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 และผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญญระวี  อนันตอัครกุล. 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยดานประชากรศาสตร สวนประสมการตลาด 

และบุคคลอางอิ งที่มี อิทธพลตอการตัดสินใจซื้ อผลิตภัณฑ ไม สัง เคราะหของผูบ ริ โภคใน

กรุงเทพมหานคร ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษา คือ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยของ

ครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และบุคคล

อางอิง ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค ไดแก วัตถุประสงคในการซื้อ 

ประโยชนการงานใชที่ตองการ ตราสินคา(ย่ีหอ)ที่ซื้อ ลักษณะการซื้อ เจตนาซื้อซํ้า การแนะนําผูอ่ืน  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริโภคที่ซื้อและใชผลิตภัณฑไมสังเคราะหในกรุงเทพ 

มหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล สถิติที่ใชทดสอบ

สมมติฐาน คือสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสัมประสิทธิ์ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 

 1. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภค ดานวัตถุประสงคในการ

ซื้อผลิตภัณฑเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม ดานประโยชนการใชงานที่ตองการประเภทงานฝาเพดาน 

งานผนัง งานตกแตงหลังคา ดานตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซื้อ ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑซ้ํา มีความสัมพันธกับ

อายุ 

  2. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภค ดานวัตถุประสงคในการ

ซื้อผลิตภัณฑเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย และ

เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม ผูบริโภค ดานประโยชนการใชงานที่ตองการประเภทงานฝาเพดาน งาน

ผนัง งานตกแตงหลังคา ดานตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซื้อ ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑซ้ํา มีความสัมพันธกับ

ระดับการศึกษาสูงสุด 

 3. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคดานวัตถุประสงคในการซื้อ

ผลิตภัณฑเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย ดานประโยชนการใชงานที่ตองการ

ประเภทงานผนัง งานตกแตงพื้น ดานใหคําแนะนําบุคคลอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับ

รายไดเฉลี่ยของครอบครัว 



 
 

  4. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคดานวัตถุประสงคในการซื้อ

ผลิตภัณฑเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย ดานประโยชนการใชงานที่ตองการประเภทงานฝาเพดาน งาน

ผนัง งานตกแตงหลังคา ดานตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซื้อ มีความสัมพันธกับลักษณะที่อยูอาศัย 

 5. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคดานวัตถุประสงคในการซื้อ

ผลิตภัณฑเพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม ดาน

ประโยชนการใชงานที่ตองการประเภทงานตกแตงพื้น งานตกแตงหลังคา งานประตูและร้ัว ดานเจตนา

ซื้อผลิตภัณฑซ้ํา มีความสัมพันธกับดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับประโยชนของผลิตภัณฑ  

  6. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคดานวัตถุประสงคในการซื้อ

ผลิตภัณฑเพื่อซอมแซมบานอยูอาศัย เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย เพ่ือสราง

บานที่อยูอาศัยใหม  ดานประโยชนการใชงานที่ตองการประเภทงานผนัง งานตกแตงหลังคา ดานตรา

สินคา(ยี่หอ)ที่ซื้อ ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑซ้ํา ดานใหคําแนะนําบุคคลอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

มีความสัมพันธกับ ดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ  

  7. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคดานวัตถุประสงคในการซื้อ

ผลิตภัณฑเพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม ดาน

ประโยชนการใชงานที่ตองการประเภทงานฝาเพดาน งานผนัง งานตกแตงหลังคา ดานตราสินคา(ยี่หอ)

ที่ซื้อ ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑซ้ํา ดานใหคําแนะนําบุคคลอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

มีความสัมพันธกับดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ  

  8. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคดานวัตถุประสงคในการซื้อ

ผลิตภัณฑเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัยตอเติมบานที่อยูอาศัย เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย เพื่อสราง

บานที่อยูอาศัยใหม ดานประโยชนการใชงานที่ตองการประเภทงานผนัง งานตกแตงหลังคา งานประตู

และรั้ว ดานตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซื้อ ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑซ้ํา ดานใหคําแนะนําบุคคลอื่นเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับดานผลิตภณัฑเกี่ยวกับตราสินคา(ยี่หอ) 

  9. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคดานวัตถุประสงคในการซื้อ

ผลิตภัณฑเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย เพื่อ

สรางบานที่อยูอาศัยใหม  ดานประโยชนการใชงานที่ตองการประเภทงานตกแตงพื้น งานประตูและรั้ว 

ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑ ดานใหคําแนะนําบุคคลอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับดาน

ราคา 

  10. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภค ดานวัตถุประสงคในการ

ซื้อผลิตภัณฑเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย  เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม  ดานลักษณะการซื้อ ดานการ

ใหคําแนะนําบุคคลอื่นเกียวกับผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับดานการจัดจําหนาย 



 
 

  11. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภค ดานวัตถุประสงคในการ

ซื้อผลิตภัณฑเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย  เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม ดานประโยชนการใชงานที่

ตองการประเภทงานฝาเพดาน งานผนัง งานประตูและร้ัว ดานตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซื้อ  ดานเจตนาซื้อ

ผลิตภัณฑซ้ํา ดานการใหคําแนะนําบุคคลอื่นเกียวกับผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับดานการสงเสริม

การตลาดเกี่ยวกับการโฆษณา 

 12. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภค ดานวัตถุประสงคในการ

ซื้อผลิตภัณฑ เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม ดานประโยชนการใชงานที่ตองการประเภทงานผนัง งาน

ตกแตงพื้น งานตกแตงหลังคา งานประตูและร้ัว ดานตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซื้อ  ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑซ้ํา 

ดานการใหคําแนะนําบุคคลอื่นเกียวกับผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับดานการสงเสริมการตลาดเกี่ยว 

กับการใชพนักงานขาย 

  13. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภค ดานวัตถุประสงคในการ

ซื้อผลิตภัณฑ เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัยดานประโยชนการใชงานที่ตองการประเภทงานผนัง งาน

ตกแตงพื้น งานประตูและร้ัว ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑซ้ํา ดานการใหคําแนะนําบุคคลอ่ืนเกียวกับ

ผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับดานการสงเสริมการตลาดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด  

  14. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภค ดานวัตถุประสงคในการ

ซื้อผลิตภัณฑเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย ดานลักษณะการซื้อมีความ 

สัมพันธกับดานการสงเสริมการตลาดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  
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                 The purpose of this research was to study the influence of demographic factors,  

marketing mix, and reference groups on customer decision on purchasing Synthetic wood  

products in Bangkok Metropolis.The independent variables were age, education, household 

income, type of residence, marketing mix in terms of product, price, place, promotion, and 

reference groups. The dependent variable is type of purchase the buying behavior, i.e., 

purchasing purpose, product benefits, brand, type of purchase, intention to repurchase, 

and suggestion others. 

    Samples are 400 consumers who had bought Synthetic wood products in 

Bangkok Metropolis. The data analyzed by the statistical methods of percentage, mean, 

standard deviation. The hypotheses were tested by the methods of Pearson’s chi-square.  

   Result of the hypotheses tests at the statistical significance level of 0.05 were as 

follows :  

    1. Behavior in terms of objective to build new house, benefit seeking for ceiling 

finish, wall finish, soffit finish, brand name, and intention to repurchase, have relationship 

with age. 

    2. Behavior in terms of objective to build new house, housing extension, finishing 

purpose, construction purpose, benefit seeking for ceiling finish, wall finishing, soffit finish, 

brand name, and intention to repurchase have relationship with education.  

    3. Behavior in terms of objective to build new house, finishing purpose, benefit 

seeking for wall finish, floor finish and further suggestion have relationship with household 

income. 

    4. Behavior in terms of objective to build new house, benefit seeking for ceiling 

finish, wall finishing, soffit finish, and brand name have relationship with residence. 



 
 

    5. Behavior in terms of objective to build new house, furnishing purpose, 

construction purpose, benefit seeking for wall finish, floor finish, soffit finish, door and paling,  

brand name, intention to repurchase, and further suggestion have relationship with product 

of benefit. 

    6. Behavior in terms of objective to build new house, housing extension, 

furnishing purpose, construction purpose, benefit seeking for wall finish, soffit  finish, brand 

name, intention to repurchase, and further suggestion have relationship with product of 

feature. 

   7. Behavior in terms of objective to housing extension, furnishing purpose, 

construction purpose, benefit seeking for ceiling finish, wall finish, soffit  finish, brand name, 

intention to repurchase, and further suggestion have relationship with product of quality. 

   8. Behavior in terms of objective to build new house, housing extension, furnishing 

purpose, construction purpose, benefit seeking for wall finish, soffit  finish, door and paling, 

brand name, intention to  repurchase and further suggestion have relationship have 

relationship with brand name. 

   9. Behavior in items of objective to build new house, housing extension, furnishing 

purpose, construction purpose, benefit seeking  for wall finish, door and paling,  type of 

purchase and further suggestion have relationship with price. 

 10. Behavior in items of objective to build new house, construction purpose, type of 

purchase and further suggestion have relationship with place. 

 11. Behavior in items of objective to build new house, construction purpose, benefit 

seeking for ceiling finish, wall finish, door and paling, brand name, intention to repurchase 

and further suggestion have relationship with promotion of advertising. 

 12. Behavior in item of objective to construction purpose, benefit seeking for wall 

finish, floor finish, soffit finish, door and paling, brand name, intention to repurchase and 

further suggestion have relationship with promotion of personal selling.  

 13. Behavior in item of objective to furnishing purpose, benefit seeking  for wall 

finish, floor finish, door and paling, intention to repurchase and further suggestion have 

relationship with promotion of even & sponsorship. 



 
 

 14. Behavior in item of objective to build new house, housing extension and type of 

purchase have relationship with publicity and  promotion of public relations. 

 15. Behavior in item of  objective to build new house, housing extension, benefit 

seeking for wall finish, floor finish, soffit  finish, brand name, type of purchase and intention 

to repurchase have relationship with reference groups. 
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คูรบาอาจารย บิดา มารดา และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจ

ดวยดีเสมอมาจนผูวิจัยสําเร็จการศึกษาไดในวันนี้  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย มีจํานวนลดนอยลงและมีอยูอยางจํากัด ส่ิงแวดลอมถูก

ทําลายทําใหเกิดปญหาวิกฤติ เนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากรและมีอยูอยางจํากัด สาเหตุสําคัญ

ของปญหาเกิดจากการเพิ่มประชากรอยางรวดเร็ว และทรัพยากรไมเพียงพอกับความตองการของ

ประชากร ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษย แนวโนม

และปญหาสิ่งแวดลอมในอนาคต ไดแก ปญหาดานบรรยากาศ แหลงน้ํา ปาไม ผิวดิน สิ่งมีชีวิต 

สุขภาพ อนามัย วิกฤติการพลังงาน การพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งปจจุบันมนุษยไดตระหนักวาผลกระทบ

ไดเกิดกับส่ิงแวดลอมมากมายทั้งทางตรงและทางออม กอใหเกิดสภาวะเรือนกระจก สวนการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย ขาดความระมัดระวัง จนกระทั่งกระบวนการทางธรรมชาติไม

สามารถฟนฟูไดทัน สงผลกระทบใหเกิดการสูญเสียสมดุลยทางธรรมชาติ 

ไม (Wood) ถูกนํามาใชเปนวัสดุกอสรางตั้งแตอดีต นอกจากการนําไมมาใชเปนโครงสราง

หลักของอาคารยังมีการใชไมเพื่อการตกแตงและการผลิตเฟอรนิเจอรในหลายลักษณะเนื่องจากไมให

ความสวยงามและมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ อีกทั้งไมยังเปนวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ

สามารถปลูกทดแทนใหมได จากความนิยมในการใชไมเพื่องานประเภทตางๆ เปนผลใหปริมาณไมที่

ผลิตจากการปลูกปาเชิงพาณิชยภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการใชงานจึงตองนําเขาจาก

ตางประเทศ ซึ่งไมนําเขามีราคาสูงและมีปริมาณจํากัด จึงทําใหเกิดปญหาการลักลอบตัดไมทําลาย

ปา ปาไมถูกทําลายมากขึ้นทุกป จนแทบไมมปีาสมบูรณเหลืออยูในประเทศไทย สงผลใหเกิดปญหา

ธรรมชาติขาดความสมดุล เกิดปญหาอื่นๆ ตามมา เชน ฝนไมตกตามฤดูกาล ปรากฏ การณโลกรอน 

เปนตน  นอกจากนี้ไมยังมีขอเสียบางประการ เชน ตองการการดูแลรักษาทุกๆ 2-3 ป เพื่อรักษาเนื้อไม

ไมใหบิดงอและแตกหัก เกิดการผุ กรอน ดูดน้ํามาก เกิดการบวมตัวสูงและถูกทําลายโดยแมลงตางๆ 

เชน ปลวก มอด ไดงาย จากขอเสียเหลานี้ทําใหมีการพัฒนาวัสดุอ่ืน มาใชงานแทนไม เรียกวาวัสดุ

ทดแทนไม (www.forest.go.th) 

 จากภาวะวิกฤตของสิ่งแวดลอมที่ เปนอยู ทําใหภาคธุรกิจหันมาเอาใจใสตอปญหา

สิ่งแวดลอมดวยการดําเนินธุรกิจที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายของผลิตภัณฑ คือ เปนผลิต 

ภัณฑที่พัฒนาขึ้นเพื่อเปนสินคาทดแทนไมไดอยางสมบูรณแบบ และมีคุณสมบัติใกลเคียงกับไม

ธรรมชาติ เพื่อลดการตัดไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยการนํานวัตกรรมใหมๆ เพื่อการ

พัฒนาการผลิต นอกจากไมทําลายสิ่งแวดลอมแลว ยังเปนการสรางทางเลือกใหมใหกับผูบริโภคที่มี
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ความหวงใยตอสุขภาพ และตองการบริโภคผลิตภัณฑไมสังเคราะห เพื่อเปนการตอบสนองความพึง

พอใจของผูบริโภคที่คํานึงสิ่งแวดลอม ดวยการมีสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยผานทางอํานาจซื้อ 

เพื่อเปนการตอบรับพฤติกรรมของผูบริโภคที่ปรับเปล่ียนไป โดยใหความสําคัญกับการเลือกวัสดุที่ไม

เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมมากยิ่ง (ตามกระแสการตื่นตัวของภาวะโลกรอนของโลก

ตะวันตก) โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองใหลดปริมาณการใชลง ใช

อยางรูคุณคา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนการชวยรักษาสิ่งแวดลอมของโลกไดอีกทาง  

   ตลาดวัสดุกอสรางที่ใชสําหรับงานตกแตงทั้งภายนอกและภายในเปนตลาดที่มีมูลคาสูง โดย

แบงเปนประเภทใหญๆ ไดแก คอนกรีตหรือการกออิฐฉาบปูน ไมและผลิตภัณฑไม อ่ืนๆ แนวโนมตลาด

ในอนาคต ปริมาณการตองการใชวัสดุตกแตงเพิ่มข้ึน ซึ่งรวมไปถึงการเพิ่มข้ึนของความตองการวัสดุ

กอสรางวัสดุตกแตงชนิดใหมๆ ที่จะมาเสริมทดแทนวัสดุเดิมที่ใชกันอยูในปจจุบัน ดังนั้นวัสดุทดแทน

การใชไมธรรมชาติ อันเปนผลมาจากรัฐบาลมีนโยบายยกเลิกสัมปทานปาไมทั่วประเทศ ซึ่งสงผลให

ปริมาณไมแปรรูปในตลาดมีจํานวนลดลง ขณะที่ความตองการใชไมในการกอสรางยังคงมีอยางตอ

เนือง รวมถึงกระแสอนุรักษธรรมชาติที่รณรงคตอตานการตัดตนไม  ทําใหไมมีราคาแพงและมีการ

นําเขาไมจากตางประเทศ ดังนั้นผลิตภัณฑไมสังเคราะห ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ใชเปนสินคาทดแทนไม

ธรรมชาติ ทําใหเปนโอกาสที่ดีสําหรับผลิตภัณฑไมสังเคราะหที่จะเขามาทําตลาดวัสดุตกแตง เพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

   ผลิตภัณฑไมสังเคราะห เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัตถุดิบหลัก คือ ผลิตจากเสนใยธรรมชาติ 

(Cellulose Fiber) กระดาษชนิดพิเศษหรือวัสดุธรรมชาตชินิดอื่นๆ ผสมกับซีเมนต ทรายละเอียด และ

น้ํา จึงปลอดภัยจากสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ถือวาเปนการยกระดับสินคาวัสดุกอสรางขึ้นไปอีก

ระดับหนึ่ง โดยหันมาสนใจใหความสําคัญกับสินคาที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของ

ผูใชมากขึ้น ดังนั้นจึงมั่นใจไดวาจะไดรับการตอบรับจากกลุมผูใชดวยดี โดยมุงเจาะ กลุมผู บริโภคขั้น

สุดทาย (End User) ที่ตองการนําไปใชทดแทนไมธรรมชาติ และผูบริโภคที่เปนตลาดตกแตง 

(Decorative Products) เพื่อนําไปตกแตงภายในและภายนอกอาคารซึ่งเปนตลาดที่มีศักยกายภาพสูง 

เพื่อตอบสนองกลุมลูกคาที่ใหความสําคัญกับการเลือกใชวัสดุตกแตงมากเปนพิเศษ  โดยเฉพาะกับ

สินคาที่อยูในเทรนด กรีน โปรดักส (Green Product) ที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูบริโภค รูจกัเขาใจ และมองวาผลิตภัณฑแตละยี่หอนั้น มีคุณคาทําใหมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก ที่จะเสริมสรางตลาด  โดยการจัดแบง กลุมลูกคาเปาหมาย

ดวยพฤติกรรมของผูบริโภค  
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  ดวยเหตุที่กลาวขางตน ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจ ศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการตลาดที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑไมสังเคราะห ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  โดย

มุงหวังวาขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะสามารถใชประโยชนสําหรับผูประกอบ ในการพัฒนาและปรุง

ผลิตภัณฑ ชวยในการกําหนดทิศทางเพื่อวางแผน และกําหนดกลยุทธทางการตลาดของผลิตภัณฑไม

สังเคราะห ใหมีความแตกตาง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคที่มีเพิ่มข้ึนไดนอกจากนี้

ยังเปนประโยชนตอผูบริโภคที่สนใจเกี่ยวกับขอมูลผลิตภัณฑไมสังเคราะหและตองการซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหในอนาคต    

 
วัตถุประสงคในการวิจัย  

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพ 

มหานคร  

  2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

  3. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ซึ่งประกอบดวย อาย ุระดับการศึกษา รายได

เฉลี่ย ลักษณะที่อยูอาศัย ทีม่ีผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ไมสังเคราะหของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
  1. ผลการวิจยัที่ไดในครั้งนีท้ําใหทราบถึง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดทีม่อิีทธิพลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

  2. ผลการวิจัยที่ไดในครั้งนี้ สามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของผูประกอบการ

ตางๆ ที่อยูในตลาดแลว และผูประกอบการรายใหมที่กําลังเขามามีสวนแบงในตลาด ชวยในการ

กําหนดทิศทางการวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาดของผลิตภัณฑไมสังเคราะห  

  3. ผลการวิจัยที่ไดในครั้งนี้เปนประโยชนแก หนวยงาน องคกร ผูผลิต ที่เกี่ยวของ สามารถ

นําผลการวิจัยที่ได ไปใชเปนแนวทางเพื่อพัฒนาวางแผนการตลาดใหสอดคลองกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ คุณภาพ รูปแบบ ที่เปนประโยชนในการใชงานโดยตรง และการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ที่

ทําจากวัสดุทดแทนไมธรรมชาติในรูปแบบตางๆ ใหสอดคลองกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ

สถานการณการตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถแขงขันและรักษาตลาด พรอมทั้งขยายตลาด 

ทั้งในประเทศและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะปจจัยสวนสวนประสมการตลาด และปจจัยลักษณะ

ประชากรศาสตรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
 
ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
 ประชากร (Population) คือ ผูบริโภคที่ซื้อและใชผลิตภัณฑไมสังเคราะหในกรุงเทพมหา  

นคร  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ซื้อและใชผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงทําการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาด

ตัวอยาง ในกรณีไมทราบจํานวนประชากร ที่มีระดับความเชื่อมั่น 95% (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545: 

26) ไดประชากรกลุมตัวอยาง 400 คน สําหรับพื้นที่ในการเก็บขอมูลตัวอยางจะเก็บจากรานคาปลีกใน

กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 50 ราน 

 โดยใชวธิีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) มีขั้นตอนดงันี ้ 

1. การเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิแบบสัดสวน ( Proportinate Stratified Sampling) 

โดยกําหนดราน(สาขา)ที่จะเก็บตัวอยาง 16 ราน(สาขา) จากรานคาปลีก 50 ราน(สาขา) ทั้งหมดใน

กรุงเทพมหานคร 

2. การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกจํานวนสาขาที่ได

เลือกไว 

3.  การสุมเลือกตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota) โดยการกําหนดจํานวนกลุม

ตัวอยาง ที่จะเก็บขอมูลของแตละสาขา (ราน) ในสัดสวนที่เทาๆ กันคือ สาขา (ราน) ละ 25 คน 

     4.  การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกผูตอบแบบสอบถาม

เฉพาะผูที่ซื้อและใชผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 
             ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแก 

 1.1 ดานประชากรศาสตร  ไดแก 

    1.1.1 อาย ุแบงเปน 

           1.1.1.1  ไมเกิน 35 ป 

        1.1.1.2  อายุ  36 - 45 ป 



5 

 

 

       1.1.1.3  อายุ  46 - 55 ป 

         1.1.1.4  อายุ มากกวา 55 ป ข้ึนไป 

   1.1.2 ระดับการศึกษาสงูสุด แบงเปน 

     1.1.2.1  ต่ํากวาปริญญาตรี  

             1.1.2.2  ปริญญาตรี 

         1.1.2.3  สูงกวาปริญญาตรี 

     1.1.3  รายไดตอเดือน แบงเปน 

       1.1.3.1  ไมเกิน 15,000 บาท 

                           1.1.3.2  15,001 - 30,000 บาท 

     1.1.3.3  30,001 - 45,000 บาท 

     1.1.3.4  45,001 - 60,000 บาท 

     1.1.3.5  60,001 บาท ข้ึนไป 

 1.1.4 ลักษณะที่อยูอาศัย  

      1.1.4.1  บานเดี่ยว     

      1.1.4.2  ทาวนเฮาส/ ตึกแถว/ อาคารพาณิชย 

     1.1.4.3  คอนโด/อาคารสูง  
 1.2 ดานสวนประสมทางการตลาด 
  1.2.1  ดานผลิตภัณฑ (Product) 
      1.2.1.1 ประโยชนหลัก  

              1.2.1.1.1  ผลิตภัณฑสามารถใชทดแทนไมจริง 

              1.2.1.1.2  ผลิตภัณฑแกปญหาไมจริงหายาก 

                 1.2.1.1.3  ความสะดวกตอการใชผลิตภัณฑ ติดตั้งงาย 

               1.2.1.1.4  ความประหยัดจากการใชผลิตภัณฑ ดานเวลาและแรงาน 

        1.2.1.2 ความหลากหลายของผลิตภณัฑ 

              1.2.1.2.1  รูปลักษณะของผลิตภัณฑมีหลายชนิด /รุน /ลาย /สี /ขนาด  

             1.2.1.2.2  ประเภทการใชงานของผลิตภัณฑตรงกับความตองการ  

เชน   งานฝา-ผนัง งานฝาเพดาน เชิงชาย งานพื้น งานรั้ว   

              1.2.1.2.3  รูปแบบ(Style) มีใหเลือกมาก ไดแก การออกแบบ  

(Design) ผลิตภัณฑที่แตกตาง เชน แบบเปนธรรมชาติ แบบเรียบงาย แบบผสมผสาน 
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        1.2.1.3  คุณภาพ (Quality) ผลิตภัณฑ 

                1.2.1.3.1  คุณภาพมาตรฐานการผลิต เปนทีย่อมรับ 

                 1.2.1.3.2  มีคุณภาพสม่ําเสมอทุกชิน้งาน ไมบิดงอ ไมหดตัว    

                1.2.1.3.3  มีความปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑ ไมมีสวนผสมของ 

ใยหิน (Non Asbestos) 

               1.2.1.3.4  มีความคงทน เชน ทนไฟ ทนความชืน้ 

                1.2.1.3.5  คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑมีความแข็งแรง ทนทาน 

และมีความยดืหยุนในตัว   

                1.2.1.3.6  ผลิตภัณฑไมสังเคราะห ปลวก มอด แมลง ไมกนิ 

               1.2.1.3.7  มีการรับประกันสนิคาและรับคืนเมื่อเกิดการเสียหายทีเ่กิด 

จากคุณภาพของผลิตภัณฑ 

          1.2.1.4  ตรา(Brand name) ของผลิตภัณฑ 

               1.2.1.4.1  ความมีชือ่เสียงของ ตรา(ยี่หอ)ผลิตภัณฑ 

              1.2.1.4.2  ความมีชือ่เสียงของ บริษัทผูผลิต 

               1.2.1.4.3  ตรา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑเปนทีย่อมรับ 

              1.2.1.4.4  การจดจาํตรา(ยี่หอ) ผลิตภัณฑ ได  

              1.2.1.4.5  ความมคีุณภาพของตราผลิตภัณฑ 

       1.2.1.5 อรรถประโยชน(Utility) มีคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑ  

             1.2.1.5.1  งายในการบํารุงรักษา   

              1.2.1.5.2  งานเสร็จเร็วขึ้น    

              1.2.1.5.3  รูปแบบสวยงามเหมือนไมจริง 

 
   1.2.2  ดานราคา (Price) 
    1.2.2.1  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

    1.2.2.2  การใหสวนลดตามปริมาณการซื้อ 

    1.2.2.3  ราคาถูกเมื่อเปรียบเทยีบกับไมจริง 
                  1.2.3. ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place) 
    1.2.3.1  ผลิตภัณฑมีใหเลอืกมากพรอมจําหนาย 

    1.2.3.2  ทาํเลที่ตั้งของรานตัวแทนจําหนายมีกระจายทั่วถงึ 

    1.2.3.3  ความสะดวกในการซื้อ เชน ดานเวลา ดานสถานที่ 
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     1.2.3.4  การจัดสง รวดเรว็ ตรงเวลา ถูกตองตามที่ลูกคาตองการ 

    1.2.3.5  มีการบริการหลงัการขายที่ดี  
                  1.2.4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
     1.2.4.1 การโฆษณา 

                   1.2.4.1.1  ความถี่ที่ผูบริโภคเห็นโฆษณาผานทางสื่อ โทรทัศน วิทยุ  

ส่ือส่ิงพิมพ 

           1.2.4.1.2  ปริมาณเนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจากโฆษณาผานทางสื่อ  

โทรทัศน  วทิย ุส่ือส่ิงพมิพ 

     1.2.4.2 การใชพนักงานขาย  

           1.2.4.2.1  ความถี่ที่ผูบริโภคไดพบพนักงานแนะนําสินคา ณ จุดขาย 

              1.2.4.2.2  ปริมาณเนือ้หาขอมูล ความเขาใจที่ไดรับจากพนกังานแนะนํา  

สินคา ณ จุดขาย 

  1.2.4.3 การจัดกิจกรรมทางการตลาด  

                                          1.2.4.3.1  ความถีท่ี่ผูบริโภคพบเหน็ การออกงานแสดงสินคาเพื่อใหเปนที ่   

รูจักตัวผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เชน งานสถาปนิก งานตกแตงบาน 

         1.2.4.3.2  ปริมาณเนือ้หาขอมูลของผลิตภัณฑที่ไดรับจากการออกงาน    

แสดงสินคา  

         1.2.4.3.3  ความถี่ที่ผูบริโภคพบเห็นการจัดแถลงขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

และบริษัท 

        1.2.4.3.4  ปริมาณเนือ้หาขอมูลที่ไดรับจากการจดัแถลงขาวเกีย่วกับ   

ผลิตภัณฑและบริษัท 

         1.2.4.3.5  ความถีท่ี่ผูบริโภคพบเหน็การเปนผูสนับสนุนกิจกรรมทาง       

การตลาดเพื่อใหกลุมเปาหมายไดมีโอกาสและรูจักตราสินคา  

         1.2.4.3.6  ปริมาณเนือ้หาขอมูลที่ไดรับจากเปนผูสนับสนนุการจัด 

กิจกรรมทางการตลาด 

  1.2.4.4  การประชาสัมพันธ  

              1.2.4.4.1  ความถีท่ี่ทานไดพบเหน็การรณรงคประชาสัมพนัธของ 

หนวยงาน ตางๆ ใหมกีารใชผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อใชเปนวัสดุทดแทนไม 

          1.2.4.4.2  ปริมาณเนือ้หาขอมูลที่ไดรับจากการประชาสัมพนัธ  

          1.2.4.4.3  ผูบริโภคเขาถึงงายของขอมูล ทางเว็บไซตของบริษัทผูผลิต  
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           1.2.4.4.4  ปริมาณเนื้อหาขอมูลที่ไดรับจากการขอมูลทางเว็บไซตของ    

บริษัทผูผลิต  
1.3 บุคคลอางอิงที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจ 

  1.3.1 พนักงานขาย / เจาของราน 

  1.3.2 ผูรับเหมา / เจาของโครงการ (บานจัดสรร) 

  1.3.3 สถาปนิก / วิศวกร 

  1.3.4 ญาติ / เพื่อน 

  1.3.5 ตัวทานเอง /คูสมรส / แฟน            

  

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) แบงไดดังนี ้

     2.1.พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภค 

2.1.1 วัตถุประสงคในการซือ้ 

2.1.2 ประโยชนการใชงานที่ตองการ 

2.1.3 ตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซื้อ  

2.1.4 ลักษณะการซื้อ  

2.1.5 เจตนาซื้อซํ้า       

2.1.6 การแนะนําผูอ่ืน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ที่
มีจุดเริ่มตนจากการมองเห็นปญหา การแสวงหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อใช

สําหรับงานตกแตงภายในและภายนอกอาคารเทานั้น ซึ่งประกอบดวย 

   (1) วัตถุประสงคในการซื้อ หมายถึง ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อใชสําหรับ

การซอมแซมบานที่อยูอาศัย เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย,เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย เพื่อสรางบานที่อยู

อาศัยใหม หรือ อ่ืนๆ   

(2) ประโยชนการใชงานที่ตองการ หมายถึง การใชผลิตภัณฑไมสังเคราะหทดแทนไมจริง 

ในสวนตางๆของงานตกแตงภายในและภายนอกตัวอาคาร เชน ประเภทงานฝาเพดาน งานพื้น งาน

ผนัง งานหลังคา งานประตูร้ัว ร้ัวบาน งานระเบียงหรือเฉียง เปนตน 

  (3) ตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซื้อ หมายถึง การระบุตราสินคาของผูผลิต แบงเปน ตราชาง ตรา

เฌอรา ตราคอนวูด ตราเพชร หรือตราอื่นๆ 
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  (4) ลักษณะการซื้อ หมายถึง การเปรียบเทียบคุณสมบัติของแตละ ยี่หอ/ตราสินคากอน

การตัดสินใจซื้อ การระบุยี่หอที่ตองการซื้อดวยตนเองตั้งแตแรก หรือ ซื้อตามคําแนะนําของผูที่เคยใช  

  (5) เจตนาซื้อซํ้า หมายถึง การซื้อซํ้าในโอกาสตอไป แบงเปน ซื้อแนนอน ไมแนใจ 

      (6) การแนะนําผูอ่ืน หมายถึง การแนะนําผูอ่ืนตอไปในลักษณะ แนะนํา ไมแนใจ 

2. ดานประชากรศาสตร เปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรที่ชวยกําหนด

ตลาดเปาหมาย ลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

และลักษณะที่อยูอาศัย  

3. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือที่ประสมประสานในการตลาดประกอบ ดวย

ตัวแปร 4 ตัว หรือที่เรียวา 4 P’s  ประกอบดวย 

   (1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ผลิตภัณฑไมสังเคราะห ที่ทําขึ้นเลียนแบบไมจริง เพื่อ

ทดแทนการใชไมจริง ใชเปนวัสดุสําหรับงานตกแตงภายในและภายนอกอาคาร ในงานวิจัยนี้

ประกอบดวย 

    (1.1) ประโยชนหลัก ไดแก (1) ผลิตภัณฑสามารถใชทดแทนไมจริง (2) ผลิต ภัณฑ

แกปญหาไมจริงหายาก (3)ความสะดวกตอการใชผลิตภัณฑ (4)ความประหยัดจากการใชผลิตภัณฑ   

   (1.2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ไดแก (1) รูปลักษณะของผลิตภัณฑมีหลาย 

ชนิด /รุน /ลาย /สี ใหเลือก (2) ประเภทการใชงานของผลิตภัณฑตรงกับความตองการ เชน งาน ฝา-

ผนัง งานฝาเพดาน เชิงชาย งานพื้น งานรั้ว (3) รูปแบบ (Style) มีใหเลือกมาก ไดแก การออก แบบ 

(Design) ผลิตภัณฑที่แตกตาง เชน แบบเปนธรรมชาติ แบบเรียบงาย แบบผสมผสาน (4) รูปแบบ

สวยงามเหมือนไมจริง  

   (1.3) คุณภาพ (Quality) ผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวย (1) คุณภาพมาตรฐานการผลิต 

เปนที่ยอมรับ (2) มีคุณภาพสม่ําเสมอทุกชิ้นงานไมบิดงอ ไมหดตัว (3) มีความปลอดภัยจากการใช

ผลิตภัณฑ ไมมีสวนผสมของใยหิน (Non Asbestos) (4) มีความคงทน เชน ทนไฟ ทนความชื้น (5) 

คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑมี ความแข็งแรง ทนทาน และมีความยืดหยุนในตัว (6) ผลิตภัณฑไม

สังเคราะห ปลวก มอด แมลง ไมกิน (7) มีการรับประกันสินคาและรับคืนเมื่อเกิดการเสียหายที่เกิดจาก

คุณภาพของผลิตภัณฑ  

   (1.4) ตรา (Brand name) ยี่หอของผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวย (1) ความมีชื่อ เสียง

ของตราสินคา (ยี่หอ) ผลิตภัณฑ (2) ความมีชื่อเสียงของบริษัทผูผลิต (3) ตราสินคา(ยี่หอ) ของ

ผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับ (4) การจดจําตราสินคา(ยี่หอ) ผลิตภัณฑได (5) ความมีคุณภาพของตรา

สินคา   
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     (2) ดานราคา (Price) หมายถึง ความเหมาะสมดานราคาของผลิตภัณฑไมสังเคราะห  

ไดแก  (1) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (2) การใหสวนลดตามปริมาณการซื้อราคาถูกเมื่อเปรียบ เทียบ

กับไมจริง (3) ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับไมจริง 

    (3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง สถานที่จัดจําหนาย

ผลิตภัณฑทัสังเคราะห ไดแก (1) ผลิตภัณฑมีใหเลือกมากพรอมจําหนาย (2) ทําเลที่ตั้งของราน

ตัวแทนจําหนายมีกระจายทั่วถึง (3) ความสะดวกในการซื้อ เชน ดานเวลา ดานสถานที่ (4) การจัดสง 

รวดเร็ว ตรงเวลา ถูกตองตามที่ลูกคาตองการ (5) มีการบริการหลังการขายที่ดี  

    (4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถงึการกาํหนดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมการ

ขาย ประกอบดวย  

  (4.1) การโฆษณา ซึ่งประกอบดวย (1) ความถี่ที่ผูบริโภคเห็นโฆษณาผานทางสื่อ 

โทรทัศน วิทยุ สื่อส่ิงพิมพ (2) ปริมาณเนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจากโฆษณาผานทางสื่อ โทรทัศน    

 วิทยุ สื่อส่ิงพิมพ 

      (4.2) การใชพนักงานขาย  ซึ่งประกอบดวย (1) ความถี่ท่ีผูบริโภคไดพบพนักงาน

แนะนําสินคา ณ จุดขาย (2)  ปริมาณเนื้อหาขอมูล ความเขาใจที่ไดรับจากพนักงานแนะนําสินคา ณ 

จุดขาย 

 (4.3) การจัดกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย (1) ความถี่ที่ผูบริโภคพบเห็น 

การออกงานแสดงสินคาเพื่อใหเปนที่รูจักตัวผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เชน งานสถาปนิก งานตกแตง

บาน (2) ปริมาณเนื้อหาขอมูลของผลิตภัณฑที่ไดรับจากการออกงานแสดงสินคา (3) ความถี่ที่ผูบริโภค

พบ เห็นการจัดแถลงขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑแล บริษัท (4) ปริมาณเนื้อหาขอมูลที่ไดรับจากการจัด

แถลงขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริษัท (5) ความถี่ที่ผูบริโภคพบเห็นการเปนผูสนับสนุนกิจกรรมทาง

การตลาดเพื่อใหกลุมเปาหมายไดมีโอกาสและรูจักตราสินคา (6)ปริมาณเนื้อหาขอมูลที่ไดรับจากเปน

ผูสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการตลาด 

  (4.4) การประชาสัมพันธ ซึ่งประกอบดวย (1) ความถี่ที่ทานไดพบเห็นการรณรงค

ประชาสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ ใหมีการใชผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อใชเปนวัสดุทดแทนไม (2) 

ปริมาณเนื้อหาขอมูลที่ไดรับจากการประชาสัมพันธ (3) ผูบริโภคเขาถึงงายของขอมูลทางเว็บไซตของ

บริษัทผูผลิต (4) ปริมาณเนื้อหาขอมูลที่ไดรับจากการขอมูลทางเว็บไซตของบริษัทผูผลิต  

    5. บุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจ หมายถึง บุคคลที่ใชคําพูดหรือการกระทําที่ตั้งใจ 

หรือไมไดตั้งใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ การซื้อและ (หรือ) การใช ผลิตภัณฑหรือบริการ หรือ 

หมายถึงผูมีสวนในการกระตุนเรงแจงขาว หรือชักชวนใหผูซื้อตัดสินใจในกระบวน การซื้อข้ันใดขั้นหนึ่ง 
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ไดแก (1) พนักงานขาย/เจาของราน (2) ผูรับเหมา / เจาของโครงการ (บานจัดสรร) (3) สถาปนิก / 

วิศวกร (4) ญาติ/ เพื่อน (5) ตัวทานเอง / คูสมรส / แฟน          

            

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังนี้ 
 
         ตัวแปรตน                                                                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

                          

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวความคิด 

สวนประสมการตลาด 
  1. ดานผลิตภัณฑ 

  2. ดานราคา 

  3. ดานการจดัจําหนาย 

  4. ดานการสงเสริมการตลาด                    

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิต 
ภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภค 
  1. วัตถุประสงคในการซื้อ 

2. ตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซื้อ  

  3. ประโยชนการใชที่ตองการ  

  4. ลักษณะการซื้อ  

  5. เจตนาซื้อซํ้า       

  6. การแนะนําผูอ่ืน 

ดานประชากรศาสาตร 
  1. อาย ุ

  2. ระดับการศึกษา  

  3. รายไดเฉลีย่ของครอบครัวตอเดือน 

  4. ลักษณะทีอ่ยูอาศัย                              

 
บุคคลอางอิงที่มีอิทธิพลตอการตัด 
สินใจ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
     1. ปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอ เดือน 

ลักษณะของที่อยูอาศัย ) มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสัง เคราะห  

 1.1 อายุ มีความสัมพันธกับอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห  

 1.2 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสัง 

เคราะห  

 1.3 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห  

 1.4 ลักษณะที่อยูอาศัย มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะห  

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิต ภัณฑ

ไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

     1.1 ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสัง เคราะห

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

   1.1.1 ประโยชนหลัก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

   1.1.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

  1.1.3 คุณภาพของผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

  1.1.4 ตรา (ยี่หอ) ของผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

       1.2 ดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

       1.3 ดานชองทางการจดัจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

                   1.4 ดานสงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

3. บุคคลอางอิงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการศึกษาวิจัย เ ร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดย

นําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบริโภค 

   2. แนวคิดและทฤษฏเีกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

   3. แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 

   4. แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม 

   5. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัผลติภัณฑไมสังเคราะห  

   6. งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
             ความหมายของผูบริโภค 
   ชิฟฟแมนและคานุกค ( Schiffman; & Kanuk. 1994: 7) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคคือ 

พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา (Searching) การซื้อ (Purchase) การใช (Using) การประเมิน ผล 

(Evaluating)และการใชจาย (Disposing)ในผลิตภัณฑและบริการโดยคาดวาจะตอบสนองความ

ตองการของเขา 

  เองกเกล, แบล็คเวลและมิเนียด (Engel, Blackwell; & Miniard. 1990: 3) กลาววา     

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา การบริโภค 

และการจับจายใชสอย ซึ่งสินคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทั้งกอนและหลังการ

กระทําดังกลาวดวย 

 สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association = AMA) กลาว

วา พฤติกรรมผูบริโภค คือ การกระทําซึ่งสงผลตอกันและกัน ตลอดเวลาของความรู ความเขาใจ 

พฤติกรรมและเหตุการณ ภายใตสิ่งแวดลอมที่มนุษยไดกระทําขึ้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสําหรับ

การดําเนินชีวิตมนุษย (Peter; & Olsen. 1990: 5) 

  อดุลย จาตุรงคกุล. (2526: 5) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฎิกริยาของบุคคลที่

เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจรวมทั้งกระบวนการตางๆ  

เหลานั้น 
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ศุภร เสรีรัตน. (2537: 6-8) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่

เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคาและบริการ (ผลิตภัณฑ) โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคล

ตองมีการตัดสินใจทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาว  

สวนคําวาผูบริโภค หมายถึง บุคคลหลายคนที่แตละคนจะตองมีการกระทําท่ีเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริโภค 3 ประการ คือ การกําหนดความตองการ ซื้อผลิตภัณฑ ใชผลิตภัณฑ หรือ 

หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทั้ง 3 ประการ ในฐานะที่เปนผูที่มีความตองการ 

(Demander) ผูที่ทําการซื้อหรือผูจายตลาด (Purchaser or Shopper) ผูใช (User) 

 กลาวโดยสรุปพฤติกรรมผูบริโภค คือ พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการซื้อและการใช

สินคาและบริการ (ผลิตภัณฑ) โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตองมีการตัดสินใจทั้งกอนและ

หลังการกระทําดังกลาว และงานวิจัยครั้งนี้ มุงที่จะศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑไม

สังเคราะหของผูบริโภค 

 
             ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค 

 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคใหเขาใจไดงายขึ้น จําเปนตองมีการสรางแบบ (Model) เพื่อ

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสาเหตุตางๆ ที่มีผลตอพฤติกรรม ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภคจะ

สรางเปนแผนผัง แสดงทิศทางการเคลื่อนไหวของกระบวนการตางๆ ทางพฤติกรรม ซ่ึงมีผูคิดตัวแบบ

ตางๆ ขึ้นมามากมายหลายแบบเพื่อนํามาอธิบายพฤติกรรมผูบริโภค และในการวิจัยนี้ตัวแบบหนึ่งที่

สามารถอธิบายพฤติกรรมผูบริโภคในการวิจัยได คือ ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภคของคอทเลอร (Kotler. 

1994:174) 

  คอตเลอรไดคิดตัวแบบเพื่ออธิบายพฤติกรรมผูบริโภค โดยอาศัยทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของมนุษยท่ีวา พฤติกรรมตางๆ เกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุหรือส่ิงเรา (Stimuli) หรือ ส่ิง 

กระตุน (Stimulus) ทําใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว เปนตัวปอนเขา (Input) ผานเขาสูกระบวนการตัด สิน

ใจซื้อของผูบริโภค เปรียบเหมือนกลองดํา (Black Box) ที่อยูภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรม สังคม 

จิตวิทยา และปจจัยสวนบุคคล จากนั้นจึงแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (Response) ตอ ส่ิงเราหรือส่ิง

กระตุน ในรูปของการตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อ ดังภาพประกอบที่ 2  
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ภาพประกอบ 2  แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซื้อ(ผูบริโภค) [ Model of buyer (Consumer)  behavior ]  

 

(ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน (ปรับปรุงจาก Kotler.2003: 184  การบริหารตลาดยุคใหม) 
 

สิ่งกระตุนภายนอก (Stimulus=S) 

กลองดําหรือ
ความรูสึกนึกคิด

ของผูซ้ือ 

 
Buyer’s black box 

การตอบสนองของผูซ้ือ (Response=R) 

สิ่งกระตุนทางการ 

ตลาด 

สิ่งกระตุนอื่นๆ 
 

การเลือกผลิตภัณฑ การตัดสินใจซ้ือ (Purchase) 

การเลือกตรา 

การเลือกผูขาย 

เวลาในการซื้อ 

ปริมาณการซื้อ 

1.การทดลอง(Trail) 

2.การซ้ือซํ้า 

 (Repeat purchase) 

 

ผลิตภัณฑ 

ราคา 

การจัดจําหนาย 

การสงเสริมการ -

ตลาด 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลย ี

การเมือง 

วัฒนธรรม 

ฯลฯ 

พฤติกรรมหลังการซื้อ 

(Post purchase behavior) 

 
  

ลักษณะของผูซ้ือ 
(Buyer’s characteristic) 

 ขั้นตอนการตัดสนิใจของผูซ้ือ 
(Buyer’s decision process) 

ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural) 

ปจจัยดานสังคม (Social) 

ปจจัยดานบุคคล (Personal) 

ปจจัยดานจิตวิทยา(Psychological) 

 

การรับรูปญหา (Problem recognitions) 

การคนหาขอมูล (Information search) 

การประเมินผลทางเลือก ( Evaluation of  alternative) 

การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) 

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) 

 
   

ปจจัยภายนอก (External Factor)  ปจจัยสวนบุคค (Personal )  ปจจัยภายใน (Internal Factor) 

1.ปจจัยดานวัฒนธรรม

(Cultural) 

2.ปจจัยดานสังคม 

(Social) 

3. ปจจัยสวนบุคค (Personal) 4. ปจจัยดานจิตวิทยา  

(Psychological) 

1.1วัฒนธรรมพื้นฐาน 

(Culture) 

1.2 วัฒนธรรมยอย

(Sub Culture) 

1.3 ช้ันทางสังคม  

 (Social Class) 

2.1 กลุมอางอิง

(Reference  group) 

2.2 ครอบครัว (Family) 

2.3 บทบาทและสถานะ  

(Roles and statuses) 

3.1 อายุ (Age) 

3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family 

life cycle) 

3.3 อาชีพ (Occupation) 

3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ 

(Economic circumstances) หรือ 

รายได (Income) 

3.5 การศึกษา (Educations) 

3.6 คานิยมและรูปแบบการดํารง 

ชีวิต (Value and life style) 

4.1 การจูงใจ (Motivation) 

4.2 การับรู (Perception) 

4.3 การเรียนรู (Learning) 

4.4 ความเชื่อถือ( Beliefs) 

4.5 ทัศนคติ (Attitudes) 

4.6 บุคลิกภาพ (Personality) 

4.7 แนวคิดของตนเอง (Self   

     concept) 
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            1. สิ่งกระตุนภายนอก (Stimulus)  
  ส่ิงกระตุนหรือส่ิงเรานี้เกิดขึ้นได 2 ทาง คือ เกิดจากภายในรางกายและเกิดจากภายนอก

รางกาย ส่ิงกระตุนที่เกิดภายในรางกายเปนสิ่งที่เกิดจากสัญชาติญาณหรือธรรมชาติ สวนสิ่งกระตุนที่

เกิดภายนอกรางกายเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ ที่สรางใหเกิดขึ้น โดยส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย ส่ิง

กระตุน 2 ส่ิงกระตุน คือ  

    1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด

สามารถควบคุมและจัดใหมีข้ึนโดยใชสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดวย  

1.1.1  การพัฒนาสวนประกอบตางๆ ของผลิตภัณฑ ใหดึงดูดความตองการของผู 

บริโภค เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม การกําหนดราคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑและ

สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค  

1.1.2 ส่ิงกระตุนดานการจัดจําหนาย เชน การจัดโชวรูม ใหสวยงาม จัดจําหนาย

ผลิตภัณฑใหทั่วถึง เพื่อเพิ่มความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนควมตองการซื้อ  

1.1.3 ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด เชน มีการโฆษณาอยูสม่ําเสมอ การใช

ความพยายามของพนักงงานขาย มีพนักงานขายใหคําแนะนําแกผูซื้อ มีการลดแลกแจกแถม หรือ  มี

การใหทดลองขับรถยนตรจะชวยกระตุนความตองการซื้อได  

     1.2 ส่ิงกระตุนอื่น (Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยูภายนอก

องคการซึ่งบริษัทควบคุมไมได 

      1.2.1 ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวเศรษฐกิจ ราคาน้ํามัน อัตรา

เงินเฟอ รายไดของผูบริโภค เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล ภายหลังจากประกาศลดคา 

เงินบาทเมื่อป พ.ศ 2540 ทําใหเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวจนถึงปจจุบันสงผลทําใหประชาชนจํานวน

มากนั้น บริษัทเลิกจางหรือบัณฑิตจบใหมไมมีงานทํา กอใหเกิดการเก็บออมเงินไวไมนํามาใชในการ

ซื้อของอื่นๆ นอกจากซื้อของที่จําเปน สงผลตอธุรกิจตางๆ ทําใหรายไดลดลง 

     1.2.2 ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน การพัฒนากระบวนการผลิต

และคิดคนผลิตภัณฑใหม ๆ ออกมาชวยกระตุนความตองการซื้อสินคามากขึ้น 

     1.2.3 ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เชน กฎหมายการ

เพิ่มหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซื้อ 

     1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural)  เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศ 

กาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น เปนตน คนไทยได รับ

วัฒนธรรมการบริโภคนมเปนอาหารจากชาติตะวันตกและยอมรับในคุณคาของนมที่บริโภคนั้น 
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            2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box)  
 ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อเปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไม 

สามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับ

อิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

      2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจาก ปจจัย

ตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก 

         2.1.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) ถือเปนปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมผูบริโภค วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นและเปนที่ยอมรับจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุน

หนึ่ง โดยทําหนาที่เปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมมนุษยในสังคม นักการตลาดจึงตองคํานึงถึง

การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และนําการเปลี่ยนแปลงไปใชในการกําหนดโปรมแกรมการตลาด 

         2.1.2 ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน

และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ปจจัยดานสังคม ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว 

            (ก) กลุมอางอิง เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวยซึ่งจะมีอิทธิพลตอ

ทัศนคติความคิดเห็นและคานิยมของบุคคลในกลุม กลุมอางอิงแบงเปน 2 ระดับ คือ กลุมปฐมภูมิ 

ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบาน กลุมทุติยภูมิ ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม เพื่อนรวมอาชีพ 

บุคคลตางๆ ในสังคม  

           (ข) ครอบครัว ซึ่งบุคคลในครอบครัวถือไดวา มีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ

และความคิดเห็น คานยิมบุคคล ซึ่งสิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของครอบครัวแตละ

ครอบครัว 

        2.1.3 ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ไดแก  

           (ก) อายุผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน เชน วัยรุนชอบสินคาแฟชั่น ชอบทดลอง

ส่ิงแปลกใหม ในขณะที่ผูใหญมักจะซื้อสินคาคงทนถาวร เพื่อความมั่นคงของตนเองและครอบครัว  

           (ข) ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัวนั้น เปนขั้นตอนในการดํารงชีวิตของบุคคล

ในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับ ความ

ตองการ ทัศนคติ คานิยม ของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่

แตกตางกัน 

           (ค) อาชีพ อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ

สินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ นักการตลาดจะตองศึกษาวาผลิตภัณฑของบริษัทมีบุคคลในอาชีพ

ไหนสนใจ เพื่อที่จะไดจัดกิจกรรมทางการตลาดสนองความตองการใหเหมาะสม 
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         (ง) โอกาสทางเศรษฐกิจ จะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ

โอกาส เหลานี้ประกอบดวย รายได การเก็บออม อํานาจซื้อ และทัศนคติ เกี่ยวกับการจายเงิน นักการ

ตลาดตองสนใจแนวโนมของรายไดสวนบุคคล การออม อัตราดอกเบี้ย ถาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา คนมี

ราย ไดต่ํา กิจการตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑ การตั้งราคา การจัดจําหนาย ลดการผลิตและสินคาคง

คลัง และหาวิธีการตางๆ เพื่อปองกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน 

        (จ) การศึกษา ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี

มากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา  

        (ฉ) รูปแบบการดํารงชีวิต ขึ้นกับ วัฒนธรรม ชั้นของสังคม และกลุมอาชีพของ

แตละบุคคล นักการตลาดเชื่อวาการเลือกผลิตภัณฑของบุคคลขึ้นอยูกับการดํารงชีวิต เชน คนที่ฟุม

เฟอยจะชอบซื้อของสวยงามมากวาคํานึงถึงความจําเปน รานจําหนายจึงควรปรับปรุงผลิตภัณฑให

สวยงามแปลกตา สะดุดตาเพื่อผูบริโภคกลุมนี้ 

     2.1.4 ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) เปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา ประกอบดวย  

       (ก) การจูงใจ เปนพลังกระตุนภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุนใหบุคคลปฎิบัติ แม

การจูงใจจะเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลก็ตาม แตอาจถูกกระทบจากปจจัยภายนอกอื่นๆ เชน กิจกรรมทาง 

การตลาดที่มีนักการตลาดใชเพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ วัฒนธรรม และชั้นทางสังคม ส่ิงเหลานี้

จะสามารถผลักดันใหผูบริโภคเกิดความตองการสินคาและบริการได    

      (ข) การรับรู เปนกระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับการเลือกสรร จัดระเบียบ และ

ตีความหมายของขอมูลเพื่อที่จะสรางความหมายหรืออาจหมายถึงกระบวนการของความเขาใจหรือ

การปรับตัวของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู จากความหมายนี้จะเห็นวาการรับรูขึ้นอยูกับปจจัย

ภายใน เชน ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการ อารมณ และยังขึ้นกับลักษณะปจจัยภายนอก คือ 

ส่ิงกระตุน ไดกลิ่น ไดยนิ ไดรสชาติ และไดรูสึก  

     (ค) การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโดยพฤติกรรมที่เปนการเปลี่ยนโดย

ถาวรอันสืบเนื่องมาจากผลของการไดเคยทดลองกระทํา หรือการมีประสบการณการเรียนรู จะเกิดโดย

แทจริงไดตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเจตคติ ความเขาใจ อารมณ ความชอบพอ บุคลิกทาทางหรือ

อุปนิสัยในสวนลึกของผูบริโภค ฉะนั้นการจัดสิ่งเราหรือส่ิงกระตุน เพื่อใหมีอิทธิพลตอการเรียนรู คือ ได

รูรสชาติของสินคา ซึ่งวิธีนี้อาจจะดีกวาการใหสวนลดปริมาณ เพราะลูกคาอาจไมกลาตัดสินใจซื้อถา

ไมแนใจในรสชาติ 

     (ง) ความเชื่อ เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจาก

ประสบการณในอดีต 



19 

 

 

     (จ) ทัศนคต ิหมายถึง ระเบียบของแนวความคิด ความเชื่อ อุปนิสยั และสิ่งจงูใจ

ที่เกีย่วของกับส่ิงใดสิ่งหนึง่ โดยเฉพาะประกอบดวย 3 สวน คือสวนของความเขาใจ (Cognitive) สวน

ของความรูสึก (Affective) สวนของพฤติกรรม (Behavior)  

 
              3. ลักษณะการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s Decision Process)  
(Kotler. 1994:193-199)  

  ลักษณะการตัดสินใจของผูซื้อพบวากระบวนการตัดสินใจของผูซื้อม ี5 ขั้นตอน ดังนี ้

    3.1 การตระหนักถึงปญหา (Problem Recogniton) หมายถึง การที่บุคคลรับรูถึงความ

ตองการของตนเองซึ่งความตองการอาจจะเกิดจาก สัญชาติญาณภายในรางกายมนุษย หรือเกิดจาก

สิ่งเราภายนอกก็ได และเมื่อเกิดความตองการถึงระดับหนึ่งจะกลายเปนพลังกระตุนที่จะหาสิ่งที่มา

บําบัดความตองการเหลานั้น  

    3.2 การคนหาขอมูล (Information Search) เมื่อมนุษยเกิดความตองการก็จะพยายาม 

คนหาขอมูลเพื่อสนองตอบความตองการที่ถูกกระตุน ปริมาณขอมูลที่ตองการขึ้นอยูกับบุคคลผูนั้น

เผชิญกับการแกปญหามากหรือนอย เชน การซื้อสินคาที่ใชเปนประจําอาจจะไมตองคนหาขอมูลเพิ่ม 

เติมไมตองใชความคิดและเวลาในการซื้อมากนัก 

    3.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เปนการประเมินผล

ทางเลือกตางๆ จากขอมูลที่ไดมาจากขั้นที่สอง 

    3.4 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decsion) เปนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ชอบมาก

ที่สุด หลังจากที่ไดประเมินผลในทางเลือกตางๆ แลว 

    3.5 ความรูสึกภายหลังการซื้อ (Postpurchase Feeling) หลังจากซื้อและทดลองใช 

ผลิตภัณฑไปแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ และจะเก็บ

ไวเปนขอมูลในการตัดสินใจซื้อครั้งตอไป 

 
            4. การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response)  

 การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) จะเปนอยางไรขึ้นอยูกับลักษณะการ

ตัดสินใจของผูบริโภคที่อยูภายใตอิทธิพลของปจจัยตางๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตน และขั้นตอนการ

ตอบสนองผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

  4.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) เปนการเลือกชนิดของผลิตภัณฑที่จะซื้อ 

  4.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice) เปนการเลือกตราผลิตภัณฑที่ตองการซื้อ 

  4.3 การเลือกผูขาย(Dealer Choice) เปนการตัดสินใจวาจะเลือกซื้อจากผูขายรายใด 
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   4.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) คือผูบริโภคจะเลือกเวลา เชน 

กลางวัน หรือเย็น ในการซื้อสินคา 

   4.5 การเลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase Amount) เปนการตัดสินใจวาจะซื้อสินคา

มากนอยแคไหน ถาตองการใหผูบริโภคซื้อสินคาครั้งละมากๆ นักการตลาดอาจจะตองใชการสง เสริม

การขายเขาชวย เชน ใหสวนลดปริมาณ หรือใหของแถม เปนตน 

 
               กระบวนการตดัสินใจซื้อ ( Decision Process) 

   กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคโดยทั่วไปจะผานไปตามขั้นตอนตาง 6 ขั้นตอน 

(พิบูล ทปีะปาล. การบริการการตลาดยุคใหมในศตวรรษที่ 21  2543: 114)  กลาววา  

    3.1 การรับส่ิงเรา (Stimulus) ส่ิงเรา หมายถึง สิ่งกระตุน (cue) หรือแรงขับ (drive) เพื่อจูง

ใจหรือเรงเราใหบุคคลเกิดความตองการที่จะกระทําบางสิ่งบางอยาง สิ่งเรานี้อาจเกิดจากสังคม 

(Social cue) เชน การไดพูดคุยกับเพื่อนๆ เพื่อนรวมงาน สมาชิกในครอบครัว และสมาชิกอื่นๆ จาก

การพบปะพูดคุยสังสรรคดังกลาว ก็จะทําใหเกิดสิ่งจูงใจกับผูบริโภคได ลักษณะสาํคัญของสิ่งเราทาง

สังคม คือ เกิดจากความสัมพันธกันระหวางบุคคลไมใชเกิดจากผูขาย 

                     ส่ิงเราชนิดที่สอง เกิดจากโฆษณาสินคา (Commercial cue) โดยบริษัทผูผลิต พอคา

สง พอคาปลีกหรือผูขายอื่นๆ จุดมุงหมายของการโฆษณาสินคาก็เพื่อใหผูบริโภคเกิดความสนใจใน

ผลิต ภัณฑหรือบริการบางอยาง ขอความโฆษณา การขายโดยบุคคล และการสงเสริมการขายเปนสิ่ง

เราประเภทโฆษณา ส่ิงเราเหลานี้บางทีอาจจะไมไดรับความเชื่อถือเทากับส่ิงเราทางสังคม เพราะผูบริ 

โภคตระหนักดีวาเปนสิ่งเราที่ผูขายเปนผูควบคุมหรือกําหนดขึ้น เชน ขอความโฆษณาสินคาในหนัง 

สือพิมพ จะมีน้ําหนักนอยกวาเพื่อนแนะนํา 

     สิ่งเราชนิดที่สาม เปนสิ่งเราที่ไมใชการโฆษณา (Noncommercial cue) เชน ขาวสาร

หรือเอกสารตางๆ ของรัฐบาล หรือรายงานของผูบริโภค สิ่งเราเหลานี้ไดรับความเชื่อถือสูง เพราะให

ขอเท็จจริงไมลําเอียง และไมเกี่ยวกับผูขาย 

     สิ่งเราชนิดที่ส่ี เกิดจากแรงกระตุนทางรางกาย (Physical drive) ทําใหเกิดความรูสึก

ตางๆ เชน รูสึกหิว กระหาย รูสึกหนาว และรูสึกเจ็บปวด เปนตน 

     สิ่งเราทั้งหมดที่กลาวมาขางตนนี้ จะเปนสิ่งกระตุนตอผูบริโภคมากนอยตางกัน หาก

ผูบริโภคไดรับส่ิงกระตุนมากพอ กระบวนการตัดสินใจในข้ันที่สองก็จะเกิดขึ้น หากสิ่งกระตุนมีไมมาก

นัก ผูบริโภคก็อาจจะไมสนใจตอส่ิงกระตุนในกรณีเชนนี้ กระบวนการตัดสินใจขั้นที่สองก็จะไมเกิดขึ้น 
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                3.2 การรับรูปญหา (Problem awareness) ในขั้นการรับรูปญหานี้แสดงวาผูบริโภคยอมรับ

วาผลิตภัณฑหรือบริการที่กําลังพิจารณาซื้อนั้น อาจจะแกปญหาความขาดแคลน หรือความปรารถนา

ที่ยังไมไดรับการตอบสนองของเขาได การยอมรับการขาดแคลนเกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคทราบวา

ผลิตภัณฑหรือบริการจําเปนจะตองซื้อใหม ทําใหผูบริโภคยอมรับวาความจําเปนจะตองซื้อใหม ทําให

ผูบริโภคยอมรับความจําเปนที่จะตองซื้อผลิตภัณฑและบริการมาเติมใหเต็มใหม 

    สวนการยอมรับถึงความปรารถนาหรือความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองเกดิขึน้ 

เมื่อผูบริโภคทราบวา ผลิตภัณฑหรือบริการเปนสิ่งที่เขาไมเคยซื้อมากอน และผลิตภัณฑดังกลาวนั้น 

อาจจะทําใหเพิ่มภาพลักษณแหงตน (Self-image)  สถานะรูปรางหรือความรูของเขาใหสูงขึ้น การรับรู

ปญหาทั้งสองอยางนี้ ผูบริโภคจะพิจารณาตัดสินใจเฉพาะปญหาที่มีคุณคาควรแกการแกไขเทานั้น 

และอาจดําเนินการในขั้นที่สามตอไป สวนปญหาที่ไมมีคุณคาพอก็จะรีรอหรือเลิกไปในข้ันนี้ 

                3.3 การคนหาขอมูล (Information Search) ภายหลังจากผูบริโภคไดตัดสินใจวา ความ

ขาดแคลนหรือความปรารถนาที่ยังไมไดรับการตอบสนองมีคุณคาที่จะไดรับการพิจารณาตอไป การ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับส่ิงที่จะซื้อก็จะกระทําในขั้นนี้ การรวบรวมขอมูลอาจจะกระทําไดโดยการ

รวบรวมรายการสินคาและบริการทั้งหมดมาพิจารณา และพิจารณาทางเลือกแตละอยาง 

     การคนหาขอมูลนี้อาจจะไดรับมาจากตัวผูบริโภคเองหรือแหลงภายนอกผูบริโภคที่มี

ประสบการณในการซื้อมากๆ  ก็อาศัยความจําเปนเครื่องชวยพิจาณาวา ผลิตภัณฑหรือบริการใดควร

จะนํามาพิจารณาเปนทางเลือกนั่นคือ ควรจะซื้อยี่หอ A หรือ  ยี่หอ B  สวนผูบริโภคที่มีประสบการณ

ในการซื้อนอยก็จะรวบรวมขอมูลโดยอาศัยจากแหลงภายนอกเพื่อกําหนดทางเลือก 3 . 4  ก า ร

ประเมนิผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ภายหลังจากผูบริโภคไดรับรวบรวมขอมูลในข้ันที่

สามเพียงพอแลว ในขั้นนี้ผูบริโภคก็จะประเมินทางเลือกเพื่อเลือกซื้อ ผลิตภัณฑหรือบริการ อยางใด

อยางหนึ่งจากรายการทางเลือกที่นํามาพิจารณานั้น บางครั้งการเลือกผลิตภัณฑหรือบริการอาจจะ

กระทําไดอยางงายดายเมื่อผลิตภัณฑหรือบริการที่ใหเลือกนั้นมีลักษณะเดนเปนพิเศษเหนือ

ผลิตภัณฑหรือบริการอื่น เชน ผลิตภัณฑนั้นคุณภาพดีเลิศ  ราคาถูก ในกรณีนี้ การตัดสินใจเลือก ก็จะ

กระทําไดทันทีโดยอัตโนมัติ แตในบางครั้งการเลือกก็ไมอาจกระทําไดงายๆ เชนนั้น ในกรณีเชนนี้ 

ผูบริโภคจะตองพิจารณาประเมินทางเลือกอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ เชน อาจจะมีผลิตภัณฑ 2 

อยางหรือมากกวา มีลักษณะนาสนใจพอๆ กัน ในกรณีเชนนี้ ผูบริโภคก็จะกําหนดเกณฑการเลือก

ข้ึนมา เกณฑการตัดสินใจเลือกทั่วไป ก็จะพิจารณาลักษณะรูปรางของ ผลิตภัณฑ ราคา สีสัน แบบ

สไตล คุณภาพ ความปลอดภัยและใบรับประกันสินคา เปนตน เกณฑเหลานี้จะนํามาใชเพื่อจัดลําดับ

ทางเลือก เพื่อตัดสินใจในขั้นตอไป 
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 3.5 การตัดสินใจซื้อ  (Purchase)  ภายหลังจากที่ผูบริโภคไดเลือกผลิตภัณฑหรือบริการ 

จากทางเลือกหลายๆ ทางแลว ในขั้นนี้ผูบริโภคก็พรอมที่จะซื้อนั่นคือ การแลกเปลี่ยนเงินหรือสัญญาที่

จะจายเงินเพื่อไดมาซึ่งผลิตภัณฑและบริการตามที่ตองการ ในขั้นนี้ยังมีส่ิงที่ตองการพิจารณา

ตัดสินใจ อีก 3 ประการ คือ สถานที่ซื้อ (Place of purchase) เงื่อนไขการซื้อ (Terms) และความ

พรอมที่จะจําหนาย (availability) หากองคประกอบทั้ง 3 อยางนี้เปนที่พอใจตกลงกันได การตัดสินใจ

ซื้อก็จะเกิดขึ้น แตหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไมเปนที่พอใจหรือไมอาจรับได ผูบริโภคก็อาจจะไมซื้อ แมวาจะ

พอใจในผลิตภัณฑหรือบริการแลวก็ตาม 

 3.6 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) ภายหลังจากที่ผูบริโภคไดซื้อ

ผลิตภัณฑหรือบริการแลว พฤติกรรมหลังจากซื้อบางอยางก็จะตามมา คือ อาจซื้อเพิ่มข้ึน หรืออาจ

ประเมินการซื้อที่ไดตัดสินใจซื้อไปแลว ในหลายกรณี เมื่อผูซื้อ ซื้อผลิตภัณฑหรือบริการอยางใดอยาง

หนึ่งไปแลวก็จะทําใหเกิดแรงดลใจ ทําใหการซื้ออีกอยางหนึ่งตามมา   

 
              บทบาทพฤติกรรมผูบริโภค    
     บทบาทพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง บทบาทของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัด 

สินใจซื้อ ซึ่งมีบทบาทหรือสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2546 : 217) 

สามารถจําแนก ออกไดเปน 5 บทบาท คือ 

      1. ผูริเร่ิม (Initiator) หมายถึง บุคคลที่รับรูถึงความจําเปนหรือความตองการริเร่ิมซื้อ 

และเสนอความคิดเกี่ยวกับความตองการผลิตภัณฑและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือ หมายถึงบุคคล

ผูใหคําแนะนําหรือใหความคิดที่จะซื้อสินคาและบริการอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะเปนคนแรกที่ซื้อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ไดรับอิทธิพลมาจากลักษณะของผูซื้อและลักษณะการตัดสิน  

ใจของผูซื้อ  

      2. ผูมีอิทธิพล (Influencer) หมายถึง บุคคลที่ใชคําพูดหรือการกระทําที่ตั้งใจ หรือไมได

ตั้งใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ การซื้อและ(หรือ)การใชผลิตภัณฑหรือบริการ หรือ หมายถึงผูมี

สวนในการกระตุน เรงแจงขาว หรือชักชวนใหผูซื้อตัดสินใจในกระบวนการซื้อข้ันใดขั้นหนึ่ง การ ศึกษา

ในเรื่องนี้ มีประโยชนตอผูบริหารการตลาด ในการใหขอเสนอแนะวา บริษัทควรศึกษาวาใครเปนผูมี

อิทธิพลตอการซื้อของผูซื้อและพยายามใชสื่อโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธไปยังผูมีอิทธิพลเหลานั้นให

มาก เพื่อการดําเนินงานการตลาดจะไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     3. ผูตัดสินใจ (Decider) หมายถึง บุคคลผูตัดสินใจหรือมีสวนในการตัดสินใจวาจะซื้อ

หรือ ไมซื้ออะไร ซื้ออยางไร และซื้อที่ไหน 

     4. ผูซื้อ (Buyer) หมายถึง บุคคลที่ไปทําการซื้อสินคาจริงๆ  
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     5. ผูใช (User) หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการบริโภค การใชผลิตภัณฑหรือ

บริการ หรือหมายถึงบุคคลที่เปนผูใชสินคาและบริการโดยตรง ผูใชอาจจะเปนผูซื้อสินคาเองหรือคน

อ่ืนเปนผูซื้อมาใหก็ได นักการตลาดจะตองถือวาผูใชมีความสําคัญ การโฆษณาก็ควรมุงที่ผูใช เพราะ 

ผูใชจะเปนผูตัดสินใจหรือเปนผูมีอิทธิพลในการซื้อในอนาคต 

     ทั้งนี้บทบาทพฤติกรรมผูบริโภค นักการตลาดสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกล

ยุทธการตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนของการโฆษณาโดยสรางขาวสารโฆษณา จัดผูแสดงการ

โฆษณา (Presenter) ทําใหบทบาทใดบทบาทหนึ่งที่กลาวมาขางตน เพ่ือเปนการจูงใจใหผูบริโภคเกิด

ความตองการที่จะซื้อสินคาหรือบริการของธุรกิจ  

     นักการตลาดทําการวิจัยคนหา เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหรือการบริโภค เพื่อทราบถึง

ลักษณะความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภค โดยอาศัยคําถามที่ชวยในการวิเคราะหพฤติกรรม

ผูบริโภค  คือ 6Ws และ 1H (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538 : 10) ซึ่งประกอบดวย Who ? What? Why? 

When? Where? และ How? เพื่อหาคําตอบ 7 อยาง หรือ 7Os คือ Occupants Objects Objectives 

Organizations Occasions Outlets และ Operations โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who constitutes the market?) เปนคําถามเพื่อ

ทราบถึงลักษณะของกลุมเปาหมาย (Occupants) 

(2)  ผูบริโภคซื้ออะไร (What dose the market buy?) เปนคําถามเพื่อทราบสิ่งที่

ตลาดซื้อ(Objects)  

(3) ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why dose the market buy?) เปนคําถามเพื่อทราบวัตถุ  

ประสงคในการซื้อ (Objectives)  

(4) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) เปน

คําถามเพื่อทราบถึงบทบาทของกลุมตางๆ  ที่มี อิทธิพลหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 

(Organization) 

(5) ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the market buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึงขั้น 

ตอนในการติดสินใจซื้อ (Operations) 

(6) ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the market buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง

โอกาสการซื้อ (Occasions) 

(7) ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where dose the market buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง

โครงสรางหรือชองทางที่ผูบริโภคจะไปซื้อในชองทางการจําหนายนั้นๆ (Outlets)   
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ตาราง 1 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ1H) เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกัพฤติกรรม  

     ผูบริโภค ( 7Os)  
 

               

 

 

 

 

 

 

คําถาม 6Ws และ 1H คําตอบที่ตองการทราบ 7Os กลยุทธการตลาดที่เกีย่วของ 

1.ใครอยูในตลาดเปา -

หมาย (Who is in the 

target Market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) 

ดาน (1) ประชากรศาสตร (2) ภูมิศา 

สตร (3) จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห 

(4) พฤติกรรมศามสตร 

กลยุทธการตลาด (4Ps) ประกอบดวย

กลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา การจัด

จําหนาย และการสงเสริมการตลาดที่

เหมาะสมและสามารถตอบสนอง

ความพึงพอใจของกลุม เปาหมายได 

2.ผูบริโภคซื้ออะไร 

(What does the 

consumer but?) 

 

 

 

 

ส่ิงที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects)  

สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลติภัณฑ 

ก็คือ ตองการคุณสมบัติหรือองคประ 

กอบของผลิตภัณฑ (Product  com- 

ponent) 

 

 

 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 

strateg- ies) ประกอบดวย (1) 

ผลิตภัณฑหลกั  

(2) รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก การ

บรรจุภัณฑ ตราสินคา รูป แบบบริการ 

คุณภาพลักษณะนวัตกรรม (3) 

ผลิตภัณฑควบ  

(4) ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (5) ศักยภาพ

ผลิตภัณฑ ความแตกตางทางการ

แขงขัน (Competitive 

differentiation) ประกอบ ดวย

ความแตตางดานผลิตภัณฑ บริการ 

พนกังาน และภาพ ลกัษณ 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

 

 

คําถาม 6Ws และ 1H คําตอบที่ตองการทราบ 7Os กลยุทธการตลาดที่เกีย่วของ 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ 

(Why does the 

 consumer buy?) 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคในการซื้อ(Objective) 

ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนองความ

ตองการของเขาดานรางกายและดาน

จิตวิทยาซึ่ งตองศึกษาถึงปจจัยที่

มีอิทธพลตอพฤติกรรมการซื้อคือ  

(1) ปจจัยภายในหรือปจจัยทางจิต 

วิทยา(2) ปจจัยทางสังคมและวัฒน 

ธรรม (3) ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชมากคือ (1) กลยุทธดาน

ผลิต ภัณฑ(Product strategies) (2) 

กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

(Promotion strategies) ประกอบดวย 

กลยุทธการโฆษณา การขาย โดยใช

พนักงานขาย การสงเสริมการขาย การ

ใหขาประชาสัมพันธ (3) กลยุทธดาน

ราคา (Price strategies) (4) กลยุทธ

ด า น ช อ ง ท า ง ก า ร จั ด จํ า ห น า ย

(Distribution channel strategies) 

4.ใครมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจซื้อ (Who 

participates in the 

buying ?) 

บทบาทของกลุมตางๆ (Organiza -

tions) มีอิทธพิลในการตัดสินใจซื้อ 

ประกอบดวย 1) ผูริเร่ิม 2) ผูตัด สิน

ใจซ้ือ 3) ผูมีอิทธิพล 4) ผูซื้อ 5) ผูใช 

กลยุทธที่ ใ ชมาก  คือ  กลยุทธ การ

ส ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด  (Promotion 

strategies) เชน ทําการสงเสริม

การตลาด เมื่อใดจึงจะสอด คลองกับ

โอกาสที่ซื้อ 

5.ผูบริโภคซื้อเมื่อใด 

(When does the 

consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ(Occasions) เชน 

ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาลใด

ของป ชวงวันใดของเดือนชวง เวลา

ใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาล

วันสําคัญตางๆ 

กลยุทธที่ใชคือ กลยุทธการสงเสริมการ 

ตลาด(Promotion strategies) เชน ทํา

การสงเสริมการ ตลาดเมื่อใดจึงจะ

สอดคลองกับโอกาสในการซื้อ 

 

6.ผูบริโภคซื้อที่ไหน 

(Where does 

consumer buy?) 

คําตอบที่ตองการทราบคือ ชองทาง

หรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคไปทํา

การซื้อ เชน หางสรรพสนิคา รานขาย

ของชํา รานขายสง  

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 

(Distribution channel strategies)  

บริษัทนาํผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมาย 

โดยพิจารณาวาจะผานคนกลาง

อยางไร 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

 

               ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2538: 22) 
 

   ตามแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ที่กลาวมา ในงานวิจัยนี้ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา

พฤติกรรมของผูบริโภค ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภคจะศึกษาเกี่ยวกับส่ิงกระตุนภายนอก 

ไดแก สิ่งกระตุนทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ

สงเสริมการตลาด จะดูผลของพฤติกรรมของผูบริโภควาไดทําการตอบสนองอยางไร ในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ  

    ในมุมมองของนักวิจัย มองพฤติกรรมการไดรับมาหรือการซื้อสินคาและบริการมาบริโภค

แยกออกเปน 3 แนว ทาง คือ (1) มองผูบริโภคเปนผูตัดสินใจเพื่อแกปญหาอยางมีเหตุผล (2) มอง

ผูบริโภคในฐานะผูแสวงหาประสบการณใหมๆ และ (3) มองผูบริโภคในฐานะไดรับอิทธิพลจากสิ่ง 

แวดลอมใหแสดงพฤติกรรม ( Mowen; & Minor. 1998: 9-11 อางใน ดารา ทีปะปาล. 2542: 14) 

 

 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Theories) 
              ความหมายของสวนประสมทางการตลาด 

   คอทเลอร (Kotler. 2000: 14 อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรีตน และคณะ. 2543: 12) ไดให

ความ หมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) วาสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือการตลาดที่ธุรกิจตองใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการตลาดใน

ตลาดเปาหมาย  

คําถาม 6Ws และ 1H คําตอบที่ตองการทราบ 7Os กลยุทธการตลาดที่เกีย่วของ 

7.ผูบริโภคซื้ออยางไร 

(How does the 

consumer buy?) 

หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต 

รานขายของชํา ขั้นตอนในการตัดสิน 

ใจซื้อ (Operation) ประกอบดวย 1.) 

การรับรูปญหา 2.) การคนหาขอมูล 

3.) การประ  เมินผลทางเลือก 4.) 

ตัดสินใจซื้อ 5.)ความรูสึกภายหลัง

การซื้อ  

กลยุทธที่ใชคอื กลยทุธการสงเสริม

การตลาด (Promotion Strategies) 

ประกอบดวยการโฆษณา การขายโดย

ใชพนกังานขาย การสงเสริมการขาย 

การใหขาวการประชาสัมพนัธ การตลาด

ทางตรง 
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   ธงชัย สันติวงษ. (2540: 34) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมาย 

ถึง การผสมที่เขากันไดอยางดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคา การสงเสริมการขายผลิต 

ภัณฑที่เสนอขายและระบบการจัดจําหนายซึ่งไดมีการจัดออกแบบเพื่อใชสําหรับการเขาถึงกลุมผูบริ 

โภคที่ตองการ 

   โบวี่, ฮูสตันและทีล (Bovee, Houston; & Thill. 1995 : G-8 อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรีตน 

และคณะ. 2543 : 13 ) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) วา สวน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปนสวนประกอบที่สําคัญของกลยุทธการตลาด 4 ประการ 

ประกอบ ดวย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ที่ธุรกิจตองใชรวมกันเพื่อ

ตอบ สนองความตองการของตลาดเปาหมาย  

  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2543: 13) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) อาจเรียกอีกอยางหนึง่วา ปจจัยภายในทางการตลาดหรือปจจัยทางการตลาด (Internal 

Marketing Factor หรือ Marketing Factor) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ธุรกิจควบคุมได  

  แมคารธี และ เพอรรีอัล. (Macarthy and Perreault. 1991: 522 อางใน ศริิวรรณ เสรีรัตน 

และคณะ. 2543: 13 ) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) วา สวน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทตองใช

รวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย 

   เสรี วงษมณฑา.(2547: 17) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก

กลุมเปาหมายหรือเปนเครื่องมือที่ใชรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการติดตอส่ือสารของ

องคการ  

   อีวานส และ เบอรแมน (Evans and Berman. 1982: 26  อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน. 

2538: 4) ไดใหความหมายของ สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) วา  สวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือการตลาดที่มีความเกี่ยวของกันของ 4 สวน คือ 

ผลิตภัณฑ (Product) โครงสรางราคา (Price Structure) ระบบการจัดจําหนาย (Place or 

distribution) กิจกรรม การสงเสริมการตลาด (Promotion activities) ซึ่งใชเพื่อสนองความพึงพอใจ

ของผูบริโภค  

   กลาวโดยสรุปไดวาสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix  หรือ 4 Ps) หมายถึง

เครื่องมือที่ธุรกิจตองใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมาย เมื่อทราบความ

ตองการของผูบริโภคแลว เราก็สามารถกําหนดสวนประสมทางการตลาดไดตรงตามความตองการของ
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ผูบริโภค อันจะเปนไปสูการซื้อและความพึงพอใจตามมาภายหลัง(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.2543: 

26 )  

   ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ โดยมี

รายละเอียดเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดที่สําคัญๆ ดังนี้  

 

   สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เปนเครื่องมือที่ประกอบดวยสิ่ง

ตางๆ ดังตอไปนี้  
   1. ผลิตภัณฑ (Product)  
    ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่นําเสนอแกตลาดเพื่อใหเกิด ความสนใจ ความ

ตองการ เปนกรรมสิทธิ์ การใช การบริโภค หรือความสามารถสนองความตองการใหเกิดความพึง

พอใจ ผลิตภัณฑประกอบดวยสินคาและบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2535)  

   ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายใหกับลูกคาเพื่อเรียกรองความสนใจ ความ

เปนเจาของหรือเพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวย ตัวสินคา บริการ ตรา สัญลักษณ รูปแบบ 

คุณภาพ หีบหอ และประโยชนที่จะนําซึ่งความพึงพอใจแกผูใช (ศิริ ภูพงษวัฒนา. 2533)  

   ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ

ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย สิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุ

ภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ 

สถานที่บุคคลหรือความคิด (Walker; & Stanton. 2001: G-9)  

   ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวคนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา 

บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน(Utility) มีคุณคา (Value) 

ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตอง

พยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2546: 53) 

   1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และ (หรือ) ความแตกตาง

ทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) 

   1.2 องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชน 

พื้นฐาน รูปลักษณ คณุภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 

   1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ

ผลิตภัณฑของบริษัท เพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
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   1.4  การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม

และปรับปรุงใหดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น 

   1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ 

(Product Line)    

       ดังนั้นจากความหมายของผลิตภัณฑที่กลาวมาพอสรุปไดวา ผลิตภัณฑ (Product) 

หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความ

พึงพอใจ ประกอบดวย สิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา 

บริการ และชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่บุคคลหรือความคิด 

(Walker; & Stanton. 2001: G-9)  

 
              องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product component) และ องคประกอบของ
ผลิตภัณฑ 5 ระดับ (Five Product levels) 

   คอทเลอร (Kotler. 2000 : 395 อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2543 : 15-16) ไดให

ความหมายขององคประกอบของผลิตภัณฑ (Product component)ไววาองคประกอบของผลิตภัณฑ  

(Product component) ประกอบดวย 

    องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product component) หมายถึง การพิจารณาถึง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑที่สามารถจูงใจตลาดได โดยถือเกณฑคุณสมบัติ 4 ประการ  

      1. ความสามารถจูงใจของสิ่งที่นําเสนอตอตลาด (Attractiveness of the market 

offering) ผลิตภัณฑจะตองสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาเหนือกวาคูแขงขัน 

      2. รูปลักษณะ (Features) และคุณภาพผลิตภัณฑ (Product quality) ลักษณะ

ผลิตภัณฑจะ ตองตอบสนองความจําเปนและความตองการของลกูคาไดเปนอยางดีตลอดจนคุณภาพ

ผลิตภัณฑ ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีกวาคูแขงขัน   

      3. สวนประสมบริการและคุณภาพบริการ (Service mix and quality) ปจจัยที่ใหการ

สนับ สนุน (Supporting elements) นอกจากคํานึงรูปลักษณะของผลิตภัณฑแลว นักการตลาด

จะตองคํา นึงวาจะจัดบริการเสริมอะไรใหกับลูกคาไดบาง 

      4. ราคาซึ่งถือเกณฑคุณคา (Value-base prices) ในการตั้งราคานั้นจะตองยึดถือคุณคา

การรับรูผลิตภัณฑ (Perceived value) เพราะเปนสิ่งจําเปนที่นักการตลาดจะตองสรางมูลคา (Value 

added) ใหกับผลิตภัณฑ   
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  องคประกอบของผลิตภัณฑ 5 ระดับ (Five Product levels) 
  คอทเลอร (Kotler. 2000: 395 อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2543: 15-16) ได

ใหความหมายขององคประกอบของผลิตภัณฑ 5 ระดับ (Five Product levels) ไววา องคประกอบ

ของผลิตภัณฑ 5 ระดับ (Five Product levels) ประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงองคประกอบผลิตภัณฑ 5 ระดับ  

 

คอทเลอร (Kotler. 2000 : 395 อางใน ศริิวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2543 : 17) 

 

1. ผลิตภัณฑหลัก (Core product ) ประโยชนหลัก(Core Benefit) หมายถึง ประโยชน

สําคัญของผลิตภัณฑ ที่ผูผลิตเสนอขายใหกับผูบริโภค (ที่ผูบริโภคไดรับจากผลิตภัณฑ นั้น) ซึ่งอาจ

เปนเรื่องของ ประโยชนใชสอย การแกปญหาใหลูกคา การขายความปลอดภัย ความสะดวก สบาย 

การประหยัด  

2. รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible product) หรือผลิตภัณฑพื้นฐาน (Basic product) 

หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ผูบริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรูได ซึ่งเปนสวนที่เสริมผลิตภัณฑใหทํา

หนาที่สมบูรณขึ้นซึ่งประกอบดวย (1) คุณภาพ (Quality) ของผลิตภัณฑ (2) รูปรางลักษณะ  

(Feature) (3) รูปแบบ(Style) (4) การบรรจุภัณฑ (Packaging) (5) ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ (Other 

physical product)  
3. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ผู

ซื้อคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา การเสนอผลิตภัณฑที่คาดหวังจะคํานึง 

ถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก (Customer’s satisfaction) เชน ความสะดวก ความรวดเร็ว 

ประหยัดคาใชจาย มีรายการชิงโชคใหกับผูบริโภค 

4. ผลิตภัณฑควบ (Augmented product) หมายถึง ผลประโยชนเพิ่มเติม หรือบริการที่ผูซื้อ

จะไดรับควบคูกับการซื้อสินคา ประกอบดวย บริการกอนและหลังการขาย สวนใหญบริษัทจะจัด
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ผลิตภัณฑควบโดยมอบใหคนกลางในรูปแบบตางๆ ดังนี้ (1) การติดตั้ง (Installation) (2) การขนสง

(Transportation) (3) การรับประกัน (Insurance) (4) การใหสินเชื่อ (Credit) (5) การใหบริการอื่นๆ  

(Service) เชน การจัดแสดงสินคาใหกับคนกลางและมีบริการขนสงผลิตภัณฑโดยรถของทางบริษัท 

5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Potential product) หมายถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑใหม

ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อสนองความตองการของลกูคาในอนาคต  
ลักษณะของผลิตภัณฑ (Product Hierachy)  
ลักษณะของผลิตภัณฑ (Product Hierachy) เปนการจําแนกลักษณะผลิตภัณฑตาม

ประโยชนที่สินคาจะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยจะเริ่มจากประโยชนพื้นฐาน

จนถึงประโยชนเฉพาะ สามารถจําแนกลักษณะของผลิตภัณฑออกเปน 7 ระดับ ดังนี้ 

1.  ประโยชนหลักของผลิตภัณฑ (Need Family) หมายถึง ประโยชนพื้นฐานของ

ตระกูลผลิตภัณฑ ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

2. ตระกูลผลิตภัณฑ (Product Family) หมายถึง ระดับช้ันของผลิตภัณฑทั้งหมดที่

สามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของผูบริโภคได ไมวาจะมากหรือนอย  

3. ระดับช้ันของผลิตภัณฑ (Product Class) หมายถึง กลุมของผลิตภัณฑภายใน

ตระกูลผลิตภัณฑซึ่งทําหนาที่เฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง 

4. สายผลิตภัณฑ (Product Line) หมายถึง การจัดกลุมของผลิตภัณฑที่มีความสัมพั

ฯธกันอยางใกลชิดประกอบดวย (1) มีลักษณะคลายคลึงกัน (2) มีการใชงานคลายคลึงกัน (3) ขายให

ลูกคากลุมเดียวกัน (4) มีชองทางการจัดจําหนายเหมือนกัน (5) มีขอบเขตราคาใกลเคียงกัน หรือเปน

ผลิตภัณฑภายในระดับช้ันของผลิตภัณฑที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน ในแงของการใชรวมกัน การทํา

หนาที่คลายกัน การขายใหลูกคากลุมเดียวกัน การจัดจําหนายโดยใชโครงสรางการจัดจําหนายอยาง

เดียวกัน หรืออยูภายในชวงราคาที่กําหนดไว  

5. ชนิดของผลิตภัณฑ (Product Type หรือ Categories) หมายถึง รายการ

ผลิตภัณฑทั้งหลายที่อยูภายในสายผลิตภัณฑ ซึ่งแสดงถึงลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะ

ของผลิตภัณฑ 

         6. ตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ (Name) คํา (Term) สัญลักษณ (Symbol) การ

ออก แบบ (Design) หรือสวนประสมของสิ่งดังกลาวเพื่อระบุถึงสินคาและบริการของผูขายรายใดราย

หนึ่งหรือกลุมของผูขาย เพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกตางจากคูแขงขัน (Kotler and Amstrong. 1966 : 

g.1) หรือรวมสิ่งที่กลาวทั้งหมดไวดวยกัน ความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ ภาพพจนของตราสินคา 

ชื่อเสียงของผูผลิตและผูจําหนาย เพื่อใหรูวาสินคาหรือบริการเปนของผูขายรายใดหรือกลุมผูขายใด 

เพื่อใหแตกตางจากคูแขงขัน  
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        7. รายการผลิตภัณฑ (Product Item) หมายถงึ ลกัษณะหนวยทีแ่ตกตางกนัภายใน

ตราสินคาหรือภายในสายผลิตภัณฑในแงของ ขนาด รูปราง หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ อยางใดอยางหนึ่ง 

  ดังนั้น นกัการตลาดจึงตองคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑที่เสนอขาย 

ผลิตภัณฑทุกชนิดตองมีองคประกอบคือ ผลิตภัณฑหลกัและรูปลักษณของผลิตภัณฑ เปนอยางนอย 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2543.: 18) 

  จากความหมายของผลิตภัณฑดังกลาวขางตน พอสรปุไดวาผลิตภัณฑ (Product) 

หมายถงึ ส่ิงใดๆ ที่นาํออกสูตลาดเพื่อ การรูจัก การเปนเจาของ การใชหรือการบริโภค และสามารถ

ตอบสนองความจําเปนและความตองการของตลาดได ผลิตภัณฑประกอบดวย (1) ผลิตภัณฑที่มี

ตัวตน (Tangible goods) (2) ผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน (Intangible goods) เพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคโดยที่ผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2543 : 1)     

    
2. ราคา (Price)  
ราคา (Price)  หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน (Etzel, Walker and Stanton. 1997: 

G-11  อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน  และคณะ. 2546: 53 ) 

ราคา (Price) เปนจํานวนเงินที่บุคคลจายเพื่อซื้อสินคาหรือบริการซึ่งแสดงเปนมูลคา 

(Value) ที่ผูบริโภคจายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนที่ไดรับจากการใชสินคาหรือบริการ (Kloter 

and Armstrong. 1999: G7 อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2543: 189) 

มูลคา (Value) คือ การรับรูของลูกคาจากการเปรียบเทียบระหวางคุณภาพของสินคาหรือ

บริการกับสินคานั้น (Boon and Kurtz. 1998 : G-11 อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.  

2543: 190) 

ศิริ ภูพงษวัฒนา. (2533) กลาวา ราคา (Price) คือ จํานวนเงินที่เราตองใชในการแลก 

เปลี่ยนกับสินคาหรือบริการที่เราตองการ ราคาเปนตัวกําหนดความพอใจในการซื้อขายเปนมูลคาของ

สินคาหรือบริการ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.(2543: 190) กลาววา มูลคาของสินคาและบริการโดยพิจารณา 

จากอรรถประโยชนและความพึงพอใจในตัวสินคา และ (หรือ) คานิยมของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งถา

ผลิตภัณฑมีอรรถประโยชนสูงจะทําใหผลิตภัณฑนั้นมีคุณคาในสายตาของลูกคา มูลคาผลิตภัณฑที่

สงมอบใหกับลูกคาตองสูงเกินกวาตนทุนผูซื้อ ตนทุนของผูซื้อคือราคาสินคา (Price) นั่นเอง  

จิตรา เพชรวงค. (2536) กลาววา สําหรับธุรกิจแลวการกําหนดราคาก็เพื่อตองการใหไดกําไร

สูงสุด (Maximize Profit) แตโดยทั่วไปเราไมอาจสามารถทําไดตามที่เราตองการ ดังนั้นจึงตองกําหนด

วัตถุประสงคในการตั้งราคาเสียกอน วัตถุประสงคโดยทั่วไปในการกําหนดราคาไดแก  
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1. การกําหนดราคาเพื่อเจาะตลาดหรือสวนครองตลาดเปนการกําหนดราคาไวต่ํา โดย

หวังครองครองตลาดสวนใหญ 

2. การกําหนดราคาเพื่อตักตวงกําไรในระยะแรก เปนการกําหนดราคาสินคาไวสูงมาก 

โดยที่จะตองสรางภาพพจนของสินคาวาเปนสินคาคุณภาพดี  

3. การกําหนดราคาเพื่อตองการเงนิลงทนุคืนโดยเร็ว เปนการกําหนดราคาสินคาใหสงู 

เชนกนั 

4. การกําหนดราคาเพื่อใหไดกําไรตามเปาหมาย เปนการกําหนดราคาเพื่อใหได

ผลตอบแทนในระดับที่พอใจ 

5. การกําหนดราคาเพื่อสงเสริมการจําหนาย เชน การตั้งราคาสินคาชนิดหนึ่งไวต่ํา และ

โฆษณาวาลดราคาสินคา เมื่อลูกคาเขามาในรานก็หวังวาลูกคาจะซื้อสินคาชนิดอ่ืน ที่ไมไดลดราคา

ติดมือไปดวย  

ธงชัย สันติวงษ. (2533) กลาววา อยางไรก็ตามถึงแมวาธุรกิจจะไดกําหนดวัตถุประสงคใน

การตั้งราคาไวแลว แตธุรกิจจะตองไมลืมวายังมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตั้งราคาอีก 2 ปจจัย คือ 

(1.) ปจจัยภายนอก นั่นคือ ความตองการการแขงขัน ระดับคุณภาพของสินคาในสาย ตา

ผูบริโภค พอคาคนกลาง ผูจําหนายวัตถุดิบ รัฐบาล สภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับศีล ธรรม

ตางๆ   

(2.) ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยที่เกี่ยวของกับองคการ ตนทุน ภาพพจน ความแตกตาง

ของผลิตภัณฑและสวนประสมทางการตลาด  

 ดังนั้นความสําคัญของราคา การเลือกวัตถุประสงคในการตั้งราคามีหลายประการ กิจการ

จะตองเลือกและกําหนดวัตถุประสงคในการตั้งราคาใหชัดเจน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่ว

กัน วัตถุประสงคดังกลาวอาจมุงที่ รายได กําไร ยอดขาย การแขงขันหรือสังคม วัตถุประสงคในการตั้ง

ราคาจะตองสอดคลองกับเปาหมายขององคการ ตลอดทั้งวัตถุประสงคดานการตลาดอื่นๆ ดวย (ศิริ 

วรรณ เสรีรัตน. 2546 : 455)    

 
 3. การจัดจําหนาย (Place or Distribution) 
 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution หรือ Distribution Channel หรือ 

Marketing Channel ) หมายถึง กระบวนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใช 

ซึ่งอาจมีหลายขั้นตอนและตองอาศัยความรวมมือจากหลายบริษัท ( Bovee, Houston; & Thill.1995 

: G-4)  หรือเปนองคกรที่เกี่ยวของกันซึ่งชวยนําผลิตภัณฑหรือบริการไปยังผูบริโภค ผูใชอุตสาหกรรม

หรือหนวยธุรกิจ เพื่อการใชหรือการบริโภคหรือชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง กลไกที่เกี่ยวกับการ
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ทําใหสินคาไหลผานมือจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ในชองทางตางๆ เหลานี้ ประกอบดวยสถาบันกลาง

ตางๆ เชน  ผูคาสง  ผูคาปลีก  ซึ่งทําหนาที่ ในการเคลื่อนยายสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภค  

(ธงชัย สันติวงษ. 2533) 

 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง กลุมขององคการซึ่งเกี่ยว ของ

กับข้ันตอนที่ทําใหผลิตภัณฑหรือบริการเปนที่หางายสําหรับการใชหรือบริโภค (Kotler.2003: 505) 

การจัดจําหนาย (Place or Distribution) หมายถึง กิจกรรมซึ่งทําใหผลิตภัณฑเปนที่หางาย

สําหรับลูกคาเมื่อเขาตองการซื้อ ไมวาเมื่อใดและท่ีไหนก็ตาม (Etzel, Walker; & Stanton.200: 393 

อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรรีรัตน และคณะ. 2543: 496)  

 สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคาประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บ

รักษา สินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 

3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑ

และ (หรือ) กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบการจัดจําหนายนั้นจะประกอบไป

ดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช ชองทางตรง (Direct Channel) 

จากผูผลิต (Producer) ผานคนกลาง (Middleman) ไปยังผูบริโภค (Consumer) หรือผูใชทาง

อุตสาหกรรม  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงความหมายของชองทางการจัดจําหนาย 

 

      3.2  การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) หมายถึง กิจกรรม

ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม การ

กระจายตัวสินคา จึงประกอบดวยงานที่สําคัญตอไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541:35-36) 

        (1) การขนสง (Transportation)  

        (2) การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing)  

        (3) การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management)  

  

ผูผลิต  คนกลาง ผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม
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  ดังนั้นการจัดจําหนายขางตน พอจะสรุปไดวา กิจกรรมซึ่งทําใหผลิตภัณฑเปนที่หางาย

สําหรับลูกคาเมื่อเขาตองการซื้อ ไมวาเมื่อไรและที่ไหนก็ตาม การจัดจําหนายที่อํานวยความสะดวกแก

ลูกคาทางดานตางๆ คือ ทําใหผูบริโภคไดประโยชนจากการซื้อสินคาและเปนเจาของสินคา

(Possession utility) ชวยอํานวยความสะดวกดานสถานที่ (Place utility) ชวยสรางอรรถประโยชน

ดานเวลา (Time utility) โดยมีสินคาพรอมทุกเวลาที่ลูกคาตองการ รวมทั้งทําใหลูกคาไดรับสินคาที่

ถูกตองตรงกับความตองการ และมีโอกาสเลือกสินคาไดหลายรูปแบบ (Form utility) (Etzel, Walker 

and Stanton.2001: 393 อางอิงจาก  ศิริวรรณ เสรรีรัตน และคณะ. 2543: 496) 

 
4. การสงเสริมการตลาด ( Promotion)  
การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อ

สรางความเชื่อถือ เพื่อสรางทัศนคติที่ดี เพื่อแจงขาว เพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ เพื่อเตือนความ

ทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อถือ หรือ พฤติกรรมการซื้อ (Etzel, 

Walker & Stanton. 1997 : G-12) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผู

ซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ ( McCarthy and Perreault.1990: 730 อางจาก ศิริ วรรณ  

เสรรีรัตน. 2540 : 5) 

  การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การประสานของผูขายในการพยายามใชความคิด

สรางสรรค เพื่อแจงขอมูลและจูงใจ เพื่อขายสินคาและบริการหรือสงเสริมความคิด (Belch and 

Belch.1990 : 6 อางจาก ศิริวรรณ  เสรรีรัตน. 2540 : 5  )  

  ซึ่งจากความหมายของคําวา “ การสงเสริมการตลาด ” ตามที่กลาวมานั้นพอสรุปไดวา

สาเหตุที่ตองทําการสงเสริมการตลาด เพราะเนื่องจากธุรกิจตองการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

ความคิดของผูบริโภคหรือเพื่อเสริมพฤติกรรมที่ผูบริโภคที่เปนอยูมิใหเปลี่ยนแปลงโดยเครื่องมือการจัด

สวนประสมของการสงเสริมการตลาดจะประกอบไปดวย ปจจัยที่สําคัญ 4 ประการ สําหรับการ ตลาด 

คือ (อางจาก จิตรา เพชรวงศ. 2536)  

4.1 การโฆษณา (Advertising) AMERICAN MARKETING ASSOCIATION หรือ AMA 

ได ใหความหมายวา “ เปนกิจกรรมสื่อสารใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวของกับการเสนอ และ/หรือ สง เสริมความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ สินคา บริการหรือความคิด โดยมีผูอุปถัมภและผานสื่อที่ไมใชบุคคลโดยมีคาใชจาย

เกี่ยวของดวย ” การโฆษณาเกิดข้ึนไดหลายรูปแบบ สื่อที่ใชในการโฆษณาเปนสื่อมวลชนตางๆ เชน 

โทร ทัศน วิทยุ หนังสือตางๆ  
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4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง วิธีการเสนอสินคา โดยวิธี

พบปะลูกคาตัวตอตัว และมีการเจรจาพูดระหวางกัน ทั้งนี้การเจรจาเพื่อการขายนั้น จะกระทํากับคน

บางคน หรือจะกระทําพรอมกับกลุมผูที่อาจจะเปนลูกคา หรือผูซื้อคร้ังละหลายคนก็ได โดยมี

วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายเพื่อตองการจะขายสินคานั่นเอง 

4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) AMA กลาวไววา  “ เปนกิจกรรมที่กระตุน

เรงรัดใหเกิดการซื้อเร็วขึ้น การกระตุนเพื่อใหตัวแทนจําหนายขายผลิตภัณฑไดมากขึ้น แตในขณะ 

เดียวกันทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจเร็วขึ้น ผลิตภัณฑมีความจูงใจมากข้ึนในสายตาของผูบริโภค

ไมเกี่ยวของกับการจางพนักงานขาย การโฆษณาหรือการเผยแพรใดๆ ทั้งสิ้น ”  

การสงเสริมการขายประกอบดวย การแสดงสินคา การวางสินคาเพื่อเสนอขาย และการ

จัดนิทรรศการแสดงตางๆ การใหสวนลดสินคา เปนตน    

4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations หรือ PR) 

หมายถึง การกระตุนใหเกิดการเสนอซื้อผลิตภัณฑของธุรกิจ โดยองคการใดองคการหนึ่ง เชน วิทยุ 

หนังสือพิมพ หรือโทรศัพท โดยบริษัทเจาของผลิตภัณฑไมเสียคาใชจายใดๆ จากการเสนอขาวนี้ 

เนื่องจากบริษัทและผลิตภัณฑของบริษัท ยอมเปนที่สนใจแกบุคคลในสังคมซึ่งหนวยราชการหรือ

ส่ือมวลชน ถือวาจะตองใหขาวธุรกิจแกประชาชนที่สนใจไดทราบ  

 

จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ลักษณะสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) (1) 

เปนปจจัยทางการตลาด (เครื่องมือทางการตลาด) ที่ธุรกิจควบคุมได (2) ตองใชรวมกันทั้ง 4 เครื่อง 

มือ (3) มีวัตถุประสงคเพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย (ลูกคา) ใหเกิดความพึงพอใจ  

(4) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการ

สงเสริมการตลาด (Promotion) (Stanton and Futrell. 1987: 57  อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรรัตน. 

2540: 4)   
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สวนประสมการตลาด (Marketing mix) 
 

ผลิตภัณฑ (Product) 

1. คุณภาพสินคา (Quality) 
2. ลักษณะ (Feature) 

3. สินคาใหเลือก (Product variety) 

4. การออกแบบ (Design) 

5. ราคาสินคา (Price)  

6. ตราสินคา (Brand name) 

7. การบรรจุหีบหอ (Packaging) 

8. ขนาด (Sizes) 

9. บริการ (Services) 

10. การรับประกัน (Warranties) 

11. การรับคืน (Returns) 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 
ตลาดเปาหมาย 
(Target Market) 

(ความตองการและพฤติกรรม  

ของผูบริโภคที่เปนเปาหมาย) 

 

 

 

 

ราคา (Price) 

1. ราคาสินคาในรายการ (List  

price) 

 2. สวนลด (Discounts) 

 3. สวนยอมให (Allowances) 

 4. ระยะเวลาการชําระเงิน 

 (Payment period) 

 5. ระยะเวลาการใหสินเชื่อ  

    (Credit terms)  

ฯลฯ 

 

 
 

การจัดจําหนาย (Place) 

1. ชองทาง (Channels) 

 - การเลือกคนกลาง(Assortment) 

  - การครอบคลุม (Coverage) 

  - ทําเลที่ตั้ง (Locations) 

2. การสนับสนุนการกระจายตัว 

 - สินคาสูตลาด (Market logistics) 

  - สินคาคงคลัง (Inventory) 

  - ขนสง (Transportation) 

  - การคลังสินคา (Warehousing) 

ฯลฯ 
 

การสงเสริมการตลาด     
(Promotion) 

1. การโฆษณา (Advertising) 

2. การขายโดยใชพนักงานขาย 

(Personal selling) หรือ การใช

พนักงานขาย (Sale Force) 

3. การสงเสริมการขาย (Sale 

   promotion) 

4. การใหขาวและการประชาสัม   

พันธ (Publicity and Public  

Relation) 

 5. การตลาดทางตรง (Direct 

    Marketing) และการตลาด   

    เชื่อม ตรง (Online marketing) 

ฯลฯ 

 

ภาพประกอบ 5  แสดงสวนประสมทางการตลาด 

 

        ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2546: 52) การบริหารการตลาดยุคใหม (ปรับปรุงจาก Kotler. 2003 : 16) 



38 

 

 

ตามแนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ที่กลาวมาทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา    

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสง 

เสริมการตลาด 

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ซึ่งประกอบดวย 

  (1) วัตถุประสงคในการซื้อ 

     (2) ประโยชนการใชที่ตองการ 

 (3) ตรา(ยี่หอ) ผลิตภัณฑที่ซื้อ 

 (4) ลักษณะการซื้อ  

   (5) เจตนาซื้อซํ้า       

(6) การแนะนําผูอ่ืน 

 

งานวิจัยนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและตัวแปรที่มีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด เพราะวา เปนสวนประกอบที่สําคัญ

ของกลยุทธการตลาด 4 ประการ ประกอบดวย (1) ผลิตภัณฑ(Product) (2) ราคา(Price)  (3)การจัด

จําหนาย (Place) และ (4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่ธุรกิจตองใชรวมกันเพื่อตอบสนอง

ความตองการของตลาดเปาหมาย (Bovee, Houston; & Thill . 1995: G-8) 
   

แนวคิดและทฤษฏีดานประชากรศาสตร 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2539: 41 - 42) กลาววา ลักษณะดานประชากรศาสตร 

ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้เปน

เกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะดานประชากรศาสตร เปนลักษณะที่สําคัญและสถิติที่

วดัไดของประชากรที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒน 

ธรรมชวยอธิบายถึง ความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายเทานั้น ขอมูลดานประชากรศาสตรจะ

สามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายรวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปร

อ่ืนตัวแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้ 

 1. เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญเชนกัน นักการตลาดควรตองศึกษา

ตัวแปรตัวนี้อยางรอบคอบ เพราะในปจจุบันนี้ตัวแปรทางดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการ

บริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรีทํางานมีมากขึ้น 

 2. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่มี

อายุแตกตาง นกัการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศึกษาศาสตรที่แตกตาง
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ของสวนตลาด นักการตลาดไดคนหาความตองการของสวนตลาดสวนเล็ก (Niche market) โดยมุง

ความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น 

 3. รายได การศึกษา อาชีพ และสถานะภาพ (Income, Education Occupation and 

Status) เปนตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มี

ความร่ํารวยแตอยางไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดปานกลาง และมีรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาด

ใหญปญหาสําคัญในการแบงสวนตลาด โดยถือเกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้การมี

หรือไมมี ความสามารถในการจายสินคา ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินคาที่แทจริง อาจถือเกณฑ  

รูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดจะเปนตัวแปรที่ใชบอยมาก 

นักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายได รวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออ่ืนๆ เพื่อใหการ

กําหนดตลาดเปาหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เชน กลุมรายไดสูงที่มีอายุตางๆ ถือวาใชเกณฑรายไดรวมกับ

เกณฑอายุ เปนเกณฑที่นิยมใชกันมากขึ้น เกณฑรายไดอาจจะเกี่ยวของกับเกณฑอายุและอาชีพ

รวมกัน 

 4. ลักษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะครอบครัวเปน

เปาหมายที่สําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญยิ่งขึ้นใน

สวนที่เกี่ยวกับหนวยผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช

สินคาใดสินคาหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะดานประชากรศาสตร และโครงสรางดานสื่อ

ที่จะเกี่ยวของกับผูตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อชวยในการพัฒนากลยุทธการตลาดใหเหมาะสม 

 ชุดาภา ปุณณะหิตานนท ( 2541: 15 - 16) ไดกลาวถึงแนวคิดทฤษฏีดานประชากรศา สตร 

เช่ือวาคนที่มีปจจัยดานประชาศาสตรที่แตกตางกันมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไป ซึ่งการสื่อสารก็จัดเปน

พฤติกรรมสําคัญอยางหนึ่งของมนุษย ดังนั้นนักวิชาการสื่อสารบางกลุมเชื่อวา บุคคลที่อยูในแตละ

กลุมประชากรยอมจะมีกิจกรรมและการดําเนินชีวิต ตลอดจนการมีเวลาวางตางกัน จากผลการ วิจัยที่

ผานมาพบวาปจจัยดานประชากรศาสตรตางๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับสารจาก

ส่ือมวลชน ดังนี้คือ 

   1. เพศ พบวามีความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชาย คือเพศหญิงใชเวลาในการดู

โทรทัศนและฟงวิทยุมากกวาเพศชาย โดยนิยมดูรายการละคร ในขณะที่เพศชายนิยมอาน

หนังสือพิมพมากกวา หากดูโทรทัศนเพศชายมักนิยมดูรายการขาวและกีฬา 

   2. อาย ุพบวาในวัยเด็กจะดูโทรทัศนและฟงวิทยุมากกวาสื่ออ่ืนๆ และจะใชส่ือเพื่อความ

บันเทิง เชน การตูน เพลง วัยรุนและวัยหนุมสาวจะใชสื่อเพื่อความบันเทิงโดยจะฟงเพลงตามสมัย 

นิยมมากกวาดูโทรทัศนมากพอๆกัน แตเมื่อถึงชวงอายุ 40 ปขึ้นไป ปริมาณการอานหนังสือพิมพจะ

ลดลง และเมื่อถึงวัยเกษียณอายุทํางาน 55-60 ป ปริมาณการดูโทรทัศนจะเพิ่มข้ึน 
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    3. การศึกษา พบวา การศึกษามีความสัมพันธคอนขางสูงกับตัวแปรซึ่งเกี่ยวกับการรับ

สารซึ่งคอมสต็อกและคณะอธิบายวา การเลือกเปดรับส่ือมวลชน และระดับการศึกษามีความสัมพันธ

กันในทางบวกกับการเปดรับขาวสารและเรื่องเกี่ยวกับสาธารณชน และมีความสัมพันธในทางลบกบั

การเปดรับเนื้อหาดานบันเทิงจากสื่อ  ลาซารเฟลดและเคนเดิล พบวา คนที่มีการศึกษานอยฟงวิทยุ

มากกวาคนที่การศึกษาสูง ลิงคและฮอฟพบวา ผูรับสารที่มีการศึกษาสูงใชเวลากับส่ือส่ิงพิมพมากกวา

ผูที่มีการศึกษาต่ํา 

    4. รายได พบวา มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือมวลชน โดยชแรมมและไวทพบวา ผูมี

รายไดสูงมักนิยมเปดรับส่ือส่ิงพิมพและเนื้อหาที่คอนขางหนัก ไมคอยสนใจเนื้อหาดานบันเทิง แมค

เนลลี่ และคณะพบวา คนที่มีฐานะดีและมีการศึกษาพบวา คนที่มีฐานะดีและมีการศึกษาสูงเปนกลุม

คนที่ไดรับเนื้อหาสาระจากสื่อมวลชนมากที่สุด 

    คนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกนัจะมีลักษณะทางจิตวทิยาตางกนั  

(ปรมะ สตะเวทิน. 2533: 112) โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี ้

    1. อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่

อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะ

คนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มี

อายุนอย เนื่องมากจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็ตางกัน คนที่มี

อายุมากมักจะใชส่ือเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง 

    2. เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน คือ

เพศหญิงมีแนวโนม มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมี

ความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการที่จะสรางความสัม 

พันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตก 

ตางกันอยางมากในเรื่องความคดิ คานิยมและทัศนคติทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาท

และกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 

    3. การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน

คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและ

เขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี

การศึกษาต่ํามักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะ

ใชส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อ

ส่ิงพิมพมากกวาประเภทอื่น 
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   4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพทางสังคมของ

บุคคล มีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสารเพราะแตละคนมีวัฒนธรรม

ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน 

   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีดานประชากรศาสตรของผูบริโภคมาเปน

แนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย กําหนดตัวแปรอิสระ การวางแบบสอบถาม และการ

อภิปรายผลวิจัยตอไป 

 

แนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
 ความหมายของสิ่งแวดลอม 
 คําวา สิ่งแวดลอม (Environment) มีผูใหความหมายไวดังนี้  

 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2535: 8) ใหคําจํากัดความวา ส่ิงแวดลอม หมายถึง ทุก

สิ่งที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรม (จับตองและมองเห็นได) และ

นามธรรม(วัฒนธรรมความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกันเปนปจจัยในการเกื้อหนุนเกี่ยวของกันและกัน

ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงไมได สิ่งแวดลอม

เปนวงจรและวัฎจักรที่เกี่ยวของกันทั้งระบบ 

  จารุณี บุญนิพัทธ (2539: 9) ใหคําจํากัดความวาสิ่งแวดลอม หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่อยูรอบตัว

มนุษย ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก น้ํา อากาศ ฯลฯ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ที่มีผลเชื่อมโยงกับ

มนุษยทั้งที่ใหคุณและใหโทษ 

  เกษม จันทรแกว และคณะ. (2541: 1-3) กลาวสรุปไววา สิ่งแวดลอมนั้นเปนทุกสิ่งทุกอยาง

บนพื้นโลก (อาจรวมไปทั้งจักรวาล) เปนทั้ง ของแข็ง ของเหลว กาซ (ทั้งเปนพิษและไมเปนพิษ) สภาวะ

ทางฟสิกส (เสียงความสั่นสะเทือน แสง ความรอน) ตนไม สัตว มนุษย ดิน หิน แร อากาศ วัตถุธาตุ 

ส่ิงกอสราง บานเรือน ถนน โรงเรียน วัด เมืองชุมชน วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ หรือกลาว

อีกในหนึ่งไดวา สิ่งแวดลอม อาจเปนสิ่งที่ใหคุณและโทษตอมนุษยหรือส่ิงมีชีวิตอื่นๆ เปนสิ่งซึ่ง

สามารถสัมผัสดวยอาการทั้งหาได หรืออาจเปนทรัพยากรหรือไมใชทรัพยากรก็ได  

   ดังนั้น จากความหมายของสิ่งแวดลอม ที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ส่ิงแวดลอม หมายถึง

ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม (จับตอง 

มอง เห็นได และมองเห็นไมได) และมีผลเชื่อมโยงกับมนุษยประกอบดวยสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น เชน โบราณสถาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ ( อางใน อารยา 

บูรณะกูล. 2545 : 37 ) 
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 สินคาเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม(Green Product) 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สิ่งแวดลอม. 2357 เอกสารประกอบการสัมนาการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศไทย. ครั้งที่ 5 : 2537) ไดใหความหมายของ

ผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม (Green Product) โดยคําจํากัดความขององคกรกรีนพีช (Green 

Peace) ซึ่งเปนองคกรที่ทําหนาที่รณรงคการรักษาสิ่งแวดลอมทั่วโลกไดใหคําจํากัดความของผลิต 

ภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมไว 8 ประการคือ 

  1. เปนสินคาทีผ่ลิตขึ้นมาอยางพอดีกับความตองการของผูบริโภคโดยปราศจากความ

ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย  

 2. เปนสินคาที่ไมปลอยสารเคมีออกสูส่ิงแวดลอมในระหวางการผลิต การใชและการ

จัดการ 

3. เปนสินคาที่สงวน (ประหยัด)ทรัพยากรในระหวาง การผลิต การใชและในการจัดการ 

4. เปนสินคาที่ผลิตจากวัสดุหรือวัตถุดิบที่สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชใหม หรือนํา 

มาเปลี่ยนใหมไดในวิธีการผลิตที่ไมเปนผลเสียตอส่ิงแวดลอม 

5. เปนสินคาที่มีคุณภาพในการใชทดแทนและสามารถนํากลับมาใชไดอีก หรือ มี

คุณภาพในการยอยสลายทางชีวภาพ (ซึ่งไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม) 

6. เปนสินคาที่ใชบรรจุภัณฑนอย หรือใชบรรจุภัณฑที่ไมเปนอันตรายตอการจํากัด 

7. เปนสินคาที่ไมผานการทารุณกรรมสัตวเลี้ยง โดยการนําไปเปนเครื่องมือทดลอง 

วิเคราะห วิจัย หรือเพื่อผลิตสินคา 

8. เปนสินคาที่ไมไดเกิดจากสวนใดสวนหนึ่งของสัตวสงวน  

 พีรนันท บูรณะโสภณ (2538: 19) ไดนิยามศัพทไววา ผลิตภัณฑอนุรักษสิ่งแวดลอม 

หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทําจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุใชแลว โดยผานกระบวนการผลิตที่ไมกอใหเกิด

ผลเสียตอส่ิงแวดลอมหรือกอใหเกิดผลเสียนอยที่สุด ทั้งการนําวัตถุดิบออกจากแหลงผลิต ระหวางการ

ผลิต และหลังจากการผลิต 

 เพ็ญทิพย เหลาบุญเจริญ และคณะ (2539: 16) กลาววา คุณสมบัติสินคาหรือผลิตภัณฑ

ประเภทอนุรักษสิ่งแวดลอม หมายถึง คุณลักษณะของผลิตภัณฑทางดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมที่

สามารถตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภคตลอดจนกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ 

ใหอยูในจิตใจของผูบริโภคได  

จากความหมายของผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมที่กลาวขางตนสรุปไดวา ผลิตภัณฑเพื่อส่ิง 

แวดลอม (Green Products) หมายถึง สินคาที่มีสวนชวยลดมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการใช

ทรัพยากรธรรมชาติใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
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แนวความคิดทางการตลาดที่เกี่ยวกับการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม 
 แนวความคิดที่เกี่ยวของกับการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม คือ แนวคิดดานการตลาดและ

แนวความคิดดานการตลาดเพื่อสังคม 

 

แนวความคิดดานการตลาด (Marketing Concept) 
 คอทเลอร ( Kotler. 1994:18  อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน. รายงานการวิจัยการตลาดเพื่อ

สิ่งแวดลอม. 2538 : 5) กลาวไววา แนวความคิดดานการตลาด (Marketing Concept) เปนแนว 

ความคิดที่ยึดหลักวา ส่ิงสําคัญที่สุดในการบรรลุจุดมุงหมายขององคการ คือ การพิจารณาถึงความ

จําเปนและความตองการของตลาดเปาหมายและสงมอบความพึงพอใจไดอยางมีประสิทธิ ภาพและมี

ประสิทธิผลเหนือคูแขงขัน   

 ดิบบ ( Dibb. 1991: 15 อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน.รายงานการวิจัยการตลาดเพื่อ

ส่ิงแวดลอม. 2538: 6) กลาวไววา นักการตลาดจําเปนตองศึกษาถึง ความตองการและพฤติกรรม

ผูบริโภคที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม ศึกษาปญหาสิ่งแวดลอม ที่ทําใหเกิดปญหากับผูบริโภคแลว คนหาวิธีที่

จะแกไขปญหานั้น จึงถือวาสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค แนวคิดนี้เปนแนวคิดที่ไดรับ

ความนิยมตอจากแนวความคิดดานการผลิต (Production  Concept) แนวคิดดานผลิตภัณฑ 

(Product Concept) แนวคิดดานการขาย(Selling Concept) 

 คอทเลอร (Kotler. 1991: 26  อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน. รายงานการวิจัยการตลาดเพื่อ

ส่ิงแวดลอม. 2538: 6) ไดเสนอไววาแนวความคิดการตลาดเพื่อสังคมใหใชแทนแนวความคิด ทาง

การตลาดเพื่อการกินดีอยูดีของผูบริโภคและสังคมเปนการเปลี่ยนแปลงสูความรับผิดชอบตอสังคม

ของบริษัท 

 ดังนั้นในความคิดนี้ มีความสําคัญตอการนํามาใชของนักการตลาดเพราะถือวาสามารถ

สรางกําไรไดสูงสุดจากความพึงพอใจลูกคา (ศิริวรรณ เสรีรัตน.รายงานการวิจัยการตลาดเพื่อ

ส่ิงแวดลอม. 2538: 6) 

 

แนวความคิดดานการตลาดเพื่อสังคม (The Societal Marketing Concept)  
 คอทเลอร ( Kotler. 1994:18  อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538: 7) กลาวไววา 

แนวความคิดที่ยึดหลักวางานขององคกร คือ การพิจารณา ความจําเปน ความตองการ และความ

สนใจของตลาดเปาหมายการสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เหนือคูแขง ขันโดยยังคงรกัษาการกินดีอยูดีของผูบริโภคและสังคม 
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 สแตนตัน และ ฟวเทิล (Stanton and Futrell. 1997: 15 อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน. 

2538 : 8) ไดกลาววา แนวความคิดดานการตลาดเพื่อสังคม ประกอบดวยการตลาดที่ตองรับผิดชอบ

ตอส่ิง แวดลอม นอกจากจะตองมุงความสําคัญที่ ความตองการและความสนใจของตลาดเปาหมาย 

แลวยังตองรักษาหรืออนุรักษการกินดีอยูดีของผูบริโภค สังคม และความรับผิดชอบตอปญหา

ส่ิงแวดลอมและมวลมนุษยชาติ ทั้งนี้เปนภาระความรับผิดชอบในการแกปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคอยางเดียว  

 แมคแดเนียล และเรแลนดเดอร (McDaniel; & Rylander.1993: 5 อางอิงจาก ศิริวรรณ  

เสรีรัตน.1993: 5) กลาวไววา ป 1990-1999 เปนชวง 10 ป ที่มีการคิดหวงใยโลก เปนชวงที่ปญหา

สิ่งแวดลอม เปนปญหาที่สําคัญที่สุดสําหรับนักการตลาดที่คํานึงถึงผูบริโภค ซึ่งถือวา เปนแนวคิด

การตลาดเพื่อสังคม เรียกวา การตลาดเพื่อโลกสีเขียว (Green Marketing) หมายถึง การใชความ

พยามยามของนักการตลาดที่จะพัฒนากลยุทธ การตลาดโดยมีเปาหมายที่ผูบริโภคซึ่งคํานึงถึง

สิ่งแวดลอม 

 ธงชัย สันติวงษ (2539: 112) ใหคําจํากัดความวา การตลาดสีเขียว (Green Marketing) 

หมายถึง การตลาดยุคเขียวหรือการตลาดยุคใหมที่ตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งสิ่งแวดลอม 

สิทธิมนุษยชนและจริยธรรมในการทําธุรกิจ ซึ่งหมายถึงการไมคากําไรเกินควรและไมหาประโยชน เกิน

เลยดวย 

ศิริวรรณ เสรีรีตน (รายงานการวิจัยการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม. 2538 : 52) ใหคําจํากัดความ

วาการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม หมายถึง เปนแนวความคิดดานการตลาดเพื่อสังคม  

 ดังนั้น จากความหมายของการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอมที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การตลาด 

เพื่อส่ิงแวดลอมหรือตลาดสีเขียว (Green Marketing) หมายถึง กิจกรรมตางๆ ทางการตลาดที่

คํานึงถึงสิ่งแวดลอมและใหความสนใจพฤติกรรมของผูบริโภคที่คํานึงถึงปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อสนอง

ความตองการของผูบริโภคที่จะบริโภคสินคาท่ีไมกระทบตอส่ิงแวดลอมและเพื่อพัฒนาคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมดวย (อารยา บูรณะกูล 2546: 30) 

 

 ขอมูลทั่วไปของผลิตภัณฑไมสังเคราะห  
ผลิตภัณฑไมสังเคราะห หรือวัสดุสังเคราะหเลียนแบบไม, วัสดุทดแทนไม หรือในตลาดวัสดุ

กอสรางเรียกวา “ ไมฝา...หรือไม.... ” แลวตามดวยตราผลิตภัณฑนั้นๆ เชน ไมฝาเฌอรา หรือไมเฌอ

รา ไมฝาคอนวูดหรือไมคอนวูด ไมฝาตราชาง และไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑออกมาหลายรูป แบบเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคและเหมาะกับการนําไปใชทดแทนการใชไมในสวนตางๆ ของ
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งานไดมากขึ้น สามารถนํามาใชตกแตงไดทั้งภายนอกและภายในอาคาร เชน ไมฝา ไมเชิงชาย ไม

ระแนง ไมประดับที่ตองการดัดโคง ไมบัว ไมตกแตงพื้น ฉลุชองลม 

    ลักษณะผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีทั้งที่ เปนลายไมนูน ลายไมแผนเรียบ เลียนแบบไม

ธรรมชาติ สีไมธรรมชาติ สามารถทาสีไดตามผูใชตองการ เปนผลิตภัณฑที่ใชตกแตงภายในและ

ภายนอกอาคาร สําหรับงานวิจัยนี้ รวมเรียกวา “ ผลิตภัณฑไมสังเคราะห ”  

 วัตถุดิบของผลิตภัณฑไมสังเคราะห ผลิตจากเสนใยธรรมชาติ (Cellulose Fiber) ทราย

ละเอียด, ปอรตแลนดซีเมนต, และน้ํา ผสานกับกรรมวิธีการผลิตภายใตเทคโนโลยี่ “ ออโตเคลฟ ” 

Autoclave Technilogy เปนระบบอบไลความชื้นโดยใชความดันและอุณหภูมิสูง (High Temperator 

and pressure) ที่เปนเทคโนโลยี่ชั้นสูงสุด ของการผลิตสินคาไฟเบอรซีเมนต  

คุณสมบัติพิเศษ  ไมยืดและหดตัวเมื่อใชไปเปนเวลานาน (Low Shirk age & Longer 

Lasting) มีความยืดหยุน ไมเปราะหรือแตกงาย (Flexibility & Dura ability) ทนน้ํา ทนความชื้น 

(Water - Resistant) ไมผุกกรอน หรือเปอยยุย (Durability Free from Decay) น้ําหนักเบาวาผนังกอ

อิฐ (Light Weight) กันไฟ เนื่องจากมีคุณสมบัติเปนฉนวนไมติดไฟ( Low Thermal Conductivity and 

Fire-Resistant) ทนปลวก มด มอด แมลงตางๆ (Termite-Free) ไดระดับ ไมบิดงอ (Resilient & 

Unlikely to Wrap) ติดตั้งงาย และรวดเร็ว ประหยัดคาแรงงานกอสราง (Easy and Rapid 

Installation) 

ลักษณะการใชงาน สามารถตอกตะปูได (ทั้งตะปูธรรมดา, ตะปูเกลียว และตะปูระบบนิว

เมตริก) สามรถเลื่อย และไสลบมุม ไดเหมือนไมทุกประการ อีกทั้งสามารถติดตั้งไดทั้งโครงเคราไม 

โครงเคราผนังกออิฐไมฉาบปูน, โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี, บนผนังปูนสําเร็จ 
วิวัฒนาการของธุรกิจ ผลิตภัณฑไมสังเคราะห ในประเทศไทย 
ธุรกิจผลิตภัณฑไมสังเคราะหในประเทศไทย เปดตัวครั้งแรกตั้งแต ป 2539 โดยบริษัทแรกที่

นําผลิตภัณฑนี้ วางตลาดวัสดุการกอสราง คือ กลุมมหพันธ หรือ บริษัท มหพันธไฟเบอรซีเมนต จํากัด 

(มหาชน) เปนผูผลิตกระเบื้องหลังคา ตราหาหวง และผลิตภัณฑไมสังเคราะหภายใตชื่อ ไม “ ตราเฌอ

รา ” และจัดจําหนายผาน บริษัท โอลิมปคกระเบื้องไทย จํากัด กลุมตลาดเปาหมาย กลุมใหญของ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห ก็คือ ตลาดที่นิยมสรางบานที่วัสดุทําผนังดวย “ ไมฝา ” กันอยางแพรหลาย 

เนื่องจากในประเทศไทยเริ่มประสบปญหาการขาดแคลนไมที่นํามาใชเปนวัสดุกอสราง บริษัทฯ ได

ศึกษาวิจัยการใชผลิตภัณฑไมสังเคราะหในตางประเทศ แลวนํามาปรับใชกับกําลังการผลิตที่มีอยู โดย

มีเปาหมายของผลิตภัณฑ คือ เปนผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้น เพื่อทดแทนไมไดอยางสมบูรณ แบบมี

คุณสมบัติใกลเคียงกับไมธรรมชาติ เพื่อลดการตัดไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ (อางใน 

ณัชชา วานิจกูล. 2546 : 31) 
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หลังจากนั้น ในป พ.ศ 2543 ก็มีบริษัทตางๆ ในวงการวัสดุกอสรางไดสงผลิตภัณฑประเภท

เดียวกัน วางสูตลาดกันอีกหลายยี่หอ นั่นคือ ไมฝาตราชาง  ผลิตภัณฑของบริษัท กระเบื้องกระดาษ

ไทย จํากัด (เคร่ือซิเมนตไทย) ,ไมฝาตราคอนวูด ผลิตภัณฑของ บริษัท คอนวูด จํากัด ในเครือบริษัท 

ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ,ไมฝาตราเพชร ผลิตภัณฑของบริษัทกระเบื้องหลังคาตราเพชร 

จํากัด (มหาชน)  

 
          ตลาดของผลิตภณัฑไมสังเคราะห  
 ตลาดผลิตภัณฑไมในปจจุบัน ในป 2551 มีมูลคารวมประมาณ 10,000 ลานบาท หรือ 

30,000 ลานตารางเมตร ซึ่งเปน ไมจริงประมาณ 7,000 ลานบาท และวัสดุทดแทนไมหรือผลิตภัณฑ

ไมสังเคราะหประมาณ 3,000 ลานบาท อยางไรก็ดีในปที่มาแมวาตลาดวัสดุกอสรางโดยรวมจะติดลบ 

โดยตลาดหลงัคาติดลบประมาณ 20% แตไมสังเคราะหก็ยังมีอัตราการเติบโต อยูที่ 8% เนื่องจาก วา

การเติบโตของไมสังเคราะห ถึงจะอางอิงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย แตก็เปนการเขาไปทด แทนตลาดไม

เดิม ไมใชเปนสินคาที่อิงการเติบโตกับบานใหม (ที่มา : ผูจัดการายสัปดาห 14 เมษายน 2551) สวน

แบงการตลาดสําหรับผลิตภัณฑไมสังเคราะหในปที่ผานมา มีดังนี้ 

  ผลิตภัณฑไมสังเคราะห ตราคอนวูด (CONWOOD)    มีสวนแบงการตลาดประมาณ 9.8%  

  ผลิตภัณฑไมสังเคราะห ตราชาง (สมารทวูด ตราชาง) มีสวนแบงการตลาดประมาณ 20%  

 ผลิตภัณฑไมสังเคราะห ตราเพชร มีสวนแบงการตลาดประมาณ 19%  

 ผลิตภัณฑไมสังเคราะห ตราเฌอร (Shera เปนผูนําตลาดมีสวนแบงการตลาดประมาณ 50%  

(ที่มา : www.bangkokbiznews.com/2008/01/23/ )  

 
         ผูผลิตผลิตภัณฑไมสังเคราะห รายใหญในตลาด 4 ราย ไดแก  

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห “ ตราคอนวูด ” ผูประกอบการผลิตและจําหนาย บริษทั คอนวูด 

จํากัด ในเครือบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)   

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห “ ตราชาง (สมารทวูด ตราชาง)” ผูประกอบการผลิตและจําหนาย 

บริษัท กระเบือ้งกระดาษไทย จํากัด (เครือ่ซิเมนตไทย)   

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห “ ตราเฌอรา” ผูประกอบการผลติและจําหนาย บริษทั มหพนัธไฟ

เบอรซีเมนต จาํกัด (มหาชน)  

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห “ ตราเพชร ”  ผูประกอบการผลติและจําหนาย  บริษทักระเบื้อง

หลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)  
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การเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ผลิตภัณฑไมสังเคราะห กับไมธรรมชาติ 
ขอดี ผลิตภัณฑไมสังเคราะห  
 - หาซื้องายราคาไมแพง     

- ไมยืดหดตัวแมจะใชไปแลวเปนเวลานาน          

- มีความหยือหยุน ไมเปราะหรือแตกงาย 

- ทนน้ํา ทนความชื้น ไมผุกกรอน หรือเปยยุย 

- น้ําหนกัเบากวาผนงักออิฐ 

- กันไฟ เนื่องจากคุณสมบัติเปนฉนวน ไมติดไฟ 

- ทนปลวก มด มอด แมลงตางๆ  

- ไดระดับ ไมบิดงอ 

- ติดตั้งงาย และรวดเร็ว ประหยัดคาแรงงานกอสราง 

- มีความสวยงาม ลายไมนนู ลายไมธรรมชาติ 

- อนุรักษธรรมชาติ และลดการตัดไมทําลายปา 
ขอดีไมธรรมชาติ 
 - มีความสวยงามดวยลายไมธรรมชาต ิ

- เมื่อปลูกแลวสามารถรื้อถอนไปสรางที่ไปสรางที่ใหมได 
ขอเสียผลิตภัณฑไมสังเคราะห  
  - เมื่อปลูกสรางแลวไมสามารถรื้อถอนไปปลูกสรางใหมได   
ขอเสียไมธรรมชาติ 
     - มีราคาแพง(ในอนาคตจะหาซื้อยาก) 

 - ปลวกกินไมธรรมชาติ   

                 - เกิดการบิดงอ และโกงตัวของไม 

 - คุณภาพไมไดมาตรฐานเดยีวกนั 

  - ทําลายสิง่แวดลอมทางธรรมชาต ิ

- การปลูกทดแทนชาไมทนัตอความตองการของตลาด 

 
สวนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑไมสังเคราะห 

1.ดานผลิตภัณฑ (Product)  

 ผลิตภัณฑไมสังเคราะหหรือวัสดุทดแทนไม ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนการใชไมจริงในตลาด

วัสดุตกแตงสําหรับงานกอสราง ซึ่งผูวิจัยสนใจศึกษาประกอบดวย  
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 (1) ประโยชนหลัก(Core benefit) หมายถึง ผลประโยชนที่สําคัญของผลิตภัณฑที่

ผูบริโภคจะไดรับจากผลิตภัณฑ คือ (1.1) สามารถใชทดแทนการใชไมจริงสําหรับงานตกแตงภายใน

และภายนอกอาคารในสวนที่ตองใชไมจริง (1.2) สามารถแกปญหาเนื่องจากปจจุบันนี้ไมจริงมีราคา

แพงและหายากขึ้น (1.3) มีคุณภาพไมสม่ําเสมอทุกชิ้นงาน (1.4) มีความปลอดภัยจากการใชงาน 

เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไมมีสวนผสมของใยหิน (Asbestos) (1.5) การใชผลิตภัณฑไม

สังเคราะหทําใหประหยัดคาใชจายและเวลาในการทํางานมากกวาใชไมจริง  

 (2) ลักษณะ (Feature) เปนลักษณะทางกายภาพที่ผูบริโภคสัมผัสหรือรับรูได เปนสวนที่

ทําใหผลิตภัณฑหลักทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ แตละตรา(ยี่หอสินคา) มีความแตกตางกันในแตละ

รูปแบบ ขนาด สี ลาย ที่เลียนแบบไมจริง ซึ่งผูบริโภคสามารถรับรูไดจากการเลือกใชผลิตภัณฑ   

(3) คุณภาพ (Quality) ของผลิตภัณฑ เปนการวัดการทํางานและความคงทนของ

ผลิตภัณฑ ถือหลักความพึงพอใจของลูกคาและคุณภาพที่เหนือคูแขงขัน ดังนั้นผูผลิตแตละรายจึงตอง

ควบคุมคุณภาพสินคา (Quality control) ของผลิตภัณฑของตนเองใหไดมาตรฐานอยูตลอดเวลา 

ความคงทนของผลิตภัณฑตองสม่ําเสมอ ความปลอดภัยจากการใชงาน ความเชื่อถือไดที่มีตอ

ผลิตภัณฑทุกครั้งที่ซื้อพรอมทั้งมีการรับประกันคุณภาพสินคา 

(4) ตรา(ยี่หอ) (Brand) ผลิตภัณฑหรือชื่อเสียงของผูขาย หมายถึง ความเชื่อมั่นของ

ผลิตภัณฑ ภาพพจนของตราสินคา ชื่อเสียงของผูผลิตและผูจําหนาย เพื่อใหแตกตางจากคูแขงขัน 

สําหรับงานวิจัยนี้ผูวิจัยสนใจศึกษา ตรา(ยี่หอ) ของผลิตภัณฑที่เปนผูนําตลาด 4 ราย ไดแก “ ตราเฌอ

รา” “ตราคอนวูด” “ตราชาง” “ตราเพชร”   

 (5) อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑ หมายถึง ประโยชนหรือ

คุณคาในสวนที่เพิ่มข้ึนที่ลูกคาไดรับจากการซื้อและใชผลิตภัณฑ 2 ประการใหญๆ ดวยกันคือ 

 (5.1) คุณคาในอรรถประโยชนการใชผลิตภัณฑ สรางความภาคภูมิใจใหกับ

ผูบริโภคในดานความปลอดภัยจากการใช ความคงทนถาวร งายในการบํารุงรักษา งานเสร็จเร็ว 

ประหยัดคาใชจาย 

 (5.2) คุณคาในอรรถประโยชนทางใจ ไดแก รูปแบบที่สวยงามเหมือนใกลชิด

ธรรมชาติ โดยไมตองทําลายธรรมชาติ สรางความภาคภูมิใจแกผูใช ใชแลวทําใหดูดี 

ดังนั้น การใชกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ จะมีการออกแบบผลิตภัณฑใหแตกตางกัน

ทั้งทางดานรูปแบบ คุณภาพ และราคา คุณภาพผลิตภัณฑที่ดีเดนและพัฒนาตราสินคา คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑตองมีความคงทนถาวรสามารถประหยัดเวลาและแรงงาน สามารสรางควมเชื่อถือและมี

กําลังการผลิตสูงเพื่อใหลูกคาสามารถเปรียบเทียบซื้อไดตามตองการ (ศิริวรรณ เสรรีรัตน และคณะ. 

2543: 420- 425) 
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2. ดานราคา (Price)  

 ราคาของผลิตภัณฑไมสังเคราะห โดยทั่วไปบริษัทแตรายจะพิจารณาเปน Competitive 

Price เมื่อเปรียบกับราคาของไมธรรมชาติ และราคาของผลิตภัณฑไมสังเคราะหของคูแขงในตลาด 

ราคาของผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่ใชทดแทนการใชไมในตลาด เพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดไมธรรมชาติ

และผลิตภัณฑทดแทนไม ซึ่งประกอบดวย 2 สวนคอื 

   (1.) ราคาขาย (Basic price หรือ List price) เปนราคา ที่ผูผลิตแตละรายกําหนด

ตั้งราคาไว ซึ่งราคาของผลิตภัณฑ จะเปลี่ยนไปตาม ขนาด รุน หรือ ลาย ของผลิตภัณฑแตละตรา

(ยี่หอ) ผลิตภัณฑ และราคาที่กําหนดไวเปนราคาแบบ competitive price ระหวางไมจริงและราคา

ของคูแขงขัน และผลติภัณฑอ่ืนๆ ที่ใชทดแทนการใชไมในตลาด 

 (2.) สวนลดปริมาณ (Quantity discount) หรือ สวนลดเงินสด (Cash discount) 

เปนสวน ลดราคาของผูผลิตแตละรายกําหนดตาม List price และมีสวนลดเปอรเซ็นตจากการขาย

ใหกับลูกคาแตละประเภท ซึ่งพิจารณาจากปริมาณการซื้อในแตละครั้ง 

ดังนัน้ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานงึถึงในเรื่องของคุณคาตองเหมาะสมกับราคาที่

ผูบริโภครับรูไดโดยพิจารณาในเรื่องตางๆไดแก สวนลด(Discounts) สวนลดยอมให (Allowances)  

ระยะเวลาการชําระเงนิ (Payment Period) และระยะเวลาการใหสินเชือ่ (Credit Terms)  

 3. ดานการจัดจําหนาย (Place)  

ชองทางการจัดจําหนายสําหรับผลิตภัณฑไมสังเคราะห ไดแก การขยายและเพิ่มชอง

ทางการจัดจําหนาย โดยการขยายจํานวนรานคาตัวแทนขึ้นจากเดิม  ที่จําหนายกระเบื้องมุงหลังคา

ของแตละผูผลิตอยูแลว รวมไปถึงการขยายชองทางการจําหนายไปสู รานคาปลีกแบบดั้งเดิม 

(Tradition Trade) ไดแก รานขายวัสดุกอสรางทั่วไป และรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) 

ไดแก รานโฮมโปร โฮมเวิรด โฮมมารค ที่มีตัวแทนจําหนายกระจายอยางทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ สถานที่

จําหนายสามารถอํานวยความสะดวกในการซื้อ มีเจาหนาที่คอยแนะนําสินคาหรือตอบปญหาขอ

สงสัยใหกับลูกคา การกระจายสินคาสําหรับผลิตภัณฑไมสังเคราะห  แตละรายประกอบดวย การ

ขนสง การเก็บรักษาและคลังสินคา มีสินคาเพียงพอและครอบคลุมทุกประเภทการใชงานตามความ

ตองการของลูกคา สินคาไมขาดตลาด มีการจัดการขนสงได รวดเร็ว ตรงเวลา ถูกตองตามที่ลูกคา

ตองการ มีการบริการหลังการขายที่ดี  

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  

     บริษัทผูผลิตแตละรายตางก็มกีลยุทธการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกนั โดยมีเปาหมาย 

คือ การมีสวนแบงการตลาดที่เพิม่ข้ึน การเพิ่มข้ึนของยอดขาย และมีผลกําไรใหกับบริษัท โดยอาศยั

เครื่องมือตอไปนี้  
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  (1.) การโฆษณา (Adverting) การใชสื่อโฆษณาทางโทรทัศน สามารถสรางการรับรูได

เร็ว เพื่อเนนการสราง Product Awareness, Product Knowledge และ Product Image เปน

กิจกรรมในการเสนอขาวเกี่ยวกับองคกร และ(หรือ) ผลิตภัณฑ บริการหรือความคิด ที่ตองจายเงินให 

กับผูอุปถัมภรายการ  

   กลยุทธในการโฆษณาเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาและกล

ยุทธในการโฆษณา (2) กลยุทธสื่อ 

    การใชส่ือโฆษณาทางโทรทัศน หมายถึง การสรางการรับรูในตัวผลิตภัณฑ และตรา

สินคาของบริษัทผูผลิต  

   การโฆษณา ณ. จุดขาย หมายถึง การเนนการจัดทําเครื่องมือและอุปกรณการตลาด

ตางๆ เพื่อใชติดตั้งหนารานตัวแทนจาํหนาย เพื่อสงเสริมใหเกิดการรับรู ณ จุดขาย ตัวอยางแผงสินคา 

คูมือการติดตั้ง  

   การใชสื่อส่ิงพิมพตางๆ หมายถึง การชวยใหความรูเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑเพื่อเจาะ

กลุม เปาหมายโดยตรง เชน  นิตยสารประเภทบานและตกแตง โบวรชัว 

  (2.) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เพราะเปนการกระตุนยอดขายของผูผลิต

ใหบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว  

   การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุนผูบริโภคเรียกวาการสงเสริมการ

ขายมุงสูผูบริโภค (Consumer Promotion) (2) การกระตุนคนกลาง เรียกวาการสงเสริมการขายที่มุงสู

คนกลาง (Trade Promotion) (3) การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูพนักงาน

ขาย (Sales Force Promotion) 

   แผนงานการสงสริมการขายของบริษัทผูผลิตแตละราย อาจะเหมือนหรือแตกตางกัน

ซึ่งจะขึ้นอยูกับนโยบายและการบริหารจัดการดานกลยุทธและยุทธวิธี การพัฒนาทีมงานฝายขาย 

(3.) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการตลาดโดยใชบุคคล ซึ่งไดแก

การใชกลยุทธการขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling Strategy) และการจัดหนวยงานขาย 

(Sales Force Management) เชน การจัด Sale Force Promotion ของบริษัทผูผลิตแตละราย สําหรับ

ผูแทนขายที่สามารถปดการขายโครงการได โดย ทั่วไปแลวมีลักษณะดังนี้คือ 

   (1) กลุมลูกคาที่เปนรานคาตัวแทนจําหนายของผูผลิต เชน 

    1.1 มีการทํา Trade Promotion โดยใหคะแนนสะสมแกรานคาตัวแทน

จําหนายของบริษัทผูผลิตเพื่อใหแลกเปนของรางวัลกับบริษัทผูผลิต  

    1.2 ประสานงานรวมกนักบัฝายขาย จดัสัมนารานคาตัวแทนจําหนาย ในแต

ละพื้นที่ขาย พรอมใหราคาพเิศษเพื่อกระตุนการสัง่ซื้อ 
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    1.3 ประสานงานกับรานคาตัวแทนจําหนายในการจัดรานแสดงสินคา เชน งาน

สถาปนิก งานบานและสวน  

    1.4 ประสานงานรวมกับฝายขาย ฝายการตลาด ฝายเทคผลิตภัณฑและราน

ตัว  แทนจําหนาย ในการจัดสัมมนาเพื่อแนะนําสินคา วิธีการใชงานเพื่อสรางการยอมรับและการจูงใจ

ใหกับตัวสินคา 

    1.5 จัด Consumer Promotion แจกของสัมมนาคุณ เมื่อซ้ือสินคา ตามจํานวน

ที่กําหนด 

    1.6 มีการจัดทํา แค็ตตาลอคสินคา และคูมือติดตั้งใหกับรานคาตัวแทน

จําหนาย 

    (2) กลุมลูกคาโครงการ สถาปนิกและผูรับเหมา เชน 

     2.1 มีการแนะนําและสงขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหกับ ผูรับเหมา เจาของ

โครงการและสถาปนิก 

     2.2 จัดทํา “ แผงตัวอยาง ” สําหรับสินคาตัวอยางพรอมคูมือและเอกสราง

อางอิงผลงานของโครงการที่ใชผลิตภัณฑ เพื่อใชนําเสนอแกกลุมเปาหมาย 

    (3) กลุมทีมงานขาย พนักงานขายของบริษัทผูผลิต ทางบริษัทผูผลิตจะการ

กําหนดคาตอบแทนพิเศษใหแกผูแทนขาย ในกรณีที่สามารถทํายอดขายไดตามเปาหมาย ทั้งในสวนที่

เปนโบนัสและคอมมิชั่นพิเศษตามยอดขายจริง ที่ทางผูแทนขายทําไดในแตละไตรมาส นอกจากนี้ยังมี

การกําหนดรางวัลพิเศษแกผูแทนขายที่สรางยอดขายสูงสุด เปนตน 

  (4.) การประชาสัมพันธ (Public Relation) เปนการแจงขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และ

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทผูผลิต ความเคลื่อนไหวตางๆ ของกิจกรรมที่ทางผูผลิตแตละราย มีขึ้นเพ่ือไปสู

กลุมเปาหมายทุกระดับ การดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธอยางเปนขั้นตอนอยางตอเนื่องและ

เปนระบบ เพื่อการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสังเคราะหและกิจกรรมตางๆ ของบริษัทผูผลิต

ที่ไดจัดใหมีขึ้นกับกลุมเปาหมายทุกระดับดังนี้  

   4.1 จัดใหมีการแถลงขาวเกี่ยวกับตัวสินคา 

   4.2 จัดใหมีบทสัมภาษเกี่ยวกับสินคารวมไปถึงโครงการที่ใชตัวสินคาในสื่อส่ิงพิมพที่

เปนที่รูจักในวงการกอสราง (Advertorial)  

   4.3 เนนการทําประชาสัมพันธผลิตภัณฑไมสังเคราะหรวมกับหนวยงานราชการโดย 

สงเสริมใหมีการนําผลิตภัณฑไมสังเคราะหไปใชเปนวัสดใุนการสรางสิ่งปลูกสรางที่เปนประโยชนตอ

ชุมชน  
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   4.4 การเผยแพรขาวสารและความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑใหกับส่ือตางๆ การ

เผยแพรขาวสารขององคกร ควบคูไปกับการเคลื่อนไหวของการพัฒนาผลิตภัณฑไมสังเคราะหใหมๆ 

ใหแกกลุมรานคาตัวแทนจําหนาย เพื่อสรางการรับรูใหเกิดขึ้นแกตัวแทนรานคาของผลิตภัณฑ สราง

การกระตุนใหเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑไมสังเคราะหอยางตอเนื่อง  

ดังนั้น ในการวางแผนการสงเสริมการตลาดจําเปนตองสํารวจแผนการตลาดและ

วิเคราะหสถานการณ กําหนดวัตุประสงคและงบประมาณในการติดตอส่ือสารแลวจึงพัฒนากลยุทธ

สวนประสมการสงเสริมการตลาด แลวปฎิบัติตามโปรแกรมที่กําหนดไวและขั้นตอนสุดทายตองมีการ

ตรวจสอบการประเมินผลและควบคุมโปรมแกรมการสงเสริมการตลาดนั้นดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 

2540 : 30) 

 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 วราภรณ นิพัฒน (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมการซื้อกระเบื้องเซรามิคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรม

การซื้อสวนใหญ ซื้อไปใชงานในสวนของหองน้ํา สําหรับเหตุผลที่เลือกซื้อกระเบื้องเซรามิคแทนที่จะใช

วัสดุอ่ืน เนื่องจากกระเบื้องเซรามิค ดูแลรักษาและทําความสะอาดงาย ผูบริโภคมักหาขอมูลเกี่ยวกับ

กระเบื้องเซรามิคจากแคตตาล็อค ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือ สีสันและลวดลาย สวน

บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือ สมาชิกในครอบครัว ผูบริโภคจะนิยมซื้อกระเบื้อง

เซรามิคจากรานคาเฉพาะ รานคาเซรามิคและสุขภัณฑ โดยที่ผูบริโภคสวนใหญจะสามารถตัดสินใจ

ซื้อไดในคร้ังแรกที่ไปเลือกซื้อ เนื่องจากตองการดูเปรียบเทียบเรื่องราคา ผูบริโภคจะไมเจาะจงยี่หอใน

การซื้อ จะเลือกสีกอนลวดลาย วิธีการเลือกจะเลือกตามความชอบของตนเอง รูปแบบการสงเสรมิการ

ขายที่ตองการคือ การลดราคา 

 บุญเลิศ ชุตินิตกุล (2529: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสีทาบาน ของ

ผูบริโภคขั้นสุดทาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การหาขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภคในเรื่องเกี่ยวกับคาใชจายในการทาสี ปริมาณสีที่ใช ยี่หอสีที่จะใช ผูบริโภคสวนใหญจะ

สอบถามจากชางทาสี สําหรับสีสันผูบริโภคจะเปนผูพิจารณาเอง การตัดสินใจซื้อสวนใหญพอบานจะ

เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด และผูบริโภคจะกําหนดยี่หอสีท่ีคิดวาจะใชไวกอนลวงหนา

การซื้อและมักจะซื้อยี่หอที่ตนไดกําหนดไว ปจจัยที่สําคัญมากที่สุดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสีทาบาน

ของผูบริโภค ไดแก คุณภาพ และปจจัยที่ผูบริโภคไมไดคํานึงถึงเลย คือ ของแจกของแถม และการ

ใหบริการจากบริษัทผูผลิตหรือผูจัดจําหนายสําหรบัสถานที่ซื้อ ผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อจากรานคาสี

ทั่วๆไป 
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 พีระนันท บูรณะโสภณ (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับสารความรู 

ทัศนคติ และการมีสวนรวมในการใชผลิตภัณฑอนุรักษสิ่งแวดลอมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหา 

นคร ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติตอการใชผลิตภัณฑอนุรักษสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

การมีสวนรวมในการใชผลิตภัณฑอนุรักษสิ่งแวดลอม  

 พงศธร หลอสมบูรณ, พงษวิภา หลอสมบูรณ, วรรณวดี อุตตมะโยธิน (2540: บทคัดยอ) ได

ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑสีเขียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมคอนขางมาก 

แตทํากิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอมยังมีนอย ผูบริโภคเห็นวาการซื้อผลิตภัณฑสีเขียวมีสวนชวยอนุรักษ

สิ่งแวดลอมอยางมาก ผูหญิงซื้อผลิตภัณฑสีเขียวประเภทผักปลอดสารพิษ และเครื่องสําอางทําจาก

สารธรรมชาติมากกวาผูชายอยางมีนัยสําคัญ และผูมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีซื้อผลิตภัณฑที่

รักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมมากกวา ผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี อยางมี

นัยสําคัญ ปจจัยที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสีเขียว ไดแก คุณ 

ลักษณะของผลิตภัณฑ ราคา และแหลงสะดวกซื้อ โดยมีปจจัยดานปญหาสิ่งแวดลอมจากการผลิต 

การใช การซื้อ  การรับรูขาวสารคําแนะนํา จากผูใกลชิด และการสงเสริมการตลาดเปนปจจัยรองลง 

มา คุณลักษณะของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใหความสําคัญเปนอันดับแรก ไดแก การใชหรือบริโภคแลว

เกิดผลดีกับผูใช รองลงมา คือคุณภาพ ความสามารถในการอนุรักษส่ิงแวดลอม สําหรับแหลงสะดวก

ซื้อที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก หางสรรพสินคา และรานสะดวกซื้อใกลบาน หรือที่ทํา 

งาน รองลงมาเปนซุปเปอรมารเก็ต  

   ณัชชา วานิจจะกูล. (2546. : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือไมฝาเฌอรา แอดวานซ ในโฮมโปรของผูบริโภคใน กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 33-40 ปข้ึนไปรายไดเฉลี่ย 20,001-30,000บาท 

มีลักษณะที่อยูอาศัยเปนบานเดี่ยวผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดดานผลิตภัณฑ คือ ความทนทาน 

คุณสมบัติพิเศษ ในเร่ืองปลวกไมกิน รองลงมา คือความหลากหลายสามารถนําไปตกแตง/ตอเติมได

ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และวัสดุที่ใชเพื่ออนุรักษปาไมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามลําดับ 

เหตุผลที่ซื้อ คือคุณสมบัติของไมฝาเฌอรา รองลงมาคือราคาเหมาะสม และสามารถหาซื้องาย 

สมาชิกในตรอบครัวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมาคือตัดสินซื้อดวยตนเอง และ

พนักงานขายตามลําดับ 

    ศูนยวิจัยกสิกรไทย (บทสรุป : 2540) พฤติกรรมผูบริโภคยุคปจจุบัน ตองการความ

สะดวกสบายประกอบกับผูบริโภคมีแนวโนมนิยมตกแตงและปรับปรุงบานดวยตัวเองมากขึ้น อันเปน

ผลมาจาก ปญหาดานแรงงานกอสรางขาดแคลน ทําใหหาชางมาซอมแซมบานไดยากลําบากขึ้น 
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ประกอบกับพัฒนาการดานเทคโนโลยี่วัสดุกอสรางที่ทําใหผูใชสามารถนําวัสดุเหลานั้นมาใชงานได

สะดวกขึ้น ปจจัยเหลานี้ลวนทําใหความตองการใชวัสดุกอสรางและเครื่องมือตกแตงที่ทําไดดวย

ตัวเอง เพิ่มสูง ขึ้นและสงผลใหศูนยรวมวัสดุครบวงจรไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว เนื่องจากสามารถ

ตอบสนองความตองการลูกคาที่สามารถหาซื้อไดครบในที่เดียวโดยคาดวาจะมีมูลคาไมต่ํากวา 3,000 

ลานบาท หรือมีอัตราขยายตัวรอยละ 15 %  

   ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: บทคัดยอ) การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอมในทัศนะของของนิสิต /

นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัฑิต ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผลการวิจัยพบวา (1.) การใชเครื่องมือการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม มีความสําคัญตอการนํามาใชสําหรับ

นักการตลาด เพราะสามารถสรางผลสําเร็จดานยอดขายและกําไร สามารถสรางภาพลักษณใหกับ

บริษัทวาเปนบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม เพราะผูบริโภคและสังคมใหความสนใจและ

เห็นความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมมาขึ้น ลักษณะกลุมผูบริโภคที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม เปนกลุมที่

มีกิจกรรมความสนใจและแนวคิดที่สนับสนุนการลดมลภาวะสิ่งแวดลอม เปนกลุมที่มีการ ศึกษาสูง 

และเปนกลุมที่ทํางานเกี่ยวของกับการรณรงคลดมลภาวะสิ่งแวดลอม เหตุจูงใจในการตัด สินใจซื้อ

ผลิตภัณฑประเภทอนุรักษส่ิงแวดลิอมที่สําคัญคือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑที่สามารถตอบ สนอง

ความตองการของผูบริโภค การประชาสัมพันธและการโฆษณา เปนเครื่องมือการสงเสริมการ ตลาดที่

มีความสําคัญมาก ในระดับใกลเคียงกัน (2.) คุณสมบัติผลิตภัณฑที่อนุรักษสิ่งแวดลอมและการ

กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑที่ทําใหเกิดผลกระทบดานยอดขายและกําไรมากที่สุด คือประโยชนที่

สําคัญของผลิตภัณฑประเภทอนุรักษสิ่งแวดลอม ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค (3) 

การใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอมจะใหความสําคัญที่การใหขาวและการ

ประชาสัมพันธมากที่สุด สวนการโฆษณาใหความสําคัญรองลงมาในระดับใกลเคียงกัน การใชสื่อ

โฆษณาทางโทรทัศนมากที่สุด โครงสรางขาวสารใหความสําคัญกับการจงูใจทางดานเหตุผลเพื่อแจง

ขาวถึงคุณสมบัติผลิตภัณฑและการจูงใจใหเกิดความตองการผลิตภัณฑ สวนการจูงใจดานอารมณ

โดยการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการสรางภาพลักษณวาเปนบริษัทที่มีความ

รับผิดชอบในการอนุรักษสิ่งแวดลอม (4.) ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญตอการแกปญหาสําหรับ

นักการตลาดมากที่สุด คือ (4.1) น้ํามันไรสารตะกั่ว โดยใชโครงสรางขาว คือ การโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธโดยชี้ถึงขอดี และประโยชนของน้ํามันไรสารตะกั่ว  ปญหาและผลกระทบทางอากาศ 

(2.) ผลิตภัณฑท่ีใชแกปญหาน้ําเนาเสีย คือ ผงซักฟอกรักษาน้ําไมผสมสารฟอสเฟตโดยใชโครงสราง

ขาวสาร คือ การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่บอกถึงคุณสมบัติผลิตภัณฑที่ไมทําใหน้ําเนาเสีย 

การรณรงคใหรักษาสภาพน้ําโดยไมทิ้งของเสียลงแมน้ํา และชี้ถึงผลกระทบและสาเหตุของน้ําเนาเสีย 

(3.) ผลิตภัณฑที่ใชแกปญหาขยะมูลฝอย คือผลิตภัณฑที่สามารถหมุนเวียนแปรสภาพใหม (Recycle) 
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ผลิตภัณฑชนิดเติม (Refill) ภาชนะแยกขยะ ผลิตภัณฑที่ใชแทนพลาสติกและโฟม (4.) ผลิตภัณฑที่ใช

ซ้ํา (Reuse) ผลิตภัณฑที่สามารถทําลายและไมทําใหเกิดสารพิษ ผลิตภัณฑที่ลดปริมาณการบริโภค 

(Reduce) การใชโครงสรางขาวสารการโฆษณาและการประชาสัมพันธโดยรณรงคใหทั้งขยะในที่ทิ้ง 

(5.) ผลิตภณัฑที่ใชแกปญหาอาหารที่มีสารพิษเจือปน คือ ผักปลอดสารพิษ โดยใชโครงสรางขาวสาร 

คือ บอกถึงความปลอดภัยจากผลิตภัณฑที่ไมมีสารพิษ (6.) ผลิตภัณฑที่แกปญหาพื้นที่ปาลดลง คือ 

ผลิตภัณฑกระดาษที่สามารถหมุนเวียนแปรสภาพใหม โดยใชโครงสรางขาวสาร คือ การชี้ใหเห็นถึง

ผลเสียจากการตัดไมทําลายปา การประชาสัมพันธโดยการจัดโครงสรางปลูกปาทดแทน (7.) 

ผลิตภัณฑที่ใชแกปญหาการขาดแคลนพลังงาน คือ หลอดประหยัดไฟ  โดยใชโครงสรางขาว คือ การ

แจงถึงคุณสมบัติที่วา มีคุณสมบัติหลอดไฟฟาวาสวางเทาเดิมหรือสวางกวาเดิมและประหยัดไฟ (8.) 

ผลิตภัณฑที่ใชแกปญหาจํานวนสัตวปาลดลง คือ ผลิตภัณฑที่ใชวัสดุทนแทนที่ทําจากสัตว โดยใช

โครงสรางขาวสาร คือ โฆษณาสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสัตวปา 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มอิีทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยไดดําเนนิตามขัน้ตอนดังนี ้

1. การกําหนดประชากรและวิธีการสุมกลุมตัวอยาง 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดทําและการวเิคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและวิธีการสุมกลุมตัวอยาง 
ประชากร (Population) คือ ผูบริโภคที่เคยซื้อและใชผลิตภัณฑไมสังเคราะหในกรุงเทพมหา  

นคร  

 
กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคที่เคยซื้อและใชผลิตภัณฑไมในกรุงเทพมหานคร 

ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรในการคํานวณหากลุมตัวอยางแบบไมทราบ    

จํานวนประชากรที่แนนอนได โดยใชสูตรในการคํานวณหาขนาดตัวอยางดังนี้ (กัลยา วาณิชยบัญชา. 

2545: 26) ขนาดของตัวอยางที่คํานวนไดคือ 385 ตัวอยาง และสํารอง 4% (เผ่ือสํารองแบบสอบถามที่

ไมสมบูรณ) หรือเทากับจํานวน 15 ตัวอยาง ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมดเทากบั 400 ตัวอยาง 

และใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ดังตอไปนี้  

 

จากสูตร                           n       =      Z 2(p) (1-p) 

         4E 2 

 

               เมื่อ    n      แทน      ขนาดกลุมตัวอยาง  

         Z 1- α /2            แทน      คาสถิติ Z ที่ระดับความเชื่อมั่น(1- α )100% 

  p      แทน      สัดสวนของประชากรในเรื่องทีศ่ึกษา 

  E                  แทน     ความคลาดเคลื่อนของการประมาณคา 
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โดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ที ่95% ก็คือ α 0.05   โดยคา Z (1 - α / 2) 

แทนคา α = 0.05 จึงไดคา Z (1 – 0.05 / 2) หรือ Z = 0.975 และ เปดตารางคา Z  

ได 1.96  ตองการใหมีความผิดพลาด (E) ไมเกิน 5% (หรือ E = 0.05) 

 

แทนคาตามสตูร      n       =            (1.96)2 (0.5)(0.5) 

                                                                      4(0.05)2 

                                                     =    384.16   หรือ    385   ตัวอยาง 

 สํารอง 4 %     =    385 x 1.04   =  400   ตัวอยาง 

 
            การเลือกกลุมตวัอยาง  
 การเลือกกลุมตัวอยาง ข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยางประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี ้

 ขั้นที่ 1   ใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก  

1.1 โฮมเซ็นเตอรครบวงจรของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) จํานวน  

5 สาขาในกรุงเทพมหานคร 

1.2 ซีเมนตไทยโฮมมารท เปนรานคาวัสดุกอสรางจากเครือซีเมนตไทยจํานวน 8 รานใน

กรุงเทพมหานคร 

1.3 ตัวแทนจําหนายของ บริษัท กระเบื้องตราเพชร จํากัด (มหาชน) จํานวน 3 ราน  

 ขั้นที่ 2 ใชการเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) 

ประเภทโควตา (Quota Sampling) ของกลุมตัวอยางของผูบริโภคจํานวน 400 คน โดยแบงสัดสวน

เทากันสาขาละ 25 คน มีรายละเอียดดังนี ้ 
 

ตาราง 2  แสดงรายชื่อสาขาตางๆ ของโฮมเซ็นเตอรครบวงจร, รานซีเมนตไทยโฮมมารค, ตัวแทน  

      จําหนายของ บริษทั กระเบื้องตราเพชร จํากัด(มหาชน)   
 

  สถานที่เก็บขอมูล         จํานวนตัวอยาง 

 โฮมเซ็นเตอรครบวงจร  5 สาขา 

 1. แฟชั่นไอรแลนด      25 

 2.  คารฟูร-รัชดาภิเษก     25 

 3. ประชาชื่น      25 

 4.      คารฟูร-ลาดพราว                 25  

 5.      เอกมัย- รามอินทรา     25 
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ตาราง 2 (ตอ)  

 

   สถานที่เก็บขอมูล         จํานวนตัวอยาง 

 รานซีเมนตไทยโฮมมารค  8  ราน 

 1.  บริษัท ต. ววิฒันคาไม จํากดั    25 

 2. บริษัท ลาดพราววัสดุกอสราง จาํกัด   25 

 3. บริษัท พรวัฒนา พ.ี นุกุล จาํกัด    25 

 4. บริษัท เครื่องกอสราง (1983) จํากัด   25 

 5. บริษัท ศรีเมืองวัสดุ (2526) จํากัด               25 

 5. บริษัท ศรีเมืองวัสดุ (2526) จํากัด               25 

 6. บริษัท อ.กมลภัทธา จํากัด    25  

 7.     บริษัท สงวนพงศวัสดุกอสราง จํากดั   25 

 8.      หจก. สงวนพงศวัสดุกอสราง    25 

ตัวแทนจาํหนายของ บริษัท กระเบื้องตราเพชร จาํกัด(มหาชน)  3 ราน  

 1. บริษัท โฟรซัมมิท จาํกัด     25 

 2. บริษัท วัชระพล จํากัด     25 

 3. บริษัท เทพลีลาเคหะภัณฑ จํากัด    25 

รวม                400 

 
 ขั้นที่ 3  ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยเลือกผูตอบแบบสอบ 

ถามเฉพาะผูที่ซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห คือ โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบ 

ถามที่มีเวลาและเต็มใจที่จะตอบแบบสอบถามและกลุมตัวอยางเปนผูกรอกเอง (Self-Administered 

Questionnaires) ณ บริเวณที่จําหนายผลิตภัณฑไมสังเคราะห โฮมเซ็นเตอร รานซีเมนตไทยโฮม มารค 

ตัวแทนจําหนายของ บริษัท กระเบื้องตราเพชร จํากัด (มหาชน) ตามสาขาและรานที่ระบุไวในขั้นที่ 2 
 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งทําการเก็บขอมูลในชวงเดือน

กันยายน-ตุลาคม 2551 
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2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 2.1  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ในการศึกษาวจิัยครั้งนี ้ผูวิจยัไดทําการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยการออกแบบสอบ 

ถาม (Questionnaiers) โดยสรางเครื่องมอืและทําการหาคุณภาพเครือ่งมือดังนี้  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมอื  
1. ศึกษาคนควา เอกสาร และผลการวิจยัที่เกีย่วของเพือ่ใชเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถามใหมีประสิทธภิาพและสอดคลองตามวัตถุประสงคของการวิจยั 

2. กาํหนดขอบเขตและประเด็นคําถามใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของการวิจยั 

3. ดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยแบงแบบสอบถาม 1 ชุดประกอบดวย 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามลักษณะทางดานประชากรศาสตร เปนคาํถามแบบหลาย

ตัวเลือก(Multiple choices question) จํานวน 4 ขอ 

 ขอที่ 1 อายุ ระดับการวัดขอมูลประเภทเรยีงลําดับ (Ordinal scale) 

 ขอที่ 2 ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลาํดับ (Ordinal 

scale) 

 ขอที่ 3 รายไดครอบครัวตอเดือน ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal scale) 

 ขอที่ 4 ลักษณะที่อยูอาศัย ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)  

 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนคําถามปลายปด 

(Closed-ended question) จํานวน 39 ขอ ซึ่งแบบสอบถามเปนมาตรสวนประมาณคาคําตอบเปน

ตัวเลข (Numerical rating scale question) โดยพิจารณาขอมูลแบบอันตรภาค (Interval scale) เพื่อ

ใชสําหรับสถิติเชิงพรรณาในการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑเฉลี่ยของระดับลักษณะ

ท่ีมีผลกับดานสวนประสมการตลาด โดยแบงระดับลักษณะออกเปนดังนี้ 

  ระดับลักษณะมากที่สุด = 5  คะแนน 

  ระดับลักษณะมาก = 4  คะแนน 

  ระดับลักษณะปานกลาง = 3  คะแนน 

  ระดับลักษณะนอย = 2  คะแนน 

  ระดับลักษณะนอยที่สุด = 1 คะแนน 
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    ความกวางของอันตรภาคชั้น = ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 

             จาํนวนชั้น 

 

  แทนคา  =  5 – 1  =  0.80 

       5  

  

    ระดับการใหคะแนนเฉลีย่ในแตละชั้นมีดงันี ้

  คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถงึ ระดับลักษณะมากที่สุด 

  คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถงึ ระดับลักษณะมาก 

  คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถงึ ระดับลักษณะปานกลาง 

  คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถงึ ระดับลักษณะนอย 

  คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถงึ ระดับลักษณะนอยที่สุด 

  จากนั้นจะพิจารณาขอมูลทีแ่บงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ

นอยที่สุด แลวนําขอมูลมาจัดระดับการใหคะแนนเฉลีย่ในแตละขั้น (จดักลุมใหม) ดงันี ้ 

  คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 5.00 หมายถงึ  ระดับลักษณะมาก 

  คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 3.40 หมายถงึ  ระดับลักษณะนอย-ปานกลาง 

  

  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มผีลตอการตัดสินใจ เปนคําถาม

แบบหลายตัวเลือก(Multiple choices question) จํานวน 1 ขอ  

 

  ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเปน

คําถามแบบหลายตัวเลือก(Multiple choices question) จํานวน 6 ขอ  

 ขอที่ 1 วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ระดับการวัดขอมูลประเภทนาม

บัญญัติ (Nominal scale)   

 ขอที่ 2 ทานเลอืกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหไปใชประโยชนในงานประเภทใด ระดับการ

วัดขอมูลประเภทนามบัญญตัิ (Nominal scale)   

 ขอที่ 3 ทุกครั้งที่ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหทานเลือกซื้อตราสินคา(ยีห่อ)ใด 

ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)   

 ขอที่ 4 ลักษณะการซื้อของทานเปนแบบใด ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal scale)   
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 ขอที่ 5 ทานมีเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหคร้ังตอไปอีกหรือไม ระดับการวัดขอมูล

ประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale)   

 ขอที่ 6 ทานจะแนะนําใหบคุคลอื่นซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ระดับการวัดขอมูลประเภท

นามบัญญัติ (Nominal scale)   

 
 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1. เมื่อสรางแบบสอบถามที่สรางเสร็จ นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนอตออาจารยที่

ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และความ

เหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) ตลอดจนความเหมาะสมของแบบสอบถาม จากนั้นทําการ

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลวนํากลับไปเสนออาจารยที่ปรึกษาอีกครั้ง 

 2. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try-out) กับกลุมตัวอยาง สําหรับ

กลุมตัวอยางที่นําแบบสอบถามไปทดลองใชคือ พนักงานเจาหนาที่กองออกแบบสํานักโยธาและ 

ผังเมืองถนนพระราม 6 จํานวน 40 ชุด เพื่อนํามาหาคาความเชื่อถือหรือความเชื่อมั่น โดยวิธีหาคา

สัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient ) ของคอนบัค (Cronbach) ซึ่งจะมีคาระหวาง 0  α  1  คาที่

ใกลเคียง 1 แสดงวามีความเชื่อมั่นสูงไดคาเทากับ 0.8421 (กัลยา วานิชบัญชา. 2546 : 449) 

สรุปคาความเชื่อมั่น (Reliability คา Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามสวนที่เปน Scale 

คาสัมประสิทธิอัลฟา  (Cronbach’s Alpha) ของปจจัยสวนประสมการตลาด แบงเปน  

     1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ(Product) โดยแบงเปนรายดานดังนี้ คือ 

  1.1 ดานประโยชน (Core Product)    เทากับ      0.479** 

   1.2 ดานความหลากหลาย(Feature)    เทากับ    0.725 

    1.3 ดานคุณภาพ (Quality)     เทากับ      0.801 

    1.4 ดานตราสินคา(Brand name)   เทากับ    0.865 

2. ปจจัยดานราคา (Price)    เทากับ 0.696 

  3. ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place)   เทากับ  0.944 

  4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยแบงเปนรายดานดงันี้ คือ 

      4.1 ดานการโฆษณา(Advertising)   เทากับ 0.872 

  4.2 ดานการใชพนกังานขาย(Personal)  เทากับ   0.801 

     4.3 ดานการจัดกิจกรรมทางการตลาด(Event)  เทากับ  0.901 

    4.4 ดานการประชาสัมพันธ (PR)  เทากับ 0.907 
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หมายเหต*ุ*  ถึงแมวามีคาสมัประสิทธิ์อัลฟา (α - Coeffficient of alpha) ไมถงึ 0.7146 ผูวิจัย สนใจที่

จะศึกษาขอมลูดานนี้จึงไดทาํการศึกษาตอ 

 

 3. นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขเพื่อความสมบูรณ โดยไดรับคํา 

แนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาควบคุมปริญญานิพนธ เพื่อความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงนําแบบ 

สอบถามไปสอบถามจากลุมตัวอยางทีกําหนดไว โดยนําแบบสอบถามไปแจกทั้งสิ้น 415 ชุด และไดรับ

กลับคืนมา 400 ชุด คิดเปนรอยละ 96.38 ของแบบสอบถามที่แจกทั้งสิ้น 

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
แหลงขอมูล (Source of data) การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive 

research) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory research)โดยมุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตพฤติกรรม 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคโดยในการเก็บรวบรวมขอมูลไดทําการแบง

ลักษณะของการเก็บขอมูลเพื่อทาํการศึกษาออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ

ตอบแบบสอบถามของผูบริโภคที่ซื้อและใชผลิตภัณฑไมสังเคราะหในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 

คนโดยชวงเวลาการเก็บแบบสอบถามคือ เดือนกันยายน พ.ศ. 2551- ตุลาคม พ.ศ. 2551 และมีขั้น 

ตอนการดําเนินการดังนี้  

1.1  ขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

1.2  ฝกอบรมผูที่เก็บขอมูลแบบสอบถาม เพื่อใหทราบขั้นตอนและวิธีเก็บขอมูล 

1.3  ดําเนิการเก็บขอมูลจากผูบริโภคที่ซื้อและใชผลิตภัณฑไมสังเคราะหจากสถานที่ที่ได 
กําหนดไว 

  2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่ใชประกอบการทําวิจัยโดยชวงระยะเวลา

การ รวบรวมขอมูลคือ มีนาคม พ.ศ. 2551- ตุลาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากขอมูลที่มี

ผูรวบรวมไวทั้งภายในประเทศและตางประเทศดังนี้  

  2.1 หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธและรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  2.2 วารสารตางๆ 

  2.3 ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
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4. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะกระทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมา

จัดทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

     1. ทาํการตรวจสอบขอมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณในการตอบแบบ 

สอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไมสมบรูณออก ซึ่งในการวิจยัครั้งนีม้ีแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ

จํานวน 9  ชุด คิดเปนรอยละ 2.25 ของแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมา   

      2. ทําการลงรหัส (Coding) โดยนาํแบบสอบถามปลายปดทีม่ีความสมบูรณถูกตอง

เรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่กําหนดไว  

      3. ทําการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมดวยคอมพิวเตอร  โดยมีขั้นตอนดังนี้  

    3.1 นําขอมูลลักษณะประชากรศาสตรในแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ขอ 1 – ขอ 4 มาหา

ความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentages)  

    3.2 นําขอมูลสวนประสมการตลาด ตอนที่ 2 มาหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation)  

    3.3 นําขอมลูบุคคลอางองิที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจตอนที่ 3 มาหาความถี ่

(Frequency) และคารอยละ (Percentages)  

    3.4 นําขอมลูพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคมาหา

ความถี ่(Frequency) และคารอยละ (Percentages)  

     4. ใชสถิติ Chi-Square ( χ 2 – test )ใชในการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสเกล

อันดับ (Ordinal) ดังนี้ ดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยของครอบครัว  

ตัวแปรเชิงกลุมขอมูลชนิดสเกลแบบแบงกลุม (Nominal) ดานลักษณะที่อยูอาศัย และดานบุคคล

อางอิงที่มีอิทธิพล ไดแก พนักงาน/เจาของราน ผูรับเหมา/เจาของโครงการ(บานจัดสรร) สถาปนิก/

วิศวกร ญาติ/เพื่อน ตัวเอง/คูสมรส/แฟน กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของ

ผูบริโภค ดานวัตถุประสงคในการซื้อ ดานประโยชนการใชที่ตองการ ตราสินคา(ยี่หอ) ที่ซื้อ ลักษณะ

การซื้อ เจตนาซื้อซ้ํา การแนะนําผูอ่ืน อยูในรูปของความถี่และคาความคาดหวัง (Test for Frequency 

Data) เมื่อพบวาตัวแปรมีความสัมพันธ จะทําการทดสอบขนาดความสัมพันธตอไป โดยสถิติที่ใชวัด

ระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่เปนขอมูลนามกําหนด 
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5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

 1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  

 (1.1)  การวิเคราะหความความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชคา 

สัมประสิทธิ์อัลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิบัญชา. 2546: 449) 
        

α    =  

                         

     

      เมื่อ     k                     แทน   จาํนวนขอของคาํถาม 

          แทน   คาเฉลี่ยของความแปรปรวนรวมระหวางคําถาม 

 แทน   คาเฉลีย่ของคาความแปรปรวนของคําถาม 

 

 

 2. สถิติเชิงพรรณา (Desriptive Analysis) หรือ คาสถิตพิื้นฐาน มีดังนี ้

                  2.1 คารอยละ (Percentage) 

 

P =  

 

 P   แทน คารอยละ 

  F   แทน ความถี่ที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ 

             n   แทน จํานวนความถีท่ั้งหมด 

 

                  2.2 คาเฉลี่ย (Mean) ใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา.2544: 60) 

             =                           

เมื่อ        แทน  คาคะแนนเฉลีย่ 

Σx    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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                  2.3  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา 

2544: 69)  

    

 
 

เมื่อ    S.D.  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 

  X   แทน  คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 

  (∑ X ) 2   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกําลงัสอง 

                          ∑ X 2       แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัว ยกกาํลังสอง 

                           n   แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

            3. สถติิเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ใชในการทดสอบสมมติฐาน  

                (3.1)   สถิติ Chi-Square ( χ 2 –test ) ใชในการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิง

กลุมขอมูลชนดิสเกลแบบแบงกลุม(Nominal) และสเกลอันดับ(Ordinal) อยูในรูปของความถี่และคา

ความคาดหวงั (Test for Frequency Data) ใชสูตรดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2544: 355) ดังนี ้

 

      χ 2 =        , df = (r-1) (c-1) 

 

 กําหนดให      แทน   คาความถี่ที่ไดจากขอมูลแถวที ่ คอลัมนที่  j 

                                 แทน   คาความถี่ที่คาดหวงัของแถวที ่ คอลัมนที่  j 

 

  ซึ่ง      =    

   df แทน ชั้นของความเปนอิสระ 

   r        แทน  จํานวนกลุมของตัวแปรดานแถว 

  C              แทน  จํานวนกลุมของตัวแปรดานคอลัมน 
 



66 

 

 

เมื่อพบวาตัวแปรมีความสัมพันธ จะทําการทดสอบขนาดความสัมพันธตอไป โดยสถิติที่ใช

วัดระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่เปนขอมูลนามกําหนด (บุญธรรม กิจปรี 

ดาบริสุทธิ์. 2543: 332) ใชสูตร 

 Cramer’s V =    

  

 โดยที่  Cramer’s V แทน    สัมประสิทธิ ์ Cramer’s V      

          χ 2     แทน    คาของ  จากการทดสอบความเปนอิสระตอกนั 

          n     แทน    ขนาดของตัวอยาง 

        t     แทน    จํานวนแถวหรือจํานวนสดมภทีม่ีคานอย 

 

 (3.2) สถิติที่ใชวัดระดับความสัมพันธระหวาง ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ที่เปนขอมูลชนิด

สเกลอันดับ(Ordinal) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2543: 332) ใชสูตร 

  

Somers’d =        

  

 โดยที่ Somers’d    แทน   สัมประสิทธิ์  Somers’ d   

NS       แทน   จํานวนคูที่มีอันดับเหมือนกันทั้ง 2 ตัวแปร 

ND      แทน   จํานวนคูที่มีอันดับตางกันทั้ง 2 ตัวแปร 

Ty      แทน   จํานวนคูที่มีอันดับการเรียงซ้ําของตัวแปรตาม 

 

 และมีคาระดับความสัมพนัธของคาสหสมัพันธ (วเิชียร เกตุสิงห. 2543 : 72) 

   -1 < r < 0        หมายถงึ    สัมพนัธเชงิลบ 

    0 < r < 1     หมายถงึ    สมัพันธเชงิบวก 

    r = 0.71 - 0.90  หมายถงึ    มคีวามสัมพันธกันระดับสูง 

    r = 0.31 - 0.70  หมายถงึ    มคีวามสัมพันธระดับปานกลาง 

    r = < 0.30        หมายถงึ    มีความสัมพนัธระดับตํ่า 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  การวิจัยนี้มุงศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะขอมูล 

ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและตัวแปรตางๆ ที่ใชในการวเิคราะหขอมูลดังตอไปนี้  

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n     แทน กลุมตัวอยาง 

    แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

 S.D.   แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) 

                        χ 2      แทน คาทดสอบสถิติไค-สแควร (Degree of Freedom) 

 df   แทน ชัน้ของความเปนอิสระ(Degree of Freedomm) 

  Cramer’s V    แทน ระดับความสัมพันธในการวัดตัวแปรขอมูลชนิดสเกลนามกาํหนด         

 Somers’d       แทน ระดับความสัมพันธในการวัดตัวแปรขอมูลชนิดสเกลอันดับ 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล   
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจยันาํเสนอผลตามความมุงหมายของงานวิจัยโดยแบงการนาํเสนอ

ออกเปน 5 ตอน ตามลําดับดังนี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 การวิเคราหขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจไมสังเคราะห 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภค 

ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากร  ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดครอบครัวตอเดือน และ

ลักษณะที่อยูอาศัย โดยแจกแจงจํานวนและคารอยละ ดังนี ้
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ตาราง 3 จํานวน(ความถี่) และคารอยละของลักษณะประชากรศาสตร 
 

 ขอมูล  จํานวน(คน) รอยละ 

1. อาย ุ

ต่ํากวา 35 ป  

36 - 45 ป 

46 - 55 ป 

55 ป ข้ึนไป 

  

160 

159 

71 

10 

 

40.0 

39.8 

17.7 

2.5 

 รวม  400 100 

2. ระดับการศึกษาทจีบสูงสุด 

ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกวาปริญญาตรี 

  

89 

299 

82 

 

22.3 

57.3 

20.4 

 รวม  400 100 

3. รายไดครอบครัวตอเดือน 

ไมเกิน 15,000 บาท       

15,001 - 30,000  บาท 

30,001 – 45,000 บาท 

มากกวา 45,001 บาท ข้ึนไป 

  

50 

139 

40 

52 

 

12.5 

60 

10.0 

13.0 

 รวม  400 100 

4. ลักษณะที่อยูอาศัย ต่ํากวา  

บานเดี่ยว /อาคารพาณิชย                                 

ทาวนเฮาส 

อาคารพาณิชย                                  

  

219 

181 

70 

 

54.7 

45.3 

17.5 

 รวม  400        100 
 

     จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะปจจัยดานประชากรศาสตรจําแนกตาม

อายุ  ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด  รายไดครัวเรือนตอเดือน  และลักษณะที่อยูอาศัยของผูตอบ

แบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนีจํานวน 400 คน โดยแจกแจงความถี่และคารอยละ

ดงันี้ 
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  อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุต่ํากวา 35 ป มีจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ

40 รองลงมาไดแก ผูที่มีอายุระหวาง 36-45 ป มีจํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.8 ผูที่มีอายุระหวาง 

46 -55 ปมจีํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.8 ผูที่มีอายุ 55 ปข้ึนไปมีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 

ตาม ลําดับ 

  ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 57.3 รองลงมาไดแกผูที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวน 89 คน 

คิดเปนรอยละ 22.3 และผูที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 82 คนคิดเปนรอยละ 20.4 

  รายไดครอบครัวตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดครอบครัวตอเดือนอยู

ระหวาง 15,001-30,000 บาทขึ้นไป มีจํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.7 รองลงมาไดแกผูที่มีรายได

ครอบครัวตอเดือนอยูระหวาง 30,001-45,000 บาท มีจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.8 และผูที่มี

รายไดครอบครัวตอเดือนมากกวา 45,001 บาท ขึ้นไปมีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ13.0 

  ลักษณะของที่อยูอาศัย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลักษณะของที่อยูอาศัยเปนทาวน

เฮาส มีจํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.2 รองลงมาไดแกผูที่มีลักษณะที่อยูอาศัยเปนบานเดี่ยวมี

จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.3 และผูที่มีลักษณะที่อยูอาศัยเปนอาคารพาณิชย มีจํานวน 70 คน 

เปนรอยละ 17.50 ตามลําดับ 

  ลักษณะการซื้อ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลักษณะการซื้อโดยการเปรียบเทียบ

คุณสมบัติของแตละตราสินคา(ยี่หอ มีจํานวน 342 คน คิดเปนรอยละ 85.5 และ ระบุตราสินคาที่ตอง 

การซื้อดวยตนเองตั้งแตแรก / ซื้อตามคําแนะนําของผูที่เคยใช มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.5 

 

 เนื่องจากขอมูลประชากรดานอายุ มีจํานวนความถี่ในกลุมยอยบางกลุมคอนขางนอย ผูวิจัยจึงได

จัดทําการจัดกลุมใหมโดยแสดงขอมูลจํานวน(ความถี่) และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

ขอมูลดานอายุและรายไดครอบครัวตอเดือนที่จัดกลุมใหมดังนี้ 
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ตาราง 4  จํานวน(ความถี่) และคารอยละของลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ดานอายุ   

      ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด รายไดครอบครัวตอเดือน ลักษณะที่อยูอาศัย และดานบุคคลอางอิงที่มี  

      ผลตอการตัดสินใจ(จัดกลุมใหม) 

  ขอมูล    จํานวน(คน) รอยละ 

1.    อายุ 

  ต่ํากวา 35 ป 

มากกวา 35 ป 

รวม 

  

 

       

160 

240 

400 

 

40.0 

60.0 

100 

2.    ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด 

       ต่ํากวาปริญญาตรี  

สูงกวาปริญญาตรี 

รวม 

  

 

       

89 

311 

400 

 

22.3 

77.7 

100 

3.    รายไดครอบครัวตอเดือน 

  ไมเกิน 30,000 บาท   

มากกวา 30,00 บาท 

รวม 

   

189 

211 

400 

 

47.3 

52.7 

100 

4.    ลักษณะที่อยูอาศัย 

บานเดี่ยว/อาคารพาณิชย  

ทาวนเฮาส 

รวม 

   

219 

181 

400 

 

54.7 

45.3 

100 

5.    บุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจ 

พนกังานขาย/เจาของราน/ผูรับเหมา/ ชาง/  

เจาของโครงการ/ญาติ/เพื่อน/คูสมรส/แฟน/ตัวเอง 

สถาปนิก/ วิศวกร 

รวม 

   

 

219 

181 

400 

 

 

54.7 

45.3 

100 
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ตาราง 4 (ตอ)  

  ขอมูล    จํานวน(คน) รอยละ 

6.    ตราสินคา(ยี่หอ)  

     ตราชาง 

     ตราเฌอรา/ตราคอนวูด/ ตราเพชร/ อ่ืนๆ 

     รวม 

   

199 

201 

400 

 

49.8 

50.2 

100 

7.     ลักษณะการซื้อ 

     เปรียบเทยีบคุณสมบัติของแตละตราสินคา(ยีห่อ) 

ระบุตราสินคาที่ตองการซื้อดวยตนเองตั้งแตแรก/

ซื้อตามคําแนะนําของผูที่เคยใช 

รวม 

   

342 

58 

 

400 

 

85.5 

14.5 

 

100 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑไมสังเคราะห ตามระดับ

ลักษณะของผลิตภัณฑ โดยแจกแจงจํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

 

ตาราง 5  ลักษณะของปจจัยดานผลิตภัณฑ 

 

ลักษณะของปจจัยดานผลิตภัณฑ  ระดับของลักษณะผลิตภัณฑ 

  S.D. ระดับลักษณะ 

ดานประโยชน (Benefit product)  

1.1 สามารถแกปญหาไมจริงหายาก 

1.2 มีความสะดวกในการติดตั้งงาย รวดเร็ว 

1.3 มีความประหยัดจากการใชแรงงานและเวลา 

1.4 งายในการดูแลรักษา 

1.5 งานเสร็จเร็วขึ้น 

  

4.07 

4.07 

3.77 

3.89 

3.94 

       

.516 

.466 

.653 

.702 

.495 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม  3.95 .359 มาก 

ดานความหลากหลาย (Feature)  

1.6 รูปลักษณะของผลิตภัณฑมีหลายชนิด 

       รุน/ลาย/สี/ขนาด ใหเลอืกเหมือนไมจริง 

1.7 ประเภทการใชงานของผลิตภัณฑ ตรง 

 กับความตองการ 

1.8 รูปแบบ(Stype)ไดแก การออกแบบ (design) 

      ผลิตภัณฑที่แตกตางกนั เชน แบบธรรมชาติ  

 แบบเรียบงาย แบบผสมผสาน  

  

3.64 

 

3.97 

 

3.62 

 

 

 

.655 

 

..654 

 

.696 

 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

รวม  3.73 .557 มาก 
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ดานคุณภาพ     (Quality)   

1.9    มีคุณภาพมาตรฐานการผลิตเปนที่ยอมรับ 

1.10 คุณสมบัติพิเศษ มีความแข็งแรง  ทนทาน 

  ยืดหยุน ไมบิดงอ ไมหดตัว 

1.11  มีความปลอดภัยไมผสมใยหิน (non  

   asbestos)  

1.12  มีความคงทน เชน ทนไฟ ทนความชื้น 

1.13  ผลิตภัณฑไมสังเคราะห ปลวก มอด แมลง 

         ไมกิน 

 1.14  มีการับประกันสนิคาและรับคืน ความ  

สะดวกในการติดตั้งงาย รวดเร็ว 

 

  

3.77 

3.72 

 

3.74 

 

3.69 

4.22 

 

3.25 

 

 

 

.570 

.740 

 

.731 

 

.810 

.651 

 

.108 

 

 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มากที่สุด 

 

ปานกลาง 

 

 

         รวม 3.73 .557 มาก 

ตราสินคา(Brand name) ของผลิตภัณฑ 

 1.5 ความมีชือ่เสียงของตราสินคา(ยี่หอ) 

ผลิตภัณฑ 

1.6 ความมีชือ่เสียงของบรษิัทผูผลิต 

1.7 ตราสินคา(ยี่หอ) ผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับ 

1.8 การจดจาํตราสินคา(ยีห่อ) ผลิตภัณฑ  

1.9 ความนาเชื่อถือของตราสินคา 

  

3.80 

 

3.80 

3.82 

3.77 

3.80 

 

.557 

 

.510 

.627 

.652 

.557 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม  3.80 .473 มาก 
 

จากตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหขอมูลดานระดับของลักษณะปจจัยดานผลิตภัณฑ ในดาน

ประโยชน (Benefit product) ดานความหลากหลาย(Feature) คุณภาพ(Quality) ตราสินคา(Brand 

name) โดยวิเคราะหคาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตราฐานไดดังนี ้
 

ตาราง 5  (ตอ)  

ลักษณะของปจจัยดานผลิตภัณฑ  ระดับของลักษณะผลิตภัณฑ 

  S.D. ระดับลักษณะ  
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  ดานประโยชน (Benefit product) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห   
  ดานประโยชน (Benefit product) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ความเห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีลักษณะดานประโยชนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 

  เมื่อศึกษาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมี

ประโยชนในเรื่องมีสามารถแกปญหาไมจริงหายาก มีความสะดวกในการติดตั้งงาย รวดเร็ว งานเสร็จเร็ว

ขึ้น งายในการดูแลรักษา และมีความประหยัดจากการใชแรงงานและเวลา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.07, 4.07, 3.94, 3.89,และ 3.77 ตามลําดับ  
  ดานความหลากหลาย(Feature) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
   ดานความหลากหลาย(Feature)ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ 

เห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีลักษณะความหลากหลายอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74  

  เมื่อศึกษาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมี

ประเภทการใชงานของผลิตภัณฑไมสังเคราะหตรงกับความตองการ รูปลักษณะของผลิตภัณฑมีหลาย

ชนิด/รุน /ลาย/สี/ขนาดใหเลือกเหมือนไมจริง  และรูปแบบ(Stype) ไดแก การออกแบบ(Design) 

ผลิตภัณฑที่แตก ตางกัน เชน แบบธรรมชาติ แบบเรียบงาย แบบผสมผสานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.92, 3.64,และ 3.62 ตามลําดับ  
  คุณภาพ(Quality) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
  คุณภาพ(Quality) ของผลิตภัณฑของผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ความ เห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีลักษณะคุณภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73  

  เมื่อศึกษาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมี

คุณภาพ ปลวก มอด แมลง ไมกิน อยูในระดับปานมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 มีคุณภาพมาตรฐานการ

ผลิตเปนที่ยอมรับ มีความปลอดภัยไมผสมใยหิน (non asbestos) คุณสมบัติพิเศษความแข็งแรง 

ทนทาน ยืดหยุน ไมบิดงอ ไมหดตัว มีความคงทน เชน ทนไฟ ทนความชื้น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.77, 3.74, 3.72 ,3.69, ตามลําดับ การรับประกันสินคาและรับคืน เมื่อเกิดการเสียหายที่เกิด

จากคุณภาพ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25  
  ตราสินคา(Brand name) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
  ตราสินคา(Brand name) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีลักษณะของตราสินคาอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80   

  เมื่อศึกษาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมี

ลักษณะตราสินคา(ยี่หอ) ผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับ ความมีชื่อเสียงของตราสินคา(ยี่หอ)ผลิตภัณฑ ความมี
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ชื่อเสียงของบริษัทผูผลิต ความนาเชื่อถือของตราสินคา การจดจําตราสินคา(ยี่หอ) อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.82, 3.80, 3.80, 3.80 และ 3.77 ตามลําดับ 
 

ตาราง 6 ลักษณะของปจจัยดานราคา 
 

ลักษณะของปจจัยดานราคา  ระดับของลักษณะผลิตภัณฑ 

  S.D. ระดับลักษณะ 

2. ดานราคา 

     2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ/ขนาด      

   2.2  ราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับไมจริง 

 

 

 

 

3.27 

3.49 

       

.591 

.671 

 

ปานกลาง 

มาก 

รวม  3.38 .576 ปานกลาง 
  

 จากตาราง 6  ผลการวิเคราะหขอมูลดานระดับของลักษณะปจจัยดานราคา พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความเห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีลักษณะดานราคาโดยรวมอยูในระดับปานกลางมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.38  

 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเหน็วาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีลักษณะ 

ราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทยีบกับไมจริง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพหรือขนาดของผลิตภัณฑ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ และ 3.27 ตามลําดับ 
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ตาราง 7 ลักษณะปจจัยดานการจัดจําหนาย 
 

ลักษณะของปจจัยดานการจดัจําหนาย ระดับของลักษณะผลิตภัณฑ 

  S.D. ระดับลักษณะ 

3. ดานการจัดจําหนาย 

 3.1ทําเลที่ตั้งของรานตวัแทนจําหนาย มี

การ กระจายอยางทัว่ถึง 

           3.2 ความสะดวกในการซื้อ ดานเวลา 

ดานสถานที ่

            3.3การจัดสง รวดเร็ว ตรงเวลา ถกูตอง 

 ตามที่ลูกคาตองการ 

 

 

 

 

3.50 

 

3.65 

 

3.49 

       

.739 

 

.654 

 

.671 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม  3.54 6.30 มาก 

  จากตาราง 7  ผลการวิเคราะหขอมูลดานระดับของลักษณะปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีลักษณะดานการจัดจําหนาย อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 

 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาผลิตภณัฑไมสังเคราะหมีลักษณะ 

ดานการจัดจําหนาย ความสะดวกในการซื้อ ดานเวลา ดานสถานที่ ทําเลที่ตั้งของรานตัวแทนจําหนายมี

กระจายทั่วถึง การจัดสง รวดเร็ว ตรงเวลาตามที่ลูกคาตองการ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 

3.50 และ 3.49  ตามลําดับ 
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ตาราง 8  ลักษณะปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

 

ลักษณะของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ระดับของลักษณะผลิตภัณฑ 

  S.D. ระดับลักษณะ 

4.1 การโฆษณา 

       ความถีท่ี่เห็น โฆษณา ผลิตภัณฑและ 

ตราสินคาผานสื่อโทรทัศน วิทยุ สื่อส่ิงพิมพ 

       ปริมาณเนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจาก 

การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน วิทยุ สื่อส่ิงพิมพ 

 

 

 

3.52 

 

3.34 

 

       

.772 

 

.684 

 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

รวม  3.43 .686 มาก 

4.2 การใชพนักงานขาย 

     ความถี่ที่ทานไดพบพนักงานแนะ 

นําผลิตภัณฑณ จุดขาย  

      ปริมาณเนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจาก 

การมีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ ณ จุดขาย 

  

3.09 

 

3.22 

 

 

.799 

 

.724 

 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

รวม  3.16 .701 ปานกลาง 

4.3 การจัดกิจกรรมทางการตลาด 

     ความถี่ที่ทานไดพบเห็นการออกงาน 

แสดงสินคาเพื่อใหเปนที่รู จักอยางตอเนื่อง  

เชน งานสถาปนิก งานตกแตงบาน 

       ปริมาณเนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจาก 

การออกงานแสดงสินคา   

       ความถี่ที่ทานไดพบเห็นการจัดแถลง   

ขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

       ปริมาณเนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจากการ 

จัดแถลงขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสงัเคราะห 

  

3.47 

 

 

3.35 

 

2.94 

 

2.94 

 

 

.742 

 

 

.724 

 

.747 

 

.808 

 

 

มาก 

 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

 
 
 



78 

 

 

ตาราง 8 (ตอ)  

 

ลักษณะของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ระดับของลักษณะผลิตภัณฑ 

  S.D. ระดับลักษณะ 

ความถี่ที่ทานไดพบเห็นการเปนผู 

สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด 

       ปริมาณเนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจากการเปน

ผูสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด 

 

 

 

 

2.99 

3.02 

       

.810 

.762 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

  3.38 .578 ปานกลาง 

4.4 การประชาสัมพนัธ  

 ความถี่ที่ทานไดพบการรณรงค 

ประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆ ให 

มีการใชผลิตภัณฑไมสังเคราะห   

        ปริมาณเนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจาการ 

ประชาสัมพันธ  

         การเขาถึงงายขอมูลทางเว็บไซต 

ของบริษัทผูผลิตและผูจําหนาย 

          ปริมาณเนื้อหา ขอมลู ที่ไดรับจาก

เว็บไซตของบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนาย 

  

2.19 

 

 

2.95 

 

3.25 

 

3.20 

 

1.49 

 

 

.871 

 

.802 

 

.897 

 

นอย 

 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

รวม  3.10 .588 ปานกลาง 

 
     จากตาราง 8  ผลการวิเคราะหขอมูลดานระดับของลักษณะปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา ผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีลักษณะปจจัย ดานการสงเสริม

การตลาด เกี่ยวกับ การโฆษณา การใชพนักงานขาย การจัดกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ ดังนี้  
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    ดานการโฆษณาของผลิตภัณฑไมสังเคราะห   
    ดานการโฆษณาของผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาลักษณะ

การโฆษณาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43  

    เมื่อศึกษาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมี

ความถี่ที่เห็นโฆษณาผลิตภัณฑและตราสินคาผานสื่อโทรทัศน วิทยุ สื่อส่ิงพิมพ อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.52 ปริมาณเนื้อหา ขอมูลที่ไดรับจากโฆษณาผานโทร ทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ อยูใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34  
    ดานการใชพนักงานขายผลิตภัณฑไมสงัเคราะห   
      ดานการใชพนักงานขายผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาผลิต 

ภัณฑไมสังเคราะหมีลักษณะการใชพนักงานขาย อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16  

  เมื่อศึกษาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมี 

ปริมาณเนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจากการมีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ ณ จุดขาย ความถี่ที่ทานไดพบ

พนักงานแนะนําผลิตภัณฑ ณ จุดขาย อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22, 

3.09 ตาม ลําดับ 
  ดานการจัดกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
    ดานการจัดกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ความ เห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีลักษณะการจัดกิจกรรมทางการตลาดอยูในระดับมปานกลาง มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.12 

     เมื่อศึกษาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมี

ความถี่ที่ทานไดพบเห็นการออกงานแสดงสินคาเพื่อเปนที่รูจักอยางตอเนื่อง เชน งานสถาปนิก งาน

ตกแตงบาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 ปริมาณเนื้อหา ขอมูลที่ไดรับจากการออกงาน

แสดงสินคา ปริมาณเนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจากการเปนผูสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ความถี่ที่ทาน

ไดพบเห็นการเปนผูสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ความถี่ที่ทานไดพบเห็นการจัดแถลงขาวเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห และปริมาณเนื้อหาขอมูลที่ไดรับจากการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด อยูใน

ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35, 3.02, 2.99, 2.94, 2.94 ตามลําดับ  
     ดานการประชาสัมพันธผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
     ดานการประชาสัมพันธของผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีลักษณะการประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสังเคราะหอยูในระดับ 

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 
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   เมื่อศึกษาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีการ

เขา ถึงงายของขอมูลทางเว็บไซตของบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนาย ปริมาณเนื้อหาขอมูลที่ไดรับจาก

เว็บไซตของบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนาย ปริมาณเนื้อหาขอมูลที่ไดรับจากการประชาสัมพันธ อยูใน

ระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25,3.20,และ2.95 ตามลําดับความถี่ที่ทานไดพบเห็นการรณรงค

ประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆ ใหมีการใชผลิตภัณฑไมสังเคราะห อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

2.19 

 
          ตอนที่ 3 ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจ 

   ขอมูลเกี่ยวกบับุคคลอางองิที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ของผูตอบแบบ 

สอบถาม โดยแจกแจงความถี่และคารอยละ ดังนี้  

 
ตาราง 9 ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจ 

 

 บุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจ  จํานวน(คน) รอยละ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

พนกังานขาย/เจาของรานต่าํกวา 35 ป  

ผูรับเหมา/ชาง/เจาของโครงการ46 - 55 ป 

สถาปนิก/วิศวกร 

ญาติ/เพื่อน/คูสมรส/แฟน 

ตัวเอง 

 48 

10 

181 

20 

141 

12.0 

2.5 

45.3 

5 

35.2 

 รวม  400 100 

 
        จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ไมสังเคราะหของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา บุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจของ

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนสถาปนิก/วิศวกร มีจํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.3 ตัวเองมี

จาํนวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.2 และพนักงานขายหรือเจาของราน มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 

12 ตามลําดับ  
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            ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑไม
สังเคราะหของผู บริโภค 
         ขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูตอบแบบสอบถาม โดย

แจกแจงความถี่และคารอยละ ดังนี้  

 
ตาราง 10 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห  จํานวน(คน) รอยละ 

1. 

 

 

 

 

วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห  

เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศยั  

เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย 

   เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศยั 

เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม 

  

89 

131 

220 

80 

 

22.3 

32.8 

55.0 

20.0 

2. 

 

 

 

 

 

 

เลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหไปใชประโยชน

ในงานประเภทประเภท 

 งานฝาเพดาน (ภายใน-ภายนอก) 

 งานผนัง (ภายใน-ภายนอก) 

 งานตกแตงพืน้ (ภายใน-ภายนอก) 

 งานตกแตงหลังคา (ภายใน-ภายนอก) 

   งานประตูร้ัว (ภายใน-ภายนอก)  

  

 

151 

340 

110 

51 

129 

 

 

37.8 

85.0 

27.5 

12.8 

32.3 

3. 

 

 

 

 

 

ทุกครั้งที่ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

ทานเลือกซื้อตราสินคา(ยีห่อ) 

 ตราชาง 

 ตราเฌอรา 

 ตราคอนวูด    

 อ่ืนๆ **    

  

 

199 

109 

41 

51 

 

 

49.7 

27.3 

10.3 

12.7 
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ตาราง 10 (ตอ) 

 

 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห  จํานวน(คน) รอยละ 

4. ลักษณะการซือ้ของทานเปนแบบ 

เปรียบเทยีบคุณสมบัติของแตตราสินคา(ยีห่อ)

กอนตัดสินใจ  

ระบุตราสินคา(ยี่หอ) ที่ตองการซื้อดวยตนเอง

ตั้งแตแรก    

ซื้อตามคําแนะนําของผูที่เคยใช  

  

342 

 

29 

 

29 

 

85.5 

 

7.3 

 

7.2 

5. 

 

 

 

ทานมีเจตนาซือ้ผลิตภัณฑไมสังเคราะหครั้ง

ตอไปอีกหรือไม 

ซื้อแนนอน 

ไมแนใจ 

  

 

239 

161 

 

 

59.8 

40.2 

6. 

 

ทานจะแนะนาํใหบุคคลอื่นซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะห 

แนะนาํ   

ไมแนใจ 

  

 

279 

121 

 

 

69.75 

30.25 

 
** หมายเหตุ  ไมเจาะจงตราสินคา(ยีห่อ)  

 
       จากตารางที่ 10  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะห ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา 

เพื่อซอม แซมบานที่อยูอาศัย มีจํานวนที่เลือก 89 คน คิดเปนรอยละ 22.25 เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย

จากผูตอบ มีจํานวนที่เลือก 131 คน คิดเปนรอยละ 32.75 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย มีจํานวนที่เลือก 

220 คน คิดเปนรอยละ 55 เพื่อสรางบาน/ที่อยูอาศัยใหม พบวา มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 

       ดานเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหไปใชประโยชนในงานประเภทตางๆ พบวา ผูตอบแบบสอบ 

ถามมีความเห็นวาประเภทงานฝาเพดาน (ภายใน-ภายนอก) มีจํานวนที่เลือก 151 คน คิดเปนรอยละ 

37.80 งานผนัง (ภายใน-ภายนอก) มีจํานวนที่เลือก 340 คน คิดเปนรอยละ 85 งานตกแตงพื้น (ภายใน -

ภายนอก) มีจํานวนที่เลือก 110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 งานตกแตงหลังคา(ภายใน-ภายนอก) มี
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จํานวนที่เลือก 51 คน คิดเปนรอยละ 12.80 งานประตู-ร้ัว(ภายใน-ภายนอก) มีจํานวนที่เลือก 129 คน 

คิดเปนรอยละ 32.30  

         ดานการเลือกซื้อทุกครั้งทานเลือกผลิตภัณฑไมสังเคราะหตราสินคา(ยี่หอ)ใด พบวา ผูตอบ

แบบสอบ ถามมีความเห็นวา มีจํานวน 199 คนเลือกตราชาง คิดเปนรอยละ 49.75 มีจํานวน 109 คน

เลือกตราเฌอรา คิดเปนรอยละ 27.25 มีจํานวน 41 คนเลือกตราคอนวูด คิดเปนรอยละ10.25 และมี

จํานวน 51 คนไมระบุตราสินคา(ยี่หอ) คิดเปนรอยละ 12.75 

         ดานลักษณะการซื้อเปนแบบใด พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา มีจํานวน 342 คน

ซื้อ โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติของแตตราสินคา(ยี่หอ)กอนตัดสินใจซื้อคิดเปนรอยละ 85.50  มีจํานวน 

29 คน ซื้อโดยระบุตราสินคา(ยี่หอ)ที่ตองการซื้อดวยตนเองตั้งแตแรกคิดเปนรอยละ 7.25 และมีจํานวน 

29 คนซื้อตามคําแนะนําของผูที่เคยใช คิดเปนรอยละ 7.25 

         ดานเจตนาการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา 

จํานวน 239 คน ซื้อแนนอน คิดเปนรอยละ 59.8  มีจํานวน161 คน ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 40.3  

         การแนะนําผูอ่ืนซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา มี

จํานวน 279 คน แนะนํา คิดเปนรอยละ 69.70 มีจํานวน 121 คนไมแนใจ คิดเปนรอยละ 30.30  

  
            ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

     การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดยใชสถิติ Chi-Square ในครั้งนี้ตัวแปรที่นํามา

ศึกษาไดแก 

     ตัวแปรอิสระ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยของครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย บุคคล

อางอิงที่มีผลตอการตันสินใจ 

     ตัวแปรตาม ไดแก วัตถุประสงคในการซื้อ ประโยชนการใชงานที่ตองการ ตราสินคา(ย่ีหอ)ที่ซื้อ 

ลักษณะการซื้อ เจตนาซื้อซํ้า การแนะนําผูอ่ืน  

 

             มีผลการทดสอบดังนี้  

      สมมตฐิานขอที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อ

ผลิต ภัณฑไมสังเคราะห ประกอบดวยสมมติฐานยอยดงันี ้
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      สมมติฐานขอที่ 1.1 อายมุีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  

 H0 : อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 H1 : อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 

ตาราง 11 ผลการทดสอบอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

          อาย ุ χ2 p Cramer’s V 

ต่ํากวา

35 ป 

 35 ป

ขึ้นไป 
รวม   

 

1. วัตถุประสงคในการซื้อ       
  1.1 เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย        

เลือก 40   49 160    

ไมเลือก 120  191 240    

รวม 89 311 400 1.166 0.280  

  1.2 เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย       

เลือก 50   81 131    

ไมเลือก 110   159 269    

รวม 160 240 400 0.272 0.602  

  1.3 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย       

เลือก 90   130 220    

ไมเลือก   70   110 180    

รวม 160 240 400 0.168 0.682  

  1.4 เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม       

เลือก 40   40 80    

ไมเลือก   120   200 320    

รวม 160 240 400 4.167 0.041 0.102 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

         อาย ุ χ2 p Cramer’s V 

ต่ํากวา

35 ป 

 35 ป

ขึ้นไป 
รวม   

 

2. นําไปใชประโยชนในงาน
ประเภท 
(ภายในและภายนอก) 
  2.1 งานฝาเพดาน 

     

 

เลือก 70 81 151    

ไมเลือก 90 159 249 4.085 0.043 0.101 

รวม 160 240 400    

2.2 งานผนัง       

ไมเลือก 120 220 340    

ไมเลือก   40 20 60 20.915 0.000 0.229 

รวม 160 240 400    

  2.4 งานตกแตงหลังคา       

เลือก 30   21 51    

ไมเลือก   130 219 349 8.630 0.003 0.147 

รวม 160 240 400    

  2.5 งานประตูและร้ัว       

เลือก 50   79 129    

ไมเลือก   110 161 271 0.122 0.727  

รวม 160 240 400    
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

         อาย ุ      χ2 
p 

Cramer’s V 

ต่ํากวา

35 ป 

 35 ป

ขึ้นไป 
รวม  

 

3. ตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซ้ือ       
  3.1 ตราชาง 70 129 199    

  3.2 ตราเฌอรา/ตราคอนวดู/ 90 111 201    

        ตราเพชร และอื่น ๆ       

รวม 160 240 400 3.840 0.05 0.098 

4. ลักษณะการซื้อ       
  4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติ 140 202 342    

4.2 ระบุตราสนิคา และซื้อตาม      

คําแนะนํา 
20 38 58   

 

รวม 160 240 400 0.860 0.354  

5. เจตนาซ้ือซํ้า       
  5.1 ซื้อแนนอน 110 129 239    

  5.2 ไมแนใจ 50 111 161    

รวม 160 240 400 8.982 0.003 0.150 

6. ใหคําแนะนําแกบุคคลอื่น       
  6.1 แนะนํา 120 159 279    

  6.2 ไมแนะนาํ 40 81 121    

รวม 160 240 400 3.484 0.062  

       

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

              จากตาราง 11  ผลการทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Chi-square  พบวา 

 อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   



87 

 

 

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม พบวาคา χ2 

เทากับ 4.167 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.041  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหมมีความสัมพันธกับอายุ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.102 แสดงวามี

ความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทฝาเพดาน พบวาคา χ2 เทากับ 4.085 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.043  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ประโยชนในงานประเภทฝาเพดานมีความสัมพันธกับอายุโดยมีคาความสัมพันธ(V) 

เทากับ 0.101 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทผนัง พบวาคา χ2 เทากับ 20.915 และมีคาความนาจะเปน (p) 

เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ประโยชนในงานประเภทผนังมีความสัมพันธกับอายุ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 

0.229 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงหลงัคา พบวาคา χ2 เทากับ 8.630 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากบั 0.003  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ประโยชนในงานประเภทตกแตงหลงัคามีความสมัพันธกับอาย ุโดยมีคาความ 

สัมพันธ(V) เทากับ 0.147 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานตราสนิคา(ยี่หอ)ที่ซื้อ พบวาคา χ2 เทากบั 3.840 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 

0.050  ซึ่งนอยกวา 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา การเลือกตราสินคา(ยีห่อ) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพนัธกับอายุโดยมีคาความสัมพันธ

(V) เทากับ 0.098 แสดงวามีความสมัพนัธในระดับตํ่า 

 ดานเจตนาซื้อซ้ํา พบวาคา χ2 เทากับ 8.982 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.003  ซึ่ง

นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหคร้ังตอไปมีความสัมพันธกับอายุ  โดยมีคา

ความสัมพันธ(V) เทากับ 0.150 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

  

 นอกจากนี้ยังพบวาอายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

ในดานตาง ๆ ดังนี้   
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 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย  พบวาคา χ2 

เทากับ 1.166 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.280 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย ไมมีความสัมพันธกับอายุซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย  พบวาคา χ2 

เทากับ 0.272  และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.602 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัยไมมีความสัมพันธกับอายุ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 0.168 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.682 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อ

ตกแตงบานที่อยูอาศัยไมมีความสัมพันธกับอายุ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงพื้น พบวาคา χ2 เทากับ1.881และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.170 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา  ดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงพื้นไมมีความสัมพันธกับอายุ ซึ่งไมสอด 

คลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูร้ัว พบวาคา χ2 เทากับ 0.122 และมีคาความนาจะเปน

(p) เทากับ 0.727 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา  ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูร้ัวไมมีความสัมพันธกับอายุ ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวาคา χ2 เทากับ 0.860 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.354 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา  ลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ไมมีความสัมพันธกับอายุ ซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น พบวาคา χ2 

เทากับ 3.484 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.062 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่นไมมีความสัมพันธกับอายุ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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               สมมติฐานขอที่ 1.2 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะห สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  

 H0 : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 

ตาราง 12 ผลการทดสอบระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม  

      สังเคราะห 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

ระดับการศึกษา χ2 p Cramer’s V 

ต่ํากวา 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา 

ตรีขึ้น 

ไป 

รวม   

 

1. วัตถุประสงคในการซื้อ       
  1.1 เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย        

เลือก 39 50 89    

ไมเลือก 50  261 311    

รวม 89 311 400 30.787 0.000 0.277 

  1.2 เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย       

เลือก 10  121 131    

ไมเลือก 79   190 269    

รวม 89 311 400 24.056 0.000 0.245 

  1.3 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย       

เลือก 40   180 220    

ไมเลือก   49   131 180    

รวม 89 311 400 4.677 0.031 0.108 

  1.4 เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม       

เลือก 10   70 80    

ไมเลือก   79   241 320    

รวม 89 311 400 5.495 0.019 0.117 
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ตาราง 12 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

ระดับการศึกษา χ2 p Cramer’s V 

ต่ํากวา 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา 

ตรีขึ้น 

ไป 

รวม   

 

2. นําไปใชประโยชนในงานประเภท       
       (ภายในและภายนอก) 
  2.1 งานฝาเพดาน 

     
 

เลือก 50 101 151    

ไมเลือก 39 210 311    

รวม 89 311 400 16.545 0.000 0.203 

  2.2 งานผนัง       

เลือก 59 281 340    

ไมเลือก 30  30 60    

รวม 89 311 400 31.422 0.000 0.280 

  2.3 งานตกแตงพืน้       

เลือก 10 100 110    

ไมเลือก   79 211 290    

รวม 89 311 400 15.187 0.000 0.195 

  2.4 งานตกแตงหลังคา       

เลือก 0   51 51    

ไมเลือก   89 260 349    

รวม 89 260 400 16.728 0.000 0.204 

  2.5 งานประตูและร้ัว       

เลือก 29 100 129    

ไมเลือก   60 211 271    

รวม 89 311 400 0.006 0.939  
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

ระดับการศึกษา      χ2 

p 

Cramer’s 

V 

ต่ํากวา 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา 

ตรีขึ้น 

ไป 

รวม  

 

3. ตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซ้ือ       
  3.1 ตราชาง 70 129 199    

  3.2 ตราเฌอรา/ตราคอนวดู/ 19 182 201    

        ตราเพชร และอื่น ๆ       

รวม 89 311 400 38.248 0.000 0.309 

4. ลักษณะการซื้อ       
  4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติ 70 272 342    

  4.2 ระบุตราสินคา และซื้อตาม   

        คาํแนะนาํ 
19 39 58   

 

รวม 89 240 400 4.330 0.037 0.104 

5. เจตนาซ้ือซํ้า       
  5.1 ซื้อแนนอน 49 190 239    

  5.2 ไมแนใจ 40 121 161    

รวม 89 311 400 1.049 0.306  

6. ใหคําแนะนําแกบุคคลอื่น       
  6.1 แนะนํา 39 240 279    

  6.2 ไมแนะนาํ 50 71 121    

รวม 89 311 400 36.47 0.000 0.302 

       

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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             จากตาราง 12  ผลการทดสอบ  โดยใชสถิติทดสอบ Chi-square  พบวา 

 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย  พบวาคา χ2 

เทากับ 30.787 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อซอมแซมที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา โดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.277 

แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพ่ือตอเติมที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

24.056 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงค ในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอ

เติมที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา โดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.245 แสดงวามี

ความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

4.677 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.031 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อ

ตกแตงที่อยูอาศัย มีความสัมพันธกับระดับการศึกษา โดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.108 แสดงวา

มีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม พบวาคา χ2 

เทากับ 5.495 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.019  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหมมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา โดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.117 

แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทฝาเพดาน พบวาคา χ2 เทากับ 16.545 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ประโยชนในงานประเภทฝาเพดานมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา โดยมีคาความสัม 

พันธ (V) เทากับ 0.203  แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทผนัง พบวาคา χ2 เทากับ 31.422 และมีคาความนาจะเปน (p) 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
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หมายความวา ประโยชนในงานประเภทผนังมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา โดยมีคาความสัมพันธ

(V) เทากับ 0.280 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานตกแตงพื้น พบวาคา χ2 เทากับ 15.187 และมีคาความนาจะเปน (p) 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ประโยชนในงานประเภทงานตกแตงพื้นมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา โดยมีคา

ความสัมพันธ(V) เทากับ 0.195 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงหลังคา  ขอมูลไมพอที่จะนํามาวิเคราะหสถิติ เพราะมีชอง

ที่เปน 0 และยุบรวมกลุมไมไดแลว 

 ดานตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซื้อ  พบวาคา χ2 เทากับ 38.248 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 

0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วาการเลือกตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา โดยมีคา

ความสัมพันธ(V) เทากับ 0.309 แสดงวามีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

 ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวาคา χ2 เทากับ 4.330 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.037 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห  มีความสัมพันธกับระดับการศึกษา โดยมีคา

ความสัมพันธ(V) เทากับ 0.104 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น พบวาคา χ2 

เทากับ 36.47  และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่นมีความสัมพันธระดับการศึกษา โดยมีคาความสัมพันธ(V)เทากับ 

0.302 แสดงวามีความสัมพันธระดับปานกลาง 

 นอกจากนี้ยังพบวา  ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ไมสังเคราะห  ในดานตาง ๆ ดังนี้   

 ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูร้ัว พบวาคา χ2 เทากับ 0.006  และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.939  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา  ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูร้ัวไมมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา ซึ่ง

ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา พบวา χ2 เทากับ 1.409  และมีคาความนาจะเปน(p) 

เทากับ 0.306  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวาดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา ไมมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

  สมมติฐานขอที่ 1.3 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  

      H0 :  รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

     H1 :  รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลิต 

ภัณฑไมสังเคราะห 
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ตาราง 13 ผลการทดสอบรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ  

      ซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

รายไดเฉลี่ยของครอบครัว χ2 p Cramer’s V 

ไมเกิน 

30,000

บาท 

30,000 

บาทขึน้

ไป 

รวม   

 

1. วัตถุประสงคในการซื้อ       
  1.1 เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย        

เลือก 59 30 89    

ไมเลือก 130 181 311    

รวม 189 211 400 16.653 0.000 0.204 

  1.2 เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย       

เลือก 70  61 131    

ไมเลือก 119 150 269    

รวม 131 211 400 2.990 0.084  

  1.3 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย       

เลือก 90   130 189    

ไมเลือก 99 81 211    

รวม 189 211 400 7.887 0.005 0.140 

  1.4 เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม       

เลือก 40   40 80    

ไมเลือก   149   171 320    

รวม 189 211 400 0.303 0.582  
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

รายไดเฉลี่ยของครอบครัว χ2 p Cramer’s V 

ไมเกิน 

30,000

บาท 

30,000 

บาทขึน้

ไป 

รวม   

 

2. นําไปใชประโยชนในงาประเภท       
       (ภายในและภายนอก) 
  2.1 งานฝาเพดาน 

     
 

เลือก 80 71 151    

ไมเลือก 109 140 249    

รวม 189 211 400 3.196 0.074  

  2.2 งานผนัง       

เลือก 149 191 340    

ไมเลือก 40  20 60    

รวม 189 211 400 10.677 0.001 0.163 

  2.3 งานตกแตงพืน้       

เลือก 20 90 110    

ไมเลือก   169 121 290    

รวม 189 211 400 51.436 0.000 0.359 

  2.4 งานตกแตงหลังคา       

เลือก 30   21 51    

ไมเลือก   159 190 349    

รวม 189 211 400 3.141 0.076  

  2.5 งานประตูและร้ัว       

เลือก 69 60 129    

ไมเลือก   120 151 271    

รวม 189 211 400 2.973 0.085  
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

รายไดเฉลี่ยของครอบครัว      χ2 

p 

Cramer’s V 

ไมเกิน 

30,000

บาท 

30,000 

บาทขึน้

ไป 

รวม  

 

3. ตราสินคา(ยี่หอ) ที่ซ้ือ       
  3.1 ตราชาง 90 109 199    

  3.2 ตราเฌอรา/ตราคอนวดู/ 99 102 201    

        ตราเพชร และอื่น ๆ       

รวม 189 211 400 0.651 0.420  

4. ลักษณะการซื้อ       
  4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติ 160 182 342    

  4.2 ระบุตราสินคา และซื้อตาม    

คําแนะนํา 
29 29 58   

 

รวม 189 211 400 0.206 0.650  

5. เจตนาซ้ือซํ้า       
  5.1 ซื้อแนนอน 103 130 239    

  5.2 ไมแนใจ 80 81 161    

รวม 189 211 400 0.634 0.423  

6. ใหคําแนะนําแกบุคคลอื่น       
  6.1 แนะนํา 119 160 279    

  6.2 ไมแนะนาํ 70 51 121    

รวม 189 211 400 7.822 0.005 0.140 

       

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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              จากตาราง 13  ผลการทดสอบ  โดยใชสถิติทดสอบ Chi-square  พบวา 

 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย  พบวาคา χ2 

เทากับ 16.653 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อซอมแซมที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน โดยมีคาความสัมพันธ (V) 

เทากับ 0.204 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 7.887 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อตกแตงที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน โดยมีคาความสัมพันธ (V) 

เทากับ 0.140 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า    

 ดานประโยชนในงานประเภทผนัง พบวาคา χ2 เทากับ 10.677 และมีคาความนาจะเปน (p) 

เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ประโยชนในงานประเภทผนัง มีความสัมพันธกับรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน โดยมี

คาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.163 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงพื้น พบวาคา χ2 เทากับ 51.436 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ประโยชนในงานประเภทตกแตงหลังคา มีความสัมพันธกับรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอ

เดือน โดยมีคาความ สัมพันธ(V) เทากับ 0.359 แสดงวามีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

 ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น พบวาคา χ2 

เทากับ 7.822 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวมีความสัมพันธกับรายไดเฉล่ีย

ของครอบครัวตอเดือน โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.140 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 
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 นอกจากนีย้ังพบวา รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห  ในดานตาง ๆ ดังนี ้  

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติมที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

2.990 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.084  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติม

ที่อยูอาศัยไมมีความสัมพันธกับรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม พบวาคา χ2 

เทากับ 0.303 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.582  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหมไมมีความสัมพันธกับรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดาน พบวาคา χ2 เทากับ 3.196 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.074  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ประโยชนในงานประเภทงานฝาไมมีความสัมพันธกับรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอ

เดือนซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงหลังคา พบวาคา χ2 เทากับ 3.141 และมีคาความ

นาจะเปน (p) เทากับ 0.076  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ประโยชนในงานประเภทงานตกแตงหลังคา ไมมีความสัมพันธกับรายได

เฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูและรั้ว พบวาคา χ2 เทากับ 2.973  และมีคาความ

นาจะเปน(p) เทากับ 0.085 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ประโยชนในงานประเภทงานประตูและร้ัว ไมมีความสัมพันธกับรายไดเฉลี่ย

ของครอบครัวตอเดือน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซื้อ พบวาคา χ2 เทากับ 0.651 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 

0.420  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วาการเลือกตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห ไมมีความสัมพันธกับรายไดเฉลี่ยของครอบครัว

ตอเดือนซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวาคา χ2 เทากับ 0.206 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.650 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1)หมายความวา ลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ไมมีความสัมพันธกับรายไดเฉลี่ยของ

ครอบครัวตอเดือน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา พบวาคา χ2 เทากับ 0.634 และมีคาความนาจะเปน

(p) เทากับ 0.423 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา เจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ําไมมีความสัมพันธกับรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอ

เดือน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

สมมติฐานขอที่ 1.4 ลักษณะทีอยูอาศัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะห สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  

 H0 : ลักษณะที่อยูอาศัยไมมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะห 

 H1 : ลักษณะที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
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ตาราง 14 ผลการทดสอบลักษณะทีอยูอาศัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม  

      สังเคราะห 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

ลักษณะะที่อยูอาศัย χ2 p 
Cramer’s 

V 

บานเดี่ยว

อาคาร

พาณิชย 

ทาวนเฮาส รวม   

 

1. วัตถุประสงคในการซื้อ       
  1.1 เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย        

เลือก  39 50 89    

ไมเลือก 180 131 311    

รวม 219 181 400 5.520 0.019 0.117 

  1.2 เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย       

เลือก 80  51 131    

ไมเลือก 139 130 269    

รวม 131 211 400 3.139 0.076  

  1.3 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย       

เลือก 120   100 200    

ไมเลือก   99   81 180    

รวม 219 181 400 0.008 0.928  

  1.4 เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม       

เลือก 50  30 80    

ไมเลือก   169   151 320    

รวม 219 181 400 2.424 0.119  
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

ลักษณะะที่อยูอาศัย χ2 p Cramer’s V 

บานเดี่ยว

อาคาร

พาณิชย 

ทาวนเฮาส รวม   

 

2. นําไปใชประโยชนในงาประเภท       
       (ภายในและภายนอก) 
  2.1 งานฝาเพดาน 

     
 

เลือก 70 81 151    

ไมเลือก 149 100 249    

รวม 219 181 400 6.896 0.009 0.131 

  2.2 งานผนัง       

เลือก 199 141 340    

ไมเลือก 20  40 60    

รวม 189 211 400 13.069 0.000 0.181 

  2.3 งานตกแตงพืน้       

เลือก 60 50 110    

ไมเลือก   159 131 290    

รวม 189 211 400 0.003 0.960  

  2.4 งานตกแตงหลังคา       

เลือก 41   10 51    

ไมเลือก   178 171 349    

รวม 219 181 400 15.514 0.000 0.197 

  2.5 งานประตูและร้ัว       

เลือก 69 60 129    

ไมเลือก   150 121 271    

รวม 219 181 400 0.122 0.727  
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 ตาราง 14 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

ลักษณะะที่อยูอาศัย      χ2 

p 

Cramer’s 

V 

บานเดี่ยว

อาคาร

พาณิชย 

ทาวนเฮาส รวม  

 

3. ตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซ้ือ       
  3.1 ตราชาง 129 70 199    

  3.2 ตราเฌอรา/ตราคอนวดู/ 90 111 201    

        ตราเพชร และอื่น ๆ       

รวม 219 181 400 16.223 0.000 0.201 

4. ลักษณะการซื้อ       
  4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติ 181 161 342    

  4.2 ระบุตราสินคา และซื้อตาม    

คําแนะนํา 
38 20 58   

 

รวม 219 181 400 3.174 0.075  

5. เจตนาซ้ือครั้งตอไป       
  5.1 ซื้อแนนอน 128 111 239    

  5.2 ไมแนใจ 91 70 161    

รวม 219 181 400 0.341 0.559  

6. ใหคําแนะนําแกบุคคลอื่น       
  6.1 แนะนํา 148 131 279    

  6.2 ไมแนะนาํ 71 50 121    

รวม 219 211 400 1.080 0.299  

       

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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              จากตาราง 14  ผลการทดสอบ  โดยใชสถิติทดสอบ Chi-square  พบวา 

 ลักษณะที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

5.520 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.019 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อ

ซอมแซมที่อยูอาศัย มีความสัมพันธกับลักษณะที่อยูอาศัย โดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.117 

แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

  ดานประโยชนในงานประเภทฝาเพดาน  พบวาคา χ2 เทากบั 6.896 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.009 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคอื ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ประโยชนในงานประเภทฝาเพดาน มีความสัมพันธกับลักษณะที่อยูอาศัยโดยมีคาความ 

สัมพันธ(V) เทากับ 0.131 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานประโยชนในงานประเภทผนัง พบวาคา χ2 เทากับ 13.069 และมีคาความนาจะเปน (p) 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวาประโยชนในงานประเภทผนังมีความสัมพันธกับลักษณะที่อยูอาศัย โดยมีคาความ 

สัมพันธ(V) เทากับ 0.181 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงหลังคา พบวาคา χ2 เทากับ 15.514 และมีคาความ

นาจะเปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ประโยชนในงานประเภทผนัง มีความสัมพันธกับลักษณะที่อยูอาศัย โดยมี

คาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.197 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานตราสินคา(ยี่หอ) พบวาคา χ2 เทากับ 16.223 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  

ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การ

เลือกตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพันธกับลักษณะที่อยูอาศัย โดยมีคา

ความสัมพันธ(V) เทากับ 0.201 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 นอกจากนี้ยังพบวา ลักษณะที่อยูอาศัยไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิต 

ภัณฑไมสังเคราะหในดานตาง ๆ ดังนี้   
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 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติมที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

3.139 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.076  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติม

ที่อยูอาศัย ไมมีความสัมพันธกับลักษณะที่อยูอาศัย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 0.008 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.926  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัยไมมีความสัมพันธกับลักษณะที่อยูอาศัย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม พบวาคา χ2 

เทากับ 2.424 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.119  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติ ฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม ไมมีความสัมพันธกับลักษณะที่อยูอาศัย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง

ไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงพื้น พบวาคา χ2 เทากับ 0.003 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.960 ซึ่งมากกวา  0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ประโยชนในงานประเภทตกแตงพื้นไมมีความสัมพันธกับลักษณะที่อยูอาศัย ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูและร้ัว พบวาคา χ2 เทากับ 0.122 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.727 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูและร้ัวไมมีความสัมพันธกับลักษณะที่อยู

อาศัย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวาคา χ2 เทากับ 0.341 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.075 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1)หมายความวา ลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ไมมีความสัมพันธกับลักษณะที่อยูอาศัย ซึ่ง

ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา พบวาคา χ2 เทากับ 3.174 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.559 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1)หมายความวาเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา ไมมีความสัมพันธกับลักษณะที่อยูอาศัย ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น พบวาคา χ2 

เทากับ 1.080 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.299 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่นไมมีความสัมพันธกับลักษณะที่อยูอาศัย ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว  

 

สมมติฐานขอที่ 2  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห ประกอบดวยสมมติฐานยอยดงันี ้

 
 สมมติฐานขอที่ 2.1 ดานผลติภัณฑ มีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะห ประกอบดวยสมมติฐานยอย ดงันี ้  

 
 สมมติฐานขอที่ 2.1.1 ประโยชนของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  

  
 H0 : ประโยชนของผลิตภัณฑไมสังเคราะห ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 H1 : ประโยชนของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
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ตาราง 15  ผลการทดสอบประโยชนของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพนัธกบัพฤติกรรมการ   

      ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
ประโยชนของผลิตภัณฑ χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

1. วัตถุประสงคในการซื้อ       
  1.1 เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย        

เลือก 40 49 89    

ไมเลือก 121 190 311    

รวม 161 239 400 1.049 0.306  

  1.2 เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย       

เลือก 40  91 131    

ไมเลือก 121 148 269    

รวม 131 239 400 7.646 0.006 0.138 

  1.3 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย       

เลือก 71   149 220    

ไมเลือก   90   90 180    

รวม 161 239 400 12.936 0.000 0.180 

  1.4 เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม       

เลือก 40  40 80    

ไมเลือก   121   199 320    

รวม 161 239 400 3.953 0.047 0.099 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
ประโยชนของผลิตภัณฑ χ2 p 

Cramer’s 

V 

นอยที่สุด มาก รวม    

2.นําไปใชประโยชนในงานประเภท  
(ภายในและภายนอก) 

     
 

2.1 งานฝาเพดาน       

เลือก 60 91 151    

ไมเลือก 101 148 249    

รวม 161 239 400 0.027 0.870  

  2.2 งานผนัง       

เลือก 131 209 340    

ไมเลือก 30  30 60    

รวม 161 239 400 2.790 0.095  

  2.3 งานตกแตงพืน้       

เลือก 20 90 110    

ไมเลือก   141 149 290    

รวม 189 211 400 30.724 0.000 0.277 

  2.4 งานตกแตงหลังคา       

เลือก 31   20 51    

ไมเลือก   130 219 349    

รวม 161 239 400 10.249 0.001 0.160 

  2.5 งานประตูและร้ัว       

เลือก 40 89 161    

ไมเลือก   121 150 239    

รวม 161 239 400 6.763 0.009 0.130 
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ตาราง 15 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
ประโยชนของผลิตภัณฑ      χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

3. ตราสินคา(ยี่หอ) ที่ซ้ือ       
  3.1 ตราชาง 80 119 199    

  3.2 ตราเฌอรา/ตราคอนวดู/ 81 120 239    

        ตราเพชร และอื่น ๆ       

รวม 161 239 400 0.000 0.984  

4. ลักษณะการซื้อ       
  4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติ 131 211 342    

  4.2 ระบุตราสินคา และซื้อตาม    

คําแนะนํา 
30 28 58   

 

รวม 161 239 400 3.174 0.054  

5. เจตนาซ้ือครั้งตอไป       
  5.1 ซื้อแนนอน 60 179 239    

  5.2 ไมแนใจ 101 60 161    

รวม 161 239 400 56.636 0.000 0.376 

6. ใหคําแนะนําแกบุคคลอื่น       
  6.1 แนะนํา 90 189 279    

  6.2 ไมแนะนาํ 71 50 121    

รวม 161 239 400 24.495 0.000 0.247 

       

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

              จากตาราง 15 ผลการทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Chi-square  พบวา 

 ประโยชนของผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   
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 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติมที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

7.646 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.006  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติม

บานที่อยูอาศัย มีความสัมพันธกับประโยชนของผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.138 

แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 12.936 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับประโยชนของผลิตภัณฑโดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 

0.180 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม พบวาคา χ2 

เทากับ 3.953 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.047  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหมมีความสัมพันธกับประโยชนของผลิตภัณฑโดยมีคาความสัมพันธ(V) 

เทากับ 0.099 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงพื้น พบวาคา χ2 เทากับ 30.724 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การนําไปใชในงานประเภทตกแตงพื้นมีความสัมพันธกับประโยชนของผลิตภัณฑ โดยมี

คาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.277 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงหลังคา พบวาคา χ2 เทากับ 10.249 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การนําไปใชในงานประเภทตกแตงหลังคา มีความสัมพันธกับประโยชนของ

ผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.160 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูและร้ัว พบวาคา χ2 เทากับ 6.763 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.009 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การนําไปใชประโยชนในงานประเภทประตูและร้ัว มีความสัมพันธกับประโยชนของ

ผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.130 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา พบวาคา χ2 เทากับ 56.636 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.000 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 



111 

 

 

(H1) หมายความวา การนําไปใชประโยชนในงานประเภทประตูและร้ัว มีความสัมพันธกับประโยชนของ

ผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.376 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น พบวาคา χ2 

เทากับ 24.495  และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิต 

ภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่นมีความสัมพันธกับประโยชนของผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) 

เทากับ 0.247 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า   

 นอกจากนีย้ังพบวา ประโยชนของผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในดานตาง ๆ ดังนี้   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ1.049 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.306 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน 

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัยไมมีความสัมพันธกับประโยชนของผลิตภัณฑ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดาน พบวาคา χ2 เทากับ 0.027 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.870 ซึ่งมากกวา  0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การนําไปใชประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดานไมมีความสัมพันธกับประโยชน

ของผลิตภัณฑ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานผนัง พบวาคา χ2 เทากับ 2.790 และมีคาความนาจะเปน (p) 

เทากับ 0.095 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การนําไปใชประโยชนในงานประเภทงานผนังไมมีความสัมพันธกับประโยชนของ

ผลิตภัณฑซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานตราสินคา(ยี่หอ) พบวาคา χ2 เทากับ 0.000 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.984  

ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดาน

ตราสินคา(ยี่หอ) ไมมีความสัมพันธกับประโยชนของผลิตภัณฑ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวาคา χ2 เทากับ 3.174 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.054 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1)หมายความวา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหคร้ังตอไป ไมมีความสัมพันธกับ

ประโยชนของผลิตภัณฑ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 สมมติฐานขอที่ 2.1.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  

 H0 : ความหลากหลายของผลิตภัณฑไมสังเคราะห ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 H1 : ความหลากหลายของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัด 

สินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

  

ตาราง 16  ผลการทดสอบความหลากหลายของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

1. วัตถุประสงคในการซื้อ       
  1.1 เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย        

เลือก 40 49 89    

ไมเลือก 121 190 311    

รวม 161 239 400 11.198 0.001 0.167 

  1.2 เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย       

เลือก 61  70 131    

ไมเลือก 180 89 269    

รวม 241 159 400 15.233 0.000 0.195 

  1.3 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย       

เลือก 49   171 220    

ไมเลือก   91   89 180    

รวม 140 260 400 34.810 0.000 0.295 

  1.4 เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม       

เลือก 40  40 80    

ไมเลือก   100   220 320    

รวม 140 260 400 9.890 0.002 0.157 
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ตาราง 16 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

2. นําไปใชประโยชนในงานประเภท       
       (ภายในและภายนอก) 
  2.1 งานฝาเพดาน 

     
 

เลือก 61 90 151    

ไมเลือก 79 170 249    

รวม 140 260 400 3.106 0.078  

  2.2 งานผนัง       

เลือก 100 240 340    

ไมเลือก 40  20 60    

รวม 140 260 400 31.114 0.000 0.000 

  2.3 งานตกแตงพืน้       

เลือก 40 70 110    

ไมเลือก   100 190 290    

รวม 140 260 400 0.124 0.725  

  2.4 งานตกแตงหลังคา       

เลือก 10   41 51    

ไมเลือก   130 219 349    

รวม 140 260 400 6.087 0.014 0.123 

  2.5 งานประตูและร้ัว       

เลือก 50 90 140    

ไมเลือก   79 181 260    

รวม 129 271 400 1.183 0.277  
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ      χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

3. ตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซ้ือ       
  3.1 ตราชาง 59 140 199    

  3.2 ตราเฌอรา/ตราคอนวดู/ 81 120 201    

        ตราเพชร และอื่น ๆ       

รวม 140 260 400 4.986 0.026 0.112 

4. ลักษณะการซื้อ       
  4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติ 121 221 342    

  4.2 ระบุตราสินคา และซื้อตาม   

        คาํแนะนาํ 
19 39 58   

 

รวม 140 260 400 0.150 0.699  

5. เจตนาซ้ือครั้งตอไป       
  5.1 ซื้อแนนอน 60 179 239    

  5.2 ไมแนใจ 80 81 161    

รวม 140 260 400 25.557 0.000 0.253 

6. ใหคําแนะนําแกบุคคลอื่น       
  6.1 แนะนํา 60 219 279    

  6.2 ไมแนะนาํ 80 41 121    

รวม 140 260 400 73.828 0.000 0.430 

       

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

              จากตาราง 16 ผลการทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Chi-square  พบวา 

 ความหลากหลายของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   
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   ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 11.198 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย มีความสัมพันธกับความหลากหลายของผลิตภัณฑไมสังเคราะหโดยมี

คาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.167แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

   ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติมที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

15.233 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติม

ที่อยูอาศัย มีความสัมพันธกับความหลากหลายของผลิตภัณฑไมสังเคราะหโดยมีคาความสัมพันธ(V) 

เทากับ 0.195 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

   ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 34.810 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับความหลากหลายของผลิตภัณฑไมสังเคราะหโดยมีคา

ความสัมพันธ(V) เทากับ 0.295 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

   ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม พบวาคา χ2 

เทากับ 9.890 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.002  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม  มีความสัมพันธกับความหลากหลายของผลิตภัณฑไมสังเคราะห โดยมีคา

ความสัมพันธ(V) เทากับ 0.157 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

   ดานประโยชนในงานประเภทงานผนัง พบวาคา χ2 เทากับ 31.114 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การนําไปใชประโยชนในงานประเภทงานผนัง มีความสัมพันธกับความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห  โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.000 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

   ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงหลังคา พบวาคา χ2 เทากับ 6.087และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.014 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การนําไปใชประโยชนในงานประเภทตกแตงหลังคามีความสัมพันธกับความหลาก 

หลายของผลิตภัณฑไมสังเคราะห โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.123 แสดงวามีความสัมพันธใน

ระดับตํ่า 
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  ดานตราสินคา(ยี่หอ) พบวาคา χ2 เทากับ 4.986 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.026  

ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดาน

ตราสินคา(ยี่หอ) มีความสัมพันธกับความหลากหลายของผลิตภัณฑไมสังเคราะห โดยมีคาความ 

สัมพันธ(V) เทากับ 0.112 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

  ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา พบวาคา χ2 เทากับ 25.557 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา เจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา มีความสัมพันธกับความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.253 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

  ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น พบวาคา χ2 

เทากับ 73.828 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิต 

ภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอ่ืนมีความสัมพันธกับความหลากหลายของผลิตภัณฑไมสังเคราะห โดยมี

คาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.430 แสดงวามีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

  นอกจากนี้ยังพบวา ความหลากหลายของผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   

  ดานประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดาน พบวาคา χ2 เทากับ 0.078 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 3.106 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การนําไปใชประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดานไมมีความสัมพันธกับความ

หลากหลายของผลิตภัณฑซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

  ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงพื้น พบวาคา χ2 เทากับ 0.124 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.725 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การนําไปใชประโยชนในงานประเภทตกแตงพื้นไมมีความสัมพันธกับความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

  ดานประโยชนในงานประเภทประตูและรั้ว พบวาคา χ2 เทากับ 1.183 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.277 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การนําไปใชประโยชนในงานประเภทประตูและร้ัวไมมีความสัมพันธกับความ

หลากหลายของผลิตภัณฑซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

               ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวาคา χ2 เทากบั0.150 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากบั 0.699 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
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(H1)หมายความวา ลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ไมมีความสัมพันธกับความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 2.1.3 คุณภาพของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้   

 H0 : คุณภาพของผลิตภัณฑไมสังเคราะห ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 H1 : คุณภาพของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

ตาราง 17  ผลการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ  

      ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

1. วัตถุประสงคในการซื้อ       
  1.1 เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย        

เลือก 40 49 89    

ไมเลือก 151 160 311    

รวม 191 209 400 0.368 0.548  

  1.2 เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย       

เลือก 40  90 131    

ไมเลือก 151 118 269    

รวม 241 209 400 23.140 0.000 0.241 

  1.3 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย       

เลือก 81   110 191    

ไมเลือก   139   70 209    

รวม 220 180 400 23.417 0.000 0.242 

  1.4 เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม       

เลือก 60  20 80    

ไมเลือก   131   189 320    

รวม 140 209 400 29.763 0.000 0.273 
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ตาราง 17 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

2. นําไปใชประโยชนในงานประเภท       
(ภายในและภายนอก) 
  2.1 งานฝาเพดาน 

     
 

เลือก 60 90 151    

ไมเลือก 131 118 249    

รวม 191 209 400 6.246 0.012 0.125 

  2.2 งานผนัง       

เลือก 151 189 340    

ไมเลือก 40  20 60    

รวม 191 209 400 10.124 0.001 0.159 

  2.3 งานตกแตงพืน้       

เลือก 40 70 110    

ไมเลือก   151 139 209    

รวม 191 209 400 7.884 0.005 0.140 

  2.4 งานตกแตงหลังคา       

เลือก 41  10 51    

ไมเลือก   150 199 349    

รวม 191 209 400 24.963 0.000 0.0250 

  2.5 งานประตูและร้ัว       

เลือก 50 79 129    

ไมเลือก   141 130 271    

รวม 191 209 400 6.168 0.013 0.124 

 
 
 



119 

 

 

ตาราง 17 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ      χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

3. ตราสินคา(ยี่หอ) ที่ซ้ือ       
  3.1 ตราชาง 80 119 199    

  3.2 ตราเฌอรา/ตราคอนวดู/ 111 90 201    

        ตราเพชร และอื่น ๆ       

รวม 191 209 400 9.046 0.003 0.150 

4. ลักษณะการซื้อ       
  4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติ 161 181 342    

  4.2 ระบุตราสินคา และซื้อตาม 

   คาํแนะนํา 
30 28 58   

 

รวม 191 209 400 0.429 0.512  

5. เจตนาซ้ือซํ้า       
  5.1 ซื้อแนนอน 70 169 239    

  5.2 ไมแนใจ 121 40 161    

รวม 191 209 400 81.114 0.000 0.450 

6. ใหคําแนะนําแกบุคคลอื่น       
  6.1 แนะนํา 90 189 279    

  6.2 ไมแนะนาํ 101 20 121    

รวม 191 209 400 88.722 0.000 0.471 

       

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

              จากตาราง 17 ผลการทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Chi-square  พบวา 

 คุณภาพของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   
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  ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติมที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

23.140 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติม

ที่อยูอาศัย มีความสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑโดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.241 แสดงวามี

ความสัมพันธในระดับตํ่า  

  ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 23.417 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 

0.242 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

  ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม พบวาคา χ2 

เทากับ 29.763 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหมมีความสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 

0.273 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

  ดานประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดาน พบวาคา χ2 เทากับ 6.246 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.012 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การนําไปใชในงานประเภทผนังมีความสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยมีคา

ความสัมพันธ(V) เทากับ 0.125 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

  ดานประโยชนในงานประเภทงานผนัง พบวาคา χ2 เทากับ 10.124 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การนําไปใชในงานประเภทผนังมีความสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยมีคา

ความสัมพันธ(V) เทากับ 0.159 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

  ดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงพื้น พบวาคา χ2 เทากับ 7.884 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การนําไปใชในงานประเภทผนังมีความสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยมีคา

ความสัมพันธ(V) เทากับ 0.140 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  
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  ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงหลังคา พบวาคา χ2 เทากับ 24.963 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การนําไปใชในงานประเภทตกแตงหลังคา มีความสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ 

โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.250 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

  ดานประโยชนในงานประเภทประตูและรั้ว พบวาคา χ2 เทากับ 6.168 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.013 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การนําไปใชในงานประเภทตกแตงหลังคามีความสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ 

โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.124 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

  ดานตราสินคา(ยี่หอ) พบวาคา χ2 เทากับ 9.046 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.003 

ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดาน

ตราสินคา(ยี่หอ) มีความสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.150 

แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

  ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา  พบวาคา χ2 เทากั 81.114 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา เจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํามีความสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยมีคา

ความสัมพันธ(V) เทากับ 0.450 แสดงวามีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

 ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น พบวาคา χ2 

เทากับ 88.722 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น มีความสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ

(V) เทากับ 0.471 แสดงวามีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

 นอกจากนี้ยังพบวา คุณภาพของผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 0.368 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.548  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน 

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว 
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 ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวาคา χ2 เทากับ 0.429 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.512 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1)หมายความวา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหคร้ังตอไปไมมีความสัมพันธกับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

              สมมติฐานขอที่ 2.1.4 ตราสินคา(ยี่หอ) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  

 H0 :ตราสินคา(ยี่หอ) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 H1 :ตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
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ตาราง 18 ผลการทดสอบตราสินคา(ยี่หอ) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพันธกับพฤติกรรม  

      การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
     ตราสนิคา(ยี่หอ) χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

1. วัตถุประสงคในการซื้อ       
  1.1 เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย        

เลือก 40 49 89    

ไมเลือก 100 211 311    

รวม 140 260 400 4.975 0.026 0.112 

  1.2 เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย       

เลือก 71  60 131    

ไมเลือก 69 200 269    

รวม 140 260 400 31.560 0.000 0.281 

  1.3 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย       

เลือก 49   171 220    

ไมเลือก   91 89 108    

รวม 140 260 400 34.810 0.000 0.295 

  1.4 เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม       

เลือก 40  40 80    

ไมเลือก   100 220 320    

รวม 140 260 400 9.890 0.002 0.157 
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ตาราง 18 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
     ตราสนิคา(ยี่หอ) χ2 p 

Cramer’s 

V 

นอยที่สุด มาก รวม    

2. นําไปใชประโยชนในงานประเภท       
       (ภายในและภายนอก) 
  2.1 งานฝาเพดาน 

     
 

เลือก 61 90 151    

ไมเลือก 79 170 249    

รวม 140 260 400 3.106 0.078  

  2.2 งานผนัง       

เลือก 100 240 340    

ไมเลือก 40  20 60    

รวม 140 260 400 31.114 0.000 0.279 

  2.3 งานตกแตงพืน้       

เลือก 40 70 110    

ไมเลือก   100 190 290    

รวม 140 260 400 0.124 0.725  

  2.4 งานตกแตงหลังคา       

เลือก 10  41 51    

ไมเลือก   130 219 349    

รวม 140 260 400 6.087 0.014 0.123 

  2.5 งานประตูและร้ัว       

เลือก 50 79 129    

ไมเลือก   141 130 271    

รวม 191 209 400 6.168 0.013 0.124 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
          ตราสนิคา(ยี่หอ)      χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

3. ตราสินคา(ยี่หอ) ที่ซ้ือ       
  3.1 ตราชาง 59 140 199    

  3.2 ตราเฌอรา/ตราคอนวดู/ 81 120 201    

        ตราเพชร และอื่น ๆ       

รวม 140 260 400 4.986 0.026 0.112 

4. ลักษณะการซื้อ       
  4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติ 121 221 342    

  4.2 ระบุตราสินคา และซื้อตาม    

คําแนะนํา 
19 39 58   

 

รวม 140 260 400 0.150 0.699  

5. เจตนาซ้ือครั้งตอไป       
  5.1 ซื้อแนนอน 60 179 239    

  5.2 ไมแนใจ 80 81 161    

รวม 140 260 400 25.557 0.000 0.253 

6. ใหคําแนะนําแกบุคคลอื่น       
  6.1 แนะนํา 60 219 279    

  6.2 ไมแนะนาํ 80 41 121    

รวม 140 260 400 73.828 0.000 0.430 

       

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

                 จากตาราง 18  ผลการทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Chi-square  พบวา 

   ตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   
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  ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 4.975 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.026  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาหมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย มีความสัมพันธกับตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑ 

โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.122 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติมที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

31.560 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติม

ที่อยูอาศัย มีความสัมพันธกับตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.281

แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 34.810 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) 

เทากับ 0.295 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม พบวาคา χ2 

เทากับ 9.890 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.002  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหมมีความสัมพันธกับตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) 

เทากับ 0.157 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า   

 ดานประโยชนในงานประเภทงานผนัง พบวาคา χ2 เทากับ 31.114 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การ

นําไปใชประโยชนในงานประเภทงานผนังมีความสัมพันธกับตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑ โดยมีคา

ความสัมพันธ(V) เทากับ 0.279 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงหลังคา พบวาคา χ2 เทากับ 6.087 และมีคาความ

นาจะเปน (p) เทากับ 0.014 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การนําไปใชประโยชนในงานประเภทงานผนังมีความสัมพันธกับตราสินคา

(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.123 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 



127 

 

 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูและร้ัว พบวาคา χ2 เทากับ 6.168 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.013 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ประโยชนในงานประเภทงานประตูและร้ัว มีความสัมพันธกับตราสินคา(ยี่หอ)ของ

ผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.124 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานตราสินคา(ยี่หอ) พบวาคา χ2 เทากับ 4.986 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.026  

ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาตรา

สินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซื้อ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 

0.112 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา พบวาคา χ2 เทากับ 25.557 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา เจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา มีความสัมพันธกับตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑ 

โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.253 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น พบวาคา χ2 

เทากับ 73.828 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่นมีความสัมพันธกับตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑ โดยมีคา

ความสัมพันธ(V) เทากับ 0.430 แสดงวามีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

 นอกจากนีย้ังพบวา ตราสนิคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑไมมีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการตัดสิน 

ใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห  ในดานตาง ๆ ดังนี้   

 ดานประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดาน พบวาคา χ2 เทากับ 3.106 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.078 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การใชประโยชนในงานประเภทฝาเพดาน ไมมีความสัมพันธตราสินคา(ยี่หอ)ของ

ผลิตภัณฑซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงพื้น พบวาคา χ2 เทากับ 0.124 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.725 ซึ่งมากกวา  0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ประโยชนในงานประเภทตกแตงพื้นไมมีความสัมพันธตราสินคา(ยี่หอ) ซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว 

               ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวาคา χ2 เทากับ 0.150 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.669 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
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(H1) หมายความวา ลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหไมมีความสัมพันธกับตราสินคา(ยี่หอ)ของ

ผลิตภัณฑ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

        สมมติฐานขอที่ 2.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคามคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรม

การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑไมสังเคราะห สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดงันี ้

 H0 : ราคาของผลิตภัณฑไมสังเคราะหไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 H1 : ราคาของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

ตาราง 19  ผลการทดสอบราคาของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ  

      ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
           ราคา χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

1. วัตถุประสงคในการซื้อ       
  1.1 เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย        

เลือก 60 29 89    

ไมเลือก 121 190 311    

รวม 181 219 400 22.701 0.000 0.238 

  1.2 เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย       

เลือก 61 70 131    

ไมเลือก 120 149 269    

รวม 181 219 400 0.136 0.000 0.018 

  1.3 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย       

เลือก 49   171 220    

ไมเลือก   91 89 108    

รวม 140 260 400 34.810 0.000 0.295 

  1.4 เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม       

เลือก 20 60 80    

ไมเลือก   161 159 320    

รวม 181 219 400 16.552 0.000 0.203 
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
            ราคา χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

2. นําไปใชประโยชนในงานประเภท       
       (ภายในและภายนอก) 
  2.1 งานฝาเพดาน 

     
 

เลือก 71 80 151    

ไมเลือก 110 139 249    

รวม 181 219 400 0.307 0.580  

  2.2 งานผนัง       

เลือก 151 189 340    

ไมเลือก 30 30 60    

รวม 181 219 400 0.634 0.423  

  2.3 งานตกแตงพืน้       

เลือก 40 70 110    

ไมเลือก   141 149 290    

รวม 181 219 400 4.836 0.028 0.110 

  2.4 งานตกแตงหลังคา       

เลือก 21  30 51    

ไมเลือก   160 189 349    

รวม 181 219 400 0.392 0.532  

  2.5 งานประตูและร้ัว       

เลือก 70 59 129    

ไมเลือก   111 160 219    

รวม 129 217 400 6.244 0.012 0.125 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
                ราคา      χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

3. ตราสินคา(ยี่หอ) ที่ซ้ือ       
  3.1 ตราชาง 99 100 199    

  3.2 ตราเฌอรา/ตราคอนวดู/ 82 119 201    

        ตราเพชร และอื่น ๆ       

รวม 181 219 400 3.235 0.072  

4. ลักษณะการซื้อ       
  4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติ 162 180 342    

  4.2 ระบุตราสินคา และซื้อตาม    

คําแนะนํา 
19 39 58   

 

รวม 181 219 400 4.272 0.039 0.103 

5. เจตนาซ้ือครั้งตอไป       
  5.1 ซื้อแนนอน 100 139 239    

  5.2 ไมแนใจ 81 80 161    

รวม 181 219 400 2.785 0.095  

6. ใหคําแนะนําแกบุคคลอื่น       
  6.1 แนะนํา 100 179 279    

  6.2 ไมแนะนาํ 81 40 219    

รวม 140 121 400 32.949 0.000 0.287 

       

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

               จากตาราง 19 ผลการทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Chi-square  พบวา 

  ราคาของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   
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  ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 22.701 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาหมายความวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหเพื่อซอมแซมบานที่อยู มีความสัมพันธกับราคาของผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) 

เทากับ 0.238 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 0.136 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาหมายความวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหเพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย มีความสัมพันธกับราคาของผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) 

เทากับ 0.018 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 34.810 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาหมายความวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหเพื่อซอมแซมบานที่อยู มีความสัมพันธกับราคาของผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) 

เทากับ 0.295 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม พบวาคา χ2 

เทากับ 16.552 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม มีความสัมพันธกับราคาของผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 

0.203 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า   

 ดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงพื้น พบวาคา χ2 เทากับ 4.836และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.028 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความ การนําไปใชประโยชนในงานประเภทงานตกแตงพื้นมีความสัมพันธกับราคาของ

ผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.110 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูและร้ัว พบวาคา χ2 เทากับ 6.244 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.012 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การนําไปใชประโยชนในงานประเภทประตู-ร้ัว มีความสัมพันธกับราคาของ

ผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.125 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 
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 ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวาคา χ2 เทากับ 4.272 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.039 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพันธกับราคาของผลิตภัณฑ โดย

มีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.103 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น พบวาคา χ2 

เทากับ 32.949 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหแกบุคคลอื่นมีความสัมพันธกับราคาของผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.287 

แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 นอกจากนีย้ังพบวา ราคาของผลิตภัณฑไมมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลิต 

ภัณฑไมสังเคราะห  ในดานตาง ๆ ดงันี ้  

 ดานประโยชนในงานประเภทฝาเพดาน พบวาคา χ2 เทากับ 0.307 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.580 ซึ่งมากกวา  0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวาประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดาน ไมมีความสัมพันธกับราคาซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทผนัง พบวาคา χ2 เทากับ 0.643 และมีคาความนาจะเปน (p) 

เทากับ 0.423 ซึ่งมากกวา  0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวาประโยชนในงานประเภทงานผนังไมมีความสัมพันธกับราคาซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงหลังคา พบวาคา χ2 เทากับ 0.392 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.532 ซึ่งมากกวา  0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ประโยชนในงานประเภทตกแตงหลังคาไมมีความสัมพันธกับราคาซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานตราสินคา(ยี่หอ) พบวาคา χ2 เทากับ 3.235 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.072  

ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

ดานตราสินคา(ยี่หอ) ไมมีความสัมพันธกับราคาซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา พบวาคา χ2 เทากับ 2.785 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.095 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
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(H1)หมายความวา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหคร้ังตอไป ไมมีความสัมพันธกับ

ราคาซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 2.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจดัจําหนายมีความสัมพนัธกบั

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี ้

 H0 : ดานชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑไมสังเคราะหไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 H1 : ดานชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

ตาราง 20 ดานชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ  

      ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 
ดานชองทางการจัดจําหนาย χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

1. วัตถุประสงคในการซื้อ       
  1.1 เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย        

เลือก 20 69 89    

ไมเลือก 171 140 311    

รวม 191 209 400 29.317 0.000 0.271 

  1.2 เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย       

เลือก 61 70 131    

ไมเลือก 130 139 269    

รวม 131 209 400 0.110 0.741  

  1.3 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย       

เลือก 100   120 220    

ไมเลือก   91 89 180    

รวม 191 209 400 1.032 0.310  

  1.4 เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม       

เลือก 50 30 80    

ไมเลือก   141 179 320    

รวม 191 209 400 8.720 0.003 0.148 
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ตาราง 20 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
ดานชองทางการจัดจําหนาย χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

2.นําไปใชประโยชนในงานประเภท       
       (ภายในและภายนอก) 
  2.1 งานฝาเพดาน 

     
 

เลือก 71 80 151    

ไมเลือก 120 129 249    

รวม 191 209 400 0.052 0.820  

  2.2 งานผนัง       

เลือก 161 179 340    

ไมเลือก 30 30 60    

รวม 191 209 400 0.143 0.0705  

  2.3 งานตกแตงพืน้       

เลือก 50 60 110    

ไมเลือก   141 149 290    

รวม 191 209 400 0.320 0.571  

  2.4 งานตกแตงหลังคา       

เลือก 31  20 51    

ไมเลือก   160 189 349    

รวม 191 209 400 3.980 0.046 0.100 

  2.5 งานประตูและร้ัว       

เลือก 70 59 129    

ไมเลือก   121 150 271    

รวม 191 209 400 3.298 0.072  
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
ดานชองทางการจัดจําหนาย        χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

3. การเลือกซื้อตราสินคา(ยี่หอ)       
  3.1 ตราชาง 99 100 199    

  3.2 ตราเฌอรา/ตราคอนวดู/ 92 109 201    

        ตราเพชร และอื่น ๆ       

รวม 191 209 400 0.6345 0.426  

4. ลักษณะการซื้อ       
  4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติ 172 170 342    

  4.2 ระบุตราสินคา และซื้อตาม      

คําแนะนํา 
19 39 58   

 

รวม 191 209 400 6.111 0.013 0.124 

5. เจตนาซ้ือครั้งตอไป       
  5.1 ซื้อแนนอน 110 129 239    

  5.2 ไมแนใจ 81 80 161    

รวม 191 209 400 0.708 0.400  

6. ใหคําแนะนําแกบุคคลอื่น       
  6.1 แนะนํา 110 169 279    

  6.2 ไมแนะนาํ 81 40 121    

รวม 191 209 400 25.611 0.000 0.253 

       

                                                      * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 

              จากตาราง 20 ผลการทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Chi-square  พบวา 

 ดานชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   
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  ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 29.317และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย มีความสัมพันธกับชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑโดยมีคา

ความสัมพันธ(V) เทากับ 0.271 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม พบวาคา χ2 

เทากับ 8.720 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.003  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหมมีความสัมพันธกับชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑ  โดยมีคา

ความสัมพันธ(V) เทากับ 0.148 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า   

 ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงหลังคา พบวาคา χ2 เทากับ 3.980 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.046 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ประโยชนในงานประเภทตกแตงหลังคามีความสัมพันธกับชองทางการจัดจําหนาย

ของผลิตภัณฑ  โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.100 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า   

 ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวาคา χ2 เทากับ 6.111 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.013 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับชองทางการจัดจําหนาย

ของผลิตภัณฑ  โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.124 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวาคา χ2 เทากับ 6.111 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.013 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับชองทางการจัดจําหนาย

ของผลิตภัณฑ  โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ  0.124 แสดงวามีความสัมพันธในระดับต่ํา 

   ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น พบวาคา χ2 

เทากับ 25.611 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหแกบุคคลอื่นมีความสัมพันธกับชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑ โดยมีคาความสัมพันธ

(V) เทากับ 0.253 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 
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 นอกจากนีย้ังพบวา ชองทางการจัดจาํหนายของผลิตภณัฑ ไมมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห  ในดานตาง ๆ ดังนี ้  

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติมที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

0.110 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.741  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ชองทางการจัดจําหนายไมมีความสัมพันธกับวัตถุประ 

สงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติมที่อยูอาศัย ไมมีความสัมพันธกับชองทางการจัด 

จําหนายของผลิตภัณฑ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 1.032 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.310  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ชองทางการจัดจําหนาย ไมมีความสัมพันธกับ

วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัยซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดาน พบวาคา χ2 เทากับ 0.052 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากบั 0.82  ซึ่งมากกวา  0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดาน ไมมคีวามสัมพันธประโยชนในงาน

ประเภทฝาเพดาน ซึง่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทผนัง พบวาคา χ2 เทากับ 0.143 และมีคาความนาจะเปน (p) 

เทากับ 0.705 ซึ่งมากกวา  0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ประโยชนในงานประเภทงานผนัง ไมมีความสัมพันธประโยชนในงานประเภทฝาเพดาน 

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงพื้น พบวาคา χ2 เทากับ 0.320 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.571 ซึ่งมากกวา  0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ประโยชนในงานประเภทงานตกแตงพื้น ไมมีความสัมพันธประโยชนในงานประเภทฝา

เพดาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทประตูและร้ัว พบวาคา χ2 เทากับ 3.298 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.072 ซึ่งมากกวา  0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ประโยชนในงานประเภทประตูและร้ัว ไมมีความสัมพันธกับชองทางการจัดจําหนายไมมี

ความสัมพันธกับ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 ดานตราสินคา(ยี่หอ) พบวาคา χ2 เทากับ 0.6345 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.426 

ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาดาน

ตราสินคา(ยี่หอ) ไมมีความสัมพันธกับชองทางการจัดจําหนายไมมีความสัมพันธกับ ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา พบวาคา χ2 เทากับ 0.708 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.400 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1)หมายความวา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหคร้ังตอไป ไมมีความสัมพันธกับ

ชองทางการจัดจําหนายไมมีความสัมพันธกับ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานขอที่ 2.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห  สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติยอย ไดดังนี้  

 

   สมมติฐานขอที่ 2.4.1 การโฆษณามีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะห 

 H0 : การโฆษณาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 H1 : การโฆษณามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 

ตาราง 21 ผลการทดสอบการโฆษณามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม  

      สังเคราะห 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
       การโฆษณา χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

1. วัตถุประสงคในการซื้อ       
  1.1 เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย        

เลือก 30 59 89    

ไมเลือก 161 150 311    

รวม 191 209 400 9.047 0.003 0.150 

  1.2 เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย       

เลือก 71 60   131    

ไมเลือก 120 149 269    

รวม 191 209 400 3.247 0.072  

  1.3 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย       

เลือก 100 120 220    

ไมเลือก   91 89 180    

รวม 191 209 400 1.032 0.310  

  1.4 เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม       

เลือก 30 50 80    

ไมเลือก   161 159 320    

รวม 191 209 400 4.211 0.040 0.103 
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ตาราง 21 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
การโฆษณา χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

2. นําไปใชประโยชนในงานประเภท       
       (ภายในและภายนอก) 
  2.1 งานฝาเพดาน 

     
 

เลือก 61 90 151    

ไมเลือก 130 119 249    

รวม 191 209 400 5.256 0.022 0.115 

  2.2 งานผนัง       

เลือก 171 169 340    

ไมเลือก 20 40 60    

รวม 191 209 400 5.880 0.015 0.121 

  2.3 งานตกแตงพืน้       

เลือก 60 50 110    

ไมเลือก   131 159 290    

รวม 191 209 400 2.808 0.094  

  2.4 งานตกแตงหลังคา       

เลือก 21 30 51    

ไมเลือก   170 179 349    

รวม 191 209 400 1.012 0.314  

  2.5 งานประตูและร้ัว       

เลือก 50 79 129    

ไมเลือก   141 130 271    

รวม 191 209 400 6.168 0.013 0.124 
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ตาราง 21 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
การโฆษณา χ2    p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

3. การเลือกซื้อตราสินคา(ยี่หอ)       
  3.1 ตราชาง 69 130 199    

  3.2 ตราเฌอรา/ตราคอนวดู/ 122 79 201    

        ตราเพชร และอื่น ๆ       

รวม 191 209 400 27.142 0.000 0.206 

4. ลักษณะการซื้อ       
  4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติ 152 190 342    

  4.2 ระบุตราสินคา และซื้อตาม    

คําแนะนํา 
39 19 58   

 

รวม 191 209 400 10.330 0.001 0.161 

5. เจตนาซ้ือครั้งตอไป       
  5.1 ซื้อแนนอน 100 139 239    

  5.2 ไมแนใจ 91 70 161    

รวม 191 209 400 8.310 0.004 0.144 

6. ใหคําแนะนําแกบุคคลอื่น       
  6.1 แนะนํา 110 169 279    

  6.2 ไมแนะนาํ 81 40 121    

รวม 191 209 400 25.611 0.000 0.253 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

              จากตาราง 21 ผลการทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Chi-square  พบวา 

  การโฆษณามสัีมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห อยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดบั 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   
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 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

9.047 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.003  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อ

ซอมแซมที่อยูอาศัยการโฆษณา มีความสัมพันธกับการโฆษณาโดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.150 

แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหมพบวาคา χ2 

เทากับ 4.211 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.040  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหมมีความสัมพันธกับการโฆษณา โดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.103 

แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดานพบวาคา χ2 เทากับ 5.256 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.022  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดานมีความสัมพันธกับการโฆษณา โดยมีคา

ความสัมพันธ (V) เทากับ 0.115 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทงานผนัง  พบวาคา χ2 เทากับ 5.88 และมีคาความนาจะเปน (p) 

เทากับ 0.015  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ประโยชนในงานประเภทงานผนังมีความสัมพันธกับการโฆษณา โดยมีคาความสัมพันธ 

(V) เทากับ 0.121 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูร้ัว  พบวาคา χ2 เทากับ 6.168 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.013  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูร้ัว มีความสัมพันธกับการโฆษณา โดยมีคา

ความสัมพันธ (V) เทากับ 0.124 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานตราสินคา   พบวาคา χ2 เทากับ 27.142 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่ง

นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การ

การเลือกตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับการโฆษณา โดยมีคา

ความสัมพันธ (V) เทากับ 0.260 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห  พบวาคา χ2 เทากับ 10.330 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.001  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
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(H1) หมายความวา ลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพันธกับการโฆษณา โดยมีคา

ความสัมพันธ (V) เทากับ 0.161 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา พบวาคา χ2 เทากับ 8.310 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํามีความสัมพันธกับการโฆษณา โดยมีคา

ความสัมพันธ (V) เทากับ 0.144 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น พบวาคา χ2 

เทากับ 25.611 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น มีความสัมพันธกับการโฆษณา โดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 

0.253 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 นอกจากนี้ยังพบวา การโฆษณาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะห  ในดานตาง ๆ ดังนี้   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติมที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

3.247 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.072 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอ

เติมที่อยูอาศัยไมมีความสัมพันธกับการโฆษณา  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

1.032 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.310 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อ

ตกแตงที่อยูอาศัยไมมีความสัมพันธกับการโฆษณา ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงพื้น พบวาคา χ2 เทากับ 2.808 และมีคาความนาจะเปน

(p) เทากับ 0.094 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงพื้นไมมีความสัมพันธกับการโฆษณา ซึ่งไมสอด 

คลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงหลงัคา พบวาคา χ2 เทากับ 1.012 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากบั 0.314 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงหลงัคาไมมีความสัมพนัธกบัการโฆษณา    ซึ่ง

ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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              สมมติฐานขอที ่2.4.2 การใชพนกังานขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 H0 : การใชพนกังานขายไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑไมสัง 

เคราะห 

 H1 : การใชพนักงานขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 

ตาราง 22 ผลการทดสอบการใชพนักงานขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม  

      สังเคราะห 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
การใชพนักงานขาย χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

1. วัตถุประสงคในการซื้อ       
  1.1 เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย        

เลือก 60 29 89    

ไมเลือก 201 110 311    

รวม 261 139 400 0.237 0.627  

  1.2 เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย       

เลือก 91 40 131    

ไมเลือก 170 99 269    

รวม 261 139 400 1.527 0.217  

  1.3 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย       

เลือก 140 80 220    

ไมเลือก   121 59 180    

รวม 261 139 400 0.561 0.454  

  1.4 เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม       

เลือก 70 10 80    

ไมเลือก   191 129 320    

รวม 261 139 400 21.834 0.000 0.234 
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ตาราง 22 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
การใชพนักงานขาย χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

2. นําไปใชประโยชนในงานประเภท       
       (ภายในและภายนอก) 
  2.1 งานฝาเพดาน 

     
 

เลือก 101 50 151    

ไมเลือก 160 89 249    

รวม 261 139 400 0.287 0.592  

  2.2 งานผนัง       

เลือก 241 99 340    

ไมเลือก 20 40 60    

รวม 261 139 400 31.713 0.000 0.282 

  2.3 งานตกแตงพืน้       

เลือก 60 50 110    

ไมเลือก   201 89 290    

รวม 261 139 400 7.668 0.006 0.138 

  2.4 งานตกแตงหลังคา       

เลือก 41 10 51    

ไมเลือก   220 129 349    

รวม 261 139 400 5.911 0.015 0.122 

  2.5 งานประตูและร้ัว       

เลือก 80 49 129    

ไมเลือก   181 90 271    

รวม 261 139 400 0.879 0.349  
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ตาราง 22 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
การใชพนักงานขาย χ2    p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

3. การเลือกซื้อตราสินคา(ยี่หอ)       
  3.1 ตราชาง 149 50 199    

  3.2 ตราเฌอรา/ตราคอนวดู/ 112 89 201    

        ตราเพชร และอื่น ๆ       

รวม 261 139 400 16.178 0.000 0.201 

4. ลักษณะการซื้อ       
  4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติ 222 120 342    

  4.2 ระบุตราสินคา และซื้อตาม    

คําแนะนํา 
39 19 58   

 

รวม 261 139 400 0.119 0.731  

5. เจตนาซ้ือครั้งตอไป       
  5.1 ซื้อแนนอน 130 109 239    

  5.2 ไมแนใจ 131 30 161    

รวม 261 139 400 30.867 0.000 0.278 

6. ใหคําแนะนําแกบุคคลอื่น       
  6.1 แนะนํา 160 119 279    

  6.2 ไมแนะนาํ 101 20 121    

รวม 261 139 400 25.401 0.000 0.252 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

              จากตาราง 22  ผลการทดสอบ  โดยใชสถิติทดสอบ Chi-square  พบวา 

  การใชพนักงานขายมีสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   
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 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหมพบวาคา χ2 

เทากับ 21.834 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม มีความสัมพันธกับการใชพนักงานขายโดยมีคาความสัมพันธ (V) 

เทากับ 0.234 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทงานผนัง  พบวาคา χ2 เทากับ 31.713 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทงานผนังมีความสัมพันธกับการใชพนักงานขาย โดยมีคา

ความสัมพันธ (V) เทากับ 0.282 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงพื้น  พบวาคา χ2 เทากับ 7.668 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.006  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงพื้น มีความสัมพันธกับการใชพนักงานขาย 

โดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.138 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงหลังคา  พบวาคา χ2 เทากับ 5.911 และมีคาความ

นาจะเปน (p) เทากับ 0.015  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงหลังคา มีความสัมพันธกับการใช

พนักงานขาย โดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.122 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานตราสินคา   พบวาคา χ2 เทากับ 16.178 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่ง

นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การ

เลือกตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพันธกับการใชพนักงานขาย โดยมีคา

ความสัมพันธ (V) เทากับ 0.201  แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา พบวาคา χ2 เทากับ 30.867 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหคร้ังตอไป มีความสัมพันธกับการ

ใชพนักงานขาย โดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.278 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอ่ืน พบวาคา χ2 

เทากับ 25.401 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อ
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ผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอ่ืน มีความสัมพันธกับการใชพนักงานขาย โดยมีคาความสัมพันธ (V) 

เทากับ 0.252 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 นอกจากนี้ยังพบวา การใชพนักงานขายไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห  ในดานตาง ๆ ดังนี้   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 0.237 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.627 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย ไมมีความสัมพันธกับการใชพนักงานขาย ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติมท่ีอยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

1.527 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.217 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอ

เติมที่อยูอาศัยไมมีความสัมพันธกับการใชพนักงานขาย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

0.561 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.454 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อ

ตกแตงที่อยูอาศัยไมมีความสัมพันธกับการใชพนักงานขาย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดาน พบวาคา χ2 เทากับ 0.287 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.592 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดาน ไมมีความสัมพันธกับการใชพนักงาน

ขาย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูและร้ัว พบวาคา χ2 เทากับ 0.879 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.349 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูและร้ัว ไมมีความสัมพันธกับการใชพนักงาน

ขาย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวาคา χ2 เทากับ 0.119 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากบั 0.731 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหไมมีความสัมพนัธกับการใชพนกังานขาย  ซึ่ง

ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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              สมมติฐานขอที่ 2.4.3 การจัดกิจกรรมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 H0 : การจัดกิจกรรมทางการตลาดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 H1 : การจัดกิจกรรมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ไมสังเคราะห 

 

ตาราง 23 ผลการทดสอบการจัดกิจกรรมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ  

      ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
การจัดกิจกรรม χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

1. วัตถุประสงคในการซื้อ       
  1.1 เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย        

เลือก 40 49 89    

ไมเลือก 140 171 311    

รวม 180 220 400 0.000 0.990  

  1.2 เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย       

เลือก 60 71 131    

ไมเลือก 120 149 269    

รวม 180 220 400 0.051 0.822  

  1.3 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย       

เลือก 120 100 220    

ไมเลือก   60 120 180    

รวม 180 220 400 17.998 0.000 0.212 

  1.4 เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม       

เลือก 30 50 80    

ไมเลือก   150 170 320    

รวม 180 220 400 2.273 0.132  
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ตาราง 23 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
การจัดกิจกรรม χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

2. นําไปใชประโยชนในงานประเภท       
       (ภายในและภายนอก) 
  2.1 งานฝาเพดาน 

     
 

เลือก 60 91 151    

ไมเลือก 120 129 249    

รวม 180 220 400 2.717 0.099  

  2.2 งานผนัง       

เลือก 160 180 340    

ไมเลือก 20 40 60    

รวม 180 220 400 3.882 0.049 0.099 

  2.3 งานตกแตงพืน้       

เลือก 30 80 110    

ไมเลือก   150 140 290    

รวม 180 220 400 19.265 0.000 0.219 

  2.4 งานตกแตงหลังคา       

เลือก 21 30 51    

ไมเลือก   159 190 349    

รวม 180 220 400 0.345 0.557  

  2.5 งานประตูและร้ัว       

เลือก 70 59 129    

ไมเลือก   110 161 271    

รวม 180 220 400 6.602 0.010 0.128 
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ตาราง 23(ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
การจัดกิจกรรม χ2    p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

3. การเลือกซื้อตราสินคา(ยี่หอ)       
  3.1 ตราชาง 99 100 199    

  3.2 ตราเฌอรา/ตราคอนวดู/ 81 120 201    

        ตราเพชร และอื่น ๆ       

รวม 180 220 400 3.608 0.057  

4. ลักษณะการซื้อ       
  4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติ 151 191 342    

  4.2 ระบุตราสินคา และซื้อตาม    

คําแนะนํา 
29 29 58   

 

รวม 180 220 400 0.685 0.408  

5. เจตนาซ้ือครั้งตอไป       
  5.1 ซื้อแนนอน 79 160 239    

  5.2 ไมแนใจ 101 60 161    

รวม 180 220 400 34.235 0.000 0.293 

6. ใหคําแนะนําแกบุคคลอื่น 109 

71 
180 

     

  6.1 แนะนํา 170 279    

  6.2 ไมแนะนาํ 50 121    

รวม  220 400 13.113 0.000 0.181 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

              จากตาราง 23  ผลการทดสอบ  โดยใชสถิติทดสอบ Chi-square  แสดงใหเห็นวา 

  การจัดกิจกรรมทางการตลาดมีสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   
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 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงที่อยูอาศัยพบวาคา χ2 เทากับ 

17.998 และมคีาความนาจะเปน (p) เทากบั 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อ

ตกแตงที่อยูอาศัย มีความสมัพันธการจัดกิจกรรมทางการตลาดมีความสัมพนัธ โดยมีคาความสัมพันธ 

(V) เทากับ 0.212 แสดงวามีความสมัพนัธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทงานผนัง  พบวาคา χ2 เทากับ 3.882 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.049  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทงานผนังมีความสัมพันธการจัดกิจกรรมทางการตลาดมี

ความสัมพันธ โดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.099 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงพื้น  พบวาคา χ2 เทากับ 19.265 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงพื้น มีความสัมพันธการจัดกิจกรรมทางการ

ตลาดมีความสัมพันธ โดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.219 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูและรั้ว พบวา คา χ2 เทากับ 6.602 และมีคาความนา 

จะเปน (p) เทากับ 0.010  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน 

รอง (H1) หมายความวาประโยชนในงานประเภทงานประตูและร้ัว มีความสัมพันธการจัดกิจกรรมทาง 

การตลาดมีความสัมพันธโดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.128 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา  พบวาคา χ2 เทากับ 34.235 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา เจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํามีความสัมพันธกับการ

จัดกิจกรรมทางการตลาด โดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.293 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอ่ืน พบวาคา χ2 

เทากับ 13.113 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น มีความสัมพันธการจัดกิจกรรมทางการตลาดมีความสัมพันธ โดยมี

คาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.181 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 นอกจากนีย้ังพบวา การจัดกิจกรรมทางการตลาดไมมีความสัมพนัธกบัพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห  ในดานตาง ๆ ดังนี้   
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 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 

เทากับ 0.000 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.990 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัยไมมีความสัมพันธการจัดกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติมที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

0.051 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.822 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอ

เติมที่อยูอาศัยไมมีความสัมพันธการจัดกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม พบวาคา χ2 

เทากับ 2.273 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.132 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม ไมมีความสัมพันธการจัดกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดาน พบวาคา χ2 เทากับ 2.717 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.099 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดาน ไมมีความสัมพันธการจัดกิจกรรม

ทางการตลาดมีความสัมพันธ  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานหลังคา พบวาคา χ2 เทากับ 0.345 และมีคาความนาจะเปน

(p) เทากับ 0.557 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทงานหลังคา ไมมีความสัมพันธการจัดกิจกรรมทางการตลาด 

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานตราสินคา  พบวาคา χ2 เทากับ 3.608 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.057 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การ

เลือกตราสินคา(ยี่หอ)ไมมีความสัมพันธการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของผลิตภัณฑไมสังเคราะหซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวาคา χ2 เทากับ 0.685 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากบั 0.408 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
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(H1) หมายความวา ลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ไมมีความสัมพันธการจัดกิจกรรมทางการ

ตลาด ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

              สมมติฐานขอที ่2.4.4 การประชาสัมพนัธมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 H0 : การประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 H1 : การประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
 

ตาราง 24  ผลการทดสอบการประชาสัมพนัธมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม  

       สงัเคราะห 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
การประชาสมัพันธ χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

1. วัตถุประสงคในการซื้อ       
  1.1 เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย        

เลือก 40 49 89    

ไมเลือก 82 229 311    

รวม 122 278 400 11.266 0.001 0.168 

  1.2 เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย       

เลือก 50 81 131    

ไมเลือก 72 197 269    

รวม 122 278 400 5.403 0.020 0.116 

  1.3 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย       

เลือก 71 149 220    

ไมเลือก   51 129 180    

รวม 122 278 400 0.725 0.395  

  1.4 เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม       

เลือก 29 51 80    

ไมเลือก   93 227 320    

รวม 122 278 400 1.560 0.212  
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ตาราง 24 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
การประชาสมัพันธ χ2 p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

2. นําไปใชประโยชนในงานประเภท       
       (ภายในและภายนอก) 
  2.1 งานฝาเพดาน 

     
 

เลือก 48 103 151    

ไมเลือก 74 175 249    

รวม 122 278 400 0.190 0.663  

  2.2 งานผนัง       

เลือก 103 237 340    

ไมเลือก 19 41 60    

รวม 122 278 400 0.045 0.831  

  2.3 งานตกแตงพืน้       

เลือก 32 78 110    

ไมเลือก   90 200 290    

รวม 122 278 400 0.142 0.706  

  2.4 งานตกแตงหลังคา       

เลือก 21 30 51    

ไมเลือก   101 248 349    

รวม 122 278 400 3.143 0.076  

  2.5 งานประตูและร้ัว       

เลือก 40 89 129    

ไมเลือก   82 189 271    

รวม 122 278 400 0.023 0.879  
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ตาราง 24 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
การประชาสมัพันธ χ2    p Cramer’s V 

นอยที่สุด มาก รวม    

3. การเลือกซื้อตราสินคา(ยี่หอ)       
  3.1 ตราชาง 56 143 199    

  3.2 ตราเฌอรา/ตราคอนวดู/ 66 135 201    

        ตราเพชร และอื่น ๆ       

รวม 122 278 400 1.040 0.308  

4. ลักษณะการซื้อ       
  4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติ 92 250 342    

  4.2 ระบุตราสินคา และซื้อตาม    

คําแนะนํา 
30 28 58   

 

รวม 122 278 400 14.416 0.000 0.190 

5. เจตนาซ้ือครั้งตอไป       
  5.1 ซื้อแนนอน 41 198 239    

  5.2 ไมแนใจ 81 80 161    

รวม 122 278 400 49.888 0.000 0.353 

6. ใหคําแนะนําแกบุคคลอื่น       
  6.1 แนะนํา 60 219 279    

  6.2 ไมแนะนาํ 62 59 278    

รวม 122 278 400 35.201 0.000 0.297 

       

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

              จากตาราง 24  ผลการทดสอบ  โดยใชสถิติทดสอบ Chi-square  พบวา 

  การประชาสัมพันธมีสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   
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 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย  พบวาคา χ2 

เทากับ 11.266 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.001  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย มีความสัมพันธกับการประชาสัมพันธ โดยมีคาความสัมพันธ (V) 

เทากับ 0.168 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติมที่อยูอาศัย  พบวาคา χ2 เทากับ 

5.403 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.020  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อ

ตอเติมที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับการประชาสัมพันธ โดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.116 แสดง

วามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห  พบวาคา χ2 เทากับ 14.416 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสัมพันธกับการประชาสัมพันธ 

โดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.190 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา  พบวาคา χ2 เทากับ 49.888 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหคร้ังตอไป มีความสัมพันธกับ

การประชาสัมพันธ โดยมีคาความสัมพันธ (V) เทากับ 0.353 แสดงวามีความสัมพันธในระดับปานกลาง  

 ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น  พบวาคา χ2 

เทากับ 35.201 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอ่ืน มีความสัมพันธกับการประชาสัมพันธ โดยมีคาความสัมพันธ (V) 

เทากับ 0.297 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 นอกจากนี้ยังพบวา การประชาสัมพันธไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อ 

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห  ในดานตาง ๆ ดังนี้   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงที่อยูอาศัย  พบวาคา χ2 เทากับ 

0.725 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.395 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อ

ตกแตงที่อยูอาศัย ไมมีความสัมพันธกับการประชาสัมพันธ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 



158 

 

 

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม พบวาคา χ2 

เทากับ 1.560 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.212 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม ไมมีความสัมพันธกับการประชาสัมพันธ ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดาน พบวาคา χ2 เทากับ 0.190 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.663 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดานไมมีความสัมพันธกับการประชาสัมพันธ  

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานผนัง พบวาคา χ2 เทากับ 0.045 และมีคาความนาจะเปน(p) 

เทากับ 0.831 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทงานผนัง ไมมีความสัมพันธกับการประชาสัมพันธ ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงพื้น พบวาคา χ2 เทากับ 0.142 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.706 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1)หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงพื้น ไมมีความสัมพันธกับการประชาสัมพันธ 

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงหลังคา พบวาคา χ2 เทากับ 3.143 และมคีาความ

นาจะเปน(p) เทากบั 0.076 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทงานตกแตงหลงัคาไมมีความสัมพนัธกบัการ

ประชาสัมพันธ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูและร้ัว พบวาคา χ2 เทากับ 0.023 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.879 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูและรั้ว ไมมีความสัมพันธกับการประชา 

สัมพันธ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานตราสินคา  พบวาคา χ2 เทากับ 1.040  และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.308  ซึ่ง

มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การ

เลือกตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห ไมมีความสัมพันธกับการประชาสัมพันธ ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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              สมมติฐานขอที่ 3  ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจมีสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  

 H0 : ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจไมมีสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 H1 : ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจมีสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

ตาราง 25 ผลการทดสอบปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจมีสัมพันธกับพฤติกรรมการ  

      ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 

บุคคลอางอิง χ2 p Cramer’s V 

พนักงาน/

ผูรับเหมา/

ญาติ/

ตัวเอง 

สถาปนิก รวม   

 

1. วัตถุประสงคในการซื้อ       
  1.1 เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย        

เลือก 59 30 89    

ไมเลือก 160 151 311    

รวม 219 181 400 6.155 0.013 0.124 

  1.2 เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย       

เลือก 60 71 131    

ไมเลือก 159 110 269    

รวม 219 181 400 6.296 0.012 0.125 

  1.3 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย       

เลือก 120 100 220    

ไมเลือก   99 81 180    

รวม 219 181 400 0.008 0.928  

  1.4 เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม       

เลือก 40 40 80    

ไมเลือก   179 141 320    

รวม 219 181 400 0.911 0.340  



160 

 

 

ตาราง 25 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

บุคคลอางอิง χ2 p Cramer’s V 

พนักงาน/

ผูรับเหมา/

ญาติ/

ตัวเอง 

สถาปนิก รวม   

 

2. นําไปใชประโยชนในงานประเภท       
       (ภายในและภายนอก) 
  2.1 งานฝาเพดาน 

     
 

เลือก 80 71 151    

ไมเลือก 139 110 249    

รวม 219 181 400 0.307 0.580  

  2.2 งานผนัง       

เลือก 169 171 340    

ไมเลือก 50 10 60    

รวม 219 181 400 23.279 0.000 0.241 

  2.3 งานตกแตงพืน้       

เลือก 50 60 110    

ไมเลือก   169 121 290    

รวม 219 181 400 5.292 0.021 0.115 

  2.4 งานตกแตงหลังคา       

เลือก 21 30 51    

ไมเลือก   198 151 349    

รวม 219 181 400 4.347 0.037 0.104 

  2.5 งานประตูและร้ัว       

เลือก 69 60 129    

ไมเลือก   150 121 271    

รวม 219 181 400 0.122 0.727  
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ตาราง 25 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

บุคคลอางอิง      χ2 

p 

Cramer’s V 

พนักงาน/

ผูรับเหมา/

ญาติ/

ตัวเอง 

สถาปนิก รวม  

 

3. การเลือกซื้อตราสินคา(ยี่หอ)       
  3.1 ตราชาง 119 80 199    

  3.2 ตราเฌอรา/ตราคอนวดู/ 100 101 201    

        ตราเพชร และอื่น ๆ       

รวม 219 181 400 4.075 0.044 0.101 

4. ลักษณะการซื้อ       
  4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติ 171 171 342    

  4.2 ระบุตราสินคา และซื้อตาม    

คําแนะนํา 
48 10 58   

 

รวม 219 181 400 21.480 0.000 0.232 

5. เจตนาซ้ือครั้งตอไป       
  5.1 ซื้อแนนอน 108 131 239    

  5.2 ไมแนใจ 111 50 161    

รวม 219 181 400 21.913 0.000 0.234 

6. ใหคําแนะนําแกบุคคลอื่น       
  6.1 แนะนํา 158 121 279    

  6.2 ไมแนะนาํ 61 60 121    

รวม 219 181 400 1.317 0.251  

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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              จากตาราง 25 ผลการทดสอบ  โดยใชสถิติทดสอบ Chi-square  พบวา 

  ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจมีสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในดานตาง ๆ ดังนี้   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย  พบวาคา χ2 

เทากับ 6.155 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.013  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจ

มีความสัมพันธกับวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย โดยมีคา

ความสัมพันธ (V) เทากับ 0.124 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติมที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

6.296 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.012 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจมี

ความสัมพันธกับวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตอเติมที่อยูอาศัย โดยมีคา

ความสัมพันธ (V) เทากับ 0.125 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า   

 ดานประโยชนในงานประเภทผนัง พบวาคา χ2 เทากับ 23.279 และมีคาความนาจะเปน (p) 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจมีความสัมพันธกับประโยชนในงานประเภท

ผนัง โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.241 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า   

 ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงพื้น พบวาคา χ2 เทากับ 5.22 และมีคาความนาจะเปน 

(p) เทากับ 0.021  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจมีความสัมพันธกับประโยชนในงานประเภท

ตกแตงพื้น โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.115  แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานประโยชนในงานประเภทตกแตงหลังคา พบวาคา χ2 เทากับ 4.347 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.037  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจมีความสัมพันธกับประโยชนในงาน

ประเภทตกแตงหลังคา โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.104  แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานตราสินคา(ยี่หอ) พบวาคา χ2 เทากับ 4.075 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.044  

ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจมีความสัมพันธกับการเลือกตราสินคา(ยี่หอ)ของ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.101 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 
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 ดานลักษณะการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวาคา χ2 เทากับ 21.480 และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจมีความสัมพันธกับลักษณะการซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.232 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 ดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหคร้ังตอไป พบวาคา χ2 เทากับ 21.913 

และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจมีความสัมพันธ

กับดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหครั้งตอไป ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

โดยมีคาความสัมพันธ(V) เทากับ 0.234 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า  

 นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยดานบุคคลอางอิงไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห  ในดานตาง ๆ ดังนี้   

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงที่อยูอาศัย พบวาคา χ2 เทากับ 

0.008 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.928  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจไมมี

ความสัมพันธกับวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อตกแตงที่บานอยูอาศัย ซึ่งไมสอด 

คลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม พบวาคา χ2 

เทากับ 0.911 และมีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.34 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจไมมี

ความสัมพันธกับวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม ซึ่งไมสอด 

คลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานฝาเพดาน พบวาคา χ2 เทากับ 0.307และมีคาความนาจะ

เปน (p) เทากับ 0.580 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจไมมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคใน

การซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อในงานประเภทฝาเพดาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานประโยชนในงานประเภทงานประตูและร้ัว พบวาคา χ2 เทากับ 0.122 และมีคาความนาจะ

เปน(p) เทากับ 0.727 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจไมมีความสัมพันธกับดานประโยชนใน

งานประเภทงานประตูร้ัว ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น พบวาคา χ2 

เทากับ 1.317 และมีคาความนาจะเปน(p) เทากับ 0.251 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจ

ไมมีความสัมพันธกับการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหแกบุคคลอื่น ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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หมายหเหตุ เครื่องหมาย   /  หมายความวา  สอดคลองกับสมมติฐาน 

    เครื่องหมาย  x  หมายความวา  ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

ตาราง 26  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ Chi-Square  
 

  
   สมมติฐานที่ 1 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
วัตถุประสงคการซ้ือ 

            ดานประชากร ซอมแซมบาน ตอเติมบาน ตกแตงบาน สรางบานใหม 
อายุ X X X / 
ระดับการศึกษา / / / / 
รายไดเฉล่ียของครอบครัว / X / / 
ลักษณะที่อยูอาศัย / X X X 
 ประโยชนการใชงานประเภท 

            ดานประชากร ฝาเพดาน ผนัง ตกแตงพื้น หลังคา ประตู-ร้ัว 
อายุ / / X / X 
ระดับการศึกษา / / / / X 
รายไดเฉล่ียของครอบครัว X / / X X 
ลักษณะที่อยูอาศัย / / X / / 
           ดานประชากร ตราสินคา ลักษณะการ

ซ้ือ 
เจตนาซ้ือซํ้า แนะนําบุคคลอื่น 

อายุ / X / X 
ระดับการศึกษา / / X / 
รายไดเฉล่ียของครอบครัว X X X / 
ลักษณะที่อยูอาศัย / X / X 
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หมายหเหตุ เครื่องหมาย   /  หมายความวา  สอดคลองกับสมมติฐาน 

    เครื่องหมาย  x  หมายความวา  ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ตาราง 26 (ตอ)   
 

           
        สมมติฐานที ่2 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
วัตถุประสงคการซ้ือ 

  สวนประสมการตลาด 1 ซอมแซมบาน 2 ตอเติมบาน 3 ตกแตงบาน 4 สรางบานใหม 
ประโยชน X / / / 
ความหลากหลาย / / / X 
คุณภาพ X / / / 
ตราสินคา / / / / 
ดานราคา / X X / 
ดานการจัดจําหนาย / X X / 
การโฆษณา / X X / 
การใชพนักงานขาย X X X / 
การจัดกิจกรรม X X / X 
การประชาสัมพันธ / / X X 
 ประโยชนการใชงานประเภท 

  สวนประสมการตลาด 5 ฝาเพดาน 6 ผนัง 7 ตกแตงพืน้ 8 หลังคา 9 ประตู-ร้ัว 
ประโยชน X X / / / 
ความหลากหลาย X X / / X 

คุณภาพ / / / / / 
ตราสินคา X / X / X 
ดานราคา X X / X / 
ดานการจัดจําหนาย X X X / X 
การโฆษณา / / X X / 
การใชพนักงานขาย X / / / X 
การจัดกิจกรรม X / / X / 
การประชาสัมพันธ X X X X X 
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หมายหเหตุ เครื่องหมาย   /  หมายความวา  สอดคลองกับสมมติฐาน 

    เครื่องหมาย  x  หมายความวา  ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 26 (ตอ)   
 

           
        สมมติฐานที ่2 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
วัตถุประสงคการซ้ือ 

            10 ตราสินคา 11 ลักษณะ
การซ้ือ 

12 เจตนาซ้ือ
ซํ้า 

13 แนะนําบคุคลอื่น 

  สวนประสมการตลาด     
ประโยชน X X / / 
ความหลากหลาย X X X X 
คุณภาพ / X / / 
ตราสินคา / X / / 
ดานราคา X / X / 
ดานการจัดจําหนาย X / X / 
การโฆษณา / / / / 
การใชพนักงานขาย / X / / 
การจัดกิจกรรม X X / / 
การประชาสัมพันธ X / / / 
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หมายหเหตุ เครื่องหมาย   /  หมายความวา  สอดคลองกับสมมติฐาน 

    เครื่องหมาย  x  หมายความวา  ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

ตาราง 26 (ตอ)   
 

           
        สมมติฐานที ่3 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
วัตถุประสงคการซ้ือ 

             ซอมแซมบาน ตอเติมบาน ตกแตงบาน สรางบานใหม 
บุคคลที่มีผลในการตัดสินใจ / / X X 
 ประโยชนการใชงานประเภท 
 ฝาเพดาน ผนัง ตกแตงพื้น หลังคา ประตู-ร้ัว 
 X / / / X 
            ตราสินคา ลักษณะการ

ซ้ือ 
เจตนาซ้ือซํ้า แนะนําบุคคลอื่น 

 / / / X 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

      การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา สวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑไมสังเคราะหดาน 

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และศึกษาดานบุคคลอางอิงที่มีผล

ตอการตัดสินใจของผูบริโภค ซึ่งประกอบดวยพนักงานขาย เจาของราน ผูรับเหมา ชาง เจาของโครงการ

(บานจัดสรร) สถาปนิก วิศวกร ญาติ เพื่อน คูสมรส แฟน ตัวเอง ที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานวัตถุประสงคในการซื้อ ดานประโยชนการ

ใชที่ตองการ  ดานตราสินคา(ยี่หอ)ที่ซื้อ ดานลักษณะการซื้อ ดานเจตนาซื้อซ้ํา ดานการแนะนําผูอ่ืน ซึ่ง

จะสงผลตอความสําเร็จทางการตลาดของผลิตภัณฑไมสังเคราะหในอนาคต ผลการศึกษาคนควาวิจัย

ตามลําดับดังนี้ 
 

วัตถุประสงคในการวิจัย  
      ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพ    

มหานคร  

     2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

     3. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ซึ่งประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา รายได

เฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน ลักษณะที่อยูอาศัยที่มีผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ไม

สังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
     1. ปจจัยดานประชากรศาสตร(อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน 

ลักษณะของทีอ่ยูอาศัย) มีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห  

  1.1 อายุ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห  

  1.2 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะห  
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   1.3 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห  

   1.4 ลักษณะที่อยูอาศัย มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสัง 

เคราะห  

   2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

         2.1 ดานผลิตภัณฑมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑไมสัง 

เคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

    2.1.1 ประโยชนหลกั มีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

    2.1.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ มีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

    2.1.3 คุณภาพของผลิตภัณฑ มีความสมัพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

    2.1.4 ตราสินคา(ยี่หอ) ของผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 2.2  ดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 2.3  ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 2.4  ดานสงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อผลิต 

ภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

     2.4.1  การโฆษณา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

     2.4.2  การใชพนักงานขาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

     2.4.3 การจัดกิจกรรมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

     2.4.4 การประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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      3. บุคคลอางอิงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
     ประชากรที่ใชในการวิจัย 
     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือผูบริโภคที่ซื้อและใชผลิตภัณฑไม สังเคราะหใน

กรุงเทพมหานคร  

 
      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
      ผูบริโภคที่เคยซื้อและใชผลิตภัณฑไมสังเคราะหในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึ่ง

ไดกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรในการคํานวณหากลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่แน 

นอนได ขนาดของตัวอยางที่คํานวนไดคือ 385 ตัวอยาง และสํารอง 4% (เผื่อสํารองแบบสอบถามที่ 

ไมสมบูรณ) หรือเทากับจํานวน 15 ตัวอยาง ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมดเทากับ 400 ตัวอยาง 

ไดมาจาก 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Samping) 

ข้ันตอนที่ 2 ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-Proability Samping) ประเภท

โควตา (Quota Samping) ขั้นตอนที่ 3 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Samping)  

 
             เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
    ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผูวัจัยไดทาํการสรางเครรื่องมอืที่ใชในการวจิัยโดยการออก

แบบสอบถาม (Questionnaires) ดังนี ้

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามลกัษณะทางดานประชากรศาสตร เปนคําถามแบบหลายตัวเลือก 

(Multiple choices question) จํานวน 4 ขอ  

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามดานสวนประสมทางการตลาด เปนคาํถามแบบปลายปด  

(Close-end question) จํานวน  39  ขอซ่ึงแบบสอบถามเปนมาตรสวนประมาณคาคาํตอบเปนตัวเลข 

(Numerical rating scale question) โดยพิจารณาขอมลูแบบอันตรภาค (Interval scale) 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามลกัษณะทางดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจ เปนคําถาม

แบบหลายตวัเลือก (Multiple choices question) จํานวน 1 ขอ  

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผู 

บริโภคลักษณะของแบบสอบถามประกอบดวยคําถาม 6 ขอโดยลักษณะคําถามที่ใหเลือกตอบเพียง

คําตอบเดียวและหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questionnaire) และใหเลือกตอบขอที่เหมาะสม

ที่สุด 
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วิธีหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. เมื่อสรางแบบสอบถามเสร็จนําแบบสอบถามที่สรางเสรจ็เสนอตออาจารยที่ปรึกษาและ 

ผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของ

(Wording) ตลอดจนความเหมาะสมของแบบสอบถาม จากนัน้ทาํการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

แลวนําไปเสนออาจารยที่ปรึกษาอีกครัง้ 

  2. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( Try-out) กับกลุมตัวอยาง

สําหรับกลุมตัวอยางที่นําแบบสอบถามไปทดลองใชคือ พนักงานขาราชการกองออกแบบ สํานักสถา 

ปตย กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 ชุด เพื่อนํามาหาคา

ความเชื่อมั่น โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิอัลฟา (α - Coeffficient of alpha) ของ (Cronbach) ซึ่งจะมี

คาระหวาง 0 ≤  α  ≥ 1 คาใกลเคียง 1 แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง  

  3. นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขเพื่อความสมบูรณ โดยไดรับคําแนะ 

นําจากอาจารยปรึกษาควบคุมปริญญานพนธ เพื่อความถูตองอีกครั้ง จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไป

สอบถามจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว โดยนําแบบสอบถามไปแจกทั้งสิ้น 420 ชุด และไดคืน 400 ชุด 

คิดเปนรอยละ 95.25 ของแบบสอบถามที่แจกทั้งสิ้น 

 

การเก็บรวมรวบขอมลู 
     ในการเก็บรวมรวมขอมูลไดทําการแบงลักษณะของการเก็บขอมูลเพื่อทาํการศึกษา

ออกเปน 2 ลักษณะ คือ  

    1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ

ตอบแบบสอบถามของผูบริโภคที่ซื้อและใชผลิตภัณฑไมสังเคราะหในกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน 

โดยชวงเวลาการเก็บแบบสอบถามคือ เดือนกนัยายน พ.ศ.2551 - ตุลาคม พ.ศ. 2551 และมีขั้นตอน

การดําเนินการดังนี้  

1.1 ขอจดหมายจาก บัณฑิตวทิยาลัย เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

1.2 ฝกอบรมผูที่เกบ็ขอมูลแบบสอบถาม เพื่อใหทราบขั้นตอนและวิธเีก็บขอมูล 

1.3 ดําเนิการเก็บขอมูลจากผูบริโภคที่ซื้อและใชผลิตภัณฑไมสังเคราะหจากสถานที่ ที ่
ไดกําหนดไว 

      2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่ใชประกอบการทําวิจัยโดยชวง

ระยะเวลาการ รวบรวมขอมลูคือ มีนาคม พ.ศ. 2551- ตุลาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งผูวิจยัไดศึกษาคนควา

จากขอมูลที่มผูีรวบรวมไวทัง้ภายในประเทศและตางประเทศดังนี ้
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       2.1 หนงัสอืทางวิชาการ บทความ วิทยานพินธ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

       2.2 วารสารตางๆ 

       2.3 ขอมูลจากอนิเตอรเน็ต 

 

สรุปผลการวิจัย 
    จากการวิจัยขอมูลเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะห สรุปผลการวิจัยดั้งนี้ 

 
    ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 
    อายุ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุในชวงต่ํากวา 35 ปมีจํานวน 160 คน 

คิดเปนรอยละ 40 ซึ่งเทากับผูที่มีอายุอยูในชวง 36-45 ป มีจํานวนเงิน159 คน คิดเปนรอยละ 40  

    ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีจํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 57.25 รองลงมาไดแกผูที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 

    รายไดของครอบครัวตอเดือน  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดครอบครัว

ตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท มีจํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.75 รองลงมาไดแกผูที่มีรายได

ครอบครัวตอเดือน 30,001 – 45,000 บาท มีจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75  

    ลักษณะของที่อยูอาศัยที่ใชในการติดต้ังผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวา ผูตอบแบบ 

สอบถามสวนใหญ มีลักษณะของที่อยูอาศัยที่ใชในการติดตั้งผลิตภัณฑไมสังเคราะหเปนทาวนเฮาส 

จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.25 รองลงมาไดแกผูที่มีลักษณะของที่อยูอาศัยที่ใชในการติดตั้ง

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหเปนบานเดี่ยว มีจํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.25  

 
   ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับดานสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ
ไมสังเคราะห   
 
              ดานผลิตภณัฑ (Prodouct)  ประกอบดวย  
   ดานประโยชน (Benefit product) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะหพบวามีลักษณะดาน

ประโยชนของผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทา .359  

   เมื่อศึกษาเปนรายขอพบวา ดานประโยชน (Benefit product) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

สามารถแกปญหาไมจริงหายาก มีความสะดวกในการติดตั้งงาย รวดเร็ว งายในการดูแลรักษา มีความ
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ประหยัดจากการใชแรงงานและเวลา งานเสร็จเร็วขึ้น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07, 4.07, 

3.94, 3.89,และ 3.77 ตามลําดับ 

     ดานความหลากหลาย(Feature)ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวามีลักษณะความ

หลากหลายอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74  

    เมื่อศึกษาเปนรายขอพบวา ดานความหลากหลาย(Feature)ของผลติภัณฑไมสังเคราะห 

เกี่ยวกับประเภทการใชงานของผลิตภัณฑไมสงัเคราะหตรงกับความตองการ  รูปลักษณะของ

ผลิตภัณฑมีหลายชนิด/รุน/ลาย/ส/ีขนาดใหเลือกเหมือนไมจริง รูปแบบ(Stype) ไดแก การออกแบบ

(Design) ผลิตภัณฑที่แตกตางกนั เชน แบบธรรมชาติ แบบเรียบงาย แบบผสมผสาน อยูในระดบัมาก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92, 3.64,และ 3.62 ตามลําดับ  

    คุณภาพ(Quality)ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวา มลัีกษณะคุณภาพอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73  

     เมื่อศึกษาเปนรายขอ พบวา ผลิตภัณฑไมสังเคราะห ปลวก มอด แมลง ไมกิน มีคุณภาพ

มาตรฐานการผลิตเปนที่ยอมรับ มีความปลอดภัยไมผสมใยหิน (non asbestos) คุณสมบัติพิเศษ

ความแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุน ไมบิดงอ ไมหดตัว มีความคงทน เชน ทนไฟ ทนความชื้น อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77, 3.74, 3.72 และ 3.69, ตามลําดับ การรับประกันสินคาและรับคืน เมื่อเกิด

การเสียหายที่เกิดจากคุณภาพ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25  

    ตราสินคา(Brand name) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะหพบวา มีลักษณะของตราสินคาอยู

ในระดับมาก 3.80 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80   

    เมื่อศึกษาเปนรายขอ พบวา ตราสินคา(ยี่หอ)ผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับ ความมีชื่อเสียงของ

ตราสินคา(ยี่หอ)ผลิตภัณฑ ความมีชื่อเสียงของบริษัทผูผลิต ความนาเชื่อถือของตราสินคา การจดจํา

ตราสินคา(ยี่หอผลิตภัณฑได) อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82,3.80, 3.80, 3.80 และ 3.77

ตามลําดับ 

 
              ดานราคา (Price) 
   ผลการวิเคราะหขอมูลดานระดับของลักษณะปจจัยดานราคา พบวาผลิตภัณฑไม

สังเคราะห มีลกัษณะดานราคา อยูในระดับปานกลาง มคีาเฉลี่ยเทากบั 3.38  

  เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา ผลิตภัณฑไมสังเคราะหมี

ลักษณะราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับไมจริง อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 ราคา

เหมาะสมกับคุณภาพหรือขนาดของผลิตภัณฑ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ และ 3.27 

ตามลําดับ 
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             ดานการจัดจําหนาย (Place)  
     ผลการวิเคราะหขอมูลดานระดับของลักษณะปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวา ผลิตภัณฑ

ไมสังเคราะห มีลักษณะโดยรวมดานการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 

       เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีลักษณะโดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ คือ ความสะดวกในการ

ซื้อ ดานเวลา ดานสถานที่ ทาํเลที่ตัง้ของรานตัวแทนจาํหนายมกีระจายทั่วถึง การจดัสง รวดเร็ว ตรง

เวลาตามที่ลกูคาตองการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.50 ,3.65 และ 3.49  ตามลําดับ 
 
             ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ประกอบดวย 
       ดานการโฆษณาของผลิตภัณฑไมสังเคราะห   
      ผลการวิเคราะหขอมูลดานการโฆษณาของผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวา มีลักษณะการ

โฆษณาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43  

      เมื่อศึกษาเปนรายขอพบวา ความถี่ทีเ่ห็นโฆษณาผลติภัณฑและตราสินคาผานสือ่โทรทัศน 

วิทย ุส่ือส่ิงพิมพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลีย่เทากับ 3.52 ปริมาณเนื้อหา ขอมูลที่ไดรับจากโฆษณาผาน

โทร ทัศน วทิย ุส่ือส่ิงพมิพ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34  
      ดานการใชพนักงานขายผลิตภณัฑไมสังเคราะห   
        ผลการวิเคราะหขอมูลดานการใชพนกังานขายผลติภัณฑไมสังเคราะห พบวา มีลักษณะ

การใชพนักงานขายอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16  

    เมื่อศึกษาเปนรายขอพบวา ปริมาณเนือ้หา ขอมูล ที่ไดรับจากการมพีนกังานแนะนํา

ผลิตภัณฑ ณ จุดขาย ความถี่ทีท่านไดพบพนกังานแนะนําผลิตภัณฑ ณ จุดขาย อยูในระดับปานกลาง 

มีคาเฉลี่ยเทากับมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.22, 3.09 ตามลาํดับ 
    ดานการจัดกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
      ผลการวเิคราะหขอมูลดานการจัดกจิกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวา 

มีลักษณะการจัดกิจกรรมทางการตลาดอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12 

      เมื่อศึกษาเปนรายขอพบวา ความถี่ที่ทานไดพบเห็นการออกงานแสดงสินคาเพื่อเปนที่รูจัก

อยางตอเนื่อง เชน งานสถาปนิก งานตกแตงบาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 ปริมาณ

เนื้อหา ขอมูลที่ได รับจากการออกงานแสดงสินคา ปริมาณเนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจากการเปน

ผูสนับสนุนกิจกรรม ทางการตลาด ความถี่ที่ทานไดพบเห็นการเปนผูสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด 

ความถี่ที่ทานไดพบเห็นการจัดแถลงขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสังเคราะห และปริมาณเนื้อหาขอมูลที่

ไดรับจากการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47, 3.35, 

3.02, 2.99, 2.94, 2.94 ตามลําดับ 
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     ดานการประชาสัมพันธผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
     ผลการวิเคราะหขอมูลดานการประชาสัมพันธของผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวา มีลักษณะ

การประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสังเคราะหอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 

    เมื่อศึกษาเปนรายขอพบวา การเขาถึงงายของขอมูลทางเว็บไซตของบริษัทผูผลิตและผูจัดจํา 

หนาย ปริมาณเนื้อหาขอมูล ที่ไดรับจากเว็บ ไซตของบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนาย ปริมาณเนื้อหา 

ขอมูล ที่ไดรับจากการประชาสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25, 3.20, และ 

2.95 ตามลําดับ ความถี่ที่ทานไดพบเห็น การรณรงคประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆ ใหมีการใช

ผลิตภัณฑไมสังเคราะหอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.19 

 
    ตอนที่ 3 ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจ 
       ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา บุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบ 

สอบถามสวนใหญ เปนสถาปนิกมีจํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.25 ตัวเองมีจํานวน 141 คน คิด

เปนรอยละ 35.25 และพนักงานขายหรือเจาของราน มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12 ตาม ลําดับ  

 
     ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑไม
สังเคราะหของผูบริโภค 
      ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวา 

        ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัยจากผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา มีจํานวนที่เลือก 89 คน คิดเปนรอยละ 22.25 เพื่อตอเติมบานที่

อยูอาศัย จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา มีจํานวนที่เลือก 131 คน คิดเปนรอยละ 

32.75 เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา มีจํานวนที่เลือก 

220 คน คิดเปนรอยละ 55 เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน 

พบวา มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 

      ดานเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหไปใชประโยชนในงานประเภท  งานฝาเพดาน 

(ภายใน-ภายนอก) จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา มีจํานวนที่เลือก 151 คน คิดเปน

รอยละ 37.80 งานผนัง(ภายใน-ภายนอก) จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา มีจํานวนที่

เลือก 340 คน คิดเปนรอยละ 85 งานตกแตงพื้น(ภายใน-ภายนอก) พบวา มีจํานวนที่เลือก 110 คน 

คิดเปนรอยละ 27.50 งานตกแตงหลังคา(ภายใน-ภายนอก) พบวา มีจํานวนที่เลือก 51 คน คิดเปน 

รอยละ 12.80 งานประตูและรั้ว(ภายใน-ภายนอก) พบวา มีจํานวนที่ เลือก 129 คน  คิดเปน 

รอยละ 32.30  
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       ดานการเลือกซื้อทุกครั้งทานเลือกผลิตภัณฑไมสังเคราะหทานเลือกซื้อตราสินคา(ยี่หอ)ใด 

จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา มีจํานวน 199 คน เลือกตราชาง คิดเปนรอยละ 49.75 

มีจํา นวน 109 คนเลือกตราเฌอรา คิดเปนรอยละ 27.25 มีจํานวน 41 คนเลือกตราคอนวูด คิดเปน

รอยละ10.25 และมีจํานวน 51 คนไมระบุตราสินคา(ยี่หอ) คิดเปนรอยละ 12.75 

         ดานลักษณะการซื้อเปนแบบใด จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา มีจํานวน 

342 คนซื้อ โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติของแตตราสินคา(ยี่หอ)กอนตัดสินใจซื้อ คิดเปนรอยละ 85.50  

มีจํานวน 29 คน ซื้อโดยระบุตราสินคา(ยี่หอ)ที่ตองการซื้อดวยตนเองตั้งแตแรก คิดเปนรอยละ 7.25  

และมีจํานวน 29 คนซื้อตามคําแนะนําของผูที่เคยใช คิดเปนรอยละ 7.25 

        ดานเจตนาการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ําคร้ังตอไปอีกหรือไม จากผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 400 คน พบวามีจํานวน 239 คน ซื้อแนนอน คิดเปนรอยละ 59.8  มีจํานวน161 คน ไมแนใจ 

คิดเปนรอยละ 40.3  

      การแนะนําผูอ่ืนซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา 

มีจํานวน 279 คน ซื้อแนนอน คิดเปนรอยละ 69.70 มีจํานวน 121 คน ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 30.30  

 
     ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
      การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดยใชสถิติ Chi-Square 

      สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห โดยแยกเปนสมมติฐานยอย ดังนี้ 

       สมมติฐานขอที่ 1.1 อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะห 

       ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ดาน

วัตถุประสงคเพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย ดานประโยชนการใชงานที่ตองการประเภทงานฝาเพดาน 

(ภายใน-ภายนอก) ประโยชนการใชงานประเภทงานผนัง(ภายใน-ภายนอก) ประโยชนการใชงาน

ประเภทงานตกแตงพื้น (ภายใน-ภายนอก) ประโยชนการใชงานตกแตงหลังคา ดานตรา(ยี่หอ)สินคา 

ดานลักษณะการซื้อ ดานเจตนาซื้อซํ้า ดานการแนะนําผูอ่ืนกับอายุไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

      สมมติฐานขอที่ 1.2 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ไมสังเคราะห  
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        ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ดาน

วัตถุประสงคเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย อาศัย 

ดานประ โยชนการใชงานที่ตองการประเภทงานฝาเพดาน (ภายใน-ภายนอก) ประโยชนการใชงาน

ประเภทงานผนัง(ภายใน-ภายนอก) ประโยชนการใชงานประเภทงานตกแตงพื้น (ภายใน-ภายนอก) 

ประโยชนการใชงานตกแตงหลังคา ดานตรา(ยี่หอ)สินคา ดานลักษณะการซื้อ ดานเจตนาซื้อซ้ํา ดาน

การแนะนําผูอ่ืน กับระดับการศึกษาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

      สมมติฐานขอที่ 1.3 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห  

      ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ดาน

วัตถุประสงคเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศยั สราง

บานที่อยูอาศัยใหม ดานประโยชนการใชงานที่ตองการประเภทงานฝาเพดาน(ภายใน-ภายนอก) 

ประโยชน การใชงานประเภทงานผนัง(ภายใน-ภายนอก) ประโยชนการใชงานประเภทงานตกแตงพื้น

(ภายใน -ภายนอก) ประโยชนการใชงานตกแตงหลังคา(ภายใน-ภายนอก)  ดานตรา(ยี่หอ)สินคา ดาน

ลักษณะการซื้อ ดานเจตนาซื้อซ้ํา ดานการแนะนําผูอ่ืน กับรายไดครอบครัวตอเดือนไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       สมมติฐานขอที่ 1.4 ลักษณะที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิต 

ภัณฑไมสังเคราะห ดานวัตถุประสงคเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย ดานประโยชนการใชงานที่ตองการ

ประเภทงานฝาเพดาน(ภายใน-ภายนอก) ประโยชนการใชงานประเภทงานผนัง(ภายใน-ภายนอก) 

ประโยชนการใชงานตกแตงหลังคา(ภายใน-ภายนอก) งานประตู-ร้ัว(ภายใน-ภายนอก) ดานตรา(ยี่หอ)

สินคา ดานลักษณะการซื้อ ดานเจตนาซื้อซ้ํา กบัลักษณะที่อยูอาศัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความ 

สัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห โดยแยกเปนสมมติฐานยอย ดังนี้ 

     สมมติฐานขอที่ 2.1 ปจจัยดานผลิตภณัฑของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสมัพันธกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห แบงเปน  

     สมมติฐานขอที่ 2.1.1  ประโยชนของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพนัธกับพฤติกรรม

การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

      ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานวัตถุประสงคเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย เพื่อตอเติม

บานที่อยูอาศัย เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม ดานประโยชนการใชงาน

ประเภทงานผนัง (ภายใน-ภายนอก) งานตกแตงพื้น (ภายใน-ภายนอก) งานตกแตงหลังคา (ภายใน-
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ภายนอก) งานประตูและร้ัว(ภายใน-ภายนอก) ดานตรา(ยี่หอ)สินคา ดานลักษณะการซื้อ ดานเจตนา

ซื้อคร้ังตอไปกับ ประโยชนของผลิตภัณฑไมสังเคราะหไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

     สมมติฐานขอที่ 2.1.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

      ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานวัตถุประสงคเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย เพื่อตอเติม

บานที่อยูอาศัย เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม ดานประโยชนการใชงาน

ประเภทงานผนัง(ภายใน-ภายนอก) งานตกแตงหลังคา(ภายใน-ภายนอก) ดานตรา(ยี่หอ)สินคา ดาน

ลักษณะการซื้อ ดานเจตนาซื้อคร้ังตอไป กับประโยชนของผลิตภัณฑไมสังเคราะหไมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     สมมติฐานขอที่ 2.1.3 คุณภาพของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

      ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานวัตถุประสงค เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย เพื่อตกแตง

บานที่อยูอาศัย เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม ดานประโยชนการใชงานประเภทงานเพดาน(ภายใน-

ภายนอก) งานผนัง(ภายใน-ภายนอก) งานตกแตงหลังคา(ภายใน-ภายนอก) ดานตรา(ยี่หอ)สินคาที่ซื้อ 

ดานเจตนาซื้อครั้งตอไป กับประโยชนของผลิตภัณฑไมสังเคราะหไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

    สมมติฐานขอที่ 2.1.4 ตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานวัตถุประสงค เพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย เพื่อตอเติม

บานที่อยูอาศัย เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม ดานประโยชนการใชงาน

ประเภท งานผนัง(ภายใน-ภายนอก) งานตกแตงหลังคา(ภายใน-ภายนอก) งานประตูและรั้ว(ภายใน-

ภายนอก) ดานตรา(ยี่หอ)สินคาที่ซื้อ ดานเจตนาซื้อครั้งตอไป กับประโยชนของผลิตภัณฑไมสังเคราะห

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    สมมติฐานขอที่ 2.2 ปจจัยดานราคาของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรม การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย เพื่อตอเติมบานที่อยูอาศัย 

เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม ดานประโยชนการใชงานประเภทตกแตงพื้น

(ภายใน-ภายนอก) งานประตูและร้ัว(ภายใน-ภายนอก) ดานลักษณะการซื้อ ดานการแนะนําผูอ่ืนเกี่ยว 
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กับผลิตภัณฑไมสังเคราะห กับ ปจจัยดานราคาของผลิตภัณฑไมสังเคราะห ไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

      สมมติฐานขอที่ 2.3 ปจจัยดานการจัดจาํหนายของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัมพนัธ

กับพฤตกิรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

      ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานวัตถุประสงคเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย เพื่อสราง

บานที่อยูอาศัยใหม ดานลักษณะการซื้อ ดานการแนะนําผูอ่ืนเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสังเคราะห กับ

ปจจัยดานการจัดจําหนายของผลิตภัณฑไมสังเคราะหไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

      สมมติฐานขอที่ 2.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความสัม 

พันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห แบงเปน  

     สมมติฐานขอที่ 2.4.1 การโฆษณามีความสัมพันธมีความสัมพนัธกบัพฤติกรรมการตัดสิน 

ใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

      ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานวัตถุประสงคเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัยเพื่อสราง

บานที่อยูอาศัยใหม ดานประโยชนการใชงานที่ตองการประเภทงานฝาเพดาน(ภายใน-ภายนอก)   

งานผนังงาน(ภายใน-ภายนอก) ประตูและร้ัว(ภายใน-ภายนอก)  ดานตรา(ยี่หอ)สินคาที่ซื้อ ดานเจตนา

ซื้อคร้ังตอไป ดานการแนะนําผูอ่ืนเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสังเคราะหกับการสงเสริมการตลาดเกี่ยวกับ

การโฆษณา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

      สมมติฐานขอที่ 2.4.2 การใชพนักงงานขายมีความสมัพันธมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

      ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานวัตถุประสงค เพื่อสรางบานที่อยูอาศัยใหม ดาน

ประโยชนการใชงานที่ตองการประเภทงานผนัง(ภายใน-ภายนอก)  งานตกแตงพื้น(ภายใน-ภายนอก)  

งานประตูและรั้ว(ภายใน-ภายนอก)  ดานตรา(ยี่หอ)สินคาที่ซื้อ ดานเจตนาซื้อคร้ังตอไป ดานการ

แนะนําผูอ่ืนเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสังเคราะห กับการสงเสริมการตลาดเกี่ยวกับการใชพนักงงานขาย

เกี่ยวกับไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     สมมติฐานขอที่ 2.4.3 การจัดกิจกรรมทางการตลาดมีความสัมพนัธกบัพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานวัตถุประสงคเพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัยใหม ดาน

ประโยชนการใชงานที่ตองการประเภทงานผนัง(ภายใน-ภายนอก)  งานตกแตงพื้น(ภายใน-ภายนอก)  

งานประตูและรั้ว(ภายใน-ภายนอก)  ดานเจตนาซื้อคร้ังตอไป ดานการแนะนําผูอ่ืนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
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ไมสังเคราะหกับการสงเสริมการตลาดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการตลาดไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     สมมติฐานขอที่ 2.4.4 การประชาสัมพนัธมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิต 

ภัณฑไมสังเคราะห 

     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานวัตถุประสงคเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย เพื่อตอเติม

บานที่อยูอาศัย ดานประโยชนการใชงานประเภทงานผนัง(ภายใน-ภายนอก) งานตกแตงพื้น (ภายใน-

ภายนอก)  งานตกแตงหลังคา(ภายใน-ภายนอก) ดานตรา(ยี่หอ)สินคา ดานลักษณะการซื้อ ดาน

เจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา ดานการแนะนําผูอ่ืนเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสังเคราะห กับปจจัย

ดานประชาสัมพันธของผลิตภัณฑไมสังเคราะหไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

      สมมตฐิานขอที่ 3 บุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีความ 

สัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานวัตถุประสงคเพื่อซอมแซมบานที่อยูอาศัย เพื่อตอเติม

บานที่อยูอาศัย ดานประโยชนการใชงานประเภทงานผนัง(ภายใน-ภายนอก) งานตกแตงพื้น(ภายใน-

ภายนอก) งานตกแตงหลังคา(ภายใน-ภายนอก) ดานตรา(ยี่หอ)สินคา ดานลักษณะการซื้อ ดานเจตนา

ซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา กับบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
     จากการศึกษาวิจยัเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธพิลการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี ้

    ขอมูลดานประชากร พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถาม มีอายุต่ํากวา 35 ป รอยละ 40 

และชวงอายุ 36-45 ป รอยละ 40  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดของครอบครัวตอเดือน 

มากกวา 15,001-30,000 บาท ลักษณะที่อยูอาศัยเปนบานเดี่ยวและอาคารพาณิชยมีจํานวน 219 คน 

เนื่องจากปจจัยสวนบุคคลซึ่ง ไดแก อายุของผูบริโภคที่แตกตางกัน ผูใหญมักจะซื้อสินคาคงทนถาวร 

เพื่อความมั่นคงของตนเองและครอบครัวซึ่งสอดคลองกับ รูปแบบพฤติกรรมผูซื้อ(ผูบริโภค)[ Model of 

buyer (Consumer) behavior] (ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน. ปรับปรุงจาก Kotler. 2003: 184 การบริหาร

ตลาดยุคใหม) กลาววา ข้ันตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัวเปนขั้นตอนในการดํารงชีวิตของการมีครอบครัว 

การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับความตองการ ทศันคติ คานิยม ของบุคลทําให

เกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน นักการตลาดจึงใชประโยชนจาก
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อายุเปนตัวแปรดานประชากรศึกษาที่แตกตางของสวนตลาด การศึกษาผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะ

บริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา รูปแบบการดํารงชีวิต ขึ้นกับ วัฒนธรรม ชั้น

ของสังคม และกลุมอาชีพของแตละบุคคล นักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายได รวมกับตัวแปร

ดานประชากรศาสตรหรืออ่ืนๆ เพื่อใหการกําหนดตลาดเปาหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เชน กลุมรายไดสูงที่มี

อายุตางๆ ถือวาใชเกณฑรายไดรวมกับเกณฑอายุ เปนเกณฑที่นิยมใชกันมากขึ้น เกณฑรายไดอาจจะ

เกี่ยวของกับเกณฑอายุและอาชีพรวมกนัขอมูลดานสวนประสมทางการตลาด  แบงตามระดับลักษณะ

ของผลิตภัณฑ  

     ดานผลิตภัณฑไมสังเคราะห ประกอบดวย ดานประโยชน (Benefit product)ในดาน

สามารถแกปญหาไมจริงหายาก มีความสะดวกในการติดตั้งงาย รวดเร็ว งานเสร็จเร็วขึ้น งายในการ

ดูแลรักษา และมีความประหยัดจากการใชแรงงานและเวลา ดานความหลากหลาย(Feature) ในดาน

รูปลักษณะของผลิตภัณฑมีหลายชนิด/รุน/ลาย/สี/ขนาดใหเลือกเหมือนไมจริง และรูปแบบ(Stype) 

ไดแก การออกแบบ(Design) ผลิตภัณฑที่แตกตางกัน เชน แบบธรรมชาติ แบบเรียบงาย แบบ

ผสมผสานคุณภาพ(Quality) ในดาน ปลวก มอด แมลง ไมกิน มีคุณภาพมาตรฐานการผลิตเปนที่

ยอมรับ มีความปลอดภัยไมผสมใยหิน (non asbestos) คุณสมบัติพิเศษความแข็งแรง ทนทาน 

ยืดหยุน ไมบิดงอ ไมหดตัว มีความคงทน เชน ทนไฟ ทนความชื้น การรับประกันสินคาและรับคืน เมื่อ

เกิดการเสียหายที่เกิดจากคุณภาพ  ตราสินคา(Brand name) ในดานความมีชื่อเสียงของตราสินคา

(ยี่หอ)ผลิตภัณฑ ความมีชื่อเสียงของบริษัทผูผลิต ความนาเชื่อถือของตราสินคา การจดจําตราสินคา

(ยี่หอผลิตภัณฑได) อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ ศิริ ภูพงษวัฒนา. 2533 กลาววา ผลิตภัณฑ 

(Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายใหกับลูกคาเพื่อเรียกรองความสนใจ ความเปนเจาของหรือเพื่อการ

บริโภคผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวย ตัวสินคา บริการ ตรา สัญลักษณ รูปแบบ คุณภาพ หีบหอ และ

ประโยชนที่จะนําซึ่งความพึงพอใจแกผูใช  

        ดานราคา มีลักษณะดานราคาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมีความเห็นวาผลิตภัณฑ

ไมสังเคราะหมีลักษณะราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับไมจริงอยูในระดับมาก ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพหรือขนาดของผลิตภัณฑ อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ Kloter and Armstrong. 

1999 : G7 อางในศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2543 : 189 กลาววาราคา (Price) เปนจํานวนเงินที่

บุคคลจายเพื่อซ้ือสินคาหรือบริการซึ่งแสดงเปนมูลคา (Value) ที่ผูบริโภคจายเพื่อแลกเปลี่ยนกับ

ผลประโยชนที่ไดรับจากการใชสินคาหรือบริการ   

         ดานการจัดจําหนาย มีลักษณะดานการจัดจําหนาย ความสะดวกในการซื้อ ดานเวลา ดาน

สถานที่ ทําเลที่ตั้งของรานตัวแทนจําหนายมีกระจายทั่วถึง การจัดสง รวดเร็ว ตรงเวลาตามที่ลูกคา

ตองการ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ Etzel, Walker and Stanton.2001 : 393 อางใน ศิริวรรณ 
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เสรรีรัตน และคณะ. 2543 : 496  กลาววา การจัดจําหนายขางตนพอจะสรุปไดวา กิจกรรมซึ่งทําให

ผลิตภัณฑเปนที่หางายสําหรับลูกคาเมื่อเขาตองการซื้อไมวาเมื่อไรและที่ไหนก็ตาม การจัดจําหนายที่

อํานวยความสะดวกแกลูกคาทางดานตางๆ คือ ทําใหผูบริโภคไดประโยชนจากการซื้อสินคาและเปน

เจาของสินคา(Possession utility) ชวยอํานวยความสะดวกดานสถานที่ (Place utility) ชวยสราง

อรรถประโยชนดานเวลา (Time utility) โดยมีสินคาพรอมทุกเวลาที่ลูกคาตองการ รวมทั้งทําใหลูกคา

ไดรับสินคาที่ถูกตองตรงกับความตองการและมีโอกาสเลือกสินคาไดหลายรูปแบบ (Form utility)   

   ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เกี่ยวกับการการโฆษณา การใชพนักงานขาย การจัด

กิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ  

     ดานการโฆษณามีความเห็นวาลักษณะการโฆษณาอยูในระดับมาก และมีความเห็นวาผลิต 

ภัณฑไมสังเคราะหมีความถี่ที่เห็นโฆษณาผลิตภัณฑและตราสินคาผานสื่อโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ 

อยูในระดับมาก ปริมาณเนื้อหา ขอมูลที่ไดรับจากโฆษณาผานโทร ทัศน วิทยุ สื่อส่ิงพิมพ อยูในระดับ

ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ จิตรา เพชรวงศ. 2536 กลาววา การโฆษณา (Advertising) AMERICAN 

MARKETING ASSOCIATION ได ใหความหมายวา “ เปนกิจกรรมสื่อสารใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวของกับ

การเสนอ และ/หรือ สง เสริมความคิดเห็นเกี่ยวกับ สินคา บริการหรือความคิด โดยมีผูอุปถัมภและผาน

สื่อที่ไมใชบุคคลโดยมีคาใชจายเกี่ยวของดวย ” การโฆษณาเกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ ส่ือที่ใชในการ

โฆษณาเปนสื่อมวลชนตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือตางๆ  

    ดานการใชพนักงานขายมีความเห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีลักษณะการใชพนักงานขาย

อยูในระดับปานกลาง และผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมี ปริมาณเนื้อหา 

ขอมูล ที่ไดรับจากการมีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ ณ จุดขาย ความถี่ที่ทานไดพบพนักงานแนะนํา

ผลิตภัณฑ ณ จุดขาย อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ จิตรา เพชรวงศ. 2536 กลาววา การขาย

โดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง วิธีการเสนอสินคา โดยวิธีพบปะลูกคาตัวตอตัว และ

มีการเจรจาพูดระหวางกัน ทั้งนี้การเจรจาเพื่อการขายนั้นจะกระทํากับคนบางคน หรือจะกระทําพรอม

กับกลุมผูที่อาจจะเปนลูกคาหรือผูซื้อครั้งละหลายคนก็ได โดยมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายเพื่อตอง 

การจะขายสินคานั่นเอง 

   ดานการจัดกิจกรรมทางการตลาด มีลักษณะการจัดกิจกรรมทางการตลาดอยูในระดับปาน

กลาง  ความถี่ที่ทานไดพบเห็นการออกงานแสดงสินคาเพื่อเปนที่รูจักอยางตอเนื่อง เชน งานสถาปนิก 

งานตกแตงบาน อยูในระดับมาก ปริมาณเนื้อหา ขอมูลที่ไดรับจากการออกงานแสดงสินคา ปริมาณ

เนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจากการเปนผูสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ความถี่ที่ทานไดพบเห็นการเปน

ผูสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ความถี่ที่ทานไดพบเห็นการจัดแถลงขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑไม

สังเคราะห และปริมาณเนื้อหาขอมูลที่ไดรับจากการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด อยูในระดับปาน
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กลาง ซึ่งสอดคลองกับ จิตรา เพชรวงศ. 2536 กลาววา การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) AMA 

กลาวไววา “ เปนกิจกรรมที่กระตุนเรงรัดใหเกิดการซื้อเร็วขึ้น การกระตุนเพื่อใหตัวแทนจําหนายขาย

ผลิตภัณฑไดมากขึ้น แตในขณะ เดียวกันทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจเร็วขึ้น ผลิตภัณฑมีความจูงใจ

มากขึ้นในสายตาของผูบริโภคไมเกี่ยวของกับการจางพนักงานขาย การโฆษณาหรือการเผยแพรใดๆ 

ทั้งสิ้น ” การสงเสริมการขายประกอบดวย การแสดงสินคา การวางสินคาเพื่อเสนอขาย และการจัด

นิทรรศการแสดงตางๆ การใหสวนลดสินคา เปนตน     

      ดานการประชาสัมพันธของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีลักษณะการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑไมสังเคราะห และมีความเห็นวาผลิตภัณฑไมสังเคราะหมีการเขา ถึงงายของขอมูลทาง

เว็บไซตของบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนาย ปริมาณเนื้อหาขอมูลที่ไดรับจากเว็บไซตของบริษัทผูผลิต

และผูจัดจําหนาย ปริมาณเนื้อหาขอมูล ที่ไดรับจากการประชาสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง ความถี่ที่

ทานไดพบเห็นการรณรงคประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆ ใหมีการใชผลิตภัณฑไมสังเคราะห อยูใน

ระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับ จิตรา เพชรวงศ. 2536 กลาววา การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 

กลาวไววาการใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations หรือ PR) หมายถึง 

การกระตุนใหเกิดการเสนอซื้อผลิตภัณฑของธุรกิจ โดยองคการใดองคการหนึ่ง เชน วิทยุ หนังสือพิมพ 

หรือโทรทัศน โดยบริษัทเจาของผลิตภัณฑไมเสียคาใชจายใดๆ จากการเสนอขาวนี้ เนื่องจากบริษัท

และผลิตภัณฑของบริษัท ยอมเปนที่สนใจแกบุคคลในสังคมซึ่งหนวยราชการหรือส่ือมวลชน ถือวา

จะตองใหขาวธุรกิจแกประชาชนที่สนใจไดทราบ   

       บุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนสถาปนิก/

วิศวกร มีจํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.3 ตัวเองมีจํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.2 และ

พนักงานขายหรือเจาของราน มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12  ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน. 

2546 : 217 กลาววา ผูมีอิทธิพล (Influencer) หมายถึง บุคคลที่ใชคําพูดหรือการกระทําที่ตั้งใจ หรือ

ไมไดตั้งใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ การซื้อและ(หรือ)การใชผลิตภัณฑหรือบริการ หรือ หมายถึงผู

มีสวนในการกระตุน เรงแจงขาว หรือชักชวนใหผูซื้อตัดสินใจในกระบวนการซื้อข้ันใดขั้นหนึ่ง การ 

ศึกษาในเรื่องนี้ มีประโยชนตอผูบริหารการตลาด ในการใหขอเสนอแนะวา บริษัทควรศึกษาวาใครเปน

ผูมีอิทธิพลตอการซื้อของผูซื้อและพยายามใชสื่อโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธไปยังผูมีอิทธิพลเหลานั้น

ใหมาก เพื่อการดําเนินงานการตลาดจะไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  ทั้งนี้บทบาทพฤติกรรมผูบริโภค นักการตลาดสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกล

ยุทธการตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนของการโฆษณาโดยสรางขาวสารโฆษณา จัดผูแสดงการ

โฆษณา (Presenter) ทําใหบทบาทใดบทบาทหนึ่งที่กลาวมาขางตน เพื่อเปนการจูงใจใหผูบริโภคเกิด

ความตองการที่จะซื้อสินคาหรือบริการของธุรกิจ  
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย  
            จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยเสอนแนะไดดังนี้ 

              1. จากการวิจัย พบวา โดยรวมของปจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑไม 

สังเคราะห ดานผลิตภัณฑประกอบดวย ดานประโยชน (Benefit product) ของผลิตภัณฑ ดานความ

หลากหลาย (Feature) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห คุณภาพ (Quality) ของผลิตภัณฑ ตราสินคา

(Brand name) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีลักษณะระดับมาก ตามลําดับ และมีการรับประกัน

สินคาและรับคืน เมื่อเกิดการเสียหายที่เกิดจากคุณภาพ มีลักษณะระดับปานกลาง จากผลวิจัย

ดังกลาวแสดงใหเห็นวาปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคุณสมบัติตอบสนองความจําเปนตามที่ผูตอบแบบ 

สอบถามตองการ ทําใหเกิดความพึงพอใจ สามารถแกปญหาในดานตางๆ ได ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะให 

แผนกหรือฝายวิจัยและพัฒนา (Research&Development) ผลิตภัณฑ ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ 

(Product Development) เพื่อใหมีผลิตภัณฑแปลกใหมและปรับปรุงผลิตภัณฑใหดีขึ้น (New and 

Development) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) การออกแบบผลิตภัณฑของ

บริษัท เพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคากลุมเปาหมาย กลยุทธเกี่ยวกับสวน

ประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product line) ตอบสนองความตองการของ

ตลาด โดยใชผลจากการวิจัยเปนขอมูลให ตัดสินใจในการปรับปรุงผลิตภัณฑและการกําหนดกลยุทธ

ของผลิตภัณฑ 

           2. จากการวิจัย พบวาโดยรวมของปจจัยดานราคาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา

ผลิตภัณฑ ไมสังเคราะห มีลักษณะราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับไมจริงมีลักษณะระดับมาก มีราคา

เหมาะสมกับคุณภาพหรือขนาดของผลิตภัณฑมีลักษณะระดับปานกลาง จากผลวิจัยดังกลาว แสดงให

เห็นถึงการรับรูของผูตอบแบบสอบถามจากการเปรียบเทียบระหวางคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการ  

ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะให บริษัทผูผลิตหรือผูประกอบการจะตองเลือกและกําหนดวัตถุประสงคในการ

ตั้งราคาใหชัดเจน วัตถปุระสงคดังกลาวอาจมุงที่รายได กําไร ยอดขาย การแขงขันหรือสังคม โดยใชผล

จากการวิจัยเปนขอมูลการกําหนดกลยุทธดานราคาควบคูกับกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อรักษาระดับราคาและ

ตลาดเปาหมาย 

          3. จากการวิจยั พบวา ปจจยัดานการจัดจําหนาย พบวา มีลักษณะระดับมาก จากผล

วิจัยดังกลาว แสดงใหเหน็วา การกระจายสินคาหรือชองทางการจัดจําหนายที่สะดวกและทัว่ถึงทาํให

ผูบริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ดังนัน้ผูวิจัยเสนอแนะให บริษัทผูผลิตหรอื

ผูประกอบการ ควรทาํการกระจายสนิคาใหครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยใชผลจากการวิจยัเปนขอมูลในการ

กําหนดกลยุทธการจัดจําหนายควบคูกับระบบการขนสงที่มีประสิทธิภาพขององคกร การเก็บรักษา
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สินคา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing) การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory 

Management) โดยใชผลจากการวิจัยเปนขอมูลการกาํหนดกลยุทธดานการจัดจําหนาย เพื่อไมให

สูญเสียโอกาสทางตลาด  

          4. จากการวิจัย พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ดานการโฆษณาของผลิตภัณฑ

ไมสังเคราะห มีความถี่ที่เห็นโฆษณาผลิตภัณฑและตราสินคาผานสื่อโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ มี

ลักษณะมาก ปริมาณเนื้อหา ขอมูลที่ไดรับจากโฆษณาผานโทรทัศน วิทยุ สื่อส่ิงพิมพ มีลักษณะระดับ

ปานกลาง จากผลวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาปริมาณเนื้อหา ขอมูลท่ีไดรับจากโฆษณาผานโทรทัศน 

วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ มีไมมากพอ ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะใหบริษัทผูผลิตหรือผูประกอบการทําการเพิ่มขอมูล 

และความถี่ หรือ สื่อ ที่ผูรับขาวสาร ไดเห็น ไดยิน แลวเขาใจงาย จดจํางาย และเพิ่มชองทางของสื่อ ที่

นําเสนอใหมากขึ้น โดยใชผลจากการวิจัยเปนขอมูลการกําหนดกลยุทธการโฆษณา เพื่อใหครอบคลุม

กลุมเปาหมายและพื้นที่ใหมากขึ้น   

        ดานการใชพนักงานขายผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีลักษณะปานกลาง มีปริมาณเนื้อหา 

ขอมูล ที่ไดรับจากการมีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ ณ จุดขาย ความถี่ที่ทานไดพบพนักงานแนะนํา

ผลิตภัณฑ ณ จุดขายมีลักษณะระดับปานกลาง จากผลวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาพนักงานแนะนํา

ผลิตภัณฑยังไมเพียงพอ ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะให บริษัทผูผลิตหรือผูประกอบการ ทําการอบรมและ

พัฒนาการขายใหพนักงานขายเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอผลิตภัณฑ การพบปะกลุมลูกคา โดยใชผลจาก

การวิจัยเปนขอมูลการกําหนดกลยุทธและยุทธวิธีของพนักงานขาย การกําหนดเปาหมายของยอดขาย 

และแผนกขาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกิจการ    

         ดานการจัดกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีลักษณะปานกลาง 

ความถี่ท่ีทานไดพบเห็นการออกงานแสดงสินคาเพื่อเปนที่รูจักอยางตอเนื่อง เชน งานสถาปนิก งาน

ตกแตงบาน มีลักษณะระดับมาก ปริมาณเนื้อหา ขอมูลที่ ไดรับจากการออกงานแสดงสินคา การเปน

ผูสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ความถี่ที่ทานไดพบเห็นการเปนผูสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด 

การจัดแถลงขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสังเคราะห และปริมาณเนื้อหาขอมูล ความถี่ที่ทานไดพบเห็น

การไดรับจากการจัดแถลงขาว มีลักษณะระดับปานกลาง ตามลําดับ จากผลวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็น

วาการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีนอยเกินไปหรือไมเพียงพอ  ดังนั้น

ผูวิจัยเสนอแนะให บริษัทผูผลิตหรือผูประกอบการ ดําเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ

ไมสังเคราะหใหเพียงพอ พรอมทั้งนําเสนอ ปริมาณเนื้อหา ขอมูล และมีความถี่ จากการออกงานแสดง

สินคาจากการเปนผูสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด การจัดแถลงขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสังเคราะห

ใหมากขึ้น โดยใชผลจากการวิจัยเปนขอมูลการกําหนดและวางแผนงานประจําปจะใหมีกี่คร้ังตอป

รวมทั้งการวางแผนลวงหนา เพื่อใหสอดคลองกับแผนงานการตลาดในดานอื่นๆ ดวย  
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       ดานการประชาสัมพันธของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีลักษณะปานกลาง ความถี่ที่ทานได

พบเห็นการรณรงคประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆ ใหมีการใชผลิตภัณฑไมสังเคราะห อยูในระดับ

นอย จากผลวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาการประชาสมัพันธของผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีไมเพียงพอ 

ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะให บริษัทผูผลิตหรือผูประกอบการ ดําเนินการจัดใหมีการประชาสัมพันธ ทําการ

ประสัมพันธเพื่อสวนรวม เกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อใชทดแทนการใชไมธรรมชาติ สามารถ

สรางภาพลักษณใหกับบริษัทผูผลิตหรือกิจการและผูใช วาเปนผูมีสวนรับผิดชอบในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม ซึ่งผลิตภัณฑไมสังเคราะหของบริษัท ชวยใหการใชไมจากธรรมชาติลดลง และปรับปรุง

รายละเอียดการเขาถึงขอมูลของผูผลิตแตละรายใหสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใชผลจากการวิจัย

เปนขอมูล ในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑและองคกร ใหมีภาพลักษณที่ดีมีความรับผิดชอบตอ

สวนรวม  

            5. จากการวิจัย พบวา ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจ ผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 400 คน พบวา สวนใหญ เปนสถาปนิก/วิศวกร คิดเปนรอยละ 45.3 ตัวเอง คิดเปนรอยละ 35.2 

ตามลําดับ จากผลวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจสวนใหญเปน

สถาปนิกและตัวผูตอบแบบสอบถามเอง ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะใหบริษัทผูผลิตหรือผูประกอบการ ตอง

มีการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสังเคราะห พรอมตัวอยางผลิตภัณฑและวิธีการใชงาน 

รวมทั้งการนําเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑใหมๆ อยูเสมอ เพื่อเปนประโยชนทางการตลาดของ

บริษัทผูผลิตหรือผูประกอบการ 

             6. จากการวิจัย พบวา การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ไมสังเคราะหของผูบริโภค ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ผูตอบแบบสอบถามมี

ความเห็นวา เพื่อตกแตงบานที่อยูอาศัย คิดเปนรอยละ 55  ตอเตมิบานที่อยูอาศัยจากผูตอบ คิดเปน

รอยละ 32.75 จากผลวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา เพื่อความสวยงามของตัวบาน ผูตอบแบบสอบถาม

จึงเลือกผลิตภัณฑไปใชเพื่อตกแตงบานและตอเติมบานที่อยูอาศัย ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะให มีการนํา

ผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด โดยใชผลจากการวิจัยเปนขอมูลพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเปนทางเลือกมาก

ขึ้นดานเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหไปใชประโยชนในงานประเภทตางๆ พบวา ผูตอบแบบสอบ 

ถามมีความเห็นวางานผนัง (ภายใน-ภายนอก) คิดเปนรอยละ 85  ประเภทงานฝาเพดาน (ภายใน-

ภายนอก) คิดเปนรอยละ 37.80 จากผลวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาเพื่อความสวยงามของตัวบาน 

ผูตอบแบบสอบถามจึงเลือกผลิตภัณฑไปใชงานผนังมาก และฝาเพดาน ตามลําดับ ดังนั้นผูวิจัยเสนอ 

แนะให มีการนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด โดยใชผลจากการวิจัยเปนขอมูลพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อให

เปนทางเลือกมากขึ้น 
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             ดานการเลือกซื้อทุกครั้งทานเลือกตราสินคา(ยี่หอ)ใด พบวา เลือกตราชาง คิดเปนรอยละ 

49.75 เลือกตราเฌอรา คิดเปนรอยละ 27.25 เลือกตราคอนวูด คิดเปนรอยละ10.25 และมีจํานวน  

51 คนไมระบุตราสินคา(ยี่หอ) คิดเปนรอยละ 12.75 จากผลวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวา บริษัทผูผลิต

หรือผูประกอบการ แตละรายมีสวนแบงการตลาดเทาไร ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะให บริษัผูผลิตและผู

จําหนายแตละรายจะรักษาสวนแบงการตลาดหรือจะเพิ่มสวนแบงการตลาดอยางไร พรอมทั้งผูผลิต

รายใหมที่จะเขามาแบงสวนตลาดจะตองมีกลยุทธอยางไรบาง โดยใชผลจากการวิจัยเปนขอมูล

วางแผนการตลาดของผูผลิตรายใหมที่จะเขามาในตลาดและรายเดิมที่อยูในตลาดแลว 

             ดานลักษณะการซื้อเปนแบบใด พบวา ซื้อโดยเปรียบเทียบคุณสมบัติของแตตราสินคา

(ยี่หอ)กอนตัดสินใจซื้อคิดเปนรอยละ 85.50 จากผลวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑไม

สังเคราะหของแตละตราสินคาจะตองสรางการรับรูใหกับผูบริโภค ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะใหบริษัท 

ผูผลิตหรือผูประกอบการ นําเสนอขอมูลของผลิตภัณฑที่เปนประโยชนกับผูบริโภคใหมาก โดยใชผล

จากการวจิัยเปนขอมูล พัฒนาตราสินคาของบริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย  

             ดานเจตนาการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหซ้ํา พบวา ซื้อแนนอน คิดเปนรอยละ 59.8 ไม

แนใจ คิดเปนรอยละ 40.3 จากผลวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวา ผูที่ใชผลิตภัณฑแลวสามารถแกปญหา

ตามที่ตองการได ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะให บริษัทผูผลิตหรือผูประกอบการ ทําการศึกษาเพิ่มเติมวา  

มีผลิตภัณฑแบบไหนบางที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได  โดยใชผลจากการวิจัย

เปนขอมูลพัฒนาวัตถุประสงคการใชงานของผลิตภัณฑและประโยชนของผลิตภัณฑ 

            การแนะนําผูอ่ืนเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสังเคราะห พบวา  มีจํานวน 279 คน แนะนํา คิดเปน

รอยละ 69.70 จากผลวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ

จึงทําการแนะนําผูอ่ืน ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะใหบริษัทผูผลิตหรือผูประกอบการ ทําการพัฒนาปรับปรุง 

ดานสวนประสมการตลาดอยูเสมอ โดยใชผลจากการวิจัยเปนขอมูลใหบริษัทผูผลิตหรือผูประกอบการ

ทําการวางแผนพัฒนาสวนประสมการตลาดใหเหมาะสมกับผูบริโภคกลุมเปาหมายตอไป 

      5.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา  ดานวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห

เพื่อซอมแซมบาน มีความสัมพันธกับ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยของครอบครัว และลักษณะที่อยู

อาศัย ของผูตอบแบบสอบถาม จากผลวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานประชากรของผูตอบ

แบบสอบถามมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคการซื้อดานการซอมแซมบาน ตอเติมบาน ตกแตงบาน 

และการสรางบานใหม ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะให การเพิ่มวัตถุประสงคในดานอื่นๆนอกเหนือจาก

ดังกลาวโดยใชผลจากการวิจัยเปนขอมูล ทําการศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภคในดานวัตถุประสงคดานอื่นๆ เพิ่ม 
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       6. จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาดานประโยชนของผลิตภัณฑประเภทผนัง มีความ 

สัมพันธกับ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยของครอบครัว และลักษณะที่อยูอาศัย ของผูตอบแบบ 

สอบถามจากผลวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามใชประโยชนการใชงานประเภทผนัง 

(ภายใน-ภายนอก) อาจเปนเพราะวาการใชงานประเภทผนังทําใหดูคลายหรือใกลไมจริง มีคุณสมบัติ

พิเศษทําใหบานไมรอน ประหยัดพลังงาน และราคาถูกวาไมจริง  ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะใหบริษัทผูผลิต

หรือผูประกอบการทําการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑประเภทอื่นเพื่อใหผูบริโภคยอมรับความเหมือนไม

จริงโดยใชผลจากการวิจัยเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑใหสอดคลองกับพฤติกรรม

ผูบริโภคตอไป 

         7. จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ตราสินคา(ยี่หอ) มีความสัมพันธกับ อายุ ระดับ

การศึกษา ลักษณะที่อยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถาม จากผลวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาผูสอบ

แบบสอบถาม มีการรับรูตราสินคา(ยี่หอ)ของผลิตภัณฑ  ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะใหบริษัทผูผลิตหรือ

ผูประกอบการสรางการรับรูใหกับผูบริโภคเกี่ยวกับตราสินคา(ยี่หอ)ของตน โดยใชผลจากการวิจัยเปน

ขอมูล สรางกลยุทธตราสินคา(ยี่หอ) ของผลิตภัณฑ 

         8. จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ตราสินคา(ยี่หอ) มีความสัมพันธกับวัตถุประสงค

การซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห เพื่อซอมแซมบาน ตอเติมบาน ตกแตงบาน และสรางบานใหม จากผล

วิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูสอบแบบสอบถามจดจําตราสินคา(ยี่หอ)ที่ตองการได เมื่อผูบริโภคมีวัตถุ 

ประสงคเพื่อใชงานจึงเลือกตราสินคา(ยี่หอ)ที่ตนเองตองการ ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะให บริษัทผูผลิตหรือ

ผูประกอบการ  สรางความคุนเคยใหกับผูบริโภครูจักตราสินคา(ยี่หอ)ของบริษัทผูผลิตหรือ

ผูประกอบการโดยใชผลจากการวิจัยเปนขอมูลสรางกลยุทธตราสินคา(ยี่หอ) ของผลิตภัณฑ 

       9. จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา คุณสมบัติของผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพื่อสรางบาน

ที่อยูอาศัยใหม ไมมีความสัมพันธกับการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ จากผลวิจัยดังกลาว แสดง

ใหเห็นวาการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธมีนอยทําใหผูตอบแบบสอบถามไมคุนเคยกับชองทาง 

 นี้ ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะให บริษัทผูผลิตหรือผูประกอบการทําการจัดกิจกรรมและการประชา 

สัมพันธใหกับผูบริโภคหรือสังคมใหมากข้ึนโดยใชผลจากการวิจัยเปนขอมูลการวางแผนการประชา 

สัมพันธเกี่ยวกับผลิตภัณฑและองคกร  

     10.จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา การแนะนําบุคคลอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสัง 

เคราะหมีความสัมพันธกับสวนประสมการตลาด จากผลวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาเมื่อผูบริโภคไดใช

หรือศึกษาขอมูลของผลิตภัณฑแลว เกิดความพึงพอใจในคุณสมบัติตางๆ ก็จะแนะนําบุคคลอื่น ซึ่งจะ

เปนการสรางโอกาสทางการตลาดที่ดีของผลิตภัณฑ ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะให บริษัทผูผลิตหรือ

ผูประกอบการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑใหกับบุคลลดังกลาว โดยใชผลจากการวิจัยเปน
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ขอมูลบริษัทผูผลิตและจําหนายทําการวางแผนพัฒนาสวนประสมการตลาดใหเหมาะสมกับผูบริโภค

กลุมเปาหมายตอไป 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
    จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไม

สังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยเสนอแนะไดดังนี้  

     1. จากการวิจัย พบวา ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑไม

สังเคราะห  ดานประโยชน (Benefit product) ถึงแมวามีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coeffficient of 

alpha) ไมถึง 0.7146  ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาขอมูลดานนี้จึงไดทําการศึกษาตอ ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะ

ให ผูที่จะทําการวิจัยในเรื่องนี้ตอไป อาจจะไมตองใชขอมูลดานนี้มาทําการวิจัย  

    2. จากการวิจัย ดานประชากรศาสตร สวนใหญจะเปนครอบครัวหรือประชากรที่มีรายได

ระดับปานขึ้นไป แตอยางไรก็ตามในการแบงสวนตลาดประชากรที่มีรายไดปานกลางและรายไดต่ํา จะ

เปนตลาดที่มีขนาดใหญ จึงเปนปญหาที่นักการตลาดหรือผูบริหารการตลาดจะตองทําการศึกษาหรือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับตลาดในสวนนี้ 

   3. ความหลากหลาย(Feature) คุณภาพ(Quality) ของผลิตภัณฑผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

ปลวก มอด  แมลง ไมกิน ตราสินคา(Brand name) ของผลิตภัณฑ มีลักษณะของผลิตภัณฑ อยูใน

ระดับมาก ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะให บริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย ผลิตภัณฑไมสังเคราะห ทําการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นําเสนอผลิตภัณฑที่นํามาใชแลวประหยัดพลังงาน เชน ทํา

ใหบานไมรอน และมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อใหผูบริโภคไดเลือก  

        4. ดานการประชาสัมพันธของผลิตภัณฑไมสังเคราะห บริษัทผูผลิต ควรทําการปรับปรุง

ขอมูล และการเขาถึงขอมูลงาย ของขอมูลทางเว็บไซตของบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนาย ปริมาณเนื้อ 

หาขอมูลที่ไดรับจากเว็บไซตของบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนาย ปริมาณเนื้อหาขอมูล ที่ไดรับจากการ

ประชาสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง ความถี่ที่ทานไดพบเห็นการรณรงคประชาสัมพันธของหนวยงาน

ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหมีการใชผลิตภัณฑไมสังเคราะห  

      ดงันัน้ผูวิจยัเสนอแนะให บริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย ผลิตภัณฑไมสังเคราะห ดําเนนิดาน

การประชาสมัพันธของผลิตภัณฑไมสังเคราะหใหมากขึ้น เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร 
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                                                                                                                                        เลขที่  
แบบสอบถามโครงการวจิัยในการทําปริญญานิพนธ 

ของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด 
ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรนีครินทวิโรฒ 

เร่ือง 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑไมสงัเคราะหของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง  
 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําผลที่
ไดไปใชประโยชนเปนแนวทางในการพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหใกลเคียงไมธรรมชาติให
มากที่สุดและกลยุทธการตลาดของผูผลิตใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค คําตอบของ
ทานมีคุณคาอยางยิ่งตองานวิจัย ผูวิจัยจะเก็บขอมูลที่ไดรับจากทานไวเปนความลับ โดยจะนําผล
วิจัยไปใชเพ่ือสรุปเปนภาพรวมเทานั้น ขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงและสมบูรณจะชวยใหการ
วิ จัยดําเนินไปดวยความถูกตอง ผูวิ จัยจึงใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดตอบ
แบบสอบถามตามความคิดเห็นของทานอยางรอบคอบใหครบทุกขอ โดยคําถามแบงเปน 4  
ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1     ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2     ปจจัยดานการตลาดของผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

 ตอนที่ 3     ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจ 
ตอนที่ 4     พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภค   
 

 

 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ตอนที่ 1   ปจจัยดานประชากรศาสตร ของผูตอบแบบสอบถาม  

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองหนาขอความทีต่รงกับความเปนจริงของทาน 
                                                                                          

1. อายุ 
� 1.  ต่ํากวา 35 ป     � 2.  36 - 45 ป    
� 3.  46 - 55 ป    � 4.  55 ป ขึ้นไป 
 

2. ระดับการศกึษาที่จบสูงสดุ 
� 1.  ต่ํากวาปริญญาตร ี � 2.  ปริญญาตรี 
� 3.  สูงกวาปริญญาตร ี
 

3. รายไดครอบครัวตอเดือน        
� 1.  ไมเกิน 15,000 บาท 
� 2.  15,001 - 30,000 บาท 

    � 3.  30,001 - 45,000 บาท 
� 4.  45,001 - 60,000 บาท 
� 5.  มากกวา 60,001 บาท ขึ้นไป 
 

4. ลักษณะของที่อยูอาศัย  (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 
   � 1.  บานเดี่ยว 

 � 2.  ทาวนเฮาส 
   � 3.  อาคารพาณิชย 
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ตอนท่ี 2  ปจจัยดานการตลาดของผลิตภัณฑไมสังเคราะห 

คําชี้แจง โปรดระบุเครื่องหมาย  [√ ]  ในชองของขอความที่ทานใหตรงกับระดับลักษณะของผลิตภัณฑไมสังเคราะห ของ

ทานมากที่สุด 
 1. หมายถึง  มีลักษณะ นอยที่สุด 
 2. หมายถึง  มีลักษณะ นอย 
 3. หมายถึง  มีลักษณะ ปานกลาง 
 4. หมายถึง  มีลักษณะ มาก 
 5. หมายถึง  มีลักษณะ มากที่สุด 
 

 
ท่ี 

 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 

ระดับลักษณะ 

มากที่สุด 
(5) 

 มาก 
(4) 

 ปานกลาง 
(3) 

  นอย
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

A ประโยชน (Benefit Product) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห       
1. ผลิตภัณฑไมสังเคราะห สามารถแกปญหาไมจริงหายากขึ้น      

   2. ผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความสะดวกในการใช ติดตั้งงาย รวดเร็ว      
 3. ผลิตภัณฑไมสังเคราะห มีความประหยัดจากการใช ดานแรงงาน เวลา      
4. งายในการดูแลบํารุงรักษา        
5. งานเสร็จเร็วขึ้น      

B ความหลากหลาย (Feature) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห      
6. รูปลักษณะของผลิตภัณฑ มีหลาย ชนิด/รุน/ลาย/สี/ขนาด ใหเลือก

เหมือนไมจริง 
     

7. ประเภทการใชงานของผลิตภัณฑ ตรงกับความตองการ เชน ใชงานพื้น 
งานฝา-ผนัง งานฝาเพดาน งานหลังคา งานรั้ว เปนตน 

     

8. รูปแบบ (Style) ไดแก การออกแบบ(design) ผลิตภัณฑที่แตกตาง เชน 
แบบเปนธรรมชาติ แบบเรียบงาย แบบผสมผสาน 

     

C  คุณภาพ (Quality) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห      
9. มีคุณภาพมาตรฐานการผลิตเปนที่ยอมรับ เชน ไดรับ มอก. ISO, 

ASTM C, AS/NZS  เปนตน  
     

10. 
 

คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ มีความแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุน  
ไมบิดงอ ไมหดตัว  

     

11. มีความปลอดภัยไมมีสวนผสมของใยหิน (Non Asbestos)      
12. มีความคงทน เชน ทนไฟ,ทนความชื้น      
13. ผลิตภัณฑไมสังเคราะห ปลวก มอด แมลง ไมกิน      
14. มีการรับประกันสินคาและรับคืนเมื่อเกิดการเสียหายที่เกิดจากคุณภาพ      
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ท่ี 

 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 

ระดับลักษณะ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

 ปานกลาง 
(3) 

  นอย
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

D ตราสินคา (Brand name) ของผลิตภัณฑไมสังเคราะห      

15. ความมีชื่อเสียงของ ตราสินคา(ยี่หอ)ผลิตภัณฑ      
16. ความมีชื่อเสียงของ บริษัทผูผลิต       

17. ตราสินคา(ยี่หอ)ผลิตภัณฑ เปนที่ยอมรับ      

18. การจดจําตราสินคา(ยี่หอ)ผลิตภัณฑ ได      

19. ความนาเชื่อถือ ของตราสินคา      

E ปจจัยดานราคา (Price)       
20. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ/ขนาด ของผลิตภัณฑ      

21. ราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับไมจริง      
F ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place or Distribution)       
22. ทําเลที่ตั้งของรานตัวแทนจําหนายมีกระจายทั่วถึง       

23. ความสะดวกในการซื้อ ดานเวลา ดานสถานที่      
24. การจัดสง รวดเร็ว ตรงเวลา ถูกตองตามที่ลูกคาตองการ      
G ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)      

G1 การโฆษณา  (Advertising)      

25. ความถี่ที่ทานเห็น โฆษณา ผลิตภัณฑและตราสินคา ผานทางสื่อ โทร -
ทัศน,วิทยุ, ส่ือส่ิงพิมพ เชน นิตยสารบานและสวน, โบรชัวร, แคตตาลอค 

     

26. ปริมาณ เนื้อหา ขอมูลที่ไดรับจากโฆษณาผานทาง ส่ือโทรทัศน ส่ิงพิมพ      

G2 การใชพนักงานขาย (Personal Selling)       
27. ความถี่ที่ทานไดพบ พนักงานแนะนําผลิตภัณฑ ณ จุดขาย       

28. ปริมาณ เนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจากการมีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ ณ 
จุดขาย  

     

29. ปริมาณ เนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจากการมีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ ณ 
จุดขาย  
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ตอนที่ 3  ปจจัยดานบุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจ  

คําชี้แจง โปรดระบุเครื่องหมาย √  ในชอง � ของขอความทีต่รงความจริงมากที่สุด    
1. บุคคลอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจของทานมากที่สุด (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 
 � 1. พนักงานขาย / เจาของราน  � 2. ผูรับเหมา / ชาง / เจาของโครงการ(บานจัดสรร)     
 � 3. สถาปนิก / วิศวกร     � 4. ญาติ / เพ่ือน / คูสมรส / แฟน 
 � 5. ตัวทานเอง    
    
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

ระดับลักษณะ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก
(4) 

 ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

 G3 การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event & Sponsorship Marketing)      

30. ความถี่ที่ทานพบเห็น การออกงานแสดงสินคา(Event Marketing) 

เพ่ือใหเปนที่รูจักอยางตอเนื่อง เชน งานสถาปนิก งานตกแตงบาน 

     

31. ปริมาณ เนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจากการออกงานแสดงสินคา        

32. ความถี่ที่ทานพบเห็น การจัดแถลงขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมสังเคราะห      

33. ปริมาณ เนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจากการจัดแถลงขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ      

34. ความถี่ที่ทานพบเห็นการเปนผูสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให
กลุมเปาหมายไดรูจักตราสินคาผลิตภัณฑไมสังเคราะห   

     

35. ปริมาณ เนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจากการเปนผูสนับสนุนกิจกรรมทางการ 
ตลาดของผลิตภัณฑไมสังเคราะห   

     

 G4 การประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations หรือ PR)       

36. ความถี่ที่ทานไดพบ การรณรงคประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆ ให
มีการใชผลิตภัณฑไมสังเคราะหเพ่ือทดแทนไมธรรมชาติ  

     

37. ปริมาณ เนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ที่ไดรับจากการประชาสัมพันธ       

38. การเขาถึงงายของ ขอมูลทางเว็ปไซตของบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนาย      
39. ปริมาณ เนื้อหา ขอมูล ที่ไดรับจากเว็ปไซตของบริษัทผูผลิตและผูจัดจํา 

หนาย 
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ตอนที่ 4  พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะหของผูบริโภค 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง � ตามตามความเปนจริงของทาน                          
1. วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑไมสงัเคราะห (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 �  1. เพ่ือซอมแซมบานที่อยูอาศัย  � 2. เพ่ือตอเติมบานที่อยูอาศัย 
 �  3. เพ่ือตกแตงบานที่อยูอาศัย    � 4. เพ่ือสรางบาน /ที่อยูอาศัยใหม 
 � 5. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................................................... 
2. ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ไปใชประโยชนในงานประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 �  1. งานฝาเพดาน (ภายใน-ภายนอก)   �  2. งานผนัง (ภายใน-ภายนอก)   

�  3. งานตกแตงพื้น (ภายใน-ภายนอก) �  4. งานตกแตงหลังคา (ภายใน-ภายนอก) 
  �  5. งานประต-ูรั้ว  (ภายใน-ภายนอก)   �  6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................  
3. ทุกครั้งที่ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑไมสงัเคราะห ทานเลือกซื้อตราสินคา(ยี่หอ)ใด (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 
 �  1. ตราชาง �  2. ตราเฌอรา       
     �  3. ตราคอนวูด               �  4. ตราเพชร 
      �  5. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................................................... 
4. ลักษณะการซื้อของทานเปนแบบใด (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 

�  1.  เปรียบเทียบคุณสมบัติของแตละตราสินคา(ยี่หอ) กอนตัดสินใจซื้อ     
�  2.  ระบุตราสินคา(ยี่หอ) ที่ตองการซื้อดวยตนเองตัง้แตแรก       
�  3.  ซื้อตามคําแนะนําของผูที่เคยใช  

5. ทานมีเจตนาซื้อผลิตภัณฑไมสังเคราะห ครั้งตอไปอีกหรือไม 
� 1. ซื้อแนนอน        � 2. ไมแนใจ                     

6. ทานจะแนะนําใหบุคคลอื่นซ้ือผลิตภัณฑไมสังเคราะห 
    � 1. แนะนํา                �  2. ไมแนใจ  
 
 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอเชิญปนผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อพัฒนาเครื่องมือวจิัย 
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ภาคผนวก  ง 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒติรวจสอบแบบสอบถาม 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

 
ชื่อ ชื่อสกุล    นางวิมลพนัธุ  บุญวณิชย 

วันเดือนปเกิด    30 ตุลาคม 2506 

สถานที่เกิด    จังหวัดยะลา 

สถานที่อยูปจจุบัน   111/119 ซอยลาดพราว 23 ถนนลาดพราว 

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

ประวัติการศึกษา 

  พ.ศ. 2526   คณะโยธา แผนกชางเทคนิคสถาปตย 

                                                              จาก วทิยาลยัเทคนิคยะลา 

  พ.ศ. 2545   คณะบริหารธรุกิจ สาขาการตลาด  

                                                              จาก มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

  พ.ศ. 2554   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สาขาการตลาด 

จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliopgraphy
	Appendix
	Vitae

