้อ
กุนเชียง  

ในตลาด
สด 

รานในตัว
เมือง 

รานริม
ทางหลวง 

รานใน
งานแสดง
สินคา 

รานคาปลีก
ขนาดใหญ 

3.76 3.73 3.61 3.86 3.58 

ในตลาดสด 3.76 - .03692 .15139* .09921 .18056 

รานในตัวเมือง 3.73  - .11447 .13612* .14364 

รานริมทางหลวง 3.61   - .25060* .02917 

รานในงานแสดง

ส ินคา 
3.86    - .27976 

รานค าปลีกขนาด

ใหญ  
3.58  

 

  - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 40 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ี ผลิต

จากไส คอลลาเจน ในตลาดสด มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ด าน

ราคามากกวาผ ูบริโภค ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนจากรานริมทางหลวง

อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุน เชียงที่ผลิตจากไส คอลลาเจน ราน

ในตัวเมือง และรานริมทางหลวง  มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน

ดานราคาน อยกวาผูบริโภค ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนจากรานในงาน

แสดงส ินคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่41 การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตาม วัตถุประสงคในการเลือกซื้อ

กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน 

 

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิต 

จากไสคอลลาเจน 

วัตถุประสงคในการ
เลือกซื้อกุนเชียง  S.D F Sig 

1. ดานผลิตภัณฑ  บริโภคเอง 3.68 0.30 7.273 .000* 

 ผูอ่ืนฝากซื้อ 3.67 0.33   

 ซื้อเป นของฝากผ ูอ่ืน 3.66 0.27   

 นําไปจําหน ายต อ 4.04 0.31   

 นําไปเปนวัตถุดิบของ

รานอาหาร 

3.75 0.26 
  

 รวม 3.70 0.31   

2. ดานราคา บริโภคเอง 3.67 0.39 8.210 .000* 

 ผูอ่ืนฝากซื้อ 3.68 0.46   

 ซื้อเป นของฝากผ ูอ่ืน 3.94 0.49   

 นําไปจําหน ายต อ 3.83 0.48   

 นําไปเปนวัตถุดิบของ

รานอาหาร 

3.48 0.13 
  

 รวม 3.73 0.45   

3. ชองทางการจัดจําหน าย บริโภคเอง 3.63 0.49 1.137 .338 

 ผูอ่ืนฝากซื้อ 3.70 0.51   

 ซื้อเป นของฝากผ ูอ่ืน 3.69 0.55   

 นําไปจําหน ายต อ 3.48 0.49   

 นําไปเปนวัตถุดิบของ

รานอาหาร 

3.55 0.50 
  

 รวม 3.65 0.51   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่41 (ตอ) 

 

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิต 

จากไสคอลลาเจน 

วัตถุประสงคในการ
เลือกซื้อกุนเชียง  S.D F Sig 

4. การส งเสริมการตลาด บริโภคเอง 3.47 0.43 1.434 .222 

 ผูอ่ืนฝากซื้อ 3.56 0.49   

 ซื้อเป นของฝากผ ูอ่ืน 3.52 0.51   

 นําไปจําหน ายต อ 3.43 0.47   

 นําไปเปนวัตถุดิบของ

รานอาหาร 

3.30 0.36 
  

 รวม 3.50 0.46   

รวม บริโภคเอง 3.61 0.25 2.481 .043* 

 ผูอ่ืนฝากซื้อ 3.65 0.29   

 ซื้อเป นของฝากผ ูอ่ืน 3.70 0.30   

 นําไปจําหน ายต อ 3.69 0.25   

 นําไปเปนวัตถุดิบของ

รานอาหาร 

3.52 0.27 
  

 รวม 3.64 0.28   

 

 จากตารางท่ี 41 พบวา พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนจําแนกตา ม

วัตถุประสงคในการเลือกซื้อกุนเชียง ที่ผลิตจากไส คอลลาเจนที่แตกตางกัน มีความพ ึงพอใจที่มีตอ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนจําแนกตามวัตถุประ สงค ในการ

เลือกซื้อกุนเชียง ที่ผลิตจากไส คอลลาเจนที่แตกตางกัน มีความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนดานผลิตภัณฑ ดานราคาแตกตางก ันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตพฤติกรรม

การซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนจําแนกตามวัตถุประสงคในการเลือกซื้ อกุนเชียงที่ผลิตจาก

ไส คอลลาเจนที่แตกตางกันมีความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานชองทางการ

จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดไม แตกตางกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 42 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน  โดยภาพรวม จําแนกตาม วัตถุประสงคในการเลือกซื้อ

กุนเชียง 

 

วัตถุประสงคในการ
เลือกซื้อกุนเชียง  

บริโภคเอง 
ผูอื่นฝาก
ซื้อ 

ซื้อเปน
ของฝาก
ผูอื่น 

นําไป
จําหนาย
ตอ 

นําไปเปน
วัตถุดิบของ
รานอาหาร 

3.61 3.65 3.70 3.69 3.52 

บริโภคเอง 3.61 - .03784 .08929* .08128 .09174 

ผูอ่ืนฝากซื้อ 3.65  - .05145 .04344 .12958 

ซื้อเป นของฝากผ ูอ่ืน 3.70   - .00801 .18103* 

นําไปจําหน ายต อ 3.69    - .17302 

นําไปเปนวัตถุดิบของ

รานอาหาร 

3.52  

 

  - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี  42 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจน เพื่อบริโภคเองมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดย

ภาพรวมนอยกว าผ ูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนเพื่อซื้อเป นของฝาก

ผูอ่ืน อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน เพื่อ

ซื้อเป นของฝากผ ูอ่ืน มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพรวม

มากกว าผ ูบริโภค ที่มีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส ค อลลาเจนเพ่ือนําไปเปนวัตถุดิบของ

รานอาหารอย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 43 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน  ดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามวัตถุประสงคในการเลือก

ซื้อกุนเชียง 

 

วัตถุประสงคในการ
เลือกซื้อกุนเชียง  

บริโภคเอง 
ผูอื่นฝาก
ซื้อ 

ซื้อเปน
ของฝาก
ผูอื่น 

นําไป
จําหนาย
ตอ 

นําไปเปน
วัตถุดิบของ
รานอาหาร 

3.68 3.67 3.66 4.04 3.75 

บริโภคเอง 3.68 - .01058 .01732 .35905* .06905 

ผูอ่ืนฝากซื้อ 3.67  - .06673 .36963* .07963 

ซื้อเป นของฝากผ ูอ่ืน 3.66   - .37636* .08636 

นําไปจําหน ายต อ 4.04    - .29000* 

นําไปเปนวัตถุดิบ

ของรานอาหาร 

3.75  

 

  - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 43 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจน เพ่ือบริโภคเอง  เพื่อผ ูอ่ืนฝากซื้อ  และซื้อเป นของฝากผ ูอ่ืน มีความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ด านผลิตภัณฑ  นอยกวาผ ูบริโภค ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือ

กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนเพื่อนําไปจําหน ายต ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน เพื่อ

นําไปจําหน ายต อ มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ด านผลิตภัณฑ 
มากกว าผ ูบริโภค ที่มีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนเพ ื่อนําไปเปนวัตถุดิบของ

รานอาหารอย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 44 การวิเคราะหเปรียบเทียบเป นรายค ู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน  ดานราคาจําแนกตามวัตถุประสงคในการเลือกซื้อ

กุนเชียง 

 

วัตถุประสงคใน
การเลือกซื้อ
กุนเชียง 

 
บริโภคเอง 

ผูอื่นฝาก
ซื้อ 

ซื้อเปน
ของฝาก
ผูอื่น 

นําไป
จําหนาย
ตอ 

นําไปเปน
วัตถุดิบของ
รานอาหาร 

3.67 3.68 3.94 3.83 3.48 

บริโภคเอง 3.67 - .00628 .27354* .15536 .19048 

ผูอ่ืนฝากซื้อ 3.68  - .26726* .14907 .19676 

ซื้อเป นของฝาก

ผูอ่ืน 

3.94   - .11818 .46402* 

นําไปจําหน ายต อ 3.83    - .34583* 

นําไปเปนวัตถุดิบ

ของรานอาหาร 

3.48  

 

  - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 44 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมี พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจน เพ่ือบริโภคเอง และเพื่อผูอ่ืนฝากซื้อ มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจนด านราคานอยกวาผ ูบริโภค ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน

เพื่อซื้อเป นของฝากผ ูอ่ืน อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ี ผลิตจากไส คอลลาเจน เพื่อ

ซื้อเป นของฝากผ ูอ่ืน และเพื่อนําไปจําหน ายต อ มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจน ด านราคานอย กวาผ ูบริโภค ที่มีพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนเพื่อ

นําไปเปนวัตถุดิบของรานอาหารอย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 45 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีป จจัยส วนบุคคล
แตกตางกันมีความพ ึงพอใจตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน

แตกตางกัน 

 

1.1 เพศ  

1.2 อายุ  

1.3 สถานภาพ  

1.4 ระดับการศึกษา  

1.5 อาชีพ  

สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคกุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนมีความสัมพ ันธก ับความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงที่ผลิต

จากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

 

2.1 กิจกรรมท่ีส งเสริมสุขภาพ  

2.2 ความสนใจเร่ืองสุขภาพ  

2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับสุขภาพ  

สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนมี
ความสัมพ ันธก ับความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงที่ผลิตจากไส คอลลา

เจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

 

3.1 รูปแบบของกุนเชียง  

3.2 ความถี่ในการซื้อกุนเชียง  

3.3 มูลคาการซ้ือกุนเชียง  

3.4 สถานท่ีที่ซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน  

3.5 วัตถุประสงคในการเลือกซื้อกุนเชียง  
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การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)  

 การวิเคราะหปจจัยภายนอก  

 โอกาส  

 1. จัดจําหนายท่ีจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป นแหลงเล้ียงหมู เลี้ยงไก  และเลี้ยงปลา 

 2. นครปฐมเปนจังหวัดท องเท่ียว ซึ่งมีนักท องเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ และส วน
ใหญ นักท องเท่ียวจะนิยมเดินทางโดยรถยนตสวนตัวมีสัดส วนถ ึงร อยละ 81.05 

 3. ส งเสริมรายไดให ก ับชุมชนเพื่อกอให เกิดอาชีพ  

 4. ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 อุปสรรค  

 1. มีคูแขงทางการตลาดสูง  

 2. กระแสการบริโภคอาหารมังสวิรัติและชีวจิตอาจทําใหมีการบริโภค เน้ือสัตวลดลง  

 การวิเคราะหปจจัยภายใน  

 จุดแข็ง  

 1. กุนเชียงท่ีผลิตจาก ไส รีเจเนอเรตคอลลาเจน เปน เปลือกไส กรอกชนิดทานไดผลิต

จากคอลลาเจนไมตองลอกออก ไมสงผลกระทบกับรสชาติ เกาะติดเน้ือได เปนอยางดี มีความคงตัว 

และรูปรางสม่ําเสมอ ให ล ักษณะเน้ือสัมผัสกรอบ แนน  

 2. แหลงวัตถุดิบมีในท องถิ่น ส งเสริมผ ูหมู เลี้ยงปลา เลี้ยงไก  เปนตน  

 3.  ไส รีเจเนอเรตคอลลาเจน 

 จุดออน  

 1.  คานิยมของผูบริโภคท่ีติ ดกับรูปแบบของกุนเชียง  ในเร่ืองของรสชาติ  หวาน เกินไป 

ไขมันมากและราคาแพง  

 2. มีอายุการเก็บรักษาที่สั้นเพราะไมไดใส สารกันบูด  

 3. เทคโนโลยีในการผลิต อุปกรณ  เคร่ืองมือในกระบวนการผลิต  

 4. ไส รีเจเนอเรตคอลลาเจนสงผลใหตนทุนแพงขึ้น 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของ

ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม  มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค

กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนในจังหวัดนครปฐม  (2) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม (3) ศึกษาความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม  (4) ศึกษาเปรียบเทียบความพ ึงพอใจที่มีตอ กุนเชียงท่ี

ผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามป  จจัยส วนบุคคล  (5) ศึกษา

ความสัมพ ันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนกับความ

พึงพอใจท ี่มีตอ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม  และ (6) ศึกษา

ความสัมพ ันธระหวาง พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลา เจนกับความพ ึงพอใจที่มีตอ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีเคยบริโภค

กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนอย างนอย 1 คร้ัง จํานวน 385 คน เคร่ืองมือที่ใช ในการวิจัยครั้งนี้

ไดแก  แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเลือกใช สถิติ คา
รอยละ  สถ ิติคาเฉลี่ย และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และ F-test และสถิติสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ แบบเพียรส ัน (Pearson Correlation) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภค

ในจังหวัดนครปฐมสรุปผลการศึกษาวิจัยไดดังนี้ 

 1. ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมโดยส วนใหญเปนเพศหญิง อาย ุระหวาง 36-45 ป 
สถานภาพสมรสแล ว ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

 2. รูปแบบการดํา เนินชีวิตผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีเคยบริโภคกุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจน 
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2.1 ดานการ ทํากิจกรรมท่ีส งเสริมสุขภาพ การปรึกษาแพทย เกี่ยวก ับการดูแล

ตนเองใหมีส ุขภาพดี มีค าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาตรวจสุขภาพกับแพทย อย างนอยป ละ  1 คร้ัง ออก

กําลังกายอย างสมํ่า เสมอและถูกวิธี รับประทานผัก  ผลไม  ทุกวัน เลือกซื้ออาหารที่ปลอดสารพิษทุก

คร้ัง ฝกทําสมาธิคร้ังละ  15-20 นาที ทุกวัน นอนอยางนอยวันละ  7-8 ชั่วโมง หาโอกาสไปพ ักผอน
ตามตางจังหวัดเช น  ภูเขา ทะเล น้ําตก รับประทานอาหารครบ  5 หมูในแตละวัน และหลีกเลี่ยง

อาหารที่มีไขมันสูง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

2.2 ความสนใจเร่ืองสุขภาพ การเอาใจใส ในสุขภาพของตัวเอง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

รองลงมา สนใจวิธีการปฏิบัติตัวแนวชีวจิต  สนใจทดลองบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ออกใหมสู
ตลาด  สนใจวิธีปฏิบัติตัวอย างเหมาะสมเม่ือมีอาการเจ็บปวย  การเอาใจใส ในสุขภาพของสมาชิกใน

ครอบครัว  สนใจอานข อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอยูเสมอ  สนใจเข าร วมกิจกรรม  อบรมความรู
เกี่ยวกับสุขภาพ  สนใจวิธีปฏิบัติตัวให มีชีวิตยืนยาว  และสนใจวิธีที่ทําใหสุขภาพดีดวยการ

รับประทานอาหารอย างถูกหลัก, สนใจวิธีปฏิบัติตัวให หางไกลจากโรคภัยไข เจ็บ  

2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองสุขภาพ สุขภาพไมดีจะเปนภาระของครอบครัว มี

คาเฉลี่ยอย ูในระดับมากท่ีสุด รองลงมากรรมพ ันธุสงผลตอสุขภาพ สามารถคลายเครียดไดดวยการ

หางานอดิเรกทําให เพลิดเพลิน  ความเครียดทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ  ความเครีย ดทําใหส ุขภาพไมดี  
สุขภาพจะดีถาอาศัยอยูในสภาพแวดล อมที่ดี  เมื่ออายุมากข้ึนยิ่งจําเป นตองใส ใจดูแลสุขภาพมากข้ึน  

การอย ูใกล ชิดกับคนสุขภาพจิตดีจะทําใหส ุขภาพของเราดีดวย  สุขภาพจะเป นอยางไรขึ้นอยูก ับสิ่งที่

ทานรับประทาน  และจิตใจท่ีกังวลจะส งผลเสียตอสุขภาพ ตามลําดับ 

 3. พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐมโดยส วนใหญเลือกซ ื้อกุนเชียงหมูกับกุนเชียงไก เทาๆ กัน ซื้อไมเกิน 1 คร้ัง/เดือน มูลคา
การซื้อระหวาง 101-300 บาท ซื้อจากร านในตัวเมือง โดยส วนใหญซ ื้อเพื่อบริโภคเอง   
 4. ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคใน

จังหวัดนครปฐมภาพรวมอย ูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พ ึงพอใจตอราคามากที่สุด 

รองลงมาดานผล ิตภัณฑ ดานช องทางการจัดจําหน าย และด านการส งเสริมการตลาด โดยในแตละ

ดานมีรายละเอียดดังนี ้
4.1 ดานผลิตภัณฑ  ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑกุนเชียงที่ผลิต

จากไสคอลลาเจนในประเด็น รสชาติอรอย มากท่ีสุด รองลงมาความสดใหมของกุนเชียง คุณค าทาง

โภชนาการทานแลวไมอวนเพราะมีไขม ันนอย ระบุส วนประสมของวัตถุดิบชัดเจน ไสคอลลาเจน
ทําใหกุนเชียงนารับประทาน น้ําหนักชั่งได ตรงตามท่ีตกลงซื้อ สีของกุนเชียงนารับประทาน มี
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เคร่ืองหมายฮาลาล (อาหารอิสลาม) ไมม ีส วนผสมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และระบุวันหมดอายุให 
ชัดเจน  

4.2 ดานราคา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑกุนเชียงที่ผลิตจาก

ไสคอลลาเจนในประเด็นสามารถตอรองราคาได มากท่ีสุด รองลงมามีการติดปายบอกราคาชัดเจน , มี

ส วนลดเมื่อชําระด วยเงินสด, ใช บัตรเครดิตโดยไมเรียกคาธรรมเนียมเพิ่ม ราคาเหมาะสมกับปริมาณ

ของสินคา และราคาเหมาะสมกับคุณภาพของส ินคา  
4.3 ดานช องทางการจัดจําหนาย ผูบริโภค ในจังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑกุนเชียงที่ผลิตจากไสคอลลาเจนในประเด็น รานมีบรรยากาศดีและติดเคร่ืองปรับ อากาศมาก

ที่สุด รองลงมา สถานท่ีจอดรถ เพียงพอ และสะดวก ล ูกคาสามารถเลือกหยิบส ินคาได เอง มีตระกรา
และรถเข็นของไวบริการ การจัด ตกแตงร านสวยงาม เหม าะสม รานอย ูในทําเลที่เขาถึงได สะดวก 

และรานอย ูในทําเลที่ปลอดภัย  

4.4 ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงที่ผลิตจากไสคอลลาเจนของในประเด็น มีการแจกส ินคาตัวอยางใหทดลองชิม รองลงมา มีการ

โฆษณาดวยปายโฆษณาใหญกอน ถึงร าน มีการสาธิตวิธีปรุงกุนเชียง มีเอกสารแนะนําส ินคา มีการ

แถมส ินคาอ่ืนที่ล ูกคาไมไดซื้อ และมีพนักงานคอยใหความรูในการเลือกส ินคา 
 5. ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีอายุและอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพรวมแตก ต างกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 แตผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีเพศสถานภาพสมรส และระดับการศึกษาแตกตางกัน

มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดยภาพรวมไม แตกตางกัน 
 6. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคกุนเชียงที่ผลิตจากไส คอลลา เจนมี

ความสัมพ ันธเชิงบวกระดับต่ํามากกับความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของ

ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 7. พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานรูปแบบกุนเชียง ความถี่ใน

การซื้อ และวัตถุประสงคในการเลือกซื้อมีความสัมพ ันธก ับความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม แตพฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลา

เจนดานมูลค าการซ้ือ และสถานท่ีที่ซื้อกุนเชียงไม ม ีความสัมพ ันธก ับความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงท่ี

ผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภค

ในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยครั้งน้ีมีประเด็นที่นาสนใจซึ่งจะนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

 1. พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลา เจนของผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐมโดยส วนใหญเลือกซ ื้อกุนเชียงหมูกับกุนเชียงไก เทาๆ กัน ซื้อไมเกิน 1 คร้ัง/เดือน มูลคา
การซื้อระหวาง 101-300 บาท ซื้อจากรานในตัวเมือง โดยส วนใหญซ ื้อเพื่อบริโภคเอง ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากรานจัดจําหนายในตัวเมืองมีความนาเชื่อถือในการเลือกผลิตภัณฑมาจัดจําหน าย รวมทั้ง

ความหลากหลายของตราส ินคาต าง ๆ ความสะดวกสบาย จึงทําใหผูบริโภคส วนใหญเลือกจะไปซื้อ

กุนเชียงท่ีแหงนั้น ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติวัฒน ตุวพลางกูร (2550) ศึกษาเร่ือง 

ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ ตัดสินใจซื้อลูกชิ้นหมูของผูประกอบการรานก วยเต๋ียวใน

อําเภอเมืองเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการซ้ือลูกช ิ้นหมูของผูตอบแบบสอบถาม  ตรา

ส ินคาของลูกชิ้นหมูที่ผูตอบแบบสอบถามใชอยูในปจจุบันใช ล ูกชิ้นนําชัยและลูกชิ้นมังกรเทากัน  

ราคาลูกชิ้นหมูที่ใช ราคา  111-120 บาท โดยซื้อจากตลาดสด  มีความถี่ในการซื้อ  3-4 คร้ังต อสัปดาห   
เชนเดียวกับงานวิจัยของพรรษมณฑ   ตันประเสริฐ (2550 ) ศึกษาเก่ียวก ับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑก ุนเชียงปลาของผูบริโภคในอําเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี ผลการศึกษาพบวา กล ุมตัวอยางเคยซื้อผลิตภัณฑก ุนเชียงหมูมากท่ีสุด รองลงมากุนเชียงไก 
และกุนเชียงปลา มีความถ่ีในการซื้อ 2 คร้ัง/เดือน โดยเฉล่ียตอคร้ังไม เกิน 100 บาท สถานท่ีซื้อ

ผลิตภัณฑก ุนเชียงบอยที่ส ุด คือ ในตลาดสดและมีจุดมุงหมายในการซื้อเพื่อบริโภคเอง 

 2. ความพึงพอใจใ นผลิตภัณฑ ก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคใน

จังหวัดนครปฐมภาพรวมอย ูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พ ึงพอใจตอราคามากที่สุด 

รองลงมาดานผล ิตภัณฑ ดานช องทางการจัดจําหน าย และด านการส งเสริมการตลาด  จากผล

การศึกษาพบวาสอดคลองกับปุณยวีร  เรืองพิพัฒน (2549) ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ี

มีผลตอการตัดสินใจซื้อไส กรอกของผ ูบริโภคในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามให ความสําคัญตอป จจัยสวนประสมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก  ไดแก ปจจัยดานราคา  และปจจัยดานการจัดจําหน ายและใหความสําคัญ

ในระดับปานกลางก ับปจจัยดานผล ิตภัณฑ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

2.1 ดานผลิตภัณฑ  พบวา ผูบริโภคในจงัหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนในประเด็น รสชาติอรอย มากท่ีสุด รองลงมาค วามสด
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ใหม ของก ุนเชียง ซึ่งจากผลการศึกษาอธิบายไดวา ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน โดย

ปกติผลิตมาจากเน้ือสัตว เชน เนื้อหมู เน้ือปลา และเน้ือไก  เปนตน แลวนํามาผสมกับเคร่ืองปรุง เช น 

น้ําตาล เกลือ ซีอ๊ิว เหล าจีน นําไปบรรจุไส แลวทําใหแหง ในขณะที่ไส รีเจเนอเรตคอลลาเจน ซึ่งเปน
เปลือกไส กรอกชนิดทานไดผลิตจากคอลลาเจนไม ตองลอกออก ไมสงผลกระทบกับรสชาติ 

เกาะติดเน้ือได เปนอย างดี มีความคงตัว และรูปรางสม่ําเสมอ ให ล ักษณะเน้ือสัมผัสกรอบ แนน จึง

ทําใหรสชาดของอาหารคงสภาพเดิมซึ่งส งผลตอความพ ึงพอใจของผูบริโภคไดเปนอยางดี 

2.2 ดานราคา พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนในประเด็นสามารถตอรองราคาได มากท่ีสุด รองลงมามีการติดปาย

บอกราคาชัดเจน ทั้งนี้โดยส วนใหญการจัดจําหนาย กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนโดยส วนใหญ
จะม ุงตลาดสด หรือผ ูคาปลีกรายย อยมากกวาที่จะม ุงตลาดค าปลีกขนาดใหญ ดังนั้นในขณะท่ี

ผูบริโภคต องการซื้อผลิตภัณฑ สามารถเจรจาตอรองกับเจาของรานไดตามสะดวก ซึ่งการต้ังราคา 

หรือการกําหนดราคา ผลิตภัณฑหรือบริการใหเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบก ับคูแขงขัน ตนทุนที่
เกิดขึ้น และคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการที่ผูบริโภคตองการ (ฉัตยาพร เสมอใจ 2550: 224) 

2.3 ชองทางการจัดจําหน าย พบวา  ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจ

ในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนในประเด็น รานมีบรรยากาศดีและติดเคร่ืองปรับ 

อากาศมากที่สุด รองลงมา สถานท่ีจอดรถ เพียงพอ และสะดวก ทั้งนี้ ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนสามารถจัดเป นผลิตภัณฑที่เปนของฝากได สําหรับในจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่มี

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนจําหน ายในปริมาณมาก รวมทั้งความมีชื่อเสียงของสินคา 
อีกทั้งจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดท องเท่ียว และเปนทางผานไปยังอีกหลายจังหวัด ดังนั้นผูบริโภค

จึงมักจะแวะพัก เลือกซื้อของฝากท่ีจําหน ายในจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิต

จากไส คอลลาเจน โดยปกติผูบริโภคจะเลือกซื้อผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนจากร าน

ที่จําหน ายในตัวเมือง เนื่องจาก มีความนาเชื่อถือในการเลือกผลิตภัณฑมาจัดจําหน าย รวมทั้งความ

หลากหลายของตราส ินคาต าง ๆ ความสะดวกสบาย จึงทําใหผูบริโภคส วนใหญเลือกจะไปซื้อ

กุนเชียงท่ีแหงนั้น  สอดคลองกับแนวคิดของชูชัย  สมิทธิไกร (2553: 94) การเลือกแหลงซื้ อส ินคา
ผูบริโภคจะพิจารณาว าซื้อส ินคาหรือบริการจากแหลงใด ซึ่งแหล งที่จะซื้อนั้นมีอยูดวยกันหลาย

รูปแบบ ไม วาจะเปนรานค าปลีก หางสรรพส ินคา ตลาดสด รานสะดวกซื้อ เปนตน การเลือกแหล ง
ที่จะซื้อเป นการเปรียบเทียบโดยอาศัยเกณฑ ในการประเมินซึ่งผ ูบริโภคแตละ คนจะกําหนดไวในใจ

ของตน นอกจากน้ีการรับรูของผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับภาพพจนของรานคา เชน ทําเลที่ตั้งและที่
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จอดรถสะดวก บรรยากาศของรานสะดวกสบาย กวางขวางเป นตน ก็ยังส งผลตอความพึงพอใจอีก

ดวย (อดุลย   จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล 2550: 103) 

2.4 ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจ

ในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของในประเด็น มีการแจกส ินคาตัวอยางใหทดลองชิม 

รองลงมา มีการโฆษณาดวยปายโฆษณาใหญกอนถึงร าน มีการสาธิตวิธีปรุงกุนเชียง มีเอกสาร

แนะนําสินคา มีการแถมส ินคาอ่ืน ท่ีล ูกคาไมไดซื้อ และมีพนักงานคอยใหความรูในการเลือกส ินคา 
ทั้งนี้ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนเป นผลิตภัณฑท ี่มีลักษณะพิเศษ คือ ไส คอลลาเจนที่
ใช แทนไสหมูในอดีตดังน ั้นผูบริโภคโดยส วนใหญไมเคยรับทราบขาวสารและไมมั่นใจในรสชาด

ของผลิตภัณฑ  การมี ส ินคาตัวอยางใหทดลองชิมก็จะสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคและ กระตุน
ใหเกิดการซื้อส ินคาได อีกทางหนึ่ง สอดคลองกับแนวคิดของ ชูชัย  สมิทธิไกร (2553: 98)  

 3. ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีมีอายุและอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส  คอลลาเจน โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของวิไลลักษณ  ทองปน (2546) ศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรม

ในการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือความงามของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา อาชีพท่ีแตกตางกันมีความพึง พอใจในการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารแตกตาง

กัน โดยเม่ือวิเคราะหถงึรายละเอียดแลวพบวา อาชีพธุรกิจส วนตัวมีคาเฉล ี่ยของความพึงพอใจใน

การซื้อและบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือความงามมากกวาอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

เชนเดียวกับงานวิจัยของอดิสรณ ธนันชัยทวีโชติ  (2550) ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจโดยรวมของ

ผูบริโภคที่มีผลตอผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทริไลทในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา อายุ  

และอาชีพท่ีแตกตางกัน  ส งผลตอความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑเสริมอาหาร

นิวทริไลท แตกตางก ันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 4. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคกุนเชียงที่ผลิตจากไส คอลลาเจนมี
ความสัมพ ันธเชิงบวกระดับต่ํามากกับความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของ

ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งจากผลการศึกษาอธิบายไดว า 

กล ุมผ ูบริโภคในจังหวัดนครปฐมใหความสนใจเก่ียวกับสุขภาพมาก เชน มีการปรึกษาแพทย 
เกี่ยวกับการดูแลตนเองใหมีส ุขภาพดี  เขารับการตรวจสุขภาพกับแพทย อย างนอยป ละ  1คร้ัง  ออก

กําลังกายอย างสมํ่าเสมอและถูกวิธี การเอาใจใส ในสุขภาพของตัวเอง สนใจวิธีการปฏิบัติตัวแนว ชีว

จิต สนใจทดลองบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ออกใหมสูตลาด รวมท้ังการมีทัศนคติที่ดีตอเกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพ ในขณะท่ีไส คอลลาเจนนั้นเปนไสเทียมท่ีนิยมนํามาผลิตไส กรอก กุนเชียง ซึ่งมี
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ขอดีคือการกันความช้ืน ไขมันตํ่า ดังนั้นจึงเหมาะเปนอาหารเพ่ือสุขภาพบ างแต อย างไรก็ตาม

กรรมวิธีการผลิตกุนเชียงท่ีผลิตจากเน้ือหมู หรือเน้ือไก รวมท้ังกรรมวิธีในการปรุงอาหารอาจจะยัง

พบวายังไมสอดรับกับความตองการของผูที่ดูแลสุขภาพเทาใดนัก 

 5. พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน ดานรูปแบบกุนเชียง ความถี่ใน

การซื้อ และวัตถุประสงค ในการเลือกซื้อมีความสัมพ ันธก ับความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจาก

ไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตพฤติกรรม

การซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานมูลคาการซ้ือ และสถานท่ีที่ซื้อกุนเชียงไม ม ี

ความสัมพ ันธก ั บความพ ึงพอใจที่มีตอกุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐม ซึ่งจากผลการศึกษาสอดคล องกับงานวิจัยของราตรี  ผลพฤกษา (2546) พฤติกรรมการซ้ือ

และความพ ึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอขนมขบเค้ียวกล ุมปลาหมึกตรา “สควิดด้ี ” ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว า พฤติกรรมการซ้ือ  ดานปริมาณการซ้ือตอคร้ัง  กับความพึง

พอใจดานส วนประสมการตลาดของปลาหมึก  “สควิดด้ี” ไดแก ดานผลิตภัณฑ   ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหน าย และดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพ ันธก ันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนของผูบริโภค

ในจังหวัดนครปฐม มีขอเสนอแนะดังต อไปนี้ 

 1. พฤติกรรมการซ้ือกุนเชียงโดยส วนใหญผูบริโภคจะเลือกซื้อกุนเชยีงหมูกับกุนเชียง

ไก  โดยเลือกซื้อจากร านในตัวเมือง ดังนั้นผูผลิต ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ี ผลิตจากไส คอลลาเจนควร
มุงเน นการทําตลาดกับรานค ารายย อยในตัวเมืองจังหวัดนครปฐม และตัวเมืองในจังหวัดอ่ืน ๆ แลว
คอยขยายการสงส ินคาให กับผูคาปลีกในตลาดสด นอกจากนี้ ผูผลิตผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส 
คอลลาเจนควรผลิตกุนเชียงในขนาดความยาว 6 นิ้ว และม ีเสนผ าศูนย กลางขนาด 1 นิ้ว เพ่ือเปน
ขนาดใหผูบริโภคไดทดลองซื้อกุนเชยีงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน 

 2. ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับการมี ส วนผสมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และการระบุวันหมดอายุให ชัดเจน นอยที่สุด

ดังนั้นผูผลิต ผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนควรลดสวนผสมท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เชน สีผสมอาหาร สารกันบูด เปนตน อีกทั้งผ ูผลิตควรแสดงรายละเอียดตาง ๆ เชน สวนประกอบ
ของอาหาร ชื่อตราส ินคา เคร่ืองหมายฮาลาล รวมท้ังวันที่ผลิต และวันหมดอายุ ชัดเจน 
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 3. ความพึงพอใจใ นผลิตภัณฑ ก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานราคาเก่ียวกับ

ความเหมาะสมของราคากับส ินคาและคุณภาพ ดังนั้น ผูผลิตผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลา

เจนอาจผลิตขนาดประหยัด สําหรับผูบริโภคท่ีซื้อเพื่อบริโภคเองคนเดียว หรือนานๆ  บริโภคคร้ัง

หนึ่ง 

 4. ความพึงพอใจในผลิต ภัณฑ ก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานชองทางจัด

จําหนาย ดังนั้นผูผลิตผลิตภัณฑ กุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนควรมุงทําการตลาดรานค าในตลาด

สด รานค าในตัวเมือง และผูคาปลีกรายย อย เพื่อให ผลิตภัณฑเขาถึงกล ุมผ ูบริโภคใหไดงายขึ้น 

 5. ความพึงพอใจในผลิตภัณ ฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนดานการส งเสริม

การตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจนควรพิมพคําช้ีแจงรายละเอียดตาง ๆ 

เชน สวนประกอบในกุนเชียง ปริมาณ แคลอรี คุณค าทางโภชนาการ รวมท้ังเพิ่มเติมช องทางการ

สอบถามหรือแนะนําผลิตภัณฑได เปนตน 

 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวป จจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอ ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ี

ผลิตจากไส คอลลาเจนเปรียบเทียบกับกุนเชียงท่ีผลิตจากไส หมูแท เพื่อนําข อมูลที่ไดมาวิเคราะห
ปรับปรุงผลิตภัณฑก ุนเชียงใหเป นที่พึงพอใจของผูบริโภคต อไป 
 2. ควรศึกษา ความพึงพอใจในผลิตภัณฑก ุนเชียงท่ีผลิตจากไส คอลลาเจน

นักทองเที่ยวที่เปนผูบริโภคซ้ํา เพื่อวิเคราะหหาลักษณะและพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจ

ซื้อซ้ําแล วใช เปนขอมูลวิเคราะหปรับปรุงผลิตภัณฑ ก ุนเชียงใหเปนที่พึงพอใจของผูบริโภคตอไป 
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แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจท่ีมีตอกุนเชียงที่ผลิตจากไสคอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามน้ีใชประกอบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําขึ้นเพื่ อศึกษา (1) รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค กุนเชียงที่ผลิต
จากไสคอลลาเจนในจังหวัดนครปฐม   (2) พฤติกรรมการซื้อกุนเชียงที่ผลิตจากไสคอลลาเจนของ
ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม (3) ความพึงพอใจท่ีมีตอกุนเชียงที่ผลิตจากไสคอลลาเจนของผูบริโภค
ในจังหวัดนครปฐม  (4) เปรียบเ ทียบความพึงพอใจท่ีมีตอ กุนเชียงที่ผลิตจากไสคอลลาเจนของ
ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  (5) ความสัมพันธระหวาง รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของผูบริโภค กุนเชียงที่ผลิตจากไสคอลลาเจนกับ ความพึงพอใจท่ีมีตอ กุนเชียงที่ผลิต
จากไสคอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม และ (6) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อ
กุนเชียงที่ผลิตจากไสคอลลาเจนกับ ความพึงพอใจท่ีมีตอ กุนเชียงที่ผลิตจากไสคอลลาเจนของ
ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม  ดังนั้นผูวิจัยของความรวมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเปน
จริงมากที่สุด และผูศึกษาขอถือโอกาสขอบพระคุณทานท่ีกรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชน 
 2. แบบสอบถามชุดนี้มีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล 

  ตอนท่ี  2 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีเคยบริโภค
กุนเชียงที่ผลิตจากไสคอลลาเจน  
  ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการซื้อกุนเชียงที่ผลิตจ ากไสคอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัด
นครปฐม  
  ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจท่ีมีตอ กุนเชียงที่ผลิตจากไสคอลลาเจนของผูบริโภคใน
จังหวัดนครปฐม  
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

....................................  
นักศึกษาปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวาง  หนาขอความตามความเปนจริง  
1. เพศ      (1) ชาย    (2)หญิง 
2. อายุ (1)ตํ่ากวา 25 ป   (2) 25-35 ป   

(3)36-45ป   (4)46-55 ป  

(5)มากกวา 55 ป 
3. สถานสมรส   

(1)โสด    (2)สมรส  

(3)หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 
4. ระดับการศึกษา  

(1)ตํ่ากวาปริญญาตรี  (2)ปริญญาตรี  

(3)สูงกวาปริญญาตรี 
5. อาชีพ 

(1)ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  (2)พนักงานบริษัทเอกชน 

(3)พนักงานรัฐบาล  (4)คาขาย/รับจางทั่วไป 

(5)ประกอบธุรกิจสวนตัว  (6)อาชีพอิสระ 

(7)นักเรียน/นักศึกษา  (8)อ่ืนๆ (ระบุ).......................  
สวนท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมท่ีเคยบริโภคกุนเชียงท่ี
ผลิตจากไสคอลลาเจน 

 2.1 กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ ระดับการปฏิบัติ 
 มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

1. ทานปรึกษาแพทยเกี่ยวกับการดูแล
ตนเองใหมีสุขภาพดี 

     

2. ทานตรวจสุขภาพกับแพทยอยางนอย
ปละ 1ครั้ง 

     

3. ทานเลือกซ้ืออาหารท่ีปลอดสารพิษทุก
ครั้ง 
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กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ ระดับการปฏิบัติ 
 มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

4. ทานรับประทานอาหารครบ 5 หมูใน
แตละวัน 

     

5. ทานหลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีไขมันสูง      

6. ทานรับประทานผัก ผลไม ทุกวัน      

7. ทานออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอและ
ถูกวิธี 

     

8. ทานฝกทําสมาธิครั้งละ 15-20 นาที 
ทุกวัน 

     

9. ทานนอนอยางนอยวันละ 7-8 ชั่วโมง      

10. ทานมักหาโอกาสไปพักผอนตาม
ตางจังหวัดเชน ภูเขา ทะเล น้ําตก 

     

 

 2.2 ความสนใจเร่ืองสุขภาพ 

ความสนใจเร่ืองสุขภาพ ระดับความสนใจ 
 มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ทานใสใจในสุขภาพของทานเอง      

2. ทานใสใจในสุขภาพของสมาชิกใน
ครอบครัว 

     

3. ทานสนใจอานขอมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยอยูเสมอ 

     

4. ทานสนใจเขารวมกิจกรรม อบรมความรู
เกี่ยวกับสุขภาพ 

     

5. ทานสนใจวิธีปฏิบัติตัวใหมีชีวิตยืนยาว      

6. ทานสนใจวิธีที่ทําใหสุขภาพดีดวยการ
รับประทานอาหารอยางถูกหลัก 
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ความสนใจเร่ืองสุขภาพ ระดับความสนใจ 
 มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

7. ทานสนใจวิธีปฏิบัติตัวใหหางไกลจาก
โรคภัยไขเจ็บ 

     

8. ทานสนใจวิธีปฏิบัติตัวอยางเหมาะสม
เมื่อมีอาการเจ็บปวย 

     

9. ทานสนใจวิธีการปฏิบัติตัวแนวชีวจิต 

 

     

10. ทานสนใจทดลองบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพที่ออกใหมสูตลาด 

     

 

 2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ระดับความคิดเห็น 
 มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. สุขภาพไมดีจะเปนภาระของครอบครัว      

2. กรรมพันธุสงผลตอสุขภาพ      

3. สุขภาพจะดีถาอาศัยอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี 

     

4. สุขภาพจะเปนอยางไรข้ึนอยูกับสิ่งที่ทาน
รับประทาน 

     

5. จิตใจท่ีกังวลจะสงผลเสียตอสุขภาพ      

6. ความเครียดทําใหสุขภาพไมดี      

7. ความเครียดทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ      

8. ทานสามารถคลายเครียดไดดวยการหา
งานอดิเรกทําใหเพลิดเพลิน 

     

9. เมื่ออายุมากขึ้นยิ่งจําเปนตองใสใจดูแล
สุขภาพมากขึ้น 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ระดับความคิดเห็น 
 มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

10. การอยูใกลชิดกับคนสุขภาพจิตดีจะทํา
ใหสุขภาพของเราดีดวย 

     

 

สวนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อกุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัด
นครปฐม 
คําชี้แจง : โปรดพิจารณาขอความตอไปน้ีและตอบความคิดเห็นโดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง
ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

1. ทานเลือกซ้ือกุนเชียงแบบใดบาง 

(1) กุนเชียงหมู   (2)กุนเชียงไก 
(3) กุนเชียงปลา  

2. ความถ่ีในการซ้ือกุนเชียงที่ผลิตจากไสคอลลาเจนโดยเฉลี่ยตอเดือน 

(1)ไมเกิน 1 ครั้ง/เดือน  (2)2 ครั้ง/เดือน 

(3) 3 ครั้ง/เดือน 

3. มูลคาการซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลาเจนโดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ 

(1)ไมเกิน 100 บาท   (2)101-300 บาท 

(3) 301-500 บาท   (4)มากกวา 500 บาท 

4. ทานซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลาเจนจากแหลงใด 

(1)ในตลาดสด   (2)รานในตัวเมือง 

(3) รานริมทางหลวง   (4)รานในงานแสดงสินคา 

(5) รานคาปลีกขนาดใหญ   (6)รานสะดวกซ้ือ 

(7) อ่ืนๆ (ระบุ) .........................  
5. ทานซ้ือกุนเชียงท่ีผลิตจากไสคอลลาเจนเพื่อวัตถุประสงคใด 

(1)บริโภคเอง    (2)ผูอื่นฝากซื้อ 

(3)ซื้อเปนของฝากผูอ่ืน  (4)นําไปจําหนายตอ 

(5)นําไปเปนวัตถุดิบของรานอาหาร (6)อ่ืนๆ (ระบ)ุ................................  
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สวนที่ 4 ความพึงพอใจท่ีมีตอกุนเชียงที่ผลิตจากไสคอลลาเจนของผูบริโภคในจังหวัด
นครปฐม  
คําชี้แจง : โปรดพิจารณาขอความตอไปน้ีและตอบความคิดเห็นโดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองที่
ตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ความพึงพอใจท่ีมีตอกุนเชียงที่ผลิตจากไสคอลลาเจน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ผลิตภัณฑ      

1. รสชาติอรอย      

2. ความสดใหมของกุนเชียง      

3. คุณคาทางโภชนาการทานแลวไมอวนเพราะมีไขมันนอย      

4. ไมมีสวนผสมท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ      

5. ระบุวันหมดอายุใหชัดเจน      

6. น้ําหนักช่ังไดตรงตามท่ีตกลงซื้อ      

7. ระบุสวนประสมของวัตถุดิบชัดเจน      

8. มีเคร่ืองหมายฮาลาล (อาหารอิสลาม)      

9. สีของกุนเชียงนารับประทาน      

10. ไสคอลลาเจนทําใหกุนเชียงนารับประทาน      

ราคา      

11. มีการติดปายบอกราคาชัดเจน      

12. สามารถตอรองราคาได      

13. มีสวนลดเมื่อชําระดวยเงินสด      

14. ใชบัตรเครดิตโดยไมเรียกคาธรรมเนียมเพิ่ม      

15. ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา      

16. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา      

ชองทางการจัดจําหนาย      

17. รานอยูในทําเลท่ีเขาถึงไดสะดวก      

18. รานอยูในทําเลท่ีปลอดภัย      

19. การจัด ตกแตงรานสวยงาม เหมาะสม      

20. สถานท่ีจอดรถ เพียงพอ และสะดวก      
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ความพึงพอใจท่ีมีตอกุนเชียงที่ผลิตจากไสคอลลาเจน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

21. มีตระกราและรถเข็นของไวบริการ      

22. ลูกคาสามารถเลือกหยิบสินคาไดเอง      

23. รานมีบรรยากาศดีและติเครื่องปรับอากาศ      

การสงเสริมการตลาด      

24. มีการแจกสินคาตัวอยางใหทดลองชิม      

25. มีการแถมสินคาอ่ืนที่ลูกคาไมไดซื้อ      

26. มีการสาธิตวิธีปรุงกุนเชียง      

27. มีพนักงานคอยใหความรูในการเลือกสินคา      

28. มีการโฆษณาดวยปายโฆษณาใหญกอนถึงราน      

29. มีเอกสารแนะนําสินคา      
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ภาคผนวก ข 
คุณภาพดานความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะหหาคุณภาพดานความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีการ
หาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ดวยโปรแกรม SPSS ไดคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.916 59 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ตอน2.1 214.63 294.516 .477 .914 

ตอน2.2 215.03 300.585 .273 .915 

ตอน2.3 215.23 292.254 .606 .913 

ตอน2.4 215.30 286.976 .742 .911 

ตอน2.5 215.50 291.845 .474 .914 

ตอน2.6 215.20 290.097 .574 .913 

ตอน2.7 214.93 298.409 .450 .914 

ตอน2.8 215.07 287.582 .712 .912 

ตอน2.9 215.07 289.237 .578 .913 

ตอน2.10 215.13 291.706 .488 .914 

ตอน2.11 214.60 292.800 .571 .913 

ตอน2.12 214.80 288.924 .654 .912 

ตอน2.13 215.03 297.068 .440 .914 

ตอน2.14 215.20 289.338 .520 .913 

ตอน2.15 215.03 289.482 .545 .913 

ตอน2.16 215.27 286.547 .527 .913 

ตอน2.17 215.27 300.961 .229 .916 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ตอน2.18 214.63 283.689 .682 .911 

ตอน2.19 214.57 295.151 .540 .914 

ตอน2.20 214.67 295.195 .505 .914 

ตอน2.21 214.37 292.999 .599 .913 

ตอน2.22 214.70 291.390 .795 .912 

ตอน2.23 214.83 295.040 .469 .914 

ตอน2.24 214.83 293.661 .491 .914 

ตอน2.25 215.07 300.823 .235 .916 

ตอน2.26 214.80 293.614 .472 .914 

ตอน2.27 214.83 294.144 .507 .914 

ตอน2.28 214.83 296.695 .370 .915 

ตอน2.29 214.87 296.671 .422 .914 

ตอน2.30 214.93 295.720 .602 .913 

ตอน4.1 214.73 298.754 .316 .915 

ตอน4.2 214.80 296.579 .453 .914 

ตอน4.3 214.93 298.754 .345 .915 

ตอน4.4 215.03 298.999 .317 .915 

ตอน4.5 215.20 299.338 .360 .915 

ตอน4.6 214.87 299.844 .260 .916 

ตอน4.7 214.70 299.528 .271 .916 

ตอน4.8 215.10 295.955 .411 .914 

ตอน4.9 214.97 293.206 .507 .914 

ตอน4.10 214.97 295.344 .422 .914 

ตอน4.11 214.47 299.292 .282 .915 

ตอน4.12 214.70 289.252 .651 .912 

ตอน4.13 214.77 295.840 .506 .914 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ตอน4.14 214.80 295.683 .495 .914 

ตอน4.15 214.90 293.610 .507 .914 

ตอน4.16 215.37 304.861 .052 .917 

ตอน4.17 215.17 305.316 .042 .917 

ตอน4.18 215.20 304.510 .098 .917 

ตอน4.19 215.03 302.585 .161 .916 

ตอน4.20 214.90 301.679 .181 .916 

ตอน4.21 215.00 303.310 .147 .916 

ตอน4.22 214.93 304.202 .097 .917 

ตอน4.23 214.87 305.568 .039 .917 

ตอน4.24 214.87 304.602 .060 .917 

ตอน4.25 215.27 308.754 -.108 .918 

ตอน4.26 215.13 309.223 -.121 .919 

ตอน4.27 215.50 305.431 .022 .918 

ตอน4.28 215.07 311.789 -.229 .919 

ตอน4.29 215.20 302.166 .149 .917 
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