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รายงานการศึกษาปญหาพิเศษ
เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัด
สินใจซื้อเสื้อผาของผูชายวัยทํางาน กรณีศึกษาผูชายวัยทํางานในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร

นางสาวประไพ สมหวัง
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การศึกษาปญหาพิเศษเปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชาการวิจัยตลาด รหัส 3202-2202
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ปการศึกษา 2555แผนกวิชาการขายและการตลาด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ชื่อเรื่อง

การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ

ผูศึกษา

ตัดสินใจ ซื้อเสื้อผาของผูชายวัยทํางานกรณีศึกษาผูชายวัยทํางานในเขตอ. เมือง จ.ยโสธร
นางสาวประไพ สมหวัง

ครูที่ปรึกษา
แผนกวิชา

นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด
การขายและการตลาด

ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ
บทคัดยอ

การศึกษาปญหาพิเศษเรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของผูชายวัยทํางานกรณีศึกษาผูชายวัยทํางานในเขต อ. เมือง
จ. ยโสธร มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชายวัยทํางาน ในเขต อ. เมือง
จ. ยโสธร
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของผูชายวัย
ทํางานในเขต อ. เมือง จ. ยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
การศึกษาองคประกอบดานผลิตภัณฑ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ อั นดับ หนึ่งคือ เรื่ องคุณภาพของเนื้อ ผา มี คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.9770 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับสองคือ เรื่องรูปแบบเสื้อผา(ความทันสมัย)
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.0440 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
และ เรื่องความประณีตในการตัดเย็บ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9899
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แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ เรื่ องความทนทานในการใชงาน มีคาเฉลี่ ย
เทากับ 3.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.3038 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
การศึกษาองคประกอบดานราคา พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานราคา
อันดับหนึ่งคือ เรื่ องคุณคาของราคาตอการใชง าน มี คาเฉลี่ ยเทากั บ 3.97 ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.9746 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับสองคือ เรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.1832 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
และอันดับสามคือ เรื่องราคาเหมาะสมกับรูปแบบเสื้อผา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.3416 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
การศึกษาองคประกอบดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนายอันดับหนึ่งคือ เรื่องความสะดวกในการเลือกซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.529 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับสองคือ เรื่องบรรยากาศ
ของสถานที่จําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.0770 แปลความหมายได
วาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ เรื่องความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 สวน
เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น เ ท า กั บ 1 . 2 4 8 9 แ ป ล ค ว า ม ห ม า ย ไ ด ว า อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก
การศึกษาองคประกอบดานการสงเสริมการตลาด พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางดานการ
สง เสริ มการตลาด อั นดับหนึ่งคือ เรื่อ งการให ขอ มูล เกี่ยวกับ ตัวสิ นคา มี คาเฉลี่ ยเท ากั บ 3.87 ส วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.1874 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก อั นดับสองคือ เรื่อ งการ
รับประกันคุณภาพสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.1704 แปลความหมาย
ไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ เรื่องการบริการของพนักงานขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.2609 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
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คํานํา
การศึกษาปญหาพิเศษในครั้งนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดีพรอมทั้งไดผลงานที่สามารถนําไป
ประยุกตใชกับธุรกิจ ที่เ กี่ยวของ เพราะไดรับ ความกรุณา และชวยเหลื ออยางดียิ่ง จากคณะครู แผนก
วิชาการ ขาย และการตลาด ที่ไดกรุณาเปนที่ปรึกษา และไดเสียสละเวลาอันมีคายิ่ง ในการใหคําแนะนํา
และตรวจสอบแกไขขอบกพรอง นับตั้งแตเริ่มตนดําเนินการจนเสร็จสมบูรณเรียบรอยดวยความเอาใจใส
เปนอยางยิ่งตลอด ผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และบุคคลรอบขางที่คอยเปนแรงผลักดัน และใหกําลังใจคอย
ใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ เสมอมา
ทายสุดขอขอบพระคุณ เพื่อนรวมชั้นเรียนที่คอยเปนกําลังใจ ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาและ
รวมแกไขปญหาตาง ๆ จนการศึกษาปญหาพิเศษฉบับนี้มีความสมบูรณอยางที่ตั้งใจไว

ประไพ สมหวัง
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญ
เครื่องแตงกายเปนสิ่งที่มนุษยนํามาประกอบกันเพือ่ ปกปดหรือหอหุมรางกาย นักจิตวิทยาและนัก
สังคมวิทยาพยายามหาสาเหตุวาอะไรเปนแรงกระตุนใหคนตองแตงกาย ทั้งนี้เพราะแมจะมีสถานที่หลาย
แหงในโลกที่ไมไดถือวาเครื่องนุงหมเปนปจจัยสี่ แตคนสวนใหญจะแตงกายไมรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง
ตลอดทั้งประวัติศาสตรมนุษยใชการนุงหมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายหลายอยาง คือ นุงหมเพื่อใหเห็นความ
แตกตางระหวางเพศ เพื่อบอกอายุ อาชีพ โสด แตงงาน ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกในกลุม
และบอกบทบาททางสังคมอื่นๆ (พรสนอง วงศสิงหทอง. 2547: 20) ดังนั้นเสื้อผา เครื่องนุงหมนอกจากจะ
ชวยปกปองรางกายจากอุณหภูมิภายนอกแลว ยังบงบอกถึงสถานภาพคานิยมและรสนิยมของผูสวมใส
ตลอดจนชวยเสริมสรางบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล การพัฒนารูปแบบเสื้อผา คุณภาพของ
เนื้อผาและเทคนิคในการตัดเย็บ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคจึงเปนเรื่องสําคัญ
เนื่องจากสภาวะตลาดในปจจุบัน ตลาดเครื่องแตงกายชายถือเปนตลาดที่มีศักยภาพมาก โดยจะ
เห็นไดจากตัวเลขการเติบโตที่สงู ตอเนื่องทุกป ทั้งนี้ปจจัยการเติบโตเกิดจากหลายสาเหตุ ไมวาจะเปนเรื่อง
ของพฤติกรรมผูบริโภคชายที่เปลี่ยนแปลงไปหันมาใสใจตัวเองมากขึ้น มีความสนใจเรื่องแฟชั่นและกลา
แตงกายในรูปแบบที่มีสีสันมากขึ้น ตลาดสินคาเสื้อผาสําหรับผูชายมีการนําเสนอแฟชั่นการแตงกายที่
หลากหลายและการทําตลาดที่เขาถึงกลุมผูชายมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาตลาดพบวาผูบริโภคชาย ถูกแบง
ออกเปน 4 เซกเมนทคือ เมโทรเซ็กซชวล เปนผูชายที่ใสใจดูแลสุขภาพตัวเองอยางใกลชิด ยังกเอ็กซเซ็กคู
ทีฟ คนรุนใหมที่เนนการมีบุคลิกที่โดดเดน ไฮ ออกเทน ซึ่งไดแกศิลปน นักรอง นักแสดง และสปอรตแมน
(เดอะมอลลอินเทรนด ดันสินคาผูชายเกาะกระแสแฟชั่นโลก. 2549: ออนไลน) ทั้งนี้การเลือกซื้อเสื้อผา
ของผูชาย โดยเฉพาะกลุมผูชายวัยทํางาน ขึ้นอยูกับรูปแบบในการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลที่ตองมีการ
ติดตอพบปะกับผูคน จากหนาที่การงานที่รับผิดชอบ หรือการปฏิบัติภาระกิจตางๆ ในปจจุบันคนไทยเริ่ม
รับสื่อแฟชั่นและอิงตามกระแสโลกมากขึ้น การแขงขันในธุรกิจเสื้อผาสํ าเร็จรู ปสําหรั บผูชายจึงมีการ
แขงขันกันสูงทั้งเสื้อผาแบรนดเนมตางประเทศที่มีชื่อเสียงซึ่งเปนเสื้อผานําเขาจากตางประเทศหรือซื้อ
ลิขสิทธิ์จากตางประเทศเพื่อผลิตในประเทศไทย จัดวางจําหนายโดยตั้งเคานเตอรในหางสรรพสินคาชั้นนํา
ไปจนถึงเสื้อผาแฟชั่นหรือเลียนแบบแบรนดเนมตางประเทศที่มีขายตามตลาดลาง เชน ยานอนุสาวรียชัย
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สมรภูมิยานสะพานพุทธ หรือประตูน้ํา นอกจากนี้ยังมีผูบริโภคชายบางกลุมที่ตองการกําหนดรูปแบบและ
ขนาดของเสื้อผาเองโดยการสั่งตัดเย็บโดยเฉพาะ ดังนั้นการแขงขันในธุรกิจเสื้อผาสําหรับผูชายจึงตองนํา
ปจจัยการตลาดเขามาใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดในกลุมเปาหมายและสรางแรงจูงใจให
ลูกคาสนใจซื้อสินคามาสวมใส ตลอดจนทําใหผูบริโภคกลายเปนลูกคาประจําที่มี ความจงรักภักดีตอ ต
สินคาและกระตุนใหเกิดการซื้อซ้าํ อยางตอเนื่องจากการที่ตลาดสินคาเสือ้ ผาผูชายมีอัตราการเจริญเติบโตที่
สูงตอเนื่องกันทุกป
ในปจจุบันมีมูลคากวา 10,000 ลานบาท (แอรโรว - ฮาซารด ชู Social Marketing สรางแบรนด
ฉีกกรอบตลาดเสื้อเชิ้ต. 2549: ออนไลน) โดยที่กลุมผูชายวัยทํางานถือเปนกลุม ที่มกี ําลังซื้อสูง ผนวกกับ
รูปแบบการแตงกายของผูชายที่เริ่มเขาสูร ูปแบบแฟชั่นมากขึ้น และบางบริษัทหรือสถานที่ทํางานบางแหง
ในปจจุบันอนุญาตใหผูชายสวมใสเสื้อผาลําลองเชน กางเกงยีนส เสื้อยืดโปโลมาทํางานได ทําใหผูวจิ ัยมี
ความสนใจทีจ่ ะศึกษาปจจัยทางการตลาดทีม่ ีผลตอพฤติกรรมการซือ้ เสื้อผาของผูชายวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร โดยจะนําขอมูลที่ไดนําเสนอตอบริษัทผูผ ลิตสินคาเสือ้ ผาผูชายตลอดจนผูคาสงและผูคา
ปลีก เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑและปรับปรุงกลยุทธทางการตลาด สรางแรงจูงใจให
ผูบริโภคซื้อสินคา สรางความจงรักภักดีตอตราสินคา และเพือ่ ใหสินคาเสื้อผาผูชายสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของผูบ ริโภคไดเปนอยางดี
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชายวัยทํางาน ในเขต อ. เมือง จ.ยโสธร
1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของผูชายวัย
ทํางานในเขต อ. เมือง จ. ยโสธร
1.3 ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรที่ 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชายวัยทํางาน ในเขต อ. เมือง จ.ยโสธร
ตัวแปรที่ 2 : ปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซือ้ เสื้อผาของผูชายวัยทํางาน
ในเขต อ. เมือง จ. ยโสธร
1.4 ขอบเขตและขอจํากัดในการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
1.4.1.1 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร
1.4.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
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1.4.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค
1.4.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการแตงกาย
1.4.2 ขอบเขตดานประชากรในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูชายวัยทํางานในเขต อ.เมือง จ.ยโสธรที่มอี ายุ 15-59 ป
1.4.3 ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา
ระหวางวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
1.5 นิยามศัพท
1.5.1 เสือ้ ผาผูชาย หมายถึง เสื้อผาสําเร็จรูปสําหรับผูชาย รูปแบบตางๆ ที่ใชสวมใสสไตลหรือ
สวมใสในโอกาสพิเศษ
1.5.2 วัยทํางาน หมายถึง ผูที่มรี ายไดจากการประกอบอาชีพ ในชวงอายุ 15 – 59 ป
1.5.3 ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก
อายุ (ชวงอายุวัยทํางาน 15 – 59 ป) ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และระดับรายได
ตอเดือน
1.5.4 ปจจัยทางการตลาด ไดแก กิจกรรมทางการตลาดของบริษทั ผูขายเสื้อผาสําเร็จรูปสําหรับ
ผูชาย ซึ่งในงานวิจัยนี้วัดความสําคัญของปจจัยตอไปนีท้ ี่มผี ลตอการซื้อ ไดแก ผลิตภัณฑ หมายถึง
คุณสมบัติของเสือ้ ผา คือ ดานรูปแบบสินคา ไดแก ความทันสมัยของรูปแบบ ดานคุณภาพของสินคา ไดแก
คุณภาพของเนื้อผา ความปราณีตในการตัดเย็บ ความทนทานในการใชงาน มีขนาดใหเลือกตามตองการ
ความสบายในการสวมใส และชื่อเสียงของตราสินคา ราคา หมายถึง ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพเสื้อผา
ความคุมคาของราคาตออายุการใชงาน ราคาเหมาะสมกับรูปแบบเสือ้ ผา และมีการติดปายแสดงราคา
ชัดเจน ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง สถานที่ที่จัดจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูปสําหรับผูชายในดาน ความ
สะดวกในการเดินทาง ความสะดวกในการเลือกซื้อ บรรยากาศของสถานที่จัดจําหนาย มีหองใหลองสินคา
และการจัดเรียงสินคาในสถานทีจ่ ําหนายการสงเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมที่ดึงดูดใจใหซอื้ สินคา
สงเสริมใหสามารถเพิม่ ยอดขายสินคา ใชในการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย ไดแก สื่อโฆษณาตาง ๆ
การจัดสงเสริมการขาย เชน การลด แลก แจก แถม การบริการของพนักงานขาย และการรับประกัน
คุณภาพสินคา
1.5.5 พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง การแสดงออกเกี่ยวกับการซื้อเสื้อผาสําหรับสวมใส ไดแก
1.5.1. สถานที่ซื้อ หมายถึง สถานที่ที่ผบู ริโภคซื้อสินคา
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1.5.2 หางสรรพสินคา (Department store) หมายถึง กิจการที่จําหนายสินคา
ครอบคลุมหลายชนิด ไดแก หางเซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล
1.5.3 ซูเปอรเซ็นเตอร (Super center) หมายถึง รานคาปลีกที่รวมเอาสินคาอุปโภค
และบริโภคเขาไวดวยกัน ไดแก คารฟูร เทสโก-โลตัส บิ๊กซี
1.5.4 ตลาดนัด หมายถึง ตลาดที่จัดใหมีขึ้นเฉพาะวันและสถานที่ที่กําหนด
ไดแกตลาดนัดสวนจตุจักร
1.5.5 สถานที่จัดจําหนายอื่นๆหมายถึง สถานที่ไดแก มาบุญครอง สยามสแควร
สะพานพุทธ หรือสถานที่อื่น ๆ ที่จําหนายเสื้อผาสําเร็จรูปสําหรับผูชาย
1.5.6 ความถี่ในการซื้อ หมายถึง ความถี่ในการซื้อสินคาของผูบริโภค
1.5.7 ปริมาณในการซือ้ ตอครั้ง หมายถึงจํานวนชิ้นของเสือ้ ผาที่ผบู ริโภคซื้อในแตละครั้ง
1.5.8 จํานวนเงินที่ใชในการซื้อ หมายถึง จํานวนเงินทีผ่ ูบริโภคใชในการซื้อสินคาในแตละครัง้ คิด
เปนราคา รวมปริมาณสินคาทุกชิ้นที่ซื้อในแตละครัง้
1.5.9 โอกาสในการซือ้ หมายถึง การซื้อสินคาเนื่องจากมีสนิ คารูปแบบใหม ทดแทน สินคาเกา
ซื้อเพื่อใชในโอกาสพิเศษซื้อเนือ่ งจากรูปรางเปลี่ยนมีโปรโมชัน่ พิเศษซื้อเพิ่มเติมจากที่มีอยู
1.5.10 ตราสินคาที่ซื้อ หมายถึง ตราสินคาเสื้อผาทีผ่ ูบริโภคซื้อมาใช ในชวงเวลา 6 เดือนทีผ่ าน
ไดแก 1. ตราสินคาในประเทศ
2. ตราสินคาแบรนดเนมจากตางประเทศ
3. ตราสินคาเลียนแบบแบรนดเนมจากตางประเทศ
4. ตราสินคาที่ไมเปนที่รจู ัก (No name)
เพศของพนักงานขาย หมายถึง ผูบริโภคตองการเลือกซื้อเสือ้ ผาจากพนักงานขายทีเ่ ปนเพศชาย เพศหญิง
หรือซื้อกับเพศชายหรือหญิงก็ได
1.5.11 การปฏิบัติของพนักงานขาย หมายถึง ในขณะที่เลือกซื้อเสื้อผา ผูบริโภคตองการให
พนักงานขายปฏิบัติตอตนเอง โดยเขามาแนะนําสินคา หรือ ดูอยูเฉย ๆ เมื่อตองการ คําแนะนําจะเรียกเอง
1.6 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1.6.1 ทําใหทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลตอการตัดสินใจซื้อเสือ้ ผาของผูชายวัย
ทํางานในเขต อ. เมือง จ. ยโสธร
1.6.2 ทําใหทราบปญหาในการเลือกซื้อเสือ้ ผาของผูชายวัยทํางานในเขต อ. เมือง จ. ยโสธร
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1.6.3 สามารถนําขอมูลที่ไดจาการศึกษามาใชเปนแนวทางในการวางแผนการตลาด เพื่อใหผูซอื้
มีความพอใจสูง
1.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ ตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผาของผูชายวัยทํางานกรณีศึกษาผูชายวัยทํางาน ในเขต อ. เมือง จ. ยโสธร
พฤติกรรมการบริโภคเสื้อผาของผูชาย
วัยทํางาน ในเขตอ . เมือง จ . ยโสธร
- สถานที่ซื้อ
- ความถี่ในการซื้อ
- ปริมาณในการซื้อตอครั้ง
- ชวงราคาที่ซื้อ
- โอกาสในการซื้อ
- ตราสินคาทีซ่ ื้อ
- เพศของพนักงานขาย

ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายไดตอเดือน

บทที่ 2 -

ปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผาของผูชายวัยทํางานกรณีศึกษาผูชายวัยทํางานในเขต อ. เมือง จ.ยโสธร ผูศึกษาไดศึกษาคนควา
ทฤษฎี แนวความคิด และรายงานการการศึกษาที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาโดยมีประเด็นที่
เปนสาระสําคัญในการศึกษาดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฏีดานประชากรศาสตร
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการแตงกาย
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร
พรทิพย วรกิจโภคาทร. (2529 : 312 - 315) ไดกลาวถึงลักษณะผูรับสารที่วิเคราะหตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ซึ่งแตละบุคคลจะแตกตางกันไป โดยมีความแตกตางทางประชากรศาสตรจะมี
อิทธิพลตอการสื่อสาร ลักษณะประชากรศาสตร คือ
2.1.1 เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจนวา คุณลักษณะบางอยางของเพศชาย และเพศหญิงที่
ตางกันสงผลใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกัน เชน การวิจัยเกี่ยวกับชมภาพยนตรโทรทัศนของเด็ก
วัยรุน พบวาเด็ก วัยรุ นชายสนใจภาพยนตรส งครามและจารกรรมมากที่ สุ ดส วนเด็ก วัยรุนหญิง สนใจ
ภาพยนตรวิทยาศาสตรมากที่สุด แตก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงวาชาย และหญิงมีการสื่อสารและรับสื่อ
ไมตางกัน
2.1.2 อายุ (Age) การจะสอนผูที่อายุตางกันใหเชื่อฟง หรือเปลีย่ นทัศนคติหรือเปลีย่ นพฤติกรรม
นั้นมีความยากงายตางกัน ยิ่งมีอายุมากกวาที่จะสอนใหเชื่อฟง ใหเปลี่ยนทัศนคติ และเปลี่ยนพฤติกรรม
ก็ยิ่งยากขึ้น การวิจัยโดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิส และดีเรฟ (I.L.Janisand D.Rife) ไดทํา
การวิจัยและใหผลสรุปวา การชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคนจะยากขึ้นตามอายุของคนที่เพิ่มขึ้น
อายุยังมีคามสัมพันธของขาวสาร และสื่ออีกดวย เชน ภาษาที่ใชในวัยตางกันก็ยังมีความตางกัน โดยจะ
พบวา ภาษาใหม ๆ แปลก ๆ จะพบในคน หนุมสาว สูงกวาผูสูงอายุ เปนตน
2.1.3 การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลตอประสิทธิภาพของการ
สื่อสารของผูรับสาร ดังงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้วา การศึกษาของผูรับสารนั้นทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมการ
สื่อสารตางกันไป เชน บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะสนใจขาวสารไมคอยเชื่ออะไรงายๆ และมักเปดรับสื่อ
สิ่งพิมพมาก
2.1.4

ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได
เชื้อชาติตลอดจนภูมหิ ลังของครอบครัวเปนปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลโดยมี
รายงานหลายเรื่องที่ไดพิสจู นแลววาฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม
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ของคนการแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะดานประชากรศาสตรเปน
ลักษณะทีส่ ําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาดเปาหมายในขณะทีล่ ักษณะ
ดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้นขอมูลดาน
ประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย(ศิริวรรณ เสรีรัตน.2538 : 41)
คนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน (ปรมะ สตะเวทิน.2533:112)
โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้
2.1.4.1 เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกันคือ
เพศหญิงมีแนวโนมมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชายในขณะที่เพศชายไมไดมีความ
ตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้นแตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธพันธอันดี
ใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย (Will, Goldhabers ;& Yates. 1980 : P87)นอกจากนี้เพศ
หญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรือ่ งความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรม
และสังคกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน
2.1.4.2 อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรมคนที่
อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมากในขณะคนที่
อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยมยึดถือการปฏิบัติระมัดระวังมองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุนอย
เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็ตางกันคนที่มีอายุมากมักจะใช
สื่อเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง
2.1.4.3 การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน
คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจ
สารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอในขณะที่คนมีการศึกษาต่ํา
มักจะใชสื่อประเภทวิทยุโทรทัศนและภาพยนตรหากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะใชสื่อสิ่งพิมพวิทยุ
โทรทัศนและภาพยนตรแตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพมากกวาประเภทอื่น
2.1.4.4 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดและสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มีอิทธิพล อยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับ สารที่มี ตอผูสงสาร เพราะแตละคนมี วัฒนธรรม
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกันเดอรเฟอร. (พีระ จิรโสภณ,ม.ป.ป.: 645-646;
อางอิงจากDefleur,Melvin. 1996.Theories of Mass Communication.) ไดเสนอทฤษฎีที่กลาวถึงตั
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แปรแปร(InterveningVariables) ที่มีอิทธิพลในกระบวนการสื่อสารมวลชนระหวางผูสงสารกับผูรับสาร
โดยใหเ ห็นวาขาวสารมิไดไหล ผ านจากสื่ อมวลชนถึงผู รับ สาร และเกิดผลโดยตรงทั นที แตมป จจั ย
บางอยางที่เกี่ยวของกับตัวผูรับ สารแตละคน เชนปจจัยทางจิตวิทยา และสังคมที่จะมีอิทธิพลตอการรับ
ขาวสารนั้น DeFleur ได สอน ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวดังนี้
ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล (Individual Differences Theory)
เดอรเฟอร.(DeFleur.1996) ไดเสนอหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฏีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล
ดังนี้
1. มนุษยเรามีความแตกตางอยางมากในองคประกอบทางจิตวิทยาบุคคล
2. ความแตกตางนี้ บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาคหรือทางรางกายของ แตละบุคคล
แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางกันที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู
3. มนุษยซึ่งถูกชุบเลี้ยงภายใตสถานการณตางๆ จะเปดรับความคิดเห็นแตกตางกันไปอยาง
กวางขวาง
4. จากการเรียนรูสงิ่ แวดลอมทําใหเกิดทัศนคติคานิยมและความเชื่อถือที่รวมเปนลักษณะ ทาง
จิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกันไปความแตกตางดังกลาวนีไ้ ดกลายเปนสภาวะเงือ่ นไขที่กําหนดการรับรู
ขาวสารมีบทบาทอยางสําคัญตอการรับรูขาวสาร
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุม
ไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจของกลุม เปาหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.2541 : 35)
ประกอบดวยเครื่องมือดังตอไปนี้
2.2.1 ผลิตภัณฑ (Product)
คําวา “ผลิตภัณฑ” มีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังตัวอยางตอไปนี้
ฟลิปป คอทเลอร (Philip Kotler. 1997: 520) ผลิตภัณฑ คือสิ่งใด ๆ ที่ตองการนําเสนอตอตลาด
เพื่อสนองความจําเปนหรือความตองการ
สุดาพร กุณฑลบุตร. (2549: 133) ผลิตภัณฑ หมายถึงสินคาและบริการที่กิจการนําเสนอขาย
ตอผูบริโภคหรือลูกคา
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ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2541: 35) ผลิตภัณฑ หมายถึงสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑ
จึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน
(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายไดโดยลูกคา
จะพิจารณาสิ่งที่นําเสนอ 3 ประการ คือ
1. รูปลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
2. สวนประสมบริการและคุณภาพบริการ
3. ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑคุณคาของผลิตภัณฑนั้น
การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้
1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑทางการแขงขัน เปนการกําหนดลักษณะผลิตภัณฑใหแตกตาง
จากคูแขงขันและสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคาได การสรางความแตกตางสามารถทําไดดวยวิธีการ
ตางๆ คือ (1) ความแตกตางดานผลิตภัณฑ (2) ความแตกตางดานบริการ(3) ความแตกตางดาน
บุคลากร (4) ความแตกตางดานภาพลักษณ
1.2 พิจารณาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เชนประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ
การบรรจุภัณฑ ตราสินคา
1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนง
ที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย
1.4 การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ เ พื่อ ให ผลิ ตภัณฑ มีลั กษณะใหม และปรับ ปรุ งให ดีขึ้นซึ่ งตองคํานึง ถึง
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้น
1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑและสายผลิตภัณฑ
องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product component) หรือระดับของผลิตภัณฑ
(product level) เปนการพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่นักการตลาดตองนํามากําหนดลักษณะ
ของผลิตภัณฑในการตอบสนองความตองการของตลาดนักการตลาดตองคํานึงถึงระดับความคาดหวังของ
ผูบริโภคตอผลิตภัณฑ โดยแบงระดับของผลิตภัณฑออกเปน 5 ระดับ มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑหลัก (Core product) หมายถึง ประโยชนพื้นฐานสําหรับผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดรับ
จากการซื้อสินคาโดยตรง เปนความคาดหวังระดับพื้นฐานที่ลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น
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2. รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible product หรือ Formal Product) หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพที่ผูบริโภคสามารถรับรูไดซึ่งเปนสวนเสริมผลิตภัณฑใหทําหนาที่สมบูรณขึ้นหรือเชิญชวนใหใช
มากยิ่งขึ้น ไดแก
2.1 คุณภาพ (Quality) ของตัวผลิตภัณฑ คุณภาพเปนสิ่งบงบอกวา ผลิตภัณฑมีขีด
ความสามารถในการปฏิบั ติง านไดเ พี ยงใดและทนทานแคไหนการกํ าหนดคุณภาพผลิ ตภัณฑ ที่ ดีตอ ง
กําหนดใหตรงกับความตองการของผูซื้อ
2.2 รูปรางลักษณะ (Feature) ของตัวผลิตภัณฑ เปนเครื่องมือในการเพิ่มทางเลือกให
แตตลาดและทําใหผลิตภัณฑมีความแตกตางไปจากคูแขงขัน
2.3 รูปแบบ (Style) ของตัวผลิตภัณฑเปนลักษณะภายนอกของตัวผลิตภัณฑ เชน มี
รูปแบบทันสมัยใชงานงายสะดวกตอการพกพา
2.4 บรรจุภัณฑ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของในการออกแบบ และการ
ผลิตสิ่งบรรจุหรือสิ่งหอหุมผลิตภัณฑ
2.5 ตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ คํา เครื่องหมาย สัญลักษณ การออกแบบ หรือสวนประสม
ของสิ่งดังกลาวรวมกันระบุถึงสินคาและบริการของผูขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุมของผูขาย แสดงความ
แตกตางของสินคาหรือบริการของผูขายจากคูแขงขัน
3. ผลิตภัณฑคาดหวัง (Expected product) หมายถึง คุณลักษณะและเงื่อนไขอื่น ๆ ของสินคาที่
ผูซื้อคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงเมื่อมีการซื้อสินคา
4. ผลิตภัณฑควบ (Augmented product) หมายถึง คุณคาที่เพิ่มเขาไปในผลิตภัณฑมากกวาที่
ลูกคาคาดหวังหรือบริการที่ผูซื้อจะไดรับควบคูไปกับการซื้อสินคาประกอบดวยบริการกอนและหลังการ
ขายตาง ๆ ดังนี้ (4.1) การติดตั้ง (Installation) (4.2) การขนสง (Transportation) (4.3) การรับประกัน
(Insurance) (4.4) การใหสินเชื่อ (Credit) (4.5) การใหบริการอื่น ๆ (Services)
5. ผลิตภัณฑที่มีศักยภาพ (Potential product) หมายรวมถึงผลิตภัณฑควบที่เปนไปไดทั้งหมดที่
นําเสนอออกมาเปนรูปธรรมหรือเปนสินคาในอนาคตซึ่งเปนความพยายามของธุรกิจที่จะหาวิธีใหมๆในการ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาใหมีความแตกตางจากคูแขงขัน
2.2.2 ราคา (Price)
อีวานส และ เบอรแมน (Evans; & Berman. 1985: 532) ราคา หมายถึง สิ่งแสดงมูลคาของ
ผลิตภัณฑแกผูขายและผูซื้อ
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สุปญญา ไชยชาญ. (2534: 37) ราคา สําหรับผูซื้อแลวยอมหมายถึงมูลคาที่กําหนดใหแกสิ่งที่
นํามาแลกเปลี่ยนกับผูขาย สิ่งที่ผูซื้อนํามาแลกเปลี่ยนคืออํานาจซื้อ สิ่งที่ผูซื้อไดไปจากผูขายคือความพอใจ
หรืออรรถประโยชน
สุดาพร กุณฑลบุตร. (2549: 132) ราคา หมายถึง ราคาขายของผลิตภัณฑหรือบริการที่กิจการ
นําเสนอสูผูบริโภค
คอทเลอร และอารมสตรอง (Kotler; & Armstrong. 1999: G7) ราคา หมายถึง จํานวนเงินที่
บุคคลจายเพื่อซื้อสินคาและบริการแสดงเปนมูลคาที่ผูบริโภคจายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนที่ไดรับ
จากการใชสินคาและบริการราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคาผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของ
ผลิตภัณฑกับราคาถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อราคาจึงสรางใหเกิดรายไดจากการขาย
และนําไปสูการสรางกําไรในที่สุดดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการตั้ง
ราคาผลิตภัณฑ โดยแยกการพิจารณาออกเปน ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ดังนี้
2.2.2.1 ปจจัยภายใน ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ คือ
2.2.2.1.1 ปจจัยภายในองคการ ประกอบดวยฝายตางๆที่เกี่ยวของในการตั้งราคา เชน ฝายการ
ผลิต การตลาด การเงิน รวมทั้งนโยบายในการตั้งราคาของบริษัท
2.2.2.1.2 เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการวัตถุประสงคของการตั้งราคาตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคทางการตลาด วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ เชน ถาบริษัทตองการเปนผูนําตลาด
วัตถุประสงคทางการตลาดนาจะเปนสวนครองตลาดสูงสุด และวัตถุประสงคดานราคา ตองตั้งราคาใหต่ํา
เพื่อมุงใหไดยอดขายสูงและสวนครองตลาดสูงดวย
2.2.2.1.3 ตนทุน ราคาจะตองคํานึงถึงตนทุนทั้งสิ้นบวกดวยกําไรที่ตองการโดยทั่วไปราคาต่ําสุด
จะไมต่ํากวาตนทุนผันแปรตอหนวยการตั้งราคาบางครั้งอาจต่ํากวาทุนเพื่อจูงใจใหลูกคาเขามาซื้อสินคาใน
ราน
2.2.2.1.4 ลักษณะผลิตภัณฑ ผูผลิตจะตั้งราคาที่แตกตางกัน กลาวคือ (1) ผลิตภัณฑที่มีลักษณะ
ดีเดนหรือเปนเอกลักษณจะตั้งราคาสูง (2) ผลิตภัณฑที่มีตราสินคาที่มีชื่อเสียงมีแนวโนมที่จะตั้งราคาสูง
(3)ชนิดของผลิตภัณฑ สายผลิตภัณฑ และสวนประสมผลิตภัณฑ (4) การใหบริการเสริมตาง ๆ เชน การ
ขนสง การรับประกัน การใหสินเชื่อ และมีผลทําใหราคาตางกัน
2.2.2.1.5 ลักษณะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ มีดังนี้ (1) ขั้นแนะนําราคาอาจสูงหรือต่ําก็ไดขึ้นอยูกับ
ลักษณะผลิตภัณฑ ลูกคา และการแขงขัน (2) ขั้นเจริญเติบโต มีแนวโนมที่จะลดราคาลงเพื่อขยายสูกลุมที่
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มีรายไดต่ํากวา (3) ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ มีแนวโนมจะแขงกันลดราคา (4) ขั้นตกต่ํา ราคามีแนวโนมลดลง
เพื่อรักษาความตองการของลูกคา หรือขึ้นราคาสําหรับลูกคาที่มีความซื่อสัตยตอตราสินคาสูง
2.2.2.1.6 โปรแกรมการตลาดที่มผี ลตอราคา ผลิตภัณฑการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด
จะทําใหเกิดคาใชจายทั้งสิ้น ราคาจะตองครอบคลุมคาใชจายเหลานี้ และบวกกําไรเพิ่มเขาไปดวย
2.2.2.2 ปจจัยภายนอก มีดังนี้
2.2.2.1 ความยืดหยุนของดีมานท เปนการพิจารณาวาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผลกระทบ
ตอปริมาณการเสนอซื้อสินคาของลูกคาอยางไร
2.2.2.2 ประเภทลูกคาลูกคาเปาหมายที่มีรายไดสูงก็จะตั้งราคาสูงสําหรับสินคาที่ผูซื้อซื้อดวย
ความภาคภูมิใจลูกคาเปาหมายที่มีรายไดต่ํามีแนวโนมที่จะตั้งราคาต่ําเนื่องจากมีความออนไหวตอราคา
มาก
2.2.2.3 ผูขายวัตถุดิบและปจจัยการผลิตวัตถุดิบและปจจัยการผลิตจะเปนตนทุนของสินคาและ
เปนราคาสินคาในที่สุด
2.2.2.4 ภาวะการแขงขัน การแขงขันที่รุนแรงมีแนวโนมที่จะตั้งราคาต่ํา
2.2.2.5 ภาวะเศรษฐกิจในภาวะเงินเฟอราคามีแนวโนมสูงขึ้นเนื่องจากตนทุนสูงขึ้นในสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา ราคามีแนวโนมที่จะลดลงเพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อ
2.2.2.6 จรรยาบรรณของนักธุรกิจ การตั้งราคาตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เชน ไมคา
กําไรเกินควร ไมตัดราคากันเกินไป เปนตน
2.2.2.7 กฏหมายที่เกี่ยวของกับการตั้งราคา เชน การควบคุมราคาขั้นต่ํา และประกันราคาขั้นสูง
กฏหมายภาษีอากร กฎหมายวาดวยการคากําไรเกินควร
วิธีการและเทคนิคที่ใชในการตั้งราคามีดังนี้
1. สวนลดและสวนยอมให (Discounts and allowances)
สวนลด (Discounts) หมายถึง สวนที่หักลดจากราคาที่กําหนดในรายการซึ่งผูขายลดใหกับผูซื้อ สําหรับ
การทําหนาที่การตลาดบางอยางแทนผูขาย เชน สวนลดปริมาณ สวนลดการคา สวนลดเงินสด สวนลด
ตามฤดูกาลสวนยอมให (Allowances) หมายถึง สวนที่ลดใหกับผูบริโภค ลูกคา หรือคนกลาง สําหรับการ
กระทําบางอยางหรือ การยอมรั บบางอยางนอ ยกวาเกณฑป กติมัก เป นส วนลดที่ ให กับ ผูซื้ อเพื่อ ทําการ
สงเสริมการตลาดใหกับผูขาย หรือการที่ผูซื้อยอมรับสินคาดอยคุณภาพจากผูขาย
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2. การตั้งราคาตามภูมิศาสตร (Geographical pricing) เปนการตั้งราคาที่ตองคํานึงถึงคาขนสง
ในการขนยายสินคาจากผูขายไปใหกับผูซ ื้อซึง่ อยูทตี่ างๆกันตามแนวภูมิศาสตรอาจกําหนดความรับผิดชอบ
คาขนสงดังกลาวดังตอไปนี้ (1) ผูซื้อเปนผูรับภาระทั้งหมด (2) ผูขายเปนผูรับภาระทั้งหมด (3) ผูซื้อและ
ผูขายรวมกันรับภาระดวยกัน การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตรมีวิธีตาง ๆ ดังนี้
2.1 การตั้งราคาสินคาแบบ F.O.B (Free On Board) ณ จุดผลิต วิธีการนี้ผูซื้อจะตองเปนผูจาย
คาขนสงทั้งหมด ผูขายจะจายเฉพาะคาขนถายสินคาลงสูพาหนะที่ใชในการขนยายเทานั้น
2.2 การตั้งราคาสงมอบราคาเดียว เปนวิธีการกําหนดราคาสงมอบสําหรับผูซื้อทุกคนเทากันโดย
ไมคํานึงถึงทําเลที่ตั้งของผูซื้อ
2.3 การตั้งราคาสงมอบตามเขต เปนการตั้งราคาที่ผูขายตองทําการแบงตลาดออก เปนเขตๆ ทาง
ภูมิศาสตรแลวกําหนดราคาสําหรับแตละเขตแบบราคาสงมอบราคาเดียว
2.4 การตั้งแบบผูขายรับภาระการขนสง เพื่อที่จะเจาะตลาดที่ลูกคาอยูไกลออกไป
2.5 การตั้งราคาจากจุดฐานที่กําหนด ผูขายกําหนดจังหวัดบางจังหวัดขึ้นเปนจุดฐานและคิดราคา
ขนสงสําหรับลูกคาทุกรายจากจังหวัดที่เปนจุดฐานไปยังที่ตั้งของลูกคา
3. การตั้งราคาผลิตภัณฑใหม (New product pricing strategy) มี 2 กรณี ดังนี้ (1) การตั้ง
ราคาระดับสูง (skimming pricing) เปนการตั้งราคาที่สูงเพื่อใหครอบคลุมตนทุนการพัฒนาสินคาใหม
(2) การตั้งราคาระดับต่ําเพื่อเจาะตลาด (Penetration pricing) กําหนดราคาแรกเริม่ ไวต่ําเพื่อใหเขาถึง
ตลาดวงกวางอยางรวดเร็ว
4. กลยุทธราคาเดียวกับกลยุทธหลายราคา (One-price and Flexible-price strategies)
5. การแสดงราคาสินคาตอหนวย (Unit pricing) เปนการใหขอมูลราคาทางการคาปลีก
6. การกําหนดราคาขายปลีกที่แนนอน (Retail price maintenance) เปนนโยบายราคาทีผ่ ูผลิต
บางรายตองการควบคุมราคาขายปลีกสินคาของตนใหเปนราคาที่แนนอน
7. การตั้งราคาตามจิตวิทยา (Psychological pricing) ประกอบดวยวิธียอย 4 วิธี คือ
7.1 การตั้งราคาแบบแนวระดับราคา (Price lining)
7.2 การตั้งราคาสินคาที่แสดงถึงชื่อเสียงหรือการตั้งราคาเพือ่ สัญลักษณสินคา
(Prestige pricing or symbolic pricing)
7.3 การตั้งราคาตามความเคยชินหรือการตั้งราคาตามประเพณีนิยม
(Customary pricing or traditional pricing)
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7.4 การตั้งราคาเลขคี่หรือเลขคู (Odd or even pricing)
8.นโยบายระดับราคา (Price level policies) เปนนโยบายราคาเปรียบเทียบกับระดับราคาของคู
แขงขันหรือระดับราคาตลาด ผูบริหารมีทางเลือกในการตัง้ ราคาได 3 แบบ คือ
8.1 กาการตั้งราคา ณ ระดับราคาตลาด (Pricing at the market)
8.2 การตั้งราคา ณ ระดับราคาสูงกวาตลาด (Pricing above the market)
8.3 การตั้งราคา ณ ระดับราคาต่ํากวาตลาด (Pricing below the market)
9. การตั้งราคาลอใจ (Leader pricing) เปนการตัง้ ราคาของธุรกิจคาปลีก โดยการลดราคาสินคา
บางตัวลงต่ํากวาทุนเปนการชั่วคราว เพื่อดึงดูดความสนใจใหลูกคาเขามาซื้อสินคาที่เปนตัวลอใจ โดยหวัง
วาจะขายสินคาอื่น ๆ ไดในราคาปกติ สินคาตัวลอเรียก ตัวยอมขาดทุน
10. การตั้งราคาเหยื่อลอ (Bait pricing) เปนการตัง้ ราคาของผูคาปลีก โดยการโฆษณาสินคาใด
สินคาหนึ่งในราคาต่ํากวาปกติเพือ่ ดึงดูดใหลูกคาเขาราน โดยหวังวาจะขายสินคาอื่นในราคาที่สงู กวาสินคา
ที่เปนตัวลอ เพื่อจะไดกําไรตอหนวยสูงกวา ไมไดตองการขายสินคาที่เปนตัวลอ
2.2.3 การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution)
เสรี วงศมณฑา. (2540: 66) การจัดจําหนาย หมายถึง กลไกทีเ่ กี่ยวของกับการทําใหสินคา
เคลื่อนยายจากผูผ ลิตไปถึงมือผูบ ริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2541: 143) การจัดจําหนาย หมายถึง กระบวนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจาก
ผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชซึงอาจจะมีหลายขั้นตอนและมีสวนรวมจากหลายบริษัท
โครงสรางของชองทางซึง่ ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจาก
องคการไปยังตลาด การจัดจําหนายประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ (1) ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of
Distribution) หมายถึง เสนทางทีผ่ ลิตภัณฑกรรมสิทธิ์ทผี่ ลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด (2) การ
สนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑ
จากผูผ ลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ประกอบดวยงานทีส่ ําคัญตอไปนี้ (2.1) การขนสง
(2.2) การเก็บรักษาสินคาและการคลังสินคา (2.3) การบริหารสินคาคงเหลือ
ชองทางการจัดจําหนายโดยทั่วไปมีการเลือกใช 2 แบบ มีรายละเอียดดังนี้
2.2.3.1 ชองทางตรง (Direct channel) เปนชองทางการจัดจําหนายที่ผูผลิตขายสินคาโดยตรง
ใหกับผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม สามารถทําไดหลายรูปแบบ คือ
- พนักงานขายออกขายสินคาตามแหลงที่อยูของลูกคา
- ผูผลิตเปดสาขาและสํานักงานขาย
- วิธีการอื่น ๆ เชน การใชจดหมายตรง การขายทางโทรศัพท เปนตน

22

2.2.3.2 ชองทางออม หมายถึง เสนทางที่สินคาเคลื่อนยายจากผูผลิตผานคนกลางไปยังลูกคา
คนกลางอาจเปนตัวแทน ผูคาสง ผูคาปลีก หรือผูจัดจําหนาย มีรูปแบบดังนี้
- ช อ งทางหนึ่ ง ระดั บ ประกอบด วยผู ผ ลิ ต คนกลางคื อ ผู ค าปลี ก และผู บ ริ โ ภค
- ชองทางสองระดับ ประกอบดวยคนกลางในชองทางสองฝาย คือ ผูผลิต ผูคาสง ผูคา
ปลีก และผูบริโภค
- ชองทางสามระดับ ประกอบดวยคนกลางสามฝาย คือ ผูผลิต ผูคาสง ผูคาสงอิสระ
ผูคาปลีก และผูบริโภค
การตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายแบบใดจะตองสัมพันธกับกลยุทธดานอื่น ๆ ของกิจการดวย
ตัวอยางเชน การวางตําแหนงสินคา (Product positioning) ถาเปนสินคาระดับบนจะราคาสูง มีคุณภาพ
พิเศษสําหรับ ลูก คาเฉพาะกลุม การกําหนดชองทางการจัดจําหนายตองสอดคล องกั บตําแหนงสิ นคา
สําหรับตลาดระดับบน อาจขายผานรานเฉพาะที่ที่จัดไว จํานวนไมมาก เพราะหากจัดชองทางจําหนาย
กระจายอยูจํานวนมาก เชนเดียวกับสินคาตลาดลางทั่วไป ภาพลักษณของสินคาจะลดลงไป เปนตน
2.2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion)
สุปญญา ไชยชาญ. (2538: 268) การสงเสริมการตลาด หมายถึง การสื่อขาวสารทุกรูปแบบที่
นักการตลาดนํามาใชเพื่อแจงขาวสาร ชักชวน หรือเตือนความจําผูบริโภค ใหทราบ ใหซื้อ ใหไมลืมสินคา
หรือบริการของบริษัท ตลอดจนจินตภาพ เจตภาพ และกิจกรรมที่บริษัททําเพื่อประโยชนสวนรวมของ
ชุมชนหรือสังคม
สุดาพร กุณฑลบุตร. (2549: 251) การส งเสริ มการตลาด เปนกิ จกรรมที่ชวยสนับ สนุนให
การตลาดของกิจการเปนไปไดสะดวกและสงผลใหยอดจําหนายสูงขึ้น
ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2541: 453) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อ
สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ หรือหมายถึง เครื่องมือที่ใชเพื่อแจงขาวสาร เพื่อจูงใจ และเตือนความ
ทรงจํา การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานทําการขายและการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน เครื่องมือใน
การติดตอสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งเครื่องมือหรือเลือกหลายเครื่องมือตองใช
หลั ก การเลื อ กเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารแบบประสมประสานกั น โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมกั บ ลู ก ค า
ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือสงเสริมที่สําคัญ มีดังนี้
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2.2.4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการและ
ผลิตภัณฑ บริการหรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธการโฆษณาจะเกี่ยวของ
กับ (1) กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาและยุทธวิธีการโฆษณา (2) กลยุทธสื่อ
2.2.4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจูงใจ
ตลาดโดยใชบุคคล งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (2) การจัดการ
หนวยขาย
2.2.4.3 การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึงกิจกรรมที่นอกเหนือจากการโฆษณา
การขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวสารประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจใหทดลองใช
หรือซื้อโดยลูกคาในชองทางการจัดจําหนาย มี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุนผูบริโภคเรียกวา การสงเสริม
การขายที่มุงสูผูบริโภค (2) การกระตุนคนกลางเรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูค นกลาง (3) การกระตุน
พนักงานขายเรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย
2.2.4.4 การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relation) การใหขาว
เปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง
ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง
การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ
2.2.4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ direct response marketing) เปนการ
ติดตอสื่อสารกับกลุม เปาหมายเพื่อใหเกิ ดการตอบสนองโดยตรง หรือ วิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใช
สงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ไดแก (1) การขายทางโทรทัศน (2)
การขายโดยใชจดหมายทางตรง (3) การขายโดยใชแคตตาล็อค (4) การขายทางโทรทัศน วิทยุหรื อ
หนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซื้อ
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สวนประสมทางการตลาด
Marketing Mix

ผลิตภัณฑ
- สินคามีใหเลือก
- คุณภาพสินคา
- ลักษณะ
- การออกแบบ
- ตราสินคา
- การบรรจุหีบหอ
- ขนาด
- การบริการ
- การรับประกัน
- การรับคืนสินคา

-

-

ราคา
การติดปาราคา
สวนลด
สวนยอมให
ลูกคา
ระยะเวลาใน
การ ชําระเงิน
ใหสินเชื่อ
วิธีชําระเงิน

-

ชองทางการจัด
จําหนาย
ชองทางการจัด
จําหนายสินคา
การครอบคลุม
การเลือกคนกลาง
ทําเลที่ตั้ง
สินคาคงคลัง
การขนสง
การคลังสินคา

การสงเสริม
การตลาด
- การโฆษณา
- การขายโดยใชพนัก
งานขาย
- การสงเสริมการ
ขาย
- การประชาสัมพันธ
- การตลาดทางตรง
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สวนประสมทางการตลาด
ที่มา : Philip Kotler. (1997). Marketing Management. p. 22.
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลทําการคนหา การซื้อ
การใช การประเมินผลและการใชจายในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองตอความตองการ
ของเขา (Schiffman; & Kanuk. 2007: G3)
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของ
ผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ
ของเขา (Solomon. 2002: 528)
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ และกิจกรรมของแต
ละบุ คคล เมื่ อ ทํ าการประเมิ นผล การจั ดหา การใช และการใชจ ายเกี่ ยวกั บ สิ นคาและบริ ก าร
(Engel, Blackwell; & Minard. 1993 :5)
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรม
ของแตละบุคคลเมื่อทําการประเมินผล (Evaluating) การจัดหา (Acquiring) การใช (using) และการใช
จาย (Disposing) เกี่ยวกับสินคาและบริการ (Blackwell; & Miniard. 1993: 5)
นักการตลาดจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดวยเหตุผลหลายประการคือ (1)
พฤติกรรมผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ และทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จถาสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได (2) เพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดทางการตลาดที่วาการทําให
ลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุนี้จึงตองศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อจัดสิ่งกระตุนหรือกลยุทธการตลาดเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจผูบริโภคได (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2541: 124)
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะ
ความตองการพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกล
ยุทธการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
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(ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2550: 125) คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภคคือ 6Ws
และ 1H ซึ่งประกอบดวย Who? , What?, Why? , Who? , When? , Where? , และ How? เพื่อคนหา
คําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบดวย Occupants , Objects , Objectives , Organizations ,
Occasions , Outlets และ Operations ดังนี้
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is the target market?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึง
ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร
2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึงสิ่งที่
ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) เชน คุณสมบัติหรือองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product component)
3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึง
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ของผูบริโภค ซึ่งจะตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อคือ ปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางวัฒนธรรม และปจจัยเฉพาะบุคคล
4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) เปนคําถามเพื่อทราบ
ถึงบทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย ผูริเริ่มผูมีอิทธิพล
ผูตัดสินใจซื้อ ผูซื้อ และผูบริโภค
5. ผูบริโภคซื้อเมือ่ ใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึง
โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชนชวงเดือนใดของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใดของวัน เปนตน
6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึง
ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชน หางสรรพสินคา รานคา
7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึง
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ(Operations)ซึ่งประกอบดวยการรับรูปญหาการคนหาขอมูลการประเมินผล
การตัดสินใจซื้อและความรูสึกภายหลังการซื้อ
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคใหเขาใจงายขึ้น จําเปนตองมีการสรางตัวแบบ (Model) โมเดล
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุน
ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือ
ผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซื้อ แลวจะ
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มีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสิ นใจของผูซื้ อ (Buyer’s purchasing
decision)

สิ่งกระตุนภายนอก
(Stimulus = S)
สิ่งกระตุนทางการตลาด สิ่งกระตุนอื่น
ๆ(Marketing Stimuli)
ผลิตภัณฑ
เศรษฐกิจ
ราคา
เทคโนโลยี
การจัดจําหนาย
การเมือง
การสงเสริมการตลาด วัฒนธรรม
ฯลฯ

การตอบสนองของผู
ซื้อ (Response = R)
กลองดําหรือ
ความรูสึกนึกคิด
ของ ผูซื้อ
Buyer’s
Characteristic

การเลือกผลิตภัณฑ
การเลือกตรา
การเลือกผูขาย
เวลาในการซื้อ
ปริมาณการซื้อ
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ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s
Characteristic)
ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture)
ปจจัยดานสังคม (Social)
ปจจัยสวนบุคคล (Personal)
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological)
ปจจัยภายนอก
1. ปจจัยทาง
วัฒนธรร(Cultural)
2. วัฒนธรรม
พื้นฐาน (Culture)
3. ขั้นสังคม
(Social class)

ปจจัยภายนอก

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s decision
process)
การรับรูความตองการ (Problem recognition)
การคนหาขอมูล (Information search)
การประเมินทางเลือก (Evaluation ofalternatives)
การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision)
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase
ปจจัยสวนบุคคล

ปจจัยภายใน

2. ปจจัยทางสังคม
(Social)
2.1 กลุมอางอิง
(Reference
groups)
2.2 บทบาทและ
สถานะ (Roles

3. ปจจัยสวนบุคคล
4. ปจจัยทางจิตวิทยา
(Personal)
(Psychological)
3.1 อายุ (Age)
4.1 การจูงใจ
3.2 วงจรชีวิต
(Motivation)
ครอบครัว (Family
4.2 การรับรู
life cycle)
(Perception)
3.3 อาชีพ
4.3 การเรียนรู
3.4 โอกาสทาง
(Learning)
เศรษฐกิจ
4.4 ความเชื่อ (Beliefs)
3.5 คานิยมและ
4.5 ทัศนคติ
รูปแบบการ
4.6 บุคลิกภาพ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่มา : Kotler. (1997).
MarketingManagement. p.172.
จุดเริม่ ตนของโมเดลพฤติกรรมผูบริโภคอยูทมี่ ีสงิ่ กระตุนหรือสิ่งเรา (Stimulus) ใหเกิดความ
ตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้อาจเรียกไดวา S-R Theory โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1. สิ่งเรา (Stimulus) เกิดขึ้นได 2 ทาง คือ เกิดจากภายในรางกาย และเกิดจากภายนอกรางกาย
สิ่งเราภายในรางกายเปนสิ่งที่เกิดจากสัญชาตญาณ หรือธรรมชาติ สิ่งเราที่เกิดภายนอกรางกาย เกิดขึ้น
จากปจจัยตาง ๆ ที่ประกอบดวย 2 สวน คือ
1.1 สิ่งเราทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งเราที่นักการตลาดสามารถควบคุมและ
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จัดใหมีขึ้นโดยใชสวนประสมทางการตลาด ไดแก
1.1.1 สิ่งเราดานผลิตภัณฑ คือ การพัฒนาสวนประกอบตาง ๆ ของผลิตภัณฑใหดงึ ดูดความ
ตองการของลูกคา เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม มีหลายแบบหลายขนาด ใหผูบริโภคเพื่อ
กระตุนใหเกิดความตองการ
1.1.2 สิ่งเราดานราคา เชน การกําหนดราคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคา
1.1.3 สิ่งเราดานชองทางการจัดจําหนาย เชน การจัดแตงรานใหสวยงาม เปนระเบียบ เลือกซื้อ
ไดสะดวกและจัดจําหนายไดทั่วถึง
1.1.4 สิ่งเราดานการสงเสริมการตลาด เชน มีการโฆษณาสม่ําเสมอ มีพนักงานขายใหคําแนะนํา
แกผูซื้อ มีการลดแลกแจกแถม หรือมีสินคาใหทดลองจะชวยกระตุนความตองการซือ้ ได
1.2 สิ่งเราอื่น ๆ เปนสิ่งเราที่เกิดขึ้นภายนอกองคกร ซึ่งบริษทั ควบคุมไมได สิ่งเราเหลานี้ไดแก
1.2.1 สิ่งเราทางเศรษฐกิจ เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของผูบ ริโภค เหลานี้มีอทิ ธิพลตอความ
ตองการของบุคคล
1.2.2 สิ่งเราทางเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีใหมดานการฝาก-ถอนเงินอัติโนมัตสิ ามารถกระตุน
ความตองการใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น
1.2.3 สิ่งเราทางกฏหมายและการเมือง เชน กฏหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมี
อิทธิพลตอการเพิม่ หรือลดความตองการของผูซื้อ
1.2.4 สิ่งเราทางวัฒนธรรม เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลตาง ๆ จะมีผลกระตุนให
ผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น
2. กลองดําหรือความรูส ึกนึกคิดของผูซ ื้อ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผู
เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผูซ ื้อ ความรูสกึ นึกคิดของผูซื้อไดรบั อิทธิพลจากลักษณะของผูซ ื้อ และกระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริโภค
2.1.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม เปนสัญลักษณและสิง่ ที่มนุษยสรางขึ้น โดยเปนที่ยอมรับจากรุนไปสู
รุนโดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมหนึ่ง
คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนด
ลักษณะของสังคมและความแตกตางของสังคมหนึง่ ไปสูส ังคมหนึ่ง ซึง่ นักการตลาดตองคํานึงและนําไปใช
กําหนดโปรแกรมการตลาด วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมกลุมยอยและชนชั้นทางสังคม
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2.1.2 ปจจัยดานสังคม เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
ลักษณะทางสังคมประกอบดวย (1) กลุมอางอิง เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย มีอิทธิพลตอทัศนคติ
ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง (2) ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมาก
ที่สุดตอทัศนคติ ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคล สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว
การขายสินคาอุปโภคจะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคในครอบครัวของ คนไทย จีน หรือยุโรป ซึ่งมี
ลักษณะแตกตางกัน (3) บทบาทและสถานภาพ บุคคลจะมีบทบาทและสถานภาพ ที่แตกตางกันในแตละ
กลุม เชน ในครอบครัวหนึ่งตองวิเคราะหวาใครมีบทบาทเปนผูคิดริเริ่ม ผูตัดสินใจซื้อ ผูมีอิทธิพล ผูซื้อและ
ผูใช
2.1.3 ปจจัยสวนบุคคล การตัดสิ นใจของผู ซื้อไดรับอิ ทธิพ ลจากลักษณะส วนบุคคลของคน
ทางดานตาง ๆ เชน (1) อายุของผูซื้อและลําดับขั้นในวงจรชีวิต คนเราจะซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน
ไปตลอดชวงชีวิตของตน ดังนั้นนักการตลาดจึงใหความสนใจตอสถานการณชีวิตที่เปลี่ยนไปของผูบริโภค
เชน การหยาราง การเปนหมาย การสมรสใหม รวมทั้งการศึกษาถึงผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภค
ดวย (2) อาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจ จะมีอิทธิพลตอการบริโภค การเลือกผลิตภัณฑไดรับผลกระทบ
จากสถานะทางเศรษฐกิจของบุคคลนั้นอยางมาก ไดแก รายไดที่สามารถใชจายได การออมและทรัพยสิน
หนี้สิน อานาจในการกูยืม และทัศนคติตอการใชจายและการออม (3) รูปแบบการดําเนินชีวิตคือ สิ่งที่
แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นักการตลาดจึง
พยายามคนหาสัมพันธภาพระหวางผลิตภัณฑและรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค
2.1.4 ปจจัยทางดานจิตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยาซึ่งถือ
วา เป นป จ จั ยภายในตั ว ผู บ ริ โ ภคที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการซื้ อ และการใช สิ นค า ป จ จั ยภายใน
ประกอบดวย
2.1.4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุนที่อยูภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุนให
บุคคลปฏิบัติ (Stanton; & Futrell.1987: 649) การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจจะถูกกระทบจาก
ปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุนที่นักการตลาดใชเครื่องมือการตลาดเพื่อ
กระตุนใหเกิดความตองการ
2.1.4.2 การรับรู (Perception) หมายถึง กระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับการเลือกสรรจัด
ระเบียบ และตีความขอมูลเพื่อที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการความเขาใจของ
บุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ
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2.1.4.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความโนมเอียงของ
พฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับสิ่งเรา และจะเกิดการตอบสนอง
การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชน ทัศนคติ ความเชื่อและประสบการณในอดีต
2.1.4.4 ความเชื่อถือ (Beliefs) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสื่งหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจาก
ประสบการณในอดีต
2.1.4.5 ทั ศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึ กนึก คิดของบุ คคลที่ มีตอ สิ่ง ใดสิ่ง หนึ่งจาก
การศึกษาพบวาทัศนคติของผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินคาจะมีความสัมพันธกัน
2.1.4.6 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง การจดระเบียบของความคิด ความเชื่อสิ่งจูงใจ
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเปนสิง่ ที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล (สมจิตร ลวนจําเริญ 2537: 101) ซึ่งจะทําให
ลักษณะของบุคคลแตกตางกันและเปนตัวกําหนดพฤติกรรมที่แทจริง
2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Consumer buying decision process) เปนลําดับ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค พบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ
2.2.1 การรับรูความตองการ (Need recognition) หรือการรับรูปญหา (Problemrecognition)
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลระลึกถึงความแตกตางระหวางสิ่งที่เขามีอยูกับสิ่งที่เขาตองการ (Kerin Hartley; &
Rudelius. 2004: 100) ซึ่งเกิดจาก ตัวแปรภายใน หรือปจจัยดานจิตวิทยา และตัวแปรภายนอก หรือ
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม งานของนักการตลาดในขั้นกระตุนความตองการนี้มี 2ประการ
คือ (1) นักการตลาดตองเขาใจสิ่งกระตุนเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค (2) แนวความคิด
การกระตุนความตอ งการ จะชวยให นัก การตลาดระลึ กวาระดับ ความตอ งการสํ าหรั บ ผลิ ตภัณฑ จ ะ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักการตลาดตองสามารถจัดเหตุการณตาง ๆ ดานจังหวะเวลาเพื่อกระตุนความ
ตองการ
2.2.2 การคนหาขอ มู ล (Search for information) หรื อ การคนหาขอ มู ล ก อ นการซื้ อ
(Postpurchase search) เมื่อบุคคลไดรับรูถึงความตองการแลว เขาจะคนหาวิธีการที่จะทําใหความ
ตองการดังกลาวไดรับการตอบสนอง ซึ่งผูบริโภคสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ตองการได 2ทาง
คือ
2.2.2.1 การคนหาขอมูลจากภายใน โดยทบทวนความทรงจําในอดีตเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือตรา
สินคาที่ตนเองซื้อ
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2.2.2.2 การคนหาขอมูลจากภายนอก ซึ่งสามารถคนหาไดจาก 5 แหลง คือ(1) แหลงบุคคล
ไดแก ครอบครัว เพื่อน เปนตน (2) แหลงการคาหรือแหลงขอมูลที่จัดขึ้นโดยนักการตลาด ไดแก สื่อ
โฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนการคา การจัดแสดงสินคา เปนตน (3) แหลงชุมชน ไดแก สื่อมวลชน
องคการคุมครองผูบริโภค เปนตน (4) แหลงประสบการณ ไดแก การควบคุม การตรวจสอบการใชสินคา
เปนตน (5) แหลงทดลอง ไดแก หนวยสํารวคุณภาพหรือหนวยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑประสบการณ
ตรงของผูบริโภคในกาทดลองใชผลิตภัณฑ เปนตนอิทธิพลของแหลงขอมูลจะแตกตางกันตามชนิดของ
ผลิตภัณฑ และลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค โดยทั่วไปผูบริโภคไดรับขอมูลจากแหลงการคาตาง ๆ ซึ่ง
การใหขอมูลแตละแบบจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคแตกตางกัน สินคาและบริการที่มีความ
สลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อต่ํา ผูซื้ออาจใชการคนหาขอมูลจากภายในโดยการเลือกตราสินคาที่ตนเอง
รูจักหรือเคยใชมากอน ดังนั้นนักการตลาดจึงควรใหความสําคัญในการสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก สินคา
และบริการที่มีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อสูง นักการตลาดตองใชความพยายามในการขายและ
การสงเสริมการตลาดเพื่อกระตุนใหบุคคลมีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการมากขึ้น ในขั้นตอน
การรับรูถึงควาตองการและการคนหาขอมูลเหลานี้ จะเกี่ยวของกับกระบวนการขอมูล คือ กระบวนการซึ่ง
มีการรับรูถึงสิ่งเรา การตีความ การเก็บรักษาในความทรงจํา และการนํากลับมาใชภายหลัง (Blackwell,
Miniard ; & Engel. 2006: 77)
2.2.3 การประเมินผลทางเลือก (Alternative evaluation) หลัง จากที่ ไดคนหาขอมู ลแล ว
ผูบริโภคตองทําการประเมินผลทางเลือกตาง ๆ ที่เปนไปไดกอนทําการตัดสินใจ ในขั้นนี้ผูบริโภคตอง
กําหนดเกณฑการพิจารณาที่จะใชสําหรับการประเมินผล ซึ่งเกณฑการพิจารณาเปนเรื่องของเหตุผลที่
มองเห็น เชน ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติของสินคา เปนตน หรือเปนเรื่องของความพอใจสวนบุคคล
เชน ชื่อเสียงตราสินคา แบบ หรือ สี เปนตน จากเกณฑที่กําหนดจะทําใหผูบริโภคทราบถึงทางเลือกที่
เปนไปได ถาทางเลือกที่เปนไปไดมีเพียงทางเลือกเดียวการประเมินผลก็ทําไดงาย แตบางครั้งทางเลือกที่
เปนไปไดมีหลายทางเลือก ดังนั้นผูบริโภคจึงตองพิจารณาเลือกทางเลือกที่กอใหเกิดความพึงพอใจมาก
ที่สุด นักการตลาดสวนใหญจึงสนใจที่จะศึกษาถึงเกณฑที่ผูบริโภคใชสําหรับการประเมินผลทางเลือกตาง
ๆ
2.2.4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) หลังจากการประเมินผลทางเลือกแลวจะเปน
ขั้นตอนผูบริโ ภคตัดสินใจซื้อผูบริโภคจะตัดสินใจซื้ อผลิตภัณฑที่เ ขาชอบมากที่สุดและปจจั ยตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นระหวางการประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อ 3 ประการ
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2.2.4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่น (Attitude of others) ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวของจะมีผลทั้ง
ดานบวกและลบตอการตัดสินใจซื้อ
2.2.4.2 ป จ จัยสถานการณที่ คาดคะเนไว (Anticipated situation factors) ผูบ ริโ ภคจะ
คาดคะเนปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายไดที่คาดคะเนของครอบครัวการคาดคะเนตนทุนผลิตภัณฑ
และการคาดคะเนผลประโยชนของผลิตภัณฑ
2.2.4.3 ปจจัยสถานการณที่ไมไดคาดคะเนไว (Unanticipated situation factors) ขณะที่
ผูบริโภคกําลังตัดสินใจซื้อนั้น ปจจัยสถานการณที่ไมไดคาดคะเนจะเขามาเกี่ยวของ ซึ่งมีผลกระทบตอ
ความตั้งใจซื้อ เชน ผูบริโภคไมชอบลักษณะของพนักงานขาย หรือผูบริโภคเกิดอารมณเสียหรือวิตกกังวล
จากรายได นักการตลาดเชื่อวาปจจัยที่ไมไดคาดคะเนจะมีอิทธิพลอยางมากกับการตัดสินใจซื้อจึงตองใช
ความพยายามทําความเขาใจตอ พฤติกรรมการซื้อ ของผู บริโ ภคโดยทั่ วไปผูบริโ ภคจะพยายามรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากผูใกลชิดและแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนั้น นักการตลาดตองพยายามหาขอมูล
และเหตุผลสนับสนุนตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงใหผูบริโภค
2.2.5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase behavior) ในขั้นนี้ผูบริโภคจะเปรียบเทียบ
คุณคาที่ไดรับจริงจากการบริโภคหรือใชผลิตภัณฑ กับความคาดหวัง ถาคุณคาที่ไดรับจริงสูงกวาความ
คาดหวังผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจแตถาคุณคาที่ไดรับจริงต่ํากวาความคาดหวัง ผูบริโภคจะเกิดความมี
พึงพอใจ เราจะพบวาประสบการณเกี่ยวของกับตราสินคามี ผลกระทบสําคัญที่เกี่ยวกับความชอบตรา
สินคา ถาตราสินคาที่ซื้อไมสรางความพึงพอใจใหแกผูซอื้ ผูซื้อจะมีทัศนคติที่ไมดีตอตราสินคา และอาจเลิก
ซื้อ ผลิ ตภัณฑเ ลยในทางตรงกั นขามถาผูซื้ อมี ความพึง พอใจภายหลัง การซื้อ สิ นคาจะทําใหเ กิดการซื้ อ
ผลิตภัณฑอีก
3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
(Buyer’s purchase decision) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจประเด็นตาง ๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ เชน การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชามีทางเลือกคือ นมสด บะหมี่ ขนมปง
3.2 การเลือกตราสินคา เชน ถาผูบริโภคเลือกนมสดจะเลือกยี่หอ เมจิ โฟรโมสต มะลิ
3.3 การเลือกผูขาย เชน ผูบริโภคเลือกซื้อจากหางสรรพสินคาหรือรานคาใกลบาน
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ เชน ผูบริโภคจะเลือกซื้อเวลา เชา กลางวัน หรือ เย็น
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3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ เชน ผูบริโภคเลือกวาจะซื้อนมสดจํานวนหนึ่งกลองครึ่งโหลหรือ
หนึ่ง โหลบทบาทการซื้ อ ในการตัดสิ นใจซื้ อผู บ ริ โ ภคมั ก จะมี บ ทบาทหลายบทบาทที่ เ กี่ยวขอ งกั บ การ
ตัดสินใจซื้อสินคาของตนเองและผูอื่นซึ่งมีบทบาทที่แตกตางกัน ดังนี้
1. ผูริเริ่ม (Initiator) เปนผูเสนอความคิดที่จะซื้อผลิตภัณฑเปนคนแรก
2. ผูมีอิทธิพล (Influencer) เปนผูทมี่ ีบทบาทสําคัญทีจ่ ะใหคําแนะนําวาควรซื้อหรือไมควรซื้อ
สินคา
3. ผูตัดสินใจ (Decider) เปนผูท ี่จะตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะซื้อหรือไมซอื้ สินคา
4. ผูซื้อ (Buyer) เปนผูท ี่ไปซื้อสินคา
5. ผูใช (User) เปนผูบริโภคที่ใชสินคาหรือบริการนั้น

พฤติกรรมการซื้อ
การตัดสินใจของผูบริโภคจะแตกตางกันไปตามประเภทของการตัดสินใจซื้อสินคาราคาแพงและมี
ความสลับซับซอนผูซื้อมีความผูกพันจึงตรึกตรองและพิจารณาในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น
ความผูกพัน
สูง
พฤติกรรมการซื้อทีซ่ ับซอน

ต่ํา
พฤติกรรมการซื้อที่แสวงหา
หลากหลาย

พฤติกรรมการซื้อทีล่ ดการไม
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ความแตกตาง

มาก

ของตราสินคา

นอย
การจําแนกพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ตามระดับความผูกพันและระดับ
ความแตกตางของตราสินคาตาง ๆที่มา : Kotler . (2003) Marketing Management. p. 272.
1. พฤติกรรมการซื้อที่ซับซอน (Complex buying behavior) เกี่ยวของกับกระบวนการ
3 ขั้นตอน คือ (1) ผู ซื้อพัฒนาความเชื่อของเขาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (2) ผู ซื้อพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกั บ
ผลิตภัณฑ และ (3) ผูซื้อเลือกโดยคิดอยางรอบคอบผูบริโภคมีความยึดมั่นกับพฤติกรรมการซื้อที่ซับซอน
เมื่อไปเกี่ยวพันอยางมากกับการซื้อและตระหนักถึง ความแตกตางของตรายี่ห ออยางชัดเจนมักเกิดเมื่ อ
ผลิตภัณฑราคาแพงซื้อไมบอยนักมักมีความเสี่ยงสูงทําใหผูบริโภคเปนบุคคลซึ่งมีรสนิยมใชสินคาราคาแพง
(Self-expensive) ตามปกติผูบริโภคจะไมรูจักเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑมากนักในกรณีที่นาน ๆ ซื้อ
ที ดังนั้นนักการตลาดจําเปนตองพัฒนากลยุทธชวยผูซื้อใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
ที่มี อยูกับ สิ่ งที่ ผูบ ริโ ภคใหความสําคัญ เปนจุดยืนหรือ การวางตําแหนง ผลิ ตภัณฑที่ ตรงใจผูบ ริ โภคและ
จําเปนตองสรางความแตกตางในคุณสมบัติของตรายี่หอโดยใชสื่อตาง ๆเพื่ออธิบายคุณประโยชนของตรา
สินคาที่คูแขง ขันไมมีแตเ รามี และพยายามจูงใจพนักงานขายจูงใจรานคาและสรางความคุนเคยใหแก
ผูบริโภค เพื่อใหเกิดอิทธิพลตอการเลือกตราสินคาของเราในที่สุด
2. พฤติกรรมผูซื้อที่ลดการไมลงรอยกัน (Dissonance – reducing buying behavior)บางครั้ง
ผูบริโภคมีความชอบอยางมากในสินคาที่จะซื้อจึงทําใหเขาเห็นถึงความแตกตางเพียงเล็ก ๆนอย ๆ ในตรา
สินคาความชอบผูกพันอยางมากนี้ขึ้นอยูกับความจริงที่วาสินคานั้นมีราคาแพงมีการซื้อไมบอยนักและมี
ความเสี่ยงในการซื้อในกรณีผูซื้อจะเดินดูสินคาดังกลาวหลาย ๆ แหงแลวพบวาสินคาแตละตรามีความ
แตกต่างกันน้ อย ก็จะตัดสินใจซือโดยอาศัยความสะดวกหรื อตราทีราคาตํากว่า แต่หากผู้บริ โภคพบว่าสินค้ ามีความ

แตกตางกันอยางชัดเจนเขาอาจตัดสิ นใจซื้อสินคาที่มี ราคาสูงกวาก็ ได ภายหลัง การซื้ อผูบ ริโภคอาจมี
ประสบการณความไมลงรอยหรือผิดหวังในการซื้อจากสาเหตุความไมพอใจในคุณสมบัติหรือไดยินสิ่งที่
พอใจจากยี่หออื่น ทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติใหมการสื่อสารทางการตลาดควรสนับสนุนใหเกิดความเชื่อ
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และการประเมินคาที่ชวยใหผูบริโภคเกิดความรูสึกที่ดีตอตราสินคาที่เลือกโดยการตอกย้ําวาสิ่งที่เขาเลือก
นั้นถูกตองแลว
3. พฤติกรรมการซื้อที่เปนนิสัย (Habitual buying behavior) ผลิตภัณฑหลายอยางขายภายใต
เงื่อนไขความผูกพันต่ําและไมเห็นความแตกตางลักษณะเดนของตราสินคา สิ่งที่ชี้บงวาผูบริโภคมีความ
ผูกพันต่ํา คือราคาต่ําซื้อบอยมากผลิตภัณฑเหลานี้ผูบริโภคไมไดผานกระบวนการตัดสินใจซื้อตามขั้นตอน
ปกติ เพราะผูบริโภคไมไดแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมและไมไดตัดสินใจวาจะซื้อตรงไหนทางตรงกันขามเขา
ไดรับขอมูลจากสื่อตาง ๆ เชน การโฆษณาซึ่งสรางความคุนเคยตอตราสินคา มากกวาความชอบพอตอตรา
สินคาก็คือพอใจในตราสินคาที่คุนเคยมากกวาสินคาที่ไมรูจัก นักการตลาดจะตองใชราคาและการสงเสริม
การขายเปนตัวกระตุนใหเกิดประสิทธิภาพทางการตลาด โดยใชเทคนิค 4 ประการในการเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑที่มีความผูกพันต่ําใหมีความผูกพันสูงขึ้น คือ
3.1 มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑกับประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ เชน ยาสีฟนเชื่อมโยงกับการปองกันฟนผุ
3.2 สามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑเขากับสถานการณบุคคลที่เกี่ยวเนื่องบางอยาง เชน โฆษณา
บะหมี่สําเร็จรูปตอนดึกในขณะที่ผูบริโภคกําลังหิวพอดี
3.3 นักการตลาดตองออกแบบโฆษณาที่สามารถสรางอารมณรวมของบุคคล ที่เปนกลุมเปาหมาย
ใหรูสึกไดวานั่นคือชีวิตของเขา
3.4 นักการตลาดตองเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เชน การเสริมวิตามินในเครื่องดื่มธรรมดา ๆ
ใหเห็นความแตกตางกลยุทธเหลานี้จะทําใหความผูกพันของผูบริโภคที่มีตอตัวสินคาขยับขึ้นจากระดับต่ํา
กลายเปนระดับปานกลางได แตไมไดหมายถึงวาทําใหเกิดความผูกพันระดับสูงได
4. พฤติกรรมการซื้อที่แสวงหาความหลากหลาย (Variety – seeking buying behavior)
บางครั้งการซื้อผลิตภัณฑที่มีความแตกตางกันหรือมีความหลากหลายสูงแตผูบริโภคมีระดับความผูกพัน
ตอตรายี่หอต่ําจะเปนสาเหตุใหผูบริโภคเปลี่ยนตรายี่หอไดบอย ๆ ขึ้นอยูกับวาใครจะอํานวยความสะดวก
ไดมากกวาหรือนําเสนอในสิ่งที่ดีกวากันใครมีรายการสงเสริมการขายใครไมมีเปนตนถึงแมวาผูบริโภคจะ
รับทราบวาเปนผลิตภัณฑที่แตกตางกันแตใชกระบวนการในการประเมินนอยมากและมักเปนผลิตภัณฑที่มี
มากมายหลายตรายี่หอมีการแขงขันกันสูง ราคาสินคาต่ํา ผลิตภัณฑอยูในระดับตน ๆ หรือเปนผูนําตองใช
ความพยายามในการหาขอไดเปรียบ เชน วางในชั้นสินคาที่เห็นไดชัดเจนหยิบงายจัดกองโชว หรือจัด
รายการสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการแตงกาย
บาทส. (Barthes.1967) กลาววา เสื้อผาไมใชแคสิ่งที่มองเห็นไดเทานั้น แตเสื้อผายังเปนสิ่งที่บอก
หรือสื่อสารความคิด (Communication idea) และขอมูลของผูสวมใสดวย
ลีวีรและวิทส. (Levy; & Weitz.1996) อธิบายวา ผูบริโภคใชเสื้อผาเครื่องแตงกาย เพื่อแสดงถึง
การพัฒนาเอกลักษณของตนเองและสรางการยอมรับจากผูอื่น
โคโลแกน. (Corrogan.1998) อธิบายวา ในศตวรรษที่ 18 เสื้อผาเปนสิ่งที่บงบอกถึงสถานะทาง
สังคมของผูสวมใส ผูบริโภคที่อยูในชนชั้นสังคมที่แตกตางกันจะสวมใสเสื้อผาที่แตกตางกัน หรือแมกระทั่ง
ในชนชั้นเดียวกัน เชน พอคาหรือนักบัญชี ซึ่งเปนชนชั้นกลาง เสื้อผาแตกตางกันจากการตกแตงเพื่อบง
บอกอาชีพของผูสวมใส
พรสนอง วงศสิงหทอง. (2547: 15) เหตุผลขั้นมูลฐานวาทําคนจึงตองสวมใสเสื้อผา คือ (1) เพื่อ
การปองกัน (2) เพื่อการประดับ (3) เพื่อความสุภาพ และ (4) เพื่อแสดงสถานภาพ
พวงผกา คุโรวาท. (2540: 2) คําวา “เครื่องแตงกาย” หมายถึงสิ่งที่มนุษยใชเปนเครื่องหอหุม
รางกาย มนุษยในยุคกอนประวัติศาสตร ไดแตงกายโดยใชเครื่องหอหุมรางกายจากสิ่งที่ไดมาจากธรรมชาติ
เชน ใบไม ใบหญา หนังสัตว ขนนก ดิน สี ฯลฯ มนุษยบางเผาพันธุ รูจักการใชสีจากพืชมาเขียนหรือสัก
เพื่อเปนเครื่องตกแตงแทนการหอหุมรางกาย ตอมามนุษยเรียนรูวิธีที่จะตองดัดแปลงการใชเครื่องหอหุม
รางกายจากธรรมชาติใหเหมาะสม และสะดวกตอการแตงกายตามลําดับเชน ผูกมัด สาน ถัก ทอ อัด มา
จนถึงการใชวิธีตัดและเย็บ จนกลายเปนเทคโนโลยีในที่สุด
สาเหตุที่มนุษยแตงกายตางกัน เนื่องจากมนุษยเปนสัตวโลกที่ออนแอที่สุดในทางฟสิคส เพราะ
ขาดภูมิตานทานทางธรรมชาติมากกวาสัตวอื่น ๆ ผิวหนังของมนุษยบอบบาง จึงตองมีสิ่งปกปดรางกาย
เพื่อดํารงชีวิตอยูได จากความจําเปนอันนี้เปนแรงกระตุนที่สําคัญในการแตงกายเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของเราเอง สังคม และอื่น ๆ ประกอบกัน และเครื่องแตงกายก็มีแบบที่แตกตางกันออกไปตาม
มูลเหตุ ดังนี้คือ
2.4.1 สภาพภูมิอากาศ ประเทศที่อยูในแถบอุณหภูมิต่ํา มีอากาศหนาวมาก การปองกันตัวจาก
สภาพอากาศจึงเปนเหตุใหญในการแตงกายของมนุษยในแตละสภาพภูมิอากาศนั้น อยางไรก็ตามในพื้นที่ที่
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มีสภาพภูมิอากาศหลายแบบ เสื้อผาก็ไมไดสะทอนใหเห็นถึงการปองกันเสมอไป เชน ภูมิภาคที่มีอากาศ
รอนจัด แถบทะเลทราย ผูคนที่ตองเดินทางผานทะเลทรายจะสวมเสื้อผาที่ทําจากผาฝาย
2.4.2 ศัตรูทางธรรมชาติ ประเทศในแถบรอนมักไดรับความทรมานจากสัตวตาง ๆ และแมลงจึง
หาวิธีโดยพอกรางกายไวดวยโคลน หรือชาวพื้นเมืองในประเทศญี่ปุนที่สวมกางเกงขายาวเพื่อปองกันสัตว
2.4.3 สภาพกิจการงานและอาชีพที่ทํา ในสมัยศตวรรษที่ 19 มีวิวัฒนาการของเสื้อผามากขึ้นมีผู
คิดประดิษฐเสื้อผาพิเศษซึ่งตรงกับความตองการของผูสวมใส โดยเฉพาะพวกที่ทํางานในประเภทตางๆ
เชน คนงานเหมืองแร นักเกษตร คนงานอุตสาหกรรม ขาราชาการพลเรือน ทหาร ตํารวจพนักงาน
ดับเพลิงจากอันตรายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ทําใหความตองการของมนุษยในดานเสื้อผา
เพิ่มขึ้นจนปจจุบันนี้เสื้อผาที่ผลิตขึ้นมานั้นไดมีการปรับปรุงตกแตงเปนพิเศษ ในแตละอาชีพ เชน การ
ตกแตงใหทนตสารเคมีตาง ๆ ทนตอพิษ อุณหภูมิ นอกจากนี้ยังมีการตกแตงอื่น ๆ อีก เชน ทนตอการซัก
ไมเปนสื่อไฟฟา ไมดูดซึมน้ํา และไมนําความรอน
2.4.4 ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาเมื่อ มนุษยอยูรวมกันเปนกลุมชน
จําเปนตองมีระเบียบและกฏเกณฑในการที่จะอยูรวมกันไดอ ยางสงบสุข มีการแตงกายเพื่อบงบอกถึง
เอกลักษณของกลุมหรือชนชาติตน มีประเพณีสําคัญรวมกัน การแตงกายในวาระพิเศษตาง ๆ เชน งาน
เฉลิมฉลองตามเทศการฉลองวันเกิด งานแตงงาน จัดงานศพ เขาสังคมกับกลุมอื่น ๆ หรือการแตงกายตาม
พิธีการทางศาสนา
2.4.5 ความตองการดึงดูดใจเพศตรงขาม ซึ่งเปนหนาที่ของการแตงกายทั้งชายและหญิง การ
แตงกายจะถูกจัดเปนเครื่อ งมือเพื่อ สรางความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม แนวคิดตาง ๆ ในการ
สรางสรรงานโฆษณาจะวางอยูบนหลักของหนาที่นี้เปนสวนมาก
2.4.6 สภาพแวดลอม ฐานะ และเศรษฐกิจ ในแตละสภาพของสังคมนั้นยอมไมเหมือนกัน
สภาพของเศรษฐกิจจะควบคูกันไปดวยในการที่มนุษยเรามีการแตงกายทีตาง ๆ กันไปนั้น สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจก็เขามามีบทบาทอยูดวยเชนกัน สังคมทั่วไปในขณะนี้มีหลายระดับชั้นและแบงกันตามฐานะทาง
เศรษฐกิจอีกดวย เชน ชนชั้นระดับเจานายชั้นผูใหญ ชาวบาน และชนชั้นกรรมกร ซึ่งแตละลักษณะจะบง
ชั ด ว า ผู แ ต ง อยู ใ นฐานะระดั บ อย า งไร และยั ง บ ง บอกถึ ง สภาพสั ง คมของเขาเหล า นี้ ด ว ย
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ณัฏฐริกา รัตทา. (2548: บทคัดยอ) งานวิจัยเรื่อง ทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาบุรุษ
Jockey Casual ของผูบริโภคชายในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือผูบริโภคชาย อายุตั้งแต 25 ป
ขึ้นไป จํานวน 385 คนและเคยสวมใสเสื้อผาบุรุษ Jockey Casual ที่มีเคานเตอรขายอยูหางสรรพสินคา
ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคชายมีทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
สถานที่และชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับปานกลาง แรงจูงใจในการซื้อเสื้อผาบุรุษ Jockey Casual
คือ เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเองและปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ คุณภาพของสินคาตรงกับความ
ตองการ จากงานวิจัยที่เกี่ยวของนี้ ผูวิจัยมีความสนใจที่จะนํามาเปนการศีกษาทัศนคติของผูบริโภคชายตอ
สวนประสมทางการตลาด สําหรับงานวิจัยปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาของผูชาย
วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล.(2549: 190) อางอิงจาก งานวิจัยของ บริษัท ซินโนเวต จํากัด ซึ่งเปน
บริ ษัทวิจั ยตลาดที่ ทํ างานวิจั ยใหกั บ Cotton Council International (CCI) และสถาบั นพั ฒ นา
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ ไดรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติการเลือกซื้อเสื้อผาของผูบริโภคทั่วโลก
ทําการสํารวจความคิดเห็นในเดือน มีนาคม 2549 จากผูบริโภคกวา 4,500 คนใน 9 ประเทศ ไดแก ไทย
ญี่ปุน จีน เยอรมัน อิตาลี อังกฤษ บราซิล โคลัมเบีย และอินเดีย (กลุมประเทศหลักที่ประกออุตสาหกรรม
ดานสิ่งทอและเครื่องนุงหม) เฉลี่ยสัมภาษณประเทศละ 500 คน โดยเปนการสํารวจพฤติกรรมผูค นในเรือ่ ง
เสื้อผา 4 เรื่อง คือ (1) พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาและแฟชั่น(2) คุณภาพเสื้อผาและเสนใย (3) การแตงกาย
ลําลอง (4) ยีนสและผายืด ผลสํ ารวจพบวา ผูบริโภคทั่วโลกนิยมซื้อเสื้อผาจากรานคาปลีกมากที่สุ ด
รองลงมาไดแก หางสรรพสินคาและรานคาที่มีแบรนด สําหรับผูบริโภคไทยเริ่มสํารวจในระหวางวันที่ 2 22 มีนาคม 2549 ไดทําการสํารวจ กลุมตัวอยาง จํานวน 507 คน เปนชายและหญิงในสัดสวน 50 : 50 มี
อายุตั้งแต 15 - 55 ป โดยเลือกสุมตามบานและสัมภาษณตัวตอตัว จากผูบริโภคในกรุงเทพฯ 40% และ
กลุมตางจังหวัด 60% ประกอบดวย เชียงใหม ชลบุรี หาดใหญ และโคราช ผลสํารวจพบวาผูบริโภคไทย
กวา 51% นิยมซื้อเสื้อผาจากแผงลอยมากกวารานประเภทอื่นโดยเฉพาะกลุมที่มีรายไดต่ํา ซึ่งมีสัดสวนสูง
ถึง 61% หรือแมแตคนที่มีรายไดสูงก็ตาม มีสัดสวนกวา 37% ทั้งนี้สวนหนึ่งเพราะไทยเปนประเทศที่มี
รานคาเสื้อผาแผงลอย และตลาดนัดเปนจํานวนมากซึ่งสะดวกตอการซื้อของผูบริโภค ถึงแมวาผูบริโภค
ไทยจะนิยมสิ นคาแบรนดเ นม หรื อสินคาจากตางประเทศก็ ตาม แตกลุ มตัวอยางกวา 51% กลับ มี
พฤติกรรมเลือกซื้อเสื้อผาตามตลาดนัด แผงลอยสูงสุด รองลงมาคือ ไฮเปอรมารเก็ต เชน บิ๊กซี โลตัส
จํานวน 16% ขณะที่การเลือกซื้อเสื้อผาตามหางสรรพสินคา หรือรานที่มียี่หอมีสัดสวนรวมกันเพียง 27%
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สวนทางกับอิตาลี ที่ผูบริโภคนิยมซื้อเสื้อผาจากรานเสื้อผาอิสระทั่วไป ที่เปนเชนนี้ สวนหนึ่งมาจากคา
ครองชีพของผูบริโภคในแตละประเทศ รวมทั้งไทยเปนประเทศที่มีการเปดทายขายของ หรือตลาดนัดเปน
จํานวนมาก ซึ่งสะดวกตอผูบริโภค อีกทั้งยังสามารถตอรองราคาสินคาไดอีก ดวย ในเรื่องคุณภาพเสื้อผา
และเสนใยในการถัก ทอ พบวาคนอิตาลีใหความสํ าคัญ ในคุณภาพและเสนใยที่ป ระกอบอยูมากที่ สุ ด
สําหรับกลุมตัวอยางที่เปนคนไทยจํ านวน 57% โดยส วนใหญจ ะเปนกลุ มผูหญิงที่ มีอายุ 35 ปขึ้นไป
ตองการรูเสนใยที่ประกอบอยูในเสื้อผา มากกวาตองการรูยี่หอของเสื้อผา ซึ่งเปนการตอกย้ําวา ผูบริโภค
จะใหความสนใจคุณภาพของสินคามากกวาตัวแบรนดของสินคา นอกจากนี้ยังพบวา คนไทย 51% ยินดี
จายเงิ นมากขึ้นสําหรั บเสื้อ ผาที่ มีคุณภาพดีก วา ขณะที่ก ลุม ไม คํานึง ถึงคุณภาพจะขอจายตามราคาที่
สมเหตุสมผลมีสัดสวน 49% ซึ่งเปนสัดสวนที่ใกลเคียงกัน จึงเปนชองวางที่สําคัญที่ผูประกอบการเสื้อผา
ตองทําหนาที่ใหความรูกับผูบริโภค เพื่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคต เม็ดเงินที่ใชจายสําหรับการซื้อเสื้อผา
ของคนไทย ในชวง 3 เดือนที่ผานมา พบวา มีการใชจายต่ําสุดเมื่อเทียบกับ 9 ประเทศที่ทําการสํารวจ
โดยมีคาใชจายประมาณ 2,379 บาทตอ 1 คน หางจากอิตาลีที่มีคาใชจายสูงสุดถึง 15,951 บาทตอ 1 คน
รองลงมา คือ ญี่ปุน คนละประมาณ 11,817 บาท ทั้งๆที่ความถี่การซื้อเสื้อผาไมไดแตกตางกันมากนัก
โดยผูบริโภคไทยที่มีการซื้อเสื้อผาเดือนละครั้งหรือมากกวา มีสัดสวน 47% สูงกวาญี่ปุนที่มีสัดสวนเพียง
38% เปนไปไดวาจากสถานที่การซื้อเสื้อผา ที่สวนใหญเปนแผงลอย ตลาดนัดทําใหเม็ดเงินการใชจายของ
ไทยมีมูลคานอยกวา ขณะที่ปริมาณการซื้อหรือเสื้อผามีจํานวนมากกวา สําหรับประเภทเสื้อผาที่มีคนซื้อ
มากที่สุดไดแก เสื้อยืดรวมทั้งคนไทยดวย คนไทยชอบตามแฟชั่น แตยังเลือกซื้อเสื้อผาที่ใสไดนาน เมื่อตอง
ตัดสินใจเลือกซื้อระหวางเสื้อผาที่มีสไตลลาสุด
แตจะลาสมัยใน 1 หรือ 2 ปขางหนา กับ เสื้อผาที่ธรรมดา และสามารถอยูในตูเสื้อผาไดนานอีกหลายป
จะพบวา ผูบริโภคไทยสวนใหญกวา 76% ยินดีเลือกเสื้อผาที่จะสามารถหยิบใสไดนานดีกวาจะตามแฟชั่น
ลาสุด ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับผูบริโภคทั่วโลก แสดงใหเห็นชัดเจนวา ผูบริโภคสวนใหญจะคํานึงถึง
คุณภาพและความคงทนของตัวเสื้ อผามากกวาแฟชั่น แรงกระตุนในการตัดสินใจซื้อ ผูบริ โภคใน 9
ประเทศซื้อจากตัวอยางที่โชวในร านคามากที่สุด รองลงมาตัดสินใจซื้อเพราะเพื่อนและเพื่อนรวมงาน
ในขณะที่คนไทยตัดสินใจซื้อเสื้อผาจากเสื้อผาเดิมที่มีอยูมากที่สุด รองลงมาซื้อจากตัวอยางที่โชวในราน
สําหรับเสื้อผาที่จัดสงเสริมการขายโดยลดราคาลง 20% จากราคาขาย พบวาคนไทยซื้อเสื้อผาลดราคา
นอยกวาคนชาติอื่น โดยคนญี่ปุนจะซื้อสินคาลดราคามากที่สุด สําหรับงานวิจัยระดับสากลนี้ ทําใหผูวิจัย
เกิดแรงบันดาลใจในการทําวิจัยเรื่องปจจัยทางการ ตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาของผูชายวัย
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ทํางานในกรุงเทพมหานคร โดยคาดหวังวาจะเปนขอมูลใหกับบริษัทผูผลิตเสื้อผาสุภาพบุรุษในการพัฒนา
และวางกลยุทธสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสมกับผูบริโภคชาวไทย
จันทนา สวนพฤกษา. ( 2555 ) ไดศึกษาคนควา เรื่องปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรม
การซื้อเสื้อผาของผูชายวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผาของผูชายวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา (1) สถานที่ซื้อ มีความสัมพันธกับ
อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด (2) ความถี่ใน
การซื้อ มีความสัมพันธกับ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือนผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด (3) ปริ ม าณในการซื้ อ ตอ ครั้ ง มี ความสั ม พั นธกั บ ระดับ การศึก ษา อาชีพ รายไดตอ เดือ น
ผลิตภัณฑ และการสงเสริมการตลาด(4) ชวงราคาที่ซื้อ มีความสัมพันธกับ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอ
เดือ น ผลิ ตภัณฑ ราคา ชองทางการจั ดจํ าหนาย และการส ง เสริม การตลาด (5) โอกาสในการซื้ อ มี
ความสั ม พั นธ กั บ อายุ อาชีพ รายได ตอ เดือ น ราคา ชอ งทางการจั ดจํ า หนา ย(6) ตราสิ นค าที่ ซื้ อ มี
ความสั ม พั นธกั บ อายุ ระดับการศึก ษา อาชีพ รายไดตอ เดือน ผลิตภัณฑ ราคา และชอ งทางการจั ด
จําหนาย (7) เพศของพนักงานขาย มีความสัมพันธกับ อายุ ระดับการศึกษา ราคา และชองทางการจัด
จําหนาย (8) การปฏิบัติของพนักงานขาย มีความสัมพันธกับ ผลิตภัณฑ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
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การศึกษา เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาชองผูชายวัยทํางานกรณีศึกษาผูชายวัยทํางานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่ง
ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรในการศึกษา
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 การวิเคระหขอมูล
3.1 ประชากรในการศึกษา
3.1.1 ประชากร Populathion ที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาของ
ผูชายวัยทํางาน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากร
3.1.2 กลุมตัวอยาง การเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือผูบริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้อผาของผูชายวัยทํางานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งเปนการกําหนดกลุมตัวอยาง (n) เปนกรณี
ที่ไมทราบขนาดของประชากรที่แนนอน (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2546 : 13)
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของผูชายวัยทํางาน มีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายปด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนผสมทางการตลาด (4Ps) ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานสถานที่ และดานการสงเสริมการตลาด ลักษณะแบบาอบถามที่สรางขึ้นเปน
แบบสอบถามปลายปด ที่มีเกณฑการใหคะแนนตามลําดับ 5 ลําดับ ดังนี้
5 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว อยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว อยูใ นระดับ มาก
3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว อยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว อยูใ นระดับ นอย
1 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว อยูใ นระดับ นอยที่สุด
ผลคะแนนที่ ไดจ ากส วนที่ 3 จะนํามากาคาเฉลี่ ยและจั ดลํ าดับ ความสํ าคัญ โดยเกณฑ ในการ
วิเคราะหและแปรผลขอมูล ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญนอยที่สุด
ซึ่งรวมถึงการประเมินแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการวัดความเชื่อถือไดของ
แบบสอบถาม ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชวัดแบบสอบถาม วาใหผลสอดคลองกันหรือไม โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์
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( Cronbach’a Alpha )
3.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยดําเนินการดังนี้
3.3.1 ผูศึกษางานวิจัยจาก ตํารา หนังสือพิมพ นิตยสาร บทความ และเอกสารตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการทําแบบสอบถาม
3.2 สรางแบบสอบถามแลวนําไปปรึกษาอาจารยเพื่อตรวจสอบ ตรวจจนปรับปรุง
3.3 นําแบบสอบถามที่แกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
3.4 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองและทําการแกไขเสร็จสมบูณรแลวไปใชกับกลุม
ตัวอยางที่กําหนด
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาขอมูลในการศึกษาครั้งนี้จะใชทั้งขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data ) และขอมูลปฐมภูมิ
(Primary Data ) ดังนี้
- ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data ) เปนขอมูลจากเอกสาร หนังสือพิมพรายงานการศึกษาและ
บทความตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีขอมูลจากหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data ) เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจ เปนการรวบรวมขอมูลดวยการ
กรอกแบบสอบถาม โดยผูก รอกแบบสอบถามเอง (Self administered questionnaire )โดยผูตอบ
แบบสอบถามคือกลุมตัวอยาง ผูบริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาของผูชายวัยทํางาน ในเขต อ. เมือง
จ. ยโสธร
3.5 การวิเคราะหขอมูล
ทําการรวบรวมแบบสอบถามครบตามจํานวนพรอมกับตรวจสอบความสมบูรณและแปลงขอมูล
เพื่ อเขารหั ส โดยใชโ ปรแกรมสํ าเร็จ รูป ทํ าการประมวลผล และหาคาสถิตจิตาง ๆ ซึ่ง สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก การคํานวณกลุมตัวอยาง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การคํานวณคา รอยละ
และ การหาคาเฉลี่ย
สูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง
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n

Zpq 2
E2

n = ขนาดกลุมตัวอยาง
Z = คาปกติมาตรฐานที่ไดจากตารางแจกแจงปกติ
(ในการศึกษาในครั้งนี้ กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % ดังนั้น จะไดคา
Z = 1.96)
p = สัดสวนตัวอยาง (ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดให p = 0.5)
q = 1-p = (1-0.5 = 0.5)
E = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้น (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % จะ
ไดคา E = 0.05 %) ระดับความเชื่อมั่น 95%หรือระดับนัยสําคัญ0.05

สูตรการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ


=



=
=
=
=

k
Si2
St2

2
k   s i 
1  2 
k  1 
st 

คาความเที่ยงของเครื่องมือ
จํานวนขอของเครือ่ งมือ
ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ

สูตรรอยละ (Percentage) คํานวณจาก
เมื่อ

P

=

P
F
N

=
=
=

F
100
N

รอยละ
ความถี่ที่ตองการเปลี่ยนแปลง
จํานวนความถี่ทั้งหมด

สูตรการหาคาเฉลี่ย (Mean) คํานวณจากสูตร
X

=

∑fixi
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N
เมื่อ

X

=

คาเฉลี่ย

∑
fi

=
=

ผลรวม
ความถี่

xi
n

=
=

คาตัวแปร
จํานวนสมาชิก

สูตรเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D

=

S.D

=

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

∑
fi

=
=

ผลรวม
ความถี่

xi
X
n

=
=
=

คาตัวแปร
คาเฉลี่ย
จํานวนกลุมตัวอยาง
บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การนําเสนอผลการวิเคราะห ขอ มูล เรื่ อง การศึก ษาลัก ษณะทางประชากรศาสตร และป จจั ย
ทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาของผูชายวัยทํางานกรณีศึกษา ผูชายวัยทํางานใน
เขตอ. เมือง จ. ยโสธร ผูศึกษาไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาครั้งนี้ ผู
ศึกษาไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบของแบบสอบถาม โดยเรียงลําดับหัวขอเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง
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ตอนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของผูชายวัยทํางาน
ตอนที่ 3 ขอมูลปจจัยสวนผสมทางการตลาด

ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ
อายุ

จํานวน (คน)

รอยละ

15 – 29 ป

80

20.83

30 – 44 ป

166

43.23

45 – 49 ป

138

35.94

48

รวม

384

100

จากตารางที่ 1 พบวา อายุของกลุมตัวอยาง คือ อายุ 30 – 44 ป จํานวน 166 คน คิดเปนรอย
ละ 43.23 อายุ 45 – 49 ป จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 35.94 และอายุ 15 – 29 ป จํานวน80 คน
คิดเปนรอยละ 20.83

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จํานวน (คน)

รอยละ

ต่ํากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย

109

28.39

อนุปริญญา / ปวส

118

30.73

ปริญญาตรี

153

39.84

4

1.04

384

100

สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จากตารางที่ 2 พบวา ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง คือ ปริญญาตรี จํานวน 153 คน คิด
เปนรอยละ 39.84 อนุปริญญา / ปวส. จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 30.73 และต่ํากวาหรือเทียบเทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.39
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จํานวน (คน)

รอยละ

ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

77

20.05

ธุรกิจสวนตัว

48

12.5

พนักงานบริษัทเอกชน

160

41.67

พอบาน

70

18.23

อื่น ๆ เชน นักศึกษา

29

7.55

รวม

384

100

จากตารางที่ 3 พบวา อาชีพของกลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 160 คน คิด
เปนรอยละ 41.67 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 20.05 พอบาน
จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 18.23 และธุรกิจสวนตัว จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.5

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดสวนบุคคล
รายไดสวนบุคคลตอเดือน

จํานวน (คน)

รอยละ

ต่ํากวาหรือเทียบเทา 10,000 บาท

149

38.80

10,000 – 20, 000 บาท

192

50

20,001 – 30,000 บาท

16

4.17

30,001 – 40,000 บาท

2

7.03

40,001 – 50,000บาท

0

0

50,001 บาทขึ้นไป

0

0

384

100

รวม

50

จากตาราง ที่ 4 พบวา รายไดสวนบุคคลตอเดือนของกลุม ตัวอยาง คือ 10,000 – 20, 000
บาท จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 50 ต่ํากวาหรือเทียบเทา 10,000 บาท จํานวน 149 คน คิดเปน
รอยละ 38.80 และ 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.03

ตอนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของผูชายวัยทํางาน
ตารางที่ 5 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานทีเ่ ลือกซื้อเสื้อผา
รายการ

จํานวน (คน)

รอยละ

บิ๊กซี / เทสโก – โลตัล

80

20.83

หางสรรพสินคานานาภัณฑพลาซา

86

22.40

รานเสื้อขฃชัยเรืองสิน

32

8.33

ตลาดนักครองถม

186

48.44

384

100

รวม

จากตารางที่ 5 พบวา สถานที่เลือกซื้อเสื้อผาของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ ตลาดนัดคลอง
ถม จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 48.44 รองลงมาคือ หางสรรพสินคานานาภัณฑพลาซา จํานวน 86
คน คิดเป นรอ ยละ 22.4 และอันดับสามคือ บิ๊ก ซี / เทศโก – โลตัส จํานวน 80 คน คิดเป นรอ ยละ
20.83 ตามลําดับ

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนการซื้อตามระยะเวลา 3 เดือน
รายการ

จํานวน (คน)

รอยละ

1 – 3 ตัว

236

61.46

4 – 6 ตัว

74

19.27

7 ตัวขึ้นไป

74

19.27

51

รวม

384

100

จากตารางที่ 6 พบวา จํานวนการซื้อตามระยะเวลา 3 เดือนของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ
1 – 3 ตัว จํานวน 236 คนคิดเปนรอยละ 61.46 รองลงมาคือ 4 – 6 ตัว จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ
19.27 และอันดับสาม 7 ตัวขึ้นไป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 19.27 ตามลําดับ

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนเงินที่ซื้อแตละครัง้
รายการ

จํานวน (คน)

รอยละ

ไมเกิน 1,000 บาท

307

79.95

1,001 – 2,000 บาท

70

18.23

2,001 – 3,000 บาท

7

1.82

3,001 – 4,000 บาท

0

0

4,000 บาทขึ้นไป

0

0

384

100

รวม

จากตารางที่ 7 พบวา จํ านวนเงิ นที่ ซื้อ แตล ะครั้ งของกลุม ตัวอยาง อันดับ แรกคือ ไมเ กิ น
1,000 บาท จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 79.95 รองลงมาคือ 1,001 – 2,000 บาท จํานวน 70
คน คิดเปนรอยละ 18.23 และอันดับสามคือ 2,001 – 3,000 บาท จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ
1.82 ตามลําดับ
ตารางที่ 8 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามโอกาสการเลือกซื้อเสื้อผา
รายการ

จํานวน (คน)

รอยละ

52

มีสินคารูปแบบใหม

80

20.84

ทดแทนเสื้อผาเกา

102

26.56

ซื้อเนืองจากรูปรางเปลี่ยน

74

19.27

มีโปรโมชั่นพิเศษ

122

31.77

6

1.56

384

100

อื่นๆ เชน มีสวนลด
รวม

จากตารางที่ 8 พบวา โอกาสการเลือกซื้อเสื้อผาของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ ซื้อเนื่องจาก
รูปรางเปลี่ยน จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 31.77 รองลงมาคือ ซื้อทดแทนเสื้อผาเกา จํานวน 102
คน คิดเปนรอยละ 26.56 และอันดับสามคือ มีสินคารูปแบบใหม จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.84
ตามลําดับ

ตารางที่ 9 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเลือกซื้อเสือ้ ผาตามตราสินคา
รายการ

จํานวน (คน)

รอยละ

ตราสินคาในประเทศ

314

81.77

ตราสินคาแบรนเนมในประเทศ

51

13.28

ตราสินคาเลียนแบบแบรนตางประเทศ

19

4.95

384

100

รวม

จากตารางที่ 9 พบวา การเลือ กซื้อเสื้อผ าตราสินคาของกลุ มตัวอยาง อั นดับ แรกคือ ตรา
สินคาในประเทศ จํานวน 314 คน คิดเปนรอยละ 81.77 รองลงมาคือ ตราสินคาแบรนเนมในประเทศ
จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 13.28 และอันดับสามคือ ตราสินคาเลียนแบบแบรนเนมตางประเทศ
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.95 ตามลําดับ
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเลือกซื้อเสือ้ ผาตามเพศของ
พนักงานขาย
รายการ

จํานวน (คน)

รอยละ

ชาย

138

35.94

หญิง

22

5.73

ชายหรือหญิงก็ได

224

58.33

รวม

384

100

จากตารางที่ 10 พบวา การเลือกซื้อเสื้อผาตามเพศของพนักงานขายของกลุมตัวอยาง อันดับ
แรกคือ เพศชาย หรือหญิงก็ได จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 58.33 รองลงมาคือ เพศชาย จํานวน
138 คน คิดเป นรอ ยละ 35.94 และอันดับสามคือ เพศหญิ ง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.73
ตามลําดับ

ตารางที่ 11 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการปฏิบัติของพนักงานขายในการ
เลือกซื้อเสื้อผา
รายการ

จํานวน (คน)

รอยละ

เขามาแนะนําสินคา

288

75

ดูอยางเฉย ๆ เมื่อตองการคําแนะนําจะเรียกเอง

96

25

384

100

รวม
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จากตารางที่ 11 พบวา การปฏิบัติของพนักงานขายในการเลือ กซื้อเสื้อผาของกลุมตัวอยาง
อันดับแรกคือ คือ เขามาแนะนําสินคา จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาคือ ดูอยูเฉย ๆ
เมื่อตองการคําแนะนําจะเรียกเอง จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ

ตารางที่ 12 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยดานผลิตภัณฑ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

รวม
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รูปแบบเสื้อผา (ความทันสมัย)
คุณภาพของเนื้อผา
ความประณีตในการตัดเย็บ
ความทนทานในการใชงาน
มีขนาดใหเลือกตามตองการ
ความสบายในการสวมใส
ชื่อเสียงของตราสินคา

144

131

77

16

16

384

(4.17)

(4.17)

(100)

36

0

384

(9.38)

0

(100)

45

0

384

(37.5) (33.33) (17.45) (11.72)

0

(100)

160

32

35

384

(8.33)

(9.11)

(100)

48

96

0

384

(12.5)

(25)

0

(100)

58

68

32

384

(37.5) (34.11) (20.05)
150

128

70

(39.06) (33.33) (18.23)
144

128
93

67
64

(41.67) (24.22) (16.67)
160

160

(41.67) (41.67)
144

144

(37.5)

(37.5)

144

112

(37.5) (29.17)

(15.10) (17.11) (8.33)

(100)

48

48

32

384

(12.5)

(12.5)

(8.33)

(100)

จากตารางที่ 12 พบวา ความคิดเห็นของกลุม ตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ อันดับแรก
เรื่อง ความทนทานในการใชงาน มากทีส่ ุด จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 41.67 รองลงมาเรื่อง มี
ขนาดใหเลือกตามตองการ มากทีส่ ุด จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 41.67 และอันดับสามเรื่อง
ความสบายในการสวมใส มากที่สุด จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 37.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 13 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานราคา
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยดานราคา

มากที่สุด

มาก

ปาน

นอย

กลาง

นอย

รวม

ที่สุด

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

172
(44.79)

87
(22.66)

76
(19.79)

32
(8.33)

17
(4.43)

384
(100)

คุณภาพของราคาตอการใช
งาน

166
(43.23)

86
(22.40)

80
(20.83)

39
(10.16)

13
(3.38)

384
(100)

ราคาเหมาะสมกับรูปแบบ
เสื้อผา

160
(41.67)

108
(28.13)

58
(15.10)

48
(12.5)

10
(2.60)

384
(100)

ติดปายแสดงราคาชัดเจน

160
(41.67)

89
(23.18)

64
(16.67)

35
(9.11)

36
(9.37)

384
(100)

จากตารางที่ 13 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานราคา อันดับแรกเรื่อง
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มากทีส่ ุด จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 44.79 รองลงมาเรื่อง คุณคา
ของราคาตอการใชงาน มากที่สุด จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 43.23 และอันดับที่สามคือ ความ
เหมาะสมกับรูปแบบเสื้อผา มากทีส่ ุด จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 41.67 ตามลําดับ
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ตารางที่ 14 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ระดับความคิดเห็น

ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย

มากที่สุด

ความสะดวกในการเดินทาง

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

รวม

105
(27.34)

128
77
(33.33) (20,05)

35
(9.16)

39
(10.16)

384
(100)

ความสะดวกในการเลือกซื้อ

137
(35.68)

112
77
58
(29.17) (20.06) (15.10)

0
0

384
(100)

บรรยากาศของสถานที่
จําหนาย

109
(28.39)

122
77
76
(31.77) (20.05) (19.79)

0
0

384
(100)

มีหองใหลองสินคา

99
(25.78)

102
99
(26.56) (25.78)

48
(12.5)

36
(9.38)

384
(100)

การจัดเรียงสินคาในสถานที่
จําหนาย

108
28.13)

105
87
55
(27.34) (22.66) (14.32)

29
(7.55)

384
(100)

มาก

ตารางที่ 14 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
อันดับแรกเรื่ อง ความสะดวกในการเลือ กซื้อ มากที่ สุด จํ านวน 137 คน คิดเป นร อยละ 35.68
รองลงมาเรื่อง บรรยากาศของสถานที่จําหนาย มากที่สุด จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.39 และ
อันดับที่สามเรื่อง การจัดเรียงสินคาในการจัดจําหนาย มากที่สุด จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 28.13
ตามลําดับ
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ตารางที่ 15 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มากที่สุด

มาก

ปาน

นอย

กลาง
การโฆษณาในนิตยสาร

86
(22.40)

การโฆษณาทางโทรทัศน

ที่สุด
58
(15.10)

384
(100)

86
(22.40)

102
87
80
(26.56) (22.66) (20.83)

29
(7.55)

384
(100)

การใหสวนลดพิเศษ

137
(35.68)

76
(19.79)

55
(14.32)

20
(5.21)

384
(100)

การแจกของแถม

139
(36.20)

88
69
62
(22.92) (17.97) (16.14)

26
(6.77)

384
(100)

การแลกซื้อสินคาในราคา
พิเศษ

135
(35.16)

71
99
51
(18.49) (25.78) (13.28)

28
(7.29)

384
(100)

การใหขอมูลเกี่ยวกับตัว

168

12

384

(3.12)

(100)

(43.76)

73

96
(25)

รวม

48
(12.5)

สินคา

96
(25)

นอย

96
(25)

77

54

(19.01) (20.05) (14.06)
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การบริการของพนังงานขาย

164
(42.71)

การรับประกันคุณภาพสินคา

68

70

64

(17.71) (18.23) (16.67)

18

384

(4.69)

(100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

จากตารางที่ 15 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
อันดับแรกเรื่อ ง การใหขอมู ลเกี่ ยวกับ ตัวสิ นคา มากที่ สุด จํานวน 168 คน คิดเปนรอ ยละ 43.76
รองลงมาเรื่อง การบริการของพนักงานขาย มากที่สุด จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 42.71 และ
อันดับสามเรื่อง การแจกของแถม มากที่สุด จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 36.20 ตามลําดับ

ตอนที่ 3 ขอมูลปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของปจจัยดานผลิตภัณฑ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ

ระดับความคิดเห็น
S.D.

ความหมาย

รูปแบบเสื้อผา (ความทันสมัย)

3.97

1.0440

มาก

คุณภาพของเนื้อผา

4.02

0.9770

มาก

ความประณีตในการตัดเย็บ

3.97

0.9899

มาก

ความทนทานในการใชงาน

3.81

1.3038

มาก

มีขนาดใหเลือกตามตองการ

3.80

1.1979

มาก

ความสบายในการสวมใส

3.42

1.6492

มาก

ชื่อเสียงของตราสินคา

3.75

1.0488

มาก
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จาตารางที่ 16 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ อันดับหนึ่ง
คือ เรื่องคุณภาพของเนื้อผา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9770 อันดับสอง
คือ เรือ่ งรูปแบบเสื้อผา (ความทันสมัย) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.0440
และ เรื่องความประณีตในการตัดเย็บ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9899
และอันดับ สามคือ เรื่อ งความทนทานในการใชง าน มี คาเฉลี่ ยเทากับ 3.81 ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.3038 ตามลําดับ

ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของปจจัยดานราคา

ปจจัยดานราคา

ระดับความคิดเห็น
S.D.

ความหมาย

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

3.95

1.1832

มาก

คุณคาของราคาตอการใชงาน

3.97

0.9746

มาก

ราคาเหมาะสมกับรูปแบบเสือ้ ผา

3.94

1.1313

มาก

ติดปายแสดงราคาชัดเจน

3.78

1.3416

มาก
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จากตารางที่ 17 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกีย่ วกับปจจัยดานราคา อันดับหนึ่ง คือ
เรื่อ งคุณคาของราคาตอการใชง าน มีคาเฉลี่ยเท ากับ 3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท ากับ 0.9746
อันดับสองคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.1832
และอั นดั บ สามคือ เรื่ อ งราคาเหมาะสมกั บ รู ป แบบเสื้ อ ผ า มี คาเฉลี่ ยเท ากั บ 3.94 ส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.3416 ตามลําดับ

ตารางที่ 18 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ความสะดวกในการเดินทาง

ระดับความคิดเห็น
S.D.
3.59

1.2489

ความหมาย
มาก
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ความสะดวกในการเลือกซื้อ

3.85

0.5291

มาก

บรรยากาศของสถานทีจ่ ําหนาย

3.69

1.0770

มาก

มีหองใหลองสินคา

3.47

1.2529

ปานกลาง

การจัดเรียงสินคาในสถานทีจ่ ําหนาย

3.55

1.2206

มาก

จากตารางที่ 18 พบวา ความคิดเห็ นของกลุ มตัวอยางเกี่ ยวกั บป จ จั ยดานชอ งทางการจั ด
จํ าหนาย อั นดับ หนึ่ง คือ เรื่ อ งความสะดวกในการเลื อ กซื้ อ มี คาเฉลี่ ยเท ากั บ 3.85 ส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.5291 อันดับสองคือ เรื่องบรรยากาศของสถานที่จําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.0770 และอันดับสามคือ เรื่องความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.2489 ตามลําดับ

ตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

ระดับความคิดเห็น

ความหมาย
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S.D.
การโฆษณาในนิตยสาร

3.28

1.3228

ปานกลาง

การโฆษณาทางโทรทัศน

3.35

1.2569

ปานกลาง

การใหสวนลดพิเศษ

3.66

1.2569

มาก

การแจกของแถม

3.66

1.2871

มาก

การแลกซื้อสินคาในราคาพิเศษ

3.60

1.3114

มาก

การใหขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา

3.87

1.1874

มาก

การบริการของพนังงานขาย

3.78

1.2609

มาก

การรับประกันคุณภาพสินคา

3.85

1.1704

มาก

จากตารางที่ 19 พบวา ความคิดเห็นของกลุม ตัวอยางดานการสงเสริมการตลาด อันดับหนึง่
คือ เรื่องการใหขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.1874
อันดับสองคือ เรือ่ งการรับประกันคุณภาพสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.1704 และอันดับสามคือ เรื่องการบริการของพนักงานขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.2609 ตามลําดับ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาปญหาพิเศษเรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาด
ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของผูชายวัยทํางานกรณีศึกษาในเขตอ.เมือง จ.ยโสธรผูศึกษาได
จัดลําดับเพื่อการนําเสนอขอมูล ดังนี้
5.1 สรุปผล
5.2 อภิปรายผล
5.3 ขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
สรุปผลการศึกษา ขอมูลของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติเชิงพรรณนา คารอยละในการอธิบายขอมูล
มีดังนี้
อายุของกลุมตัวอยาง คือ อายุ 30 – 44 ป จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 43.23 อายุ 45-49
ป จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 35.94 และอายุ 15 – 29 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.83
ระดั บ การศึ ก ษาของกลุ ม ตัว อย าง คือ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 153 คน คิด เป น ร อ ยละ 39.84
อนุปริญญา / ปวส. จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 30.73 และต่ํากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.39
อาชีพ ของกลุ ม ตัวอยาง คือ พนัก งานบริ ษัท เอกชน จํ านวน 160 คน คิดเป นร อ ยละ 41.67
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 20.05 พอบาน จํานวน 70 คน คิดเปน
รอยละ 18.23
รายไดตอเดือนสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง คือ 10,000 – 20, 000 บาท จํานวน 192 คน
คิดเปนรอยละ 50 ต่ํากวาหรือเทียบเทา 10,000 บาท จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 38.80
20,001 – 30,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.03
สถานที่เลือกซื้อเสื้อผาของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ ตลาดนัดคลองถม จํานวน 186 คน
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คิดเปนรอยละ 48.44 รองลงมาคือ หางสรรพสินคานานาภัณฑพลาซา จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ
22.4 และอันดับสามคือ บิ๊กซี / เทศโก – โลตัส จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.83
ระยะเวลา 3 เดือ นเลื อกซื้อ เสื้อ ผาจํานวนเทาใดของกลุ มตัวอยาง อั นดับแรกคือ 1 – 3 ตัว
จํานวน 236 คนคิดเปนรอยละ 61.46 รองลงมาคือ 4 – 6 ตัว จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 19.27
และอันดับสาม 7 ตัวขึ้นไป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 19.27
จํานวนเงินที่ซื้อแตละครั้งของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ ไมเกิน 1,000 บาท จํานวน 307
คน คิดเปนรอยละ 79.95 รองลงมาคือ 1,001 – 2,000 บาท จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 18.23
และอันดับสามคือ 2,001 – 3,000 บาท จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.82
การเลือกซื้อเสื้อผาในโอกาศใดของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ ซื้อเนื่องจากรูปรางเปลี่ยน
จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 31.77 รองลงมาคือ ซื้อทดแทนเสื้อผาเกา จํานวน 102 คน คิดเปนรอย
ละ 26.56 และอันดับสามคือ มีสินคารูปแบบใหม จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.84
การเลือกซื้อเสื้อผาตราสินคาใดของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ ตราสินคาในประเทศ จํานวน
314 คน คิดเปนรอยละ 81.77 รองลงมาคือ ตราสินคาแบรนเนมในประเทศ จํานวน 51 คน คิดเปน
รอยละ 13.28 และอันดับสามคือ ตราสินคาเลียนแบบแบรนเนมตางประเทศ จํานวน 19 คน คิดเปน
รอยละ 4.95
การเลือกซื้อเสื้อผาจากพนักงานขายที่เปนเพศใดของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ เพศชาย หรือ
หญิงก็ได จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 58.33 รองลงมาคือ เพศชาย จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ
35.94 และอันดับสามคือ เพศหญิง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.73
การเลือกซื้อเสือ้ ผาตองการใหพนักงานปฏิบัติอยางไรของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ คือ เขามา
แนะนําสินคา จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาคือ ดูอยูเฉย ๆ เมื่อตองการคําแนะนําจะ
เรียกเอง จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 25
กลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ อันดับแรกเรื่อง ความทนทานในการใชงาน มากที่สุด
จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 41.67 รองลงมาเรื่อง มีขนาดใหเลือกตามตองการ มากที่สุด จํานวน
160 คน คิดเปนรอยละ 41.67 และอันดับสามเรื่อง ความสบายในการสวมใส มากที่สุด จํานวน
144 คน คิดเปนรอยละ 37.5
กลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานราคา อันดับแรกเรื่อง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มากที่สุ ด
จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 44.79 รองลงมาเรื่อง คุณคาของราคาตอการใชงาน มากที่สุดจํานวน
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166 คน คิดเปนรอยละ 43.23 และอันดับที่สามคือ ความเหมาะสมกับรูปแบบเสื้อผา มากที่สุดจํานวน
160 คน คิดเปนรอยละ 41.67
กลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย อันดับแรกเรื่อง ความสะดวกในการ
เลือกซื้อ มากที่สุด จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 35.68 รองลงมาเรื่อง บรรยากาศของสถานที่
จําหนาย มากทีส่ ุด จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.39 และอันดับที่สามเรื่อง การจัดเรียงสินคาใน
การจัดจําหนาย มากที่สุด จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 28.13
กลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อันดับแรกเรื่อง การใหขอมูลเกี่ยวกับตัว
สินคา มากที่สุด จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42.71 รองลงมาเรื่อง การบริการของพนักงานขาย
มากที่สุด จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 42.71 และอันดับสามเรื่อง การแจกของแถม มากที่สุด
จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 36.20
5.2 อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง การศึก ษา ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร และป จ จั ยทางการตลาดที่ มี
ความสําคัญตอ การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผาของผูชายวัยทํางาน กรณีศึกษา ในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร พบวา
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ อันดับหนึ่งคือ เรื่องคุณภาพของ
เนื้อผา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9770 แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับมาก อันดับสองคือ เรื่องรู ปแบบเสื้อผา (ความทันสมัย) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ส วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.0440 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และ เรื่องความประณีตในการตัดเย็บ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9899 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
และอันดับ สามคือ เรื่อ งความทนทานในการใชง าน มี คาเฉลี่ ยเทากับ 3.81 ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.3038 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานราคา อันดับหนึ่งคือ เรื่องคุณคาของราคาตอ
การใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9746 แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับ มาก อั นดับ สองคือ เรื่อ งราคาเหมาะสมกั บคุณภาพ มีคาเฉลี่ ยเท ากั บ 3.95 ส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.1832 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ เรื่องราคาเหมาะสม
กับรูปแบบเสือ้ ผา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.3416 แปลความหมายไดวา
อยูในระดับมาก
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ความคิดเห็ นของกลุมตัวอยางเกี่ ยวกับ ปจจัยดานชองทางการจัดจํ าหนายอันดับหนึ่งคือ เรื่อ ง
ความสะดวกในการเลือกซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ0.529 แปลความหมาย
ไดวาอยูในระดับมาก อันดับสองคือ เรื่องบรรยากาศของสถานที่จําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.0770 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ เรื่องความ
สะดวกในการเดินทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.2489 แปลความหมายได
วาอยูในระดับมาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางดานการสงเสริมการตลาด อันดับหนึ่งคือ เรื่องการใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตัวสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.1874 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ
มาก อันดับสองคือ เรื่องการรับประกันคุณภาพสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.1704 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ เรื่องการบริการของพนักงาน
ขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.2609 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก

5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
5.3.1.1 ผูบริโภคที่เปนผูชายวัยทํางานใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑในระดับมากผูผลิตจึง
ควรคํานึงถึงความทนทานในการใชงานมากกวาเสื้อผาที่มีรูปแบบอื่น ๆ
5.3.1.2 การตั้งราคาสินคา โดยทั่วไปผูบริโภคสวนใหญมีความตองการซื้อเสื้อผาในระดับมาก
และตองการซื้อเสื้อผาในราคาไมเกิน 1,000 บาท ผูจัดจําหนายจึงควรตั้งราคาตาม
คุณภาพของตัวสินคาและควรติดปายแสดงราคาอยางชัดเจน
5.3.1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญตองการซื้อเสื้อผา
จากตลาดนัดคลองถม ผูผลิตและผูจําหนายจึงควรเนนชองทางการจัดจําหนาย
ประเภทนี้เนื่องจากจะสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดทุกวัย
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5.3.1.4 ดานการสงเสริมการตลาดผูบริโภคใหความสําคัญ จากการศึกษา พบวา ผูบริโภคสนใจ
การใหสวนลดพิเศษ และการแจกของแถม มากกวาการทําโฆษณา ประชาสัมพันธ
ดังนั้นผูผลิตสินคาและผูจัดจําหนายจึงควรพิจารณาถึง การใหสวนลดและการแจก
ของแถมแกลูกคาใหมากเพื่อเปนการชักจูงใหลูกคากลับมาซื้อซ้ํา
5.3.1.5 จากงานศึกษา จะเห็นไดวาผูบริโภคสวนใหญไมเจาะจงเพศของพนักงานขาย แต
ตองการใหพนักงานขายเขามาแนะนําสินคา ดังนั้น จึงควรแนะนําใหพนักงานขาย
สังเกตุพฤติกรรมและความตองการของผูซื้อ เพื่อปฏิบัติหนาที่ไดเหมาะสมกับ
พฤติกรรมของผูซื้อ
5.3.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
5.3.2.1 ควรมีการศึกษาเฉพาะปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ เสื้อผา เพื่อนํา
ไป ใชในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของผูบริโภค
5.3.2.2 เนื่องจากผลการศึกษา พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาดานโอกาสในการซื้อของผูบริโภคสวน
ใหญซื้อเนื่องจากรูปรางเปลื่น ดังนั้นจึงควรศึกษาเพิ่มเติมในดานภาพลักษณของตรา
สินคาที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูบริโภค เพื่อใหบริษัทผูผลิตนํา
ขอมูลไปใชในการรักษาลูกคาเกาและสรางลูกคาใหมได
5.3.2.3 งานศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษา มีขอแนะนําใหมีการทําการศึกษาเชิงคุณภาพในเรื่องเดียวกัน
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก
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เลขที...........

แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษา ลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยทางการตลาดทีม่ ีความสําคัญ ตอการ
ตัดสินใจซือ้ เสื้อผาของผูชายวัยทํางาน กรณีศึกษา ผูชายวัยทํางานในเขต อ. เมือง จ.ยโสธร
คําชี้แจง
แบบสอบถามนีม้ ีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่
มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อเสือ้ ผาของผูชายวัยทํางานในเขต อ . เมือง จ . ยโสธร โดยนําผลที่ไดมาทํา
การวิเคราะหเพื่อเปนสารสนเทศและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอผูประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจ
เสื้อผาของผูชายวัยทํางาน และเพื่อการศึกษาวิชาวิจัยการตลาด รหัส 3202-2002 ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด แผนกวิชาการขายและการตลาดวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ขอแนะนํา
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสือ้ ผาของผูชายวัยทํางาน
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนผสมทางการตลาด
2. โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หนาขอความหรือใสขอความในชองวางตามความเปนจริง
3. ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทุกขอ คําตอบของทานนับวาเปนประโยชนตอ
การศึกษาครั้งนี้
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ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม
นางสาว ประไพ สมหวัง
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด แผนกวิชาการขายและการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ตอนที่ 1. ลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม
1. อายุ
( ) 15 - 29 ป
( ) 30 - 44 ป
( ) 45 – 59 ป
2. ระดับการศึกษา
( ) ต่ํากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
( ) อนุปริญญา / ปวส.
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
3. อาชีพ
( ) ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) ธุรกิจสวนตัว / คาขาย
( ) พนักงานของบริษัทเอกชน
( ) พอบาน
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ..............................................................................
4. รายไดสวนบุคคลตอเดือน
( ) ต่ํากวาหรือเทียบเทา 10,000 บาท ( ) 10,001-20,000 บาท
( ) 20,001-30,000 บาท
( ) 30,001-40,000 บาท
( ) 40,0001-50,000 บาท
( ) 50,001 บาทขึ้นไป
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของผูชายวัยทํางานในเขต อ . เมือง จ . ยโสธร
1. ทานเลือกซื้อเสื้อผาจากสถานที่ใดมากทีส่ ุด
( ) บิ๊กซี / เทสโก – โลตัส
( ) หางสรรพสินคานานาภัณฑพลาซา
( ) รานเสื้อชัยเรืองสิน
( ) ตลาดนัดคลองถม
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................
2. ในระยะเวลา 3 เดือน ที่มาผานทานซือ้ เสื้อผาจํานวน...........ครัง้ โดยประมาณ
3. จํานวนเงินที่ทานใชในการซื้อเสื้อผาแตละครั้ง
( ) ไมเกิน 1,000 บาท
( ) 1,001 – 2,000 บาท
( ) 2,001 – 3,000 บาท
( ) 3,001 – 4,000 บาท
( ) 4,001 บาทขึ้นไป
4. ปกติทานจะซื้อเสื้อผาในโอกาสใดมากที่สุด
( ) มีสินคารูปแบบใหม
( ) ทดแทนเสื้อผาเกา
( ) ซื้อเพื่อใชในโอกาสพิเศษ
( ) ซื้อเนื่องจากรูปรางเปลี่ยน
( ) มีโปรโมชั่นพิเศษ
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ.................
5. ในชวง 6 เดือนที่ผานมาทานเลือกซือ้ เสื้อผาตราสินคา ประเภทใดมากทีส่ ุด
( ) ตราสินคาในประเทศ
( ) ตราสินคาแบรนเนมในประเทศ
( ) ตราสินคาเลียนแบบแบรนเนมตางประเทศ
6. ทานตองการเลือกซื้อเสือ้ ผาจากพนักงานขายที่เปนเพศใด
( ) ชาย
( ) หญิง
( ) ชายหรือหญิงก็ได
7. ในขณะที่เลือกซื้อเสื้อผา ทานตองการใหพนักงานขายปฏิบัติตอทานอยางไร
( ) เขามาแนะนําสินคา
( ) ดูอยูเฉย ๆ เมื่อตองการคําแนะนําจะเรียกเอง
ตอนที่ 3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ความหมายคาคะแนน
5 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว
4 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว
3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว
2 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว

อยูในระดับ
อยูในระดับ
อยูในระดับ
อยูในระดับ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
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1 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว อยูในระดับ นอยที่สุด
ปจจัยทางการตลาดตอไปนี้ มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของผูชายวัยทํางานของทานอยูใน
ระดับใด
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
1. รูปแบเสื้อผา ( ความทันสมัย )
. คุณภาพของเนือผ้ า

3. ความปราณีตในการตัดเย็บ
4. ความทนทานในการใชงาน
5. มีขนาดใหเลือกตามตองการ
6. ความสบายในการสวมใส
7. ชื่อเสียงของตราสินคา
ดานราคา
8. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพเสื้อผา
9. ความคุมคาของราคาตออายุการใชงาน
10. ราคาเหมาะสมกับรูปแบบเสื้อผา
11. ติดปายแสดงราคาชัดเจน

ตอนที่ 3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (ตอ)

5

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
ปจจัยทางการตลาด

5

4

3

2

1

ดานชองทางการจัดจําหนาย
12. ความสะดวกในการเดินทาง
13. ความสะดวกในการเลือกซื้อ
14. บรรยากาศของสถานทีจ่ ัดจําหนาย
15. มีหองใหลองสินคา
16. การจัดเรียงสินคาในสถานทีจ่ ําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด
1.7 การโฆษณาในนิตยสาร
18. การโฆษณาทางโทรทัศน
19. การใหสวนลดพิเศษ
20. การแจกของแถม
21. การแลกซือ้ สินคาในราคาพิเศษ
22. การใชขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา
23. การบริการของพนักงานขาย
24. การรับประกันคุณภาพสินคา
ขอเสนอแนะอื่น ๆ (โปรดระบุ)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
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ตารางแสดงคูมือรหัส
ตัวแปร
ID
X1

คอลัมน
1-3
4

X2

5

X3

6

X4

7

X5

8

X6

9

คําบรรยายตัวแปร
หมายเลขผูตอบ
อายุ

คาของตัวแปร

1-120
1 = 15-29 ป
2 = 30-44 ป
3 = 45-59 ป
ระดับการศึกษา
1 = ต่ํากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษา
ปวช.
2 = อนุปริญญา/ปวส.
3 = ปริญญาตรี
4 = สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพ
1 = ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2 = ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
3 = พนักงานของบริษัทเอกชน
4 = พอบาน
รายไดสวนบุคคลตอเดือน
1 = ต่ํากวาหรื อเที ยบเท า 10,000
บาท
2 = 10,001-20,000 บาท
3 = 20,001-30,000 บาท
4 = 30,001-40,000 บาท
5 = 40,001-50,000 บาท
6 = 50,001 บาทขึ้นไป
ทานเลือ กซื้ อเสื้อ จากสถานที่ ใด 1 = บิ๊กซี/เทสโก โลตัส
มากที่สุด
2 = หางสรรพสินคานานาภัณฑ
3 = รานเสื้อชัยเรืองสิน
4 = ตลาดนัดคลองถม
ในระยะเวลาเดือนที่ผานมาทาน 1 = ไมเกิน 1-2 ตัว
ซื้อเสื้อผาจํานวน
2 = 3-4 ตัว
3 = 5 ตัวขึ้นไป
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X7

10

ตัวแปร
X8

คอลัมน
11

X9

12

X10

13

X11

14

X12

15

X13

16

จํ า นวนเงิ น ที่ ท า นใช ใ นการซื้ อ 1 =
เสื้อผาแตละครั้ง
2 =
3 =
4 =
5 =
ตารางแสดงคูมือรหัส (ตอ)
คําบรรยายตัวแปร
ปกติทานจะซื้อเสือ้ ผาในโอกาส 1 =
ใดมากที่สุด
2 =
3 =
4 =
ในชวง 6 เดือนที่ผานมาทาน 1 =
เลือกซื้อเสื้อผาตราสินคา
2 =
ประเภทใดมากทีส่ ุด
3 =
ทานตองการเลือกซื้อเสื้อผาจาก 1 =
พนักงานขายที่เปนเพศใด
2 =
3 =
ในขณะเลือกซื้อเสื้อผาทาน
1 =
ตองการใหพนักงานขายปฏิบัติ 2 =
ตอทานอยางไร
รูปแบบเสื้อผา (ความทันสมัย) 5 =
4 =
3 =
2 =
1 =
คุณภาพของเนื้อผา
5 =
4 =
3 =
2 =

ไมเกิน 1,000 บาท
1,001-2,000 บาท
2,001-3,000 บาท
3,001-4,000 บาท
4,001 บาทขึ้นไป

คาของตัวแปร
มีสินคารูปแบบใหม
ทดแทนเสือ้ ผาเกา
ซื้อเนื่องจากรูปรางเปลี่ยน
มีโปรโมชั่นพิเศษ
ตราสินคาในประเทศ
ตราสินคาแบรนเนมในประเทศ
ตราสินคาเลียนแบบแบรนเนม
ตางประเทศ
ชาย
หญิง
ชายหรือหญิงก็ได
เขามาแนะนําสินคา
ดูอยูเฉย ๆเมื่อตองการคําแนะนําจะ
เรียกเอง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
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1 = นอยที่สุด

X14

17

ความประณีตในการตัดเย็บ

5
4
3
2
1

=
=
=
=
=

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ตารางแสดงคูมือรหัส (ตอ)
ตัวแปร
X15

คอลัมน
18

คําบรรยายตัวแปร
ความทนทานในการใชงาน

X16

19

มีขนาดใหเลือกตามความ
ตองการ

X17

20

ความสบายในการสวมใส

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

คาของตัวแปร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
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X18

21

ซื่อเสียงของตราสินคา

X19

22

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
เสื้อผา

X20

23

ความคุมคาของราคาตออายุ
การใชงาน

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ตารางแสดงคูมือรหัส (ตอ)
ตัวแปร
X21

คอลัมน
24

X22

25

X23

26

คําบรรยายตัวแปร
ราคาเหมาะสมกับรูแบบเสื้อผา 5
4
3
2
1
ติดปายแสดงราคาชัดเจน
5
4
3
2
1
ความสะดวกในการเดินทาง
5

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

คาของตัวแปร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด

81

X24

27

ความสะดวกในการเลือกซื้อ

X25

28

บรรยากาศของสถานที่จัด
จําหนาย

X26

29

มีหองใหลองสินคา

4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ตารางแสดงคูมือรหัส (ตอ)
ตัวแปร
X27

คอลัมน
30

คําบรรยายตัวแปร
การจัดเรียงสินคาในถานที่
จําหนาย

5
4
3
2
1

=
=
=
=
=

คาของตัวแปร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

82

X28

31

X29

32

X30

33

X31

34

X32

35

การโฆษณาในนิตยสาร

5
4
3
2
1
การโฆษณาในโทรทัศน
5
4
3
2
1
การใหสวนลดพิเศษ
5
4
3
2
1
การแจกของแถม
5
4
3
2
1
การเลือกซื้อสินคาในราคาพิเศษ 5
4
3
2
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
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ประวัติยอ

84

ประวัติยอของผูศึกษา
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวประไพ สมหวัง

วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด

7 กันยายน 2535
จังหวัดยโสธร

สถานที่อยูปจ จุบัน

บานเลขที่ 2 หมูที่ 12 เทศบาลตําบลน้ําคําใหญ
อ. เมือง จ.ยโสธร 35000
ปการศึกษาที่ 2547 จบประถมศึกษาปที่6โรงเรียน

ประวัติการศึกษา

บานตับเตา ปการศึกษาที่2551 จบมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
ปการศึกษาที่ 2554 จบการศึกษา ปวช 3
ที่วิทยาลัยเทคนิคยโสธร แผนกวิชาการขาย
และการตลาด

