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This research study is to investigate the study of factors which effective to
the decision making on Vitreous Sanitary Ware of consumers in Bangkok. The
objections of this research are 1) to find out the data from the target population of
Decision Making on Vitreous Sanitary Ware of Consumers in Bangkok. 2) To find out
Factors which effective to the Decision Making on Vitreous Sanitary Ware of
Consumers in Bangkok. 3) Study to the problem and opinion of consumers to the
Decision Making on Vitreous Sanitary Ware of Consumers in Bangkok.
The study based in survey research using questionnaire to collect the
data from the target population 400 people that live in Bangkok. In order to analyze
data, both descriptive statistics such as the frequency, the percentage, the mean and
the standard deviation.
The results from this descriptive statistics suggest that most of the
respondents are female and single. The ages are 36-40 years and older with highly
education level at bachelor degree. Most of average income between 20,000 –
30,000 baht per month. The reasons of consumers that choosing making on Vitreous
Sanitary Ware. Due to beauty products and brand are acceptable and interested in
Vitreous Sanitary Ware for built the new house. The most of population always
consult with friends or acquaintance before making decision. They voted price factors
as the most important while the promotion factors as the less important.

Master of Business Administration Program

Graduate School, Silpakorn University

Student’s signature……………………….

Academic Year 2014

Thesis Advisor’s signature……………………........

จ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จได้ดว้ ยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์
ดร.พิทกั ษ์ ศิ ริวงศ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ที่ ได้เสี ยสละเวลาอันมี ค่า ให้คาแนะนาปรึ กษา
ช่วยเหลือ รวมทั้งตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์มาตลอดระยะเวลาดาเนินการวิจยั ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้ ง
ในความกรุ ณาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ประสพชัย
พสุ น นท์ และ อาจารย์ธีระวัฒน์ จันทึ ก ที่ กรุ ณ าให้ความอนุ เ คราะห์ เป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือ และเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คาแนะนาในการวิจยั ครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาการประกอบการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ประสาทวิชาความรู ้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีแก่ผวู ้ ิจยั
ขอขอบคุณ พี่และเพื่อน MBA รุ่ นที่ 5 ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่ องข้อมูล ในการทาวิจยั
ในครั้งนี้
สุ ดท้ายด้วยคุณูปการคุณงามความดีของวิทยานิพนธ์น้ ี ผูว้ ิจยั ขอมอบแด่ บิดา มารดา ครู
อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่าตลอดมาจนสาเร็ จการศึกษา และ
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์และญาติพี่น้อง ที่ให้ความห่ วงใย เป็ นกาลังใจ
และสนับสนุ น ส่ งเสริ มในทุก ๆ ด้านมาโดยตลอด จนทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถจัดทาวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี

ฉ

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย ...................................................................................................................... ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ................................................................................................................. จ
กิตติกรรมประกาศ ....................................................................................................................... ฉ
สารบัญตาราง .............................................................................................................................. ญ
บทที่
1 บทนา ................................................................................................................................ 1
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา ..................................................................... 1
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ........................................................................................... 2
ขอบเขตการวิจยั .......................................................................................................... 2
กรอบแนวคิด .............................................................................................................. 3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ........................................................................................ 4
นิยามศัพท์................................................................................................................... 4
2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง....................................................................................................... 6
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค........................................................... 6
แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด ................................................................. 16
ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภัณฑ์ .............................................................................................. 25
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง...................................................................................................... 30
3 วิธีดาเนินการวิจยั ............................................................................................................... 33
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ......................................................................................... 33
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ................................................................................................ 35
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ............................................................................................. 35
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ........................................................................................ 36
การเก็บรวบรวมข้อมูล ................................................................................................ 37
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา ............................................................ 37
ระยะเวลาในการวิจยั ................................................................................................... 38

ช

บทที่
หน้า
4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
39
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง .................................................. 40
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสุ ขภัณฑ์ ................................ 42
ตอนที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์ ................... 45
5 สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ................................................................................... 52
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ................................................................................................... 52
อภิปรายผลการวิจยั ..................................................................................................... 54
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................... 55
รายการอ้างอิง .................................................................................................................... 57
ภาคผนวก .......................................................................................................................... 59
ภาคผนวก ก แบบสอบถามงานวิจยั ............................................................................ 60
ภาคผนวก ข หนังสื อเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือวิจยั ............................................ 67
ภาคผนวก ค ใบตอบรับการนาเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ............ 71
ประวัติผวู ้ ิจยั ........................................................................................................................... 74

ซ

สารบัญตาราง
ตารางที่
หน้า
1 คาถาม 7 คาถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ (7 Os)
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ................................................................................ 7
2 คุณลักษณะของเครื่ องสุ ขภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม .......................... 29
3 แสดงกลุ่มตัวอย่างรายชื่อเขตการขาย บริ ษทั คาสวา จากัด ............................................ 34
4 จานวนข้อคาถามจาแนกตามตัวแปรแต่ละส่ วน ............................................................ 36
5 ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) ของแบบสอบถาม ............................ 36
6 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค ................................................ 40
7 แสดงจานวนและร้อยละของพฤติกรรมการซื้อสุ ขภัณฑ์ .............................................. 42
8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์
รายด้าน .............................................................................................................. 45
9 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์ ................................................................... 46
10 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านราคาที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อสุขภัณฑ์ ............................................................................... 48
11 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ายที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์............................................ 49
12 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการส่ งเสริ ม
การขายที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์ ...................................................... 50

ฌ

55602707: หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
คาสาคัญ : ปัจจัยส่ วนบุคคล, การตัดสิ นใจซื้อ, สุ ขภัณฑ์
จินตนา เที่ยงตรง: ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์: รศ. ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงศ์. 74 หน้า.
การวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจ ัย เชิ งปริ มาณ เพื่อศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่งผลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อ
สุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึ ก ษาข้อ มู ล ประชากรของผู ้ซ้ื อสุ ข ภั ณ ฑ์ ข อง บริ ษัท คาสวา จ ากั ด ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาปั ญหาและความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ประชากรใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือหรื อเคยซื้อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด ที่อาศัยอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดย
ใช้วิธีทางสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาความถี่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ซ้ื อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุประมาณ 36 – 40 ปี และยังมี
สถานภาพโสด นอกจากนี้ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้ครอบครัวโดยเฉลี่ย
20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน ผูบ้ ริ โภคเหตุผลที่เลือกซื้ อสุ ขภัณฑ์ เนื่ องจากตัวผลิตภัณฑ์
สวยงามและยี่ห้อเป็ นที่ยอมรับ และยังมีความสนใจซื้ อชุ ดโถสุ ขภัณฑ์แบบนั่งยอง เพื่อนาไป
สร้างบ้านใหม่ โดยมักจะปรึ กษาเพื่อน / คนรู ้จกั ก่อนที่จะทาการซื้ อ หรื อตัดสิ นใจซื้ อ
นอกจากนี้แหล่งที่ผบู ้ ริ โภคมักซื้อ คือ ร้านขายวัสดุก่อสร้างทัว่ ไป และผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั จะ
มีการเตรี ยมการหรื อวางแผนก่อนซื้อจากการหาข้อมูลจาก Website / นิตยสาร / แผ่นพับโฆษณา
/ พนักงานขาย และยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาด
โดยรวมในระดับสู ง โดยด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพมีระดับความสาคัญมากที่สุด ในขณะที่
การส่ งเสริ มทางการตลาดมีระดับความสาคัญน้อยที่สุด
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บทที่ 1
บทนา
1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ห้องน้ า เป็ นองค์ประกอบสาคัญ และมีความจาเป็ นในบ้านสาหรับผูอ้ ยูอ่ าศัย รู ปแบบความ
สวยงามและขนาดภายในห้องน้ ามีผลต่อความสะดวกสบาย และความพึงพอใจของผูใ้ ช้ เครื่ อง
สุ ขภัณฑ์จึงเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ตอ้ งคานึ งถึงเป็ นพิเศษ เครื่ องสุ ขภัณฑ์เป็ นสิ นค้าที่จดั อยู่ในกลุ่มวัสดุ
ก่อสร้างตกแต่ง มีความสาคัญต่อธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ และเป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้สินค้าทุนและ
เทคโนโลยีการผลิตสู ง มีผใู ้ ช้แรงงานในอุตสาหกรรมนี้ ประมาณ 6,800 คน (กรมศุลกากร, 2544)
เดิมเครื่ องสุ ขภัณฑ์ผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า ต่อมาได้พฒั นาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่ องจน
สามารถผลิตเพื่อส่ งออก และนาเข้าเงินตราต่างประเทศได้ปีละ 3 พันล้านบาท จึ งนับว่าเป็ น
อุตสาหกรรมประเภทหนึ่ งที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิ จของประเทศ ตลาดในประเทศของ
อุตสาหกรรมเครื่ องสุ ขภัณฑ์คาดว่าจะโตขึ้นประมาณ ร้อยละ 5-6 เนื่ องจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
เริ่ มกระเตื้องขึ้น และการปล่อยสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน สาหรับด้านการแข่งขัน
ยังคงมีความรุ นแรง แต่แนวโน้มจะไม่เน้นในเรื่ องราคาเป็ นหลักเหมือนที่ผา่ นมา เพราะสภาพตลาด
เริ่ มปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ ึน ซึ่ งอาจจะเน้นในด้านการตลาดโดยเฉพาะโฆษณา และให้ความสาคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าด้วยการผลิตที่ ใช้เทคโนโลยีสูงมาช่ วยในกระบวนการผลิต เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น การนาเข้าเครื่ องสุ ขภัณฑ์จะมีปริ มาณไม่มากนัก
ส่ ว นใหญ่ จ ะน าเข้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพดี ราคาสู ง จากประเทศสหราชอาณาจัก ร อิ ต าลี
สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น และเยอรมัน
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย คาดว่า ในปี 2558 การลงทุนโครงการที่อยูอ่ าศัยใหม่ในกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑลจะมีมูลค่าประมาณ 3.19 -3.42 แสนล้านบาท หดตัวประมาณร้อยละ 7.0 ถึงหดตัว
ประมาณร้อยละ 0.5 ชะลอตัวต่อเนื่ องจากที่หดตัวร้อยละ 11.0 ในปี 2557 อย่างไรก็ดีแม้ว่าตลาด
อสังหาริ มทรัพย์จะมีปัจจัยเสี่ ยงหลายประการรออยูข่ า้ งหน้าก็ตาม แต่ผปู ้ ระกอบการหลายรายยังคง
มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ การเปิ ดโครงการใหม่จึงยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องทั้งจากผูป้ ระกอบการ
ที่ มีประสบการณ์ ใ นการทาธุ รกิ จ มานาน และผูป้ ระกอบการรายใหม่ ที่ตอ้ งการเข้า มาทาธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ โดย ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย มองว่า การพัฒนาโครงการของผูป้ ระกอบการในปี นี้ คง
จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการที่จะนามาซึ่งความสาเร็ จ การลงทุนโครงการใหม่ยงั เป็ นไป
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ในลักษณะของความระมัดระวังมากขึ้น ผูป้ ระกอบการปรับลดความเสี่ ยงหันมาเร่ งทาการตลาด
กระตุน้ ยอดขายโครงการที่เหลือขาย ขณะที่การวางกลยุทธ์การตลาดจึงอาจต้องมีความซับซ้อน
เพิ่มขึ้น เนื่องจากปั จจัยแวดล้อมทางธุรกิจมีขอ้ จากัดและส่ งผลต่อผูป้ ระกอบการในระดับที่แตกต่าง
กันไป โดยยอดขายโครงการเปิ ดตัวใหม่ในหลายๆ โครงการยังชะลอตัวและใช้ระยะเวลาในการปิ ด
โครงการที่นานขึ้นกว่าที่ผ่านมา ทาให้ผูป้ ระกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ต่างระดม
แคมเปญการตลาดอย่า งหนัก เพื่ อ กระตุ ้น ตลาดและจู ง ใจผูบ้ ริ โ ภคให้ ต ัด สิ น ใจซื้ อ ที่ อ ยู่อ าศัย
นอกจากนี้ การปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อหาความแตกต่างจากคู่แข่งและปรับผลิตภัณฑ์เจาะลูกค้า
เฉพาะกลุ่ม หรื อการทาตลาดระดับบนอันเป็ นเป้ าหมายสาคัญท่ามกลางภาวะเศรษฐกิ จชะลอตัว
ขณะที่ บ างโครงการนอกเหนื อ จะจับ กลุ่ ม ลู ก ค้า ในประเทศแล้ว ยัง มี ก ลุ่ ม ลู ก ค้า ชาวต่ า งชาติ ที่
ผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญในการทาตลาด (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2557)
ดังนั้นจึงเป็ นเหตุผลสาคัญให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อต้องการทราบว่าปั จจัย
ใดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด ของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาข้อมูลประชากรของผูซ้ ้ื อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด ของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึ กษาปั ญหาและความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์ของ
บริ ษทั คาสวา จากัด ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนด
ขอบเขตทางการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร
1.1 ประชากร ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อหรื อเคยซื้ อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา
จากัด ของผูบ้ ริ โภค ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
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2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได้ และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และ การส่ งเสริ มทางการตลาด
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์
3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล คือ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือน มีนาคม
2558
4. กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด
ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้ านบุคคล
1)เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) สถานภาพ
5) รายได้

ตัวแปรตาม

การตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์ของ
บริ ษทั คาสวา จากัด ของผูบ้ ริ โภค

ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทาง
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
การตลาด
1) ด้านผลิตภัณฑ์
2) ด้านราคา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
5. ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
4) ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
1. เพื่อให้ทราบข้อมูลทางด้านประชากรของผูซ้ ้ื อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด
ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร และนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดไปสู่อนาคต
2. เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด
ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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3. เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คา
สวา จากัด ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. เพื่ อ ให้ผูท้ ี่ ส นใจหรื อ องค์ก รที่ เ กี่ ย วข้อ งสามารถน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้น้ ี ไปใช้เ พื่ อ เป็ น
ประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาแสวงหาทางเลือกในการตัดสิ นใจซื้ อและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไปสู่อนาคต
6. นิยามศัพท์ ในการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ อนั ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ส่ วนประสมการตลาด หมายถึง กลุ่มของ
เครื่ องมือการตลาด ซึ่ งธุ รกิจใช้ร่วมกันในการวางกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด
คือการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค เครื่ องมือการตลาดสี่ ประการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
ราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่งเรี ยกสั้น ๆ ว่า 4 P’s
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ สิ่ งที่นาเสนอกับตลาดเพื่อความสนใจ ความอยากได้ การใช้
หรื อการบริ โภคที่สามารถตอบสนองความต้องการหรื อความจาเป็ น
2.2 ด้านราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ซึ่ งเป็ นต้นทุนของลูกค้าที่
ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า กับราคา ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อ
ดังนั้นในการปรับราคาขายผูป้ ระกอบการจะต้องคานึงถึงปัจจัยหลายด้านต่าง ๆ ประกอบกัน
2.3 ด้านการจัดจาหน่ าย โครงสร้างของช่องทาง ซึ่ งประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรมในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดโดยสถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายก็
คื อ สถาบัน ทางการตลาด ส่ ว นกิ จ กรรมในการกระจายสิ น ค้า ประกอบด้ว ย การขนส่ ง การ
คลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง
2.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ าย
กับผูซ้ ้ือ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่ อสารที่สาคัญ เช่น การโฆษณา การขาย
โดยใช้พนักงานขาย การส่ งเสริ มการตลาด การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง
เป็ นต้น
3. ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูซ้ ้ือสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. การตัดสิ นใจซื้อ หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคคัดสรรและคัดเลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการ โดย
อาศัยทัศนคติของแต่ละบุคคลในการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า ซึ่งในที่น้ ีคือการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
สุ ขภัณฑ์
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5. สุ ขภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทาด้วยดินเผาเคลือบ ใช้ในการชาระล้างให้เกิด
สุ ขอนามัย ส่ วนใหญ่อยูใ่ นห้องน้ า เช่น ชักโครก โถส้วม อ่างล้างมือ หม้อน้ า ฯลฯ

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด ของ
ผูบ้ ริ โ ภค ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้ท าการศึ ก ษาค้น คว้า จากแนวคิ ด ทฤษฏี ที่
เกี่ยวข้อง ดังหัวข้อต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2. แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
3. ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภัณฑ์
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
1.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้หลายท่าน จากการรวบรวมของผูว้ ิจยั มี
ดังนี้
สมบูรณ์ ขันธิ โชติ (2550 : 75) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภค
ทาการค้นคว้า การซื้อ การใช้ การประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะสนองความ
ต้องการของเขาได้
ธงชัย สันติวงษ์ (2546 : 27-28) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า การกระทา
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ ซึ่งสิ นค้าและบริ การ
ทั้งนี้ หมายความถึงกระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และมีส่วนในการกาหนดให้มีการ
กระทาดังกล่าว ประเด็นสาคัญของคาจากัดความข้างต้นก็คือ กระบวนการตัดสิ นใจที่มีมาอยู่ก่อน
แล้ว (Precede) สิ่ งที่มีมาก่อนเหล่านี้ หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่วา่ ในขณะนั้น
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546 : 92) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึงพฤติกรรมที่
ผูบ้ ริ โภคทาการค้นหา การคิด การซื้ อ การใช้ การประเมินผล ในสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะ
ตอบสนองความต้องการของเขา
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2546 : 16) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ น
กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระทาเมื่อได้รับบริ โภคหรื อสิ นค้าบริ การ รวมไปถึงการขจัดสิ นค้าหรื อ
บริ การหลังการบริ โภคด้วย
6
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1.2 ความสาคัญและประโยชน์ จากการวิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้บริโภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริ ง
ในการตัดสิ นใจซื้อ และใช้สินค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภค เพื่อนามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยการผลิตสิ นค้าที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ตรงจุด ทาในสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคอยากเห็น
อยากฟั ง อยากได้ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ไม่คงที่ ไม่แน่นอน
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง ดังนั้น นักการตลาดต้องทาการศึกษาถึงพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่หยุดนิ่ง เช่นกัน มิฉะนั้นสิ่ งที่เราศึกษาไว้อาจล้าสมัยได้ ต้องทาการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
การตลาดตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปด้วย เพื่อที่จะได้มีโอกาสชนะคู่แข่งขัน และเป็ นผูน้ าอยูเ่ สมอ มี
คาถามมากมายที่จะใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้ ที่สาคัญประกอบด้วย 6Ws และ 1H ซึ่ง
ประกอบด้วย Who?, What? Why? Who? When? Where? และ How? เพื่อหาคาตอบ 7Os ซึ่ง
ประกอบด้วย Occupant, Object, Objective, Organization, Occasion, Outlets and Operation
ตารางที่ 1 คาถาม 7 คาถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ (7 Os) เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค
คาถาม
1. ใครอยูใ่ นตลาด
เป้ าหมาย
(Who?)

2. ผูบ้ ริ โภคซื้อ
อะไร
(What?)

คาตอบทีต่ ้ องการทราบ (7Os)
ลักษณะกลุ่มเป้ าหมายทางด้าน
1. ประชากรศาสตร์
2. ภูมิศาสตร์
3. จิตวิทยา หรื อจิตวิเคราะห์
4. พฤติกรรมศาสตร์
สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้อ
สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการจาก
ผลิตภัณฑ์
คือต้องการคุณสมบัติหรื อ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
และความแตกต่างที่เหนือกว่า
คู่แข่ง

กลยุทธ์ การตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลยุทธ์การตลาด 4 P’s ประกอบ ด้วย
กลยุทธ์ดา้ น ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จาหน่าย และ การส่ งเสริ มการตลาดที่
เหมาะสมและสามารถสนองความพึง
พอใจของกลุ่มเป้ าหมายได้
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์หลัก
2. รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การบรรจุ
ภัณฑ์ ตราสิ นค้า รู ปแบบบริ การ
คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม
1. ผลิตภัณฑ์ควบ
2. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
3. ศักยภาพผลิตภัณฑ์ความแตกต่าง
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ตารางที่ 1 คาถาม 7 คาถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ (7 Os) เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (ต่อ)
คาถาม
3. ทาไมผูบ้ ริ โภค
จึงซื้อ (Why?)

4. ใครมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจ
(Who?)

5. ผูบ้ ริ โภคซื้อ
เมื่อไหร่ (When?)
6. ผูบ้ ริ โภคซื้อที่
ไหน (Where does
the consumer?)

คาตอบทีต่ ้ องการทราบ (7Os)
วัตถุประสงค์ในการซื้อ
ผูบ้ ริ โภคซื้อสิ นค้าเพื่อสนอง
ความต้องการของเขาด้าน
ร่ างกายและด้านจิตวิทยาซึ่งต้อง
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ คือ
1. ปัจจัยภายในหรื อจิตวิทยา
2. ปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม
3. ปัจจัยเฉพาะบุคคล
บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพลในการตัดสิ นใจซื้อ
ประกอบด้วย
1. ผูร้ ิ เริ่ ม
2. ผูม้ ีอิทธิพล
3. ผูต้ ดั สิ นใจซื้อ
4. ผูซ้ ้ือ
5. ผูใ้ ช้
โอกาสในการซื้อ ช่วงวันใดของ
เดือน โอกาสพิเศษหรื อเทศกาล
วันสาคัญ
ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlets) ที่
ผูบ้ ริ โภคไปทาการซื้อ เช่น
ห้างสรรพสิ นค้า ซุปเปอร์มาร์
เก็ต ร้านขายของชา ฯลฯ

กลยุทธ์ การตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ
1. กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด
ประกอบด้วยกลยุทธ์การโฆษณา การ
ขายโดยใช้พนักงาน การส่ งเสริ มการ
ขาย การให้ข่าว การประชาสัมพันธ์
2. กลยุทธ์ดา้ นราคา
3. กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การ
โฆษณา และ (หรื อ) กลยุทธ์การ
ส่ งเสริ มการตลาด โดยใช้กลุ่มอิทธิพล

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การ
ส่ งเสริ มการตลาด
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย
(Distribution Channel Strategies)
บริ ษทั นาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป้ าหมาย
โดยพิจารณาว่าจะผ่านคนกลาง
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ตารางที่ 1 คาถาม 7 คาถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ (7 Os) เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (ต่อ)
คาถาม
7. ผูบ้ ริ โภคซื้อ
อย่างไร (How

คาตอบทีต่ ้ องการทราบ (7Os)
กลยุทธ์ การตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อ
กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ การส่ งเสริ ม
(Operation) ประกอบด้วย
การตลาด (Promotion Strategies)
does the
1. การรับรู ้ปัญหา
ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดย
consumer buy?)
2. การค้นหาข้อมูล
พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การ
3. การประเมินผลทางเลือก
ให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์
4. ตัดสิ นใจซื้อ
5. ความรู ้สึกภายหลังการซื้อ
ที่มา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม่ (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั ธี ระ
ฟิ ล์มและไซเท็กซ์ จากัด, 2541), 80-81.
1.3 รูปแบบพฤติกรรมผู้ซื้อ
พฤติกรรมผูซ้ ้ือเริ่ มต้นจากการมีสิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุน้ (Stimulate) ความรู ้สึก
ของเขาทาให้รู้สึกถึงความต้องการ จนต้องทาการหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งที่จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของเขา
เพื่ อทาการตัด สิ น ใจซื้ อและเกิ ด พฤติ ก รรมการซื้ ออัน เป็ นการตอบสนอง
(Response) ในที่สุด
1. สิ่ งเร้า คือสิ่ งที่เข้ามากระทบและกระตุน้ ผูซ้ ้ือ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากสิ่ งเร้าภายใน
ที่ร่างกายเกิดความไม่ สมดุลทางกายภาพหรื อทางจิตใจ ก่อให้เกิดความต้องการที่จะรักษาสมดุลนั้น
หรื อสิ่ งเร้าจากภายนอกซึ่งแบ่งออกเป็ น
1.1 สิ่ งเร้าทางการตลาด อันเป็ นสิ่ งเร้าที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาด
ที่นกั การตลาดต้องพัฒนาขึ้นมาและนามาใช้ในการกระตุน้ ให้ผซู ้ ้ื อเกิดตระหนักถึงความไม่สมดุล
เกิดความต้องการ และเกิดความต้องการซื้อเพื่อให้ได้มาครอบครอง
1.2 สิ่ งเร้าอื่น ๆ เป็ นสิ่ งแวดล้อมอันอยูเ่ หนือความควบคุมขององค์การที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจทาให้เกิดการซื้ อได้ เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ดี เทคโนโลยีที่อานวยความสะดวก
กฎหมายที่เอื้อประโยชน์ เป็ นต้น ในทางตรงกันข้าม สิ่ งเร้าต่างๆที่มีลกั ษณะในทางลบอาจจะไม่
ก่อให้เกิดการซื้ อ แม้จะมีความต้องการเกิดขึ้นก็ตามเช่น สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเพิ่มขึ้นของ
ภาษีสินค้า เป็ นต้น
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2. กล่องดาเป็ นระบบของความรู ้สึก ความต้องการ และกระบวนการตัดสิ นใจที่
เกิดขึ้นจากความคิดและจิตใจของผูซ้ ้ือ อันเป็ นสิ่ งที่ยากแก่การเข้าใจ เปรี ยบเสมือนกับกล่องดาของ
เครื่ องบินที่เก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าไว้ภายใน ซึ่ งนักการตลาดต้องพยายามศึกษาเกี่ยวกับ
ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสิ นใจซื้ อของผูซ้ ้ื อ รวมถึงต้องศึกษาถึงขั้นตอนของ
กิจกรรมในการตัดสิ นใจซื้อของผูซ้ ้ือด้วย
3. การตอบสนองเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อนั
เป็ นการตอบสนองต่อสิ่ งเร้า ซึ่ งผูซ้ ้ื อจะแบ่งการตัดสิ นใจออกเป็ นขั้น ๆ เริ่ มต้นจากการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น เลือกซื้อดินสอธรรมดาหรื อดินสอกด เมื่อตัดสิ นใจว่าจะเลือกซื้อ
ดินสอกดจากนั้นจึงเลือกตราผลิตภัณฑ์ ถ้าหากเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่มีราคาแพง มีความซับซ้อน ผู ้
ซื้ ออาจจะพิจารณาเลือกผูข้ ายก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ อ แต่ถา้ หากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ ไม่มีความ
ซับซ้อนหรื อราคาไม่แพงมากนัก ผูซ้ ้ืออาจไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการเลือกผูข้ ายมากนัก แต่จะ
พิจารณาจากความพึงพอใจในการบริ การเป็ นหลัก จากนั้นจะพิจารณาถึงช่วงเวลาที่จะซื้ อ โดย
อาจจะเลือกซื้อเมื่อสิ นค้าเดิมหมด เมื่อต้องการใช้บริ การในขณะนั้น หรื อวางแผนการซื้อล่วงหน้า
ก่อนที่จะต้องใช้ในครั้งต่อไป หรื อก่อนที่ของเดิมจะหมด หรื อซื้อเมื่อมีการมอบข้อเสนอพิเศษ ซึ่ง
อาจส่ งผลถึงการตัดสิ นใจในปริ มาณที่จะซื้อด้วย
4. กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ ถึงแม้ผซู ้ ้ื อจะมีลกั ษณะการซื้ อ เหตุผล หรื อ
ความชอบที่แตกต่างกัน แต่ผซู ้ ้ื อจะมีข้ นั ตอนในการตัดสิ นใจซื้ อที่เหมือนกัน ซึ่ งเราสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 5 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การรับรู ้ถึงความต้องการ ผูบ้ ริ โภคจะตระหนักถึงความต้องการที่ยงั
ขาดหายไปและจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถมาเติมเต็มให้กบั ความต้องการนั้น
ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูล ผูบ้ ริ โภคพยายามค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด เพื่อนามาใช้ในการตัดสิ นใจ
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก ผูบ้ ริ โภคจะนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาทาการ
เปรี ยบเทียบเพื่อหาทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกับตนเองที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 การตัดสิ นใจ เป็ นการตัดสิ นใจทาการซื้ อจริ ง ซึ่ งผูซ้ ้ือต้องตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ ผูข้ าย เวลาในการซื้อ และปริ มาณการซื้อ
ขั้นตอนที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ -การใช้ ผูซ้ ้ื ออาจจะมีพฤติกรรมในการ
ตอบสนองความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจจากการซื้อ-การใช้ดงั กล่าวคือ
เมื่อพึงพอใจก็จะทาการซื้อซ้ า และอาจกลายเป็ นลูกค้าที่มีความภักดีได้ นอกจากนี้
แล้วยังอาจบอกต่อไปถึงบุคคลอื่น ๆ ที่ใกล้ชิดด้วย
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เมื่อไม่พึงพอใจก็จะเลิกใช้ อาจประจานให้ผอู ้ ื่นฟั งต่อไป หรื ออาจเรี ยกร้องให้
ผูข้ ายรับผิดชอบ นอกจากนี้แล้ว ข้อมูลหลังการซื้อ
การใช้ จะกลายเป็ นข้อมูลป้ อนกลับที่สาคัญสาหรับลูกค้าในการพิจารณาการ
ตัดสิ นใจซื้อครั้งต่อไป
5. ปั จจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจ การที่จะตอบคาถามเหล่านั้นได้ตอ้ งเข้าใจถึง
พฤติกรรมการซื้อว่ามีสิ่งกระตุน้ และการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคอย่างไรบ้าง ปั จจัยหลักที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อได้แก่
5.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุด
วัฒนธรรมเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและความต้องการของ
บุคคล คนที่เติบโตและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่มีวฒั นธรรมเดียวกัน จะมีค่านิยม การรับรู ้ ความชอบ
และพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน
วัฒนธรรมย่อย ในวัฒนธรรมใหญ่จะประกอบด้วยวัฒนธรรมย่อย เช่ น
วัฒนธรรมของผูค้ นในแถบเอเชียมีความคล้ายคลึงกันเมื่อเปรี ยบเทียบกับวัฒนธรรมของประเทศใน
แถบตะวัน ตกแต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะประเทศในแถบเอเชี ย ก็ จ ะมี ว ฒ
ั นธรรมย่อ ยที่ แ ตกต่ า งกัน
วัฒนธรรมจะซึมซาบเป็ นพฤติกรรมของบุคคล
5.2 ชั้นสังคม การจัดแบ่งลาดับชั้นของสังคมที่มีความเหมือนและแตกต่างกัน
ชั้นสังคมที่แตกต่างกัน พฤติกรรมที่แสดงออกถึงสถานะทางสังคมของตน เมื่อเปลี่ยนสถานะทาง
สังคม คนก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามสถานะทางสังคมของตนไปด้วย
5.3 ปั จจัยทางสังคม ผูค้ นจะได้รับอิทธิพลจากสังคมรอบข้างที่เป็ นกลุ่มอ้างอิง
ครอบครัวและบทบาทและสถานะทางสังคม
กลุ่มอ้างอิง กลุ่มที่มีอิทธิ พลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล ทั้งที่มี
อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลโดยตรง ได้แก่
กลุ่มอ้างอิงปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่ วมงาน เป็ น
ลักษณะของการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและไม่เป็ นทางการ
กลุ่มอ้างอิงทุติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มศาสนา อาชีพ สมาคม เป็ นลักษณะการ
ติดต่อกันแบบเป็ นทางการมากกว่า แต่มีความต่อเนื่องน้อยกว่า
ครอบครัว สถาบันครอบครัวมีความสาคัญที่สุด และมีอิทธิพลที่สุดในกลุ่ม
อ้างอิงปฐมภูมิ ซึ่ งปลูกฝังอบรมนิ สัยต่างๆแก่บุคคลนักการตลาดต้องเข้าใจถึงบทบาทของแต่ละ
บุคคลในครอบครัว ซึ่งจะแสดงบทบาทและมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของบุคคลในครอบครัว

12
บทบาทและสถานภาพ แต่ละบุคคลแสดงออกในแต่ละกลุ่มที่เป็ นสมาชิกอยู่
คนหนึ่งอาจมีหลายบทบาท ซึ่งแต่ละบทบาทก็จะมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้อ แต่ละบทบาทจะ
แสดงสถานะทางสังคมอยู่ดว้ ยเป็ นสถานะที่สังคมยอมรับในตัวบุคคลนั้น ๆ ต้องตระหนักถึง
สัญลักษณ์ของสถานะ ในการทาการตลาด คนต้องการการยอมรับจากสังคมและพยายามแสดงออก
ถึงสถานะของตน
5.4 ปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมการซื้อของบุคคลได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยเฉพาะ
ของบุคคลด้วยเช่นกัน
อายุและขั้นของวงจรชีวิต พฤติกรรมและรสนิยมของบุคคลจะแตกต่างกันไปตาม
ช่วงอายุและขั้นของวงจรชีวิต
อาชี พ อาชี พมีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการบริ โภคของบุคคล นักการตลาดควร
ทาการศึกษาถึงพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มและพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสม
สภาพเศรษฐกิจของบุคคลประกอบด้วยรายได้ที่สามารถนาไปใช้ได้ สิ นทรัพย์และ
เงินออม หนี้ สิน รวมถึงทัศนคติดา้ นการออมเงินและการใช้จ่ายของบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ
นักการตลาดต้องศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจของบุคคล โดยเฉพาะสิ นค้าที่มีความอ่อนไหวต่อรายได้
รู ปแบบการดาเนิ นชีวิต ถึงแม้บุคคลจะมีอายุเท่ากัน อยูใ่ นวัฒนธรรมเดียวกัน มี
สถานะทางสังคมเหมือนกัน และทางานอาชีพเดียวกัน ก็อาจมีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
วิถีที่บุคคลใช้ในการดาเนิ นชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นความสนใจ การแสดงออกทั้งความคิดเห็นและการ
กระทาการนาเสนอผลิตภัณฑ์ควรพิจารณาถึงรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตของบุคคลด้วย บางครั้งอาจ
ต้องชี้นาถึงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กบั รู ปแบบการดาเนินชีวิต
บุคลิกลักษณะและแนวคิดของตนเอง ลักษณะเฉพาะของบุคคลจะส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคได้ บุคลิกลักษณะบ่งบอกได้จากความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความเป็ น
ผูน้ า ชอบต่อต้าน หรื อปรับตัวได้ดี ส่ วนแนวคิดของตนเองเป็ นวิธีที่บุคคลมองตนเองในแง่มุมที่
แตกต่างกัน ได้แก่ แนวคิดที่มองสิ่ งที่เป็ นตัวตนที่แท้จริ ง ซึ่งจะแตกต่างจากแนวคิดที่มองตนเองใน
อุดมคติ เป็ นสิ่ งที่อยากจะเห็นตัวเองสิ่ งที่เป็ น ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดที่คิดว่าคนอื่นมองตนเอง
5.5 ปั จจัยด้านจิตวิทยา ทางเลือกในการซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปั จจัยหลัก
ทางจิตวิทยา 4 ประการคือ
การกระตุน้ เร้า ความต้องการของบุคคลมีความหลากหลายและอาจเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน
ความต้องการต่าง ๆ จะยังไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการกระทาในทันที
เพียงแต่ก่อให้เกิดความรู ้สึกตึงเครี ยด ดังนั้นนักการตลาดต้องสร้างการกระตุน้ เพื่อให้เกิดการกระทา
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การรับรู ้ ผูท้ ี่ได้รับการกระตุน้ จะพร้อมที่จะแสดงออก การแสดงออกในรู ปแบบไหน
ขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ของบุคคล การรับรู ้เป็ นกระบวนการเลือก จัดการและแปลข้อมูลที่เป็ นปั จจัย
นาเข้า ซึ่งส่ งผลให้การรับรู ้ของบุคคลต่อสิ่ งเดียวกันแตกต่างกันไป เนื่องจากระบวนการในการรับรู ้
ที่แตกต่างกัน
การเรี ยนรู ้ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แสดงว่าไม่เกิดการเรี ยนรู ้ ในทางตรงกัน
ข้าม ถ้าเกิดพฤติกรรมแสดงว่าเกิดการเรี ยนรู ้ สามารถสร้างการเรี ยนรู ้ให้บุคคลได้โดยใช้แรงขับดัน
สิ่ งกระตุน้ สิ่ งชี้นา การตอบสนอง การบังคับ
ความเชื่อและทัศนคติ มาจากการเรี ยนรู ้ของบุคคลที่มีการปลูกฝังมาระยะเวลาหนึ่งจาก
สภาพแวดล้อมและสังคมที่บุคคลอยูร่ ่ วมกันเป็ นส่ วนใหญ่ เช่นครอบครัว วัฒนธรรม ศาสนา ซึ่งมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมในการดารงชี วิตและพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค และความเชื่ อและ
ทัศนคติเปลี่ยนแปลงยาก (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 32-37)
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
- ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
- ปัจจัยด้านสังคม
- ปั จจัยส่ วนบุคคล

สิ่ งเร้า (Stimulus = S)
สิ่ งเร้าทางการตลาด สิ่ งเร้าอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์

เศรษฐกิจ

ราคา

เทคโนโลยี

การจัดจาหน่าย

การเมือง

การส่ งเสริ มการขาย วัฒนธรรม
ฯลฯ

- ปัจจัยด้านจิตวิทยา

การตอบสนอง (Response = R)
การเลือกผลิตภัณฑ์
การเลือกตราผลิตภัณฑ์

กล่องดา

การเลือกผูข้ าย

กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรับรู ้ปัญหา

เวลาในการซื้ อ

การค้นหาข้อมูล

ปริ มาณการซื้ อ

การประเมินทางเลือก
การตัดสิ นใจซื้ อ
ปริ มาณการซื้ อ

ภาพที่ 2 แสดงรู ปแบบพฤติกรรมของผูซ้ ้ือ
ที่มา: ฉัตยาพร เสมอใจ . พฤติกรรมผู้บริโภค (กรุ งเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชัน่ , 2550), 38.
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1.4 แนวคิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ (Decision Process) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากสองทางเลื อ กขึ้ นไป พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภคจะพิ จ ารณาในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
กระบวนการตัดสิ นใจทางด้านจิตใจและพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้ อถือเป็ นกิจกรรมด้านจิตใจ
และทางกายภาพ ซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง กิจกรรมเหล่านี้ ทาให้เกิดการซื้ อ และพฤติกรรม
การซื้ อ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อประกอบด้วย ขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอน (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2547 : 81)
การตอบสนองของผูซ้ ้ือ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค หรื อ
ผูซ้ ้ือ ผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice)
2. การเลือกตราสิ นค้า (Brand Choice)
3. การเลือกผูข้ าย (Dealer Choice)
4. การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing)
5. การเลือกปริ มาณการซื้อ (Purchase Amount)
ขั้ น ตอนของกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภค ประกอบไปด้ ว ยขั้ น ตอน
ดังต่ อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรับรู ้ถึงความต้องการ ( Need Recognition) หรื อ การรับรู ้ปัญหา
(Problem Recognition) การที่บุคคลรับรู ้ถึงความต้องการภายในของตน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรื อเกิด
จากสิ่ งกระตุน้ เช่น ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่ งรวมถึง
ความต้องการของร่ างกาย (Physiological Needs) และความต้องการที่เป็ นความปรารถนา
(Aegvired Needs) อันเป็ นความต้องการทางด้านจิตวิทยา ( Physiological Needs) สิ่ งเหล่านี้เกิดขึ้น
เมื่ อ ถึ ง ระดับ หนึ่ ง จะกลายเป็ นสิ่ ง กระตุ ้น บุ ค คล จะเรี ย นรู ้ ถึ ง วิ ธี ที่ จ ะจัด การกับ สิ่ ง กระตุ ้น จาก
ประสบการณ์ในอดีต ทาให้เขารู ้วา่ จะตอบสนองสิ่ งกระตุน้ อย่างไร
งานที่สาคัญของนักการตลาดในขั้นกระตุน้ ความต้องการนี้มี 2 ประการ คือ 1) นักการ
ตลาดต้องเข้าใจสิ่ งกระตุน้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค 2) แนวความคิดการกระตุน้
ความต้องการ นักการตลาดระลึกว่าระดับความต้องการสาหรับผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
นักการตลาดต้องสามารถจัดเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้านจังหวะเวลาเพื่อกระตุน้ ความต้องการ
ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุน้ มากพอ
และสิ่ งที่สามารถสนองความต้องการอยู่ใกล้กบั ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะดาเนิ นการเพื่อให้เกิดความ
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พอใจทันที ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลซึ่ งผูบ้ ริ โภคแสวงหา และ
อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลือกแหล่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ
1. แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ ครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนบ้าน, คนรู ้จกั ฯลฯ
2. แหล่งการค้า (Commercial Sources) ได้แก่ การจัดแสดงสิ นค้า, การโฆษณา,
พนักงานขาย, ตัวแทนการขาย, การบรรจุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ
3. แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ สื่ อมวลชน, องค์การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
4. แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources)
5. แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ได้แก่ หน่วยงานที่สารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์
หรื อหน่วยวิจยั ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผูบ้ ริ โภคในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้
ข้อมูลมาแล้วจากขั้นตอนที่ 2 ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ นักการ
ตลาดจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ ถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ผูบ้ ริ โภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการ
ประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่ายและไม่ใช่กระบวนการเดียวที่ใช้กบั ผูบ้ ริ โภคทุกคน และไม่ใช่เป็ นผูซ้ ้ือคน
ใดคนหนึ่งในทุกสถานการณ์ การซื้อกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค มีดงั นี้
1. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product Attributes) กรณี น้ ีผบู ้ ริ โภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ว่ามี
คุณสมบัติอะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ งจะมีคุณสมบัติกลุ่มหนึ่ ง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ในความรู ้สึกของผูซ้ ้ือสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน
2. ผูบ้ ริ โภคจะให้น้ าหนักความสาคัญ สาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน นักการ
ตลาดต้องพยายามค้นหาจุดแตกต่างกัน
3. ผูบ้ ริ โภคมีการพัฒนา ความเชื่ อถือเกี่ยวกับตราสิ นค้า เนื่ องจากความเชื่ อถือของ
ผูบ้ ริ โภคขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคและความเชื่อถือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงได้
เสมอ
4. ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในการเลือกตราสิ นค้าโดยจะผ่านกระบวนการประเมินผลเริ่ มต้น
ด้วยการกาหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 4 การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase Decision) จากกระประเมินผลพฤติกรรมใน
ขั้นตอนที่ 3 จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคกาหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็ นทางเลือกโดยทัว่
ๆ ไป ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด หลังจากประเมินเลือก (Evaluation of
Alternative) ก่อนที่จะเกิดความตั้งใจซื้ อ (Purchase Intention) และเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase
Decision)

16
ขั้นตอนที่ 5 ความรู ้สึกภายหลังการซื้อ (Post Purchase Feeling) หลังจากซื้อและ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรื อไม่พอใจผลิตภัณฑ์
ซึ่งนักการตลาดจะต้องพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผูบ้ ริ โภคภายหลังการซื้อ
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า ปั จจัยเหล่านี้ มีผลกระทบต่อกระบวนการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ อย่างไร ก็จ ะสามารถปรั บ กลยุท ธ์ก ารตลาดให้สอดคล้องกับ ตลาดเป้ าหมาย และ
พฤติกรรมในการซื้อของผูบ้ ริ โภคได้ ในการปรับกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคนั้น ๆ กลยุทธ์ที่สาคัญ คือ การจัดส่ วนประสมการตลาด
การรับรู้ถึง

การค้นหา

การ

การ

ความรู้สึก

ความ

ข้อมูล

ประเมินผล

ตัดสิ นใจซื้ อ

ภายหลังการ

ต้องการ

ทางเลือก

ซื้ อ

ปัญหา

ภาพที่ 3 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ (Decision Process)
ที่มา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม่ (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั ธีระฟิ ล์ม
และไซเท็กซ์ จากัด, 2541), 86.
จากแนวคิดและทฤษฏี เกี่ ยวกับพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคที่ ไ ด้กล่ าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคลที่สะท้อนการกระทา
ของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและการใช้สินค้า หรื อบริ การโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนที่
ผูบ้ ริ โภคต้องมี การตัดสิ น ใจทั้งก่ อนและหลัง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพอใจและความต้องการของ
ผู ้บ ริ โภคด้ว ย และ ปั จ จัย ทั่ว ไปของผู ้ป ระกอบการ ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความต้อ งการซื้ อ นั้ นจะ
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จะนาแนวคิด
ดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบสอบถามเพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึ กษาถึงปั จจัยที่ ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร

2. แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
2.1 ความหมายของส่ วนประสมทางการตลาด

17
สุ วสา ชัยสุ รัตน์ (2537 : 30-37) กล่าวว่า ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ใน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทุ ก ประเภทจะมี ปั จ จัย ต่ า ง ๆ มากระทบการท างาน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การ
ดาเนินงานทางการตลาด จะมีปัจจัย 2 อย่าง คือ ปัจจัยภายในของกิจการ (Internal Factors) ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูป้ ระกอบการสามารถควบคุมให้เป็ นไปตามนโยบายของกิ จการ คือ ส่ วนประสมการตลาด
ปั จจัยภายนอก (External Factors) ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของกิจการไม่สามารถ
ควบคุมได้ ดังนั้น ต้องปรับปั จจัยภายในให้สอดคล้องกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง คู่แข่งขัน วัฒนธรรม กฎหมาย และเทคโนโลยี
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2547 : 112) กล่าวว่า ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึ ง กลุ่ ม ของเครื่ องมื อ การตลาด ซึ่ งธุ ร กิ จ ใช้ร่ ว มกัน ในการวางกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด คือการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค เครื่ องมื อการตลาดสี่
ประการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place or Distribution)
และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ซึ่งเรี ยกสั้น ๆ ว่า 4 P’s
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 13-14) กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาดหมายถึงแผนเกี่ยวกับการ
คัดเลือกตลาดเป้ าหมาย การตั้งวัตถุประสงค์ทางการตลาดเป็ นการพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาด
เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย กุญแจที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จคือต้องทาความเข้าใจ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค รวมถึงพฤติกรรมที่สังเกตได้ เช่น จานวนหน่วยที่ซ้ือ ซื้อเมื่อไหร่ ซื้อกับใคร
โดยใคร และบริ โภคอย่างไร นอกจากนั้น ยังรวมถึงตัวแปรที่สังเกตไม่ได้อีก เช่น ค่านิยม ความ
ต้องการ การรับรู ้ว่าผูบ้ ริ โภคมีข่าวสารอะไรในความทรงจามีวิธีดาเนิ นการกับข่าวสารอย่างไร
ประเมินทางเลือกอย่างไร และรู ้สึกเกี่ยวกับความเป็ นเจ้าของและใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างไร
จากความหมายส่ วนผสมของการตลาดข้างต้น จึงสรุ ปได้ว่า ส่ วนผสมทางการตลาด
หมายถึง องค์ประกอบทั้งสี่ ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place
or
Distribution)
และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ซึ่ งเรี ยกสั้น ๆ ว่า 4 P’s ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนิ นการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค
2.2 ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
การดาเนินงานทางการตลาด มีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดหรื อวางแผนงาน
การตลาดอยู่ 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 เป็ นปั จจัยภายในของกิจการ ซึ่ งกิจการสามารถจะควบคุมได้ กาหนดได้
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารในกิ จการได้ และทุก ๆ กิจการจะต้องมี
ปัจจัยที่ควบคุมได้กลุ่มนี้ จะหลีกเลี่ยงหรื อขาดไปส่ วนใดส่ วนหนึ่งมิได้
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ประเภทที่ 2 เป็ นปั จจัยที่มีส่วนในการกาหนดองค์ประกอบต่าง ๆ รู ปแบบการจัด
ส่ วนประกอบของปั จจัยกลุ่มที่ 1 เป็ นปั จจัยที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ แต่ตอ้ งมีความสัมพันธ์
ด้ว ยเมื่ อต้องการทาธุ รกิ จ ได้แ ก่ สภาพแวดล้อมต่ าง ๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิ จ กฎหมาย คู่แ ข่งขัน
ทรัพยากร ต่าง ๆ
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินงาน
ทางการตลาด เป็ นปั จจัยที่ กิจการสามารถควบคุมได้ กิ จการธุ รกิ จจะต้องสร้ างส่ วนประสมทาง
การตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
ส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด
จาหน่าย (Place or Distribution) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เราสามารถเรี ยกส่ วน
ประสมการตลาดได้อีกอย่างหนึ่งว่า 4 P’s ส่ วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่
ละตัวมีความสาคัญเท่าเทียมกัน แต่ข้ ึนอยูก่ บั ผูป้ ระกอบการแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน้ าหนัก
ที่ P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของเป้ าหมายทางการตลาด คือ
ผูบ้ ริ โภค
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
คอตเลอร์ (Kotler, 1994 : 8) ได้ให้ความหมาย ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่นาเสนอกับ
ตลาดเพื่อความสนใจ (Attention) ความอยากได้ (Acquisition) การใช้ (Using) หรื อการบริ โภค
(Consumption) ที่สามารถตอบสนองความต้องการหรื อความจาเป็ น
เอทเซล และสแตนตัน (Etzel and Stanton, 1997 : 11) ได้ให้ความหมาย ผลิตภัณฑ์ว่า
หมายถึง กลุ่มของสิ่ งของสิ่ งที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตนที่สามารถสนองความพอใจของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งอาจ
รวมถึงสี การบรรจุหีบห่ อ คุณภาพ ราคา ชื่อเสี ยง ตรายี่ห้อ บริ การ ผลิตภัณฑ์ จึงอาจเป็ นตัวสิ นค้า
บริ การ ความคิด สถานที่ องค์กร หรื อบุคคล
จากความหมายเหล่านี้ จะเห็นว่าสิ่ งสาคัญสาหรับผลิตภัณฑ์ คือ ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของผูซ้ ้ื อ ดังนั้น จึงถือว่าธุรกิจจะขายผลประโยชน์ตวั ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ตวั
ผลิตภัณฑ์อย่างเดียว หรื อกล่าวได้ว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองความจาเป็ นหรื อความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่ งที่สัมผัส
ได้ และสัมผัสไม่ได้ เช่ น บรรจุ ภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและชื่ อเสี ยงของผูข้ าย
ผลิตภัณฑ์อาจเป็ นสิ นค้า บริ การ สถานที่ บุคคล หรื อความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตน
หรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์กร หรื อบุคคล
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
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1.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์
บูน และเคอทซ์ (Boone and Kurtz, 1998 : 2) จัดประเภทของผลิตภัณฑ์เป็ น 2
กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์บริ โภค และผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจหรื ออุตสาหกรรม
1 ผลิตภัณฑ์บริ โภค (Consumer Product) หมายถึง สิ นค้าหรื อบริ การที่ซ้ื อโดย
ผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย (Final Consumer) ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ประกอบด้วย
1.1 ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ (Convenience Product) หมายถึง สิ นค้าหรื อบริ การ
ที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้อบ่อยครั้ง ซื้อกะทันหันและใช้ความพยายามในการซื้อน้อย เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี
ความสาคัญ คือ ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้เป็ นอย่างดีในผลิตภัณฑ์ที่ตนต้องการก่อนที่จะไปซื้อ
เป็ นสิ นค้าที่ผซู ้ ้ือใช้ความพยายามในการซื้อน้อย
มักเป็ นสิ นค้าที่ใช้ทดแทนกันได้
โดยทัว่ ไปผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อจะมีราคาต่าและมีการซื้อบ่อยครั้ง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสมัยนิยม
1.2 ผลิตภัณฑ์เลือกซื้ อ (Shopping Product) หมายถึง สิ นค้าหรื อบริ การที่
ผูบ้ ริ โภคต้องมีการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติดา้ นต่าง ๆ เช่น คุณภาพ สี ราคา รู ปแบบ จากผูข้ ายหลาย
รายก่อนตัดสิ นใจซื้อ ตัวอย่างสิ นค้าประเภทนี้ ได้แก่ เสื้ อผ้า รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋ า รองเท้า
1.3 ผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ (Specialty Product) หมายถึง สิ นค้าหรื อบริ การที่มี
ลักษณะเป็ นเอกลักษณ์ หรื อมีตราที่มีชื่อเสี ยง ซึ่งเป็ นเหตุให้ผซู ้ ้ื อเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในการ
ซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคมีความภักดีในตรายี่ห้อสู ง ดังนั้นจึงเต็มใจที่จะใช้เวลาและ
ความพยายามในการซื้ อสิ นค้านั้นมาก เช่น เครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับที่มีราคาสู ง อาหารเสริ ม
เครื่ องเสี ยง เครื่ องมือถ่ายรู ป รถยนต์คนั ใหม่
1.4 ผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อ (Unsought Product) หมายถึง สิ นค้าหรื อบริ การที่
ผูบ้ ริ โภคอาจรู ้จกั หรื อไม่กไ็ ด้ และไม่เคยคิดจะซื้อ
2 ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจหรื ออุตสาหกรรม (Business Industrial Goods) เป็ นสิ นค้า
ที่ผบู ้ ริ โภคที่ผซู ้ ้ือ ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต และเพื่อใช้ในการบริ การ หรื อการดาเนินงานของกิจการ
เช่น วัตถุดิบ เครื่ องจักร ซึ่ งเป็ นสิ นค้าอุตสาหกรรมมีการจัดประเภทเป็ น 2 ประเภท คือ สิ นค้า
ประเภททุน และวัตถุดิบและชิ้นส่ วนประกอบ
การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และ (หรื อ) ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation)
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2. องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่ น
ประโยชน์ พื้นฐาน รู ปลักษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้า ฯลฯ
3. การกาหนดตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็ นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้ าหมาย
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่
และปรับปรุ งให้ดีข้ ึน (New and Improved) ซึ่งต้องคานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ดียงิ่ ขึ้น
1.2 ราคา (Price)
เมื่อมีการกาหนดผลิตภัณฑ์และบริ การตามความต้องการของตลาดเป้ าหมายแล้ว
เจ้าของธุรกิจจะต้องมีการกาหนดราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ นักวิชาการได้ให้ความหมายของราคาไว้ดงั นี้
วิเชียร์ วงศ์ณิชชากุล และคณะ (2540 : 57) ให้ความหมายของราคา หมายถึง คุณค่า
ผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ซึ่ งเป็ น ต้นทุนของลูกค้าที่ผบู ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value)
กับราคา (Price) ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นในการปรั บราคาขาย
ผูป้ ระกอบการจะต้องคานึงถึงปัจจัยหลายด้านต่าง ๆ ประกอบกัน
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ และคณะ (2547 : 19) ได้อธิบายว่า ราคา หมายถึง มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน อันเป็ นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าในการตัดสิ นใจซื้อผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบ
ระหว่างมูลค่า (Value) กับราคาของผลิตภัณฑ์ ถ้ามูลค่าสู งกว่าหรื อเหมาะสมกับราคาลูกค้าก็จะ
ตัดสิ นใจซื้อ
เมื่อธุรกิจได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ ึนมา สิ่ งสาคัญที่ธุรกิจจะต้องดาเนินการต่อไป
คือ กาหนดราคาที่เหมาะสมให้กบั ผลิตภัณฑ์ที่จะนาไปเสนอขายก่อนที่จะกาหนดราคาสิ นค้า ธุรกิจ
ต้องมีเป้ าหมายว่าจะตั้งราคาเพื่อต้องการกาไร หรื อเพื่อขยายส่ วนถือครองตลาด (Market Share)
หรื อเพื่อเป้ าหมายอย่างอื่น อีกทั้งต้องมีการใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะทาให้เกิดการยอมรับจาก
ตลาดเป้ าหมาย และสู ้กบั คู่แข่งขันได้ในการแข่งขันในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่
คู่แ ข่งขัน นามาใช้ได้ผลรวดเร็ วกว่าปั จ จัย อื่ น ๆ เช่ น การลดราคา หรื ออาจตั้งราคาสิ น ค้าให้สูง
สาหรับสิ นค้าที่มีลกั ษณะพิเศษในตัวของมันเอง เพื่อแสดงภาพพจน์ที่ดี อาจใช้ผลทางจิตวิทยามา
ช่วยเสริ มการตั้งราคา การตั้งราคาสิ นค้าอาจมีนโยบายการให้สินเชื่อหรื อนโยบายการให้ส่วนลดเงิน
สด ส่ วนลดการค้าหรื อส่ วนลดปริ มาณ ฯลฯ นอกจากนั้นธุ รกิ จจะต้องคานึ งถึงกฏข้อบังคับทาง
กฏหมายที่จะมีผลกระทบต่อราคาด้วย
1.3 การจัดจาหน่ าย (Place of Distribution)
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เมื่อธุ รกิจสามารถกาหนดราคาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การแล้ว จึงต้อง
วางแผนเพื่อนาสิ นค้าหรื อบริ การนั้นออกจาหน่าย ด้วยช่องทางการจัดจาหน่ายที่เหมาะสม ซึ่งมีผใู ้ ห้
ความหมายของการจัดจาหน่ายไว้ดงั นี้
คอตเลอร์ และ เคลเลอร์ (Kotler and Keller, 2006 : 432) ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายและกระจายสิ นค้า (Place) ด้วยข้อเท็จจริ งที่ผผู ้ ลิตส่ วนใหญ่ไม่ได้ขายสิ นค้าโดยตรงให้กบั
ผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย แต่ระหว่างผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภคมีกลุ่มคนกลางที่เข้ามาช่วยทา หน้าที่ต่าง ๆ กลุ่ม
คนกลางเหล่านี้ ประกอบกันเป็ นช่องทางการตลาด ซึ่ งบางครั้งเรี ยกว่าช่องทางการค้าหรื อช่อง
ทางการจัดจาหน่าย ประเภทคนกลางแบ่งได้เป็ น 1.) พ่อค้า เช่นร้านค้าปลีก และ ค้าส่ ง ทาหน้าที่ซ้ือ
สิ นค้ามาไว้ในครอบครอง และขายต่อไป 2.) ตัวแทน เช่นนายหน้า ตัวแทนผูผ้ ลิต ตัวแทนขาย ทา
หน้าที่หาลูกค้า เจรจาต่อรองกับลูกค้าแทนผูผ้ ลิตโดยไม่ได้ซ้ือสิ นค้าไว้ในครอบครอง 3.) ผูอ้ านวย
ความสะดวก เช่นบริ ษทั ขนส่ ง คลังสิ นค้าอิสระ ธนาคารบริ ษทั โฆษณาทาหน้าที่อานวยความ
สะดวกเพื่อให้กระบวนการจัดจาหน่ ายดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น ช่ องทางการตลาดจึงเป็ นกลุ่มของ
องค์กรอิ สระที่ เข้ามาเกี่ ยวข้องในกระบวนการที่ จะทาให้สินค้าและบริ การถึ งมือผูบ้ ริ โภคอย่าง
เหมาะสม การตัดสิ นใจเลือกช่องทางการตลาดเป็ นการตัดสิ นใจที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่ งของกิจการ
ทั้งนี้ เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการตัดสิ นใจส่ วนประสมทางการตลาดอื่น ๆ การตัดสิ นใจเลือก
ช่องทางการตลาดเป็ นภาระผูกพันในระยะยาวจึงต้องให้ความสาคัญ
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ และคณะ (2547 : 20) ได้อธิบายว่าการจัดจาหน่าย หมายถึง
โครงสร้ างของช่ องทาง ซึ่ งประกอบด้วยสถาบันและกิ จกรรมในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยัง
ตลาดโดยสถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายก็คือ สถาบันทางการตลาด ส่ วนกิจกรรมใน
การกระจายสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง
การจัดจาหน่ ายแบ่งกิจกรรมออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ช่องทางการจัดจาหน่ ายสิ นค้า
(Channel of Distribution) เน้นการศึกษาถึงชนิ ดของช่องทางการจาหน่ าย ว่าจะใช้วิธีการขายสิ นค้า
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยตรง หรื อการขายสิ นค้าผ่านสถาบันคนกลางต่าง ๆ บทบาทของสถาบันคนกลาง
ต่าง ๆ เช่ น พ่อค้าส่ ง (Wholesalers) พ่อค้าปลี ก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง ( Agent
Middleman) ที่ มีต่อตลาด อี กส่ วนหนึ่ งของกิ จกรรมการจัดจาหน่ ายสิ นค้า คือ การแจกตัวสิ นค้า
(Physical
Distribution)
การกระจายสิ น ค้าเข้าสู่ ตวั ผูบ้ ริ โภค การเลื อกใช้วิธีก ารขนส่ ง
(Transportation) ที่เหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายตัวสิ นค้าสื่ อการขนส่ งได้แก่ การขนส่ งทางอากาศ
ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรื อ และ ทางท่อ ผูบ้ ริ หารการตลาดจะต้องคานึงถึงว่าจะเลือกใช้สื่ออย่าง
ใดถึงจะดีที่สุด โดยเสี ยค่าใช้จ่ายต่าและสิ นค้านั้นไปถึงลูกค้าทันเวลา ขั้นตอนที่สาคัญอีกประการ
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หนึ่งในการแจกจ่ายตัวสิ นค้า คือ ขั้นตอนของการจัดเก็บรักษาสิ นค้า (Storage) เพื่อรอการจาหน่าย
ให้ทนั เวลาที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
1.4 การส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
ธุรกิจจะต้องมีการส่ งเสริ มการขายการโฆษณา พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์
การตลาดทางตรง โดยต้องพิจารณาว่าจะสื่ อสารอะไร อย่างไร กับใคร ด้วยความถี่เท่าไร เพื่อให้
เข้าถึงตลาดเป้ าหมาย เพื่อการแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูล เตือนความจา และกระตุน้ ให้เกิดความ
ต้องการและซื้อสิ นค้า ธุรกิจจะต้องทาการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่งมีผใู ้ ห้ความหมายอของการส่ งเสริ ม
การตลาดไว้ดงั นี้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2543 : 150-154) ได้อธิบายว่า การส่ งเสริ มการตลาด
เป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ
การติดต่อสื่ อสารที่สาคัญ เช่น การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่ งเสริ มการตลาด การ
ให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง เป็ นต้น
คอตเลอร์ และ เคลเลอร์ (Kotler and Keller, 2006 : 496) ได้ให้ความหมาย การ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ไว้ว่า การสื่ อสารทางการตลาด คือการที่กิจการพยายามที่จะสื่ อสาร
ข้อมูลข่าวสาร โน้มน้าวใจและพยายามกระตุน้ เตือนให้กลุ่มเป้ าหมายยังคงจดจาและระลึกถึง
ผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้าของกิจการ ไม่วา่ จะเป็ นการสื่ อสารทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตาม การสื่ อสาร
ทางการตลาดถือเป็ นตัวแทนของตราสิ นค้าที่สามารถพูดคุย รวมทั้งสามารถสร้างสัมพันธภาพกับ
ผูบ้ ริ โภคได้ หน้าที่อนั หลากหลายของการสื่ อสารทางการตลาด ได้แก่ เป็ นผูบ้ อกรายละเอียด
เกี่ยวกับการใช้สินค้า ไม่ว่าจะเป็ นวิธีการใช้สินค้า เหตุผลที่ตอ้ งใช้ ใครที่ควรใช้ ใช้ที่ไหน ใช้เมื่อไร
เป็ นต้น นอกจากนี้ การสื่ อสารทางการตลาดยังเป็ นผูเ้ ชื่อมโยงตราสิ นค้าไปสู่ ผบู ้ ริ โภคผ่านสถานที่
งานแสดงสิ นค้า เพื่อให้เกิดประสบการณ์ ความรู ้สึก และรับรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับตราสิ นค้า

ปัจจัยเฉพาะทางการตลาดภายใต้ แต่ ละ P ดังแสดงในภาพที่ 4 การตัดสิ นใจเรื่องส่ วนประสมทาง
การตลาดจะต้ องทาเพือ่ กระตุ้นช่ องทางการค้ าตลอดจนผู้บริโภคคนสุ ดท้ าย

ส่ วนประสมทาง
ตลาด
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ผลิตภัณฑ์
ช่ องทางการจั ด
จาหน่ าย
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และกระจายสิ นค้ า
คุณภาพ
ช่องทางการจัด
จาหน่าย
การออกแบบ
การเลือกสรรคน
กลาง
คุณลักษณะ
ทาเลที่ต้ งั
ตราสิ นค้า
คลังสิ นค้า
บรรจุภณ
ั ฑ์
ราคา
การส่ งเสริมการตลาด การขนส่ ง
ขนาด
ราคาตามป้ าย
การส่ งเสริ มการขาย
บริ การ
ส่ วนลด
การโฆษณา
การรับประกันสิ นค้า
ข้อตกลงการจ่ายเงิน
พนักงานขาย
การรับคืนสิ นค้า
ระยะเวลาในการชาระเงิน การประชาสัมพันธ์
เงื่อนไขการให้สินเชื่อ การตลาดทางตรง
ภาพที่ 4 แสดงองค์ประกอบ 4P ของส่ วนประสมทางการตลาด
ที่มา: แปลจาก Kotler and Keller, The Four P Components

of the Marketing Mix (New

Jersey: Prentice Hall, 2006), 19.

ภาพที่ 4 แสดงการเตรี ยมส่ วนประสมของข้อเสนออันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ บริ การและ
ราคา จากนั้นใช้ส่วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดอย่างให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด อันได้แก่ การ
ส่ งเสริ มการขาย การโฆษณา การใช้พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการตลาดทางตรง
ทั้งหลายเพื่อให้เข้าถึงช่องทางการค้าและลูกค้าเป้ าหมาย
ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด
ส่ วนประสมของ
กิจการ

ผลิตภัณฑ์
บริ การ
ราคา

การโฆษณา
การส่ งเสริ มการขาย
งานแสดงสิ นค้า
การประชาสัมพันธ์
การตลาดทางตรง
การขายตรงผ่านพนักงาน

ช่องทาง
กระจาย
สิ นค้า

ตลาด
เป้ าหมาย
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ภาพที่ 5 แสดงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ที่มา: แปลจาก Kotler and Keller, The Four P Components of the Marketing Mix (New Jersey:
Prentice Hall, 2006), 19.
ส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) แสดงถึงมุมมองจากผูข้ ายซึ่งใช้เป็ นเครื่ องมือกระตุน้
ผูซ้ ้ือส่ วนทางด้านมุมมองของผูซ้ ้ือ เครื่ องมือทางการตลาดถูกออกแบบเพื่อส่ งมอบประโยชน์ให้แก่
ลูกค้า Robert Lauterborn แนะนา ว่า 4Ps ในมุมมองของผูข้ ายจะสะท้อนถึง 4Cs ในมุมมองของผู ้
ซื้อ
4Ps

4Cs

Product (ผลิตภัณฑ์)

Customer Solution (ตอบโจทย์ความต้องการให้ลูกค้า)

Price (ราคา)

Customer Cost (ต้นทุนของลูกค้า)

Place (ช่องทางการจัดจาหน่าย)

Convenience (ความสะดวก)

Promotion (การส่ งเสริ มการตลาด)

Communication (การติดต่อสื่ อสาร)

บริ ษทั ที่จะประสบความสาเร็ จและเป็ นที่หนึ่ งได้น้ นั ต้องสามารถเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าด้วยความประหยัด สะดวกและมีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิผล
จากแนวคิด เกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า ส่ วน
ประสมทางการตลาด เป็ นตัวแปรทางการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และ การส่ งเสริ มการตลาด ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จะนาแนวคิด
ดังกล่าวมาใช้ในการกาหนดกรอบแนวคิดและออกแบบสอบถามเพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาถึง
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สุ ข ภัณ ฑ์ ข อง บริ ษัท คาสวา จ ากัด ของผู ้บ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. ความรู้เกีย่ วกับสุ ขภัณฑ์
3.1 ความหมาย และประเภทของเครื่องสุ ขภัณฑ์
เครื่ องสุ ขภัณฑ์เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งในอุตสาหกรรมเครื่ องปั้นดินเผาที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมรม พ .ศ. 2503 เป็ นอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงใหญ่ซ่ ึง
ได้จากการนาดินและหิ นต่าง ๆ มาบดผสมกับน้ าทาเป็ นเนื้อดิน แล้วนาไปขึ้นรู ปโดยวิธีการหล่อใน
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แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ เผาด้วยเตาอุโมงค์ดว้ ยอุณหภูมิ 8,000-12,000 องศาฟาเรนไฮต์โดยใช้
น้ ามันเตาหรื อแก๊สเป็ นเชื้อเพลิง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแกร่ งทรงตัวอยูไ่ ด้ สาหรับใน
ประเทศไทยมีผสู ้ นใจตั้งโรงงานผลิตเครื่ องสุ ขภัณฑ์ข้ ึนตั้งแต่ปี พ .ศ. 2511 และเริ่ มทาการผลิตได้
เมื่อปี พ.ศ.2513 ต่อมาได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการใช้เครื่ องสุ ขภัณฑ์กนั อย่างแพร่ หลาย
ในระยะแรก เป็ นการผลิตเพื่อทดแทนการนา เข้า แต่ในปัจจุบนั นอกจากจะสามารถผลิตได้เพียงพอ
กับความต้องการในประเทศแล้วยังเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สาคัญที่นารายได้เข้าสู่ประเทศอีกด้วย
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แบ่งชนิดและประเภทของเครื่ องสุ ขภัณฑ์ไว้
ดังนี้
1. เอิร์ทเธนแวร์ (Earthenware) เป็ นเครื่ องสุ ขภัณฑ์ที่มีเนื้อทึบแสง คุณภาพสิ นค้าปาน
กลางเนื่องจากน้ าซึมค่อนข้างสู งประมาณร้อยละ 10 และเผาด้วยอุณหภูมิประมาณ 8,000 องศาฟา
เรนไฮต์ ซึ่ งสุ ขภัณฑ์ประเภทนี้ จะเผาที่อุณหภูมิต่ากว่าแบบที่ 2 ทั้งนี้ เพราะผูผ้ ลิตต้องการที่จะลด
ต้นทุนความสูญเสี ยและต้นทุนทางการผลิต เช่นลดค่าเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ
2. วิเทรี ยสไชนา (Vitreous China) เป็ นเครื่ องสุ ขภัณฑ์ที่มีเนื้อคล้ายแก้ว สิ นค้าคุณภาพ
ดีเนื้อของผลิตภัณฑ์จะแข็งแกร่ ง ให้ความคงทน แข็งแรง ไม่ดูดซึมสิ่ งสกปรกหรื อกลิ่นเนื่องจากมี
การดูดซึ มน้ าไม่เกินร้อยละ 0.5 และเผาด้วยอุณหภูมิสูงถึง 12,000 องศาฟาเรนไฮต์ สุ ขภัณฑ์
ประเภทนี้ได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคมาก
ประเภทของเครื่ องสุ ขภัณฑ์ สามารถจาแนกได้ตามนี้
1. โถส้วม (Closet) แบ่งเป็ น
1.1 โถส้วมแบบนัง่ ราบ
โถส้วมนัง่ ราบราดน้ า
โถส้วมนัง่ ราบแบบชักโครกที่ใช้ถงั พักน้า และแบบใช้กบั ฟลัชวาล์ว
1.2 โถส้วมแบบนัง่ ยอง
โถส้วมนัง่ ยองราดน้ า
โถส้วมนัง่ ยองแบบชักโครกที่ใช้ถงั พักน้ า และแบบใช้กบั ฟลัชวาล์ว
2. อ่างล้างหน้า (Lavatories) แบ่งเป็ น
2.1 อ่างล่างหน้าชนิดแขวน แบบแขวนลอย และแบบใช้ขาตั้งเคลือบ
2.2 อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์ แบบฝังบนเคาน์เตอร์ และแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
3. โถปัสสาวะ (Urinal and Bidet)
3.1 โถปัสสาวะชาย (Urinal)
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3.2 โถชาระหญิง (Bidet)
4. อุปกรณ์หอ้ งน้ า (Accessories) เช่น ที่วางสบู่ ที่ใส่ กระดาษชาระ
3.2 วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการผลิต
วัตถุดิบที่สาคัญที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ดินขาว (China clay) ดินเหนียว (Ball clay) หิ น
เขี้ยวหนุมาน หรื อ หิ นควอตซ์หรื อทรายแก้ว (Silica sand) หิ นฟันม้า (Feldspar) หิ นปูน ปูนพลา
สเตอร์ โซเดียมคาร์ บอเนต (Sodium carbonate) โซเดียมซิ ลิเกต (Sodium silicate) แบเรี ยม
คาร์บอเนต (Barium Carbonate) และน้ า
3.2.1 ดินขาว เป็ นวัตถุดิบที่สาคัญที่ใช้ในการผลิตเครื่ องปั้ นดินเผาทุกชนิด ดินขาว
ที่พบในประเทศมีอยู่ 2 ชนิด ซึ่งส่ วนประกอบมีความแตกต่างกันทางเคมี ดินขาวที่ใช้ทาครื่ องปั้ น
ดินเผาเป็ นดินขาวที่มีส่วนประกอบของอลูมิเนียมซิลิเกต (Aluminium silicate) ดินนี้ เมื่อผสมกับน้ า
แล้วมีความเหนียวพอขึ้นรู ปได้ และเมื่อเผาที่อุณหภูมิเกินกว่า 800 องศาเซลเซียส จะแข็งตัวคงรู ป
อยูไ่ ด้ดินขาวที่เหมาะสมสาหรับทาเครื่ องปั้ นดินเผาในประเทศไทยมีในภาคกลางและภาคใต้ แหล่ง
ที่สาคัญ ได้แก่ ลาปาง ดินขาวที่พบตามธรรมชาติจะมีแร่ ชนิดอื่น ๆ ปะปนอยูด่ ว้ ย ดังนั้น ก่อนที่จะ
นามาใช้จะต้องมีการล้างและตกแต่งเสี ยก่อน เพื่อที่จะแยกเอาแร่ ธาตุปนเปื้ อนต่าง ๆ ออกโดยเฉพาะ
แร่ เหล็ก
3.2.2 ดินดา หรื อดินเหนียว คือดินขาวที่เกิดจากการผุกร่ อนของหิ นที่ถูกน้ าหรื อฝน
พัดพามาทับถมกันนาน ๆ จนกลายเป็ นดินขาวเหนียว หรื อเป็ นดิน เมื่อนามาผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ
ทาให้เกิดความเหนียวและขึ้นรู ปได้ สาหรับอุตสาหกรรมเซรามิก ผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการเผาแล้วควรมี
สี ขาวหรื อขาวอมเทา หากดินดามีเหล็กออกไซด์ปนอยู่มาก ต้องนาไปแยกเหล็กออกไซด์ออก
เสี ยก่อน
3.2.3 หิ นเขี้ยวหนุมานหรื อหิ นควอตซ์หรื อทรายแก้ว ใช้ส่วนผสมของเนื้อดินและ
น้ ายาเคลือบ เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ งและทาให้เคลือบเป็ นมัน ในการนามาใช้ตอ้ งบดให้ละเอียด
เสี ยก่อน แหล่งทรายแก้วเช่น สงขลา ระยอง ตราด ส่ วนแหล่งหิ นควอตซ์ เช่น จันทบุรี ตราด ชลบุรี
3.2.4 หิ นฟั นม้า เป็ นสารประกอบของแอลคาไลน์อลูมิเนี ยมซิ ลิเกต (Alkali
aluminium silicate) ใช้ผสมในเนื้ อผลิตภัณฑ์เป็ นตัวลดจุดสุ กตัว ทาให้สุกเร็ วขึ้นหรื อผสมในน้ ายา
เคลือบ (glaze) เป็ นตัวลดจุดหลวมตัวของน้ ายาเคลือบ หิ นฟันม้าแต่ละแหล่งที่พบจะส่ วนประกอบ
ทางเคมีไม่เหมือนกับพบมากในจังหวัดตากและราชบุรี แต่เนื่องจากผูผ้ ลิตหิ นหิ นฟันม้าในประเทศ
ยังไม่สามารถผลิตสิ นค้าคุณภาพดี ได้ โรงงานผูผ้ ลิตเครื่ องสุ ขภัณฑ์ยงั ต้องนาเข้าหิ นฟั นม้าจาก
ต่างประเทศเช่น ฟิ นแลนด์ แคนาดา อินเดีย
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3.2.5 หิ นปูน มีอยู่ทุกภาคของประเทศและพบมากที่จงั หวัดสระบุรี ราชบุรี
นครสวรรค์ ใช้ผสมในน้ ายาเคลือบ
3.2.6 ปูนปลาสเตอร์ ใช้สาหรับทาแม่แบบและแบบหล่อผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวม
สัดส่ วนการใช้วตั ถุดิบสาหรับผลิตภัณฑ์เซรามิคจะสัดส่ วนปริ มาณการใช้วตั ถุดิบ ภายในประเทศ
ประมาณร้อยละ 80 และวัตถุดิบต่างประเทศประมาณร้อยละ 20 โดยสัดส่ วนของวัตถุดิบเหล่านี้
ขึ้นอยู่กบั สู ตรการผลิตของผูผ้ ลิต และประเภทของสิ นค้าของผูผ้ ลิตแต่ละราย จาเป็ นต้องนาเข้า
เพราะวัตถุดิบชนิ ดนี้ ในประเทศยังไม่มีคุณสมบัติที่ตรงกับที่ผผู ้ ลิตต้องการ โดยนาเข้าจากประเทศ
เยอรมนีและไต้หวัน
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3.3 กรรมวิธีการผลิต ดังแสดงในแผนภาพข้ างล่าง

ภาพที่ 6 แสดงกระบวนการผลิตสุ ขภัณฑ์เซรามิค
ที่มา: สานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, อิฐก่อสร้ างสามัญ (กรุ งเทพฯ : ม.ป.ท., 2546), 77.
ตารางที่ 2 คุณลักษณะของเครื่ องสุ ขภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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คุณลักษณะทีต่ ้ องการ
1. ลักษณะทัว่ ไป

ชนิดวิเทรียสไชนา
ต้องไม่มีรอยร้าว แตก ผิวที่
เคลือบต้องเป็ นมันมีสี
สม่าเสมอตรวจสอบตามวิธีที่
กาหนด
ทุกส่ วนต้องไม่นอ้ ยกว่า 6 มม.

ชนิดเอิร์ทเธนแวร์
ต้องไม่มีรอยร้าว แตก ผิวที่
เคลือบต้องเป็ นมันมีสีสม่า
เสมอ
และไม่บิดเบี้ยว
2. ความหนา
ทุกส่ วนต้องไม่นอ้ ยกว่า 7 มม.
การดูดซึมไม่เกินร้อยละ 5 ให้มี
ความหนาได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 มม.
3. ความลาดเอียง
มิติยอมให้ร้อยละ 5 และร้อยละ มิติยอมให้ร้อยละ 5 มุมยอมให้
2 ในระยะตั้งแต่ 75 มม. ขึ้นไป 3 องศา
มุมยอมให้ 3 องศา
4. การดูดซึมน้ า
แต่ละชิ้นไม่เกินร้อยละ 0.75
ผลเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 0.10
ผลเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 0.50
5. การราน
ต้องไม่มีรอยรานเมื่อทดสอบ ต้องไม่มีรอยรานเมื่อทดสอบ
6. ความทนทานต่อการ
ต้องไม่มีรอยเปรอะเปื้ อนหรื อ ต้องไม่มีรอยเปรอะเปื้ อนหรื อ
เปรอะ
หรื อรอยเผาไหม้ติดอยูเ่ มื่อ
หรื อรอยเผาไหม้ติดอยูเ่ มื่อ
เปื้ อนและการเผาไหม้
ทดสอบ
ทดสอบ
7. การทนทานต่อสารเคมี ต้องไม่ปรากฏผลเสี ยหายที่ผวิ
ต้องไม่ปรากฏผลเสี ยหายที่ผวิ
เคลือบเมื่อทดสอบ
เคลือบเมื่อทดสอบ
8. การทนทานต่อการ
ต้องไม่ปรากฏผลเสี ยหายใด ๆ ต้องไม่ปรากฏผลเสี ยหายใด ๆ
เปลี่ยนแปลง
9. โมดูลสั แตกร้าว
ไม่นอ้ ยกว่า 25 นิวตันต่อตาราง ไม่นอ้ ยกว่า 25 นิวตันต่อตาราง
มิลลิเมตร (350 กก. / ตร. ซม.) มิลลิเมตร (250 กก./ตร.ซม.)
10. ปริ มาณของตะกัว่ ใน เกินร้อยละ 5
เกินร้อยละ 5
น้ ายาเคลือบ
11. การชักโครกและการ ให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ชะล้าง
ที่มา: สานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, อิฐก่อสร้ างสามัญ (กรุ งเทพฯ : ม.ป.ท., 2546), 77.
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3.4 เทคโนโลยีการชาระล้าง
สาหรับระบบการชาระล้างของเครื่ องสุ ขภัณฑ์จะมีอยู่ 4 ระบบ คือ
1. Siphon Vortex เป็ นระบบการชาระล้างที่ใช้แรงดันน้ าจากหม้อน้ าไปวน เพื่อชาระ
รอบโถและสร้างให้เกิดกาลักน้ า และช่วยแรงดึงน้ าจากโถอีกทางหนึ่งซึ่งมีความพิเศษกว่าระบบอื่น
ๆ คือ เงียบปราศจากเสี ยงรบกวน ระบบ Siphon Vortex นี้จะลักษณะเป็ นสุ ขภัณฑ์ชิ้นเดียว (One
piece) ซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ว างต าแหน่ ง สิ น ค้าสาหรั บกลุ่ มผูบ
้ ริ โภคระดับสู งเนื่ องจากจุดเด่นของ
ระบบ คือความเงียบ
2. Siphon Jet เป็ นระบบการชาระล้างที่ใช้แรงดันน้ าจากหม้อน้ าไปวนชาระรอบโถแล
สร้างให้เกิดกาลักน้ า เพื่อช่วยแรงดึงน้ าจากโถอีกทางหนึ่ง ซึ่งการทางานจะเหมือนกับระบบ Siphon
Vortex จะแตกต่างกันตรงที่ความเงียบในการชาระล้าง ระบบ Siphon Jet นี้ ผูผ
้ ลิตจะใช้กบั
สุ ขภัณฑ์ขนาดกลางและเล็กบางรุ่ น
3. Wash down เป็ นระบบการชาระล้างที่ใช้แรงดันน้ าจากหม้อน้ าไปผลักดันและ
แทนที่น้ าในโถ ระบบนี้ผผู ้ ลิตจะใช้กบั สุ ขภัณฑ์นงั่ ราบที่มีหม้อน้ าขนาดเล็ก
4. Pail Flush เป็ นระบบการชาระล้างแบบราดน้ าธรรมดา ซึ่งระบบนี้จะใช้กบั สุ ขภัณฑ์
ขนาดเล็กประเภทนัง่ ราบราดน้ า และนัง่ ยอง
สาหรับเทคโนโลยีต่าง ๆ ในทุกระบบนี้ ผูผ้ ลิตรายใหญ่ทุกรายสามารถพัฒนาได้
เหมือน ๆ กัน ดังนั้นความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กบั ลักษณะรู ปแบบ และสี สันของ
ผลิตภัณฑ์เท่านั้น
4. งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
รสริ น เตโชวิศาล (2553) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อ
สุ ขภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
25-30 ปี มีขนาดครอบครัว 4-5 คน ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้ต่ากว่า 20,000 บาท อาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน ตาแหน่งพนักงานระดับปฏิบตั ิการ นิยมซื้อยีห่ อ้ คอตโต้ เพราะตัวผลิตภัณฑ์
สวยงาม และยีห่ อ้ เป็ นที่ยอมรับ ประเภทที่ซ้ือคือโถส้วมแบบนัง่ ราบ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุ ด ซึ่ง
สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ แหล่งที่มกั ซื้อคือร้านวัสดุตกแต่ง มีการวางแผน
และปรึ กษาคนในครอบครัวก่อนซื้อ และยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญกับส่ วนประสม
ทางการตลาดในระดับโดยรวมสู ง โดยด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความสาคัญมากที่สุด ในขณะที่ดา้ น
การส่ งเสริ มทางการตลาดมีระดับความสาคัญน้อยที่สุด สาหรับผลการทดสอบสมติฐานพบว่า ต่าง
เพศให้ระดับความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์ต่างกัน ต่างรายได้ให้ระดับความสาคัญด้านราคาต่างกัน ต่าง

31
อายุ และต่างรายได้ ให้ระดับความสาคัญด้านช่องทางการจัดจาหน่ายต่างกัน ส่ วนปั จจัยอื่น ๆ แหม
จะแตกต่ างกัน แต่ ไม่ ส่งผลให้ระดับความสาคัญของส่ ว นประสมทางการตลาดแตกต่ างกัน แต่
อย่างไร
ปิ ยนุช บุญเลิศ (2546) ได้ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้อสุ ขภัณฑ์ในร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ กรณี ศึกษาผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่าปั จจัย
สาคัญที่ผบู ้ ริ โภค คานึงถึงในการเลือกซื้อสุ ขภัณฑ์คือ คุณภาพของสิ นค้า ความทนทาน การบริ การ
หลังการขายและราคาของสิ นค้าเป็ นหลัก ส่ วนในการที่จะตัดสิ นใจเข้ามาเลือกซื้ อสุ ขภัณฑ์ใน
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั ความรู ้ในตัวสิ นค้าของพนักงานขาย การแนะนาสิ นค้าของ
พนักงานขาย การรับประกันราคาสิ นค้า การรับประกันสิ นค้าหลังการขาย และการบริ การให้
คาปรึ กษาออกแบบต่างๆ ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะยังไม่เคยเข้าไปเลือกซื้ อหรื อชมสิ นค้า
สุ ขภัณฑ์ แต่เมื่อจาเป็ นที่ตอ้ งซื้ อเพื่อทดแทนของเดิม จะตัดสิ นใจเข้ามาเลือกซื้ อในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ เพราะคุณภาพสิ นค้าและการบริ การที่มีอยูอ่ ย่างครบถ้วน และจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า รายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นที่มีต่อปั จจัยต่างๆมากที่สุดถึง 8 ปั จจัย
และเพศที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นที่มีต่อปั จจัยต่าง ๆ เพียง 2 ปั จจัย คือเรื่ องความเชื่อถือได้ของ
ผูผ้ ลิตและความสะดวกของที่จอดรถเท่านั้น
ปราการ กองแก้ว (2546) ได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของผูผ้ ลิ ต สุ ข ภัณ ฑ์ร ายใหญ่
กรณี ศึ ก ษาเฉพาะในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า (1) ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้อสุ ขภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 21
– 30 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงาน บริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –
20,000 บาท ผูบ้ ริ โภคสนใจเลือกซื้อสุ ขภัณฑ์คอตโต้มากที่สุด รองลงมา คือ อเมริ กนั สแตนดาร์ด
และกะรัต โดยผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมการตลาดของผูผ้ ลิตรายใหญ่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ในระดับมาก (2) ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อด้านยี่หอ้ สุ ขภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (3) ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมการตลาดของผูผ้ ลิตรายใหญ่
ด้านผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจด้าน
การจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดสุ ขภัณฑ์ของผูผ้ ลิตรายใหญ่ แตกต่างกันผูบ้ ริ โภคที่มี
ระดับการศึกษาอาชีพแตกต่างกันมี ความพึงพอ ใจ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการจัดจาหน่ายสุ ขภัณฑ์
ของผูผ้ ลิตรายใหญ่แตกต่างกัน และผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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รังสิ มา พลศรี (2544) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อวาล์วอุตสาหกรรมของผูใ้ ช้ในอุตสาหกรรมในกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อได้ดงั นี้ อันดับ 1 ปั จจัยด้านราคา ได้แก่ราคาและเงื่อนไขการ
ชาระเงิน อันดับ 2 ปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ชื่อเสี ยงและความมัน่ คงของบริ ษทั ผูข้ าย ประเทศ
ผูผ้ ลิตสิ นค้า คุณภาพสิ นค้า การบริ การหลังการขาย การมีรายชื่อใน Under List ของผูอ้ อกแบบ และ
การรับรองมาตรฐานสิ นค้าจากสถาบันที่มีชื่อเสี ยง อันดับ 3 ปั จจัยทางด้าน ช่องทางจัดจาหน่าย
ได้แก่ความสะดวกในการสั่งซื้อ ความคุน้ เคยระหว่างกัน ความสามารถในการแก้ปัญหาได้เร็ ว การ
จัดหาสิ นค้าได้ครบตามสายผลิตภัณฑ์ และการจัดส่ งได้ตรงตามเวลา ของไม่ขาด อันดับ 4 ปั จจัย
ด้านส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ นโยบายภายในองค์กรของผูซ้ ้ือ
วรางคณา ประดิษฐรา (2544) ได้ศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กระเบื้องเซรามิคของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางด้านการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อกระเบื้องเซรามิคมากที่สุดคือ ปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพ และ
ด้านราคา คือ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ส่ วนด้านสถานที่จดั จา หน่ายและด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดมีผลรองลงมา นอกจากนี้ยงั พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการซื้อกระเบื้องปูพ้ืนมากที่สุดเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในบริ เวณห้องน้ าซึ่ งมีขนาด 8”x8” โดยเลือกซื้ อจากร้านบุญถาวรเซรามิค เหตุผล
เพราะร้านอยูใ่ นทาเลที่เดินทางไปมาสะดวก และต้องการซื้อกระเบื้องยีห่ อ้ คอตโต้ ด้วยเหตุผลคือ
คุณภาพ เป็ นหลัก
เอมอร วงษ์ศิริ (2546) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
คอนโดมิเนียมเป็ นที่อยูอ่ าศัยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร หลังวิกฤติเศรษฐกิจ (ปี พ.ศ.
2539 – พ.ศ. 2545) ผลการวิจยั พบว่า 1.ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมเป็ นที่อยู่อาศัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และด้านทาเลที่ต้ งั อยูใ่ นระดับที่มากที่สุด ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการสร้าง คอนโดมิเนี ยม จะต้องพัฒนาคุณภาพการก่อสร้าง การออกแบบ
สวยงาม มีพ้นื ที่ใช้สอย เหมาะสม มี การขอประปา ไฟฟ้ า โทรศัพท์ไว้ให้โดยผูซ้ ้ือไม่ตอ้ งดาเนินการ
เอง 2. ปั จจัยทางด้านสิ่ งแวดล้อม มี อิทธิพลอยูใ่ นระดับที่มาก ดังนั้นหากผูป้ ระกอบการต้องการซื้อ
โครงการใหม่ ให้คานึ งถึงด้านเศรษฐกิจ เป็ นอย่างมาก หากเศรษฐกิจภายในประเทศยังไม่ดี
ประชากรก็ไม่อยากเสี่ ยงในการซื้อทรัพย์สิน

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์ของ
บริ ษทั คาสวา จากัด ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative Research) ที่มีรูปแบบการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) โดยกาหนด
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. ระยะเวลาในการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อหรื อเคยซื้ อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คา
สวา จากัด ของผูบ้ ริ โภค ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ 10 เขต ใน
กรุ งเทพมหานคร แต่เนื่ องจากไม่ทราบขนาดและสัดส่ วนของประชากรที่แน่ นอน แต่ทราบว่ามี
ประชากรในพื้นที่จานวนมาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั มีข้ นั ตอนการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (Infinite Population) โดยคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สู ตรของการคานวณกาหนดขนาดของกาหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน
5% โดยใช้สูตรของW.G. Cochran (1953) ดังนี้
สูตร N = P (1-P) Z2
d2

แทนค่า N = 0.5 (1- 0.5) (1.96)2
(0.05)2
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N = 384.16 หรื อ 385 ตัวอย่าง
จากการคานวณ จะได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบประเมิน
ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง เพื่อป้ องกันแบบประเมินที่เกิดความผิดพลาด จากการตอบแบบประเมินของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะส่ งผลต่อความน่าเชื่อถือของงานวิจยั
1.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
เนื่ องจากลักษณะของประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ไม่สามารถทราบค่าที่แน่นอนได้ แต่
สามารถคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการได้โดยมีค่าเท่ากับ 400 ตัวอย่าง โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างทาได้ดว้ ยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) คือ เลือกสุ่ มเฉพาะผูท้ ี่มี
ประสบการณ์ในการซื้ อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีการ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้จานวนตัวอย่างเท่ากับ 400 คน ซึ่งมีท้ งั หมด 10 เขต ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการเก็บแบบสอบถาม ตามสถานที่เขตการขาย บริ ษทั คาสวา จากัด ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ทั้งหมด 10 เขต โดยมีจานวนของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงกลุ่มตัวอย่างรายชื่อเขตการขาย บริ ษทั คาสวา จากัด
รายชื่อเขตการขาย บริษัท คาสวา จากัด
บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่
ธนบุรี
ตลิ่งชัน
ทวีวฒั นา
สัมพันธ์วงศ์
บางซื่อ
ลาดพร้าว
คลองเตย
ยานนาวา
รวม

จานวน (คน)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
400
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2. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปร (Variable) สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ คือ
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้
2. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุ ขภัณฑ์ทวั่ ไป
3. ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (คุณสมบัติของสุ ขภัณฑ์ คุณภาพ
ของสุ ขภัณฑ์ ตราสิ นค้าสุ ขภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ของสุ ขภัณฑ์) ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
4. พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์ ได้แก่ ชนิ ดของสุ ขภัณฑ์ แหล่งที่ซ้ื อ ผูท้ ี่มี
อิทธิพลในการซื้อ การวางแผนในการซื้อ
5. สุ ขภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้อ ได้แก่ คาสวา (Casava)
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้น โดยมีข้ นั ตอนใน
การสร้างเครื่ องมือดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบปรนัยให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวต่อหนึ่ งข้อคาถาม เป็ นคาถามที่
เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบปรนัยให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวต่อหนึ่ งข้อคาถาม แบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่มีส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์ ซึ่ งมี
ลักษณะเป็ นแบบสอบถามรวม 43 ข้อ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยผูว้ ิจยั ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ รส
ริ น เตโชวิศาล (2553) เป็ นแบบให้เลือกตอบเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ( Likert’s scale )
โดยทั้ง 3 ส่ วนจะมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จานวนข้อคาถามจาแนกตามตัวแปรแต่ละส่ วน
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ส่ วนที่

ตัวแปร

1
2
3

ปัจจัยส่ วนบุคคล
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์
ส่ วนประสมทางการตลาดของสุ ขภัณฑ์ แยกตามปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- ปัจจัยด้านราคา (Price)
- ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
- ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด (Promotion)
รวม
อ้างอิง : รสริ น เตโชวิศาล (2553)

จานวนข้ อ
คาถาม
7 ข้อ
7 ข้อ
15 ข้อ
6 ข้อ
12 ข้อ
10 ข้อ
57 ข้ อ

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) ของแบบสอบถาม
คาถามเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ปัจจัยด้านราคา (Price)
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด (Promotion)
ผลวิเคราะห์ ความเชื่อมั่นรวม
อ้างอิง : รสริ น เตโชวิศาล (2553)

Cronbach’s Alpha – Coefficient

0.841
0.790
0.843
0.905
0.946

4. แหล่งข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลได้จากการแจกแบบสอบถาม ได้แก่ผตู ้ อบ
แบบสอบถามที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเป้ าหมาย โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling)
จานวน 400 ตัวอย่าง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่มี
ผูด้ าเนิ นการไว้แล้ว ตาราวิชาการที่เกี่ยวข้อง บทความทางวิชาการ เว็บไซด์ทางอินเตอร์ เน็ท เพื่อใช้
เป็ นกรอบความคิดในการศึกษา ประกอบการวิเคราะห์และสรุ ปผล
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5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามจานวนหนึ่งชุดต่อ
หนึ่ งคน ซึ่ งมีจานวนทั้งสิ้ น 400 ชุด โดยผูว้ ิจยั จะนาแบบสอบถามกระจายไปตามสัดส่ วนที่ได้
คานวณไว้ท้ งั หมด 10 เขตในกรุ งเทพมหานคร
6. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการศึกษา
น าแบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ ที่ ร วบรวมได้ม าวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โ ดยใช้โ ปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS Statistical Package for the Social Science for Windows คานวณค่าสถิติดว้ ยสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแต่ละส่ วนของแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติดงั กล่าว
ตามนี้
แบบสอบถามส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ข้อ 1-7 เป็ นคาถามเกี่ยวกับขอมูลทัว่ ไปของ
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน วิเคราะห์ในรู ป
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของตัวแปร และนาเสนอในรู ปตารางพร้อม
คาอธิบาย
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสุ ขภัณฑ์ ข้อ 1-7 เป็ นคาถาม 6Ws 1H
วิเคราะห์ในรู ป ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของตัวแปร และนาเสนอใน
รู ปตารางพร้อมคาอธิบาย
แบบสอบถามส่ วนที่ 3 ระดับ ความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์ตามปั จจัยต่าง ๆ ทั้งหมด 43 ข้อ ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปั จจัย
ด้านราคา (Price) ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
(Promotion) โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และนาเสนอในรู ปตารางประกอบการบรรยาย
7. ระยะเวลาในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้เวลาในการดาเนิ นการศึกษาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2556 – มีนาคม
2558 เป็ นระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด ของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร” เพื่อทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์และ
ปั ญ หาหรื อ ความคิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ โ ภค ผูป้ ระกอบการสามารถน าผลวิ จัย ไปเป็ นข้อ มู ล ในการ
ปรับปรุ งข้อมูลได้ ซึ่ งในบทนี้ จะกล่าวถึงผลการวิจยั และผลการทดสอบสมมติฐานโดยเรี ยงลาดับ
ดังต่อไปนี้
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.2 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึ งกาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
n
แทน
จานวนตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม

แทน
ค่าเฉลี่ย (mean)
S.D.
แทน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และนาเสนอในรู ปตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อสุ ขภัณฑ์ โดยใช้การวิเคราะห์หา
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และนาเสนอในรู ปตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์
โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
นาเสนอในรู ปตารางประกอบการบรรยาย

39

40
4.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค
ข้ อมูล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่า กว่า 25 ปี
25-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46 ปี ขึ้นไป
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
รวม

จานวน

(n = 400)
ร้ อยละ

144
256
400

36.00
64.00
100.00

58
116
78
148
0
0
400

14.50
29.00
19.50
37.00
0.00
0.00
100.0

164
85
74
77
400

41.00
21.25
18.50
19.25
100.0

ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค (ต่อ)

41
(n = 400)
ข้ อมูล
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ต่ากว่าอนุปริ ญญา/ปวช.หรื อเทียบเท่า
อนุปริ ญญา/ปวส.หรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท หรื อ สูงกว่า
รวม
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ต่ากว่า 20,000 บาท
20,000-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,001-60,000 บาท
60,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้ อยละ

10
98
226
66
400

2.50
24.50
56.50
16.50
100.00

47
181
22
42
43
65
400

11.80
45.20
5.50
10.50
10.80
16.20
100.00

จากตารางที่ 6 ข้อมูลทางทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากผูบ้ ริ โภคทั้งหมดมีจานวน 400 คน พบว่า
ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคเป็ นเพศหญิง จานวน 256 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.00 และเพศชาย 144
คน คิดเป็ นร้อยละ 36.00 ตามลาดับ
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-40 ปี จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 37.00 รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง 25-30 ปี จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00 รองลงมามีช่วง
อายุ 31-35 ปี จานวน 78. 00 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.50 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่า กว่า 25 ปี จานวน
58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50 ตามลาดับ
สถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 164 คิดเป็ นร้อยละ
41.00 รองลงมามีสถานภาพสมรส จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.25 รองลงมามีสถานภาพหย่า
ร้าง จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.25 และมีสถานภาพหม้าย จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.50
ตามลาดับ

42
ระดับการศึกษาสู งสุ ด พบว่า ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
226 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.50 รองลงมามีการศึกษาระดับอนุปริ ญญา/ปวส.หรื อเทียบเท่า จานวน 98
คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50 รองลงมามีการศึกษาระดับ ปริ ญญาโท หรื อ สูงกว่า จานวน 66 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.50 และมีการศึกษา
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดื อน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ครอบครัวโดย
เฉลี่ย 20,000-30,000 บาท ต่อเดือน จานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.20 รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ย
60,001 บาทขึ้นไป ต่อเดือน จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.20 รองลงมามีรายได้เฉลี่ย ต่ากว่า
20,000 บาท ต่อเดือน จานวน 47.00 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.80 และมีรายได้เฉลี่ย 50,001-60,000 บาท
ต่อเดือนจานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.80 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสุ ขภัณฑ์
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของพฤติกรรมการซื้อสุ ขภัณฑ์
(n = 400)
ข้ อมูล
จานวน
ร้ อยละ
เหตุผลทีเ่ ลือกซื้อยีห่ ้ อสุ ขภัณฑ์
ตัวผลิตภัณฑ์สวยงามและยีห่ อ้ เป็ นที่ยอมรับ
235
58.75
ราคาสมเหตุสมผล
119
29.75
มีร้านค้าตัวแทนจาหน่ายให้เลือกมากมาย
0
0.00
มีการโฆษณาและจัดรายการส่ วนลด
46
11.50
ฟังก์ชนั่ การใช้งานที่ทนั สมัยและง่ายต่อการใช้งาน
0
0.00
รวม
400
100.00
ประเภทสุ ขภัณฑ์ ทที่ ่ านสนใจเลือกซื้อ
ชุดโถสุ ขภัณฑ์ระบบไฟฟ้ าแบบนัง่ ราด
28
7.00
ชุดโถสุ ขภัณฑ์ระบบไฟฟ้ าแบบนัง่ ยอง
196
49.00
ชักโครกสุ ขภัณฑ์ระบบไฟฟ้ าหญิง
41
10.25
ชักโครกสุ ขภัณฑ์ระบบไฟฟ้ าชาย
81
20.25
อ่างล้างหน้าแบบฝังบน / ใต้เคาน์เตอร์
48
12.00
ที่ใส่ สบู่ ที่ใส่ กระดาษชาระ
6
1.50
รวม
400
100.0
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของพฤติกรรมการซื้อสุ ขภัณฑ์ (ต่อ)
(n = 400)

43
ข้ อมูล
เหตุผลในการซื้อสุ ขภัณฑ์ เพือ่
ทดแทนของเดิมที่ชารุ ด
ต่อเติมบ้าน
ตกแต่งปรับปรุ งห้องน้ าใหม่
สร้างบ้านใหม่
รวม
บุคคลทีม่ ีอทิ ธิพลในการตัดสินใจซื้อ
ตัวเอง
สมาชิกในครอบครัว
เพื่อน / คนรู ้จกั
ช่าง / ผูร้ ับเหมา
สถาปนิก / มัณฑนากร
ร้านตัวแทนจาหน่าย / โชว์รูมสุ ขภัณฑ์
รวม
ท่ านเลือกซื้อสุ ขภัณฑ์ จากที่
ร้านวัสดุตกแต่ง เช่น บุญถาวร แกรนด์โฮมมาร์ท สุ ขภัณฑ์เซ็นเตอร์
ร้านแบบโมเดิร์นเทรด เช่น โฮมโปร โฮมเวิร์ค
ร้านค้าตัวแทนจาหน่ายรายหลักและรายย่อยในเครื อคาสวา
ร้านขายวัสดุก่อสร้างทัว่ ไป
รวม

จานวน ร้ อยละ
74
76
84
166
400

18.50
19.00
21.00
41.50
100.0

56
111
115
38
43
37
400

14.00
27.75
28.75
9.50
10.75
9.25
100.0

120
16
60
204
400

30.00
4.00
15.00
51.00
100.0

ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของพฤติกรรมการซื้อสุ ขภัณฑ์ (ต่อ)
ข้ อมูล
มีการเตรียมการก่อนซื้อสุ ขภัณฑ์

(n = 400)
จานวน ร้ อยละ

44
มีการวางแผน และปรึ กษาคนในครอบครัว/เพื่อนฝูง
หาข้อมูลจาก website/นิตยสาร/แผ่นพับโฆษณา/พนักงานขาย
ปล่อยให้เป็ นหน้าที่ของช่าง/ผูร้ ับเหมา/สถาปนิกหรื อมัณฑนากร
ทดลองใช้ที่โชว์รูมคาสวา หรื อตามห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา เช่น เทอมินลั 21
ไม่เตรี ยมการ (ตัดสิ นใจเลือกซื้อที่ร้าน)
รวม

31
229
23
116
1
400

7.75
57.25
5.75
29.00
0.25
100.0

จากตารางที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสุ ขภัณฑ์ จากผูบ้ ริ โภคทั้งหมดมีจานวน
400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่ผูบ้ ริ โภคเหตุผลที่เลือกซื้ อสุ ขภัณฑ์ เนื่ องจากตัวผลิตภัณฑ์สวยงามและ
ยี่ห้อเป็ นที่ยอมรับ จานวน 235 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.75 และมีราคาสมเหตุสมผล จานวน 119 คน
คิดเป็ นร้อยละ 29.75 ตามลาดับ
ด้านประเภทสุ ขภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคสนใจมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ คือ ชุดโถสุ ขภัณฑ์
ระบบไฟฟ้ าแบบนัง่ ยอง จานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.00 รองลงมาประเภทชักโครกสุ ขภัณฑ์
ระบบไฟฟ้ าชาย จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.25 และอ่างล้างหน้าแบบฝังบน / ใต้เคาน์เตอร์
จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 ตามลาดับ
ผูบ้ ริ โ ภคเลื อ กซื้ อ สุ ข ภัณ ฑ์เ พื่ อ สร้ า งบ้า นใหม่ จ านวน 166 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41.50
รองลงมาเนื่ องจากตกแต่งปรั บปรุ งห้องน้ าใหม่ จานวน 84 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.00 รองลงมา
เนื่ องจากต่อเติมบ้าน จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.00 และทดแทนของเดิมที่ชารุ ด จานวน 74
คน คิดเป็ นร้อยละ 18.50 ตามลาดับ
บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจซื้อมากที่สุดคือ เพื่อน / คนรู ้จกั จานวน 115 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 28.75 รองลงมา คื อ สมาชิ ก ในครอบครั ว จ านวน 111 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.75
รองลงมา คือ ตัวเอง จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.00 และสถาปนิก / มัณฑนากร จานวน 43 คน
คิดเป็ นร้อยละ 10.75 ตามลาดับ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ือสุ ขภัณฑ์จากร้านขายวัสดุก่อสร้างทัว่ ไป จานวน 204 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 51.00 รองลงมาซื้อจากร้านวัสดุตกแต่ง เช่น บุญถาวร แกรนด์โฮมมาร์ท สุ ขภัณฑ์เซ็นเตอร์
จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 รองลงมามีซ้ือจากร้านค้าตัวแทนจาหน่ายรายหลักและรายย่อย
ในเครื อคาสวา จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 และซื้อจากร้านแบบโมเดิร์นเทรด เช่น โฮมโปร
โฮมเวิร์ค จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00 ตามลาดับ
และผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั จะมีการเตรี ยมการหรื อว่างแผนก่อนซื้ อจากการหาข้อมูล
จาก website / นิตยสาร / แผ่นพับโฆษณา / พนักงานขาย จานวน 229 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.25
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รองลงมา คือ ลองทดลองใช้ที่โชว์รูมคาสวา หรื อ ตามห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา เช่ น เทอมินัล 21
จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00 รองลงมา คือ ปรึ กษาคนในครอบครัว / เพื่อนฝูง จานวน 31
คน คิดเป็ นร้อยละ 7.75 รองลงมาคือ ปล่อยให้เป็ นหน้าที่ของช่าง / ผูร้ ับเหมา / สถาปนิ กหรื อ
มัณฑนากร จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.75 และไม่เตรี ยมการ ( ตัดสิ นใจเลือกซื้อที่ร้าน ) จานวน
1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.25 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์
การวิเ คราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ย วกับส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
สุ ขภัณฑ์ โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ซึ่งมี
เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 4.20 - 5.00 หมายถึง ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.40 - 4.19 หมายถึง ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.60 - 3.39 หมายถึง ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.80 - 2.59 หมายถึง ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.79 หมายถึง ในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์ราย
ด้าน
(n = 400)
S.D.
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
แปลผล
ลาดับ
̅
4.59
0.61
มาก
ด้านผลิตภัณฑ์
1
3.42
0.47
มาก
ด้านราคา
4
3.70
0.89
มาก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3
4.03
0.57
มาก
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
2
จากตารางที่ 8 พบว่าระดับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์
ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย และด้านราคา ตามลาดับ
ตารางที่ 9 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อ
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การตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์
(n = 400)

ด้ านผลิตภัณฑ์
1.1 มีหลายขนาด, หลายรุ่ นและ
หลายสี ให้เลือก
1.2 มีรูปแบบสวยงามเข้ากับยุค
สมัย
1.3 ประหยัดน้ า

ระดับปัจจัยที่มีผล (ร้ อยละ)
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
41
3
32
171
153

S.D.

แปล
ผล

3.98 1.19

มาก

4.52 0.62

มาก
ที่สุด

4.59 0.59

มาก
ที่สุด

4.60 0.60

มาก
ที่สุด

4.41 0.66

มาก
ที่สุด

4.48 0.64

มาก
ที่สุด

4.62 0.64

มาก
ที่สุด

4.61 0.59

มาก
ที่สุด

4.37 0.61

มาก
ที่สุด

4.35 0.63

มาก
ที่สุด

̅

(10.25) (0.75) (8.00) (42.75) (38.25)
0

1

24

140

235

(0.00) (0.25) (6.00) (35.00) (58.75)
0

1

19

124

256

(0.00) (0.25) (4.75) (31.00) (64.00)
1.4 มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน

0

1

20

118

261

(0.00) (0.25) (5.00) (29.50) (65.25)
1.5 มีความคงทนในการใช้งาน

0

3

29

168

200

(0.00) (0.75) (7.25) (42.00) (50.00)
1.6 หาซื้ ออุปกรณ์เสริ ม อุปกรณ์
ทดแทนได้ง่าย
1.7 ติดตั้งและฟั งชัน่ การใช้งานง่าย

0

2

26

149

223

(0.00) (0.50) (6.50) (37.25) (55.75)
2

1

19

105

273

(0.50) (0.25) (4.75) (26.25) (68.25)
1.8 ทาความสะอาดง่าย

0

2

17

115

266

(0.00) (0.50) (4.25) (28.75) (66.50)
1.9 ความมีชื่อเสี ยงและน่าเชื่อถือ
ของตราสิ นค้า
1.10 มีการพัฒนาสิ นค้าใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง

0

1

25

199

175

(0.00) (0.25) (6.25) (49.75) (43.75)
0

1

30

199

170

(0.00) (0.25) (7.50) (49.75) (42.50)

ตารางที่ 9 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์ (ต่อ)
(n = 400)
ด้ านผลิตภัณฑ์

ระดับปัจจัยที่มีผล (ร้ อยละ)
น้ อย

น้ อย

ปาน

มาก

มาก

̅

S.D.

แปล
ผล
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ทีส่ ุ ด
1.11 มีระบบการทางานที่มี
ประสิ ทธิภาพสูงและสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้ได้ดี
1.12 บรรจุภณั ฑ์มีรูปลักษณ์
สวยงามและแข็งแรง
1.13 มีการให้บริ การตั้งแต่ก่อน
ตัดสิ นใจซื้ อจนถึงหลังการขายที่
ชัดเจนและรวดเร็ ว
1.14 มีการรับประกันสิ นค้า

19

กลาง
1

28

ทีส่ ุ ด
178

171

4.18 1.01

มาก

4.36 0.64

มาก
ที่สุด

4.46 0.65

มาก
ที่สุด

4.48 0.63

มาก
ที่สุด

4.59 0.61

มาก
ที่สุด

4.59 0.61

มาก

(4.75) (0.25) (7.00) (44.50) (42.75)
0

1

32

188

179

(0.00) (0.25) (8.00) (47.00) (44.75)
0

1

32

150

217

(0.00) (0.25) (8.00) (37.50) (54.25)
0

1

26

154

219

(0.00) (0.25) (6.50) (38.50) (54.75)
1.15 มีการรับคืนหรื อเปลี่ยน
สิ นค้า

0

1

22

118

259

(0.00) (0.25) (5.50) (29.50) (64.75)
ด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวม

จากตารางที่ 9 ระดับ ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สุ ข ภัณ ฑ์ ของ
ผูบ้ ริ โภค จานวน 400 คน พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในระดับ
มาก ( ̅ = 4.10) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ติดตั้งและฟั งก์ชนั่ การใช้งานง่าย และสามารถ
เข้าใจได้ง่ายไม่ซบั ซ้อนมีอิทธิพลอันดับแรก รองลงมาสามารถความสะอาดง่าย ทาให้ไม่เกิดจุดอับ
จัดสะสมสิ่ งสกปรก และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี นอกจากนี้ยงั ประหยัดน้ า และมีการรับประกัน
หรื อการรับเปลี่ยนสิ นค้าเมื่อเกิดข้อบกพร่ อง และยังมีรูปแบบที่เข้ากับยุคสมัยอีกด้วย

ตารางที่ 10 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านราคาที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์
(n = 400)
ด้ านราคา

น้ อย
ทีส่ ุ ด

ระดับปัจจัยที่มีผล (ร้ อยละ)
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง

มาก
ทีส่ ุ ด

̅

S.D.

แปล
ผล
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2.1 มีให้เลือกหลายระดับราคา

1

1

29

4.39 0.64

มาก
ที่สุด

4.51 0.63

มาก
ที่สุด

4.41 0.66

มาก
ที่สุด

2.4 มีหลายทางเลือกในการชาระ
40
0
160
120
80
4.41 0.66
เงิน ทั้งด้วยเงินสด บัตรเครดิต
(10.00) (0.00) (40.00) (30.00) (20.00)
เงินเชื่อ
2.5 มีป้ายบอกราคาชัดเจน
1
1
29
171
198 4.00 0.63

มาก
ที่สุด

(0.25) (0.25) (7.25)
2.2 มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

15

7

40

171

198

(42.75) (49.50)
205

133

(3.75) (1.75) (10.00) (51.25) (33.25)
2.3 มีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบรุ่ น
ใกล้เคียง

0

0

80

80

(0.00) (0.00) (20.00) (60.00) (20.00)

(0.25) (0.25) (7.25)
2.6 มีส่วนลดเงินสด

240

15

7

40

มาก

(42.75) (49.50)
205

133

3.42 0.47

มาก

3.42 0.47

มาก

(3.75) (1.75) (10.00) (51.25) (33.25)
ด้ านราคาโดยรวม

จากตารางที่ 10 ระดับปั จจัยด้านราคาที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภค
จานวน 400 คน พบว่า ปั จจัยด้านราคาโดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในระดับมาก (̅= 3.42)
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ราคาเหมาะสมกับคุณภาพมีอิทธิ พลอันดับแรก รองลงมามีราคา
ถูกที่สุดเมื่อเทียบรุ่ นอื่น หรื อรุ่ นใกล้เคียงกัน และยังมีให้เลือกหลายระดับราคาตามกาลังหรื อตาม
ความสะดวกทางการเงินของกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้มีความยืดหยุน่ หลายทางเลือกในในการชาระเงิน
ไม่วา่ จะเป็ นในรู ปแบบชาระเงินสด บัตรเครดิต และ เงินเชื่อ และมีป้ายบอกราคาชัดเจนไม่เกิดความ
เข้าใจผิดของราคาขาย นอกจากนี้ ยงั มีส่วนลดเงิ นสด สาหรั บสิ นค้าโปรโมชั่นที่ร่วมรายการ
ตามลาดับ
ตารางที่ 11 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์
(n = 400)
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
3.1 มีช่องทางการขายสิ นค้าทาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด
0

ระดับปัจจัยที่มีผล (ร้ อยละ)
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง
40
160
120

มาก
ทีส่ ุ ด
80

̅

S.D.

แปล
ผล

3.60 0.92 มาก
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อินเตอร์เน็ต

(0.00)

3.2 ความมีชื่อเสี ยงและน่าเชื่อถือ
ของร้านตัวแทนจาหน่าย
3.3 มีการตกแต่งร้านตัวแทน
จาหน่าย
3.4 บรรยากาศภายในร้านดี ดูเป็ น
กันเอง
3.5 เวลาเปิ ด-ปิ ดของร้านมีความ
เหมาะสมของ
3.6 ทาเลที่ต้ งั ของร้านตัวแทน
จาหน่ายอยูไ่ ม่ไกล
3.7 มีสินค้าตัวอย่างแสดง

(10.00) (40.00) (30.00) (20.00)

0

40

0

(0.00)

(10.00)

(0.00)

0

0

(0.00)

(0.00)

0

80

(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
40

200

160

4.20 0.87 มาก
ที่สุด
(50.00) (40.00)

40

120

240

80

200

40

4.50 0.67 มาก
ที่สุด
(10.00) (30.00) (60.00)
3.50 0.92 มาก

(20.00) (20.00) (50.00) (10.00)
120

160

40

80

3.20 1.08 มาก

(30.00) (40.00) (10.00) (20.00)
120

160

40

80

3.20 1.08 มาก

(30.00) (40.00) (10.00) (20.00)
40

120

120

80

3.40 1.20 มาก

(10.00) (10.00) (30.00) (30.00) (20.00)
3.8 ร้านตัวแทนจาหน่ายมีที่จอด
รถสะดวกและเพียงพอ
3.9 มีบริ การขนส่ งและติดตั้ง

40

0

(10.00)

(0.00)

40

80

80

160

120

3.80 1.17 มาก

(20.00) (40.00) (30.00)
40

160

80

3.40 1.28 มาก

(10.00) (20.00) (10.00) (40.00) (20.00)
3.10 ส่ งสิ นค้าครบจานวน ถูกต้อง
และตรงเวลา
3.11 มีสินค้าในคลังไว้บริ การไม่
ขาด
3.12 พนักงานขายมีความรู้จริ งใน
การแนะนาสิ นค้า

0

40

0

(0.00)

(10.00)

(0.00)

0

80

120

(0.00)
0
(0.00)

280

80

4.00 0.78 มาก

(70.00) (20.00)
120

80

3.50 1.03 มาก

(20.00) (30.00) (30.00) (20.00)
40

40

160

160

4.10 0.95 มาก

(10.00) (10.00) (40.00) (40.00)

ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ ายโดยรวม

3.70 0.89 มาก

จากตารางที่ 11 ระดับปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สุ ขภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภค จานวน 400 คน พบว่า ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวมมีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจในระดับมาก ( ̅= 3.70) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีการตกแต่งร้าน
ตัวแทนจาหน่ ายให้ดูดี น่ าเข้าไปเลือกซื้ อสิ นค้า หรื อเป็ นจุดสนใจ อันดับแรก รองลงมามีความมี
ชื่อเสี ยงและน่ าเชื่ อถือของร้านตัวแทนจาหน่ าย ทาให้เกิดความมัน่ ใจในสิ นค้าในระดับหนึ่ ง และ
พนักงานขายมีความรู ้ ความเข้าใจ ในการแนะนาสิ นค้า และยังมีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอต่อ
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จ านวนลู ก ค้า ที่ ม าใช้บ ริ ก าร นอกจากนี้ มี ค วามยืด หยุ่น หลายทางเลื อ กในการขายสิ น ค้า และ
ประหยัดเวลาในการสัง่ ซื้อ เพราะสามารถสัง่ ซื้อสิ นค้าทางอินเตอร์เน็ตได้ ตามลาดับ
ตารางที่ 12 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์
(n = 400)
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
4.1 พนักงานขายมีความรู้ มีใจ
บริ การ และมีอธั ยาศัยดี
4.2 พนักงานมีการให้บริ การ/
แก้ไขปั ญหาได้รวดเร็ ว

น้ อย
ทีส่ ุ ด
0

ระดับปัจจัยที่มีผล (ร้ อยละ)
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง
40
0
200

(0.00)

(10.00)

(0.00)

0

40

40

(0.00)

4.3 มีพนักงานคอยให้บริ การอย่าง
0
เพียงพอ
(0.00)

แปล
ผล

มาก
ทีส่ ุ ด
160

̅

120

4.00 0.90 มาก

S.D.

4.20 0.87 มาก
ที่สุด
(50.00) (40.00)
200

(10.00) (10.00) (50.00) (30.00)
80

40

120

160

3.90 1.14 มาก

(20.00) (10.00) (30.00) (40.00)

4.4 มีการส่ งข่าวสารและกิจกรรม
40
0
160
(80
120 3.60 1.20 มาก
ส่ งเสริ มการขายถึงลูกค้าเป็ นระยะ (10.00) (0.00) (40.00) (20.00) (30.00)
ผ่านทางจดหมาย e-mail
4.5 มีศนู ย์รับแจ้งปัญหาที่สะดวก
40
80
80
80
120 3.40 1.36 มาก
ในการติดต่อ
(10.00) (20.00) (20.00) (20.00) (30.00)
4.6 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
สิ นค้า/ร้านตัวแทนจาหน่ายผ่าน
สื่ ออย่างต่อเนื่อง

0

16

(0.00)

(4.00)

104

172

108

3.93 0.83 มาก

(26.00) (43.00) (27.00)

ตารางที่ 12 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์ (ต่อ)
(n = 400)
ด้ านการส่ งเสริมการขาย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

ระดับปัจจัยที่มีผล (ร้ อยละ)
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง

มาก
ทีส่ ุ ด

̅

S.D.

แปล
ผล
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4.7 มีบริ การออกแบบห้องน้ าฟรี
4.8 มีการจัดรายการส่ วนลดของ
แถมทุกเดือน
4.9 มี website ให้บริ การข้อมูล
สิ นค้า
4.10 มีศนู ย์แสดงสิ นค้าตัวอย่าง
ก่อนเลือกซื้ อ

0

20

(0.00)

(5.00)

2

12

(0.50)

(3.00)

0

86

150

144

4.04 0.88 มาก

(21.50) (37.50) (36.00)
60

118

208

4.29 0.87 มาก
ที่สุด
(15.00) (29.50) (52.00)

2

28

184

186

(0.00)

(0.50)

(7.00)

0

2

24

142

232

(0.00)

(0.50)

(6.00)

ด้ านการส่ งเสริมการขายโดยรวม

4.39 0.64 มาก
ที่สุด
(46.00) (46.50)
4.51 0.63 มาก
ที่สุด
(35.50) (58.00)
4.03 0.57 มาก

จากตารางที่ 12 ระดับปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์
ของผูบ้ ริ โภค จานวน 400 คน พบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายโดยรวมมี อิทธิ พลต่ อการ
ตัดสิ นใจในระดับมาก ( ̅ = 4.03) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีศูนย์แสดงสิ นค้าตัวอย่าง
ก่ อนเลือกซื้ อ มี อิทธิ พล เป็ นอันดับแรก เพราะสามารถเห็ นสิ นค้าก่ อนตัดสิ นใจซื้ อ รองลงมามี
Website ให้บริ การข้อมูลสิ นค้า เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ หรื อเพื่อเก็บข้อมูล นอกจากนี้ ยงั มีการจัด
รายการส่ วนลดของแถมทุกเดือนทาให้กระตุน้ ความสนใจและการเปรี ยบเทียบจุดเด่นของสิ นค้า
รวมทั้งพนักงานขายมีความรู ้ มีใจบริ การ และยังสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า หรื อแก้ไขให้
ลู ก ค้า ได้อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี อ ัธ ยาศัย ดี และมี สิ่ ง อ านวยความสะดวก เช่ น น้ า ห้ อ งให้ บ ริ ก าร
ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา
จ ากัด ของผูบ้ ริ โ ภค ในเขตกรุ ง เทพมหานคร” เพื่ อ ทราบถึ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
สุ ขภัณฑ์และปั ญหาหรื อความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่ม
ผูบ้ ริ โ ภคที่ ซ้ื อ หรื อ เคยซื้ อ สุ ข ภัณ ฑ์ข อง บริ ษ ัท คาสวา จ ากัด ของผูบ้ ริ โ ภค ที่ อ าศัย อยู่ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือ โดยในส่ วนของข้อคาถามที่มีลกั ษณะ
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ใช้การหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) และส่ วนของ
ข้อคาถามที่มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การหาค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม (Reliability) ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package
for the Social Science for Windows) ปรากฏค่าอานาจจาแนกวิเคราะห์โดยหาค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ของแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ ามี
ค่าเท่ากับ 0.928 สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ รวมจานวนที่รวบรวมได้ท้ งั สิ้ น 400
ราย จากนั้นผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยข้อคาถามที่เกี่ ยวกับข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลและ
พฤติกรรมการซื้ อสุ ขภัณฑ์ โดยใช้วิธีการหาความถี่ (Frequency) แล้วสรุ ปออกมาเป็ นค่าร้อยละ
(Percent) และสาหรับข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์ โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) สามารถสรุ ปผลการวิจย
ั ได้ดงั นี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ งพรรณนา ซึ่ งใช้วิ ธีเ ก็บ รวบรวมข้อมู ลจากกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โ ภคที่ ซ้ื อ หรื อ เคยซื้ อ สุ ข ภัณ ฑ์ข อง บริ ษ ัท คาสวา จ ากัด ของผูบ้ ริ โ ภค ที่ อ าศัย อยู่ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุ ปผลการดาเนินงาน ได้ดงั นี้
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1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุประมาณ 36-40 ปี และ
ยัง มี ส ถานภาพโสด นอกจากนี้ ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาตรี แ ละ มี ร ายได้ค รอบครั ว
ครอบครัวโดยเฉลี่ย 20,000-30,000 บาท ต่อเดือน ตามลาดับ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสุ ขภัณฑ์พบว่า ผูบ้ ริ โภคเหตุผลที่เลือก
ซื้ อสุ ขภัณฑ์ เนื่ องจากตัวผลิตภัณฑ์สวยงามและยี่ห้อเป็ นที่ยอมรับ และยังมีความสนใจซื้ อชุดโถ
สุ ขภัณฑ์ระบบไฟฟ้ าแบบนัง่ ยอง เพื่อนาไปสร้างบ้านใหม่ โดยมักจะปรึ กษาเพื่อน/คนรู ้จกั ก่อนที่
จะทาการซื้ อหรื อตัดสิ นใจซื้ อ นอกจากนี้ แหล่งที่ผบู ้ ริ โภคมักซื้ อ คือ ร้านขายวัสดุก่อสร้างทัว่ ไป
และผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั จะมีการเตรี ยมการหรื อว่างแผนก่อนซื้อจากการหาข้อมูลจาก Website/
นิตยสาร/แผ่นพับโฆษณา/พนักงานขาย
3. จากการวิเคราะห์แนวโน้มปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อสุ ขภัณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ระบบหรื อการติดตั้งและฟั งส์ชั่นการใช้งานง่าย และสามารถ
เข้าใจได้ง่ายไม่ซบั ซ้อนมีอิทธิ พลอันดับแรก รองลงมาสามารถทาความสะอาดง่าย ทาให้ไม่เกิดจุด
อับ จัด สะสมสิ่ งสกปรก และเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่มี คุณ ภาพดี นอกจากนี้ ยังประหยัด น้ า และมี การ
รับประกัน หรื อการรับเปลี่ยนสิ นค้าเมื่อเกิ ดข้อบกพร่ อง และยังมีรูปแบบที่เข้ากับยุคสมัยอีกด้วย
โดยหัวข้อมีหลายขนาด, หลายรุ่ นและหลายสี ให้เลือก มีอิทธิพลน้อยที่สุด
ด้านราคา พบว่า ราคาเหมาะสมกับคุณภาพมีอิทธิ พลอันดับแรก รองลงมามีราคาถูก
ที่สุดเมื่อเทียบรุ่ นอื่น หรื อรุ่ นใกล้เคียงกัน และยังมีให้เลือกหลายระดับราคาตามกาลังหรื อตามความ
สะดวกทางการเงินของกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้มีความยืดหยุน่ หลายทางเลือกในในการชาระเงิน ไม่ว่า
จะเป็ นในรู ปแบบชาระเงิ นสด บัตรเครดิ ต และ เงิ นเชื่ อ และมีป้ายบอกราคาชัดเจนไม่เกิ ดความ
เข้าใจผิดของราคาขาย นอกจากนี้ ยงั มีส่วนลดเงินสด สาหรับสิ นค้าโปรโมชัน่ ที่ร่วมรายการ โดย
หัวข้อมีส่วนลดเงินสด มีอิทธิพลน้อยที่สุด
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ร้านตัวแทนจาหน่ายให้ดูดีเนื่องจากการตกแต่ง ทา
ให้น่าเข้าไปเลือกซื้ อสิ นค้า หรื อเป็ นจุดสนใจ อันดับแรก รองลงมามีความมีชื่อเสี ยงและน่าเชื่อถือ
ของร้านตัวแทนจาหน่ าย ทาให้เกิดความมัน่ ใจในสิ นค้าในระดับหนึ่ ง และพนักงานขายมีความรู ้
ความเข้าใจ ในการแนะนาสิ นค้า และยังมีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอต่อจานวนลูกค้าที่มาใช้
บริ การ นอกจากนี้ มีความยืดหยุ่นหลายทางเลือกในการขายสิ นค้า และประหยัดเวลาในการสั่งซื้ อ
เพราะสามารถสัง่ ซื้อสิ นค้าทางอินเตอร์เน็ตได้ โดยหัวข้อเวลาเปิ ด-ปิ ดของร้านมีความเหมาะสมของ
และทาเลที่ต้ งั ของร้านตัวแทนจาหน่ายอยูไ่ ม่ไกล มีอิทธิพลน้อยที่สุด
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ด้านการส่ งเสริ มการขาย พบว่า มีสถานที่ หรื อ ศูนย์ที่ใช้ในการแสดงสิ นค้าตัวอย่าง
ก่ อนเลือกซื้ อ มี อิทธิ พล เป็ นอันดับแรก เพราะสามารถเห็ นสิ นค้าก่ อนตัดสิ นใจซื้ อ รองลงมามี
Website ให้บริ การข้อมูลสิ นค้า เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ หรื อเพื่อเก็บข้อมูล นอกจากนี้ ยงั มีการจัด
รายการส่ วนลดของแถมทุกเดือนทาให้กระตุน้ ความสนใจและการเปรี ยบเทียบจุดเด่นของสิ นค้า
รวมทั้งพนักงานขายมีความรู ้ มีใจบริ การ และยังสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า หรื อแก้ไขให้
ลู ก ค้า ได้อ ย่า งรวดเร็ ว และมี อ ัธ ยาศัย ดี และมี สิ่ ง อ านวยความสะดวก เช่ น น้ า ห้อ งให้บ ริ ก าร
ตามลาดับ โดยหัวข้อมีศูนย์รับแจ้งปัญหาที่สะดวกในการติดต่อ มีอิทธิพลน้อยที่สุด
5.2 อภิปรายผล
1. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสุ ขภัณฑ์ พบว่า ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคเหตุผลที่เลือกซื้อ
สุ ขภัณฑ์ เนื่ องจากตัวผลิตภัณฑ์สวยงามและยี่ห้อเป็ นที่ยอมรับ และผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั จะมีการ
เตรี ยมการหรื อว่างแผนก่อนซื้อจากการหาข้อมูลจาก Website/นิตยสาร/แผ่นพับโฆษณา/พนักงาน
ขาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของรสริ น เตโชวิศาล (2553) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดที่
มีผลต่อการซื้ อสุ ขภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
นิยมซื้อยี่หอ้ คอตโต้ เพราะตัวผลิตภัณฑ์สวยงาม และยีห่ ้อเป็ นที่ยอมรับ มีการวางแผนและปรึ กษา
คนในครอบครัวก่อนซื้อ
2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์ เรี ยงจากมากไป
น้อย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านราคา ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรางคณา ประดิษฐรา (2544) ได้ศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อกระเบื้องเซรามิคของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางด้าน
การตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเบื้ องเซรามิ คมากที่ สุดคือ ปั จจัยทางด้านผลิ ตภัณฑ์ คือ
คุณภาพ และด้านราคา คือ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ส่ วนด้านสถานที่จดั จา หน่ายและด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดมีผลรองลงมา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของรสริ น เตโชวิศาล (2553) ได้
ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อสุ ขภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร”
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดในระดับโดยรวม
สู ง โดยด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความสาคัญมากที่สุด นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยนุช
บุ ญ เลิ ศ (2546) ได้ศึก ษาพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคในการเลื อ กซื้ อ สุ ข ภัณ ฑ์ใ นร้ า นค้า ปลี ก สมัย ใหม่
กรณี ศึกษาผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยสาคัญที่ผบู ้ ริ โภค
คานึงถึงในการเลือกซื้อสุ ขภัณฑ์คือ คุณภาพของสิ นค้า ความทนทาน การบริ การหลังการขาย แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของรังสิ มา พลศรี (2544) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธพล
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ต่อการตัดสิ นใจซื้ อวาล์วอุตสาหกรรมของผูใ้ ช้ในอุตสาหกรรมในกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อได้ดงั นี้ อันดับ 1 ปัจจัยด้านราคา อันดับ 2 ปั จจัยทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ อันดับ 3 ปัจจัยทางด้านช่องทางจัดจาหน่าย อันดับ 4 ปัจจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัย ส่ ว นบุ คล ผูป้ ระกอบการควรเจาะ
กลุ่มเป้ าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าเพศหญิง ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 20,000-30,000 บาท เช่น
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่สวยงาม เหมาะสาหรับผูห้ ญิง และมีต้ งั ราคาในระดับที่เหมาะสม
ไม่แพงเกินไป นอกจากนี้ควรเสริ มหรื อคงไว้สาหรับการให้บริ การที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อส่ งเสริ มความ
พึงพอใจและกลับมาใช้บริ การให้ และเกิดการบอกต่อ
2. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์มากที่สุด คือ
การติดตั้งและฟั งชัน่ การใช้งานง่าย ทาความสะอาดง่าย ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรนาเสนอหัวข้อ
ดังกล่าวเป็ นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และทาการโฆษณาถึงวิธีการติดตั้ง ฟังชัน่ การใช้งานที่ผลิตภัณฑ์
สามารถทาได้ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเห็นถึงความสะดวกในการใช้ ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สุ ขภัณฑ์นอ้ ยที่สุด คือ มีหลายขนาด หลายรุ่ นและหลายสี ให้เลือก ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรพัฒนา
ให้มีขนาด และสี ที่หลากหลายมากขึ้น หากมีขอ้ จากัดด้านพื้นที่การจัดตั้งแสดงสุ ขภัณฑ์ หรื อกังวล
ว่าผลิตออกมาแล้วแต่ไม่แน่ใจในความต้องการของลูกค้า ก็สามารถอานวยความสะดวกโดยการสั่ง
ทาเพิ่มในสี ที่ตอ้ งการได้ (Made to Order) เพื่อลดการเก็บสต๊อกสิ นค้า
3. ด้านราคา พบว่าระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์มากที่สุด คือ มีราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่ งผูป้ ระกอบการควรหมัน่ ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าอยู่เสมอ เพื่อสร้างความ
เชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้าว่าจะได้รับสิ นค้าที่มีคุณภาพ คุม้ ค่ากับเงิ นที่จ่าย ทั้งนี้ ควรตรวจสอบราคาใน
ท้องตลาดของสุ ขภัณฑ์ประเภทเดี ยวกันเพื่อนาไปจัดทากลยุทธ์ดา้ นราคา ให้สามารถแข่งขันกับ
ผูป้ ระกอบการสุ ขภัณฑ์รายอื่นได้ ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์น้อยที่สุด คือ มี
ส่ วนลดเงินสด ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดในด้านส่ วนลดเพิ่ม โดย
ประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่าง ๆ เช่น แคตตาล็อก (Catalog) ของร้านที่ฝากขาย เป็ นต้น เพื่อช่วย
กระตุน้ ความต้องการและสร้างการรับรู ้ให้แก่ผบู ้ ริ โภคอีกทางหนึ่ง
4. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่าระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์
มากที่สุด คือ มีการตกแต่งร้านตัวแทนจาหน่าย ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรลงทุนด้านพื้นที่ในการ
ตกแต่งบริ เวณร้านค้าตัวแทนจาหน่าย เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเห็นรู ปแบบ และลักษณะสิ นค้า ซึ่งจะช่วยให้
ผูบ้ ริ โภคจินตนาการออกว่ามีลกั ษณะตรงตามต้องการหรื อไม่ หรื อสามารถนาไปตกแต่ง จัดวางไว้ที่
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บ้านได้อย่างไร ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์นอ้ ยที่สุด คือ เวลาเปิ ด-ปิ ดของร้านมี
ความเหมาะสมของ และทาเลที่ต้ งั ของร้านตัวแทนจาหน่ายอยูไ่ ม่ไกล เนื่องจากเวลาเปิ ดปิ ดของร้าน
และทาเลที่ ต้ งั จะขึ้นอยู่กับร้ านค้าของตัวแทนจาหน่ าย ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ขอ้ มูลของ
ร้านค้าตัวแทนที่มีผลิตภัณฑ์ของตนขายอยูว่ า่ มีที่ใดบ้าง รวมถึงระบุเวลาเปิ ด-ปิ ด ของร้านค้าดังกล่าว
เพื่อให้ลูกค้าสามารถไปเยีย่ มชม หรื อซื้อสิ นค้า ได้ตามเวลาที่ร้านค้าเปิ ดทาการ
5. ด้านการส่ งเสริ มการขาย พบว่าระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์มาก
ที่สุด คือ มีศูนย์แสดงสิ นค้าตัวอย่างก่อนเลือกซื้อ เนื่องจากการเลือกซื้อสุ ขภัณฑ์น้ นั ผูบ้ ริ โภคมักไป
เลือกตามสถานที่ที่มีสินค้าตัวอย่าง เพื่อพิจารณาวัสดุ รู ปแบบ และรายละเอียดต่าง ๆ ได้มากกว่าดู
จากสื่ ออื่น ๆ ดังนั้นหากมีงานแสดงสิ นค้าที่เกี่ยวกับบ้าน หรื อเฟอร์ นิเจอร์ ผูป้ ระกอบการควรนา
สิ นค้าเข้าร่ วมงานแสดงต่าง ๆ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้า และสร้างการรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสุ ขภัณฑ์น้อยที่สุด คือ มีศูนย์รับแจ้งปั ญหาที่สะดวกในการ
ติดต่อ ดังนั้นผูบ้ ริ โภคควรอานวยความสะดวกในการรับแจ้งปัญหา โดยเพิ่มช่องทางติดต่อ เช่น เพิ่ม
จานวนผูร้ ับสาย (Call Center) ให้ตวั แทนร้านค้าจาหน่ายเป็ นช่องทางในการรับแจ้งปั ญหา บริ การ
ดูแลซ่อมสิ นค้าถึงบ้าน เป็ นต้น
5.4 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงความพึงพอใจในการใช้บริ การเพื่อทราบถึงสิ่ งที่เป็ นอุปสรรค
และปั ญ หาในการบริ ก าร เพื่ อ เข้า ถึ ง และเจาะลึ ก ถึ ง ประเด็ น ปั ญ หาเพื่ อ ทราบข้อ มู ล ที่ ต ้อ งการ
ปรับปรุ งในการให้บริ การ และตอบโจทย์กลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น
2. ควรมีการเปลี่ยนหรื อเพิ่มตัวแปรที่จะศึกษาในครั้งต่อไป เช่น ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดเพิ่มจาก 4Ps เป็ น 7Ps เพื่อครอบคลุมมากขึ้น หรื อให้ศึกษาด้านคุณภาพการบริ การเพิ่มเข้า
มาทั้งนี้เพราะสิ นค้าและบริ การควรต้องไปคู่กนั
3. การเก็บข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามเชิงปริ มาณที่เป็ นข้อมูลปลายปิ ด
อย่างเดียว อาจไม่เพียงพอกับการวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อให้การวิเคราะห์เรื่ องที่ตอ้ งการศึกษานี้ มี
ความถูกต้อง แม่นยา และครอบคลุมใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควร
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์ควบคู่กบั เชิงปริ มาณแบบที่ใช้แบบสอบถาม
4. เมื่อข้อเสนอแนะจากการวิจยั ได้รับการปรับปรุ งแล้ว ควรมีการทวน สอบทั้งในเรื่ อง
ระดับความสาคัญในการตัดสิ นใจซื้อและ ในเรื่ องความพึงพอใจของ ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการปั จจัยด้าน
ต่าง ๆ เป็ นระยะ ๆ อาจเริ่ มต้นที่ทุกไตรมาส จากนั้นเป็ น 6 เดือนต่อครั้ง และ 1 ปี ต่อครั้ง เพื่อ
แก้ปัญหาให้ลดลงหรื อหมดไป แล้ว นาข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งคุณภาพ
กระบวนการทางาน และวางแผนการดาเนินงานต่อไป
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามทีใ่ ช้ เก็บข้ อมูล
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แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์ ของ บริษทั คาสวา จากัด ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สุ ขภัณฑ์ของ บริ ษทั คาสวา จากัด ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสุ ขภัณฑ์
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สุ ขภัณฑ์
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่ วมมือจากท่านเป็ นอย่างดี และขอขอบคุณใน
ความร่ วมมือมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จินตนา เที่ยงตรง
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรุ ณาใส่ เครื่ องหมายถูก √ ไว้ดา้ นหน้าข้อความที่ตรงกับคาตอบของท่านมากที่สุด
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
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[ ] (1) ชาย
[ ] (2) หญิง
2. อายุ
[ ] (1) ต่า กว่า 25 ปี
[ ] (2) 25-30 ปี
[ ] (3) 31-35 ปี
[ ] (4) 36-40 ปี
[ ] (5) 41-45 ปี
[ ] (6) 46 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ
[ ] (1) โสด
[ ] (2) สมรส
[ ] (3) หม้าย
[ ] (4) หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษาสูงสุ ด
[ ] (1) ต่า กว่าอนุปริ ญญา/ปวส.หรื อเทียบเท่า [ ] (2) อนุปริ ญญา/ปวส.หรื อเทียบเท่า
[ ] (3) ปริ ญญาตรี
[ ] (4) ปริ ญญาโท หรื อ สูงกว่า
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่าน (รวมเงินเดือนและรายได้อื่น ๆ เช่น เงินพิเศษ)
[ ] (1) ต่า กว่า 20,000 บาท
[ ] (2) 20,000-30,000 บาท
[ ] (3) 30,001-40,000 บาท
[ ] (4) 40,001-50,000 บาท
[ ] (5) 50,001-60,000 บาท
[ ] (6) 60,001 บาทขึ้นไป
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมายถูก √ ไว้ดา้ นหน้าข้อความที่ตรงกับคาตอบของท่านมากที่สุด
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสุ ขภัณฑ์
1. เหตุผลหลักที่ท่านเลือกซื้อยีห่ อ้ สุ ขภัณฑ์ในข้อ 1 คืออะไร
[ ] (1) ตัวผลิตภัณฑ์สวยงามและยีห่ อ้ เป็ นที่ยอมรับ [ ] (2) ราคาสมเหตุสมผล
[ ] (3) มีร้านค้าตัวแทนจาหน่ายให้เลือกมากมาย [ ] (4) มีการโฆษณาและจัดรายการส่ วนลด
[ ] (5) ฟังส์ชนั่ การใช้งานที่ทนั สมัยและง่ายต่อการใช้งาน
2. ประเภทสุ ขภัณฑ์ที่ท่านสนใจเลือกซื้อมากที่สุดคืออะไร
[ ] (1) ชุดโถสุ ขภัณฑ์ระบบไฟฟ้ าแบบนัง่ ราด [ ] (2) ชุดโถสุ ขภัณฑ์ระบบไฟฟ้ าแบบนัง่ ยอง
[ ] (3) ชักโครกสุ ขภัณฑ์ระบบไฟฟ้ าหญิง
[ ] (4) ชักโครกสุ ขภัณฑ์ระบบไฟฟ้ าชาย
[ ] (5) อ่างล้างหน้าแบบฝังบน / ใต้เคาน์เตอร์ [ ] (6) ที่ใส่ สบู่ ที่ใส่ กระดาษชาระ
3. เหตุผลหลักในการซื้อสุ ขภัณฑ์ในอนาคตอันใกล้เพื่ออะไร
[ ] (1) ทดแทนของเดิมที่ชารุ ด
[ ] (2) ต่อเติมบ้าน
[ ] (3) ตกแต่งปรับปรุ งห้องน้ าใหม่
[ ] (4) สร้างบ้านใหม่
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4. บุคคลที่มีอิทธิพลหรื อมีส่วนร่ วมกับท่านมากที่สุดในการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์คือใคร
[ ] (1) ตัวเอง
[ ] (2) สมาชิกในครอบครัว
[ ] (3) เพื่อน / คนรู ้จกั
[ ] (4) ช่าง / ผูร้ ับเหมา
[ ] (5) สถาปนิก / มัณฑนากร
[ ] (6) ร้านตัวแทนจาหน่าย / โชว์รูมสุ ขภัณฑ์
5. ท่านสนใจเลือกซื้อสุ ขภัณฑ์จากที่ใดมากที่สุด
[ ] (1) ร้านวัสดุตกแต่ง เช่น บุญถาวร แกรนด์โฮมมาร์ท สุ ขภัณฑ์เซ็นเตอร์
[ ] (2) ร้านแบบโมเดิร์นเทรด เช่น โฮมโปร โฮมเวิร์ค
[ ] (3) ร้านค้าตัวแทนจาหน่ายรายหลักและรายย่อยในเครื อคาสวา
[ ] (4) ร้านขายวัสดุก่อสร้างทัว่ ไป
6. ถ้าท่านจะซื้อสุ ขภัณฑ์ ก่อนซื้อท่านจะมีการเตรี ยมการอย่างไรมากที่สุด
[ ] (1) มีการวางแผน และปรึ กษาคนในครอบครัว / เพื่อนฝูง
[ ] (2) หาข้อมูลจาก website / นิตยสาร / แผ่นพับโฆษณา / พนักงานขาย
[ ] (3) ปล่อยให้เป็ นหน้าที่ของช่าง / ผูร้ ับเหมา / สถาปนิกหรื อมัณฑนากร
[ ] (4) ทดลองใช้ที่โชว์รูมคาสวา หรื อ ตามห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา เช่น เทอมินลั 21
[ ] (5) ไม่เตรี ยมการ (ตัดสิ นใจเลือกซื้อที่ร้าน)

กรุ ณาใส่ เครื่ องหมายถูก √ ไว้ดา้ นหน้าข้อความที่ตรงกับคาตอบของท่านมากที่สุด
ส่ วนที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อสุ ขภัณฑ์
5 หมายถึง ปัจจัยนี้มีระดับความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้อของท่านมากที่สุด
4 หมายถึง ปัจจัยนี้มีระดับความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้อของท่านมาก
3 หมายถึง ปัจจัยนี้มีระดับความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้อของท่านปานกลาง
2 หมายถึง ปัจจัยนี้มีระดับความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้อของท่านน้อย
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1 หมายถึง ปัจจัยนี้มีระดับความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้อของท่านน้อยที่สุด
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
1.1 มีหลายขนาด, หลายรุ่ นและหลายสี ให้เลือก
1.2 มีรูปแบบสวยงามเข้ากับยุคสมัย
1.3 ประหยัดน้ า
1.4 มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน
1.5 มีความคงทนในการใช้งาน
1.6 หาซื้ออุปกรณ์เสริ ม อุปกรณ์ทดแทนได้ง่าย
1.7 ติดตั้งและฟังส์ชนั่ การใช้งานง่าย
1.8 ทาความสะอาดง่าย
1.9 ความมีชื่อเสี ยงและน่าเชื่อถือของตราสิ นค้า
1.10 มีการพัฒนาสิ นค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
1.11 มีระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพสูงและ
สนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้ดี
1.12 บรรจุภณ
ั ฑ์มีรูปลักษณ์สวยงามและแข็งแรง
1.13 มีการให้บริ การตั้งแต่ก่อนตัดสิ นใจซื้อ
จนถึงหลังการขายที่ชดั เจนและรวดเร็ว
1.14 มีการรับประกันสิ นค้า
1.15 มีการรับคืนหรื อเปลี่ยนสิ นค้า

ระดับความสาคัญทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
มาก
ปาน
น้ อย
ทีส่ ุ ด มาก กลาง น้ อย ทีส่ ุ ด
5
4
3
2
1

65
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2. ปัจจัยด้ านราคา

ระดับความสาคัญทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
มาก
ปาน
น้ อย
ทีส่ ุ ด มาก กลาง น้ อย ทีส่ ุ ด
5
4
3
2
1

2.1 มีให้เลือกหลายระดับราคา
2.2 มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
2.3 มีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบรุ่ นใกล้เคียง
2.4 มีหลายทางเลือกในการชาระเงิน ทั้งด้วยเงิน
สด บัตรเครดิต เงินเชื่อ
2.5 มีป้ายบอกราคาชัดเจน
2.6 มีส่วนลดเงินสด
3. ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
3.1 มีช่องทางการขายสิ นค้าทางอินเตอร์เน็ต
3.2 ความมี ชื่อเสี ยงและน่ าเชื่ อถื อของร้ าน
ตัวแทนจาหน่าย
3.3 มีการตกแต่งร้านตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็ น
ระเบียบและทันสมัย
3.4 บรรยากาศภายในร้านดี ดูเป็ นกันเอง
3.5 มีความเหมาะสมของเวลาเปิ ด-ปิ ดของร้าน
ตัวแทนจาหน่าย
3.6 ทาเลที่ต้ งั ของร้านตัวแทนจาหน่ายอยูไ่ ม่ไกล
มีหลากหลายที่ให้เดินทางไปเลือกซื้อ
3.7 มีสินค้าตัวอย่างแสดง
3.8 ร้านตัวแทนจาหน่ายมีที่จอดรถสะดวกและ
เพียงพอ
3.9 มีบริ การขนส่ งและติดตั้ง
3.10 ส่ งสิ นค้าครบจานวน ถูกต้องและตรงเวลา

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
3. ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (ต่ อ)

ระดับความสาคัญทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
มาก
ปาน
น้ อย
ทีส่ ุ ด มาก กลาง น้ อย ทีส่ ุ ด
5
4
3
2
1

3.11 มีสินค้าในคลังไว้บริ การไม่ขาด
3.12 พนักงานขายมีความรู ้จริ งในการแนะนา
สิ นค้าและวิธีการใช้ให้ลูกค้า
4. ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมทางการตลาด
4.1 พนักงานขายมีความรู ้ มีใจบริ การ และมี
อัธยาศัยดี
4.2 พนักงานมีการให้บริ การและแก้ไขปั ญหา
ให้ลูกค้าอย่างสะดวกรวดเร็ ว
4.3 มีพนักงานคอยให้บริ การอย่างเพียงพอ
4.4 มีการส่ งข่าวสารและกิจกรรมส่ งเสริ มการ
ขายถึงลูกค้าเป็ นระยะ ผ่านทางจดหมาย e-mail
4.5 มีศูนย์รับแจ้งปัญหาที่สะดวกในการติดต่อ
4.6 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า/ร้าน
ตัวแทนจาหน่ายผ่านสื่ ออย่างต่อเนื่อง
4.7 มีบริ การออกแบบห้องน้ าฟรี
4.8 มีการจัดรายการส่ วนลดของแถมทุกเดือน
4.9 มี Website ให้บริ การข้อมูลสิ นค้า
4.10 มีศูนย์แสดงสิ นค้าตัวอย่างก่อนเลือกซื้อ

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

ภาคผนวก ข
หนังสื อเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย

ภาคผนวก ค
ใบตอบรับการนาเสนอบทความงานประชุ มวิชาการระดับชาติ
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74
ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2556

ประวัติการทางาน :
พ.ศ. 2552
ปัจจุบนั

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง
511/887 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพมหานคร 10700
บริ ษทั คาสวา จากัด 513/157-158 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร 10700
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาศิลปศาสตร์บณั ฑิต สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (การจัดการอุตสาหกรามท่องเที่ยวและบริ การ) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุ นนั ทา
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ตาแหน่งสารองที่นงั่ สายการบิน
ไทย
บริ ษทั คาสวา จากัด ตาแหน่ง จัดซื้อต่างประเทศ

