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The objective of this research was to study marketing mix factors affecting consumer
to purchase tick-flea control product in Nakhon Pathom Province. The questionnaires were
used as a tool for collecting data from customer 400 people. The Taro Yamane method and
The Quota Sampling have been used for determining the sample. The data were analyzed by
percentage mean and standard deviation
From the analysis, most of the respondents were married men at the age of 31-40
years old with bachelor degree, working as own business with income more than 25,001
Baht/month and had 1-2 dogs.
The result of this research found that the marketing mix factors affecting consumer to
purchase tick-flea control product were at a high level in every criteria. The product factor was
the highest level. Following the pricing,distribution channel and promotion. Overall, The
attitude factors affecting consumer to purchase tick-flea control product was found at a high
level. Feeling factor was higher than knowledge understand believe factor. Injection product
was purchased for prevent and buy from veterinary shop that sale drug for animal use only.
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บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สุ นขั เป็ นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงกันมากในปั จจุบนั มีหลายสายพันธุ์มีท้ งั ขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ดุ และไม่ดุ มี ตน้ กาเนิ ดมาจากสุ นัขป่ า โดยมนุ ษ ย์แถบขั้วโลกเหนื อน ามาเลี้ ย งเมื่ อ
12,000 ปี มาแล้ว การอพยพข้ามถิ่นและทวีปต่าง ๆ ทาให้สุนขั มีหลายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีนิสัย
แตกต่างกัน คือ สุ นขั สายพันธุ์ไทย เช่น สุ นขั ไทยหลังอาน ถูกจัดให้เป็ น “สุ นขั ประจาชาติไทย” โดย
เป็ นสุ นขั ที่สามารถช่วยปกป้ องเตือนภัย ดูแลทรัพย์สิน และช่วยยังชีพในการออกป่ าล่าสัตว์ของคน
ไทยมาแต่โบราณ สุ นขั บางแก้ว เป็ นสุ นขั ไทยพันธุ์เดียวในประเทศไทยที่มีขนยาวสองชั้น หางเป็ น
พวง มีขน ขาหน้าคล้ายขนขาแข้งสิ งห์ แผงรอบคอคล้ายสิ งโต มีความเฉลียวฉลาด ไอคิวสู ง เป็ นต้น
สุ นขั สายพันธุ์ต่างประเทศ เช่น สุ นขั สายพันธุ์เกรทเดน มีความสง่าผ่าเผย มัดกล้ามสม
ส่ วน ดูน่าเกรงขาม เกรทเดนถึงแม้จะดูตวั ใหญ่น่าเกรงขาม แต่ไม่มีนิสัยก้าวร้าว มักจะมีอุปนิสัยดื้อ
และซน เกรทเดนจัดได้ว่าเป็ นสุ นขั ที่มีเสน่ห์ มีความซื่อสัตย์ และมีความจงรักภักดี และที่สาคัญคือ
เกรทเดนชอบที่จะได้รับความรักและความอบอุ่นจากผูเ้ ป็ นเจ้าของเสมอ สุ นขั สายพันธุ์โกลด์เดน
รี ทรี ฟเวอร์ มีลกั ษณะนิ สัยใจดี ชอบอยู่กบั คนและสัตว์อื่น มีมนุ ษย์สัมพันธ์ดี ค่อนข้างติดคนหรื อ
อยากให้เจ้าของสนใจ เป็ นสุ นขั ที่ฝึกง่าย ชอบเห่ าเมื่อมีคนอยูห่ น้าประตูบา้ น แต่มีบ่อยครั้งที่การเห่ า
นั้น เป็ นการแสดงการทักทายมิใช่การขู่ เป็ นต้น (ด็อกกี้ไลท์ดอทคอม, 2555) วัตถุประสงค์ในการ
เลี้ยงมีหลายแบบ คือ เลี้ยงเฝ้ าบ้าน เลี้ยงไว้ดูเล่น เลี้ยงเป็ นเพื่อน เลี้ยงเพื่อขายทาเป็ นธุรกิจ เป็ นต้น
ปัจจุบนั วิถีในการดาเนินชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ จานวนสมาชิก
ในครอบครัวน้อยลง มีผสู ้ ู งอายุเพิ่มขึ้น การใช้ชีวิตที่เร่ งรี บจะก่อให้เกิดความเครี ยด ส่ งผลต่อความ
ต้องการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนิ ยมเลี้ยงสุ นขั ทาให้ประเทศไทยมีจานวนสุ นขั มาก
เป็ นอันดับ 10 ของโลก เป็ นจานวน 7,440,000 ตัว (ท็อปเทนไทยแลนด์ดอทคอม, 2555) สาหรับ
จานวนสุ นัขในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในปี 2553 มีจานวน 12,206 ตัว ปี 2554 จานวน
12,826 ตัว มีอตั ราการเพิ่มร้อยละ 5.08 (สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดนครปฐม, 2555)
ในยุคสมัยใหม่พฤติกรรมการเลี้ยงสุ นขั ของคนไทยบางส่ วนเปลี่ยนไป โดยเฉพาะใน
กลุ่มของคนที่มีรายได้สูง มีกาลังซื้ อสู ง ที่มองสุ นัขเหมือนสมาชิ กในครอบครั ว โดยจะเลี้ยงสุ นัข
พันธุ์จากต่างประเทศที่ตอ้ งมีวิธีการเลี้ยงที่ละเอียดอ่อน ตั้งแต่เรื่ องอาหาร การดูแลรักษาพยาบาล
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แม้ก ระทัง่ วิ ถีชีวิ ต ของสุ นัข ที่ จ ะต้องมี อุปกรณ์ ใ นการเลี้ ย งสุ นัขเป็ นอย่างดี จึ งทาให้เ กิ ด ความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุ นขั เพิ่มมากขึ้น
ปั ญหาเรื่ องเห็บหมัดเป็ นอีกหนึ่ งปั ญหาที่สาคัญ ที่ผบู ้ ริ โภคควรจะต้องใส่ ใจเป็ นพิเศษ
เพราะเห็บหมัดเป็ นตัวการสาคัญที่จะนาโรคร้ายมาสู่ สุนขั เช่น โรคพยาธิในเม็ดเลือด โรคโลหิ ตจาง
โรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้น้ าลายหมัด เป็ นต้น เมื่อมีเห็บหมัดอยูบ่ นตัวสุ นขั นอกจากสุ นขั จะถูกเห็บ
หมัดกัดแล้ว ผูเ้ ลี้ยงสุ นัขก็อาจถูกเห็บหมัดกัดได้ดว้ ยเช่นกัน จึงต้องมีผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดไว้
สาหรับป้ องกันและกาจัดเห็ บหมัดดังกล่าว ให้หมดไปอย่างรวดเร็ ว เพื่อลดเวลาที่สุนัขจะได้รับ
อันตรายหรื อได้รับเชื้อโรคที่มากับเห็บหมัด ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดที่พบในตลาดมีหลายชนิด ให้
เลือกใช้ตามความสะดวกของผูบ้ ริ โภค ในปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดหลายชนิด ได้ผา่ นการ
ขึ้นทะเบียนยาให้ใช้กบั สุ นขั แล้ว ได้แก่ ชนิดฉีด ชนิดหยดหลัง ชนิดสเปรย์ ปลอกคอกาจัดเห็บ ชนิด
เม็ดสาหรับกิน ชนิ ดผงแป้ ง แชมพูกาจัดเห็บหมัด เป็ นต้น จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดมีอยู่
หลายแบบ ผูบ้ ริ โ ภคจึ ง ควรเลื อ กใช้ใ ห้ เ หมาะสมกับ สุ นัข แต่ ล ะพัน ธุ์ แต่ ล ะขนาด และหาก
จาเป็ นต้องใช้ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บหมัดที่เป็ นยาขึ้นทะเบี ยนที่ ใช้ในสัตว์ปศุสัตว์ซ่ ึ งเป็ นการใช้ที่
นอกเหนือจากที่ฉลากระบุ ควรปรึ กษาสัตวแพทย์ และศึกษาวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจก่อนการ
ใช้ (โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ, 2555)
ธุ รกิ จจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บหมัดจะรวมอยู่ในธุ รกิ จสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป ปั จจุบนั
ธุ รกิ จ สัต ว์เ ลี้ ย งในเมื องไทยเป็ นธุ รกิ จ ที่ มีศกั ยภาพและมี ก ารเติ บโตอย่างต่ อเนื่ อง ได้แ ก่ ธุ รกิ จ
โรงพยาบาลสัตว์ ธุ ร กิ จจาหน่ ายอาหารสุ นัข /อุปกรณ์ สัตว์เลี้ ยง ธุ รกิ จการเพาะพันธุ์สุนัข ธุ รกิ จ
ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง เช่น ขนม แชมพู เสื้ อผ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ ธุรกิจอาบน้ าตัดขนสุ นขั ธุรกิจยาและ
เวชภัณฑ์รักษาโรคในสุ นขั และธุรกิจวัคซีนสาหรับสุ นขั เป็ นต้น โดยประเทศไทยเป็ น 1 ใน 3 ของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิค ที่มีการเติบโตของธุ รกิจสัตว์เลี้ยงสู ง เฉลี่ย 20-25% และมีการ
แข่งขันค่อนข้างสู ง เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคให้ความใส่ ใจต่อสุ ขภาพของสุ นัขมากขึ้น และยอมทุ่มเท
ให้กบั สุ นัขที่ตวั เองรัก เพื่อให้สุนัขได้รับสิ่ งที่ดีที่สุด ทาให้แนวโน้มนี้ เป็ นตัวผลักดันธุ รกิจสิ นค้า
และบริ การสาหรับสุ นขั ในเมืองไทย ให้เติบโตมากขึ้นอีก (ไทยแลนด์ ด็อก โชว์, 2555)
ผูว้ ิจยั พบว่าธุ รกิ จจาหน่ ายผลิตภัณฑ์กาจัดเห็ บหมัดในสุ นัข มีแนวโน้มการเติบโตที่
สู ง ขึ้ นเรื่ อย ๆ และมี ก ารแข่ ง ขัน ค่ อ นข้า งสู ง ซึ่ งธุ ร กิ จ จะประสบความส าเร็ จ ได้ นอกจาก
ผูป้ ระกอบการจะต้องมีประสบการณ์ มีความรู ้ความสามารถทางด้านวิชาชีพแล้ว ยังจาเป็ นต้องนา
หลักการทางด้านการจัดการในด้านต่าง ๆ มาใช้ รวมทั้งเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า ว่าสิ่ งที่
ลูก ค้า ต้อ งการคื อ อะไร วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการซื้ อ คื อ อะไร ต้อ งการใช้เ มื่ อ ไหร่ อี ก ทั้ง ต้อ งเข้า ใจ
พฤติกรรมของลูกค้า และรับรู ้ถึงความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายอีกด้วย เนื่องจากพฤติกรรม
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และความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และเป็ นสิ่ งสาคัญของกระบวนการทาง
การตลาดที่มีผลต่อความสาเร็ จของธุรกิจ
ด้วยเหตุดงั กล่าวทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจศึกษาว่า มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยหวังว่าข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ทางด้านการตลาด และการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุ ง
พัฒ นาในธุ ร กิ จ ของตัว เอง รวมทั้ง เป็ นแนวทางให้ แ ก่ ผูท้ ี่ ส นใจในธุ ร กิ จ ก าจัด เห็ บ หมัด และ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3. ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
กาจัดเห็บหมัดในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และกาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ประกอบด้วย 1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน จานวนสุ นขั ที่เลี้ยง 2) ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด 3)
ปัจจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ ด้านความรู ้สึก และด้านความรู ้ ความเข้าใจ ความเชื่อ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภค
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่อยู่ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือ
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
3.1.1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน และจานวนสุ นขั ที่เลี้ยง
3.1.2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
3.1.3 ปัจจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ ความรู ้ ความเข้าใจ ความเชื่อ ความรู ้สึก
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3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจยั ระหว่าง เดือน
ตุลาคม 2555 ถึง กุมภาพันธ์ 2556
4. กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็ บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใน
ครั้งนี้ โดยมีการกาหนดกรอบแนวความคิดของการวิจยั ไว้ ตามรายละเอียดแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ปัจจัยด้ ำนประชำกรศำสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้ต่อเดือน
6. อาชีพ
7. จานวนสุ นขั ที่เลี้ยง

ปัจจัยด้ ำนส่ วนประสมทำงกำรตลำด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่ต้ งั
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ปัจจัยด้ ำนทัศนคติ
1. ความรู ้ ความเข้าใจ ความเชื่อ
2. ความรู ้สึก
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

กำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กำจัดเห็บหมัด
ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
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5. ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และสามารถนา
ผลการศึกษาที่ได้ไปใช้พฒั นาส่ วนประสมทางการตลาดของธุ รกิจ ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้
2. ทาให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของ
ผูบ้ ริ โ ภคในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด นครปฐม ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้จ ะเป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานส าหรั บ
ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก าจัด เห็ บ หมัด ในการวางแผนการตลาดให้ ส อดคล้อ งกับ
กลุ่มเป้ าหมาย
3. ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาด ของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
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6. นิยำมศัพท์ เฉพำะ
เพื่อให้เข้าใจความหมายของนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ตรงกัน ผูว้ ิจยั ได้ให้
ความหมายของคาสาคัญดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ กำจัดเห็บหมัด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่สามารถกาจัดเห็บหมัดได้ในสุ นขั
ซึ่งมีหลายแบบ ชนิดหยดหลัง ชนิ ด สเปรย์ ชนิ ดเม็ดสาหรับกิน ชนิดฉี ดเข้าตัวสุ นขั ชนิ ดน้ าสาหรับ
ผสมน้ าอาบหรื อพ่น ชนิดแชมพู ชนิดแป้ ง เป็ นต้น
2. ผู้บริ โภค หมายถึง ลูกค้าที่เลี้ ยงสุ นัขในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ซ้ื อ
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดจากร้านค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3. ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง ปั จจัยที่เป็ นลักษณะเฉพาะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และจานวนสุ นขั ที่เลี้ยง
4. ปัจจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำด หมายถึง ปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด และปั จจัยด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่ าย ที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
5. ปัจจัยผลิตภัณฑ์ หมายถึง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัด
เห็บหมัด เช่น สิ นค้ามีคุณภาพ บรรจุภณ
ั ฑ์สวยงามทันสมัย มีสินค้าหลายยีห่ อ้ มีหลายขนาด มีหลาย
ประเภทให้เลือกซื้อ เป็ นต้น
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6. ปัจจัยรำคำ หมายถึง ราคาที่เสนอขายอยูใ่ นร้านค้า เช่น มีป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน
มีราคาขายปลีกและขายส่ ง ราคาต่อรองได้ และผลิตภัณฑ์มีหลายระดับราคา เป็ นต้น
7. ปั จจัยด้ ำนสถำนที่จำหน่ ำย หมายถึง ปั จจัยที่เกี่ยวกับสถานที่ต้ งั ของร้านค้า หรื อ
ช่องทางจาหน่ายสิ นค้า ที่จะส่ งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด เช่น ร้านค้าอยูใ่ กล้บา้ น/
ใกล้ที่ทางาน สะดวกในการเดินทาง มีพ้ืนที่จอดรถที่เพียงพอ มีระบบชาระเงินผ่านบัตรเครดิต จัด
วางสิ นค้าเป็ นระเบียบ หยิบง่าย สะดวกในการซื้ อ มีช่องทางจาหน่ายหลายช่องทาง เช่นสั่งซื้ อผ่าน
อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
8. ปัจจัยกำรส่ งเสริมกำรตลำด หมายถึง ปั จจัยที่เกี่ยวกับการโฆษณาที่จะส่ งผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด เช่น การใช้ป้ายโฆษณา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ
เช่ น สมุดหน้าเหลือง อินเตอร์ เน็ต การโฆษณาทางหนังสื อพิมพ์ การโฆษณาทางวิทยุ การได้รับ
คาแนะนาจากพนักงานขาย มีการแจกสิ นค้าตัวอย่าง มีการสาธิ ตผลิตภัณฑ์ มีบตั รสมาชิกรับสิ ทธิ
พิเศษ และมีการแถมให้กบั ลูกค้า เป็ นต้น
9. ปั จจัยทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดเห็น มุมมอง ความรู ้สึก ความรู ้ ความเข้าใจ
ความเชื่อ ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ที่จะส่ งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด เช่น
เชื่ อว่า ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บหมัดสามารถกาจัดเห็ บหมัดได้ผลดี เชื่ อว่าผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บหมัด
สามารถกาจัดเห็บหมัดได้หมดภายในครั้งเดียว เข้าใจว่าร้านที่ท่านซื้ อเป็ นร้านที่มีชื่อเสี ยงดี เชื่อว่า
สิ นค้าที่ซ้ือจากร้านเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย เป็ นต้น
10. กำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กำจัดเห็บหมัด หมายถึง พฤติกรรมในเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็ บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด และรวบรวมทฤษฏี ตลอดจน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นพื้นฐานและแนวทางการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
3. ทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
4. กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
5. ทฤษฎีอุปสงค์
6. แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาสังคม
7. ความรู ้เรื่ องเห็บหมัด และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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1. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
1.1 ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค
จากการศึกษาค้นคว้า ตาราและเอกสารต่าง ๆ ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ไว้ดงั นี้
โมเวน และไมโน (Mowen and Mino, 1998: 5) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง การศึกษาถึงหน่วยการซื้ อและกระบวนการแลกเปลี่ยน ที่เกี่ยวข้องกับการได้มา
การบริ โภคและการกาจัดอันเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การ ประสบการณ์ และความคิด
โฮเยอร์ และแม็คอินนีส (Hoyer and Mecinnis, 1997: 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นผลสะท้อนของการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั
การได้มา การบริ โภค และการจากัดอันเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การ เวลาและความคิด โดยหน่วยตัดสิ นใจ
ซื้อ (คน) ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ชิฟฟ์ แมน และแคนุก (Schiffman and Kanuk, 1994: 7) ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคทาการค้นหาความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการ
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ซื้อ การใช้ การประเมิน การใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์ และบริ การโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการ
ของเขา
อิงเกิล, แบลคเวล และไมเนียด (Engle, Blackwell and Miniard, 1993: 5) ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า หมายถึง กระบวนการตัดสิ นใจและลักษณะกิจกรรมของแต่
ละบุคคล เพื่อทาการประเมินผล การจัดหา การใช้และการใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ นค้า และบริ การให้ได้มา
ซึ่งการบริ โภค
เลาดอน และบิตตา (Loudon and Bitta, 1990: 5) ได้อธิ บายว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึง กระบวนการตัดสิ นใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง เมื่อมีการประเมิน
การได้มา การใช้หรื อการจับจ่ายใช้สอยซื้อสิ นค้าและบริ การ
พิษณุ จงสถิตวัฒนา (2548: 54) ได้อธิบายถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า ประชากรไทย
ซื้อผลิตภัณฑ์ และบริ การจานวนมากมาย การพยายามเรี ยนรู ้พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์และบริ การ
เหล่านี้ ต้องวิเคราะห์วิจยั เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ คือ ใครคือผูซ้ ้ือ ซื้ออะไร ทาไมจึงซื้ อ ใครเกี่ยวข้องกับ
การซื้อ ซื้ออย่างไร ซื้อเมื่อใด ซื้อที่ไหน
ดารา ทีปะปาล (2546: 4) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การ
กระทาใด ๆ ของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร เลือกซื้ อ การใช้ และบริ การรวมทั้ง
กระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่ งเป็ นตัวนาหรื อตัวกาหนดการกระทาดังกล่าว เพื่อตอบสนองความจาเป็ น
และความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความพอใจ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546: 192) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคทาการค้นหา การคิด การใช้ การประเมินในสิ นค้าและบริ การ ซึ่งคาด
ว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (254: 6) ได้ให้คาจากัดความของ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า เป็ นกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระทาเมื่อได้รับบริ โภคหรื อสิ นค้าบริ การ รวม
ไปถึงการขจัดสิ นค้าหรื อบริ การหลังการบริ โภคด้วย
ปริ ญ ลักษิตานนท์ (2544: 45) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง
การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา และการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้
หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่งเกิดขึ้นก่อน และมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทา
ทิวา พงศ์ธนไพบูลย์ และคณะ (2544: 16) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจะ
มีลกั ษณะดังนี้
1. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีสาเหตุที่ทาให้เกิดความต้องการขึ้น
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีส่ิ งจูงใจให้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ
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3. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้น ย่อมมีเป้ าหมายในเรื่ องของการตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
สรุ ปความหมายข้างต้นสรุ ปได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึงพฤติ กรรมของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและการใช้สินค้าหรื อบริ การ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคล
ต้องมีการตัดสิ นใจทั้งก่อนและหลังการกระทาต่าง ๆ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความพอใจและความต้องการ
ของบุคคล
ฮาโรลด์ เจ เลวิทท์ (Leavitt, 2005: 3) ได้อธิบายว่า “ผูบ้ ริ โภคจะแสดงพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ งออกมา จะต้องมีสาเหตุที่ทาให้เกิดพฤติกรรมนั้น ๆ เสมอ ซึ่ งสาเหตุดงั กล่าวจะ
เป็ นสิ่ ง กระตุ ้น ท าให้ม นุ ษ ย์เ กิ ด ความต้อ งการ และจากความต้อ งการดัง กล่ า ว จะส่ ง ผลให้เ กิ ด
แรงจูงใจ เพื่อแสดงพฤติกรรมออกมา” จากทฤษฎีขา้ งต้นสามารถสรุ ปได้วา่ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
จะมีลกั ษณะดังนี้ (ทิวา พงศ์ธนไพบูลย์, ศิริจรรยา เครื อวิริยะพันธ์ และอมรศรี ตันพิพฒั น์, 2544)
1. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีสาเหตุที่ทาให้เกิดความต้องการขึ้น
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีส่ิ งจูงใจให้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ
3. พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดขึ้นได้ ย่อมมี เป้ าหมายในเรื่ องของการตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
คอตเลอร์ (1997) กล่าวว่า “ผูบ้ ริ โภคจะแสดงพฤติ กรรมเพราะมี สิ่งเร้ าหรื อสิ่ ง
กระตุน้ (Stimulus) ทาให้เกิดความต้องการโดยจะถูกป้ อนเข้าสู่ ความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนกล่องดา(Black Box) โดยผูผ้ ลิตไม่สามารถคาดคะเนได้ว่า ความรู ้สึกนึกคิดได้เกิดขึ้น
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากปั จจัยใดบ้าง ซึ่งผูบ้ ริ โภคก็จะเกิดการตอบสนอง(Response) เรี ยกตัวแบบ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า สิ่ งกระตุน้ -การตอบสนอง(Stimulus-Response model ; S-R model) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (ทิวา พงศ์ธนไพบูลย์, ศิริจรรยา เครื อวิริยะพันธ์ และอมรศรี ตันพิพฒั น์, 2544)
1. สิ่ งกระตุ้น หมายถึง สิ่ งเร้าที่ทาให้เกิดความต้องการ หรื อเกิดความนึกคิดอย่างใด
อย่างหนึ่ง สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.1 สิ่ งกระตุน้ ภายใน (Inside Stimulus) หมายถึง สิ่ งกระตุน้ ที่เกิดจากความ
ต้องการภายในร่ างกายของผูบ้ ริ โภค หรื อเป็ นความต้องการที่เกิดขึ้นตามสัญชาตญาณ เช่น ความหิ ว
ความเจ็บป่ วย ความกลัว เป็ นต้น
1.2 สิ่ งกระตุน้ ภายนอก (Outside Stimulus) หมายถึง สิ่ งกระตุน้ ที่มิได้เกิดขึ้น
จากความต้องการภายในร่ างกาย แต่เป็ นสิ่ งที่นกั การตลาดสร้างให้เกิดขึ้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความ
ต้องการ โดยใช้ส่ิ งจูงใจทางด้านเหตุผลและอารมณ์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
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1.2.1 สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เกิดจากการที่นกั การ
ตลาดนาส่ วนประสมทางการตลาดมาเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ดความต้องการ (วารุ ณี ตันติวงศ์วาณิ ช
และคณะ, 2548: 91) ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) โดยการพัฒนาส่ วนประกอบต่าง ๆ ซึ่ งอาจเป็ น
คุณภาพ ปริ มาณ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
2. ราคา (Price) โดยการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับคุณภาพ
3. ช่องทางจัดจาหน่าย (Place) โดยการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างทัว่ ถึง
สามารถหาซื้อง่ายและสะดวกในการเดินทาง หรื อจัดตกแต่งร้านค้าให้สวยงาม
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) โดยมีการโฆษณาสม่าเสมอ มีการ
ส่ งพนักงานขายไปสาธิตสิ นค้า การแจกสิ นค้าตัวอย่างเพื่อทดลองใช้ มีการลดราคาสิ นค้า เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม การกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคโดยใช้ส่ิ งกระตุน้ ทางการตลาด
นั้น ควรนาส่ วนประสมทางการตลาดมาใช้ควบคู่กนั ว่า ผูบ้ ริ โภคคิดอย่างไร ซื้ออย่างไรด้วย
1.2.2 สิ่ งกระตุน้ อื่น ๆ (Other Stimuli) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ภายนอกที่เกิดขึ้น
และเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งไม่สามารถควบคุมได้ แต่ สามารถสร้ างโอกาสให้เกิ ดขึ้นได้
ได้แก่
1. ภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic)
2. เทคโนโลยี (Technology)
3. กฎหมายและการเมือง (Law and Politics)
4. วัฒนธรรม (Culture)
2. ความรู้ สึกนึกคิดหรือกล่องดา เป็ นความรู ้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้รับ
สิ่ งกระตุน้ ซึ่งผูผ้ ลิตหรื อจาหน่ายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหาความรู ้สึกนึกคิดดังกล่าว
เพื่อจะได้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค (ทิวา พงศ์ธนไพบูลย์ และคณะ, 2544: 16)
ประกอบด้วย
2.1 ลักษณะของผูบ้ ริ โภค (Consumer Characteristics) ได้แก่ ลักษณะส่ วน
บุคคล วัฒนธรรม สังคมและจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Buyer Decision Process) คือ การ
รั บรู ้ ปัญหาหรื อความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมิ นผลทางเลื อก การตัดสิ นใจซื้ อ และ
พฤติกรรมหลังการซื้อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

12
3. การตอบสนอง คือ การแสดงออกของผูบ้ ริ โภค โดยผ่านการตัดสิ นใจในประเด็น
ต่าง ๆ ได้แก่ การเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกตราสิ นค้า การเลือกผูข้ าย การเลือกเวลาในการซื้ อ และ
การเลือกปริ มาณการซื้อ
แบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูง
ใจที่ ท าให้เ กิ ด การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยเริ่ ม จากสิ่ ง กระตุ ้น (Stimulus) ที่ ท าให้เ กิ ด ความ
ต้องการ จากนั้นสิ่ งกระตุน้ จะผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือ (Buyer’s Black Box) ซึ่งผูผ้ ลิต
หรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อจะได้รับผลจากลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Characteristics) แล้วจึงจะมีการตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) และ
การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือ (Buyer’s Purchase Decision) ดังภาพที่ 2
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สิ่ งกระตุ้นภายนอก (Stimulus = S)
สิ่ งกระตุน้ ทาง
สิ่ งกระตุน้ อื่น ๆ
การตลาด
ผลิตภัณฑ์
เศรษฐกิจ
ราคา
เทคโนโลยี
การจัดจาหน่าย
การเมือง
การส่ งเสริ มการตลาด วัฒนธรรม

ลักษณะของผู้ซื้อ
ปัจจัยทางวัฒนธรรม
ปัจจัยทางสังคม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยทางจิตวิทยา

1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม
1.1 วัฒนธรรม
พื้นฐาน
1.2 ปัจจัยย่อย
1.3 ชั้นสังคม

2. ปัจจัยทางสั งคม
2.1 กลุ่มอ้างอิง
2.2 ครอบครัว
2.3 บทบาท
และสถานะ

กล่องดา หรือ
ความรู้ สึกนึกคิด
ของผู้ซื้อ

การตอบสนอง
ของผู้ซื้อ
การเลือกผลิตภัณฑ์
การเลือกตรา
การเลือกผูข้ าย
เวลาในการซื้ อ
ปริ มาณการซื้ อ

ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้อของผู้ซื้อ
การรับรู้ปัญหา
การค้นหาข้อมูล
การประเมินผลทางเลือก
การตัดสิ นใจซื้ อ
พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ

3. ปัจจัยส่ วนบุคคล
3.1 อายุ
3.2 วงจรชีวิต
ครอบครัว
3.3 อาชีพ
3.4 โอกาสทาง
เศรษฐกิจ
3.5 ค่านิยมและ
รู ปแบบการดารงชีวิต

4. ปัจจัยทางจิตวิทยา
4.1 การจูงใจ
4.2 การรับรู้
4.3 การเรี ยนรู้
4.4 ความเชื่อถือ
4.5 ทัศนคติ
4.6 บุคลิกภาพ
4.7 แนวคิดของ
ตัวเอง

ภาพที่ 2 ตัวแบบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของฟิ ลิป คอตเลอร์
ที่มา : คอตเลอร์, หลักการตลาดฉบับมาตรฐาน, แปลโดย วารุ ณี ตันติวงศ์วาณิ ช
(กรุ งเทพมหานคร: เพียร์สนั เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2546), 93.
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วิลเลียม เจ สแตนตัน ได้คิดค้นตัวแบบเพื่ออธิ บายพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้นเนื่ องจากมีพลังกระตุน้ 4 ประการ (ทิวา พงศ์ธนไพบูลย์, ศิริจรรยา เครื อวิริยะ
พันธ์ และอมรศรี ตันพิพฒั น์, 2544: 16) คือ
1. สังคมและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ประกอบด้วย วัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย ชนชั้น
ทางสังคม กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว เป็ นต้น
2. สภาพทางจิ ตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรั บรู ้ การเรี ยนรู ้ บุคลิ กภาพ ทัศนคติ
ความเชื่อที่ยดึ มัน่ เป็ นต้น
3. ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางด้าน
ราคา เป็ นข้อมูลทางด้านการจัดจาหน่ าย ข้อมูลของบริ ษทั ผูผ้ ลิต เช่น ภาพลักษณ์ ชื่ อเสี ยง ฐานะ
การเงิ น เป็ นต้น ซึ่ ง ข้อมู ล เหล่ า นี้ ผูบ้ ริ โภคสามารถรั บ ทราบได้โดยผ่านสื่ อต่ าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ น
โฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ เป็ นต้น หรื ออาจผ่านสื่ อทางด้านตัวบุคคล เช่น พนักงานขาย เพื่อน
ฝูง เป็ นต้น
4. สภาวการณ์ ต่าง ๆ ย่อมมี ผลต่อการแสดงพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคเสมอ เช่ น
เวลา สถานที่ โอกาส เงื่อนไขในการซื้อ เป็ นต้น
นักการตลาดควรศึกษาว่า ผูบ้ ริ โภคตอบสนองการกระตุน้ สิ่ งเร้าทางการตลาด ต่าง ๆ
อย่างไร บริ ษทั ที่สามารถเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ตอบสนองต่อข้อเสนอทางด้านผลิตภัณฑ์ การ
เปลี่ ยนแปลงราคา การโฆษณา และการส่ งเสริ มผลิ ตภัณ ฑ์ จะมี ความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่งขัน
นักการตลาดและนักวิจ ัยต่ างก็เ ห็ น ความสาคัญของการวิเคราะห์ แ ละวิจ ัยถึ งความต้องการและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่อการกาหนดนโยบายการตลาด เช่ น นโยบายผลิตภัณฑ์ นโยบายการ
โฆษณา นโยบายการตั้งราคา และนโยบายการขาย
วัตถุประสงค์ของการวิเ คราะห์และวิจยั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค คือ การหาคาตอบ
ให้กับคาถามว่า ใครเป็ นลูก ค้า ความต้องการของลูกค้าคืออะไร และปฏิ กิ ริย าของลูกค้าที่ มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ประเภทนี้ ตามปกติแล้วมีประโยชน์จากัด เพราะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
เปลี่ ย นแปลงอยู่เ สมอ แต่ ก็ส ามารถท าให้รู้ ก ว้า ง ๆ เกี่ ย วกับ ผูบ้ ริ โ ภคมากขึ้ น การวิ เ คราะห์ ถึ ง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต้องอาศัยวิชาแขนงอื่นมาประกอบการพิจารณา เช่น สังคมวิยา จิตวิทยาและ
มานุษยวิทยา เป็ นต้น
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546: 193-194) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรม เป็ น
การค้นหาหรื อวิจยั เกี่ยวกับ พฤติกรรมการซื้ อ และการใช้ของผูบ้ ริ โภค ทั้งที่เป็ นบุคคล กลุ่มบุคคล
หรื อองค์การ เพื่อให้ทราบถึง ลักษณะความต้องการ และพฤติกรรมการซื้ อ การใช้ การเลือกบริ การ
แนวคิด หรื อประสบการณ์ที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจ
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คาถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คื อ คาถาม 7 คาถาม(6Ws และ1H)
เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาถาม 7 คาถาม (6Ws และ1H) เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (7Os)
คาถาม (6Ws และ1H)

คาตอบทีต่ ้ องการทราบ (7Os)

ลั ก ษณะกลุ่ ม เป้ าหมาย (Occupant)
1.ใครอยูใ่ นตลาด
ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
เป้ าหมาย (Who is in the จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ จิ ต วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
Target market?)
พฤติกรรมศาสตร์

2.ผู้ บริ โภคซื้ ออะไร
(What does the
consumer buy?)

สิ่ ง ที่ ผูบ้ ริ โ ภคที่ ต ้อ งการซื้ อ (Object)
สิ่ งที่ผบู้ ริ โภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ก็
คื อ ต้ อ ง ก า ร คุ ณ ส ม บั ติ ห รื อ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product
Component) และความแตกต่างที่
เ ห นื อ ก ว่ า คู่ แ ข่ ง ขั น (Competitive
Differentiation)

3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ
(Why does the
consumer buy?)

วัตถุ ป ระสงค์ในการซื้ อ (Objectives)
ผู้บ ริ โภคซื้ อสิ น ค้า เพื่ อ สนองความ
ต้องการของเขาด้านร่ างกายและด้าน
จิ ต วิ ท ยา ซึ่ งต้อ งศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมซื้ อ คือ
1. ปัจจัยภายในหรื อปัจจัยทางจิตวิทยา
2. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
3. ปัจจัยเฉพาะบุคคล

กลยุทธ์ การตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบด้วยกล
ยุทธ์ดา้ นผลิ ตภัณฑ์ ราคา การจาหน่ าย
และการส่ ง เสริ ม การตลาดที่ เ หมาะสม
และสามารถสนองความพึ ง พอใจของ
กลุ่มเป้ าหมายได้
ก ล ย ุท ธ ์ด า้ น ผ ล ิต ภ ณ
ั ฑ ์ (Product
Strategies) ประกอบด้วย ผลิตภัณ ฑ์
หลัก รู ป ลัก ษณ์ผ ลิต ภัณ ฑ์ ผลิต ภัณ ฑ์
ควบ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังและศักยภาพ
ผลิต ภ ณ
ั ฑ์ ความแตกต่า งทางการ
แข่งขัน (Competitive Differentiation)
ป ร ะ ก อ บ ด ว้ ย ค ว า ม แ ต ก ต ่า ง ด า้ น
ผ ลิต ภ ณ
ั ฑ ์ บ ริ ก า ร พ น กั ง า น แ ล ะ
ภาพลักษณ์
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ
1 . ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
Strategies)
2. กลยุ ท ธ์ ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion
Strategies)
ประกอบด้วยกลยุทธ์การ
โฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย การ
ส่ งเสริ มการขาย การให้ข่าวประชาสัมพันธ์
3. กลยุทธ์ราคา (Price Strategies)
4. กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย
(Distribution strategies)
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ตารางที่ 1 คาถาม 7 คาถาม (6Ws และ1H) เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (7Os) (ต่อ)
คาถาม
(6Ws และ 1H)

คาตอบทีต่ ้ องการทราบ(7Os)

4. ใครมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจซื้ อ
(Who participates
in the buying?)

กลยุทธ์ การตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง

บทบาทของกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ที่ มี
อิ ท ธิ พลในการตั ด สิ นใจซื้ อ
ปร ะก อ บ ด้ ว ย ผู้ ริ เ ริ่ ม ผู้ มี
อิ ท ธิ พ ล ผู้ต ัด สิ น ใจซื้ อ ผู้ซ้ื อ
ผูใ้ ช้
โอกาสในการซื้ อ (Occasions)
5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรื อช่วง
เมื่อใด
ฤดู ก าลใดของปี ช่ ว งใดของ
(When the
เดื อน ช่ ว งเ วล า ใด ข อ ง วั น
consumer buy?)
โอกาสพิ เ ศษหรื อ เทศกาล วัน
สาคัญต่าง ๆ
6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่
ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlets) ที่
ไหน (Where does ผู้บ ริ โภคไปท าการซื้ อ เช่ น
the consumer buy?) ห้ า งสรรพสิ นค้ า ซุ ปเปอร์
มาร์เกต ร้านขายของชา เป็ นต้น

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์โฆษณา และ หรื อ
กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด (Advertising and
Promotion strategies) โดยใช้กลุ่มอิทธิพล

ขั้ นตอนในการตั ด สิ นใจซื้ อ
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
(Operation) ประกอบด้วย
อย่างไร (How does 1. การรับรู้ปัญหา
the consumer buy?) 2. การค้นหาข้อมูล
3. การประเมินผลทางเลือก
4. ตัดสิ นใจซื้ อ
5. ความรู้สึกภายหลังการซื้ อ

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion strategies) ประกอบด้วย การโฆษณา
การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย
การให้ ข่ า วและการประชาสั ม พัน ธ์ การตลาด
ทางตรง เช่น พนักงานขายจะกาหนดวัตถุประสงค์
ในการขายให้ส อดคล้อ งกับ วัตถุ ป ระสงค์ในการ
ตัดสิ นใจ

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion strategies) เช่น ทาการส่ งเสริ ม
การตลาดเมื่อใดจึงจะสอดคล้อง กับโอกาสใน
การซื้ อ
กลยุ ท ธ์ ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (Distribution
Channel strategies) บริ ษทั นาผลิตภัณฑ์สู่ ตลาด
เป้ าหมาย โดยพิจารณาว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร

ที่มา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม่ , (กรุ งเทพมหานคร: พัฒนศึกษา,
2539), 125-126.
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทาให้ทราบคาตอบว่า ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
อะไร ทาไมจึงซื้ อ ซื้ อเมื่อใด ซื้ อที่ไหน ซื้ ออย่างไร ใครมีส่วนร่ วมในการซื้ อ รู ้สึกอย่างไร และจะ
นาไปสร้างแบบสอบถาม เพื่อหาคาตอบที่ตอ้ งการ แล้วนามาปรับใช้ในธุรกิจ
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2. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
2.1 ความหมายส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นแนวคิดที่สาคัญอย่างหนึ่ งทางการตลาดเพราะการ
บริ หารการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า นักการตลาดจะใช้ส่วนประสมทางการตลาด
เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาให้สอดคล้องกับตลาดเป้ าหมาย จากการศึกษาค้นคว้าได้มีนกั วิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายของการตลาดไว้ดงั นี้
แลมป์ แฮร์ และแมคคาเนียล (Lamb Hair and McDaniel, 2000: 44, อ้างถึงพิบูล ที
ปะปาล, 2545: 42) ให้ความหมายว่า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง การนาเอากลยุทธ์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ การจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด และการกาหนดราคา มาประสมกัน เป็ นหนึ่งเดียว
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อทาให้เกิดความพอใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ าย
คอตเลอร์ (Kotler, 2006: 99) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด
หมายถึ ง ชุ ด ของเครื่ องมื อต่ า ง ๆ ทางการตลาด ซึ่ งประกอบไปด้ว ย เครื่ องมื อ ทางการตลาด 4
ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place or Distribution) และการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ซึ่ งเรี ยกสั้น ๆ ว่า “4P’s” ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาด (Marketing Strategy) ซึ่งหมายถึง โปรแกรมของบริ ษทั ในการเลือกตลาดเป้ าหมาย เฉพาะ
อย่างและตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเป้ าหมายนั้น โดยการใช้ส่วนประสมทาง
การตลาด
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง การที่
ฝ่ ายบริ หารทางการขายนากลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ ม
ทางการตลาดมาใช้กระตุน้ การขายให้เกิดขึ้น
2.2 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P’s
นักการตลาดนิ ยมใช้เครื่ องมือจานวนมากในการที่จะก่ อให้เกิ ดการตอบสนองที่
คาดหวังไว้จากกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย โดยเครื่ องมือต่าง ๆ เหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นและจัดกลุ่มเข้าไว้
ด้วยกันเรี ยกว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรื อเป็ นที่รู้จกั กันดีในชื่อย่อ “4P’s”
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดไว้ ดังนี้
ศรี กาญจนา พลอาสา (2546: 101) ได้อธิบายว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix’s = 4P’s) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และ
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) โดยสามารถอธิบายได้ดงั นี้
1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ตัวสิ นค้าหรื อบริ การ ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์หมายถึงตัวสิ นค้าบวก
กับความพอใจและผลประโยชน์อื่นที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากการซื้ อสิ นค้านั้น ซึ่งรวมถึงคุณภาพที่ดีเป็ น
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ที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคด้วย การผลิตสิ นค้าหรื อบริ การจะเกี่ยวข้องกับการกาหนดผลประโยชน์ที่จะ
นาเสนอโดยกิจการจะติดต่อสื่ อสาร และส่ งมอบผลประโยชน์น้ ี ให้แก่ผบู ้ ริ โภคผ่านทางคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ (Kotler and Armstrong 2006: 48) ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น ดังนี้
1.1 ระดับ ในการสร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ัน ต้อ งเริ่ ม ต้น จากการเลื อ กระดับ คุ ณ ภาพ
(Quality level) ซึ่ งจะสนับสนุ นตาแหน่ งของผลิตภัณฑ์ในตลาดเป้ าหมาย ในที่น้ ี คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง คุณภาพของการปฏิบตั ิงาน (Performance quality) ก็คือ ความสามารถของ
ผลิตภัณฑ์ในการปฏิบตั ิหน้าที่
1.2 ความสอดคล้องคุณภาพสู ง หมายถึง ความสอดคล้องของคุณภาพในระดับสู ง
ดังนั้น ตามแนวคิดนี้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงหมายถึง คุณภาพของความสอดคล้อง (Conformance
Quality) ซึ่ งหมายถึง ปราศจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและมีความสอดคล้องในการส่ งมอบผล
ของการปฏิบตั ิงานในระดับที่ต้ งั เป้ าหมายไว้
1.3 รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ กิจการสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรู ปแบบ ทา
ให้รูปลักษณ์เป็ นเครื่ องมือในการแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของกิจการกับ
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของกิจการกับผลิตภัณฑ์ของคู่
แข่งขัน การเป็ นผูผ้ ลิตรายแรกที่แนะนาสิ่ งจาเป็ นและมีคุณค่าด้วยรู ปลักษณ์ใหม่จะเป็ นแนวทางที่มี
ประสิ ทธิผลในการแข่งขัน
1.4 รู ปแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็ นแนวทางอีกแนวทางหนึ่ งในการเพิ่ม
คุณค่าให้แก่ลูกค้า คือ การสร้างลักษณะเด่นให้รูปแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
เป็ นแนวคิดที่กว้างกว่ารู ปแบบ คือ รู ปแบบเป็ นการอธิ บายสิ่ งที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์รูปแบบเป็ น
ลักษณะที่รับรู ้ได้ดว้ ยสายตา รู ปแบบที่ดูดีของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ นค้ามีหลายประเภทให้เลือกซื้ อ สิ นค้ามีหลายยี่ห้อให้เลือกซื้ อ
สิ นค้ามีหลายขนาดให้เลือกซื้ อ สิ นค้าตรงกับความต้องการ สิ นค้ามีคุณภาพ สิ นค้าสะอาด มีสินค้า
ตามโอกาสและเทศกาลจาหน่ า ย สิ น ค้ามี บรรจุ ภ ัณ ฑ์ที่ทนั สมัย รู ปแบบและความทันสมัย ของ
ผลิตภัณฑ์ มีบริ การจัดส่ งสิ นค้า มีบริ การทดสอบการใช้งานของสิ นค้าก่อนซื้อ มีการรับคืนสิ นค้า
2. ราคา เป็ นเครื่ องมือสาคัญ ราคากับคุณภาพผลิตภัณฑ์จะเป็ นองค์ประกอบที่ผบู ้ ริ โภค
ใช้พิจารณาตัดสิ นใจซื้ อดังกล่าว คือ ราคาต้องเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ในการคานวณราคาสิ นค้า
หรื อบริ การ โดยทัว่ ไปจะใช้ปัจจัยหลัก ๆ 5 ปัจจัย (วิทวัส รุ่ งเรื องผล 2545: 152-155) คือ
2.1 ความต้องการของตลาด ปริ มาณความต้องการที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคมีต่อสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้น จะมีความสัมพันธ์กบั ระดับราคา กล่าวคือ เมื่อระดับราคาสู งขึ้นปริ มาณความต้องการ
สิ นค้าหรื อบริ การนั้นจะต่าลง และเมื่อระดับราคาต่าลงปริ มาณความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การของ
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ผูบ้ ริ โภคจะสู งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความต้องการของตลาดที่สัมพันธ์กบั ราคาก็มีขอบเขตจากัด คือ
เมื่อราคาปรับสู งขึ้นถึงระดับหนึ่ ง ความต้องการจะลดต่ามากจนถึงศูนย์กลับอาจทาให้ปริ มาณความ
ต้องการลดลงได้ และเมื่ออยูใ่ นภาวะนี้ ยิ่งสิ นค้าและบริ การลดราคาต่าลงมากเท่าไรก็ทาให้ปริ มาณ
ความต้องการลดลงต่ามากขึ้น ปรากฏการณ์น้ ีเรี ยกว่า ความต้องการผกผัน
2.2 การแข่งขันในตลาด ราคาของคู่แข่งขันเป็ นปั จจัยสาคัญในการกาหนดราคาใน
ตลาดจะถู ก ผูบ้ ริ โ ภคใช้เ ปรี ย บเที ย บในกระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ แต่ ไ ม่ ไ ด้ห มายความว่ า เรา
จาเป็ นต้องตั้งราคาเท่ากับคู่แข่งขัน เราอาจตั้งราคาสู งกว่าหรื อต่ากว่าก็ได้โดยพิจารณาถึงภาพพจน์
ด้านคุณภาพของเรากับคู่แข่งขัน
2.3 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ผลิตภัณฑ์บางประเภทเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่รัฐบาล
ควบคุมมิให้ต้ งั ราคาเกินกว่าที่รัฐบาลกาหนด หรื อเป็ นข้อตกลงของผูป้ ระกอบวิชาชีพนั้น ๆ
2.4 ส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จาหน่าย และการส่ งเสริ มทางการตลาด ควรต้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น การกาหนดราคา
จึงต้องพิจารณาควบคู่กบั คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ร้านค้าที่จะนาผลิตภัณฑ์ไปจาหน่ าย เช่น เสื้ อผ้าที่
จาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าหรู หรา ควรมีระดับราคาที่สูงกว่าเสื้ อผ้าที่จาหน่ายที่แผงในสวนจตุจกั ร
และภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากเครื่ องมือสื่ อการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
เป็ นต้น
2.5 ต้นทุน ต้นทุนจัดเป็ นปั จจัยสาคัญมากในการกาหนดราคา เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่
ทางองค์การต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ดังนั้น ต้นทุนจึงมักถูกนามาใช้เป็ นฐาน
หรื อขั้นต่าสุ ดของราคาจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ราคา หมายถึง การที่ผลิตภัณฑ์มีราคาถู กและเหมาะสม ส่ วนลดราคาของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มีหลายระดับราคาให้เลือก ผลิตภัณฑ์มีราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา และมีป้ายแสดงราคา
อย่างชัดเจน
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย เป็ นกระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสิ ทธิ
ในตัวผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปจนถึงผูบ้ ริ โภค ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวจะมีผผู ้ ลิต และผูบ้ ริ โภคเป็ น
หลักสาคัญในกระบวนการสาหรับต้นทาง และปลายทางของการเคลื่อนย้ายสิ ทธิ ในตัวผลิตภัณฑ์
โดยในกระบวนการนี้ อาจมี ตวั กลางมาเป็ นตัวเชื่ อมระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค เพื่อให้กระจาย
ผลิตภัณฑ์เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพขึ้น (วิทวัส รุ่ งเรื องผล, 2546: 180-181) ตัวกลางทาง
การตลาด (Marketing Intermediaries) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์กร ทาหน้าที่ช่วยเหลือ
และสนับสนุนในกระบวนการการเคลื่อนย้ายสิ นค้า และสิ ทธิ ในตัวสิ นค้าจากผูผ้ ลิตมายังผูบ้ ริ โภค
โดยตัวกลาง ประกอบด้วย
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3.1 คนกลาง คือ กลุ่มคนหรื อองค์การอิสระที่เกี่ยวพันโดยตรงกับกระบวนการซื้อ
ขาย เปลี่ยนสิ ทธิตวั สิ นค้าจากผูผ้ ลิตมายังผูบ้ ริ โภค โดยคนกลางแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
3.1.1 พ่อค้าคนกลาง คือ คนกลางที่ดาเนินการซื้ อขายสิ นค้าในช่องทางการจัด
จาหน่ าย โดยมี กรรมสิ ทธิ์ ในสิ น ค้าที่ เขาดาเนิ นการซื้ อขายเปลี่ ยนมื อ เช่ น พ่อค้าส่ ง พ่อค้าปลี ก
ห้างสรรพสิ นค้า ร้านสะดวกซื้อ เป็ นต้น
3.1.2 ตัวแทนคนกลาง คือ คนกลางในช่องทางการจัดจาหน่าย ซึ่งมีส่วนสาคัญ
ให้เกิ ดการซื้ อขายเปลี่ ยนมื อสิ นค้า แต่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ ในตัวสิ นค้า เช่ น ตัวแทนขายประกันชี วิต
นายหน้า ค้า ที่ ดิ น บริ ษ ัทหลัก ทรั พย์ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้องกับ การกระจายผลิ ตภัณ ฑ์ใ นเชิ ง กายภาพ
(Physical Distribution Firms) ประกอบด้วย บุคคลหรื อองค์กรที่ทาหน้าที่รับขนส่ งสิ นค้า เช่น
ไปรษณี ย ์ เป็ นต้น
3.2 สถาบันการเงิน คือ องค์การที่ให้ความสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้เกิดการซื้ อ
ขาย เช่ น ธนาคารผูป้ ล่อยเงินสิ นเชื่ อให้เจ้าของโครงการ และลูกค้าบริ ษทั เงินทุนที่ให้สินเชื่ อแก่
ห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้า นอกจากนี้ ยังรวมถึงบริ ษทั ประกันภัย ซึ่ งรับประกันความเสี่ ยงภัยใน
การขนส่ งและเคลื่อนย้ายสิ นค้าด้วย
4. การส่ งเสริ มการตลาด การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ที่ทุกคนได้พบเห็ น
สั ม ผัส และมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งด้ว ยเสมอ ทั้ง ที่ รู้ ต ัว และไม่ รู้ ต ัว ทุ ก วัน นี้ การรั บ รู ้ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากโฆษณาทางโทรทัศน์ ข้างรถประจาทาง ป้ ายข้างถนน วิทยุ หนังสื อพิมพ์ เป็ น
ต้น สิ่ งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน จึงเชื่อได้วา่ การส่ งเสริ มการตลาดยังคงเป็ นงานหลัก
ที่นกั การตลาดใช้ในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายตามกระบวนการ
ส่ งเสริ มการตลาดนั้นประกอบด้วยเครื่ องมือหลัก ๆ ในการสื่ อสาร 5 กลุ่ม เรี ยกว่า ส่ วนประสมทาง
การตลาด (วิทวัส รุ่ งเรื องผล 2546: 212) ซึ่งประกอบด้วย
4.1 การโฆษณา เป็ นการสื่ อสารของผูข้ ายผ่านสื่ อสาธารณะ เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสาร
จูงใจหรื อตอกย้าในตรายีห่ อ้ ของผลิตภัณฑ์ โดยผูท้ ี่ตอ้ งการสื่ อสารเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสื่ อ
โฆษณา
4.2 การส่ งเสริมการขาย เป็ นการสื่ อสารเพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในช่วงเวลาที่จากัด ซึ่ งต่างจากการโฆษณาที่อาจไม่ได้มุ่งเน้นให้เกิดการซื้ อสิ นค้าทันที ปกติการ
ส่ งเสริ มการขายมักใช้การโฆษณาเข้ามาช่วยในการกระจายข่าวสารในรายการส่ งเสริ มการขาย
4.3 การประชาสั มพันธ์ เป็ นการสื่ อสารที่ไม่ได้มุ่งเน้นในการขายสิ นค้า อย่างการ
โฆษณาหรื อการส่ งเสริ มการขาย แต่มุ่งที่การสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์
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4.4 การตลาดทางตรง เป็ นการสื่ อสารโดยตรงจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ั บสารใน
ลักษณะการสื่ อสารสองทางที่ผรู ้ ับสารสามารถ พูดคุย สอบถาม หรื อสั่งซื้ อสิ นค้าได้โดยตรงกับผูส้ ่ ง
สารได้โดยตรง
4.5 กิจกรรมพิเศษทางการตลาด เป็ นการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายโดยการสร้าง
กิจกรรมพิเศษขึ้น เพือ่ สร้างความน่าสนใจในการสื่ อสาร โดยใช้เครื่ องมือการสื่ อสารอื่น ๆ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เข้ามาช่วย เป็ นต้น
พิษณุ จงสถิตย์วฒั นา (2548: 10-16) อธิบายความหมายของส่ วนประสมทางการตลาด
คือ ปั จจัยแปรผันทางการตลาดที่ ผูบ้ ริ หารการตลาดเสนอให้แก่ ตลาดเป้ าหมายเพื่อบาบัดความ
ต้องการพร้อมทั้งนาความพอใจสู งสุ ดมาสู่ ตลาดเป้ าหมาย ส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นปั จจัยแปร
ผันทางการตลาดที่ผบู ้ ริ หารสามารถควบคุมได้ และเป็ นหน้าที่ของผูร้ ิ หารที่จาเป็ นต้องปรับปั จจัย
แปรผันเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเป้ าหมายและสภาวะการแข่งขันในตลาด
เพื่ อ สร้ า งความได้เ ปรี ยบเที ย บเหนื อ คู่ แ ข่ ง ขัน และสร้ า งความพอใจให้ แ ก่ ลู ก ค้า เป้ าหมาย
ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
ผลิตภัณฑ์ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อบาบัดความต้องการของมนุ ษย์ ผลิตภัณฑ์เป็ นปั จจุบนั ที่
สาคัญของส่ วนประสมการตลาด นโยบายไม่เพียงแต่จะมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การตลาดอื่น ๆ ที่
จะต้องได้รับการพัฒนาตามมาพร้อม ๆ เช่น กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การขาย กลยุทธ์การโฆษณา และ
กลยุทธ์ ก ารจัด จ าหน่ า ย เป็ นต้น แต่ ย งั มี ผลกระทบต่ อกลยุทธ์ก ารผลิ ตและกลยุทธ์ก ารกระจาย
ผลิตภัณฑ์
2. ราคา (Price)
ในจ านวนองค์ป ระกอบทั้ง 4 ส่ ว น ของส่ ว นประสมทางการตลาด ราคาเป็ น
องค์ประกอบเดี่ยวที่ได้รับความสนใจเป็ นพิเศษจากนักเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์
จุลภาค ซึ่ งจะศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับราคาและระดับความต้องการของตลาด นักการ
ตลาดใช้กลยุทธ์ราคาเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์การตลาดต่าง ๆ
2.1 การกาหนดราคาเพื่อเน้นการทากาไร เช่น อัตราผลตอบแทนจากยอดขายหรื อ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เป็ นต้น
2.2 การกาหนดราคาเพื่อเน้นการขายและมูลค่าขาย เช่น เพื่อเพิ่มมูลค่าขายหรื อเพิ่ม
ส่ วนครองตลาด เป็ นต้น
2.3 การกาหนดราคาเพื่อรั กษาเสถียรภาพของตลาด เช่ น การตั้งราคาตามตลาด
หรื อคู่แข่งขันที่สาคัญ เป็ นต้น
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2.4 การกาหนดราคาเพื่อเน้นจุดยืนผลิตภัณฑ์ เช่น จุดยืนคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรื อ
จุดยืนภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่เราต้องการเสนอขายจะดีเลิศเพียงไรก็ตาม คงจะมี
ประโยชน์นอ้ ยมากถ้าผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายไม่สามารถหาซื้ อได้ในเวลาที่เขาต้องการ และในสถานที่ที่
เขาจะหาซื้ อได้สะดวกที่ สุด และนี่ คือวัตถุประสงค์หลักของการบริ หารช่ องทางการจัดจาหน่ าย
การกาหนดช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เริ่ มต้นจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเป้ าหมาย
เราต้องรู ้ว่าลูกค้าของเรามีมากเพียงไรและอยูท่ ี่ไหนบ้าง มีพฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าอย่างไร เช่น
ซื้ อบ่อยเพียงไร ซื้ อในร้านค้าประเภทใด นิ ยมซื้ อในวันและช่วงเวลาใด รวมทั้งวิธีการชาระเงินค่า
ซื้อสิ นค้า
สภาวะการแข่งขันที่บีบบังคับให้นกั การตลาดพยายามหาช่องทางการจัดจาหน่ ายที่มี
ประสิ ทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าเป้ าหมายให้ดีกว่าคู่แข่งขัน และวิวฒั นาการการตลาดก่อให้เกิดช่อง
ทางการจัดจาหน่ายแบบใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
4. การส่ งเสริมผลิตภัณฑ์ (Promotion)
การส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพช่ วยสื่ อสารให้ลูกค้าเป้ าหมายตระหนักถึง
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ตอ้ งการเสนอขาย รับ รู ้ถึงคุณภาพดี เด่นของผลิตภัณฑ์ กระตุน้ เร้าให้เกิ ด
ความสนใจและชักชวนให้ซ้ือผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในที่สุด ส่ วนผสมของการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ซ่ ึง
ประกอบด้ว ย การโฆษณา การขายโดยบุ ค คล การส่ ง เสริ ม การขาย และการประชาสั ม พัน ธ์
นอกจากนี้แต่ละร้านยังเน้นที่การบริ การลูกค้าอีกด้วย
แต่ในปั จจุบนั ในยุคของการตลาดที่มุ่งเน้นลูกค้านั้นจะเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ คือ
องค์ป ระกอบทุ ก อย่า งนั้น ให้ เ ริ่ ม ต้น จากลู ก ค้า เป็ นหลัก โดยเริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารออกแบบตลอดจน
ตอบสนองในมุมมองของลูกค้า ได้แก่ อธิบายได้ดงั นี้
1. พัฒนาสิ นค้ าให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภค (Customer Solution)
ผูผ้ ลิตสิ นค้าต้องเรี ยนรู ้ถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยการพัฒนาสิ นค้าให้ตรง
กับความต้องการ เพื่อให้สินค้านั้น ๆ สามารถเอื้อประโยชน์หรื อแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า และที่สาคัญ
ยิ่งคือการนาเสนอคุณภาพที่ดีแก่ลูกค้า โดยอาจเสนอสิ นค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพตรงหรื อสู งกว่า
ความคาดหวังของหลาย ๆ องค์กร อาจมุ่งการตอบสนองสิ นค้าหรื อบริ การให้ตรงจุดและชัดเจน
ยิง่ ขึ้นด้วย กลยุทธ์ที่เรี ยกว่า Mass Customization โดยเสนอสิ นค้าและบริ การเพื่อลูกค้าในราคาที่
เหมาะสม พร้อมกับการบริ การพิเศษที่ตรงใจลูกค้าแต่ละบุคคล ขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนอง
ลูกค้าในวงกว้าง เพื่อสร้างความพึงพอใจได้อย่างทัว่ ถึง ดังนั้น กลยุทธ์น้ ี จึงจาเป็ นต้องใช้การจัดการ
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ระบบฐานข้อมูลที่ ดีพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อสนับสนุ นการออกแบบผลิตภัณฑ์และการ
ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ ว
2. ตั้งราคาให้ เหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้ า (Customer Cost)
นักการตลาดควรเข้าใจว่า แม้ผูบ้ ริ โภคจะได้รับสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการ
แล้ว แต่ยงั ไม่ใช่ปัจจัยเพียงพอที่จะเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้เพราะผูบ้ ริ โภคต้องการซื้อสิ นค้าในระดับ
ราคาที่เหมาะสม ผูบ้ ริ โภคจะยอมจ่ายในราคาที่สูงหากสิ นค้านั้น ๆ มีลกั ษณะพิเศษหรื อมีเอกลักษณ์
เฉพาะ แนวความคิดเดิ ม ๆ เกี่ยวกับผูบ้ ริ โภคที่เชื่ อว่า “สิ นค้าที่มีคุณภาพสู ง ราคามักจะแพง” นั้น
กาลังจะเปลี่ยนไปในปั จจุบนั นี้ ดว้ ยกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริ หาร คือ “ยกระดับคุณภาพ ขณะ
เดียวกับราคาที่ถูกลง” ซึ่ งในองค์กรธุ รกิจต้องมีการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิต เพื่อให้ตน้ ทุน
ต่าลง อีกทั้งยังต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการตั้งราคาใหม่จากเดิ ม ที่ผลิตสิ นค้าเสร็ จแล้วจึงค่อยมาตั้ง
ราคา แต่กลับต้องพิจารณาว่าผูบ้ ริ โภคยอมรับสิ นค้านั้น ๆ ด้วยราคา ณ ระดับใด สามารถลดต้นทุน
ได้หรื อไม่ จึงค่อยมากาหนดราคา ณ ระดับที่ผบู ้ ริ โภคเต็มใจที่จะจ่าย
3. สะดวกในการสั่ งซื้อและส่ งมอบผลิตภัณฑ์ (Convenience)
ผูผ้ ลิตต้องพยายามส่ งมอบสิ นค้าหรื อนาเสนอการบริ การ ณ สถานที่และเวลาที่
เหมาะสม ในปั จจุบนั ธุ รกิ จมีการดาเนิ นการโดยเชื่ อมต่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระหว่างสมาชิ ก
เพื่อเอื้อประโยชน์ในการติดต่อและการสั่งซื้ อ ซึ่ งสามารถตรวจสอบระดับและการไหลเวียนของ
วัตถุดิบและสิ นค้าคงคลังได้ในทุกขั้นตอน ในส่ วนร้านค้าปลีกเองก็สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าได้ในทุก
เวลาที่ตอ้ งการ และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสัง่ ซื้อได้ทนั ท่วงที อีกทั้งเติมเต็มสิ นค้าบนหิ้ งได้
ตลอดเวลา ไม่เกิดการขาดช่วง และไม่ตอ้ งมีการสต๊อคสิ นค้าไว้มากเกินความจาเป็ น ทั้งนี้ เนื่องจาก
การจัดระบบการสั่งซื้ อและการจัดส่ งสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลต่อการลดต้นทุนทั้ง
ระบบนั่น เอง อัน จะเกิ ด ผลดี คืน กลับให้ผูบ้ ริ โภค ขณะเดี ย วกัน การกระจายสิ น ค้าควรคานึ งถึ ง
ข้อเท็จจริ งว่าผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ต้องการจะซื้ อหาสิ นค้าด้วยความง่ายและสะดวกสบาย ไม่ยงุ่ ยาก
ณ เวลาใดก็ได้ที่ตอ้ งการ จึงเกิดธุ รกิจประเภทร้านสะดวกซื้ อ เปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง ในปั จจุบนั ยังมี
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริ มสร้างคุณค่าในจุดนี้
4. มีการสื่ อสารกับลูกค้ าเพือ่ สร้ างคุณค่ า (Communication)
การมีกิจกรรมเพื่อการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ การใช้พนักงานขาย การบริ การ
สนับสนุ น การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ล้วนแต่เป็ นการเพิ่มการรับรู ้แก่ผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับ
คุณประโยชน์ของสิ นค้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่องค์กรต้องการสื่ อสารด้วยข้อเท็จจริ งที่ถู กต้อง องค์กร
พึงต้องระมัดระวังการให้สญ
ั ญาแก่ผบู ้ ริ โภคที่เกินจริ ง อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรื อเกิดความ
คาดหวังที่สูงและองค์กรต้องหลีกเลี่ยงการสร้างแรงกดดันกับลูกค้า เช่น การใช้พนักงานขาย ซึ่ ง
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พยายามขายสิ นค้าในลักษณะเชิ งรุ กอย่างมากต่อลูกค้า ตรงกันข้าม องค์กรควรแปรเป็ นกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดเพื่อเสริ มสร้างคุณค่า และให้เกิดความมัน่ ใจแก่ลูกค้า เช่น การเสนอคุณประโยชน์
หรื อการขายในลักษณะเชิงเป็ นการปรึ กษาแก่ลูกค้า ตลอดจนการบริ การหลังการขายอย่างต่อเนื่ อง
หรื อจัด ตั้ง ฝ่ ายลู ก ค้า สัมพัน ธ์ เ พื่ อแก้ไ ขปั ญหาของลู ก ค้าอย่างทัน ท่ ว งที เป็ นต้น นอกเหนื อจาก
เครื่ องมื อสื่ อสารและการส่ งเสริ มการตลาดแบบเดิ ม ๆ แล้ว องค์กรยังสามารถสร้ างคุ ณค่าด้ว ย
เครื่ องมื อการสื่ อสารยุคใหม่ ได้แ ก่ การใช้อิน เตอร์ เ น็ ตเพื่อสื่ อข่าวสารกับกลุ่ มลูกค้าเป้ าหมาย
โดยตรงในวงกว้าง และเป็ นช่องทางที่ลูกค้าป้ อนข้อมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบกลับสู่ องค์กรได้อย่าง
รวดเร็ ว
จากการศึ กษาค้นคว้า ตาราและเอกสารต่าง ๆ ทาให้รู้ว่าผูป้ ระกอบการควรพัฒนา
สิ นค้าให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า ให้ความ
สะดวกในการสั่งซื้ อ และส่ งมอบผลิตภัณฑ์ และควรมีช่องทางสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคเพื่อสร้างคุณค่า
ผูว้ ิจยั จะนาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการทาแบบสอบถามผูเ้ ลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็ บ
หมัดว่า ส่ วนประสมทางการตลาดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคมาก
น้อยเพียงใด ปัจจัยใดที่มีความสาคัญมากที่สุด
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3. ทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ า
3.1 ความหมายการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ า
วุฒิชยั จานง (2541: 1-2) กล่าวว่าการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า โดยทัว่ ไปก็มีความรู ้สึกว่า
เป็ นเรื่ องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องทาการตัดสิ นใจ โดยจะรู ้ตวั หรื อไม่ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการ
จัดการนั้น การตัดสิ นใจดูเหมือนว่าเป็ นหัวใจในการปฏิบตั ิงานทุก ๆ เรื่ อง ทุก ๆ กรณี เริ่ มตั้งแต่
กาหนดวัตถุประสงค์ หรื อแม้แต่การที่จะจัดตั้งองค์การธุ รกิจขึ้นมาเพื่อดาเนิ นการใด ๆ ก็แล้วแต่
จาเป็ นต้องมีการตัดสิ นใจว่าจะทากิจการใดดี จะตั้งองค์การในรู ปใดดี หรื อจะทากิจการนั้นหรื อไม่
เมื่อกาหนดตั้งเป็ นองค์การขึ้นมาแล้ว สิ่ งสาคัญที่จะต้องปฏิบตั ิต่อไปก็คือ การกาหนดวัตถุประสงค์
การวางแผน ตลอดจนการติดต่อสื่ อสาร และการควบคุมงานเพื่อที่จะให้ปฏิบตั ิการต่าง ๆ เป็ นไป
ในลัก ษณะที่ จะสอดคล้องกับการบรรลุ ถึง วัตถุประสงค์ดัง ที่ ได้กาหนดไว้น้ ัน ซึ่ งจะเป็ นได้ทุก
ขั้นตอนนั้น จาเป็ นต้องมีการตัดสิ นใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ
เสรี วงษ์มณฑา (2542: 192) ได้อธิ บายว่า กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคใน
การที่ผบู ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่งนั้น จะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่ มต้นไปจนถึงทัศนคติ
หลังจากที่ได้ใช้สินค้านั้นแล้ว ซึ่ งสามารถพิจารณาเป็ นขั้นตอน ได้ดงั นี้ การมองเห็ นปั ญหา การ
แสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อ ทัศนคติหลังการซื้อ
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อดุลย์ จาตุรงคกุล (2542: 40) ได้อธิบายว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ผูบ้ ริ โภคจัดการกับภาวะแวดล้อมทางการตลาดและทาการซื้ อ โดยการก่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ดังกล่าวเป็ นกระบวนการแก้ปัญหา เมื่อผูบ้ ริ โภคผจญปั ญหาที่แก้ได้โดยการซื้อ เขาจะตัดสิ นใจได้ก็
โดยการจัดการกับขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การตระหนักถึงความต้องการ “ ผลักดัน ” ให้ผบู ้ ริ โภคมีต่อปฏิกิริยา
2. การระบุทางเลือก ผูบ้ ริ โภคระบุผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อ ที่เป็ นทางเลือก
และรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับทางเลือกดังกล่าว
3. การประเมิ นทางเลื อก ผูบ้ ริ โภคชั่งน้ าหนัก ข้อดี ข้อเสี ย ของทางเลื อก ที่
เกี่ยวกับการซื้อ
4. การตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อหรื อไม่ซ้ือและตัดสิ นใจในเรื่ องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการซื้อ
5. พฤติ ก รรมหลังซื้ อ ผูบ้ ริ โภคเสาะหาการยืน ยัน ว่าเขา “เลื อก” ทางเลื อก
ถูกต้อง
ฉัตยา เสมอใจและมัทนี ยา สมนิ (2545: 44) ได้อธิ บายถึงปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคว่า ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ซึ่ งมีผลมาจากความแตกต่างกัน
ของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทาให้การตัดสิ นใจซื้ อของแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้น นักการตลาดจึงจาเป็ นต้องศึกษาถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคอย่า งเหมาะสม โดยที่ เ ราสามารถแบ่ ง ปั จ จัย ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 2 ประการ คือ
1. ปัจจัยภายใน ซึ่งเป็ นปัจจัยภายในที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลในด้านความคิดและ
การแสดงออก มีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยมีปัจจัยภายในประกอบด้วยองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ได้แก่ ความจาเป็ น ความต้องการและความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู ้
และการเรี ยนรู ้
2. ปั จจัยภายนอก ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่เกิ ดจากสิ่ งแวดล้อมรอบตัวของบุคคล ที่ มี
อิทธิ พลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยปั จจัยภายนอกแบ่งออกเป็ นองค์ประกอบที่
ส าคัญ 6 ประการ คื อ สภาพเศรษฐกิ จ ครอบครั ว สั ง คม วัฒ นธรรม การติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ และ
สภาพแวดล้อม
คอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler and Keller, 2006: 181) ได้จาแนกผูบ้ ริ โภคที่เข้า
มามีบทบาทในกระบวนการตัดสิ นใจออกเป็ น 5 บทบาท คือ 1) ผูเ้ ริ่ ม เป็ นผูเ้ สนอแนะความคิด
เกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าและบริ การเป็ นคนแรก 2) ผูม้ ีอิทธิ พล เป็ นผูท้ ี่มีความคิดเห็นหรื อคาแนะนำ
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ของเขา มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ 3) ผูต้ ดั สิ นใจ เป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าจะซื้ อหรื อไม่ จะซื้ ออะไร
ซื้อที่ไหน และซื้ออย่างไร 4) ผูซ้ ้ือ เป็ นผูท้ าหน้าที่ซ้ือเอง 5) ผูใ้ ช้ เป็ นผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้สินค้าและ
บริ การ
ดัลตัน (Dalton, 1987: 211) ได้อธิบายว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง การกระทาเกี่ยวกับ
การเลือกที่ผบู ้ ริ หารหรื อองค์การเลือกแนวปฏิบตั ิหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยูห่ ลายทาง
จอร์จ (George, 1949: 620) ได้อธิบายว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง การเลือกทางเลือก
ใดทางเลือกหนึ่งที่ต้ งั อยูบ่ นรากฐานของกฎเกณฑ์จากทางเลือกสองทางหรื อมากกว่าสองทางเลือกที่
เป็ นไปได้ และให้ความเห็นว่า มีระดับขั้นตอนความสาคัญอยูห่ ลายประการ คือ
1. เป็ นกิจกรรมทางด้านเชาว์ปัญญา (Intelligence Activity) ซึ่งความหมายนี้
เป็ นการยืมความหมายทางด้านการทหารมาใช้ หมายถึง บรรดาเสนาธิ การที่จะต้องไปสื บเสาะหา
ข่าวสารสภาพการทางสิ่ งแวดล้อม สาหรับที่จะใช้ในการตัดสิ นใจ
2. เป็ นกิจกรรมออกแบบ (Design Activity) หมายถึง เป็ นการสร้าง พัฒนา
วิเคราะห์แนวทางต่าง ๆ ที่น่าจะนาไปปฏิบตั ิได้
3. เป็ นกรรมคัดเลือก (Choice Activity) คือ การเลือกทางเลือกอันเหมาะสมที่
จะนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
จากการศึกษางานวิจยั พบว่า มีความแตกต่างกันในแง่มุมที่ต่างกันออกไป ธุ รกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งขัน การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบในการเลือก
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคมีมากขึ้น และร้ านค้าปลีกสมัยใหม่กลายเป็ นศูนย์กลางของชุ มชนมากขึ้น จึงไม่
สามารถที่จะพิจารณาในแง่มุมใดเพียงมุมมองเดียวได้ ต้องศึกษาให้มีความครอบคลุมในหลาย ๆ
แง่มุม จึงจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพในการนาไปใช้งานได้
3.2 ทฤษฎีการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
ชิฟแมนและคานุก (Schiffman and Kanuk, 2004: 19) ได้อธิบายถึงตัวแบบการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Model of Consumer Decision Making) โมเดลนี้ จะรวมความคิดเกี่ยวกับ
การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคซึ่งมีส่วนสาคัญ 3 ส่ วน คือ
1. การนาเข้ าข้ อมูล (Input) เป็ นอิทธิพลจากภายนอกที่มีผลต่อค่านิยม ทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่งมาจากกิจกรรมส่ วนผสมทางการตลาดที่พยายามสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคที่
มีศกั ยภาพ ซึ่ งแยกเป็ นกิ จกรรมทางการตลาดที่พยายามเข้าถึ งและจูงใจผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อหรื อใช้
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น ใช้หีบห่ อ ขนาด การรับประกันและนโยบายด้านราคา เป็ น
ต้น และกิ จ กรรทางสั ง คม เป็ น inputที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การค้า เช่ น ความคิ ด เห็ น ของเพื่ อ น
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บรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์ วัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคม ซึ่ งเป็ นอิทธิ พลภายในของบุคคลที่มีผลต่อ
การประเมินผล และการยอมรับหรื อปฏิเสธผลิตภัณฑ์
2. กระบวนการ (Process)
เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการนี้ เราจะพิจารณาถึง
อิ ทธิ พลของปั จ จัย ด้านจิ ตวิ ทยา ซึ่ งจะเป็ นอิ ทธิ พลภายใน (แรงจู งใจ การรั บรู ้ การเรี ย นรู ้ หรื อ
ทัศนคติ) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภครวมถึงปั จจัยอีก 2 ประการ คือ การรับรู ้ถึง
ความเสี่ ยง (Perceived risk) คือ ความไม่แน่นอนที่ผบู ้ ริ โภคเผชิญ เขาไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ที่
เกิดจากการตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคมักซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในที่เดิ ม ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่มีขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ เขาจะเชื่อถือในชื่อเสี ยงของร้านค้านั้น ๆ ถ้า
เกิดความสงสัยผูบ้ ริ โภคจะซื้ อของแพงไว้ก่อนเพื่อลดความเสี่ ยง เพราะเขาคิดว่าของแพงต้องเป็ น
ของดี และเป็ นกลุ่มที่ ยอมรั บได้ หมายถึ ง ตราสิ นค้าที่ ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อซึ่ งประกอบด้วยสิ นค้า
จานวนไม่นอ้ ยที่ผบู ้ ริ โภค คุน้ เคย จาได้ และยอมรับ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 3 ส่ วน
คือ
1. ขั้นการรับรู ้ความต้องการ (Need Recognition) ขั้นรับรู ้ความต้องการจะเกิดขึ้น
เมื่อผูบ้ ริ โภคเผชิญกับปั ญหา เช่น การซื้อของจากเครื่ องขายอัตโนมัติกบั ปั ญหาซับซ้อน คือ ปั ญหาที่
มีการพัฒนาให้ซบั ซ้อนขึ้น เช่น เมื่อใช้รถไปนาน ๆ ก็มีความคิดที่จะเปลี่ยนรถใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงค่า
ซ่อมรถเก่า เป็ นต้น
2. การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้ อ (Pre-purchase Search) ขั้นตอนนี้ จะเริ่ มต้นเมื่อ
ผูบ้ ริ โภครู ้วา่ จะได้รับความพอใจจากการซื้อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคจะต้องการข้อมูลเพื่อใช้
เป็ นพื้นฐานในการเลือก (ถ้ามีประสบการณ์มาก่อนก็ใช้ได้เลย แต่ถา้ ไม่มีกต็ อ้ งค้นหา)
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เป็ นขั้นตอนในกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแต่ละทางเลือกของผลิตภัณฑ์ที่กาลัง
พิจารณาจะใช้ 2 รู ปแบบ คือ ใช้รายชื่อตราที่เลือกไว้แล้ว และเลือกเอาจากทั้งหมดที่มีในอนาคต
3. การแสดงผลหรือพฤติกรรมที่แสดงออก (Output) คือ พฤติกรรมการซื้ อและ
การประเมินหลังการซื้อ วัตถุประสงค์ท้ งั สองกิจกรรมนี้เพื่อที่จะเพิ่มความพอใจของผูบ้ ริ โภคในการ
ตัดสิ นใจซื้อของพวกเขา
3.1 พฤติกรรมการซื้ อ (Purchase Behavior) ผูบ้ ริ โภคมีประเภทการซื้ ออยู่ 2
ประเภท คือ ทดลองซื้ อ (Trial purchase) และซื้ อซ้ า (Repeat Purchase) ถ้าผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าชนิด
หนึ่งหรื อตราหนึ่ งเป็ นครั้งแรก และซื้ อในปริ มาณน้อยกว่าปกติ การซื้อนี้ จะถูกพิจารณาว่าเป็ นการ
ทดลองซื้ อ นัน่ คือ การทดลอง คือ รู ปแบบพฤติกรรมการซื้ อที่ผบู ้ ริ โภคพยายามที่จะประเมินสิ นค้า
โดยผ่านการใช้โดยตรง ถ้าตราใหม่เป็ นสิ นค้าประเภทเดียวกันกับสิ นค้าที่มีอยู่แล้ว ถูกค้นพบจาก
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การทดลองใช้ว่าทาให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าตราสิ นค้าอื่นหรื อตราเดิมที่ใช้อยู่ ผูบ้ ริ โภคก็จะทา
การซื้ อซ้ า พฤติ กรรมการซื้ อซ้ านี้ ใกล้เคียงกับแนวความคิดความภักดี ในตราสิ นค้ามาก (Brand
Loyalty) ซึ่ งทุกบริ ษทั พยายามจะให้มีข้ ึนกับตราสิ นค้าของตนเอง การซื้ อซ้ านั้นเป็ นการบ่งชี้ ว่า
ผูบ้ ริ โภคพอใจในสิ นค้า
3.2 การประเมินหลังการซื้ อ (Post Purchase Evaluation) เมื่อผูบ้ ริ โภคใช้
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการทดลองใช้ พวกเขาก็จะทาการประเมินในด้านของสิ่ งที่
พวกเขาคาดหวัง ซึ่งผลจากการประเมินนั้นเป็ นไปได้ที่จะออกมาใน 3 รู ปแบบ คือ 1) สิ นค้านั้นตรง
กับ ความคาดหวัง น าไปสู่ ค วามรู ้ สึ ก เป็ นธรรมชาติ 2) สิ น ค้า นั้น ดี เ กิ น ความหวัง ซึ่ งท าให้เ กิ ด
ความรู ้สึกที่เป็ นบวก 3) สิ นค้านั้นไม่ดีเกินความคาดหวังซึ่งทาให้เกิดความรู ้สึกที่เป็ นลบ
สรุ ป การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค คือ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค โดย
ประกอบด้วย การนาเข้าข้อมูล กระบวนการและพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั ส่ วน
ประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายและ
ด้านการส่ งเสริ ม
จากการศึ กษาค้นคว้า ตาราและเอกสารต่าง ๆ ทาให้ทราบว่า การตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคจะมีการซื้ อ คือ ซื้อในสิ่ งที่ไม่เคยซื้ อมาก่อน และการซื้อซ้ า โดยที่ผบู ้ ริ โภคจะมีกระบวการ
ตัดสิ นใจ คือ มีการรับรู ้ปัญหาและความจาเป็ น แล้วแสวงหาข้อมูลประเมินทางเลือก ตัดสิ นใจซื้ อ
และมีความรู ้สึกหลังการซื้ อ ผูว้ ิจยั จะนาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในแบบสอบถามในส่ วนที่
เกี่ยวกับข้อมูลการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด หรื อดูพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคนัน่ เอง
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4. กระบวนการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
4.1 ความหมายกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค หมายถึง ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
เกี่ยวกับการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (บุญเกียรติ ชีวตระกูลจิต, 2546: 5)
ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนสาคัญเรี ยงลาดับก่อนหลัง คือ
1. การรับรู ้ปัญหา
2. การแสวงหาข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสิ นใจและกระทาการซื้อ
5. การรู ้สึกพอใจหรื อไม่พอใจในสิ นค้าและบริ การที่ซ้ือนั้น
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4.2 วัตถุประสงค์ การศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
การศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กิจการได้
ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในแต่ละขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งผูบ้ ริ หารสามารถนาข้อมูล
เกี่ ย วกับพฤติ ก รรมนั้น ไปใช้เ ป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ และแผนงานทางการตลาดที่
เหมาะสม อันจะนาไปสู่การดาเนินกิจกรรมทางการตลาดของกิจการอย่างถูกต้องและได้ผลต่อไป
การด าเนิ น กิ จ กรรมทางการตลาดที่ ถู กต้องและได้ผลในที่ น้ ี จะหมายถึ ง การที่
กิจการสามารถดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาดไปอย่างถูกกลุ่มเป้ าหมาย ถูกเวลาหรื อทันเวลา และ
สามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ ด้วยการทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า ที่กิจการผลิตจาหน่าย และ
พอใจที่จะซื้ อสิ นค้านั้นซ้ าอีกในคราวต่อ ๆ ไป ซึ่ งอาจรวมถึงการแนะนาให้บุคคลอื่นเห็นด้วยกับ
การซื้อและการใช้สินค้านั้น
การศึ กษาพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตัด สิ นใจซื้ อ
ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่ องจาก ผูซ้ ้ื อแต่ละคนมีพฤติกรรมในการซื้ อที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในทาง
ปฏิบตั ิ กลยุทธ์และแผนงานจะถูกจัดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย แต่ละกลุ่มแทนที่จะเป็ น
แต่ละคน โดยที่กลุ่มเป้ าหมายหนึ่ งจะประกอบขึ้นด้วยผูซ้ ้ื อ ที่มีพฤติกรรมในการซื้ อที่ใกล้เคียงกับ
จานวนหนึ่ง
พฤติกรรมในการซื้อที่แตกต่างกันเกิดจากอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจากภายนอก
และภายในตัวของผูบ้ ริ โภคเอง เช่น การมีวฒั นธรรม ขั้นของสังคม ความเชื่อ และทัศนคติที่แตกต่าง
กัน เป็ นต้น ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากจะมีผลต่อการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคแล้ว ยังมีผลต่อพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ออีกด้วย
4.3 ลักษณะการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค อาจแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ (บุญเกียรติ ชีวตระ
กูลจิต, 2546: 6) คือ
4.3.1 การซื้อที่ไม่เคยซื้ อมาก่อน การซื้อที่ไม่เคยซื้ อมาก่อน หมายถึง การตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ น ค้า หรื อบริ ก ารที่ ย งั ไม่ เคยซื้ อมาก่ อน รวมทั้งที่ เคยซื้ อแต่ ใ ช้แ ล้ว ไม่พอใจ ผูบ้ ริ โภคจะใช้
กระบวนการแก้ปัญหา (The General Problem Solving Process) มาเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจซื้ อ
อย่างคุม้ ค่า ผูบ้ ริ โภคมองการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การว่าเป็ นหน้าที่อนั หนึ่ ง เพื่อแก้ปัญหาที่ตนกาลัง
ประสบอยู่ การตัดสิ นใจซื้ อในลักษณะนี้ ยงั ครอบคลุมถึงการสิ นค้าที่เคยซื้ อแต่ใช้แล้วไม่พอใจ ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคจะต้องใช้กระบวนการแก้ปัญหามาประกอบการตัดสิ นใจซื้ออีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกัน
4.3.2 การซื้ อซ้ า หมายถึง การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่เคยซื้ อแล้วและรู ้สึก
พึงพอใจในผลที่ได้รับจากการที่ได้ใช้สินค้านั้น ผูบ้ ริ โภคจะใช้ความคุน้ เคย เป็ นแนวทางในการ
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ตัดสิ นใจซื้ อ เนื่ องจากเคยซื้อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นไปใช้อย่างได้ผลหลายครั้งแล้ว ผูบ้ ริ โภคจึงไม่มี
ความจาเป็ นที่จะต้องเสี ยเวลาไปกับขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ เช่นเดียวกับการซื้ อ
ในลักษณะที่หนึ่ ง แม้สินค้าหรื อบริ การที่ซ้ื อนั้นจะมีอีกหลายตราให้เลือกหรื อเป็ นสิ นค้าประเภทที่
หากตัดสิ นใจซื้อผิดพลาดไป ก็จะมีผลเสี ยหายเกิดขึ้นค่อนข้างมากก็ตาม
นอกจากนี้ ลักษณะการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคยังสามารถแบ่งได้เป็ นกรณี ยอ่ ย ๆ ได้
อีกดังต่อไปนี้ (บุญเกียรติ ชีวตระกูลจิต, 2546: 7-8)
1. การตัดสิ นใจซื้อในลักษณะทีผ่ ู้บริโภคใช้ กระบวนการแก้ปัญหา
1.1 การตัดสิ นใจซื้ อที่มีกระบวนการซับซ้อน (Extended Problem SolvingEPS) การซื้ อลักษณะนี้ มกั เกิดกับการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่มีราคาแพง ซึ่ งผูซ้ ้ื อต้องระมัดระวัง
ไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขอยู่ 3 ประการ ที่ทาให้ผซู ้ ้ื อมักจะต้องใช้เวลา
ในการตัดสิ นใจนานเป็ นพิเศษ นัน่ คือ
1.1.1 การมีทางเลือกมากในตัวสิ นค้าหรื อบริ การที่จะซื้อ
1.1.2 การมีเวลามากพอในการหาข้อมูล
1.1.3 มีผลเสี ยหายเกิดขึ้นมาก หากตัดสิ นใจซื้อผิด
1.2 การตัดสิ นใจซื้ อที่มีกระบวนการไม่ซบั ซ้อน (Limited Problem SolvingLPS) การซื้ อลักษณะนี้ เกิดขึ้นเมื่อสิ นค้าหรื อบริ การที่จะซื้ อมีราคาถูก หรื อสิ นค้าที่วางจาหน่ายใน
ท้องตลาดมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เป็ นเหตุให้ผซู ้ ้ื อไม่ตอ้ งใช้เวลามากในการตัดสิ นใจซื้ อ เช่น
ผงซักฟอก หรื อกระดาษชาระ เป็ นต้น การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทนี้ ผซู ้ ้ื อมักจะเลือกทางเลือก
ที่ต้ งั ราคาไว้ต่าสุ ดเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ
1.3 การตัดสิ นใจซื้อที่มีกระบวนการซับซ้อนน้อยที่สุดก็คือ การซื้อในลักษณะ
ที่ผซู ้ ้ือไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งมักเกิดจากการจ่ายข้าวของในตลาด หรื อซุปเปอร์มาร์เกต ความ
ต้องการซื้ อจะเกิดขึ้นเมื่อ ผูซ้ ้ื อได้เห็นสิ นค้านั้นวางอยู่ตรงหน้า และตัดสิ นใจซื้ อในฉับพลัน อาจ
เพียงเพื่อทดลองดู ทั้งนี้เพราะสิ นค้านั้นมีราคาไม่แพงมากจนเกินไป
1.4 การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่เคยซื้ อแต่ใช้แล้วไม่พอใจ (Repeated Problem
Solving-RPS) การซื้ อในลักษณะนี้ เกิดขึ้นเมื่อผูซ้ ้ื อพบว่าสิ นค้าหรื อบริ การที่ตนซื้ อ ให้ผลไม่เป็ นที่
พอใจ กรณี เช่นนี้ ผูซ้ ้ือจะใช้กระบวนการแก้ปัญหา กับทางเลือกอื่นที่มีอยู่ ซึ่งอาจเป็ นกระบวนการที่
ซับซ้อน (EPS) หรื อไม่ซบั ซ้อน (LPS) ก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของสิ นค้าหรื อบริ การที่จะซื้ อเป็ น
สาคัญ
2. การตัดสิ นใจซื้อในลักษณะที่ผู้บริโภคใช้ ความคุ้นเคยเป็ นแนวทางในการซื้อ นั้น
อาจแบ่งย่อยได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
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2.1 การซื้อซ้ าด้วยความภักดีในตราสิ นค้า (Brand loyalty) เกิดขึ้นเมื่อผูซ้ ้ื อเคย
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ ก ารนั้นไปใช้อย่างได้ผลหลายครั้ ง โดยมากมักจะเกิ ดกับสิ น ค้าประเภท High
involvement product ซึ่ งในครั้งแรกผูซ้ ้ื อจะใช้กระบวนการแก้ปัญหาแบบซับซ้อน (EPS) เป็ น
แนวทางในการตัดสิ นใจซื้ อ เมื่อพบว่าทางเลือกนั้นให้ผลเป็ นที่น่าสนใจก็จะหวนกลับไปซื้อสิ นค้า
หรื อบริ การนั้นอีก เมื่อมีความต้องการเกิดขึ้นในคราวต่อไป โดยต้องเสี ยเวลาไปกับกระบวนการ
เสาะแสวงหาข้อมูลและการเปรี ยบเทียบทางเลือกเพื่อตัดสิ นใจอีกแต่อย่างใด
2.2 การซื้ อซ้ าตามแรงเฉลี่ย (Inertia) เป็ นพฤติกรรมการซื้ อที่ผบู ้ ริ โภคไม่ได้
ซื้ อสิ นค้านั้นซ้ าเนื่ องจากความภักดีในตัวสิ นค้า หากเนื่ องจากไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องเปลี่ยนไปใช้
สิ นค้าตราอื่น โดยมากมักจะเกิดกับสิ นค้าประเภท Low Involvement Product เช่น ผงซักฟอก หรื อ
กระดาษชาระ ซึ่ งสิ นค้าประเภทนี้ มกั มีความแตกต่างกันในคุณลักษณะของตัวสิ นค้าน้อยมาก หรื อ
แทบไม่มีเลย โดยทัว่ ไปเมื่อสิ นค้าอีกตัวหนึ่งลดราคาลง ผูบ้ ริ โภคก็มกั จะหันไปเลือกซื้อตัวนั้นแทน
4.4 ขั้นตอนสาคัญในกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 5 ขั้นตอน (บุญเกียรติ ชีวตระ
กูลจิต 2546: 9)
4.4.1 การรับรู ้ปัญหาหรื อความจาเป็ น (Problem of Need Recognition) หมายถึง
การที่ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงปั ญหาที่กาลังเผชิญอยู่ จนเกิดความต้องการที่จะหาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งมาช่วย
แก้ปัญหานั้น ซึ่ งก็คือ สิ นค้าหรื บริ การที่ สามารถทาหน้าที่แก้ปัญหานั้น ๆ ได้น่ันเอง ปั ญหาของ
ผูบ้ ริ โ ภคจะมี ค วามส าคัญ มากหรื อ น้อ ยขึ้ น อยู่กับ ระยะห่ า งระหว่ า งสิ่ ง ที่ ผูบ้ ริ โ ภคอยากจะให้
เปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่เป็ นอยู่
4.4.2 การแสวงหาข้อมูล (Search for Information) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคเสาะหา
และคัด เลื อ กข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั ญ หาที่ ก าลัง เผชิ ญ อยู่ เพื่ อ ใช้ก าหนดทางเลื อ กและประกอบการ
ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหา โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคมักจะมีขอ้ มูลจานวนหนึ่ งเก็บไว้ใน
ความทรงจา เรี ยกว่า แหล่งข้อมูลภายใน แต่บางครั้งก็อาจเพิ่มเติมจากแหล่งภายนอก
4.4.3 การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) หมายถึง การนาเอาทางเลือก
ที่รวบรวมไว้ในขั้นตอนการแสวงหาข้อมูลมาพิจารณาเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด ทางเลือกในที่น้ ี ก็คือ
สิ นค้าและบริ การจานวนหนึ่ง ที่ทาหน้าที่แก้ปัญหาเดียวกัน
4.4.4 การตัดสิ นใจและกระทาการซื้ อ (Purchase or Choice) หมายถึง การตัดสิ นใจ
เลือกเอาทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง พร้อมกับดาเนินการเพื่อให้ได้ทางเลือกนั้นมาด้วยวิธีการลักษณะ
ต่าง ๆ
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4.4.5 ความรู ้สึกหลังการซื้อ (Post Purchase Feeling or the Outcome of Choice)
หมายถึง ความรู ้สึกภายนอกหลังจากที่ผบู ้ ริ โภคได้ทดลองใช้สิ นค้าหรื อบริ การที่เลือกซื้ อแล้ว ซึ่ ง
แบ่งออกเป็ นความรู ้สึกพอใจและไม่พอใจในสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ความพอใจเกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์
จากการใช้ตรงกับที่ผบู ้ ริ โภคคาดหวังไว้ และถ้าหากผูบ้ ริ โภคผิดหวังกับการใช้สินค้าหรื อบริ การนั้น
ก็จะรู ้สึกไม่พอใจ
จากการศึ ก ษาค้น คว้า ตาราและเอกสารต่ าง ๆ ทาให้ทราบว่าการตัดสิ น ใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคจะมีการซื้อ คือ ซื้อในสิ่ งที่ไม่เคยซื้ อมาก่อน และการซื้อซ้ า และผูบ้ ริ โภคจะมีกระบวนการ
ตัดสิ นใจ คือ มีการรับรู ้ปัญหาและความจาเป็ น แล้วแสวงหาข้อมูล ประเมินทางเลือก ตัดสิ นใจซื้ อ
และมี ค วามรู ้ สึ ก หลัง การซื้ อ ผูว้ ิ จ ัย จะน าแนวคิ ด ดัง กล่ า วมาประยุก ต์ใ ช้ใ นแบบสอบถามของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็ บหมัดในแต่ละร้าน และดูว่าได้ผลลัพธ์เป็ น
อย่างไร เพื่อจะได้นามาปรับใช้ในธุรกิจได้
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5. ทฤษฎีอุปสงค์
อุปสงค์ของผูบ้ ริ โภคหรื ออุปสงค์แต่ละบุคคล (Consumer Demand or Individual
Demand) หมายถึง ปริ มาณสิ นค้าอย่างหนึ่ งที่ผบู ้ ริ โภคแต่ละคนยินดีและสามารถซื้ อได้ในระดับ
ราคาต่าง ๆ ในเวลาและสถานที่หนึ่ง โดยปั จจัยอื่น ๆ อยูค่ งที่ (อภิสิทธิ์ , 2536: 1-13) ซึ่งอุปสงค์ของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริ มาณสิ นค้าที่ซ้ื อสามารถแสดงได้ 3 แบบ คือ แบบ
ตาราง แบบเส้นอุปสงค์ หรื อแบบสมการพีชคณิ ตของอุปสงค์ ไม่ว่าจะแสดงด้วยแบบใดก็ตาม
ราคาและปริ มาณสิ นค้าจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตรงกันข้าม คือ ถ้าราคาสู งขึ้น ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อ
สิ นค้าในปริ มาณลดลง หรื อในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาสิ นค้าลดลง ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าที่เพิ่มขึ้น
ความสัมพันธ์เช่นนี้ เรี ยกว่า กฎของอุปสงค์ (Law of Demand) ซึ่งมีการกล่าวถึง ปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และจานวนสิ นค้าที่ผูบ้ ริ โภคปรารถนาจะซื้ อ (วันรั กษ์ มิ่งมณี นาคิน,
2534: 23-26, 37-48) ดังนี้
1. ราคาสิ นค้าชนิ ดนั้น ตามปกติเมื่อราคาสิ นค้าเพิ่มสู งขึ้น ปริ มาณการซื้อจะลดลง
แต่ถา้ ราคาสิ นค้าต่าลง ปริ มาณการซื้อจะเพิ่มขึ้น
2. รสนิ ย มของผูบ้ ริ โ ภคและความนิ ย มของคนส่ ว นใหญ่ ใ นสังคม จะเกี่ ย วกับ
ความรู ้สึกนิยมชมชอบชัว่ ขณะหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว
3. จานวนประชากร คือ เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการสิ นค้าและบริ การจะ
เพิ่มตามจะต้องมีอานาจซื้อด้วย
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4. รายได้เฉลี่ยของครัวเรื อน คือ เมื่อประชากรมีรายได้เฉลี่ยสู งขึ้น ความต้องการ
สิ นค้าและบริ การจะเปลี่ยนตามไป คือ มักจะลดการบริ โภคสิ นค้าราคาถูก ขณะเดี ยวกันก็หันมา
บริ โภคสิ นค้าที่มีราคาแพงมากขึ้น
5. ราคาสิ นค้าชนิดอื่น ๆ ที่ใช้บริ โภคทดแทนกัน
6. ฤดูกาล ความต้องการสิ นค้าบางอย่างจะขึ้นกับฤดูกาล เช่น เสื้ อกันหนาว เป็ นต้น
ปั จจัยเหล่านี้ คือตัวกาหนดอุปสงค์ ณ ระดับอุปสงค์หนึ่ ง ๆ ปั จจัยเหล่านี้ จะคงที่เสมอ
แต่ถา้ ปั จจัยหนึ่งปั จจัยใดเปลี่ยนแปลงก็จะทาให้อุปสงค์เปลี่ยนไปด้วย
จากการศึ ก ษาค้น คว้า ต าราและเอกสารต่ า ง ๆ ผู ้วิ จ ัย จะน าแนวคิ ด ดัง กล่ า วมา
ประยุกต์ใช้ในการทาแบบสอบถามผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อสิ นค้า ซึ่ งบางครั้งผูบ้ ริ โภคเองก็ยินดีที่
จะซื้ อสิ นค้าในราคาแพงขึ้น เมื่ อพบว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ เช่ น ต้องการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยสู ง เลือกซื้ อสิ นค้าต่างประเทศที่มีการนาเข้ามา
จาหน่ายและมีราคาแพง หรื อบางคนที่เน้นประหยัด อาจซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดในราคาถูกแต่มี
คุณภาพระดับรอง เป็ นต้น ดังนั้นผูป้ ระกอบการต้องค้นหาว่าปัจจัยใดที่ผบู ้ ริ โภคใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
เลือกซื้อสิ นค้านั้น ๆ
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6. แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาสั งคม
จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) เป็ นการศึกษาถึงประสบการณ์และพฤติกรรม
ส่ วนตัวบุคคลในส่ วนที่สัมพันธ์กบั บุคคลอื่น กลุ่มต่าง ๆ และวัฒนธรรม ช่วยให้สามารถเข้าใจถึง
ลักษณะของการปฏิบตั ิตอบ (Reaction) ของแต่ละบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่น และที่สาคัญคือทาให้
ทราบถึงสาเหตุที่ทาให้ส่ิ งจูงใจเปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจากการเรี ยนรู ้จากสังคม ในที่น้ ี จะศึกษาเรื่ อง
บุคลิกลักษณะ (Personality) และทัศนคติ (Attitude)
6.1 บุคลิกภาพ (Personality)
บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง แบบของการปฏิบตั ิตอบที่ประจาสม่าเสมอของ
แต่ละคนที่กระทาต่อโลกภายนอกที่อยูร่ อบตัว ในเวลาเดียวกันก็อาศัยพื้นฐานของสิ่ งที่เป็ นลักษณะ
ภายในของบุคคล เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นที่ สาคัญสาหรับการปฏิบตั ิ ดังนั้น บุคลิกภาพของแต่ละ
คนจึ งมีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัวที่ปรากฏทั้งภายในและภายนอก ซึ่ งมีผลต่อการเข้าใจ (Perception)
และมีผลต่อการกาหนดพฤติกรรมด้วย โดยเฉพาะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะเห็นได้ชดั ว่าผูบ้ ริ โภคที่มี
บุคลิ ก ภาพคล้า ยคลึ ง กันมี ความต้องการ ความพอใจและรสนิ ยมในผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดเดี ยวกัน ซึ่ ง
สามารถนามาใช้เป็ นเกณฑ์รวมกับเกณฑ์อื่นในการพิจารณาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
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6.2 ทัศนคติ (Attitude)
ทัศนคติเป็ นแนวความคิดที่มีความสาคัญมากแนวหนึ่งทางจิตวิทยาสังคม และการ
สื่ อสาร มีการใช้คานี้ กนั อย่างแพร่ หลาย สาหรับการนิยามคาว่า ทัศนคติ นั้น ได้มีนกั วิชาการหลาย
ท่านให้ความหมายไว้ดงั นี้
โรเจอร์ (Roger, 1978: 208-209, อ้างถึงใน สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533: 122) ได้
กล่าวถึงทัศนคติวา่ เป็ นดัชนีช้ ีวา่ บุคคลนั้นคิดและรู ้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุหรื อสิ่ งแวดล้อม
ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคติน้ นั มีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่ งผลถึงพฤติกรรมใน
อนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็ นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่ งเร้า และเป็ นมิติของการประเมิน
เพื่อแสดงว่าชอบหรื อไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่ ง ๆ ซึ่ งถือเป็ นการสื่ อสารภายในบุคคล (Interpersonal
Communication) ที่เป็ นผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป
โรเสนเบิร์ก และฮอฟแลนด์ (Rosenberg and Hovland, 1960: 1) ได้ให้ความหมาย
ของทัศนคติไว้วา่ เป็ นการจูงใจต่อแนวโน้มในการตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจงกับสิ่ งที่เกิดขึ้น
เคลลอร์ (Kendler, 1963: 572) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพร้อมของ
บุคคลที่ จะแสดงพฤติ กรรมออกมาในทางสนับสนุ น หรื อต่อต้าน บุ คคล สถาบัน สถานการณ์ หรื อ
แนวความคิด
กูด (Good, 1959: 48) ให้คาจากัดไว้ว่า ทัศนคติ คือ ความพร้อมที่จะแสดงออกใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เป็ นการสนับสนุนหรื อต่อต้านสถานการณ์บางอย่าง บุคคล หรื อสิ่ งใด
นิวคอมบ์ (Newcomb, 1854:128) ให้คาจากัดความไว้ว่า ทัศนคติ ซึ่งมีอยูใ่ นเฉพาะ
คนนั้นขึ้นกับสิ่ งแวดล้อม อาจแสดงออกในพฤติกรรม ซึ่งเป็ นไปได้ใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะชอบ
หรื อพึงพอใจ ซึ่ งทาให้ผอู ้ ื่นเกิดความรักใคร่ อยากใกล้ชิดสิ่ งนั้น ๆ หรื ออีกลักษณะหนึ่ง แสดงออก
ในรู ปความไม่พอใจ เกลียดชัง ไม่อยากใกล้ส่ิ งนั้น ๆ
มุม (Munn, 1971: 71) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ความรู ้สึกและความคิดเห็นที่บุคคลมี
ต่อสิ่ งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใด ๆ ในทางที่จะยอมรับ หรื อปฏิเสธ ซึ่ งมีผล
ทาให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด
เมอฟี และนิวคอมบ์ (Murphy and Newcomb, 1973: 887) ให้ความหมายของคาว่า
ทัศนคติ หมายถึง ความชอบ หรื อไม่ชอบ พึงใจ หรื อไม่พึงใจที่บุคคลแสดงออกมาต่อสิ่ งต่าง ๆ
เดโช สวนานนท์ (2512: 28) กล่าวถึง ทัศนคติว่า เป็ นบุคลิกภาพที่สร้างขึ้นได้
เปลี่ยนแปลงได้ และเป็ นแรงจูงใจที่กาหนดพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ
ศักดิ์ สุ นทรเสณี (2531: 2) กล่าวถึง ทัศนคติ ที่เชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของ
บุคคลว่า ทัศนคติ หมายถึง
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1. ความสลับซับซ้อนของความรู ้ สึก หรื อการมี อคติ ของบุคคลในการที่ จะสร้ าง
ความพร้อมที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ตามประสบการณ์ของบุคคลนั้นที่ได้รับมา
2. ความโน้ ม เอี ย งที่ จ ะมี ป ฏิ กิ ริ ยาต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง ในทางที่ ดี ห รื อต่ อ ต้า น
สิ่ งแวดล้อมที่จะมาถึงทางหนึ่งทางใด
3. ในด้านพฤติกรรม หมายถึง การเตรี ยมตัว หรื อความพร้อมที่จะตอบสนอง
ดังนั้นสรุ ปได้วา่ ทัศนคติ เป็ นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกัน ระหว่างความรู ้สึก และความ
เชื่อ หรื อการรู ้ของบุคคลกับแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ่ งต่อเป้ าหมายของ
ทัศนคติน้ ัน โดยสรุ ป ทัศนคติ เป็ นเรื่ องของจิตใจ ท่าที ความรู ้สึกนึ กคิด และความโน้มเอียงของ
บุคคลที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิ ดรับรายการ กรองสถานการณ์ที่ได้รับมา ซึ่งเป็ นไปได้ท้ งั เชิง
บวก และเชิงลบ ทัศนคติ มีผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นได้ว่าทัศนคติประกอบด้วย
ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ และความรู ้สึกนั้นแสดงออกมาโดยทางพฤติกรรม
6.2.1 ลักษณะของทัศนคติ
1. ทัศนคติตอ้ งมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเสมอ กล่าวคือ “สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง” อาจจะไม่ใช่
วัตถุเสมอ อาจเป็ นทั้งสิ่ งที่เป็ นนามธรรมและรู ปธรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ตราสิ นค้า
บริ การ ความเป็ นเจ้าของ การใช้ผลิตภัณฑ์ การโฆษณา ราคา สื่ อกลาง หรื อผูค้ า้ ปลีก จะเห็นได้ว่า
ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถ มีทศั นคติได้ถา้ ขาด “สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง” ที่ผบู ้ ริ โภคจะเกิดความรู ้สึกต่อสิ่ งนั้น ๆ
2. ทัศ นคติ มี ค วามโน้ม เอี ย งที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู ้ ทัศ นคติ มี ก ารเรี ย นรู ้ จาก
ประสบการณ์โดยตรงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่ได้จากคนอื่น การเปิ ดรับการสื่ อสาร และรู ปแบบ
หลากหลายทางการตลาด เช่น การตลาดขายตรง
3. ทัศนคติมีลกั ษณะที่มนั่ คงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ภายหลังจากที่ทศั นคติได้ก่อ
ตัวขึ้นมาแล้ว ทัศนคติดงั กล่าวจะไม่เป็ นภาวะที่เกิ ดขึ้นเป็ นการชัว่ คราว หากแต่จะมีความมัน่ คง
ถาวรตามสมควร และไม่เปลี่ยนแปลงในทันทีทนั ใดที่ได้รับการกระตุน้ ที่แตกต่างไป เพราะทัศนคติ
ที่ก่อตัวขึ้นนั้น จะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมิน และสรุ ปจัดระเบียบ เป็ นความเชื่ อ ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงก็ยอ่ มต้องใช้เวลาเพื่อปรับตามกระบวนการด้วย
4. ทัศนคติ เกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ ในที่น้ ีสถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์
หรื อสภาวะแวดล้อม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกบั พฤติกรรม
สถานการณ์เฉพาะอย่าง อาจเป็ นสาเหตุให้ผบู ้ ริ โภคมีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติได้
องค์ประกอบทัศนคติ แบ่งออกได้ 3 ส่ วน
1. องค์ประกอบเกี่ยวกับความรู ้ ความเข้าใจ เป็ นส่ วนที่แสดงถึง ความรู ้ การ
รับรู ้ และความเชื่ อ ที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อความคิด หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ส่ วนความเข้าใจเป็ นส่ วนประกอบ
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แรก ซึ่ งก็คือความรู ้ และการรับรู ้ที่ผสมกับประสบการณ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งความรู ้
และผลกระทบต่อการรับรู ้น้ ี จะกาหนดความเชื่อถือ ซึ่ งหมายถึงสภาพจิตใจที่สะท้อนความรู ้ เฉพาะ
อย่างของบุคคล และการประเมินเกี่ยวกับความคิดต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
2. องค์ป ระกอบเกี่ ย วกับ ความชอบเป็ นส่ ว นตัว ที่ ส ะท้อ นถึ ง อารมณ์ ห รื อ
ความรู ้ สึ ก ของผู ้บ ริ โภค ที่ มี ต่ อ ความคิ ด หรื อสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง สภาพอารมณ์ จ ะสามารถเพิ่ ม
ประสบการณ์ดา้ นบวกหรื อด้านลบของผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่ งประสบการณ์จะมีผลกระทบด้านจิตใจ วิธี
ปฏิบตั ิที่ใช้วดั ผลอาศัยเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ ดี หรื อไม่ดี เห็ นด้วย
หรื อไม่เห็นด้วย ซึ่งความรู ้สึกนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้ยากมาก ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ ง
ต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าถ้ามีเหตุผลเพียงพอ
3. องค์ประกอบเกี่ยวกับความตั้งใจก่อพฤติกรรม เป็ นส่ วนที่สะท้อนถึงความ
น่าจะเป็ นหรื อแนวโน้มที่จะก่อปฏิกิริยา หรื อความตั้งใจก่อพฤติกรรมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ต่อทัศนคติ
ที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด คือ พร้อมที่จะสนับสนุน ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือ หรื อในทางทาลาย ขัดขวาง ต่อสู ้
เป็ นต้น
6.2.2 ประเภทของทัศนคติ
ศุภร เสรี รัตน์ (2545: 173) กล่าวไว้ว่า คาว่า ความเชื่ อ ความรู ้สึก ความ
คิดเห็น ความโอนเอียง และความมีอคติ มักถูกนามาใช้อธิ บายเกี่ยวกับทัศนคติ ในขณะที่ทศั นคติ
คือ ความโน้มเอียงใด ๆ ที่บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ฉะนั้น คาข้างต้นนั้นจึงเป็ นประเภทหนึ่ งของ
ทัศนคติ อย่างไรก็ตามทัศนคติจะประกอบด้วยกระบวนการความเข้าใจ เช่น ความคิดและความทรง
จากับกระบวนการจูงใจ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับอารมณ์และการพยายามให้ได้มาซึ่ งสิ่ งใด ๆ การกาหนด
ความแตกต่างที่สาคัญของประเภทของทัศนคติจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับระยะเวลา และความเข้มข้นของ
ทัศนคติ ฉะนั้นประเภทของทัศนคติจึง ได้แก่ ความเชื่ อ ความคิดเห็ น ความรู ้สึก ความโอนเอียง
และความมีอคติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความเชื่อ หมายถึง ความโอนเอียงที่ทาให้ตอ้ งยอมรับ เพราะเป็ นข้อเท็จจริ งและเป็ น
สิ่ งที่มีการสนับสนุนโดยความเป็ นจริ ง หรื อข้อมูลอื่นๆ ที่มีน้ าหนักมาก ความเชื่อส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ่ ง
ที่มีเหตุผลอย่างถาวร แต่อาจมีความสาคัญก็ได้
ความคิดเห็น หมายถึง ความโน้มเอียงที่ไม่ได้อยูบ่ นพื้นฐานของความแน่นอน ซึ่ ง
ความคิดเห็นนั้นอาจเป็ นข้อเท็จจริ งบางอย่างก็ได้ แต่ขอ้ เท็จจริ งนั้นเป็ นเพียงข้อสรุ ปของคาแนะนาที่
ผูบ้ ริ โภคแสดงออก ความคิดเห็ นมักจะเกี่ ยวข้องกับคาถามในปั จจุบนั และง่ายที่จะเปลี่ยนแปลง
ต่อไป
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ความรู ้ สึ ก หมายถึ ง ความโน้ม เอี ย งซึ่ ง มี พื ้ น ฐานมาจากอารมณ์ โดย
ธรรมชาติ โดยอารมณ์ มี ล ัก ษณะถาวรแต่ ค วามรู ้ สึ ก ไม่ จาเป็ นต้อ งเป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก สนับ สนุ น โดย
ข้อ เท็จ จริ ง ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ก็ ไ ด้
ความโอนเอียง หมายถึง รู ปแบบบางส่ วนของทัศนคติเมื่อผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นสภาวะที่
ตัดสิ นใจไม่ได้ เช่ น สิ นค้าคือน้ ามันเบนซิ น ระหว่างน้ ามันเชลล์กบั น้ ามันปตท. ที่ผซู ้ ้ื อคนหนึ่ งมี
ความโอนเอี ย งที่ จ ะเติ ม น้ า มัน เชลล์ เนื่ องจากชื่ อ เสี ย งที่ มีเ ครื อข่า ยการจ าหน่ า ยที่ ก ว้า งกว่า แต่
ตัดสิ นใจไม่ได้วา่ เติมน้ ามันเชลล์หรื อน้ ามันปตท. เพราะชอบน้ ามันปตท. มากกว่า เป็ นต้น
ความมี อ คติ หมายถึ ง ความเชื่ อทางจิ ต ใจที่ ท าให้เ กิ ด อคติ หรื อ ความเสี ย หาย
ในทางตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ ผูบ้ ริ โภคอาจมีความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นหรื อความเชื่อที่
เป็ นอคติก็ได้ เช่น ผูบ้ ริ โภคอาจมีอคติกบั พ่อค้ารายใดรายหนึ่ ง หรื อการชอบผลิตภัณฑ์ตราใดตรา
หนึ่งเป็ นพิเศษ นัน่ คือประเภทหนึ่งของการมีอคติ เป็ นต้น
การก่อตัวของทัศนคติ ทัศนคติจะก่อตัวขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจากปั จจัย
หลายประการ ดังนี้
1. การจูงใจทางร่ างกาย ทัศนคติจะเกิ ดขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง กาลัง
ดาเนิ นการตอบสนองความต้องการ หรื อแรงผลักดันพื้นฐานทางร่ างกายอยู่ ตัวบุคคลดังกล่าวจะ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคคลหรื อสิ่ งของที่สามารถช่วยให้มีโอกาสตอบสนองความต้องการของตนเอง
ได้ และในทางตรงข้ามจะสร้างทัศนคติที่ไม่ดีต่อบุคคลหรื อสิ่ งของที่ขดั ขวาง มิให้ตอบสนองความ
ต้องการได้
2. ข่าวสารข้อมูล ทัศนคติจะมีพ้ืนฐานมาจากชนิดและขนาดของข่าวสารข้อมูล
ที่แต่ละคนได้รับมา รวมทั้งขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของแหล่งที่มาของข่าวสารข้อมูลอีกด้วย การเลือกการ
มองเห็น และการเข้าใจปั ญหาต่าง ๆ ในข่าวสารข้อมูลบางส่ วน เข้ามาสู่ ตวั บุคคลนั้นจะทาให้บุคคล
นั้นเก็บไปคิดและสร้างทัศนคติข้ ึนมา
3. การเข้ามาเกี่ยวข้องกับกลุ่ม ทัศนคติบางอย่างอาจจะมาจากกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่ น ครอบครั ว กลุ่มที่ไปประกอบศาสนกิ จด้วยกัน กลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อนร่ วมงาน และกลุ่มทาง
สังคม เป็ นต้น กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ใช่เป็ นเพียงแหล่งรวมของค่านิยมเท่านั้นแต่ยงั เป็ นการถ่ายทอด
ข้อมูลให้แก่กนั ในกลุ่ม ซึ่งจะทาให้เกิดการสร้างทัศนคติข้ ึนมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มครอบครัว
และกลุ่มเพื่อนร่ วมงาน ต่างเป็ นกลุ่มที่สาคัญที่สุดที่จะเป็ นแหล่งสร้างทัศนคติให้แก่บุคคลที่อยู่ใน
กลุ่มได้
4. ประสบการณ์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ย่อมเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคตีค่า
สิ่ งที่เขาได้มีประสบการณ์มา จนกลายเป็ นทัศนคติได้
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5. ลักษณะท่าทาง เป็ นเรื่ องที่มีความหมายกว้างที่สุด แต่ลกั ษณะท่าทางหลาย
ประการ ต่างก็มีส่วนทางอ้อมในการสร้างทัศนคติให้กบั บุคคลได้
6.2.3 วิธีการเปลีย่ นทัศนคติของผู้บริโภค
ศุภร เสรี รัตน์ (2545: 188) กล่าวว่า ปั จจัยที่ทาให้ทศั นคติ ของผูบ้ ริ โภค
เปลี่ยนแปลงไป มีหลายประการด้วยกัน คือ
1. การเปลี่ ย นแปลงในตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หากผู ้บ ริ โภคได้ รั บ ข้ อ มู ล การ
เปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า ว ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โ ภคก็ อ าจจะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงด้ว ย นอกจากการ
เปลี่ยนแปลงในตัวผลิตภัณฑ์แล้ว ธุรกิจยังสามารถเปลี่ยนแปลง การบริ การ ทัศนคติของพนักงานขาย
หรื อราคาอีกด้วย แต่การเปลี่ยนแปลง ที่มีประสิ ทธิภาพมาก คือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของร้านค้า
ที่มีความทันสมัยกับการเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์
2. การเปลี่ ยนแปลงในการรั บรู ้ การเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ อาจเกิ ดการรั บรู ้
ข้อมูลใหม่ เช่น การรับรู ้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนราคา การประเมิน ความคิดใหม่ของ
ผูบ้ ริ โภคที่ เกี่ ยวกับตัวผลิ ตภัณฑ์ หรื อการเปลี่ ยนรู ปแบบการส่ งเสริ มตลาดก็สามารถทาให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึนได้ ประสิ ทธิ ภาพในการขายหรื อการทาแคมเปญ การโฆษณาสามารถนาไปสู่
การรับรู ้ที่เปลี่ยนไป แม้วา่ การเปลี่ยนแปลงในตัวผลิตภัณฑ์หรื อร้านค้าจะเกิดขึ้นจริ งหรื อไม่กต็ าม
3. การเปลี่ยนแปลงในความเข้มแข็งของทัศนคติ ทาได้ง่ายหากทัศนคติที่มีอยู่
นั้น อ่อนแอ ทัศนคติ ที่อ่อนแอจะมี ความไวต่อการเปลี่ ย นแปลงมากกว่าทัศนคติ ที่เ ข้มแข็ง โดย
ทัศนคติที่อ่อนแอที่สุด คือ ความรู ้สึกเฉย ๆ ความเข้มแข็งของทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถา้ มี
การพยายามอย่างมีระบบ โดยอาจให้เหตุผลหรื อการย้าซ้ าบ่อย ๆ ซึ่งส่ งผลให้ทศั นคติค่อย ๆ เปลี่ยน
ไปทีละเล็กทีละน้อย เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป
4. การเปลี่ ย นแปลงในข้อ มู ล ที่ ส ะสมไว้ ผูบ้ ริ โ ภคมี ข ้อ มู ล จ ากัด เกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์หรื อธุ รกิจ จะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติมากกว่าบุคคลซึ่ งมีขอ้ มูลสะสมไว้
มากกว่า ฉะนั้น เมื่ อ ธุ ร กิ จ ต้องการเปลี่ ย นทัศนคติ ของผูบ้ ริ โ ภค ธุ รกิ จ จะต้อ งป้ อนข้อมู ลให้กับ
ผูบ้ ริ โภคใหม่เพื่อเปลี่ยนข้อมูลเดิมที่มีอยูด่ ว้ ยรู ปแบบต่าง ๆ
5. การเปลี่ยนแปลงในความสาคัญของผลิตภัณฑ์ ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์จะ
เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญทางด้านจิตใจของผูบ้ ริ โภค ทัศนคติเหล่านี้ จะเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคมีการสะสม
ข้อมูลไว้มากที่สุด และมีแนวโน้มที่จะเป็ นทัศนคติที่มน่ั คง ผลิตภัณฑ์ที่มีความสาคัญน้อยกว่าจะมี
ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายกว่า
6. การเปลี่ยนแปลงในวิธีการติดต่อสื่ อสารใหม่ การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ติดต่อสื่ อสาร อาจทาให้การประเมินผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มยอมรับ
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ตราสิ นค้าที่ทาการโฆษณาระดับชาติ เพราะเชื่อในการติดต่อสื่ อสารว่ามีความเป็ นจริ ง และผูบ้ ริ โภค
รู ้สึกว่าคงไม่มีใครทุ่มเทความพยายามหรื อกาลังทรัพย์ โดยผ่านการติดต่อสื่ อสาร ถ้าปราศจากผลิตภัณฑ์
ที่ดี ธุรกิจจึงต้องตระหนักถึงประสิ ทธิภาพในการโฆษณาที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคด้วย
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี เรื่ องทัศนคติของผูบ้ ริ โภค พบว่า ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
สามารถส่ งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดได้ เนื่ องจากทัศนคติเป็ นความรู ้สึก ความรู ้
ความเข้าใจ ความเชื่อ ความมีอคติ ความโอนเอียงที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์
ความรู ้ ความเข้าใจ ความเชื่อ ของผูซ้ ้ื อให้ถูกต้อง หากผูซ้ ้ื อมีทศั นคติที่ไม่ถูกต้อง ให้ดาเนิ นการเร่ ง
แก้ไขปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ น้ ัน และหากผูซ้ ้ื อยังไม่มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกับเรื่ อง
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด ผูป้ ระกอบการต้องพยายามเผยแพร่ ขอ้ มูลด้านผลิตภัณฑ์ และด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อ
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7. ความรู้ เรื่องเห็บหมัด และการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ กาจัดเห็บหมัด
7.1 ความรู้ เรื่องเห็บหมัด (อาร์โทรปอดวิทยา, 2526)
7.1.1 เห็บ (TICK)

ภาพที่ 3 รู ปร่ างลักษณะของตัวเห็บ
ที่มา : ปุกปุยคลับดอทคอม, ยุทธวิธีกาจัดเห็บหมัดให้ น้องหมา, เข้าถึงเมื่อ 21
พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.pukpuiclub.com
รู ปลักษณะของเห็ บตัวเมียจะอ้วนกลมคล้ำยเมล็ดมะละกอ ส่ วนตัวผูจ้ ะสี ออกน้ ำตำล
แดง มองเห็นขำชัดเจนกว่ำ ส่ วนตัวที่เห็นเล็ก ๆ นั้น ก็คือเห็บเช่นกัน แต่เป็ นช่วงที่ยงั ไม่โตเต็มวัย
เห็บจะเกำะอยูบ่ นผิวหนังของสุ นขั มักไม่กระโดดและมักไม่เคลื่อนที่ ตัวเต็มวัย มีขำ 4 คู่ แต่ตวั อ่อน
มีขำเพียง 3 คู่ เท่ำนั้น ลำตัวแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนปำกและส่ วนท้อง บำงแฟมมิลี่ส่วนปำกจะ
อยูด่ ำ้ นล่ำงของลำตัว เมื่อมองจำกด้ำนบนจึงมองไม่เห็นส่ วนปำก โดย ปำกจะมีอยู่ 2 ข้ำงมีลกั ษณะ
เป็ นหนำม แต่ละข้ำงจะแบ่งเป็ นปล้อง ๆ ข้ำงละ 4 ปล้อง (อำร์โทรปอดวิทยำ, 2526)
เห็บ มีปากเพื่อใช้ในการดูดเลือด เห็บแต่ละชนิดแต่ละวัยมีระยะเวลาของการดูดเลือด
ต่างกัน ตัวอ่อนจะดูดเลือดนานเป็ นวัน ส่ วนตัวกลางวัยและตัวเต็มวัยจะใช้เวลาในการดูดเลือดสั้น
ไม่กี่ชว่ั โมงก็ดูดเลือดอิ่ม บางแฟมมิลี่จะดูดเลือดตอนกลางคืน ใช้เวลาสั้นไม่เกิน 2 ชัว่ โมง ส่ วนอีก
บางแฟมมิ ลี่ จะอยู่บนตัวสุ นัขตลอดเวลาใช้เวลาดูดเลื อดบนตัวสุ นัข นาน 6-8 วัน เห็ บอาจมี ตา
หรื อไม่มีก็ได้ ถ้ามีก็จะมีตาแบบธรรมดาและจะอยู่ทางด้านข้างหรื อด้านบนของลาตัว เห็บหายใจ
โดยผ่านทางสไปเรคัล (Spiracal) และเข้าสู่หลอดลม
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วงจรชีวติ และความเป็ นอยู่
เห็บ โดยทัว่ ไปเห็บจะวางไข่บนพื้นดิน ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ ไข่จะถูกฟักออกเป็ นตัว
อ่อนมี 6 ขา เมื่อตัวอ่อนดูดเลือดอิ่มแล้วจะลอกคราบเป็ นตัวกลางวัยมี 8 ขา ตัวกลางวัยไม่มีอวัยวะ
สื บพันธุ์ มีรูปร่ างลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยทุกประการ ตัวกลางวัยเมื่อดูดเลือดอิ่มแล้วจะลอกคราบ
เป็ นตัวเต็มวัยมี 8 ขา และมีตวั ผูต้ วั เมีย เห็บทุกตัวก่อนที่จะผสมพันธุ์ จะต้องขึ้นไปดูดเลือดบนตัว
สุ นขั เสี ยก่อน การผสมพันธุ์อาจเกิดขึ้นบนตัวสุ นขั หรื อนอกตัวสุ นขั ก็ได้แล้วแต่ชนิดของเห็บนั้น ๆ
เห็บบางชนิ ดวางไข่ครั้งเดี ยวเป็ นจานวนมาก เมื่อวางไข่แล้วตัวเมียจะตาย แต่เห็บบางชนิ ดวางไข่
หลาย ๆ ครั้ง ๆ ละประมาณ 90 -150 ฟอง ไข่ของเห็บแต่ละฟองจะถูกเคลือบด้วยขี้ผ้ ึง ซึ่ งตัวแม่จะ
ปล่อยขี้ผ้ งึ ออกจากต่อมสร้างขี้ผ้ งึ ภายในตัวมันเอง ทาให้ไข่เหล่านั้นเกาะกลุ่มกันแน่นและยังเป็ นตัว
ป้ องกันการระเหยของน้ าในไข่อีกด้วย ถ้าเราเกลี่ยให้ไข่ที่เกาะกลุ่มกันอยูแ่ ตกแยกออกจากกันไข่จะ
ไม่ฟักออกเป็ นตัว ดังนั้นการเกาะกลุ่มรวมกันของไข่ จึงเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ งที่จะช่ วยให้
อัตราการฟั กออกเป็ นตัวของตัวอ่อนค่อนข้างสู ง คนไม่ใช่โฮสต์ ตามธรรมชาติของเห็บ แต่ถา้ ไป
คลุกคลีอยู่กบั สัตว์ที่มีเห็บอยู่ประจา เช่นเลี้ยงสุ นขั ไว้ในบ้าน เห็บของสุ นขั ก็อาจมาดูดเลือดคนได้
เช่นกัน โดยปกติเห็บไม่ตอ้ งการโฮสต์ที่เฉพาะเจาะจง
เพื่อให้เราสามารถจัดการกับปั ญหาเรื่ องเห็ บได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาจจาเป็ นต้อง
รู ้จกั วงจรของเห็บ เห็บสุ นขั เป็ นแบบ 3 Host tick คือ ใน 1 วงจรชีวิตของเห็บนั้นจะทิ้งตัวออกจาก
ตัวสุ นขั 3 ครั้ง โดยเริ่ มจาก
1. เห็บเพศผูเ้ พศเมียขึ้นไปดูดกินเลือดและผสมพันธุ์บนตัวสุ นขั
2. เห็บเพศเมียที่มีไข่เต็มท้อง จะดูดเลือดจนตัวอ้วนเป่ ง แล้วทิ้งตัวลงจากตัวสุ นขั
ขณะนอนหลับ เพื่อไปวางไข่ตามที่อบั เช่ น ตามซอก-มุมต่าง ๆ ภายในบ้าน ตามดิ น สนามหญ้า
กาแพง (ประมาณ 2,000 ฟองต่อตัว) หลังจากออกไข่แล้วก็จะตายไป
3. อีก 3 สัปดาห์ ไข่จะฟักเป็ นตัวอ่อน (มี 6 ขา) สี ซีด (มีขนาดเท่าจุดเล็ก ๆ มองไม่
ค่อยเห็นด้วยตาเปล่า) และจะคอยหาสุ นขั ขึ้นเกาะเพื่อดูดเลือด
4. ตัวอ่อนเมื่อดูดเลือดสุ นัขจนอิ่ม จะทิ้งตัวลงจากสุ นขั (ครั้งที่ 2) และลอกคราบ
เติบโตเป็ นตัวกลางวัย (มี 8 ขา)
5. ตัวกลางวัยจะคอยหาสุ นขั ขึ้นเกาะเพื่อดูดเลือด
6. เมื่อดูดเลือดสุ นขั จนตัวโตเต็มที่ จะทิ้งตัวลงจากสุ นขั (ครั้งที่ 3) และลอกคราบ
เป็ นตัวเต็มวัย (มี 8 ขา)
7. ตัวเต็มวัยเพศผูเ้ พศเมียคอยหาสุ นขั ขึ้นเกาะเพื่อดูดเลือด
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จากวงจร 3 Host tick ของเห็บ จะเห็นว่า หากจะกาจัดเห็บหมัดให้มีประสิ ทธิ ภาพ
จะต้องกาจัดที่พ้ืนและสิ่ งแวดล้อมด้วย จึงจะให้ผลดี และเร็ วกว่าการหยดยา หรื อฉี ดยาเข้าตัวสุ นขั
แต่เพียงอย่างเดียว
7.1.2 หมัด (FLEA)

ภาพที่ 4 แสดงรู ปร่ างลักษณะของตัวหมัด
ที่มา : ปุกปุยคลับดอทคอม, ยุทธวิธีกาจัดเห็บหมัดให้ น้องหมา, เข้าถึงเมื่อ 21
พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.pukpuiclub.com
หมัด จัด อยู่ใ นแมลงพวกที่ ไ ม่ มีปีก มี สีน้ าตาล ลาตัว ยาว 1-8 มิ ลลิ เมตร ลาตัว แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนหัว ส่ วนอก ส่ วนท้อง ลาตัวแบนไปทางด้านข้างเพื่อที่จะสะดวกในการที่
จะแทรกตัวลงใต้ขนได้อย่างง่าย ผนังลาตัวแข็งแกร่ งและแวววาว ขาทั้ง 6 ขาแข็งแรงมาก โดยเฉพาะ
โคนขาซึ่ งมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ขาคู่หลังยาวทั้งนี้ เพื่อใช้ในการกระโดด หมัดจะเป็ นปรสิ ตเฉพาะ
ระยะตัวเต็มวัยเท่านั้น หมัดยังสามารถที่จะเป็ นปรสิ ตของสัตว์ชนิ ดอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น หมัดคน
ฟิ วเลกซ์ อิริแทนซ์ (Pulex Irritans) ที่พบอยูท่ างภาคเหนือของประเทศจีน ปกติจะชอบดูดเลือดสุ นขั
เท่านั้น และจะขึ้นมาดูดเลือดคนขณะที่มนั ออกมาจากตัวสุ นขั (อาร์โทรปอดวิทยา, 2526)
หมัดแมว ซเตโนเซฟฟาลิเดส เฟลิส (Ctenocephalides Felis) พบอยูบ่ นตัวสุ นขั และ
แมว และก็สามารถขึ้ นไปอยู่บนตัวคนได้เช่ นกัน หมัดหนู ซี นฟอฟี ล่า ชี ออพิส (Xenopsylla
cheopis) หมัดชนิ ดนี้ พบอยูบ่ นตัวหนูทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็ น หนูนา หนูผี หรื อ หนูบา้ น มันจะขึ้นมา
ดูดเลื อดคนทันที ถา้ โฮสต์ของมันตาย และเพราะเหตุน้ ี หมัดของหนู จึงเป็ นตัวนาเชื้ อ “กาฬโรค”
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(Plague-bacillus) จากหนูมาสู่ คนได้เป็ นอย่างดี เป็ นที่ทราบกันดีว่า หมัดที่อดอาหาร จะมีชีวิตอยูไ่ ด้
นานกว่าหมัดที่กินอาหารอิ่ม และตัวเมียอายุยนื กว่าตัวผู ้
หมัดเมื่อได้มีโอกาสดูดเลือดเพียงครั้งเดียวมันจะดูดเลือดต่อไปเรื่ อย ๆ มิฉะนั้นแล้วมัน
จะตายทันที ซึ่ งโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยพบหมัดที่อดอาหารจานวนมาก ๆ เท่าใดนัก ในอุณหภูมิที่
ร้อนและแห้งหมัดจะมีชีวิตอยูไ่ ด้ไม่นานนัก โดยปกติหมัดจะดูดเลือดเป็ นพัก ๆ และจะถ่ายของเสี ย
ออกทันทีเมื่อดูดเลือดอิ่ม ปากของหมัดวิวฒั นาการไปเพื่อการดูดเลือด และกัดฉี ก เมื่อผิวหนังถูก
ฉี กออกมันจะถ่มน้ าลายลงบนบาดแผล มันจะกัดฉี กผิวหนังไปจนกว่ามันจะพอใจแล้วจึงหยุด และ
เริ่ มต้นดูดเลือด หมัดดูดเลือดอิ่มภายใน 2-3 นาที ผิวหนังบริ เวณที่ถูกหมัดกัดจะเป็ นจุดสี แดงทัว่ ไป
หมัด ไม่ ส ามารถที่ จ ะไต่ ไ ปบนพื้ น ที่ เรี ย บๆ และแห้ง ได้ แต่ ถ ้า พื้ น นั้น มี ความชื้ น อยู่บ ้า ง มัน จะ
สามารถไต่ไปได้อย่างสบาย หมัดตัวหนึ่ งสามารถกระได้ไกลถึง 6 นิ้ วฟุต หรื อกระโดดได้สูงกว่า
ความสู งของมันประมาณ 100 เท่า
วงจรชีวติ และความเป็ นอยู่
หมัดวางไข่นอกตัวโฮสต์ หมัดตัวเมีย 1 ตัวสามารถวางไข่ได้ครั้ งละ 3-18 ฟองและ
ตลอดชีวิตจะวางไข่ได้ 400-500 ฟอง ตัวอ่อนมีรูปร่ างแตกต่างจากตัวเต็มวัยอย่างมาก ตัวอ่อนจะกิน
ฝุ่ น หรื อผง หรื อเลือดแห้งๆ เป็ นอาหาร จะลอกคราบ 2 ครั้ง เป็ นตัวอ่อนระยะที่ 3 ภายใน 15 วัน
จากนั้นก็จะเริ่ มสร้างรังสี ขาวขึ้นห่อหุม้ ตัว กลายเป็ นดักแด้ ประมาณ 10-17 วันก็จะกลายเป็ นตัวเต็ม
วัย และขึ้นไปดูดเลือดบนโฮสต์ทนั ที
การผสมพัน ธุ์ ข องหมัด หมัด มี ก ารผสมพัน ธุ์ บ นตัว โฮสต์เ ท่ า นั้น หมัด ตัว ผู ้ 1 ตัว
สามารถผสมพันธุ์กบั ตัวเมียได้หลายตัว หมัดจะมีช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งอยู่นอกตัวโฮสต์ ดังนั้นจึง
พบว่า ในฤดูร้อน หมัดจะมีตวั เต็มวัยเจริ ญมากที่สุด ส่ วนฤดูอื่น ๆ ตัวเต็มวัยจะลดน้อยลง หมัดมี
ความสามารถในการเสาะแสวงหาที่ กินอาหารได้เป็ นอย่างดี และจะไม่ออกจากตัวโฮสต์ หรื อ
ออกไปไกลจากที่อยู่ของโฮสต์มากนัก กลิ่นตัวของโฮสต์เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้หมัดรู ้ได้ว่านัน่ คือ
โฮสต์ของมันหรื อไม่
หมัดจะขึ้นมาเกาะบนตัวโฮสต์ได้ เนื่ องจากไออุ่นของโฮสต์ และคาร์บอนไดออกไซด์
ที่โฮสต์ขบั ออกมาเท่านั้น หมัดมีความรู ้สึกไวต่อการหมุนเวียนและการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
หมัดจะมีปฏิริยาตอบตูด้ ว้ ยการกระโดดโลดเต้น การกระโดดของหมัดจึงดูเหมือนกับว่ามันพยายาม
ที่จะละทิ้งโฮสต์ของมัน แต่แท้จริ งแล้วไม่เป็ นเช่นนั้น ในขณะที่มนั กระโดดขาคู่หน้าจะยกขึ้นสู ง
โดยที่เล็บจะหันไปข้างหน้า หมัดมีความสามารถในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับโฮสต์ต่างชนิดกันได้
ง่าย ตัวเต็มวัยของหมัดทุกชนิ ดถ้า ยังไม่ได้ดูดเลือดเลย จะมีชีวิตอยู่นอกตัวโฮสต์ได้นานหลาย
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สัปดาห์หรื อหลายเดื อน โดยที่มนั ไม่กินอาหารเลย แต่ถา้ มันเริ่ มต้นดูดเลือด มันจะดูดเลือดต่อไป
เรื่ อย ๆ อาหารของหมัด คือ เลือดเท่านั้น
7.1.3 ปรสิ ตวิทยา (Parasitology)
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิต 2 ชนิ ด ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน โดยสิ่ งมีชีวิตชนิ ด
หนึ่ ง อาศัย และทาให้เ กิ ด อัน ตรายต่ อสิ่ งมี ชี วิตอี ก ชนิ ด หนึ่ งที่ อยู่ร่ว มกัน หรื อเป็ นสิ่ งมี ชี วิตที่ รับ
ประโยชน์ จากสิ่ งมี ชีวิตอี กชนิ ดหนึ่ ง เรี ยกสิ่ งมีชีวิตชนิ ดนี้ ว่า ปรสิ ต หรื อ ปาราไซต์ และเรี ยก
สิ่ งมีชีวิตที่ได้รับอันตราย หรื อเสี ยประโยชน์ ว่า เจ้าบ้าน หรื อโฮสต์ (Host) เช่น เห็บที่อาศัยอยู่บน
ตัวสุ นขั เรี ยกเห็บ เป็ น ปรสิ ต หรื อ ปาราไซต์ เรี ยกสุ นขั เป็ นโฮสต์
7.2 โรคของสุ นัขทีเ่ กิดจากเห็บหมัด
พิษภัยของเห็บและหมัดจัดว่าเป็ นสิ่ งที่ก่อความราคาญ และเป็ นพาหะที่นาโรคภัย
ต่างๆ มาสู่สตั ว์ ชนิดที่รียกว่าเป็ นภัยใกล้ตวั ที่ไม่ควรมองข้ามเลย โรคที่เกิดจากเห็บหมัด มีดงั นี้
1. โรคโลหิตจาง เนื่องจากเห็บหมัดทุกตัว ตั้งแต่ตวั อ่อนจนถึงตัวแก่ต่างก็กินเลือด
สุ นขั เป็ นอาหารทั้งหมด และพบว่าเห็บตัวเมียตัวแก่ สามารถกินเลือดได้มากกว่าน้ าหนักตัวของมัน
ถึง 100 เท่า ดังนั้นหากสุ นขั มีเห็บ-หมัดมาเกาะตามตัวจานวนมาก ๆ สุ นขั ก็จะถูกดูดเลือด ซึ่งจะทา
ให้เกิดโรคโลหิ ตจางตามมา ในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในลูกสุ นขั บางรายอาจถึงตายได้
2. โรคผิวหนัง บริ เวณที่ถูกเห็บกัดจะทาให้สุนขั มีอาการระคายเคืองที่ผวิ หนัง และ
คันอย่างแรง ซึ่งต่อมาอาจเกิดเป็ นแผลอักเสบลุกลาม และอาจติดเชื้อได้
3. โรคภูมิแพ้ นา้ ลายหมัด (Flea Allergic Dermatitis)
เป็ นโรคผิวหนังอักเสบที่ เนื่ องมาจากแพ้น้ าลายของหมัด ทาให้สุนัขมีการคันอย่างรุ นแรงและมี
ผิวหนังแดงและอักเสบ พบได้บริ เวณแนวสันหลัง หรื อบริ เวณที่มีหมัดอาศัยอยู่ ซึ่ งหากไม่กาจัด
หมัดให้หมดสิ้ น สุ นขั ก็จะทนทุกข์ทรมานจากผิวหนังอักเสบ เพราะแพ้น้ าลายหมัด
4. โรคพยาธิในเม็ดเลือด เกิดจากการติดเชื้อของสัตว์เซลเดียวในเม็ดเลือด ไม่ว่าจะ
เป็ นเชื้อโปรโตซัว และริ คเก็ตเซี ย ได้แก่ บาบิเซีย (Babesia sp.) เฮปปาโตซูน(Hepatozoon sp.)เออร์
ลิเซี ย (Ehrlichia sp.) โรคนี้ เป็ นโรคที่พบในสุ นขั ทุกเพศ ทุกพันธุ์ ทุกช่วง ทุกวัย แถมยังส่ งผลต่อ
ระบบต่าง ๆ ของร่ างกายได้เป็ นวงกว้าง และมีโอกาสทาให้สุนขั อาจเสี ยชีวิตได้ หากไม่ได้รับการ
รักษาอย่างทันที สามารถแสดงรายละเอียดของเชื้อแต่ละชนิด ได้ดงั นี้
4.1 เชื้อบาบิเซีย ติดจากการที่สุนขั ถูกเห็บที่มีเชื้อกัด หรื อติดจากการถ่ายเลือด
ซึ่ งตัวเชื้ อจะเข้าไปอยู่ในเม็ดเลือดแดง โดยมีระยะฟั กตัวประมาณ 10-21 วัน อาการที่พบ คือ
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สุ นขั จะมีไข้สูง ซึม ไม่อยากกินอาหาร ไม่อยากเคลื่อนไหว มีโลหิ ตจาง เยือ่ เมือกซีดมาก เหงือก
ซีด ในรายที่เป็ นรุ นแรง อาจมีดีซ่านร่ วมด้วย ปัสสาวะสี แดงเข้ม (สี โค๊ก / โคล่า)
4.2 เชื้อเฮปปาโตซูน สุ นขั จะติดเชื้อจากการที่กินตัวเห็บที่มีเชื้อเข้าไป หรื อติด
จากการถ่ายเลือด เมื่อเชื้ อเข้าไปอยู่ในลาไส้จะชอนไชทะลุผ่านผนังลาไส้เข้าไปตามกระแส
เลือดไปอยูต่ าม ต่อมน้ าเหลือง ม้าม ไต ปอด และไขกระดูก และจะพบเชื้อได้ในเม็ดเลือดขาว
ชนิด neutrophil อาการที่พบมีได้หลากหลาย เช่น ซึม เบื่ออาหาร น้ าหนักลด เยือ่ เมือกซีด โลหิ ต
จาง มีไข้สูง มีน้ ามูก มีข้ ีตา เป็ นอัมพาตขาหลัง ขาหลังอ่อนแรง ฯลฯ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ภูมิคุม้ กัน
ของสุ นัขด้วย ส่ วนใหญ่ถา้ ภูมิคุม้ กันดีจะไม่ค่อยแสดงอาการ แต่จะเป็ นแบบเรื้ อรังแทน เช่ น
เม็ดเลือดถูกทาลายมากจนเกิดดีซ่าน ทาให้เยือ่ เมือกมีสีเหลือง ส่ วนสุ นขั ที่มีภูมิคุม้ กันไม่ดี หรื อ
ลูกสุ นขั อาจแสดงอาการรุ นแรง และถึงขั้นเสี ยชีวิตได้
4.3 เออร์ ลิเซีย ติดได้จากการถูกเห็บที่มีเชื้ อกัด หรื อติดจากการถ่ายเลือด ซึ่ ง
เชื้ อจะเข้าไปอยู่ในเม็ดเลือดสี ขาวชนิ ด monocyte และ neutrophil โดยมีระยะฟั กตัวอยู่ที่ 7-21
วัน อาการที่พบ คือ มี ไข้สูง ซึ ม เบื่ออาหาร โลหิ ตจาง มีข้ ีตา มีน้ ามูก และมีเลือดกาเดาไหล
เนื่ องจากโรคนี้ ส่งผลต่อระบบภูมิคุม้ กัน ทาให้เกร็ ดเลือดต่า พอเลือดไหลก็จะหยุดได้ยาก และ
จะพบจุดเลือดออกบริ เวณตาขาว เหงื อก และผิวหนัง ในรายที่ภูมิคุม้ กันไม่ดีจะแสดงอาการ
แบบเฉี ยบพลัน ส่ วนรายมีภูมิคุม้ กันดีจะแสดงอาการแบบเรื้ อรัง (แสดงอาการใน 30-120 วัน)
ซึ่ งจะทาให้ปัสสาวะมีสีแดงเข้ม (สี โค๊ก /โคล่า) มีภาวะแทรกซ้อนตามมาอีก เช่น ภาวะไตวาย
ไขกระดูกทางานบกพร่ อง ม้ามโต และอาจเสี ยชีวิตได้จากภาวะแทรกซ้อน ดังกล่าว
7.3 การควบคุมและกาจัดเห็บหมัด
ควรกาจัดเห็ บหมัดให้หมดอย่างรวดเร็ ว เพื่อลดเวลาที่จะได้รับอันตราย หรื อเชื้อ
โรคที่จะติดมากับเห็ บหมัด หลักการกาจัดให้ได้ผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คือ จะต้องทาทั้ง 2 อย่าง
ควบคู่กนั
1. การควบคุมเห็บหมัดบนตัวสุ นัข ปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์หลายชนิ ดที่ ใช้แล้วให้ผล
ได้ดี และมีการผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น
1.1 แบบสเปรย์ วิธีน้ ี จะให้ผลในการกาจัดเห็บหมัดได้ดี และรวดเร็ ว โดยต้อง
ทาการพ่นสเปรย์ไปให้ทว่ั ตัวสุ นขั ตามขนาดน้ าหนักตัว ผลิตภัณฑ์บางชนิดมีกลิ่นฉุน บางชนิดเน้น
ความปลอดภัยสาหรับลูกสุ นขั จะไม่มีกลิ่นฉุน (ดังภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด แบบสเปรย์
ที่มา : ปฐมยาสัตว์, “ผลิตภัณฑ์สาหรับสุ นขั ” (เอกสารประกอบการขาย, 2555).

1.2 แบบผสมน้าอาบราดตัว อาจยุ่งยากในการใช้เพราะต้องนามาผสมกับ
น้ าเปล่าแล้วนาไปอาบราดหรื อพ่นสเปรย์ บนตัวสุ นขั และ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีกลิ่นฉุ น แต่ก็นิยม
ใช้เพราะได้ผลรวดเร็ ว หลังจากการอาบ-พ่น จะพบว่ามี เห็ บตายทัน ที เช่ น ยาในกลุ่ ม Amitraz,
Cypermetrin (ดังภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด แบบอาบน้ าราดตัว
ที่มา : ปฐมยาสัตว์, “ผลิตภัณฑ์สาหรับสุ นขั ” (เอกสารประกอบการขาย, 2555).
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1.3 แบบยาหยดหลัง เป็ นชนิ ดที่มีส่วนผสมของ Fipronil วิธีน้ ี ใช้ง่ายและ
สะดวก เพียงหยดตัวยาในหลอดลงที่ก่ ึงกลางคอสุ นขั โดยแหวกขนเพื่อให้ตวั ยาสัมผัสกับผิวหนัง
มากที่สุด เพื่อให้ตวั ยาซึ มกระจายไปทัว่ ตัวสุ นขั เหมาะสาหรับใช้กรณี ป้องกัน หรื อในกรณี ที่มีเห็บ
น้อย ๆ (ดังภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด แบบหยดหลัง
ที่มา : ปฐมยาสัตว์, “ผลิตภัณฑ์สาหรับสุ นขั ” (เอกสารประกอบการขาย, 2555).
1.4 แบบฉีดเข้ าตัวสุ นัข โดยใช้ยากลุ่ม Ivermectin วิธีน้ ีจะได้ผลดีมาก เมื่อฉี ด
ยาเข้าในตัวสุ นขั ยาจะเข้าสู่ กระแสเลือด หลังจากการฉี ดยา 1-2 วัน เห็บที่ดูดเลือดจะได้รับยานี้ เข้า
ไปโดยเห็บจะตายและหลุดร่ วงลงจากตัวสุ นขั แต่วิธีฉีดนี้ จะได้ผลดีในการกาจัดเห็บ เท่านั้น (ดัง
ภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด แบบฉีดเข้าตัวสุ นขั
ที่มา : ปฐมยาสัตว์, “ผลิตภัณฑ์สาหรับสุ นขั ” (เอกสารประกอบการขาย, 2555).
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1.5 แบบกิน ชนิ ด ผสมอาหาร วิ ธี น้ ี จะเน้น เรื่ อ งการป้ องกัน และก าจัด เห็ บ
รวมทั้งป้ องกันพยาธิหนอนหัวใจ (ดังภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บแบบผสมในอาหาร
ที่มา : ปฐมยาสัตว์, “ผลิตภัณฑ์สาหรับสุ นขั ” (เอกสารประกอบการขาย, 2555).
1.6 แบบปลอกคอป้องกัน เน้นป้ องกันเห็บหมัดบนตัวสุ นขั (ดังภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด แบบปลอกคอ
ที่มา : ปฐมยาสัตว์, “ผลิตภัณฑ์สาหรับสุ นขั ” (เอกสารประกอบการขาย, 2555).
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1.7 แชมพูกาจัดเห็บหมัด ป้ องกันเห็บหมัดและทาความสะอาดตัวสุ นขั
(ดังภาพที่ 11)

ภาพที่ 11 ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดแบบแชมพู
ที่มา : ปฐมยาสัตว์, “ผลิตภัณฑ์สาหรับสุ นขั ” (เอกสารประกอบการขาย, 2555).
1.8 แป้งโรยบนตัวกาจัดเห็บหมัด ใช้ง่าย แต่ประสิ ทธิภาพจะต่ากว่าแบบอื่น ๆ
ถ้ามีเห็บมากจริ ง ๆ และหากใช้วิธีการเดียวไม่ได้ผล อาจใช้หลายวิธีร่วมกันได้ เช่น แบบสเปรย์ หรื อ
หยดหลัง ร่ วมกับแบบผสมน้ าราด หรื อร่ วมกับแชมพูกาจัดเห็บหมัด (ดังภาพที่ 12)

ภาพที่ 12 ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดแบบแป้ งโรยตัว
ที่มา : ปฐมยาสัตว์, “ผลิตภัณฑ์สาหรับสุ นขั ” (เอกสารประกอบการขาย, 2555).
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2. การควบคุมเห็บหมัดที่อยู่ตามสิ่ งแวดล้ อม จากวงจรชีวิตของเห็บที่จะเคลื่อนที่
ลงมาที่พ้ืน 3 ครั้งใน 1 วงจรชีวิต ดังนั้นตามสิ่ งแวดล้อมรอบๆที่สุนขั อยูอ่ าจมีเห็บอยูไ่ ด้ จึงจาเป็ นที่
จะต้องกาจัดที่สิ่งแวดล้อมด้วย เช่น ควรกาจัดในบริ เวณภายในที่พกั อาศัยของผูเ้ ลี้ยงสุ นขั ตามซอก
มุ ม อับ กรงที่ สุ นั ข อาศัย อยู่ สนามหญ้า โดยเลื อ กผลิ ต ภัณ ฑ์ ก าจัด ตามความเหมาะสม และ
งบประมาณที่มี และสิ่ งที่สาคัญที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กาจัดเห็บหมัดนั้น จะต้องคานึ งถึงความ
ปลอดภัยต่อตัวสุ นขั เป็ นสาคัญ
7.4 ข้ อควรรู้
1. หากใช้ยากาจัดเห็บแล้วยังพบเห็บอยู่ อาจเป็ นเพราะวิธีการใช้และปริ มาณการ
ใช้ไม่ถูกต้อง หรื อเห็ บที่ พบอาจเพิ่งขึ้ นมาบนตัวสุ นัขจึ งยังไม่ได้รับยา หรื อบริ เวณที่ เลี้ ยงมี การ
ระบาดของเห็บในปริ มาณมาก จึงอาจกาจัดได้ไม่หมดภายในครั้งเดียว
2. ควรงดให้สุนัข วิ่งออกนอกบ้าน หรื องดให้สุนัขเดิ น ตามพื้นดิ นพื้นหญ้านอก
บ้าน เพราะอาจมีสุนขั บริ เวณหน้าบ้านที่มีเห็บผ่านมา และปล่อยเห็บลงมาตามพื้นดิน ซึ่งจะมาติดที่
สุ นขั เราได้
3. หากสุ นัขมีความจาเป็ นต้องวิ่งออกนอกบ้านประจา ควรใช้ยาเป็ นประจาทุก ๆ
เดือน เพื่อกาจัดและป้ องกันการติดขึ้นมาใหม่
4. ควรต้องควบคุมและกาจัดเห็บหมัดกับสุ นัขทุกตัวที่เลี้ยงไว้ในบริ เวณเดียวกัน
หรื อใกล้เคียง เพื่อตัดวงจรเห็บให้หมดไป และป้ องกันการติดซ้ าจากตัวที่มีอยู่ อีกทั้งควรกาจัดหมัด
ในแมวที่เลี้ยงไว้อีกด้วย เพราะหมัดในสุ นขั และแมว สามารถติดต่อกันได้ดว้ ย
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8. งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ธัญธร เชษฐภักดีจิต (2554) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ เฟอร์ นิ เ จอร์ ข องผู บ้ ริ โ ภคเขตกรุ ง เทพมหานคร กรณี ศึ ก ษา: เอส.บี .
เฟอร์นิเจอร์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ผลการวิจยั พบว่า
1. ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ภาพรวมของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ ของผูบ้ ริ โภค อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางการตลาด พบว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาด การจัดการส่ งเสริ มการ
ขายร่ วมกับสิ นค้าอื่น บุคคลที่มีชื่อเสี ยงเป็ นพรี เซ็นเตอร์ ของสิ นค้า และการร่ วมสนุกชิงรางวัล มีผล
ต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ในระดับความสาคัญปานกลาง
2. ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์ นิเจอร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ซื้อเฟอร์นิเจอร์ ทีละชิ้นตามความจาเป็ นในขณะนั้น ซื้อเฟอร์นิเจอร์ครั้งล่าสุ ด คือ ประเภทห้องนอน
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ตัดสิ นใจซื้อด้วยตัวเอง ชาระค่าเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยเงินสด ซื้ อเฟอร์นิเจอร์เพื่อตกแต่งที่อยูอ่ าศัยเพิ่มเติม
แฟ้ มการขายของบริ ษทั เป็ นสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ อเฟอร์นิเจอร์ เลือก
ซื้อเฟอร์นิเจอร์ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 13.01-17.00 น. โดยมีระยะเวลาที่ใช้ตดั สิ นใจซื้ อ 13 ชัว่ โมง และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละครั้ง 5,001-10,000 บาท
3. ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่
มี ผลต่อการตัด สิ นใจ พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีก ารตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อเฟอร์ นิเจอร์
แตกต่างกัน โดยมีเพียงกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาและประเภทที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีการ
ตัดสิ นใจในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่แตกต่างกัน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อเฟอร์นิเจอร์
พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มเดียวกันส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเฟอร์นิเจอร์เหมือนกัน
แต่แตกต่างกันในด้านวิธีการชาระเงินค่าเฟอร์นิเจอร์ โดยพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีประเภทที่อยูอ่ าศัยบ้านเดี่ยว มีวิธีการชาระเงิน
ค่าเฟอร์ นิ เ จอร์ เ ป็ นเงิ น สด มากที่ สุด ส่ ว นผูบ้ ริ โภคที่ มีอาชี พเป็ นพนัก งานบริ ษทั เอกชน และมี
ลักษณะที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง มีวิธีการชาระเงินค่าเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยบัตรเครดิต มากที่สุด
ทศพร ทศำนนท์ (2554) ศึ ก ษำเรื่ องปั จ จัย ส่ ว นประสมทำงกำรตลำดที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมกำรเลือกซื้ ออำหำรสุ นัขสำเร็ จรู ปของบุคคลทัว่ ไปที่เลี้ยงสุ นัขในเขตกรุ งเทพมหำนคร
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผูเ้ ลือกซื้ออำหำรสุ นขั สาเร็ จรู ป ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 33.08 ปี จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพสมรสแล้ว มีรายได้ 10,000 - 20,000 บาท จานวนสุ นขั ที่เลี้ยง
1 ตัว จุดประสงค์ในการเลี้ยงสุ นขั เพื่อเฝ้ าบ้าน ส่ วนใหญ่เลี้ยงสายพันธุ์พุดเดิ้ล ความถี่ในการซื้อ 2
ครั้งต่อเดือน ปริ มาณที่ซ้ื อ 2 กิโลกรัม/ ครั้ง นิ ยมซื้ ออาหารสุ นขั สาเร็ จรู ปแบบแห้ง โดยให้
ความสาคัญกับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต รวมถึง กลิ่นสี รสชาติถูกปากสุ นขั ยีห่ อ้ ที่นิยมซื้ อ
คือ เพ็ดดรี กรี โดยเลือกจากยี่ห้อที่มีหลายสู ตร และการตัดสิ นใจในการเลือกร้านค้าจะเลือกจาก
ห้างสรรพสิ นค้า มูลค่าในการซื้อแต่ละครั้งเฉลี่ย 216.20 บาท ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อความถี่ในการเลือกซื้ออาหารสุ นขั สาเร็ จรู ป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ได้แก่ มีบุคคลที่
มีชื่อเสี ยงเป็ นพรี เซนเตอร์ ชื่อเสี ยงของตัวแทนจาหน่าย สถานที่จาหน่ายอยูไ่ ม่ไกลจากบ้าน การลด
ราคา รสอาหาร และประโยชน์ต่อสุ ขภาพสุ นขั และสารอาหารครบถ้วน ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อปริ มาณการเลือกซื้ ออาหารสุ นขั สาเร็ จรู ป ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์สวยงาม ยีห่ อ้ หรื อ
ตราสิ นค้ามีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ สถานที่จาหน่ายอยูไ่ ม่ไกลจากบ้าน ของอาหาร ขนาดของบรรจุ
ภัณฑ์เหมาะสม ราคาเหมาะสมกับปริ มาณของอาหาร การส่ งชิ้นส่ วนบรรจุภณ
ั ฑ์ชิงโชค สถานที่
จาหน่ายตกแต่งภายในสวยงาม ร้านที่มีการรับเปลี่ยนสิ นค้ากรณี สินค้ามีปัญหา และมีพนักงานคอย
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แนะนาสิ นค้า ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อมูลค่าในการเลือกซื้ ออาหารสุ นัจ
สาเร็ จรู ป ได้แก่ ยีห่ อ้ หรื อตราสิ นค้ามีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ บรรจุภณ
ั ฑ์สวยงาม กลิ่นของอาหาร
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงเป็ นพรี เซนเตอร์ การส่ งชิ้นส่ วนบรรจุภณ
ั ฑ์ชิงโชค และมีพนักงานคอยแนะนา
สิ นค้า
ภัคจิรา โกมล (2554) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าหอพัก
ของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการ
เลือกเช่าหอพักอาศัยของพนักงานในเขตนิ คมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร พนักงานส่ วนใหญ่สารวจ
และเปรี ยบเทียบห้องพัก จานวน 2 แห่ ง ก่อนตัดสิ นใจเช่าหอพักอาศัย เลือกประเภทที่พกั อาศัยเป็ น
หอพัก ตนเองเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือกหอพัก ราคาค่าเช่าหอพักระหว่าง 1,501-2,000 บาท ระยะเวลาพัก
อาศัย 1-2 ปี ปั จจัยภายในที่เป็ นสาเหตุยา้ ยที่พกั อาศัย คือ ที่พกั ไม่สะอาดทรุ ดโทรม ปั จจัยภายนอกที่
เป็ นสาเหตุยา้ ยที่พกั อาศัย คือ สะดวกต่อการเดินทาง มีการชาระค่าน้ าแบบติดมิเตอร์ แยก การชาระค่า
ไฟแบบติดมิเตอร์ แยก ขนาดพื้นที่ห้องที่ตอ้ งการคือ 14-20 ตารางเมตร เหตุผลที่ตดั สิ นใจเลือกเช่า
หอพักอาศัย คือ ทาเลที่ต้ งั ระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่า
หอพักของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน คือ
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านสถานที่ต้ งั ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ระดับปั จจัยทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่ าหอพักของ
พนักงานในเขตนิ คมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยภาพรวมในระดับมากทุกด้าน คือด้านความรู ้
ความเข้าใจ ความเชื่อ ด้านพฤติกรรม ด้านความรู ้สึก
ยุพาพร อังกุรวานิช (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ชุ ด นัก เรี ย นของผูป้ กครองในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด นครปฐม จากการศึ ก ษาพบว่ า
ผูป้ กครองในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่ วนใหญ่ซ้ือชุดนักเรี ยนที่ ร้านอ.พานิช 2 ร้านถนอมชัย
(หน้า โรงเรี ยนราชิ นีบูรณะ) ไม่มีแหล่งซื้ อชุดนักเรี ยนประจา เปรี ยบเทียบราคาและคุณภาพ โดย
ส่ วนใหญ่ ตดั สิ นใจด้วยตนเอง ความถี่ ในการซื้ อชุ ดนักเรี ยนปี ละ 2 ครั้ ง ค่าใช้จ่ายในการซื้ อชุ ด
นักเรี ยนระหว่าง 400-800 บาท การเลือกซื้ อชุดนักเรี ยนพาบุตรหลานไปด้วยทุกครั้ง การที่ไม่ได้พา
บุตรหลานไปด้ว ยจะจาขนาดหรื อเบอร์ ไ ปซื้ อ สาเหตุ ที่ท่านซื้ อชุ ด ใหม่ใ ห้กับบุตรหลานที่ เป็ น
นักเรี ยนเพราะชุดเดิมเล็กเกิน ช่วงเวลาในการซื้ อชุดนักเรี ยนใหม่ คือ ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนใหม่ของแต่
ละภาคการศึกษา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อชุดนักเรี ยน อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ได้แก่ ปั จจัยด้านการจัดหมวดหมู่สินค้า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อชุดนักเรี ยนที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชุดนักเรี ยนที่แตกต่างกัน
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กัทลี ศรี มณฑล (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
อาหารสุ นัขสาเร็ จรู ปจากร้ านค้าในตลาดนัดจตุจกั ร จากการศึกษาพบว่าข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส การศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด มี การให้ระดับความสาคัญอยู่ในระดับมากต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
อาหารสุ นขั สาเร็ จรู ป ปั จจัยทางจิตวิทยา มีการให้ระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมากต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ออาหารสุ นขั สาเร็ จรู ป ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อยี่ห้ออาหารสุ นัขสาเร็ จรู ปอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ปั จจัยทางจิตวิทยา มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อยีห่ อ้ อาหารสุ นขั สาเร็ จรู ปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ชิตพล ฉิ มวารี (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ์ยาสัตว์
ของผูเ้ ลี้ยงสุ กรในจังหวัดนครปฐม จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ ลี้ยงสุ กรในจังหวัดนครปฐมส่ วนใหญ่ซ้ือ
ยาสัตว์เพื่อรักษาโรค เดื อนละ 1 ครั้ง ผ่านทางพนักงานขาย โดยให้ความเชื่อมัน่ จากแหล่งผลิตใน
ประเทศจีนและอินเดีย และใช้ยาในกลุ่ม Amoxicillin มากที่สุด ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านประสบการณ์
การเลี้ ย งสุ กร มี ความสัมพันธ์ กับพฤติ ก รรมการซื้ อเวชภัณฑ์ย าสัตว์ทุก ด้าน ปั จจัยส่ ว นประสม
การตลาด ด้านการจัดจาหน่ าย ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อเวชภัณฑ์ยาสัตว์ทุกด้าน ปั ญหา
และข้อเสนอแนะด้านผลิตภัณฑ์ คือ ควรเปลี่ยนหรื อคืนเวชภัณฑ์ยาสัตว์ได้เมื่อมีปัญหา และควรมี
ยาสัตว์ให้เลือกหลายขนาดหลายรู ปแบบ บรรจุภณ
ั ฑ์ควรทันสมัย คงทน แข็งแรง และควรพัฒนา
เวชภัณฑ์ยาสัตว์ใหม่ ๆ มานาเสนอ ด้านราคา ควรมีราคาใกล้เคียงกับราคาทัว่ ไปในท้องตลาด ด้าน
การจัดจาหน่ าย คือ รถส่ งเวชภัณฑ์ยาสัตว์ ควรพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ มทุกครั้งอย่างเคร่ งครัด
และควรมีบริ การส่ งเวชภัณฑ์ยาสัตว์ด่วนในกรณี พิเศษ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ควรมีการจัด
สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการเลี้ยงสุ กร และแนะนาเวชภัณฑ์ยาสัตว์ใหม่ ๆ รวมทั้งควรมี
เวชภัณฑ์ยาสัตว์ตวั อย่างให้ทดลองใช้
ฐายินี เอี๊ยบทอง (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อ
อาหารสุ นขั สาเร็ จรู ปในจังหวัดลาพูน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ซื้อของผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวม ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก โดยมีปัจจัย
ย่อย คือ ความครบถ้วนของสารอาหาร การระบุรายละเอียดของวันหมดอายุ ความเหมาะสมกับสุ นขั
แต่ละวัย ยี่ห้อของอาหารสุ นัขสาเร็ จรู ป การระบุรายละเอียดของวันผลิต ความหลากหลายของ
รสชาติอาหาร กลิ่นของอาหารสุ นขั สาเร็ จรู ป การระบุรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ ความหลากหลาย
ของชนิดอาหาร การระบุรายละเอียดของปริ มาณที่ใ ช้ และความหลากหลายของขนาดอาหาร ปั จจัย
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ด้านราคา มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก โดยมีปัจจัยย่อย คือ ความเหมาะสมของราคาต่อคุณภาพ
การมีป้ายระบุบอกราคาสิ นค้า ราคาคงที่ และความเหมาะสมของราคาต่อขนาด
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก โดยมีปัจจัยย่อย
คือ สถานที่ จาหน่ ายสะอาด สถานที่ ต้ งั ร้ านค้าไปมาสะดวก สถานที่ จาหน่ ายมีที่จอดรถสะดวก
สิ นค้ามี จาหน่ ายตลอดเวลา มี การจัดสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่ มีความชัดเจนของป้ ายชื่ อร้าน สถานที่
จาหน่ ายมี ที่จอดรถเพียงพอ ความกว้างของพื้นที่ จาหน่ าย ช่ วงวันเวลาการเปิ ดและปิ ดจาหน่ าย
สถานที่ จาหน่ ายตกแต่งสวยงาม มีการจัดมุมความรู ้ เกี่ ยวกับสุ นัข และชื่ อเสี ยงของร้ านจาหน่ าย
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก โดยมีปัจจัยย่อย คือ
พนักงานมีอธั ยาศัยดี มีพนักงานคอยให้คาแนะนาสิ นค้า พนักงานมีความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าเป็ นอย่างดี
พนักงานสามารถตอบคาถามได้เมื่อมีขอ้ สงสัย มีส่วนลดเมื่อซื้ อในปริ มาณที่กาหนด มีของแถมฟรี
มีเอกสารแนะนาสิ นค้า มีการแลกซื้ อสิ นค้าอื่นได้ เมื่อซื้ อในปริ มาณที่กาหนด มีการบริ การส่ งถึง
บ้าน และมีบริ การข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้ าหมาย แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุ ปที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมีรายละเอียดในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ระเบียบวิธีวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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1. ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยเน้นการสารวจเพื่อใช้อธิ บายข้อมูลเชิ ง
พรรณนา เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั คือ แบบสอบถาม เพื่อสอบถามข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยด้านทัศนคติ ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด และข้อมูลการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอ
เมื อง จังหวัด นครปฐม จากนั้น น าไปวิ เ คราะห์ ผ ลวิ จัย สรุ ป ผลการวิ จัย และอภิ ปรายผลพร้ อ ม
ข้อเสนอแนะ ในประเด็น ที่ เ กี่ ย วกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์กาจัด เห็ บหมัด ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ที่มาซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดจากร้านค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ร้านปฐมยา
สัตว์ ร้านด็อกกี้เวิลด์ ร้านเพื่อนสุ นขั และร้านพรวศิน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่มาซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด ที่
อยู่ในเขตพื้นที่ที่ทาการวิจยั คือ เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่ งมีประชากรในพื้นที่ จานวน
55
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18,120 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หาโดยใช้หลักการของยามาเนที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ระดับ
ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ตามแนวทางของ Taro Yamane, 1973 (ประสพชัย พสุ นนท์, 2555:
187) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ดังนี้
n
=
N
1 + N(e)2
N
= ขนาดของกลุ่มประชากรในพื้นที่
n
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e
= ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครั้งนี้มีประชากรในพื้นที่ที่ตอ้ งการศึกษา จานวน 18,120 คน
เมื่อแทนค่าในสูตร จะได้
N
=
18,120
1 + 18,120 (0.05)2
n
=
391.36 หรื อประมาณ 392 คน
จากผลที่คานวณได้ คือ 392 คน เป็ นจานวนตัวอย่างขั้นต่า แต่เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่
ให้สูงขึ้น ทางผูว้ ิจยั จึงเพิ่มเป็ น 400 คน
2.3 การสุ่ มตัวอย่าง จะสุ่ มกลุ่มตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด โดย
ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบโควต้า จานวนทั้งสิ้ น 400 คน เลือกเฉพาะผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์กาจัด
เห็บหมัดจากร้านค้า ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
เมื่อ

ตารางที่ 2 จานวนกลุ่มตัวอย่างจากร้านค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ชื่อร้ ำนค้ ำในในเขต อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ปฐมยาสัตว์
เพื่อนสุ นขั
ด็อกกี้เวิลด์
พรวศิน
รวม

จำนวนกลุ่มตัวอย่ ำง
144
100
72
84
400
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3. เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการออกแบบสอบถาม เกี่ ยวกับปั จจัย
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยทัศนคติ และข้อมูลการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
กาจัดเห็ บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น โดยศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นแนวทางในการออกแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่ วน ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก)
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และจานวน
สุ นขั ที่เลี้ยง โดยคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด แบบมีหลายคาตอบให้เลือก และเลือกตอบได้เพียงคาตอบ
เดียว เพื่อใช้ในการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มประชากร
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ต้ งั และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เพื่อใช้ในการวัดระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของกลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสอบถามสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมิน
คาตอบโดยให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว กาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้า นทัศ นคติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ด้านความรู ้ ความเข้าใจ ความเชื่อ และด้านความรู ้สึก
เพื่อใช้ในการวัดระดับปั จจัย ด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยแบบสอบถามสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินคาตอบโดยให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบ
เดียว กาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก ดังต่อไปนี้
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5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภค
ที่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด โดยคาถามเป็ นแบบปลายปิ ดแบบมีหลายคาตอบให้เลือก และ
เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว เพื่อใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
ของผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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4. กำรสร้ ำงและพัฒนำเครื่องมือ
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้สร้างและพัฒนาเครื่ องมือโดยมีข้นั ตอนการสร้าง ดังนี้
4.1 ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี และรายงานผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จากกรอบแนวคิด หลักการ ความรู ้เกี่ยวกับปั จจัยด้านทัศนคติ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
และข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
4.2 สร้างแบบสอบถามฉบับร่ าง เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการกาหนดประเด็นข้อ
คาถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านทัศนคติ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
โดยศึ ก ษาจากเอกสารงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อสร้ างค าถามตามกรอบในประเด็น ที่ ก าหนด ให้
ครอบคลุมเนื้ อหาที่ตอ้ งการวัด เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มประชากร ปั จจัยด้านทัศนคติ
ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภค
4.3 นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อ ตรวจสอบความสมบูรณ และ
ความถูกต้องให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้าง เนื้ อหา และภาษาที่ใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผตู ้ อบ
แบบสอบถามและสามารถครอบคลุมเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา
4.4 น าแบบสอบถามที่ ปรั บปรุ ง แล้ว ให้ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จานวน 3 คน ตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา เป็ นรายข้อ โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับตัวบ่งชี้ ตามนิ ยามที่ ตอ้ งการวัด โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง IOC (Item Objective
Congruence Index) และคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC มากกว่า 0.6 ขึ้นไป
4.5 นาแบบสอบถามที่ผา่ นการวิเคราะห์หาความสอดคล้องตรงตามเนื้ อหาแล้วไป
ทดลองใช้กบั ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด จากร้านโมเดิร์นด๊อกในอาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม จานวน 30 คน แล้วนาแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้วิธีการหาค่า
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สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ของครอนบัค ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.95 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้านส่ วนประสมทางการตลาด เท่ากับ 0.93 และค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้านทัศนคติ เท่ากับ 0.91 ดังนั้นค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับและรายด้าน มากกว่า 0.70 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
4.6 นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความเชื่อมัน่ แล้วไป
เก็บตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จานวน 400 คน เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์
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5. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั มีข้นั ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
5.1 ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร แนบกับแบบสอบถาม
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
จากร้านค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
5.2 ประชุ มชี้ แจงผูช้ ่ วยวิจยั เพื่อทาความเข้าใจในแบบสอบถามและวิธีการเก็บ
ข้อมูลเพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความสมบูรณ์มากที่สุด
5.3 ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง โดยนาแบบสอบถามพร้ อมหนังสื อจาก
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากผูบ้ ริ โภค
ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด โดยแจกแบบสอบถามให้ผบู ้ ริ โภคตอบและขอรับคืน
5.4 นาแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลได้แล้วมาตรวจสอบ และคัดเลือกเฉพาะฉบับที่
สมบูรณ์ จากนั้นนามาลงบันทึกรหัสเพื่อเตรี ยมวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
6. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถาม แล้วดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
6.1 นาแบบสอบถาม ที่คดั เลือกทั้งหมดลงหมายเลขประจาฉบับ
6.2 จัดทาคู่มือลงรหัส (Code Book)
6.3 นาข้อมูลทั้งหมดลงรหัส เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.4 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ กาหนดระดับความมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.50 โดยใช้สถิติอย่างง่ายเปรี ยบเทียบเป็ นค่าร้อยละ คานวณหาค่าเฉลี่ย และค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพิจารณาเป็ นรายด้านและโดยภาพรวม แล้วนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบตาราง
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6.5 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจานวนสุ นขั ที่เลี้ยง วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดย
วิธีหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
6.6 วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัด
เห็บหมัด วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยคานวณหาค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.7 วิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยคานวณหาค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.8 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของลูกค้าที่เลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยวิธีหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
การแปลผลคะแนนเฉลี่ยของปั จจัยด้านทัศนคติและปั จจัยด้านส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ผูว้ ิจยั พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ซึ่ งจัดชั้นเท่ากัน โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ
(ประสพชัย พสุ นนท์, 2555: 214)
ค่าเฉลี่ย 4.51- 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51- 4.50 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51- 3.50 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51- 2.50 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00- 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
6.9 สรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจยั ตลอดจนข้อเสนอแนะ และจัดทาเป็ นรู ปเล่ม
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภค
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ
ผูบ้ ริ โภคที่มาซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด จากร้านค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จานวน
400 คน โดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ ข้อ มู ล และท าการวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล ด้ว ย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ แสดงผลการวิจยั ในรู ปแบบของตาราง และการบรรยายประกอบ โดย
เรี ยงลาดับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจานวนสุ นขั ที่เลี้ยง วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยวิธีหา
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัด
เห็บหมัด วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยคานวณหาค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ ว นที่ 3 ข้อมู ล ปั จ จัย ด้า นทัศ นคติ ที่มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ก าจัด เห็ บหมัด
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยคานวณหาค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ ว นที่ 4 ข้อมู ลเกี่ ย วกับการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ก าจัด เห็ บหมัด ของลูก ค้าที่ เลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยวิธีหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
การแปลผลคะแนนเฉลี่ ย ของปั จ จัย ด้า นทัศ นคติ แ ละปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด ผูว้ ิจยั พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็ น 5 ระดับ (ประสพชัย พสุ นนท์, 2555: 214) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51- 5.00 หมายถึง มากที่สุดหรื อเห็นด้วยอย่างยิง่
ค่าเฉลี่ย 3.51- 4.50 หมายถึง มากหรื อเห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 2.51- 3.50 หมายถึง ปานกลางหรื อไม่แน่ใจ
ค่าเฉลี่ย 1.51- 2.50 หมายถึง น้อยหรื อไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 1.00- 1.50 หมายถึง น้อยที่สุดหรื อไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปด้ านประชากรศาสตร์ วิเคราะห์ โดยการคานวณค่ าความถี่และร้ อยละ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน
400 คน ซึ่งจาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจานวนสุ นขั ที่
เลี้ยง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พเป็ นเจ้าของกิจการ รายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,001 บาท จานวน
สุ นขั ที่เลี้ยง 1-2 ตัว ผูว้ ิจยั ใช้การหาค่าความถี่และค่าร้อยละ ปรากฏผลตามตาราง ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)

รวม

207
193
400

ชาย
หญิง

(n = 400)
ร้ อยละ
51.75
48.25
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จานวน 207 คน คิด
เป็ นร้อยละ 51.75 เป็ นเพศหญิง จานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.25
ตารางที่ 4 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
(n = 400)
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
18
90
138
102
29
23
400

ร้ อยละ
4.50
22.50
34.50
25.50
7.25
5.75
100.00
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ อายุ 31-40 ปี จานวน 138 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 34.50 รองลงมา คือ 41-50 ปี จานวน 102 คน คิดเป็ น ร้อยละ 25.50 อายุ 21-30 ปี จานวน 90
คน คิดเป็ นร้อยละ 22.50 อายุ 51-60 ปี จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.25 อายุ 61 ปี ขึ้นไป จานวน 23
คน คิดเป็ นร้อยละ 5.75 อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย
รวม

จานวน (คน)
131
266
3
400

(n = 400)
ร้ อยละ
32.75
66.50
0.75
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จานวน 266 คน
คิดเป็ นร้อยละ 66.50 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.75 สถานภาพ
หย่าร้าง / หม้าย จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
(n = 400)
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ ปวส./ อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท / ปริ ญญาเอก
รวม

จานวน (คน)
139
35
221
5
400

ร้ อยละ
34.75
8.75
55.25
1.25
100.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบถามสวนใหญ่ มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จานวน
221 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.25 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.75
ระดับปวช./ปวส./ อนุ ปริ ญญา จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.75 ระดับปริ ญญาโท/ปริ ญญาเอก
จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.25 ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
(n = 400)
รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
มากกว่า 25,001 บาท
รวม

จานวน (คน)
11
64
70
29
81
145

ร้ อยละ
2.75
16.00
17.50
7.25
20.25
36.25

400

100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี รายได้มากกว่า 25,001 บาท
จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.25 รองลงมา คือ 20,001-25,000 บาท จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 20.25 รายได้ 10,001-15,000 บาท จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ17.50 รายได้ 5,001-10,000 บาท
จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 รายได้ 15,001-20,000 บาท จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.25
รายได้ต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 8 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
(n = 400)
อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
เจ้าของกิจการ / นักธุรกิจ
อาชีพอิสระ
เกษตรกร/ทาสวน/ทาไร่
รวม

จานวน (คน)
11
35
81
171
20
82
400

ร้ อยละ
2.75
8.75
20.25
42.75
5.00
20.50
100.00

จากตารางที่ 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอาชี พเป็ นเจ้าของกิ จการ/นัก
ธุรกิจ จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.75 รองลงมา คือ อาชีพ เกษตรกร/ทาสวน/ทาไร่ จานวน 82
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คน คิดเป็ นร้อยละ 20.50 อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.25 อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.75 อาชีพอิสระ จานวน 20 คน คิด
เป็ นร้อยละ 5.00 อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 9 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามจานวนสุ นขั ที่เลี้ยง
(n = 400)
จานวนสุ นัขทีเ่ ลีย้ ง
จานวน (คน)
ร้ อยละ
1 – 2 ตัว
258
64.50
3 – 5 ตัว
91
22.75
6 – 10 ตัว
31
7.75
11 – 20 ตัว
5
1.25
21 – 30 ตัว
7
1.75
มากกว่า 30 ตัว
8
2.00
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลี้ยงสุ นขั 1-2 ตัว จานวน 258 คน
คิดเป็ นร้อยละ 64.50 รองลงมา คือ เลี้ยงสุ นขั 3-5 ตัว จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.75 เลี้ยงสุ นขั
6-10 ตัว จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.75 เลี้ยงสุ นขั มากกว่า 30 ตัว จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ
2.00 เลี้ยงสุ นขั 21-30 ตัว จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.75 เลี้ยงสุ นขั จานวน 11-20 ตัว จานวน 5
คน คิดเป็ นร้อยละ 1.25 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กาจัดเห็บหมัด
ของผู้บริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วิเคราะห์ โดยการคานวณค่ าเฉลี่ยและค่ าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
ของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านสถานที่ ต้ งั /ช่ องทางการจัดจาหน่ าย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด จากผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400
คน พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด คือ สิ นค้ามี
คุณภาพ รองลงมา คือ ปั จจัยด้านราคา ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
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ของสิ นค้า ปั จจัยด้านสถานที่ต้ งั /ช่องทางการจัดจาหน่าย ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญ
มากที่สุด คือ สะดวกสะดวกต่อการเดินทางและมองเห็นง่าย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด คือ มีพนักงานให้ขอ้ มูลก่ อนการตัดสิ นใจซื้ อ แสดงได้จากตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 10 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการ
ตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
(n = 400)

ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์

1. มีหลายประเภทให้
เลือกซื้ อ
2. มีหลายยีห่ อ้ ให้
เลือกซื้ อ
3. มีหลายขนาดให้
เลือกซื้ อ
4. มีบรรจุภณ
ั ฑ์ทนั
สมัย
5. สิ นค้ามีคุณภาพ

มาก
ทีส่ ุ ด
จานวน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
จานวน จานวน จานวน

น้ อย
ทีส่ ุ ด
จานวน

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

88
(22.00)
69
(17.25)
74
(18.50)
130
(32.50)
156
(39.00)

213
(53.25)
200
(50.00)
186
(46.50)
137
(34.25)
150
(37.50)

79
(19.75)
108
(27.00)
131
(32.75)
99
(24.75)
82
(20.50)

18
(4.50)
17
(4.25)
6
(1.50)
31
(7.75)
7
(1.75)

2
(0.50)
6
(1.50)
3
(0.75)
3
(0.75)
5
(1.25)

รวม

ค่ าเฉลีย่
X

ส่ วน
เบีย่ ง
เบน
มาตร
ฐาน

แปล
ผล

S.D.
3.92

0.80

มาก

3.77

0.84

มาก

3.81

0.78

มาก

3.90

0.97

มาก

4.11

0.88

มาก

3.90

0.85

มาก

จากตารางที่ 10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.90 ให้ความสาคัญมากที่สุด คือ สิ นค้ามีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.11
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีหลายประเภทให้เลือกซื้ อ มี ค่าเฉลี่ย 3.92 มีบรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัย
ค่าเฉลี่ย 3.90 มีหลายขนาดให้เลือกซื้ อ มีค่าเฉลี่ย 3.81 และมีหลายยี่ห้อให้เลือกซื้ อ มีค่าเฉลี่ย 3.77
ตามลาดับ

67

ตารางที่ 11 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการ
ตลาด ด้านราคา
(n = 400)

ปัจจัยด้ านราคา

1. ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสิ นค้า
2. มีหลายระดับราคา
ให้เลือก
3. มีป้ายแสดงราคา
อย่างชัดเจน
4. มีราคาขายปลีก
และขายส่ ง
5. ราคาต่อรองได้

มาก
ทีส่ ุ ด
จานวน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
จานวน จานวน จานวน

น้ อย
ทีส่ ุ ด
จานวน

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

118
(29.50)
112
(28.00)
94
(23.50)
90
(22.50)
23
(5.75)

183
(47.50)
169
(42.25)
170
(42.50)
137
(34.25)
151
(37.75)

80
(20.00)
110
(27.50)
121
(30.25)
105
(26.25)
163
(40.75)

14
(3.50)
8
(2.00)
10
(2.50)
43
(10.75)
60
(15.00)

5
(1.25)
1
(0.25)
5
(1.25)
25
(6.25)
3
(0.75)

รวม

ค่ าเฉลีย่
X

ส่ วน
เบีย่ ง
เบน
มาตร
ฐาน

แปล
ผล

S.D.
3.99

0.87

มาก

3.96

0.81

มาก

3.79

0.85

มาก

3.56

1.14

มาก

3.33

0.83

ปาน
กลาง

3.73

0.90

มาก

จากตารางที่ 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามส าคัญ กับ ปั จ จัย ด้านราคา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 ให้ความสาคัญมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
สิ นค้า มีค่าเฉลี่ย 3.99 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ มีป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 3.79 มี
หลายระดับราคาให้เลือก มีค่าเฉลี่ย 3.96 มีราคาขายปลีกและขายส่ ง มีค่าเฉลี่ย 3.56 และราคาต่อรอง
ได้ มีค่าเฉลี่ย 3.33 ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการ
ตลาด ด้านสถานที่ต้ งั / ช่องทางจัดจาหน่าย
(n = 400)
ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
จานวน จานวน จานวน

น้ อย
ทีส่ ุ ด
จานวน

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

1. สะดวกต่อการเดิน
ทางและมองเห็น
ง่าย
2. อยูใ่ กล้บา้ น/ใกล้ที่
ทางาน
3. มีระบบชาระเงิน
ผ่านบัตรเครดิต
4. มีพ้นื ที่จอดรถ
เพียงพอ

127
(31.75)

186
(46.50)

73
(18.25)

11
(2.75)

3
(0.75)

115
(28.75)
36
(9.00)
108
(27.00)

157
(39.25)
65
(16.25)
114
(28.50)

65
(16.25)
157
(39.25)
137
(34.25)

57
(14.25)
104
(26.00)
39
(9.75)

6
(1.50)
38
(9.50)
2
(0.50)

5. สั่งซื้ อได้หลายช่อง
ทางเช่นสั่งผ่าน
อินเตอร์เน็ต
6 . วางสิ นค้าเป็ น
ระเบียบ หยิบง่าย

27
(6.75)

170
(42.50)

127
(31.75)

73
(18.25)

159
(39.50)

79
(19.75)

108
(27.00)

47
(11.75)

มาก
ปัจจัยด้ านสถานที่ต้งั
ทีส่ ุ ด
/ ช่ องทางจัดจาหน่ าย จานวน

รวม

ค่ าเฉลีย่
X

ส่ วน
เบีย่ ง
เบน
มาตร
ฐาน

แปล
ผล

S.D.
4.06

0.82

มาก

3.80

1.06

มาก

2.89

1.07

3.72

0.98

ปาน
กลาง
มาก

3
(0.75)

3.36

0.88

ปาน
กลาง

7
(1.75)

3.84

1.13

มาก

3.62

0.99

มาก

จากตารางที่ 12 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านสถานที่ต้ งั /
ช่ องทางจัด จาหน่ าย โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย 3.62 ให้ความสาคัญ มากที่ สุด คื อ
สะดวกต่อการเดินทางและมองเห็นง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมา คือ วางสิ นค้าเป็ นระเบียบและหยิบ
ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.84 อยูใ่ กล้บา้ น/ใกล้ที่ทางาน มีค่าเฉลี่ย 3.80 มีพ้ืนที่จอดรถเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.72
สั่งซื้ อได้หลายช่ องทาง เช่ น สั่งผ่านอิ นเตอร์ เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.36 และมีระบบชาระเงิ นผ่านบัตร
เครดิต ค่าเฉลี่ย 2.89 ตามลาดับ
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ตารางที่ 13 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการ
ตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(n = 400)

ปัจจัยด้ านการ
ส่ งเสริมการตลาด
1. มีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อต่าง ๆ
2. มีบตั รสมาชิกเพื่อ
ลดราคาและรับ
สิ ทธิ พิเศษ
3. มีการแถมสิ นค้าให้
กับลูกค้า
4. มีบริ การส่ งสิ นค้า
ถึงบ้าน
5. มีพนักงานให้ขอ้
ข้อมูลก่อนการตัด
ใจซื้ อ

ส่ วน
เบีย่ ง
เบน
มาตร
ฐาน

มาก
ทีส่ ุ ด
จานวน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
จานวน จานวน จานวน

น้ อย
ทีส่ ุ ด
จานวน

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

34
(8.50)

143
(35.75)

145
(36.25)

64
(16.00)

14
(3.50)

3.30

0.95

ปาน
กลาง

32
(8.00)

61
(15.25)

114
(28.25)

131
(32.75)

62
(15.50)

2.68

1.14

ปาน
กลาง

21
(5.30)
9
(2.25)

111
(27.75)
139
(34.75)

179
44.75)
137
(34.25)

81
(20.25)
96
(24.00)

8
(2.00)
19
(4.75)

3.14

0.88

3.06

0.93

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

84
(21.00)

194
(48.75)

81
(20.25)

34
(8.50)

6
(1.50)

3.79

0.92

มาก

3.19

0.96

ปาน
กลาง

รวม

ค่ าเฉลีย่
X

แปล
ผล

S.D.

ตารางที่ 13 พบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามส าคัญ กับ ปั จ จัย ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.19 ให้ความสาคัญมากที่สุด คือ มีพนักงาน
ให้ขอ้ มูลก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3.79 รองลงมา คือ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.30 มีการแถมสิ นค้าให้กบั ลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 3.14 มีบริ การส่ งสิ นค้าถึงบ้าน
มีค่าเฉลี่ย 3.06 มีบตั รสมาชิกเพื่อลดราคาและรับสิ ทธิพิเศษ มีค่าเฉลี่ย 2.68 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลปั จจัยด้ านทัศนคติที่ส่งผลต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กาจัดเห็บหมัดของผู้บริ โภค
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วิเคราะห์ โดยการคานวณค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 14 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านความรู ้
ความเข้าใจ ความเชื่อ
(n = 400)
ส่ วน
เบีย่ ง
เบน
มาตร
ฐาน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
จานวน จานวน จานวน

น้ อย
ทีส่ ุ ด
จานวน

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

1. เชื่อว่าพนักงานขาย

100

มีความรู้ในตัวสิ นค้า
และสามารถตอบข้อ
สงสัยได้เป็ นอย่างดี
2. เชื่อว่าผลิตภัณฑ์
สามารถกาจัดเห็บ
หมัดได้หมดภายใน
ครั้งเดียว
3. เชื่อว่าผลิตภัณฑ์
สามารถกาจัดเห็บ
หมัดได้ผลดี
4. รู้วา่ ร้านที่ซ้ื อเป็ น
ร้านที่มีชื่อเสี ยง
5. เชื่อว่าสิ นค้าที่ซ้ื อ
จากร้านเป็ นสิ นค้า
ที่มีคุณภาพดีและ
ปลอดภัย
6. เชื่อว่าร้านที่ท่าน
ซื้ อจะช่วยแก้ปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นได้หลัง
จากการใช้ผลิตภัณฑ์

(25.00)

176
(44.00)

105
(26.25)

14
(3.50)

5
(1.25)

3.88

0.87

มาก

64
(16.00)

162
(40.50)

131
(32.75)

32
(8.00)

11
(2.75)

3.59

0.94

มาก

112
(28.00)

169
(42.25)

110
(27.50)

8
(2.00)

1
(0.25)

3.96

0.81

มาก

165
(41.25)

116
(29.00)

73
(18.25)

22
(5.50)

24
(6.00)

3.94

1.17

มาก

201
(50.25)

94
(23.50)

72
(18.00)

27
(6.75)

6
1.50

4.14

1.03

มาก

99
(24.75)

176
(44.00)

90
(22.50)

30
(7.50)

5
(1.25)

3.84

0.93

มาก

มาก
ปัจจัยด้ านความรู้
ทีส่ ุ ด
ความเข้ าใจ ความเชื่อ จานวน

รวม

ค่ าเฉลีย่
X

แปล
ผล

S.D.

3.89

0.96

มาก
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จากตารางที่ 14 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านทัศนคติ ด้าน
ความรู ้ ความเข้าใจ ความเชื่ อ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 ให้ความสาคัญมากที่สุด
คือ เชื่ อว่าสิ นค้าที่ซ้ื อจากร้านเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 4.14 รองลงมา
คือ เชื่อว่าผลิตภัณฑ์สามารถกาจัดเห็บหมัดได้ผลดี มีค่าเฉลี่ย 3.96 รู ้ว่าร้านที่ซ้ื อเป็ นร้านที่มีชื่อเสี ยง
ดี มีค่าเฉลี่ย 3.94 เชื่อว่าพนักงานขายมีความรู ้ในตัวสิ นค้าและสามารถตอบข้อสงสัยของท่านได้เป็ น
อย่า งดี มี ค่ า เฉลี่ ย 3.88 เชื่ อ ว่ า ร้ า นที่ ท่ า นซื้ อ จะช่ ว ยแก้ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ห ลัง จากการใช้
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.84 และเชื่ อว่าผลิตภัณฑ์สามารถกาจัดเห็ บหมัดได้หมดภายในครั้งเดียว มี
ค่าเฉลี่ย 3.59 ตามลาดับ
ตารางที่ 15 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านความรู ้สึก
(n = 400)

ปัจจัยด้ านความรู้สึก

1. รู้ สึกว่ามี ผลิตภัณฑ์
หลายยี่หอ้ และมีหลาย
มาตรฐาน
2. รู้สึกประทับใจใน
การให้คาแนะนาของ
พนักงานในร้าน
3. รู้ สึ ก ประทับ ใจใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ซ้ื อจาก
ร้าน
4. ร้ านที่ ซื้ อจะเป็ น
ร้านแรกที่ท่านนึกถึง
5. มี ค น ม า ซื้ อ ผ ลิ ต
ภัณ ฑ์ก าจัด เห็ บ หมัด
จากร้านนี้จานวนมาก

ส่ วน
เบีย่ ง
เบน
มาตร
ฐาน

มาก
ทีส่ ุ ด
จานวน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
จานวน จานวน จานวน

น้ อย
ทีส่ ุ ด
จานวน

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

108
(27.00)

114
(28.50)

137
(34.25)

39
(9.75)

2
(0.50)

3.72

0.88

มาก

147
(36.75)

176
(44.00)

66
(16.50)

8
(2.00)

3
(0.75)

4.14

0.81

มาก

133
(33.25)
146
(36.50)

148
(37.00)
163
(40.75)

88
(22.00)
64
(16.00)

28
(7.00)
25
(6.25)

3
(0.75)
2
(0.50)

3.95

0.95

มาก

4.07

0.82

มาก

79
(19.75)

182
(45.50)

85
(21.25)

37
(9.25)

17
(4.25)

3.67

1.03

มาก

3.91

0.90

มาก

รวม

ค่ าเฉลีย่
X

แปล
ผล

S.D.
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จากตารางที่ 15 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านทัศนคติ ด้าน
ความรู ้สึก โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 โดยให้ความสาคัญในเรื่ อง รู ้สึกประทับใจใน
การให้คาแนะนาของพนักงานในร้าน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 4.14 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ ร้านที่ซ้ื อ
จะเป็ นร้านแรกที่ท่านนึ กถึงเมื่อท่านต้องการผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.07 รู ้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์
กาจัดเห็บหมัดที่ซ้ือจากร้าน มีค่าเฉลี่ย 3.95 รู ้สึกมีผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดให้เลือกหลายยีห่ อ้ และมี
หลายมาตรฐาน ค่าเฉลี่ ย 3.72 และมี ผูค้ นมาซื้ อผลิ ตภัณฑ์ก าจัด เห็ บหมัดจากร้ านนี้ จานวนมาก
ค่าเฉลี่ย 3.67 ตามลาดับ
ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในภาพรวม ที่
ส่ งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

1. ด้านผลิตภัณฑ์

3.90

0.85

มาก

2. ด้านราคา

3.73

0.90

มาก

3. ด้านสถานที่ต้ งั /ช่องทางการจัดจาหน่าย

3.62

0.99

มาก

4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

3.19

0.96

ปานกลาง

3.61

0.92

มาก

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

รวม

จากตารางที่ 16 พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์ มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.90 รองลงมา คือ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.73 ด้านสถานที่ต้ งั /ช่องทางการจัดจาหน่าย
มีค่าเฉลี่ย 3.62 และให้ความสาคัญด้านการส่ งเสริ มการตลาด น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.19 ตามลาดับ
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ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านทัศนคติในภาพรวม ที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ปัจจัยด้ านทัศนคติ
1. ด้านความรู ้สึก
2. ด้านความรู ้ ความเข้าใจ ความเชื่อ
รวม

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

3.91
3.89
3.90

0.90
0.96
0.93

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 17 พบว่า ปั จจัยด้านทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 เมื่อ
พิ จ ารณารายละเอี ย ด พบว่ า ผูบ้ ริ โ ภคให้ค วามส าคัญ ด้า นความรู ้ สึ ก มากที่ สุด มี ค่ า เฉลี่ ย 3.91
รองลงมา คือ ด้านความรู ้ ความเข้าใจ ความเชื่อ มีค่าเฉลี่ย 3.89 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กาจัดเห็บหมัดของผู้บริ โภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
กาจัดเห็บหมัดในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วิเคราะห์ โดยการคานวณ ค่ าความถี่และร้ อยละ
ตารางที่ 18 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์
(n = 400)
ประเภทของผลิตภัณฑ์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมี
323
80.75
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพร
77
19.25
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 18 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
ประเภทผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมี มากที่ สุด จานวน 323 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 80.75 รองลงมา คื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพร จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.25 ตามลาดับ
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ตารางที่ 19 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามแบบของผลิตภัณฑ์
(n = 400)
แบบของผลิตภัณฑ์
จานวน (คาตอบ)
ร้ อยละ
แชมพูกาจัดเห็บหมัด
12
3.00
ยาหยดหลัง
49
12.25
แบบกินชนิดเม็ด
53
13.25
แบบกินชนิดผสมในอาหาร
72
18.00
แป้ งกาจัดเห็บหมัด
7
1.75
สเปรย์
9
2.25
ฉีดเข้าตัวสุ นขั
188
47.00
ผสมน้ าอาบ
12
3.00
ปลอกคอป้ องกันเห็บหมัด
2
0.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 19 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
เป็ นประจา มากที่สุด คือ แบบฉี ดเข้าตัวสุ นัข จานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.00 รองลงมา คือ
แบบกินชนิ ดผสมในอาหาร จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.00 แบบกินชนิ ดเม็ด จานวน 53 คน
คิดเป็ นร้อยละ 13.25 แบบยาหยดหลัง จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.25 แบบแชมพูกาจัดเห็บ
หมัด จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.00 แบบผสมน้ าอาบ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ3.00 แบบ
สเปรย์ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.25 แบบแป้ งกาจัดเห็บหมัด จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.75
แบบปลอกคอป้ องกันเห็บหมัด จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50 ตามลาดับ
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ตารางที่ 20 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความถี่ในการซื้อ
(n = 400)
ความถี่
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เดือนละ 1 ครั้ง
240
60.00
เดือนละ 2 ครั้ง
40
10.00
เดือนละ 3 ครั้ง
24
6.00
2–3 เดือนจึงจะซื้อ 1 ครั้ง
96
24.00
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 20 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความถี่ในการซื้ อผลิตภัณฑ์
กาจัดเห็บหมัด มากที่สุด คือ เดือนละ 1 ครั้ง มีจานวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ
2-3 เดื อนจึงจะซื้ อ 1 ครั้ง จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.00 เดือนละ 2 ครั้ง จานวน 40 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10.00 เดือนละ 3 ครั้ง จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 21 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
(n = 400)
ค่ าใช้ จ่าย
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ากว่า 500 บาท
244
61.00
501-1,000 บาท
132
33.00
1,001-1,500 บาท
16
4.00
มากกว่า 1,500 บาท
8
2.00
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 21 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายต่ อครั้ งในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็ บหมัด มากที่สุด คือ ต่ากว่า 500 บาท จานวน 244 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.00
รองลงมา คือ 501-1,000 บาท จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 ค่าใช้จ่าย 1,001-1,500 บาท
จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00 ค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,500 บาท จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00
ตามลาดับ
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ตารางที่ 22 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
(n = 400)
ผู้มีส่วนร่ วมในการซื้อ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ตนเอง
292
73.00
ครอบครัว/ญาติ
48
12.00
เพื่อน
23
5.75
พนักงานขาย
37
9.25
รวม

400

100.00

จากตารางที่ 22 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความคิดเห็ นมากที่สุด คือ
ตนเอง เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด จานวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ
73.00 รองลงมา คือ ครอบครัว / ญาติ จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 พนักงานขาย จานวน 37
คน คิดเป็ นร้อยละ9.25 เพือ่ น จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 23 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามวันที่ซ้ือ
วันที่ซื้อ
วันจันทร์-วันศุกร์
วันเสาร์-วันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่กาหนดวันที่แน่นอน
รวม

จานวน (คน)
56
52
8
284
400

(n = 400)
ร้ อยละ
14.00
13.00
2.00
71.00
100.00

จากตารางที่ 23 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ การ
ซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็ บหมัด จะไม่กาหนดวันที่แน่ นอน จานวน 284 คน คิดเป็ นร้อยละ71.00
รองลงมา คือ วันจันทร์ -วันศุกร์ จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.00 วันเสาร์ -วันอาทิตย์ จานวน 52
คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ2.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 24 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงเวลาที่มาซื้อ
(n = 400)
ช่ วงเวลา
จานวน (คน)
ร้ อยละ
9.00 - 12.00 น.
136
34.00
12.01 - 15.00 น.
88
22.00
15.01 - 18.00 น.
100
25.00
18.01 - 20.00 น.
76
19.00
รวม
400
100.00
จากจากตารางที่ 24 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ
มาซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดใน ช่วงเวลา 9.00-12.00 น. จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.00
รองลงมา คือ ช่วงเวลา 15.01-18.00 น. จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ช่วงเวลา 12.01-15.00
น. จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.00 และช่วงเวลา 18.01-20.00 น. จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ
19.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 25 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามวัตถุประสงค์ในการซื้อ
(n = 400)
วัตถุประสงค์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ป้ องกันเห็บหมัดที่อาจเกิดขึ้น
220
55.00
นาไปกาจัดเห็บหมัดทันที
180
45.00
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 25 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ มี
วัตถุประสงค์ในการซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด คือ ป้ องกันเห็บหมัดที่อาจเกิดขึ้น จานวน 220 คน
คิดเป็ นร้อยละ 55.00 รองลงมา คือ มีวตั ถุประสงค์นาไปกาจัดเห็บหมัดทันที จานวน 180 คน คิด
เป็ นร้อยละ 45.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 26 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะการซื้อ
(n = 400)
ลักษณะการซื้อ
ซื้อเฉพาะยีห่ อ้ ประจาที่เคยใช้
อาจซื้อยีห่ อ้ อื่นเพื่อทดลองใช้
รวม

จานวน (คน)
188
212
400

ร้ อยละ
47.00
53.00
100.00

จากตารางที่ 26 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ มี
ลักษณะการซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด คือ อาจซื้ อยีห่ ้ออื่นเพื่อทดลองใช้ จานวน 212 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 53.00 รองลงมา คือ ซื้ อเฉพาะยี่ห้อประจาที่เคยใช้ จานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.00
ตามลาดับ
ตารางที่ 27 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการเปรี ยบเทียบ
(n = 400)
การเปรียบเทียบ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เปรี ยบเทียบ
280
70.00
ไม่ได้เปรี ยบเทียบ
120
30.00
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 27 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ มี
การเปรี ยบเทียบคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด จานวน 280 คน คิดเป็ นร้อยละ
70.00 รองลงมา คือ ไม่ได้เปรี ยบเทียบ จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 28 จานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการซื้อร้านประจา
(n = 400)
การซื้อร้ านประจา
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ซื้อที่ร้านประจา
192
48.00
ไม่ประจาร้านใด
208
52.00
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 28 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ มี
รู ปแบบการซื้ อ คือ ไม่ประจาร้ านใด จานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.00 และซื้ อที่ร้านประจา
จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 29 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทของร้านที่ซ้ือ
(n = 400)
ประเภทของร้ านทีซ่ ื้อ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ร้านขายยาสาหรับสัตว์โดยเฉพาะ
276
69.00
ร้านขายยาทัว่ ไป
11
2.75
ร้านขายอาหารสัตว์ / อุปกรณ์สตั ว์เลี้ยง
108
27.00
โรงพยาบาลสัตว์
5
1.25
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 29 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ มี
การซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด จากร้านขายยาสาหรับสัตว์โดยเฉพาะ จานวน 276 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 69.00 รองลงมา คือ ร้ านขายอาหารสัตว์ / อุปกรณ์ สัตว์เลี้ยง จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ
27.00 ร้านขายยาทัว่ ไป จานวน 11.00 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.75 และโรงพยาบาลสัตว์ จานวน 5 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.25 ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็ นการศึกษาเชิ งสารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ
ผูบ้ ริ โภคที่มาซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด จากร้านค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จานวน
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ วิเคราะห์ดว้ ยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แสดงผลการวิจยั ในรู ปแบบของตาราง และใช้การบรรยายประกอบ นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
มาหาข้อสรุ ป ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทาการอภิปรายผลเปรี ยบเทียบกับแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และทาข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
แบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด รายได้ต่อเดือน และ
อาชีพ เพื่อใช้ในการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้แ ก่ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ต้ งั และด้านการส่ งเสริ มการตลาด เพื่อใช้วดั ระดับ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ ด้านความรู ้ ความเข้าใจ
ความเชื่ อ และด้านความรู ้สึก เพื่อใช้วดั ระดับปั จจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
กาจัดเห็บหมัดของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภค
เพื่อใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยวิธีหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
กาจัดเห็บหมัด วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยคานวณหาค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ส่ วนที่ 3 ข้อมูลปั จจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยคานวณหาค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของลูกค้าที่เลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยวิธีหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
การแปลผลคะแนนเฉลี่ ย ของปั จ จัย ด้า นทัศ นคติ แ ละปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทาง
การตลาด ผูว้ ิจยั พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุดหรื อเห็นด้วยอย่างยิง่
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มากหรื อเห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลางหรื อไม่แน่ใจ
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง น้อยหรื อไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุดหรื อไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
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สรุปผลการวิจยั
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของ
ผูบ้ ริ โภค คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ หรื อปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
และปัจจัยด้านทัศนคติ สามารถสรุ ปผลการวิจยั อย่างละเอียดได้ ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจานวนสุ นขั ที่เลี้ยงของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุร ะหว่ า ง 31-40 ปี มี ส ถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี อาชีพเป็ นเจ้าของกิจการ รายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,001บาท มีจานวน
สุ นขั ที่เลี้ยง 1-2 ตัว ตามลาดับ
2. ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดย
ภาพรวม อยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จ ารณาในรายละเอี ย ด พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคให้ค วามส าคัญ ในด้า น
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านสถานที่ต้ งั /ช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก พบว่า ด้านที่ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด คือ สิ นค้ามีคุณภาพ รองลงมา คือ มีหลายประเภท
ให้เลือกซื้อ บรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัย มีหลายขนาดให้เลือกซื้อ และมีหลายยีห่ อ้ ให้เลือกซื้อ ตามลาดับ
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ปั จจัยด้านราคาโดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก
พบว่า ด้านที่ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า รองลงมา คือ มีป้าย
แสดงราคาอย่างชัดเจน มีหลายระดับราคาให้เลือก มีราคาขายปลีกและขายส่ ง และราคาต่อรองได้
ตามลาดับ
ปั จ จัย ด้า นสถานที่ ต้ งั /ช่ องทางจัด จ าหน่ ายโดยภาพรวม กลุ่ มตัว อย่างให้ระดับ
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก พบว่า ด้านที่ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด คือ สะดวกต่อการเดินทาง
และมองเห็นง่าย รองลงมา คือ วางสิ นค้าเป็ นระเบียบและหยิบง่าย อยูใ่ กล้บา้ น/ใกล้ที่ทางาน พื้นที่
จอดรถเพียงพอ สั่งซื้ อได้หลายช่ องทาง เช่ น สั่งผ่านอินเตอร์ เน็ต และมีระบบชาระเงินผ่านบัตร
เครดิต ตามลาดับ
ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญอยู่
ในระดับปานกลาง พบว่า ด้านที่ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด คือ มีพนักงานให้ขอ้ มูลก่อนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ รองลงมา คือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ มีการแถมสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
มีบริ การส่ งสิ นค้าถึงบ้าน และมีบตั รสมาชิกเพื่อลดราคา ตามลาดับ
3. ระดับปั จจัยทัศนคติที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคใน
เขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด นครปฐม ประกอบด้ว ย ด้า นความรู ้ ความเข้า ใจ ความเชื่ อ และด้า น
ความรู ้สึก พบว่า ปั จจัยทัศนคติโดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญในด้านความรู ้สึก มากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านความรู ้ ความเข้าใจ ความเชื่อ เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า
ปั จจัยทัศนคติดา้ นความรู ้สึกโดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญอยูใ่ น
ระดับมาก พบว่า ด้านที่ให้ระดับความสาคัญ มากที่สุด คือ รู ้สึกประทับใจในการให้คาแนะนาของ
พนักงานในร้าน รองลงมา คือ ร้านที่ซ้ือจะเป็ นร้านแรกที่ท่านนึกถึงเมื่อท่านต้องการผลิตภัณฑ์ รู ้สึก
ประทับใจในผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดที่ซ้ื อจากร้าน รู ้สึกมีผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดให้เลือกหลาย
ยี่ ห้ อ และมี ห ลายมาตรฐาน และมี ผู ค้ นมาซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ก าจัด เห็ บ หมัด จากร้ า นนี้ จ านวนมาก
ตามลาดับ
ปัจจัยทัศนคติดา้ นความรู ้ ความเข้าใจ ความเชื่อโดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างให้ระดับ
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านที่ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด คือ เชื่อว่าสิ นค้าที่ซ้ื อจาก
ร้านเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพดี และปลอดภัย รองลงมา คือ เชื่ อว่าผลิตภัณฑ์สามารถกาจัดเห็ บหมัด
ได้ผลดี รู ้ ว่าร้ านที่ซ้ื อเป็ นร้ านที่มีชื่อเสี ยงดี เชื่ อว่าพนักงานขายมีความรู ้ในตัวสิ นค้าและสามารถ
ตอบข้อสงสัยของท่านได้เป็ นอย่างดี เชื่อว่าร้านที่ซ้ือจะช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ และเชื่อว่าผลิตภัณฑ์สามารถกาจัดเห็บหมัดได้หมดภายในครั้งเดียว ตามลาดับ
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4. ข้อมูลการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดประเภทสารเคมี
เลือกแบบฉี ดเข้าตัวสุ นขั ความถี่ในการซื้ อ เดือนละ 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ซ้ื อ ต่ากว่า 500 บาท ผู ้
มี ส่ว นร่ ว มในการตัดสิ น ใจ คื อ ตนเอง วันที่ ซ้ื อ คื อ ไม่ กาหนดวันที่ แ น่ น อน ช่ ว งเวลาที่ ซ้ื อ คื อ
ช่วงเวลา 9.00-12.00 น. วัตถุประสงค์ในการซื้ อ คือ เพื่อป้ องกันเห็บหมัดที่อาจเกิดขึ้น ลักษณะการ
เลือกซื้อ คือ อาจซื้อยีห่ อ้ อื่นที่น่าสนใจเพื่อทดลองใช้ ได้มีการเปรี ยบเทียบคุณภาพและราคาก่อนซื้ อ
การซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดจะไม่ประจาร้านใด และซื้อจากร้านขายยาสาหรับสัตว์โดยเฉพาะ
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากผลการวิจยั สามารถนาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาอธิบาย
และประกอบเหตุผล ได้ดงั นี้
1. จากผลการวิจยั ข้อมูลทัว่ ไปด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ ระดับ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ และจ านวนสุ นัข ที่ เ ลี้ ย งของผูต้ อบ
แบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี อาชีพเป็ นเจ้าของกิจการ รายได้ต่อเดือน มากกว่า 25,001
บาท และมีจานวนสุ นขั ที่เลี้ยง 1-2 ตัว ตามลาดับ
จากผลการวิจยั อธิ บายได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ที่เป็ นเจ้าของกิจการกว่าจะ
เป็ นเจ้าของกิจการได้ ต้องมีความรู ้ ความสามารถพอควร รวมทั้งต้องมีการศึกษาเป็ นพื้นฐาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั คือ มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และคนไทยที่มีอายุ 31-40 ปี ส่ วนใหญ่จะ
แต่งงานแล้ว หรื อมีสถานภาพสมรส อีกทั้งผูช้ ายไทย กล้าคิด กล้าทา กล้าลงทุน กล้าได้ กล้าเสี ย
กล้าเสี่ ยง ผูช้ ายจึงเป็ นเจ้าของกิจการ และมีอานาจในการตัดสิ นใจ ในเรื่ องต่าง ๆ และจากการเป็ น
เจ้าของกิ จการที่ตอ้ งรั บภาระค่าใช้จ่ายในครอบครั ว ดังนั้น จึงต้องมีรายได้ที่มากพอ เพื่อรองรั บ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากผลการวิจยั จึงพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีรายได้มากกว่า 25,001บาท ในกรณี
จานวนสุ นัขที่เลี้ยง คือ 1-2 ตัว จากการสอบถามเพิ่มเติมทราบว่า เลี้ยงเพื่อเฝ้ าบ้าน เลี้ยงเพื่อเป็ น
เพื่อนกับบุคคลในบ้าน เช่น แม่ที่อายุมาก ลูกสาว และเลี้ยงเพื่อเฝ้ าโรงงาน เป็ นต้น และผลิตภัณฑ์
กาจัดเห็ บหมัดส่ วนใหญ่เป็ นสารเคมีที่มีอนั ตราย หากใช้ไม่ถูกต้องอาจเกิดอันตรายแก่ผใู ้ ช้ได้ จึง
นิ ยมให้ผชู ้ ายเป็ นคนใช้ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด ดังนั้น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด จึง
ต้องให้คนที่ใช้ เป็ นคนเลือกซื้ อ รวมทั้งต้องใช้ความรู ้ ประสบการณ์ และการเข้าถึงข่าวสารต่าง ๆ
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ด้ว ยเหตุ ดัง กล่า ว เจ้าของกิ จ การที่ เ ป็ นผูช้ าย จึ งเป็ นผูเ้ ลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์กาจัดเห็ บหมัด จากผล
การศึกษามีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกัน คือ
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด และทฤษฎี พ ฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภค ตามแบบจ าลอง
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของ ฟิ ลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 1997) ที่กล่าวสรุ ปไว้วา่ เหตุที่ทาให้เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ต ภัณฑ์ ซึ่ ง จะเริ่ มจากสิ่ งกระตุน้ ที่ ทาให้เกิ ดความต้องการซื้ อ คือ กล่องดา หรื อ
ความรู ้ สึก นึ ก คิ ด ของผูซ้ ้ื อ ได้แก่ ปั จ จัย ส่ ว นบุ คคล ปั จจัยทางสังคม เช่ น อายุ อาชี พ ครอบครั ว
รายได้ ค่านิยม และรู ปแบบการดารงชีวิต เป็ นต้น พบว่า หากผูซ้ ้ือมีรายได้มากจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ มี ราคาแพงได้ และหากผูซ้ ้ื อมี อายุมาก มีประสบการณ์ ในการใช้ผลิตภัณฑ์ การซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดจะมีความมัน่ ใจซื้ อผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด หลายแบบ เพื่อใช้ได้กบั หลาย
สถานการณ์ เช่น กาจัดเห็ บหมัดบนตัวสุ นัข กาจัดเห็บหมัดที่พ้ืน ที่กรงสุ นัข กาจัดเห็ บหมัดที่ลูก
สุ นัข กาจัดเห็ บหมัดที่ สุนัขโต ซื้ อผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บหมัดเพื่อบริ จาควัด หรื อบริ จาคให้สถาน
สงเคราะห์สัตว์ เป็ นต้น
สอดคล้อ งกั บ งานวิ จ ัย ของกั ท ลี ศรี มณฑล (2552) ที่ ศึ ก ษาเรื่ องปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารสุ นัขสาเร็ จรู ป จากร้านค้าในตลาดนัดจตุจกั ร พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ อายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี มีสถานภาพ
สมรส และมีรายได้ต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาท
2. ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดย
ภาพรวม อยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดพบว่ า ผูบ้ ริ โ ภคให้ค วามส าคัญ ในด้า น
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านสถานที่ต้ งั /ช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก พบว่า ด้านที่ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด คือ สิ นค้ามีคุณภาพ รองลงมา คือ มีหลายประเภท
ให้เลือกซื้อ บรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัย มีหลายขนาดให้เลือกซื้อ และมีหลายยีห่ อ้ ให้เลือกซื้อ ตามลาดับ
ปั จจัยด้านราคาโดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก
พบว่า ด้านที่ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า
ปั จ จัย ด้า นสถานที่ ต้ งั /ช่ องทางจัด จ าหน่ ายโดยภาพรวม กลุ่ มตัว อย่างให้ระดับ
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก พบว่า ด้านที่ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด คือ สะดวกต่อการเดินทาง
และมองเห็นง่าย รองลงมา คือ วางสิ นค้าเป็ นระเบียบและหยิบง่าย อยูใ่ กล้บา้ น/ใกล้ที่ทางาน มีพ้ืนที่
จอดรถเพียงพอ สั่งซื้ อได้หลายช่ องทาง เช่ น สั่งผ่านอินเตอร์ เน็ต และมีระบบชาระเงินผ่านบัตร
เครดิต ตามลาดับ
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ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญอยู่
ในระดับปานกลาง พบว่า ด้านที่ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด คือ มีพนักงานให้ขอ้ มูลก่อนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ รองลงมา คือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ มีการแถมสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
มีบริ การส่ งสิ นค้าถึงบ้าน และมีบตั รสมาชิกเพื่อลดราคา ตามลาดับ
จากผลการวิจยั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โดย ฟิ ลิป คอตเลอร์
(Philip Kotler, 1997) ได้อธิบายว่า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง การที่ฝ่ายบริ หารทางการขาย
นากลยุทธ์ดา้ นผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด มาใช้
กระตุน้ การขายให้เกิดขึ้น
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โดย แลมป์ แฮร์ และ
แมคคาเนี ย ล (2000) ได้อธิ บายว่า ส่ ว นประสมทางการตลาด หมายถึ ง การน ากลยุทธ์เกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ การจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด และการกาหนดราคา มาประสมกันเป็ นหนึ่งเดียว
จัดทาขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในตลาดเป้ าหมาย และทาให้เกิ ดความ
พอใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ าย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของธัญกร เชษฐภักดีจิตร (2554) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ เฟอร์ นิ เ จอร์ ข องผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร กรณี ศึกษา : เอส.บี.เฟอร์ นิเจอร์ สาขาเซ็นทรัลเวิลดิ์ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดในภาพรวม มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ต่อการเลือกซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ ของ
ผูบ้ ริ โภค
จากผลการวิจยั ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ พบว่า ด้านที่ มีระดับความสาคัญมากที่ สุด คื อ
สิ น ค้า มี คุ ณ ภาพ อธิ บ ายได้ว่ า เมื่ อ ผูบ้ ริ โ ภคจะเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ก าจัด เห็ บ หมัด เขาจะเน้น ที่
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งใช้แล้วได้ผลเป็ นที่พอใจ และคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป จึงต้องเน้นสิ นค้าที่มีคุณภาพ โดย
ผลิตภัณฑ์น้ ันต้องผ่านการรั บรองหรื อได้มาตรฐาน เชื่ อถือได้ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน มี
รู ปลัก ษณ์ สวยงามน่ า ใช้ มี วิ ธีใ ช้แ สดงอย่างชัด เจน ใช้สะดวก และไม่ มีปั ญหาภายหลังตามมา
หลังจากการใช้ มีคุณภาพดีเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
สอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ที่กล่าวสรุ ปว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง
ตัวสิ นค้า บวกกับความพอใจและผลประโยชน์อื่นที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากการซื้ อสิ นค้านั้น ซึ่ งรวมถึง
คุณภาพที่ดี เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคด้วย
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จากผลการวิจยั ปั จจัยด้านราคา พบว่า ด้านที่มีระดับความสาคัญมากที่สุด คือ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า อธิ บายได้ว่า ผูบ้ ริ โภคพอใจที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดในราคาที่
เหมาะสม นัน่ คือ หากผลิตภัณฑ์น้ นั มีมาตรฐานสู ง หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์ที่นาเข้าจากต่างประเทศ หาก
มีราคาแพง ลูกค้าก็ยอมรับได้ แต่หากผลิตภัณฑ์น้ นั มีคุณภาพต่าลงมา ราคาก็ควรจะถูกลงด้วย จึงจะ
ดูเหมาะสมกัน
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โดย วิทวัส รุ่ งเรื องผล
(2545) กล่ า วสรุ ปไว้ว่า ราคากับคุ ณ ภาพผลิ ตภัณ ฑ์จ ะเป็ นองค์ประกอบที่ ผูบ้ ริ โภคใช้พิจ ารณา
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า คือ ราคาต้องเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ ง ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ(2546: 53-55) ได้อธิ บายไว้ว่า ราคาเป็ นต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบ
ระหว่า งคุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ กับ ราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ัน ถ้า คุ ณ ค่ า สู ง กว่า ราคา ผูบ้ ริ โ ภคก็ จ ะ
ตัดสิ นใจซื้อ
สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของกัท ลี ศรี มณฑล (2552)ได้ศึ ก ษาเรื่ องปั จ จัย ที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ อาหารสุ นัข ส าเร็ จ รู ป จากร้ า นค้า ในตลาดนัด จตุ จัก ร
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านราคาโดยภาพรวม มี่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีผลใน
ระดับมาก คือ ราคาเหมาะสมกับปริ มาณและคุณภาพ
จากผลการวิ จ ัย ปั จ จัย ด้า นสถานที่ ต้ ัง /ช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ย บว่ า ด้า นที่ มี ร ะดับ
ความสาคัญมากที่สุด คือ สะดวกต่อการเดินทางและมองเห็นง่าย อธิบายได้ว่า ผูบ้ ริ โภคจะเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดจากร้านค้าที่สะดวกในการเดินทาง และมองเห็นง่าย เพราะเป็ นการช่วยลด
ค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการเดินทางไปซื้อ อีกทั้งยังได้ผลิตภัณฑ์ในเวลาที่ตอ้ งการใช้
สอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ง พิษณุ จงสถิตวัฒนา (2548) ได้
อธิ บายไว้ว่า ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่เราต้องการเสนอขายจะดี เลิศเพียงใดก็ตาม คงจะมี
ประโยชน์นอ้ ยมาก ถ้าผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายไม่สามารถหาซื้ อได้ในเวลาที่เขาต้องการและในสถานที่ที่
เขาจะหาซื้อได้สะดวกที่สุด
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐายินี เอี๊ยบทอง (2550)ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ มีผลต่ อการซื้ ออาหารสุ นัขสาเร็ จ รู ปในจังหวัด ลาพูน ผลการวิ จัย พบว่า ปั จจัย
ช่องทางจัดจาหน่าย โดยปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการซื้อในระดับมาก คือ สถานที่ต้ งั ร้านค้าไปมาสะดวก
จากผลการวิจยั ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ด้านที่มีระดับความสาคัญมาก
ที่สุด คือ มีพนักงานให้ขอ้ มูลก่อนการตัดสิ นใจซื้อ อธิบายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
กาจัดเห็บที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุม้ ค่ากับเงินที่ตอ้ งจ่าย และอยากทราบ
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รายละเอียดของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวที่น่าสนใจที่ตอ้ งการใช้ หากมีพนักงานให้ขอ้ มูลในรายละเอียด
ต่าง ๆ เพิ่มเติม ก็จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าได้ง่ายและเร็ วขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด มี
หลายประเภท หลายชนิ ด หลายแบบ คนที่ จ ะแนะน าลู ก ค้า ได้ดี ก็ คื อ คนขายสิ น ค้า เนื่ อ งจาก
ผลิตภัณฑ์สาหรับสัตว์บางชนิด ใบกากับยาหรื อฉลากข้างขวดจะบอกรายละเอียดต่าง ๆโดยใช้ภาษา
ที่ สั ต วแพทย์เ ข้า ใจ แต่ ค นทั่ว ไปเข้า ใจได้ไ ม่ ชัด เจน ดัง นั้น ผูบ้ ริ โ ภคจึ ง ต้อ งการค าแนะน าจาก
พนักงานเพื่อเป็ นข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจซื้อ
สอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ง พิษณุ จงสถิตวัฒนา (2548) ได้
อธิ บายไว้ว่า การส่ งเสริ มการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การขายโดยบุคคล การโฆษณา การ
ส่ งเสริ มการขายและการประชาสัมพันธ์ จะช่ วยสื่ อสารให้ลูกค้าเป้ าหมายตระหนักถึงผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การที่ตอ้ งการเสนอขาย รับรู ้ถึงคุณภาพดีเด่นของผลิตภัณฑ์ กระตุน้ เร้าให้เกิดความสนใจ
และชักชวนให้ซ้ือผลิตภัณฑ์ในที่สุด
3. จากผลการวิจยั ระดับปั จจัยทัศนคติ พบว่า ปั จจัยด้านทัศนคติ โดยภาพรวม กลุ่ม
ตัว อย่า งให้ร ะดับ ความส าคัญ อยู่ใ นระดับ มาก โดยกลุ่ ม ตัว อย่า ง ให้ร ะดับ ความส าคัญ ในด้า น
ความรู ้ สึก มากที่ สุ ด ให้ร ะดับ ความส าคัญ ในด้า น ความรู ้ ความเข้า ใจ ความเชื่ อ อยู่ใ นอัน ดับ
รองลงมา
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาสังคมที่ ศุภร เสรี รัตน์ (2545) อธิ บายไว้ว่า
ทัศนคติ คือ ความเชื่อ ความรู ้สึก ความคิดเห็น ที่บุคคลมีต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์
และการพยายามให้ได้มาซึ่งสิ่ งใด ๆ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาสังคม โดย มุม (Munn, 1971) ได้กล่าวไว้ว่า
ทัศนคติ คือ ความรู ้ สึกและความคิดเห็ น ที่ บุคคลมี ต่อสิ่ งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และ
ข้อ เสนอใด ๆ ในทางที่ จ ะยอมรั บ หรื อ ปฏิ เ สธ ซึ่ ง มี ผ ลท าให้บุ ค คลพร้ อ มที่ จ ะแสดงปฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด
สอดคล้องกับงานวิจยั ของภัคจิรา โกมล (2554) ที่ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและปัจจัยที่
มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเช่ า หอพัก ของพนัก งานในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมสมุ ท รสาคร จัง หวัด
สมุทรสาคร ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านทัศนคติโดยภาพรวม มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ต่อการ
ตัดสิ นใจเช่าหอพักของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จากผลการวิจยั ปัจจัยทัศนคติดา้ นความรู ้สึก พบว่า ด้านที่ให้ระดับความสาคัญมาก
ที่สุด คือ รู ้สึกประทับใจในการให้คาแนะนาของพนักงานในร้าน รองลงมา คือ ร้านที่ซ้ือจะเป็ นร้าน
แรกที่ท่านนึ กถึงเมื่อท่านต้องการผลิตภัณฑ์ รู ้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดที่ซ้ื อจาก
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ร้ าน รู ้ สึกมี ผลิ ตภัณฑ์กาจัด เห็ บหมัดให้เลื อกหลายยี่ห้อและมี หลายมาตรฐาน และมี ผูค้ นมาซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดจากร้านนี้จานวนมาก ตามลาดับ
สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารตัด สิ นใจของผู ้บ ริ โภค โดย ชิ ฟ แมนและคานุ ก
(Schiffman and Kanuk, 2004) ที่กล่าวถึง กระบวนการตัดสิ นใจจะมีอิทธิ พลมาจากปั จจัยด้าน
จิ ตวิ ทยา ซึ่ งคื อทัศ นคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อสถานที่ จ าหน่ าย หากผูบ้ ริ โ ภครู ้ สึ ก
ประทับใจในการให้คาแนะนาของพนักงานในร้าน ประทับใจในผลิตภัณฑ์ หรื อมีความรู ้สึกที่ดีใน
ด้านอื่น ๆ ด้วย ก็จะทาให้การตัดสิ นใจซื้อเกิดง่ายขึ้น
ปั จจัยทัศนคติดา้ นความรู ้ ความเข้าใจ ความเชื่อ พบว่า ด้านที่ให้ระดับความสาคัญมาก
ที่ สุด คื อ เชื่ อ ว่า สิ น ค้า ที่ ซ้ื อจากร้ านเป็ นสิ น ค้าที่ มีคุณ ภาพดี แ ละปลอดภัย รองลงมา คื อ เชื่ อว่า
ผลิตภัณฑ์สามารถกาจัดเห็บหมัดได้ผลดี รู ้ว่าร้านที่ซ้ื อเป็ นร้านที่มีชื่อเสี ยงดี เชื่อว่าพนักงานขายมี
ความรู ้ ใ นตัว สิ น ค้า และสามารถตอบข้อ สงสั ย ของท่ า นได้เ ป็ นอย่า งดี เชื่ อ ว่ า ร้ า นที่ ซ้ื อ จะช่ ว ย
แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และเชื่อว่าผลิตภัณฑ์สามารถกาจัดเห็บหมัดได้
หมดภายในครั้งเดียว ตามลาดับ
สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคโดย ชิฟแมนและคานุก (Schiffman
and Kanuk, 2004) ที่กล่าวถึง กระบวนการตัดสิ นใจ มีความเกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลก่อนการ
ซื้อหากไม่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั และกระบวนการตัดสิ นใจมีอิทธิพลมาจากปั จจัย
ด้านจิตวิทยา ซึ่งคือ ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรื อสถานที่จาหน่าย หากผูบ้ ริ โภคเชื่อว่า
สิ นค้าที่ซ้ื อจากร้านเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย รู ้ว่าร้านที่ซ้ื อเป็ นร้านที่มีชื่อเสี ยงดี หรื อมี
ความรู ้ มีความเข้าใจ มีความเชื่อที่ดีดว้ ย ก็จะทาให้การตัดสิ นใจซื้อเกิดง่ายขึ้น
4. จากผลการวิจยั ข้อมูลการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์กาจัดเห็ บหมัด ของผูบ้ ริ โภคในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็ บ
หมัดประเภทสารเคมี เลือกแบบฉี ดเข้าตัวสุ นขั ความถี่ในการซื้ อ เดือนละ 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่
ซื้ อ ต่ากว่า 500 บาท ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ คือ ตนเอง วันที่ซ้ื อ คือ ไม่กาหนดวันที่แน่ นอน
ช่วงเวลาที่ซ้ื อ คือ ช่วงเวลา 9.00 - 12.00 น. วัตถุประสงค์ในการซื้ อ คือ เพื่อป้ องกันเห็บหมัดที่อาจ
เกิ ดขึ้น ลักษณะการเลื อกซื้ อ คื อ อาจซื้ อยี่ห้ออื่นที่ น่าสนใจเพื่อทดลองใช้ ได้มีการเปรี ยบเทียบ
คุณภาพและราคาก่อนซื้ อ การซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดจะไม่ประจาร้านใด และซื้ อจากร้านขาย
ยาสาหรับสัตว์โดยเฉพาะ
อธิ บายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บหมัดประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมี เนื่ องจากเป็ นผลิต ภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว มีทะเบียนวัตถุอนั ตรายที่ใช้
สาหรับสัตว์โดยเฉพาะ มีความปลอดภัยหากใช้ตามขนาดและวิธี ใช้ที่ระบุบนฉลาก ส่ วนผลิตภัณฑ์
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กาจัดเห็ บหมัดประเภทสมุนไพร ส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีการขึ้นทะเบียน หรื อยังไม่ได้ผ่านการรับรอง
ดังนั้น จึงพบว่ามีผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรจาหน่ายอยูจ่ านวนไม่มาก และมีราคาแพงกว่าประเภท
สารเคมี
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชิ ตพล ฉิ มวารี (2551)ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกซื้ อเวชภัณฑ์ยาสัตว์ของผูเ้ ลี้ยงสุ กรในจังหวัดนครปฐม จากการศึกษาพบว่า ผู ้
เลี้ยงสุ กร ในจังหวัดนครปฐม ส่ วนใหญ่ซ้ื อยาสัตว์เพื่อรักษาโรค เดือนละ 1 ครั้ง และใช้ยาในกลุ่ม
อะม็อกซี่ซิลลิน ซึ่งจัดเป็ นยาที่เป็ นสารเคมี
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด แบบฉี ดเข้าตัวสุ นขั เนื่องจาก
ชนิ ดฉี ดสุ นขั สามารถได้รับยาได้ทนั ที โดยได้รับยาทั้งหมดตามปริ มาณที่ฉีด และมีความปลอดภัย
สู ง เห็ นผลชัด เจน ผลิ ตภัณฑ์ไ ด้มาตรฐาน ผ่านการรั บรอง มี ทะเบี ย นยาสาหรั บสัตว์ ปลอดภัย
สาหรับคนฉี ด ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ชนิ ดอื่นเมื่อเปรี ยบเทียบการใช้กบั สุ นขั 1 ตัว ใช้ง่าย ราคาถูก
กว่าเมื่อเทียบกับต้องนาสุ นขั ไปที่โรงพยาบาลสัตว์ มีให้เลือกหลายระดับราคา หลายมาตรฐาน เป็ น
ที่รู้จกั กันทัว่ ไปในกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสุ นขั
สอดคล้องกับ แนวคิ ด ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค ที่ ก ล่ าวถึ ง การตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภค คือ การแสดงออกของผูบ้ ริ โภคโดยผ่านการตัดสิ นใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเลือก
ผลิตภัณฑ์ การเลือกตราสิ นค้า การเลือกผูข้ าย การเลือกเวลาในการซื้ อ และการเลือกปริ มาณการซื้ อ
เป็ นต้น
กลุ่มตัวอย่าง มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อครั้งที่ซ้ือผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด ต่ากว่า 500
บาท ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด คือ ตนเอง มีการเปรี ยบเทียบ
คุณภาพและราคาก่อนซื้ อ อธิ บายได้ว่า เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เลี้ยงสุ นัข 1-2 ตัว และ
ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บหมัด มี หลายแบบ หลายชนิ ด หลายราคา หลายขนาด สาหรั บชนิ ดฉี ด จะ
สามารถกาจัดเห็บ ขี้เรื้ อน และป้ องกันพยาธิ หนอนหัวใจได้ โดยมีวิธีการดูแลที่สัตวแพทย์แนะนา
คือ ควรฉี ดทุกเดือน ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ เดือนละ 1 ครั้ง และผลิตภัณฑ์ราคาไม่แพงมากนัก จึงมี
ค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่เกิน 500 บาท เจ้าของกิจการที่เลี้ยงสุ นขั เมื่อจะกาจัดเห็บหมัดให้สุนขั ต้องเป็ น
คนดูแลเอง เพราะหากเป็ นคนที่ไม่คุน้ เคยอาจโดนสุ นัขกัดได้ ดังนั้นตนเองหรื อคนที่เป็ นเจ้าของ
สุ นขั จึงเป็ นคนตัดสิ นใจซื้ อ รวมทั้งเป็ นคนใช้ผลิตภัณฑ์เองด้วย ส่ วนการเปรี ยบเทียบราคา เป็ น
กระบวนการในการตัดสิ นใจ ที่ ตอ้ งมีการพิจารณาในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับราคา
หากเป็ นผลิตภัณฑ์นาเข้าที่ราคาแพง แต่มีคุณภาพดี ลูกค้าที่มีรายได้มากก็อาจซื้ อได้ เพราะคนที่มี
รายได้มากชอบซื้ อที่ตราสิ นค้า หรื อความคุม้ ค่าในผลิตภัณฑ์ แต่คนที่รายได้ปานกลาง อาจเลือกซื้ อ
ชนิดราคาปานกลาง คุณภาพดี แค่มีมาตรฐานดีน่าเชื่อถือ และเข้าเกณฑ์ในการพิจารณาซื้อ
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยุพาพร อังกุรวานิ ช (2553)ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดนักเรี ยนของผูป้ กครองในอาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม จากการศึกษาพบว่า ผูป้ กครองในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่ วนใหญ่ซ้ื อชุดนักเรี ยน
และมีการเปรี ยบเทียบราคา และตัดสิ นใจซื้อด้วยตนเอง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ จะไม่กาหนดวันที่แน่นอน ในการซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
ช่ ว งเวลาที่ ซ้ื อผลิ ต ภัณฑ์กาจัดเห็ บหมัด อยู่ในช่ วงเวลา 9.00 - 12.00 น.วัตถุ ประสงค์ในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด เพื่อป้ องกันเห็บหมัดที่อาจเกิดขึ้น อธิบายได้วา่ เจ้าของกิจการ จะมีเวลาไม่
แน่นอน เมื่อจะไปธุระหรื อส่ งลูกไปโรงเรี ยนในช่วงเช้า จึงแวะซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด ในเวลา
9.00-12.00 น. และซื้ อเพื่อป้ องกันเห็บหมัด เพราะหากไม่ป้องกันหรื อกาจัดเห็บหมัดทุกเดือน จะ
ก่อให้เกิดปั ญหาตามมาได้อีกหลายเรื่ อง เช่น สุ นขั ต้องเกาเพราะคันที่มีเห็บหมัดอาศัยอยู่ และทาให้
เกิดแผลอักเสบได้ เมื่อสุ นขั ถูกเห็บกัดหรื อดูดเลือดอาจจะทาให้สุนัขเป็ นโรคพยาธิ ในเม็ดเลือดได้
ดังนั้นจึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด กาจัดเห็บหมัดให้หมดไปจากตัวสุ นขั เพื่อป้ องกันโรค
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่ คอตเลอร์ (Kotler,1997)
กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคจะแสดงพฤติกรรมเพราะมีส่ิ งกระตุน้ ภายใน มากระตุน้ ให้เกิดความต้องการซื้ อ
โดยสิ่ งกระตุน้ ภายใน หมายถึ ง สิ่ งกระตุน้ ที่เกิ ดจากความต้องการภายในของผูบ้ ริ โภค หรื อเป็ น
ความต้องการที่เกิดขึ้นตามสัญชาตญาณ เช่น ความกลัว ความเจ็บป่ วย โดยกลัวว่าสุ นขั ที่เลี้ยงจะป่ วย
เป็ นโรค กลัวว่าสุ นขั จะถูกเห็บกัด กลัวว่าตนเองจะต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อเป็ นค่ารักษาสุ นขั กลัวว่า
สุ นขั อาจตายได้เพราะถูกเห็บกัดจนเกิดเป็ นโรคพยาธิในเม็ดเลือด
กลุ่มตัวอย่างมีการเลือกซื้ อ คือ จะไม่ประจาร้านใด อธิ บายได้ว่า การไม่ประจาร้านใด
ถือได้วา่ เป็ นการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยประกอบการตัดสิ นใจในครั้งต่อไป
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของบุ ญ เกี ย รติ ชี ว ะกู ล จิ ต (254 : 9) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า การ
แสวงหาข้อมูล คือการที่ผบู ้ ริ โภคเสาะหา และคัดเลือกข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาที่กาลังเผชิญอยู่ เพื่อใช้
กาหนดทางเลือกประกอบการตัดสิ นใจ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดจากร้านค้าประเภทร้านขายยา
สาหรับสัตว์ อธิ บายได้ว่า ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดเป็ นผลิตภัณฑ์อนั ตรายที่ตอ้ งใช้กบั สัตว์เท่านั้น
และร้านค้าที่จะขายผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดได้ ต้องขออนุญาตเปิ ดร้านขายยาสาหรับสัตว์ โดยต้อง
มีสัตวแพทย์ประจาร้าน หากร้านใดไม่ได้ขออนุญาตจะไม่สามารถขายยาสาหรับสัตว์ได้ ดังนั้นเมื่อ
ผูบ้ ริ โภคต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดที่มีคุณภาพ มีหลายแบบ หลายชนิดให้เลือก และ
ปรึ กษาเรื่ องการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง จึงต้องไปซื้อที่ร้านขายยาสาหรับสัตว์โดยเฉพาะ
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชิ ตพล ฉิ มวารี (2551)ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกซื้ อเวชภัณฑ์ยาสัตว์ของผูเ้ ลี้ยงสุ กรในจังหวัดนครปฐม จากการศึกษาพบว่าผู ้
เลี้ยงสุ กร ในจังหวัดนครปฐมส่ วนใหญ่ซ้ื อยาสัตว์เพื่อรักษาโรค เดือนละ 1 ครั้ง ผ่านพนักงานขาย
ซึ่งพนักงานขายยาสาหรับสัตว์ส่วนใหญ่จบสัตวแพทย์ และมีใบประกอบโรคศิลป์ จึงสามารถขายยา
รักษาโรคสาหรับสัตว์ได้
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในด้านผลิตภัณฑ์ มากที่สุด รองลงมา คือ
ด้านราคา ด้านสถานที่ต้ งั /ช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ และ
จากผลการวิจยั ปั จจัยทัศนคติ พบว่า ปั จจัยด้านทัศนคติโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญในด้านความรู ้สึกมากที่สุด ด้านความรู ้ ความเข้าใจ ความเชื่อ อยูใ่ นอันดับรองลงมา
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้ ดังต่อไปนี้
1. ผูผ้ ลิตสิ นค้าหรื อผูข้ ายสิ นค้าต้องเรี ยนรู ้ถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยการ
พัฒนาสิ นค้าให้ตรงกับความต้องการ เพื่อให้สินค้านั้นสามารถเอื้อประโยชน์หรื อแก้ปัญหาให้แก่
ลูกค้าได้ และที่สาคัญ คือ การนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพดี หรื อสู งกว่าความคาดหวังของ
ผูบ้ ริ โภค ในราคาที่เหมาะสม กลยุทธ์น้ ี เรี ยกว่า MASS CUSTOMIZATION โดยเสนอสิ นค้าเพื่อลูกค้า
ในราคาที่เหมาะสม พร้อมกับการบริ การพิเศษที่ตรงใจลูกค้าแต่ละบุคคล
2. ควรมี กิ จ กรรมเพื่ อ การส่ ง เสริ ม การตลาด ได้แ ก่ การใช้พ นัก งานขาย การ
ประชาสั ม พัน ธ์ การโฆษณาผ่า นสื่ ออิ น เตอร์ เ น็ ต ซึ่ งเป็ นการเพิ่ ม การรั บรู ้ แ ก่ ผูบ้ ริ โภคเกี่ ย วกับ
ประโยชน์ของสิ นค้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่ตอ้ งการสื่ อสารด้วยข้อมูลจริ งอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยงั
ควรมีการแถมสิ นค้า ลดราคาสิ นค้า และแจกผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง เป็ นต้น
3. ควรมีการจัดสถานที่จาหน่ายให้สวยงาม สะดวกในการหยิบ มีป้ายบอกชื่อร้าน
มองเห็นง่าย ลูกค้าสัง่ ซื้อได้หลายช่องทาง เช่น สัง่ ซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
4. ร้านค้าควรจัดหาผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดที่ดี มีคุณภาพ รวมทั้ง มีให้เลือกหลาย
ยีห่ อ้ มีหลายมาตรฐาน และมีหลายระดับราคา เป็ นต้น
5. ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายควรมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทนั สมัย ดูน่าใช้ น่าซื้อ
6. ควรหมัน่ อบรมพนักงานขายให้ศึกษาและเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ขาย การ
นาเสนอขาย การใช้คาพูดที่เหมาะสม และฝึ กทักษะการขายให้เกิดความชานาญ เพื่อให้ลูกค้าเกิด
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ความประทับใจ เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อร้านค้าและต่อพนักงานขาย จนทาให้ลูกค้าเกิดความรู ้สึกดี ๆ
และมีการซื้อซ้ า หรื อ กลายเป็ นเป็ นลูกค้าประจาตลอดไป
ดังนั้น หากร้านค้าใดอยากเป็ นร้านแรกที่ลูกค้านึ กถึง มียอดขายที่มากขึ้นและต่อเนื่ อง
ควรพัฒนาและปรับปรุ งในด้านต่าง ๆ ตามที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการนาทาวิจยั ครั้งต่อไป คือ
1. จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผล
ต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด เช่น ปั จจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดที่ตอ้ ง
มีมาตรฐานที่ดี เช่น ผลิตภัณฑ์จาเป็ นต้องผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรื อไม่ เพื่อนาข้อมูลที่ ได้มาใช้ในการวางแผนการตลาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง
2. จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
กาจัดเห็ บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดนครปฐม เป็ นการศึ กษาในพื้นที่ จงั หวัด
นครปฐม ควรมีการเพิ่มพื้นที่ ในการวิจยั ไปในเขตจังหวัดอื่น เช่ น กรุ งเทพมหานคร กาญจนบุรี
ชลบุรี เป็ นต้น เพื่อจะได้ทราบถึงว่าหากปั จจัยด้านประชากรแตกต่างกันจะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด เหมือนกันหรื อแตกต่างกันหรื อไม่
3. ผูว้ ิจยั ควรเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อจะได้ช้ ีแจงบางคาถามที่ผตู ้ อบแบบสอบถาม
อาจเข้าใจไม่ชดั เจน เช่น คาถามค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อครั้งที่ท่านซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด มี
ผูบ้ ริ โภคหลายคนที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเข้าใจว่าเป็ นค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่มาซื้ อสิ นค้าในร้านค้า โดย
จะรวมยอดเงินในการซื้ ออาหารสุ นขั และยอดซื้ออย่างอื่นเข้าไปด้วย ซึ่งอาจทาให้ผวู ้ ิจยั ได้ขอ้ มูลที่
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริ งได้
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กาจัดเห็บหมัดของผู้บริโภคในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการวิจยั ของวิชาวิทยานิ พนธ์ ในระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวตั ถุประสงค์เพื่อ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ข้อมูลที่ได้จะเป็ นประโยชน์เพื่อการศึกษา ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผูต้ อบแบบสอบถาม และการ
นาเสนอผลการวิจยั เป็ นการนาเสนอในภาพรวมเท่านั้น
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่ วมมือจากท่านด้วยดีในการตอบแบบสอบถามตามความ
เป็ นจริ งอย่างครบถ้วน และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง ( ) หน้าตัวเลือก ที่ตรงตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ากว่า 20 ปี
( ) 21 – 30 ปี
( ) 31 – 40 ปี
( ) 41– 50 ปี
( ) 51 – 60 ปี
( ) 61 ปี ขึ้นไป
3. สถานสภาพสมรส
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หย่าร้าง / หม้าย
4. ระดับการศึกษาสูงสุ ด
( ) มัธยมศึกษา
( ) ปวช./ปวส.หรื ออนุปริ ญญา
( ) ปริ ญญาตรี
( ) ปริ ญญาโท/ปริ ญญาเอก
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) ต่ากว่า 5,000 บาท
( ) 5,001 – 10,000 บาท
( ) 10,001 – 15,000 บาท
( ) 15,001 – 20,000 บาท
( ) 20,001 - 25,000 บาท
( ) มากกว่า 25,001 บาท
6. อาชีพ
( ) นักเรี ยน / นักศึกษา
( ) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) พนักงานบริ ษทั เอกชน
( ) เจ้าของกิจการ / นักธุรกิจ
( ) อาชีพอิสระ
( ) เกษตรกร / ทาสวน / ทาไร่
7. จานวนสุ นขั ที่ท่านเลี้ยง
( ) 1 – 2 ตัว
( ) 3 – 5 ตัว
( ) 6 – 10 ตัว
( ) 11 – 20 ตัว
( ) 21 – 30 ตัว
( ) มากกว่า 30 ตัว
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กาจัดเห็บหมัด
ของผู้บริโภคทีเ่ ลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กาจัดเห็บหมัดในเขต อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น

ด้านผลิตภัณฑ์
1. มีหลายประเภทให้เลือกซื้ อ
2. มีหลายยีห่ อ้ ให้เลือกซื้ อ
3. มีหลายขนาดให้เลือกซื้ อ
4 มีบรรจุภณั ฑ์ทนั สมัย
5. สิ นค้ามีคุณภาพ
ด้านราคา
1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า
2. มีหลายระดับราคาให้เลือก
3. มีป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน
4. มีราคาขายปลีก และราคาขายส่ ง
5. ราคาต่อรองได้
ด้านสถานที่ต้ งั /ช่องทางการจัดจาหน่าย
1. สะดวกต่อการเดินทางและมองเห็นง่าย
2. อยูใ่ กล้บา้ น / ใกล้ที่ทางาน
3. มีระบบชาระเงินผ่านบัตรเครดิต
4. มีพ้นื ที่จอดรถเพียงพอ
5. สั่งซื้ อได้หลายช่องทาง
เช่น สัง่ ผ่านอินเตอร์เน็ต
6. วางสิ นค้าเป็ นระเบียบ หยิบง่าย

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
1. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ
ต่าง ๆ เช่น สมุดหน้าเหลือง อินเตอร์เน็ต
2. มีบตั รสมาชิกเพื่อลดราคาและรับสิ ทธิพิเศษ
3. มีการแถมสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
4. มีบริ การส่ งสิ นค้าถึงบ้าน
5. มีพนักงานให้ขอ้ มูลก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยด้ านทัศนคติที่ส่งผลต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กาจัดเห็บหมัด ของผู้บริโภคที่
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กาจัดเห็บหมัดในเขต อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยด้านทัศนคติ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ
1. เชื่อว่าพนักงานขายมีความรู้ในตัว
สิ นค้าและสามารถตอบข้อสงสัย
ได้เป็ นอย่างดี
2. เชื่อว่าผลิตภัณฑ์สามารถกาจัดเห็บหมัด
ได้หมดภายในครั้งเดียว
3. เชื่อว่าผลิตภัณฑ์สามารถกาจัดเห็บ
หมัดได้ผลดี
4. รู้วา่ ร้านที่ซ้ื อเป็ นร้านที่มีชื่อเสี ยง
5. เชื่อว่าสิ นค้าที่ซ้ื อจากร้านเป็ นสิ นค้าที่มี
คุณภาพดีและปลอดภัย

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยด้านทัศนคติ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

6. เชื่อว่าร้านที่ท่านซื้ อจะช่วยแก้ปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ด้านความรู้สึก
1. รู้สึกว่ามีผลิตภัณฑ์หลายยีห่ อ้
และมีหลายมาตรฐาน
2. รู้สึกประทับใจในการให้คาแนะนา
ของพนักงานในร้าน
3. รู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อจากร้าน
4. ร้านที่ซ้ื อจะเป็ นร้านแรกที่ท่านนึกถึง
5. มีผคู้ นมาซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดจาก
ร้านนี้จานวนมาก
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกีย่ วกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กาจัดเห็บหมัดของผู้บริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กาจัดเห็บหมัด ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง ( ) หน้าตัวเลือก ที่ตรงตามความเป็ นจริ ง
1. ท่านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดประเภทใดมากที่สุด
( ) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมี
( ) ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
2. ท่านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดแบบใดเป็ นประจา
( ) แชมพูกาจัดเห็บหมัด
( ) สเปรย์
( ) ยาหยดหลัง
( ) ฉี ดเข้าตัวสุ นขั
( ) แบบกินชนิดเม็ด
( ) ผสมน้ าอาบราดตัว
( ) แบบกินชนิดผสมในอาหาร
( ) ปลอกคอป้ องกัน
( ) แป้ งกาจัดเห็บหมัด
3. ความถี่ในการซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
( ) เดือนละ 1 ครั้ง
( ) เดือนละ 2 ครั้ง
( ) เดือนละ 3 ครั้ง
( ) 2-3 เดือนจึงจะซื้ อ 1 ครั้ง
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4. ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อครั้งที่ท่านซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
( ) ต่ากว่า 500 บาท
( ) 501 – 1,000 บาท
( ) 1,001 – 1,500 บาท
( ) มากกว่า 1,500 บาท
5. ใครเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของท่าน
( ) ตนเอง
( ) ครอบครัว / ญาติ
( ) เพื่อน
( ) พนักงานขาย
6. โดยปกติ ท่านมาซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดในวันใด
( ) วันจันทร์ – วันศุกร์
( ) วันเสาร์ – วันอาทิตย์
( ) วันหยุดนักขัตฤกษ์
( ) ไม่กาหนดวันที่แน่นอน
7. จากข้อ 6 ท่านมาซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดในช่วงเวลาใด
( ) 9.00 – 12.00 น.
( ) 12.01 – 15.00 น.
( ) 15.01 – 18.00 น.
( ) 18.01 – 21.00 น.
8. วัตถุประสงค์ในการซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
( ) ป้ องกันเห็บหมัดที่อาจเกิดขึ้น)
( ) นาไปกาจัดเห็บหมัดทันที
9. ลักษณะการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของท่าน
( ) ซื้ อเฉพาะยีห่ อ้ ประจาที่เคยใช้
( ) อาจซื้ อยีห่ อ้ อื่นที่น่าสนใจเพื่อทดลองใช้
10. ท่านได้มีการเปรี ยบเทียบคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด ก่อนซื้ อหรื อไม่
( ) เปรี ยบเทียบ
( ) ไม่ได้เปรี ยบเทียบ
11. ท่านซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดจากร้านใดร้านหนึ่งหรื อไม่
( ) มีร้านประจา
( ) ไม่ประจาร้านใด
12. ท่านซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดจากร้านค้าประเภทใดมากที่สุด
( ) ร้านขายยาสาหรับสัตว์โดยเฉพาะ
( ) ร้านขายยาทัว่ ไป
( ) ร้านขายอาหารสัตว์/อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
( ) โรงพยาบาลสัตว์

ภาคผนวก ข
คุณภาพด้ านความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21

71.7900
71.8500
71.8100
71.8000
71.4400
71.7600
71.8500
71.8600
71.8800
72.2500
71.5500
71.8000
72.4300
71.9400
72.3300
71.7800
72.2800
72.6300
72.4500
71.8800
72.8400

Scale
Variance
if Item
Deleted
163.3944
163.9774
159.8936
161.7444
164.6179
161.7668
162.3734
159.7197
157.8402
154.7744
161.4311
162.0451
159.3836
158.9137
155.5299
160.7936
157.2547
154.0983
152.8296
158.9229
154.6410

Corrected
ItemTotal
Correlation
.5356
.5373
.6179
.5604
.5729
.6516
.5610
.6226
.6856
.6776
.6521
.5035
.4887
.6448
.6637
.6288
.6620
.7066
.7250
.6379
.5898

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

400.0

.9330

N of Items = 21

Alpha
if Item
Deleted
.9311
.9311
.9297
.9307
.9308
.9295
.9307
.9297
.9285
.9286
.9294
.9317
.9327
.9293
.9289
.9296
.9289
.9280
.9276
.9294
.9310
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ปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

38.9400
39.2900
38.8700
38.9100
38.7200
38.8500
38.9200
38.7800
38.8600
38.7900
38.9700

Scale
Variance
if Item
Deleted
30.5728
28.6174
30.9705
31.6410
31.3199
31.3058
32.3946
31.0693
31.7197
30.8230
32.1094

Corrected
ItemTotal
Correlation
.6504
.6821
.6342
.6639
.7089
.6414
.5300
.7225
.7263
.7158
.6136

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

400.0

.9088

N of Items = 11

Alpha
if Item
Deleted
.9010
.9015
.9018
.9003
.8981
.9013
.9068
.8973
.8980
.8974
.9027
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ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

114.5800
114.6400
114.6000
114.5900
114.2300
114.5500
114.6400
114.6500
114.6700
115.0400
114.3400
114.5900
115.2200
114.7300
115.1200
114.5700
115.0700
115.4200
115.2400
114.6700
115.6300
114.5500
114.9000
114.4800
114.5200
114.3300
114.4600
114.5300
114.3900
114.4700
114.4000
114.5800

Scale
Variance
if Item
Deleted
314.6101
315.6595
310.4762
311.9618
315.2252
311.6065
312.8926
308.9599
305.3645
301.6926
311.1022
312.8641
309.6056
307.7465
304.9480
311.1430
306.4713
302.6202
300.1327
306.6076
303.7926
310.9048
304.4311
313.0522
316.2603
316.1916
312.8906
314.6156
313.9428
314.3750
313.6441
315.7730

Corrected
ItemTotal
Correlation
.5222
.5135
.5834
.5608
.6005
.6640
.5588
.6288
.7218
.6943
.6659
.4905
.4701
.6537
.6213
.6108
.6405
.6728
.7107
.6829
.5542
.6253
.6761
.5753
.5415
.5446
.6216
.5798
.6209
.6817
.6021
.5730

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

400.0

.9510

N of Items = 32

Alpha
if Item
Deleted
.9501
.9501
.9496
.9498
.9496
.9491
.9498
.9492
.9484
.9486
.9490
.9504
.9511
.9490
.9494
.9494
.9491
.9489
.9485
.9487
.9505
.9493
.9488
.9497
.9500
.9500
.9494
.9497
.9494
.9492
.9495
.9498
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่

ที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2554
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2538-2544
พ.ศ. 2544-ปัจจุบนั

นางสาวณัฏฐ์ชาพร วงศ์หิรัญวรกุล
199 / 24 ถนนมาลัยแมน ตาบลลาพยา อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 08-1908-8826
992 / 7 ถนนเพชรเกษม ตาบลห้วยจระเข้ อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 0-3421-0226
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาวิทยาศาสตร์บณั ฑิต สาขาเคมี
จาก มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูแ้ ทนฝ่ ายขายเวชภัณฑ์สาหรับสัตว์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายเวชภัณฑ์สาหรับสัตว์
ร้านปฐมยาสัตว์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

