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บทคดัย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้

ชาวจีนในคุนหมิง 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีลูกคา้มีต่อระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสม

การตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริม

การตลาดจาํแนกตามปัจจัยทางด้านลกัษณะส่วนบุคคล (เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน)  

3) ปัจจยัทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคล (เช่นเพศอายอุาชีพรายไดต่้อเดือน) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิง 

ทั้ ง น้ีผู ้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากลูกค้าชาวจีนท่ีอาศัยอยู่ในเมือง 

คุนหมิง มณฑลยนูนาน และเคยซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยมาก่อน จาํนวน 250 ราย และนาํมาวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ความถ่ีและร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ย t-test, One-Way ANOVA และ Chi-square 

ผลการศึกษาพบวา่  

1. ตวัอยา่งจะซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยสายพนัธ์ คทัลียา (Cattleya) มากท่ีสุดมีวตัถุประสงค์

คือ ซ้ือเพื่อเป็นของฝาก โดยตวัเองเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไมม้ากท่ีสุด ซ้ือดอก

กลว้ยไมไ้ทยจากร้านขายดอกไมบ่้อยท่ีสุด ใช้เงินไปกับการซ้ือดอกกลว้ยไมโ้ดยเฉล่ียคร้ังละ

ประมาณ 51-200 หยวน แลว้ซ้ือดอกกลว้ยไมใ้นช่วงเวลาวนัเทศกาลบ่อยท่ีสุด และวิธีท่ีใชก้ารซ้ือ

ดอกกลว้ยไมคื้อซ้ือดอกกลว้ยไมผ้า่นทางส่ือ (แฟกซ์อินเตอร์เน็ตและโทรศพัท)์ มากท่ีสุด 

2. ตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัจะให้ความสําคญัแก่ ผลิตภณัฑ์ต่างกนัมีอาชีพต่างกนัจะให้

ความสาํคญัแก่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยทุกดา้นต่างกนั มีรายไดต่้อเดือน

ต่างกนัจะใหค้วามสาํคญัแก่ราคาและการส่งเสริมการตลาดต่างกนัแต่ในขณะตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนั

จะใหค้วามสาํคญัแก่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยทุกดา้นไม่ต่างกนั 
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3. ตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัจะมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือดอกกลว้ยไมต่้างกันแต่หากมี

อาชีพต่างกนัจะมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกกลว้ยไมแ้ละการใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม้

ต่างกนัส่วนตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะซ้ือสายพนัธ์ุดอกกลว้ยไมไ้ทยและใชเ้งินไปกบัการ

ซ้ือดอกกลว้ยไมต่้างกนัแต่ในขณะตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย

ทุกดา้นไม่ต่างกนั 
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ABSTRACT 

 

This research aims to 1) Buying Behavior towards Thai Orchids of Chinese 

consumers in Kunming 2) Compare consumer 's opinions the priority of the marketing mix of 

Thai Orchids, including product, price, place, also promotion by the personal characteristics(such 

as gender, age, career, income per month) 3) The personal characteristics(such as gender, 

age, career, income per month) that affect Buying Behavior of Thai Orchids For Chinese 

customers in KunMing. 

This research is to store the data by the questionnaire with the Chinese customers who 

live in Yunnan province, City of Kunming, and ever buy Thai orchids before. The quantities 250 

people, and analyzed with descriptive statistics, including Frequency and Percentage, Mean, 

Standard Deviation, and Hypothesis test with the T-test, One-Way ANOVA and Chi-square. 

The results showed that 

1. The sample of respondents buys Thai orchids species Cattleya, the purpose is to 

buy as souvenirs. By themselves, was influential in the decision to buy the flowers. They buy 

orchids from flower shop most frequently. Spend the money to purchase orchids on 

averageabout51 - 200Yuanalso buy orchids during the festival days the most. And how to 

purchase by order media (Fax Internet and Telephone) to the flower shop most often. 

2. The sample with different age groups to cater to different products, with different 

career focus to the marketing mix of all the Thai orchids different. with different monthly income 

to be featured different price and promotion. But while Gender differences are important to the 

marketing mix of all the Thai orchids no different. 
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3. The sample with different age groups have different objectives in buying orchids, 

with different career, it is intended to use the money to buy orchids and the purpose of buying 

different, with different monthly income buying different species of Thai orchids and use the 

money to buy different orchids. But while the different Gender are no different than Buying 

Behavior on all sides. 
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กติติกรรมประกาศ 
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ตลอดจนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ไดป้ระสิทธ์ิประศาสน์
วิชาความรู้ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้าและ 
รศ.ยุทธนาธรรมเจริญ ให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแกใ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ต่อ
การท าวิจัยน้ี และขอบพระคุณดร.นพพร  ศรีวรวิไล  และ ผศ.เพ็ญสิน ชวนะคุรุ ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถามและ ขอขอบคุณผูต้อบ
แบบสอบถามทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือดว้ยดี 

สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอขอบคุณพี่นอ้งและเพื่อนๆท่ีไดใ้ห้
ความช่วยเหลือสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจดว้ยดีเสมอมาจนท าให้วิทยานิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกไมด้อกไมป้ระดบัเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกลว้ยไม ้เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มของไทยเอ้ืออาํนวยต่อการเจริญงอกงามของกลว้ยไม ้มี

สายพนัธ์และสีสันหลากหลายสวยงามโดดเด่นทั้งท่ีอยูใ่นป่าและผสมพนัธ์ข้ึนใหม่ กลว้ยไมไ้ทยจึง

เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายไปทัว่โลก  ซ่ึงกลว้ยไมไ้ดรั้บการยกย่องว่าเป็นเอกลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงของ

ประเทศไทย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2546, น. 3) 

นอกจากน้ีกลว้ยไมย้งัไดรั้บความนิยมทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

ดอกกลว้ยไมไ้ทยจดัเป็นสินคา้ส่งออกท่ีสร้างมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสามารถ

สร้างรายไดเ้ขา้สู่ประเทศไดเ้ป็นจาํนวนมาก  ตลาดส่งออกท่ีสําคญัในอดีต ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น สหภาพ

ยุโรป สหรัฐอเมริกาเป็นตน้ แต่ปัจจุบนัตลาดเกิดใหม่ เช่น จีน  รัสเซีย อินเดีย มีแนวโน้มการ

บริโภคเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  การส่งออกดอกกลว้ยไมข้องประเทศไทยจากปี 2552-2554  ตลาดจีน

ติดอยู่ในอนัดบัท่ี 4 (ตารางท่ี 1.1) ในปี 2554 มูลค่าการส่งออกดอกกลว้ยไมไ้ปยงัประเทศจีน

ประมาณ 173 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของมูลค่าการส่งออกดอกกลว้ยไมท้ั้งหมด  กลว้ยไมเ้ป็น

สินคา้เศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพชนิดหน่ึงของไทยดว้ยคุณลกัษณะ 3 ประการ คือ ประการแรกกลว้ยไม้

เป็นพืชสากล แทบทุกประเทศในโลกมีสมาคมหรือชมรมท่ีดาํเนินงานเก่ียวกบักลว้ยไม ้ ประการท่ี

สองคือ กลว้ยไมมี้ความหลากหลาย มีกลว้ยไมช้นิดต่างๆทัว่โลกประมาณ 20,000-25,000 ชนิดใน

โลก สําหรับในประเทศไทยเป็นแหล่งกําเนิดกล้วยไม้มากกว่า 1,000 ชนิด  กล้วยไม้มีความ

หลากหลายทั้งในดา้นรูปร่าง ขนาดลาํตน้ ใบและดอก  อีกทั้งยงัสามารถนาํมาผสมพนัธ์ขา้มสกุลทาํ

ให้เกิดพนัธ์ใหม่มากมาย ประการท่ีสามกลว้ยไมมี้ตลาดรองรับกวา้งสามารถขยายตลาดไปยงั

ประเทศใหม่ได ้(ครรชิต, 2541, น. 185-187 อา้งถึงใน รังสิตา ไตรมนตรี, 2547) 
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ตารางที ่1.1  แสดงมูลค่าการส่งออกดอกกลว้ยไมไ้ทย 15 อนัดบัแรกปี 2552-2554 

หน่วย: ลา้นบาท 

ประเทศ มูลค่า 

  
2552 2553 2554 

1  ญ่ีปุ่น 
 

740.46 777.14 752.67 

2  สหรัฐอเมริกา 
 

445.85 410.71 396.61 

3  อิตาล่ี 
 

232.73 199.84 183.38 

4  จีน 
 

232.17 243.74 172.55 

5  รัสเซีย 
 

46.4 62.47 80.95 

6  อินเดีย 
 

67.42 67.88 78.69 

7  เนเธอร์แลนด ์
 

83.05 64.08 65.01 

8 ไตห้วนั 
 

66.68 49.13 51.3 

9  เวียดนาม 
 

41.22 41.43 47.7 

10 ออสเตรเลีย 
 

30.26 34.3 44.38 

11 สิงคโปร์ 
 

27.89 30.57 42.72 

12 ซาอุดีอาระเบีย 29.53 30.32 31.68 

13 เกาหลีใต ้
 

17.24 21.27 26.53 

14 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 37.31 29.11 26.04 

15 แคนาดา 
 

24.29 22.16 21.18 

ราม 
 

2,122.50 2,084.20 2,021.40 

 

ทีม่า:  กรมส่งเสริมการส่งออก (2554) 

 

นอกจากน้ีปัจจุบันกล้วยไม้ยงัได้รับความนิยมทั้ งตลาดภายในประเทศและตลาด

ต่างประเทศ  ทาํให้กลว้ยไมไ้ทยเป็นท่ีนิยมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากว่า

ดอกกลว้ยไมเ้ป็นดอกไมท่ี้มีอายกุารประดบัโชวค์วามสวยงามไดน้านกว่าดอกไมอ่ื้นๆ และมีสีดอก

สดใสและสีหลากหลาย สีของดอกมีเกือบทุกสีมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ความหลากหลายแตกต่าง

กนัไปตามลกัษณะประจาํพนัธ์ุ ทาํใหผู้บ้ริโภคมีโอกาสเลือกใชไ้ดม้ากตามความตอ้งการ กลว้ยไมย้งั

มีบทบาทสําคญัในชีวิตประจาํวนั เช่นนําไปใช้ในงานประเพณีต่างๆ นอกจากนั้นยงันํามาใช้
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ประโยชน์ไดม้ากมาย เช่น นาํมาจดัใส่แจกกนัประดบัประดาตามสถานท่ีต่างๆ นาํไปในการจดัสวน 

รวมทั้ งนําไปเป็นของขวญัของกาํนัลในเทศกาลและโอกาสต่างๆ  บางคร้ังถูกนําไปประยุกต์

ดดัแปลงเป็นของท่ีระลึก ทาํให้การบริโภคกลว้ยไมข้องตลาดภายในและตลาดส่งออกมีแนวโน้ม

เพิ่มสูงข้ึน (รังสิตา ไตรมนตรี, 2547, น. 1) 

ถึงแมว้่าประเทศจีนก็มีการเพาะปลูกกลว้ยไมไ้ดใ้นบางพื้นท่ีทางภาคใตข้องประเทศ 

เช่น คุนหมิง แต่เป็นพนัธ์ุเมืองหนาวซ่ึงไม่เพียงพอและไม่ตรงต่อความต้องการของผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคชาวจีนรู้จกั สนใจและตอ้งการกลว้ยไมไ้ทย จากรสนิยมการ

ชอบกลว้ยไมท่ี้มีสีเขม้และเป็นกลว้ยไมพ้นัธ์ุเขตร้อน ซ่ึงเป็นคนละสายพนัธ์ุท่ีผลิตไดใ้นประเทศจีน 

ประเทศจีนจึงถือเป็นอีกหน่ึงตลาดท่ีสาํคญัและมีศกัยภาพรองรับการเจริญเติบโตของตลาดกลว้ยไม้

ไทย ทาํใหก้ลว้ยไมไ้ทยมีโอกาสพฒันา สามารถขยายตลาดไดท้าํรายไดเ้ขา้ประเทศไดอี้กมากดว้ย  

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงสําคญัต่อการผลิตและการจดัจาํหน่าย ปัจจุบนัการ

บริโภคดอกกลว้ยไมข้องไทยในประเทศจีนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเศรษฐกิจดี เช่น เซ่ียงไฮ ้ปักก่ิง 

กวางโจเป็นตน้   ซ่ึงเศรษฐกิจของประเทศจีนกาํลงัเจริญเติบโตยิ่งข้ึน คนในประเทศใส่ใจกบัการ

ดาํเนินชีวิตมากข้ึน  นอกจากเมืองท่ีเศรษฐกิจดีแลว้เมืองอ่ืนๆท่ีเศรษฐกิจกาํลงัเติบโตก็มีการบริโภค

กลว้ยไมม้ากข้ึน(สาํนกังานส่งเสริมการคา้, 2551) 

ดงันั้นการศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิง เพื่อ

ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งแทนผูบ้ริโภคท่ีเป็นชาวจีน ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูจ้าํหน่าย

ดอกกลว้ยไมไ้ทยในคุนหมิง เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะดาํเนินการปรับปรุงปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ ซ่ึงจะส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมดอกกลว้ยไมข้องไทย

ประสบผลสาํเร็จมากยิง่ข้ึน ขยายตลาดใหก้วา้งขวางข้ึน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีสาํคญัไว ้ 3  ประการ คือ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิง 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีลูกคา้มีต่อระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ของดอกกลว้ยไมไ้ทย ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด

จาํแนกตามปัจจยัทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคล (เช่น เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน) 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคล (เช่น เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน) ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิง 
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1.3  สมมติฐานของการวจัิย 

ในงานวิจยัน้ีผูศึ้กษาสนใจศึกษาสมมติฐาน 2 กลุ่มใหญ่ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มแรก ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีลูกคา้มีต่อระดบัความสาํคญัของปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัจะให้ความสําคญัแก่ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการ

ส่งเสริมการตลาด) ต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายุต่างกนัจะให้ความสําคญัแก่ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการ

ส่งเสริมการตลาด) ต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะใหค้วามสาํคญัแก่ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการ

ส่งเสริมการตลาด) ต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 4 ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะให้ความสาํคญัแก่

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย

และการส่งเสริมการตลาด) ต่างกนั 

กลุ่มท่ีสอง ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคล (เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อ

เดือน) มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิง โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 5 ลูกค้าชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอก

กลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุดในการ

ซ้ือดอกกลว้ยไม ้ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย การ

ใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ 

ต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 6 ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายุต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอก

กลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุดในการ

ซ้ือดอกกลว้ยไม ้ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย การ

ใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ 

ต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 7 ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอก

กลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุดในการ
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ซ้ือดอกกลว้ยไม ้ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย การ

ใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ 

ต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 8 ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือ

ดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุดใน

การซ้ือดอกกลว้ยไม ้ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้ สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย 

การใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ 

ต่างกนั 

 

1.4  ขอบเขตของการวจัิย 

1.4.1  ขอบเขตเน้ือหาในงานวิจยั 

การศึกษาถึง พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิง  มุ่งศึกษา

ตวัแปรดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  ลกัษณะส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย  ประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ ์ ราคา  

ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 

2. พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิง ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์

ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุดในการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ผูมี้อิทธิพลในการ

ตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย  การใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ 

ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม ้

1.4.2  ขอบเขตประชากร 

ประชากร คือ  ลูกคา้ชาวจีนท่ีอาศยัอยูใ่นมณฑลยนูนาน  เมืองคุนหมิงและเคยซ้ือดอก

กลว้ยไมไ้ทยมาก่อน  ทั้งน้ีประเทศจีนนบัเป็นหน่ึงในประเทศในกลุ่ม ASEAN + 6 

1.4.3  ขอบเขตระยะเวลา 

การศึกษาคร้ังน้ี  ผูท้าํศึกษาจะทาํการเกบ็ขอ้มูลในช่วงระหวา่ง เดือนสิงหาคม พศ. 2555 

ถึง เดือนพฤษภาคม พศ. 2556 ระยะเวลา 10 เดือน 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือดอกกล้วยไม้ไทยของลูกคา้ชาวจีนใน 

คุนหมิง 

2. สามารถระบุลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ 

ชาวจีนในคุนหมิง 

3. สามารถระบุลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อความคิดเห็นท่ีลูกค้ามีต่อปัจจัยส่วนประสม

การตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย 

4. ขอ้มูลและผลการศึกษามีประโยชน์ต่อผูจ้ดัจาํหน่ายดอกกลว้ยไมไ้ทย  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงกลยทุธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยใหส้อดคลอ้งตรงกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคชาวจีนในคุนหมิง นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมผูบ้ริโภคชาวจีนใหส้นใจและ

รู้จกัดอกกลว้ยไมท่ี้ผลิตในไทยมากข้ึน ซ่ึงมีส่วนช่วยขยายตลาดดอกกลว้ยไมไ้ทยให้กวา้งข้ึนอีก

ดว้ย โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีนซ่ึงนบัเป็นหน่ึงในประเทศในกลุ่ม ASEAN + 6 

 

1.6 นิยามศัพท์ 

ลูกค้า  หมายถึง  ผูท่ี้เขา้มาซ้ือดอกไมใ้นร้านจาํหน่ายดอกไมท่ี้ตั้งอยูภ่ายในเมืองคุนหมิง

และเคยซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยมาก่อน 

พฤติกรรมการซ้ือดอกกล้วยไม้  หมายถึง  กิจกรรมและขบวนการตดัสินใจของบุคคล

ในอนัท่ีจะประเมินผลและให้ไดม้าซ่ึงการซ้ือดอกกลว้ยไทย  ในดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ี

ซ้ือบ่อยคร้ังท่ีสุด วตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้

สถานท่ีการซ้ือดอกกล้วยไม้ไทย การใช้เงินไปกับการซ้ือดอกกล้วยไม้ ช่วงเวลาการซ้ือดอก

กลว้ยไม ้และ วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม ้เป็นตน้ 

ลกัษณะส่วนบุคคล  หมายถึง  คุณลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย เพศ  อาย ุอาชีพ 

สถานภาพระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  หมายถึง  ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใชพ้ิจารณาการซ้ือดอกกลว้ยไม้

ไทยประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายและด้านการส่งเสริม

การตลาด 

ดอกกล้วยไม้  หมายถึง  ดอกกลว้ยไมท่ี้ปลูกเพื่อตดัเฉพาะส่วนท่ีเป็นดอกหรือช่อดอกท่ี

จะถูกตดัพร้อมทั้งกา้นดอกดว้ยไปใชป้ระโยชน์โดยตรงหรือจาํหน่าย 
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิง อาศยั

แนวคิดและทฤษฎีดงัต่อไปน้ีเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
2.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการตั้งสมมติฐานการวิจยั 
 

2.1แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.1.1  ประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนผลิตภณัฑ์ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเป็นการหาวิถีทางในการพฒันาการตลาดและหาช่องทางการตลาด 
ซ่ึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษาสามารถสรุปเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 

1. เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจถึงปัญหาความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
2. เพื่อช่วยให้กลไกทางตลาดสามารถช่วยแก้ปัญหาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคได้

ถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
3.  เพื่อช่วยในการหาตลาดใหม่ 
4. เพื่อช่วยในการเสาะหาส่วนของตลาดส าหรับกดอกกลว้ยไมไ้ทย 
5. เพื่อช่วยปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาด เช่นท าการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับดอก

กลว้ยไมไ้ทยใหส้ามารถดึงดุดผูบ้ริโภคได ้
จุดมุ่งหมายหลกัๆ คือการคาดการณ์ (Prediction) เพื่อให้ทราบแน่ชดัว่าใครคือลูกคา้

ของเราความตอ้งการ (Wants) เพื่อให้ทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและความปรารถนา (Desires) 
เพื่อใหบ้รรลุถึงความปรารถนาของกลุ่มผูบ้ริโภคนั้นๆ  

2.1.2  ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ธงชยัสันติวงษ์ (2540,น. 31 อา้งถึงในรถ จิวะพงศ,์ 2550) ไดก้ล่าวว่าพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคนั้นในความหมายท่ีถูกตอ้งมิใช่หมายถึงการบริโภค (Consumption) แต่หากศึกษาถึงการ
ซ้ือ (Buying) ของผูบ้ริโภคเน้นตวัผูซ้ื้อเป็นส าคญัและท่ีถูกตอ้งแลว้การซ้ือเป็นจุดหน่ึงของ
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กระบวนการตดัสินใจและไม่สามารถแยกออกไดจ้ากการบริโภคสินคา้ทั้งท่ีกระท าโดยตวัผูซ้ื้อเอง
หรือการบริโภคโดยสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวซ่ึงมีผูซ้ื้อท าตวัเป็นผูซ้ื้อแทนใหก้ารซ้ือแทนนั้นผู ้
ซ้ือแทนจะเป็นผูท้  างานแทนความพอใจของผูบ้ริโภคอีกต่อหน่ึง 

ยทุธนา ธรรมเจริญ (2539, น. 2 อา้งถึงใน รถ จิวะพงศ,์ 2550) ไดก้ล่าวถึงความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่ากิจกรรมและขบวนการตดัสินใจของบุคคลในอนัท่ีจะประเมินผลและให้
ไดม้าซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546, น. 192) หมายถึงพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หาการคิด
การซ้ือการใชก้ารประเมินผลในสินคา้และบริการซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขาหรือ
เป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิดประสบการณ์การซ้ือการใช้สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขาหรือหมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543, น. 5 อา้งถึงใน รถ จิวะพงศ,์ 2550) พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาจ
หมายถึงปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่าน้ี 

โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
โดยเร่ิมจากส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของ
ผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายตอ้งค านึงถึงแต่ผูผ้ลิตอาจไม่
สามารถคาดเดาไดว้่าผูซ้ื้อมีความคิดอยา่งไรและจะสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งไรการ
ตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) โมเดลน้ีเรียกวา่ S-R Theory ประกอบดว้ย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Buyer’s Black box 
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ภาพที ่2.1รูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 
ที่มา:  ศิริวรรณเสรีรัตน์ (2546, น.147) ;Kotler, P.  (2545, p. 57)  

จากภาพท่ี 2.1จะเขา้ใจว่าจุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยูท่ี่ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กิดความ
ตอ้งการก่อนแลว้ท าใหเ้กิดการตอบสนอง (Response) ดงันั้นโมเดลน้ีโดยมีรายละเอียดของทฤษฎี
ดงัน้ี 

1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกายและส่ิงกระตุน้จาก
ภายนอกนักการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ภายนอกเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ
ผลิตภณัฑส่ิ์งกระตุน้ถือวา่เป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ซ่ึงอาจใชเ้หตุจูงใจซ้ือดา้นเหตุผลและใช้
เหตุจูงใจใหซ้ื้อดา้นจิตวิทยา (อารมณ์) กไ็ดส่ิ้งกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 

1.1 ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีอยู่
ภายนอกองคก์ารซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ไดส่ิ้งกระตุน้เหล่าน้ีไดแ้ก่ 

4.ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
4.1 แรงจูงใจ  
4.2 การรับรู้  
4.3 การเรียนรู้  
4.4 ความเช่ือถือ  
4.5 ทศันคติ 
4.6 บุคลิกภาพ  
4.7 แนวคิดของตนเอง 
 

1.ปัจจยัทางวฒันธรรม 
1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน 
1.2 วฒันธรรมยอ่ย  
1.3 ชนชั้นสังคม 

2. ปัจจยัทางสังคม 
2.1 กลุ่มอา้งอิง  
2.2 ครอบครัว  
2.3 บทบาทและ
สถานะ  

3. ปัจจยัส่วนบุคคล  
3.1 อาย ุ
3.2 วงจรชีวิตครอบครัว 
3.3 อาชีพ 
3.4 โอกาสทาง
เศรษฐกิจ  
3.5 ค่านิยมและรูปแบบ
การด ารงชีวิต 

Buyer’s Black box 

ส่ิงกระตุน้ภายนอก 
 (Stimulus = S)  

ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ  ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด 

ประชากรศาสตร์
เศรษฐกิจ 

เทคโนโลย ี
การเมือง 
วฒันธรรม 

ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด 

 

การตอบสนองของผูซ้ื้อ 
Response = R 

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
การเลือกตรา 
การเลือกผูข้าย 
เวลาในการซ้ือ 
ปริมาณการซ้ือ 
 

กล่องด าหรือ 
ความรู้สึกนึก 
คิดของผูซ้ื้อ 

ลกัษณะของผูซ้ื้อ 
ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
ปัจจยัดา้นสังคม 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
 

กระบวกการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค 

การรับรู้ปัญหา 
การคน้หาขอ้มูล 
การประเมินผลทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
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1.1.1 ส่ิงกระตุน้ทางประชากรศาสตร์ (Demography) เป็นการศึกษาเก่ียวกบั
ประชากรมนุษยใ์นรูปของขนาด ความหนาแน่นถ่ินท่ีอยู่อายเุพศเช้ือชาติ และขอ้มูลสถิติดา้นอ่ืนๆ 
สภาพแวดลอ้มดา้นประชากรศาสตร์น้ีเป็นส่ิงท่ีนกัการตลาดจะตอ้งใหค้วามสนใจ เพราะเป็นเร่ืองท่ี
เ ก่ียวกับคนและคนน้ีเหละเป็นท่ีมาของตลาดความแตกต่างกันอย่างหลากหลายในด้าน
ประชากรศาสตร์ท าให้มีทั้งโอกาสและความทา้ทายทางการตลาดซ่ึงนักการตลาดควรจะติดตาม
แนวโน้มของประชากรและพฒันาตลาดให้ไปทิศทางเดียวกนัซ่ึงลกัษณะของประชากรศาสตร์ท่ี
กล่าวดงัต่อไปน้ีประกอบดว้ย 

1.1.1.1 อายเุน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนันกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างของส่วนตลาดเช่น ช่วงอายสุามารถแบ่งเป็นได ้ต ่ากว่า 15 ปี, 15-20 ปี, 21-30 ปี, 31-40 ปี, 
41-50 ปี, 50 ปีข้ึนไปเป็นตน้ ช่วงอายท่ีุต่างกนัจะมีทศันคติต่อกลว้ยไมต่้างกนั อาจจะชอบพนัธ์ของ
ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีต่างกนั เป็นตน้ 

1.1.1.2  เพศเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนันักการตลาด
ต้องศึกษาตัวแปรน้ีอย่างรอบครอบเพราะในปัจจุบันตัวแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงใน
พฤติกรรมการบริโภคเช่น เพศชาย เพศหญิงอาจจะชอบสีของดอกกลว้ยไมท่ี้ต่างกนัเป็นตน้ 

1.1.1.3  รายไดก้ารศึกษาและอาชีพ (Income, Education and 
Occupation) เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาดรายไดเ้ป็นตวัช้ีความสามารถในการ
จ่ายสินคา้หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ผูท่ี้มีรายไดสู้งจะประกอบอาชีพท่ีดี ผูท่ี้มีอาชีพดี
จะประกอบการศึกษาสูง ทั้งนั้นจะสะทอ้นถึงรูปแบบการด ารงชีวิตของบุคคลนั้นๆ ออกมาต่างกนั
ไปดว้ย เช่น ผูท่ี้มีรายไดสู้งอาจจะซ้ือดอกกลว้ยไมที้ละมากๆ เลือกซ้ือในร้านท่ีหรูหรากวา่เป็นตน้ 

1.1.1.4  ลกัษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตถึงปัจจุบนัลกัษณะ
ครอบครัวเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดโดยมาตลอดและมี
ความส าคญัอย่างยิ่งข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภคนกัการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะ
ของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้สินค้าใดสินค้าหน่ึงและยังสนใจในการพิจารณาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และโครงสร้างดา้นส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพฒันา
กลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมเช่น ผูบ้ริโภคท่ีมีครอบครัวจะมีวตัถุประสงคก์ารซ้ือดอกกลว้ยไม้
ต่างกันกับผูท่ี้ยงัโสดอยู่ผูบ้ริโภคท่ีมีครอบครัวแล้วอาจจะซ้ือเพื่อมีคนในครอบครัวชอบดอก
กลว้ยไมเ้ป็นตน้ 

1.1.2 ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่นภาวะเศรษฐกิจรายไดข้อ
ผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 

DPU



11 

1.1.3 ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีในทางดา้น
การติดต่อส่ือสารการสัง่ซ้ือดอกไมผ้า่นอินเตอร์เน็ตการช าระค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคทางบตัร ATM 
หรือจ่ายผา่นมือถือ 

1.1.4 ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เช่นกฎหมาย
เพิ่มหรือลดภาษีสินคา้ใดๆ มีอิทธิพลต่อการจบัจ่ายของผูบ้ริโภค 

1.1.5 ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่นขนบธรรมเนียมประเพณีใน
เทศกาลต่างๆ มีผลกระตุน้ต่อการซ้ือสินคา้เช่นวนัแม่มีการซ้ือพวงมาลยัดอกมะลิมอบใหคุ้ณแม่เป็น
ของขวญั 

1.2 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาด
สามารถควบคุมและตอ้งจดัใหมี้ข้ึนเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ย 

1.2.1 ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เช่นออกแบบร้านดอกไมใ้หส้วยงาม
เพื่อกระตุน้ความตอ้งการเช่นเราเดินไปเห็นดอกกลว้ยไมท่ี้มีการบรรจุหีบห่อสวยงามใส่ตูก้ระจก
วางขายอยูห่นา้ร้านดอกไม ้ ตอนยงัไม่ไดเ้ดินผา่นหนา้ร้านก็ไม่นึกอยากไดแ้ต่พอเห็นดอกกลว้ยไม้
ท่ีมีการบรรจุหีบห่ออย่างสวยงามวางขายท าให้เราเกิดอยากไดข้ึ้นมาและอดใจไม่ไหวตอ้งซ้ือกลบั
บา้นเป็นตน้ 

1.2.2  ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เป็นการกระตุน้ท าใหผู้บ้ริโภคสนใจทั้งๆ ท่ี
ไม่ไดอ้ยากไดห้รือจ าเป็นเช่นการก าหนดราคาให้เหมาะสมกบัดอกกลว้ยไม้โดยพิจารณาลูกคา้
เป้าหมายแต่มีราคาเป็นส่ิงล่อใจเช่น ช าระผา่นบตัรเครดิตโดยไม่คิดเงินเพิ่มเป็นตน้ 

1.2.3 ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจ าหน่าย (Distribution หรือ place) เช่นการ
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์ห้ทัว่ถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคถือว่าเป็นการกระตุน้ความตอ้งการ
ซ้ือ เช่น สามารถสัง่ซ้ือดอกกลว้ยไมผ้า่นเวบ็ไซดห์รือวา่โทรไปสัง่ตามรายการดอกไมท่ี้เราช่ืนชอบ 

1.2.4  ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่นการโฆษณา
สม ่าเสมอการใชค้วามพยายามของพนกังานขายการลดแลกแจกแถมการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั
บุคคลทัว่ไปเหล่าน้ีถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ เช่นซ้ือดอกกลว้ยไมใ้นวนัเกิดจะห่อใหฟ้รี
เป็นตน้ 

2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผู ้
ซ้ือท่ีเปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบไดจึ้งตอ้งพยายาม
คน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อและ
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
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2.1 ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer’s characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจาก
ปัจจยัต่างๆ คือปัจจยัดา้นวฒันธรรมปัจจยัดา้นสงัคมปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

2.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer decision process) ประกอบดว้ย
ขั้นตอนการรับรู้ความตอ้งการ (ปัญหา) การคน้หาขอ้มูลการประเมินทางเลือกการตดัสินใจซ้ือและ
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

3. การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

3.1  การเลือกผลิตภณัฑ์เช่นการเลือกดอกกลว้ยไมมี้ทางเลือกคือพนัธ์หวายหรือ
พนัธ์เวนตา้เป็นตน้ 

3.2 การเลือกตราสินคา้เช่นถา้ผูบ้ริโภคเลือกดอกกลว้ยไมจ้ะเลือกยี่ห้อใดหรือร้าน
ใด 

3.3 การเลือกผูข้ายเช่นผูบ้ริโภคจะเลือกหา้งสรรพสินคา้ใดหรือร้านคา้ใกลบ้า้นร้าน
ใด 

3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือเช่นผูบ้ริโภคจะเลือกเวลาวนัส าคญัหรือวนัธรรมดาใน
การซ้ือดอกกลว้ยไม ้

3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือเช่นผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือช่อเดียวหรือหลายช่อ 
2.1.3  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆ และเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสมเม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิง
กระตุน้ทางการตลาดหรือส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อซ่ึงเปรียบเสมือน
กล่องด าท่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะแนนไดง้านของผูข้ายและนกัการตลาดคือคน้หาว่าลกัษณะของผู ้
ซ้ือและความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพลส่ิงใดบา้งการศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมี
ประโยชน์ส าหรับนักการตลาดคือทราบความตอ้งการและลักษณะของลูกคา้เพื่อท่ีจะจัดส่วน
ประสมการตลาดต่างๆ กระตุน้และตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายไดถู้กตอ้ง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคซ่ึงมี4 ประการไดแ้ก่ปัจจยัดา้นวฒันธรรมปัจจยั
ดา้นสังคมปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นจิตวิยาส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคอยา่งไรก็ตามก็จะขอกล่าวโดย
ภาพรวมของปัจจยัทั้ง 4 ประการโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture factor) เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดย
เป็นท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงโดยเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์น
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สังคมหน่ึงค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสังคมและก าหนดความแตกต่างของสังคม
หน่ึงจากสังคมอ่ืนวฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงนกัการตลาด
ตอ้งค านึงถึงความเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมและน าลกัษณะการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นไปใช้
ก าหนดโปรแกรมการตลาดตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในสังคมไทย (1) สตรีมีบทบาทใน
สังคมเช่นบทบาททางการเมืองและท างานมากข้ึนและมีอ านาจทางเศรษฐกิจมากข้ึน (2) มนุษย์
ค  านึงถึงคุณภาพชีวิต (3) บุคคลมีความห่วงใยในสุขภาพของตนเอง (4) มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ี
อยู่อาศยั (5) ทศันคติต่อเร่ืองเพศเปล่ียนแปลง (6) บุคคลตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน 
 (7) บุคคลตอ้งการความเพลิดเพลินและพกัผอ่นเน่ืองจากการท างานหนกัในปัจจยัดา้นวฒันธรรมน้ี
นักการตลาดตอ้งศึกษาถึงค่านิยมในวฒันธรรมซ่ึงหมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในสังคม
ประกอบดว้ย (1) ค่านิยมของบุคลท่ีมีต่อสังคม (2) ค่านิยมของบุคคลท่ีมีต่อสังคมอ่ืน (3) ค่านิยม
ของบุคคลท่ีมีต่อองคก์าร (4) ค่านิยมของบุคคลต่อสังคม (5) ค่านิยมของบุคคลต่อธรรมชาติ 
 (6) ค่านิยมของบุคคลต่อมวลมนุษยชาตินกัการตลาดตอ้งศึกษาค่านิยมในวฒันธรรมต่างๆ แลว้
ก าหนดกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมในวฒันธรรมกลยทุธ์ท่ีน าไปใชม้ากคือกลยทุธ์การ
โฆษณาวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานวัฒนธรรมย่อยและชั้ นของสังคมโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1.1 วฒันธรรมพื้นฐานเป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคมเช่นลกัษณะนิสัย
ของคนไทยซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทยท าให้มีลักษณะพฤติกรรมท่ี
คลา้ยคลึงกนั 

1.2 วฒันธรรมกลุ่มย่อยหมายถึงวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะและ
แตกต่างกนัซ่ึงมีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลบัซับซ้อนวฒันธรรมย่อยเกิดจากพื้นฐานทาง
ภูมิศาสตร์และลกัษณะพื้นฐานของมนุษยล์กัษณะวฒันธรรมยอ่ยประกอบดว้ย 

1.2.1 กลุ่มเช้ือชาติเช้ือชาติต่างๆ ไดแ้ก่ไทยจีนองักฤษอเมริกนัแต่ละเช้ือชาติมี
การบริโภคสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 

1.2.2 กลุ่มศาสนากลุ่มศาสนาต่างๆ ไดแ้ก่ชาวพุทธชาวคริสตช์าวอิสลามฯลฯ
แต่ละกลุ่มมีประเพณีและขอ้หา้มท่ีแตกต่างกนัจึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภค 

1.2.3 กลุ่มสีผิวกลุ่มสีผิวต่างๆ เช่นผิวด าผิวขาวผิวเหลืองแต่ละกลุ่มจะมี
ค่านิยมในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัท าใหเ้กิดทศันคติท่ีแตกต่างกนั 

1.2.4 พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์หรือทอ้งถ่ินพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท าให้เกิดลกัษณะ
การด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกนัและมีอิทธิพลต่อการบริโภคท่ีแตกต่างกนั 
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1.2.5 กลุ่มอาชีพเช่นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผูใ้ช้แรงงานกลุ่มพนักงานกลุ่มนัก
ธุรกิจและเจา้ของกิจการกลุ่มวิชาชีพอ่ืนๆ เช่นแพทยน์กักฎหมายครู 

1.2.6 กลุ่มยอ่ยดา้นอายเุช่นทารกเดก็วยัรุ่นผูใ้หญ่วยัท างานและผูสู้งอาย ุ
1.2.7 กลุ่มยอ่ยทางเพศไดแ้ก่เพศหญิงและเพศชาย 

1.3 ชนชั้นของสังคมมีดงัน้ี (1) บุคคลภายในชั้นสังคมเดียวกนัมีแนวโน้มจะ
ประพฤติเหมือนกนัและบริโภคคลา้ยคลึงกนั (2) บุคคลจะถูกจดัล าดบัสูงหรือต ่าตามต าแหน่งท่ี
ยอมรับในสังคมนั้น (3) ชั้นของสังคมแบ่งตามอาชีพรายไดฐ้านะตระกูลต าแหน่งหน้าท่ีหรือ
บุคลิกลกัษณะ (4) ชั้นสงัคมเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองกนัและบุคคลสามารถเปล่ียนชั้นของสังคม
ใหสู้งข้ึนหรือต ่าลงไดล้กัษณะชั้นของสงัคมแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได ้3 ระดบัดง้น้ี 

1.3.1 ระดบัสูง แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยได ้3 กลุ่มคือ 
1. ระดบัสูงอยา่งสูง ไดแ้ก่ผูดี้เก่า เน่ืองจากกลุ่มน้ีมีอ านาจซ้ือสูง สินคา้ท่ี

มีเป้าหมายท่ีกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ สินคา้ฟุ่ มเฟือย เช่น เพชร รถยนตร์าคาแพง บา้นราคาแพง สินคา้น าเขา้
จากต่างประเทศ 

2. ระดบัสูงอยา่งกลางไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูง เศรษฐี สินคา้จะคลา้ยกบั
กลุ่มแรก 

3. ระดบัสูงอยา่งต ่า เป็นกลุ่มท่ีฐานะดี การศึกษาปานกลาง ชาติตระกูล
ปานกลาง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสินคา้จะคลา้ยกบักลุ่มแรก 

1.3.2 ระดบักลาง แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยได ้3 กลุ่มคือ 
1. ระดบักลางอย่างสูงไดแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บความส าเร็จทางอาชีพพอสมควร 

สินคา้ท่ีมีเป้าหมายท่ีกลุ่มน้ี ไดแ้ก่บา้น เส้ือผา้ รถยนตท่ี์ประหยดัน ้ ามนั เฟอร์นิเจอร์ และของใชใ้น
ครัวเรือน 

2. ระดับกลางอย่างกลาง ได้แก่ พนักงานระดับบริหารทัว่ไป กลุ่มน้ี
มกัจะซ้ือสินคา้ตามความนิยมหรืแฟชัน่ 

3. ระดบักลางอยา่งต ่า ไดแ้ก่ พนกังานระดบัปฏิบติังาน และขา้ราชการ
ระดับปฏิบัติงาน สินค้าท่ีมีเป้าหมายท่ีกลุ่มน้ีเป็นสินค้าราคาปานกลาง เช่น สินค้าท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

1.3.3 ระดบัต ่า  แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยได ้3 กลุ่ม คือ 
1. ระดับต ่าอย่างสูง ได้แก่กลุ่มผูใ้ช้แรงงานและมีทักษะพอสมควร

สินคา้ท่ีมีเป้าหมายท่ีกลุ่มน้ี ไดแ้ก่สินคา้จ าเป็นแก่การครองชีพและราคาประหยดั 
2. ระดับต ่าอย่างกลาง ได้แก่กลุ่มผูใ้ช้แรงงานและมีทกัษะปานกลาง 
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สินคา้จะคลา้ยกบักลุ่มแรก 
3. ระดบัต ่าอยา่งต ่า ไดแ้ก่กรรมกรท่ีมีรายไดต้  ่าสินคา้ท่ีมีเป้าหมายท่ีกลุ่ม

น้ีมีลกัษณะคลา้ยระดบัต ่าอยา่งสูง 
4. นกัการตลาดพบว่าชนชั้นของสังคมมีประโยชน์มากส าหรับการแบ่ง

ส่วนตลาดสินคา้การก าหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์การโฆษณาการให้บริการและกิจการทางการ
ตลาดต่างๆ แต่ละชนชั้นของสังคมจะแสดงความแตกต่างกนัในดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ละ
การบริโภคผลิตภณัฑ ์

2. ปัจจยัดา้นสงัคมเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวติประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือลกัษณะทางสงัคมประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิงครอบครัวบทบาทและสถานะของผูซ้ื้อ 

2.1 กลุ่มอา้งอิงเป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยกลุ่มน้ีจะมีอิทธิพลต่อทศันคติ
ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิงกลุ่มอา้งอิงแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ 

2.1.1  กลุ่มปฐมภูมิไดแ้ก่ครอบครัวเพื่อนสนิทและเพื่อนบา้น 
2.1.2  กลุ่มทุติยภูมิไดแ้ก่กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคมเพื่อนร่วมอาชีพและร่วม

สถาบนับุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคมกลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางด้านการเลือก
พฤติกรรมและการด ารงชีวิตรวมทั้งทศันคติและแนวความคิดของบุคคลเน่ืองจากบุคคลตอ้งการให้
เป็นท่ียอมรับในกลุ่มจึงตอ้งปฏิบติัตามและยอมรับความคิดเห็นต่างจากกลุ่มอิทธิพลนกัการตลาด
ควรทราบว่ากลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคอย่างไรเช่นการเผยแพร่ศาสนา
คริสตแ์ก่กลุ่มวยัรุ่นจะใชน้กัร้องชั้นน าของไทยท่ีวยัรุ่นโปรดปรานร้องเพลงเผยแพร่ศาสนา 

2.2  ครอบครัวบุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติความคิดเห็น
และค่านิยมของบุคคลส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัวการขายสินคา้อุปโภค
จะตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทยจีนญ่ีปุ่นหรือยโุรปซ่ึงจะมีลกัษะแตกต่าง
กนั 

2.3  บทบาทและสถานะบุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่มเช่นครอบครัวกลุ่มอา้งอิง
องคก์รและสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มเช่นในการเสนอ
ขายวิดีโอของครอบครัวหน่ึงจะตอ้งวิเคราะห์วา่ใครมีบทบาทเป็นผูคิ้ดริเร่ิมผูต้ดัสินใจซ้ือผูมี้อิทธิพล
ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้

3.  ปัจจยัส่วนบุคคลการตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคน
ทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่อายขุั้นตอนวงจรชีวิตครอบครัวโอกาสทางเศรษฐกิจการศึกษารูปแบบการ
ด ารงชีวิตดงัน้ี 
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3.1  อายอุายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต่์างกนัการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค
ตามอายปุระกอบดว้ยต ่ากว่า 6 ปี 6-11 ปี 12-19 ปี 20-34 ปี 35-49 ปี 50-64 ปีและ 65 ปีข้ึนไปเช่น
กลุ่มวยัรุ่นชอบสีของดอกไมไ้ม่เหมือนกบัผูท่ี้มีอายมุาก 

3.2  วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของ
บุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัวการด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการทศันคติและค่านิยมของบุคคลท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือท่ี
แตกต่างกนัวงจรชีวิตครอบครัวประกอบดว้ยขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะมีลกัษณะการบริโภคแตกต่าง
กนัท่ีแตกต่างกนัเช่น บุคคลธรรมดาจะซ้ือดอกกลว้ยไมท่ี้ละนอ้ยและราคาต ่า แต่ประธานกรรมการ
บริษทัและภรรยาควรจะซ้ือดอกกลว้ยไมร้าคาสูงซ่ึงนกัการตลาดจะศึกษาว่าผลิตภณัฑข์องบริษทัมี
บุคคลในอาชีพไหนสนใจเพื่อท่ีจะจดักิจกรรมทางการตลาดใหส้นองความตอ้งการใหเ้หมาะสม 

3.3 โอกาสทางเศรษฐกิจหรือรายไดโ้อกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อ
สินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือโอกาสเหล่าน้ีประกอบดว้ยรายไดก้ารออมทรัพยอ์  านาจการซ้ือ
และทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงินนกัการตลาดตอ้งสนใจในแนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคลการออม
และอตัราดอกเบ้ียถา้ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าคนมีรายไดต้  ่ากิจการตอ้งปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑก์ารจดั
จ าหน่ายการตั้งราคาลดการผลิตและสินคา้คงคลงัและวิธีการต่างๆ เพื่อป้องกนัการขาดแคลนเงิน
หมุนเวียน 

3.4 การศึกษาผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑมี์คุณภาพดีมากกวา่
ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 

3.5 ค่านิยมหรือคุณค่าและรูปแบบการด ารงชีวิตค่านิยมหรือคุณค่าหมายถึงความ
นิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหมายถึงอตัราส่วนของผลประโยชน์ท่ี
รับรู้ต่อราคาสินคา้ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิตหมายถึงรูปแบบของการด ารงชีวิตในโลกมนุษยโ์ดย
แสดงออกในรูป (1) กิจกรรม (Activities) (2) ความสนใจ (Interests) (3) ความคิดเห็น (Opinions) 
หรือ AIOs 

4.  ปัจจยัทางจิตวทิยาการเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยาซ่ึงถือ
วา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ปัจจยัภายใน
ประกอบดว้ย (1) การจูงใจ (2) การรับรู้ (3) การเรียนรู้ (4) ความเช่ือถือ (5) ทศันคติ (6) บุคลิกภาพ 
(7) แนวความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1  การจูงใจหมายถึงพลังส่ิงกระตุ้นท่ีอยู่ภายในตัวบุคคลซ่ึงกระตุ้นให้บุคคล
ปฏิบติัการจูงใจเกิดภายในตวับุคคลแต่อาจจะถูกกระทบจากปัจจยัภายนอกเช่นวฒันธรรมชั้นทาง
สงัคมหรือส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดใชเ้คร่ืองมือการตลาดเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ 
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4.2  การรับรู้เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บการเลือกสรรจดัระเบียบและ
ตีความหมายข้อมูลเพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมายหรือหมายถึงกระบวนการความเข้าใจ  
 (การเปิดรับ) ของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู่จากความหมายน้ีจะเห็นว่าการรับรู้เป็น
กระบวนการของแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายในเช่นความเช่ือประสบการณ์ความตอ้งการและ
อารมณ์นอกจากน้ียงัมีปัจจยัภายนอกคือส่ิงกระตุน้การรับรู้จะพิจารณาเป็นกระบวนการกลัน่กรอง
การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสมัผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่การไดเ้ห็นไดก้ล่ินไดย้นิไดร้สชาติและ
ไดรู้้สึกขั้นตอนการรับรู้มี 4 ขั้นตอนคือ (1) การเปิดรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (2) การตั้งใจรับขอ้มูลท่ี
ไดเ้ลือกสรร (3) ความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (4) การเกบ็รักษาขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร 

4.3  การเรียนรู้หมายถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ (หรือ) ความโนม้เอียงของ
พฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผา่นมาการเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้และจะ
เกิดการตอบสนองซ่ึงก็คือทฤษฎีส่ิงกระตุน้ – การตอบสนอง (Stimulus– Response (SR) theory) 
นักการตลาดได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีน้ีด้วยการโฆษณาซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกหรือจัดการส่งเสริมการขาย 
 (ถือว่าเป็นส่ิงกระตุน้) เพื่อท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือและใชสิ้นคา้เป็นประจ า (เป็นการตอบสนอง) 
การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอย่างเช่นทศันคติความเช่ือถือและประสบการณ์ในอดีตอย่างไรก็
ตามส่ิงกระตุน้นั้นจะมีอิทธิพลท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ไดต้อ้งมีคุณค่าในสายตาลูกคา้ตวัอย่างการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปการแจกของตวัอยา่งจะมีอิทธิพลท าให้เกิดการเรียนรู้คือการทดลอง
ใชไ้ดดี้กว่าการจดักิจกรรมการแถมเพราะการแถมนั้นลูกคา้ตอ้งเสียเงินเพื่อซ้ือสินคา้ถา้ลูกคา้ไม่ซ้ือ
สินคา้กจ็ะไม่เกิดการทดลองใชสิ้นคา้ท่ีแถม 

4.4 ความเช่ือเป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีตเช่นกลว้ยไมบ้างสายพนัธ์ผลิตได้แต่ในประเทศไทยซ่ึงนักการตลาดควร
ประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบวา่ สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมท่ี้วางขายในร้านมีความแปลกใหม่จริงๆ  

4.5 ทัศนคติหมายถึงการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล
ความรู้สึกดา้นอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบติัท่ีมีผลต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหมายถึง
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงทัศนคติเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือใน
ขณะเดียวกันความเช่ือก็มีอิทธิพลต่อทศันคติจากการศึกษาพบว่าทศันคติของผูบ้ริโภคกับการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จะมีความสัมพนัธ์กันนักการตลาดจึงต้องศึกษาว่าทัศนคตินั้นเกิดข้ึนมาได้
อยา่งไรและเปล่ียนแปลงอยา่งไรการเกิดทศันคตินั้นเกิดจากขอ้มูลท่ีแต่ละคนไดรั้บกล่าวคือเกิดจาก
ประสบการณ์ท่ีเรียนรู้ในอดีตเก่ียวกบัสินคา้หรือความนึกคิดของบุคคลและเกิดจากความสัมพนัธ์ท่ี
มีต่อกลุ่มอา้งอิงเช่นพอ่แม่เพื่อนบุคคลชั้นน าในสงัคมเป็นตน้ถา้นกัการตลาดตอ้งการใหผู้บ้ริโภคซ้ือ
สินคา้ของเขานกัการตลาดมีทางเลือกคือ 
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4.5.1 สร้างทศันคติของผูบ้ริโภคใหส้อดคลอ้งกบัสินคา้ของธุรกิจ 
4.5.2 พิจารณาว่าทศันคติของผูบ้ริโภคเป็นอย่างไรแลว้จึงพฒันาสินคา้ให้

สอดคลอ้งกบัทศันคติของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปการพฒันาสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัทศันคติท าไดง่้าย
กว่าการเปล่ียนแปลงทศันคติของผูบ้ริโภคใหเ้กิดความตอ้งการในสินคา้เพราะตอ้งใชเ้วลานานและ
ใชเ้คร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารจึงจะสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของบุคคลไดน้กัการตลาดตอ้ง
ยดึหลกัองคป์ระกอบของการเกิดทศันคติซ่ึงมี 3 ส่วนคือ 

4.5.2.1 ส่วนของความเข้าใจประกอบด้วยความรู้หรือความเช่ือถือ
เก่ียวกบัตราสินคา้หรือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค 

4.5.2.2 ส่วนของความรู้สึกหมายถึงส่ิงท่ีเก่ียวกบัอารมณ์ซ่ึงเป็นความ
พอใจและไม่พอใจเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

4.5.2.3 ส่วนของพฤติกรรมหมายถึงแนวโนม้ของการกระท าท่ีเกิดจาก
ทศันคติหรือเป็นการก าหนดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีมีต่อผลผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้เช่น
กระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการแลกซ้ือตามท่ีเสนอเง่ือนไข 

4.6 บุคลิกภาพหมายถึงลกัษณะดา้นจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนัของบุคคลซ่ึงน าไปสู่การ
ตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีแนวโน้มเหมือนเดิมและสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด ์
(Freud’s theory of motivation) มีขอ้สมมติว่าอิทธิพลดา้นจิตวิทยาซ่ึงก าหนดพฤติกรรมมนุษย์
แรงจูงใจและบุคลิกภาพส่วนใหญ่เป็นจิตใตส้ านึกซ่ึงเป็นส่วนก าหนดบุคลิกภาพของมนุษยอ์นั
ประกอบดว้ยอิด (Id) อีโก ้(Ego) ซูเปอร์อีโก ้(Superego)  

4.7 แนวคิดของตนเองหมายถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเองหรือความคิดท่ี
บุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืน (สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไรมี 4 กรณีดงัน้ี 

4.7.1 แนวคิดของตนเองท่ีแทจ้ริงหมายถึงความคิดท่ีบุคคลมองตนเองท่ีแทจ้ริง 
4.7.2 แนวคิดของตนเองในอุดมคติหมายถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลใฝ่ฝัน

อยากใหต้นเป็นเช่นนั้นบุคคลจึงมกัท าใหพ้ฤติกรรมของเขาสอดคลอ้งกบัความคิดในอุดมคติ 
4.7.3 แนวคิดของตนเองท่ีตอ้งการใหบุ้คคลอ่ืน (สังคม) มองตนเองท่ีแทจ้ริง

หมายความวา่บุคคลนึกเห็นภาพลกัษณ์วา่บุคคลอ่ืน (สังคม) มองตนเองท่ีแทจ้ริงวา่เป็นอยา่งไร 
4.7.4 แนวคิดของตนเองท่ีตอ้งการใหบุ้คคลอ่ืน (สังคม) คิดเก่ียวกบัตนเองใน

อุดมคติหมายถึงการท่ีบุคคลตอ้งการใหบุ้คคลอ่ืน (สังคม) คิดถึงเขาในแง่ใด 
ดงันั้นนกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาหลกัเกณฑก์ารตดัสินใจซ้ือคือปัจจยัภายนอกอนัเป็นผลมาจาก
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมและสังคมปัจจยัดา้นจิตวิทยาซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัภายในรวมทั้งลกัษณะส่วน
บุคคลปัจจยัเหล่าน้ีมีประโยชน์ต่อการพิจารณาลกัษณะความสนใจของผูซ้ื้อท่ีมีต่อผลิตภณัฑโ์ดยจะ
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น าไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตัดสินใจด้านราคาการจัดช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาดเพื่อสร้างใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑแ์ละบริษทั 

2.1.4  การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
การวิเคราะห์พฤติกรรมดา้นการบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการ

คน้ควา้หรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความ
ตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคค าตอบท่ีจะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดั
กลยทุธ์การตลาด (Marketing Strategy) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรือ
วิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและ
พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคค าถามท่ีใชค้น้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws 
และ 1Hsเพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os รายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบ
ถึงลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้นประชากรศาสตร์ภูมิศาสตร์จิตวิทยาและพฤติกรรม
ศาสตร์กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑร์าคาช่องทางการจดัจ าหน่าย
และการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมและสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายไดซ่ึ้ง
ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายของดอกกลว้ยไม ้ประกอบดว้ย กลุ่มรับราชการพนกังานบริษทั นกัธุรกิจ
ส่วนตวัเป็นตน้ 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงส่ิง
ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Objects) เช่นคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ (Product 
components) และความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั (Competitive Differentiation) กลยุทธ์
การตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product Strategies) ประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑห์ลกั 
(2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่การบรรจุภณัฑต์ราสินคา้รูปแบบบริการคุณภาพลกัษณะนวตักรรม 
(3) ผลิตภณัฑค์วบ (4) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (5) ศกัยภาพผลิตภณัฑค์วามแตกต่างทางการแข่งขนั 
(Competitive Differentiation) ประกอบดว้ยความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑบ์ริการพนกังานและ
ภาพลกัษณ์ซ่ึงก็คือผลประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากดอกกลว้ยไม ้เช่นมีความหลากหลายของ
พนัธ์ของกลว้ยไมแ้ละ ดอกกลว้ยไมมี้ความสดใหม่เป็นตน้ 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) ของผูบ้ริโภคซ่ึงจะตอ้งศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
พฤติกรรมการซ้ือคือปัจจยัทางจิตวิทยาปัจจยัทางสังคมปัจจยัทางวฒันธรรมและปัจจยัเฉพาะบุคคล
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กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือกลยุทธ์การโฆษณาการขายโดยใชพ้นกังานขายการส่งเสริมการขายการให้ข่าว
การประชาสัมพนัธ์ผูบ้ริโภคมีเหตุจูงใจการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ดงัน้ีซ้ือเพื่อเป็นของฝากเพื่อน าไปใช้
ส่วนตวัเพื่อการคา้เป็นตน้ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็นค าถามเพื่อ
ทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ยผูริ้เร่ิม
ผูมี้อิทธิพลผูต้ดัสินใจซ้ือผูซ้ื้อและผูบ้ริโภคกลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือกลยทุธ์การโฆษณาหรือ กลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (Advertising and Promotion Strategies) โดยใชก้ลุ่มอิทธิพลบทบาทของกลุ่ม
ต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือเช่น เพื่อนคนในครอบครัวพนกังานขายเป็นตน้ 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง
โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่นช่วงฤดูกาลใดของปีช่วงเดือนใดของปีช่วงวนัใดของเดือน
ช่วงเวลาใดของโอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ เป็นตน้กลยุทธ์ท่ีใชม้ากคือกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies) เช่นการท าการส่งเสริมการตลาดเม่ือใดจึงสอดคลอ้งกบั
โอกาสในการซ้ือซ่ึงโดยทัว่ไปผูบ้ริโภคสามารถซ้ือดอกกลว้ยไมใ้นวนัเทศกาล วนัเยี่ยมญาติวนั
ส าคญั เป็นตน้ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง
ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือเช่นห้างสรรพสินคา้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านคา้
ฯลฯกลยทุธ์ท่ีใชก้นัมากคือกลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution Channel Strategies) บริษทั
น าผลิตภณัฑสู่์ตลาดเป้าหมายโดยพิจารณาว่าจะผา่นคนกลางอยา่งไรซ่ึงแหล่งท่ีผูบ้ริโภคไปท าการ
ซ้ือดอกกลว้ยไม ้เช่น ร้านขายดอกไมร้้านขายสินคา้ไทยเป็นตน้ 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง
ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operation) ซ่ึงประกอบดว้ยการรับรู้ปัญหา โดยการประชาสัมพนัธ์
ดว้ยบทความเพื่อใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของดอกกลว้ยไมก้ารคน้หาขอ้มูล โดยการประชาสมัพนัธ์ดว้ย
บทความเพื่อใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัดอกกลว้ยไมก้ารประเมินผล ในขั้นน้ีการก าหนดบริการต่างๆ ท่ี
จะมอบให้แก่ลูกคา้ตอ้งมีจุดเด่นเพียงพอท่ีจะให้ลูกคา้เกิดการตดัสินใจซ้ือการตดัสินใจซ้ือโดยร้าน
ดอกไมส้ามารถกระตุน้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดโ้ดยการจดักิจกรรมการส่งเสริมการขาย
ต่างๆ เช่น การแถมดอกกลว้ยไมใ้ห้ฟรีเป็นตน้และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ ถา้ลูกคา้ซ้ือดอก
กลว้ยไมไ้ปแลว้เกิดความพอใจเขากจ็ะบอกต่อในแง่ดีซ่ึงจะเกิดผลดีต่อสินคา้นั้นกลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ
กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies) ประกอบดว้ยกลยทุธ์การโฆษณาการขายโดย
ใชพ้นกังานขายการส่งเสริมการขายการให้ข่าวการประชาสัมพนัธ์การตลาดทางตรงเช่นพนกังาน
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ขายจะก าหนดวตัถุประสงคใ์นการขายใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือ (ศิริวรรณ
เสรีรัตน์, 2546, น. 194)  
 
2.2แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
เพื่อใหท้ราบวา่ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการอะไรส าหรับดอกกลว้ยไมไ้ทย สามารถท าใหผู้ป้ระกอบการ
ปรับปรุงปัจจยัส่วนประสมการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือกลุ่มเคร่ืองมือดา้นการตลาดท่ีบริษทั
น ามาใชเ้พื่อการบรรลุวตัถุประสงคก์ารตลาดเป้าหมายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจผูซ้ื้อเคร่ืองมือปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดนั้นมีอยู่มากมายด้วยกนั โดยสามารถแบ่งประเภทเคร่ืองมือได้เป็น4
ประเภทดว้ยกนั หรือท่ีเร่ียกว่า 4P ประกอบดว้ย (ฉตัยาพร เสมอใจและมทันียาสมมิ,2545, น. 45-
48)  

1. ผลิตภณัฑ ์ (product) เป็นเคร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาดท่ีเป็นพื้นฐานท่ีสุดซ่ึง
ถือว่าเป็นส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์
นั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะคือผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งไดร้วมถึงคุณภาพการ
ออกแบบรูปลกัษณ์การสร้างตราสินคา้และการบรรจุภณัฑเ์ช่นดอกกลว้ยไม ้และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้ง
ไม่ไดเ้ช่นบริการ 

2. ราคา (price) หมายถึงจ านวนเงินท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายใหก้บัผลิตภณัฑร์าคาผลิตภณัฑค์วร
จะเท่าเทียมกบัมูลค่าท่ีรับรู้หรือยอมรับถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อท าให้
ผูบ้ริโภคเป้าหมายสามารถซ้ือหาผลิตภณัฑด์งักล่าวไดส้ะดวกตอ้งก าหนดเลือกสรรคนกลางและส่ิง
อ านวยความสะดวกดา้นการตลาดเขา้ดว้ยกนั เพื่อท าให้ผลิตภณัฑ์และบริการไดรั้บการจดัสรร
ออกไปยงัตลาดเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพเช่น สามารถโทรศพัท/์ แฟกซ์เพื่อการสัง่ซ้ือไดใ้นร้าน
ดอกไมเ้ป็นตน้ 

4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษทัตอ้งด าเนินการ
เพื่อการส่ือสารและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของตน เช่นการโฆษณาการส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพนัธ์ไปสู่ตลาดเป้าหมาย เช่น ร้านดอกไม้ท าการประชาสัมพนัธ์ดอกกลว้ยไม้ด้วย
บทความเป็นตน้ 

นกัการตลาดสามารถใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) เป็น
เคร่ืองมือในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เขา้กับการเปล่ียนแปลงและตอบสนองความ

DPU



22 

ตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีและ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place and Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดงัมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ในอดีตเราจะคิดว่าผลิตภณัฑจ์ะสามารถขายไดด้ว้ยตวัของ
สินคา้เองในปัจจุบนัเราจะเป็นว่าแทบจะไม่มีสินคา้ท่ีคุณภาพต ่าในทอ้งตลาดนอกจากน้ีกฎหมาย
การคุ้มครองผูบ้ริโภคยงัเข้ามีบทบาทท่ีส าคัญท าให้ผูผ้ลิตต้องผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดและปลอดภยัผูผ้ลิตยงัตอ้งใส่ใจกบัการผลิตสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของ
ตลาดและหาความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัสินคา้ใหแ้ตกต่างจากผูผ้ลิตรายอ่ืนโดยดา้นผลิตภณัฑต์อ้ง
ค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่าง
ทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) หมายถึงคุณสมบติัทางดา้นผลิตภณัฑแ์ละคุณสมบติั
อ่ืนๆ ท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง 

1.2 พิจารณาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เช่นประโยชน์ใช้สอยรูปร่างลักษณะ
คุณภาพการบรรจุหีบห่อตราสินคา้ฯลฯซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดบัดงัน้ี 

1.2.1  ผลิตภณัฑห์ลกั (Core Product) หมายถึงประโยชน์พื้นฐานส าหรับ
ผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือสินคา้โดยตรง 

1.2.2  รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ (Tangible Product หรือ Generic Product) หมายถึง
ลกัษณะทางกายภาพท่ีผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัหรือรับรู้ไดเ้ช่นคุณภาพ (Quality) รูปร่างลกัษณะ 
(Feature) รูปแบบ (Style) การบรรจุภณัฑ ์(Packaging) ตราสินคา้ (Brand)  

1.2.3 ผลิตภณัฑค์วบ (Augmentable Product) หมายถึงผลประโยชน์เพิ่มเติม
หรือบริการท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บควบคู่กบัการซ้ือสินคา้ทั้งก่อนและหลงัการขายเช่นการขนส่งการติดตั้ง
การรับประกนัสินคา้การใหสิ้นเช่ือ 

1.2.4 ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (Expected Product) หมายถึงคุณสมบติัและเง่ือนไข
ท่ีผูซ้ื้อคาดหวงัวา่จะไดรั้บและเป็นขอ้ตกลงเม่ือมีการซ้ือสินคา้ 

2.  ราคา (Price) ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีสามารถจ่ายและตอ้งการจ่ายเพื่อแลกกบั
สินคา้ท่ีจะไดม้าผูป้ระกอบการตอ้งก าหนดราคาให้เหมาะสมและพิจารณาการแข่งขนัในตลาดเพื่อ
ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ดา้นราคาดงัต่อไปน้ี 

2.1 นโยบายการให้ส่วนลด (Discount) คือส่วนลดให้จากราคาท่ีก าหนดไวใ้น
รายการเช่นการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือในจ านวนมากการจ่ายดว้ยเงินสดและลดตามฤดูกาล 
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2.2 กลยทุธ์การตั้งราคาเพื่อส่งเสริมการขาย (Promotion Pricing) เป็นกลยทุธ์เพื่อจูง
ใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เช่นการตั้งราคาล่อใจการตั้งราคาในช่วงเทศกาลพิเศษการขายเช่ือแบบ
ดอกเบ้ียต ่าการลดราคาเพื่อส่งเสริมการขาย 

2.3 นโยบายระดบัราคา (The level of prices policy) ผูผ้ลิตจะก าหนดราคาสินคา้
ตามต าแหน่งสินคา้ของธุรกิจเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งผูผ้ลิตอาจตั้งสินคา้แบบระดบัราคาไม่ว่าจะ
เป็นการตั้งราคาแบบใดกต็ามจะมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคทั้งส้ิน 

2.4 นโยบายราคาเดียว (One price policy) หมายถึงผูผ้ลิตคิดตั้งราคาส าหรับใหผู้ซ้ื้อ
ทุกรายซ้ือในราคาเดียวภายใตส้ถานการณ์ท่ีเหมือนกันและเง่ือนไขเดียวกันราคาท่ีตั้ งไวมี้การ
เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการซ่ึงเม่ือเปล่ียนแลว้ตอ้งยดึหลกัการคิดราคาดงักล่าวกบัผูซ้ื้อทุก
รายเหมือนกนั 

2.5 กลยทุธ์การลดราคา (Mark Down) เป็นการลดราคาออกจากราคาเดิมท่ีก าหนด
เร่ืองจากราคาเดิมท่ีก าหนดไวจ้ะตอ้งเปล่ียนแปลงตามภาวะตลาดการแข่งขนัและส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  

3.  สถานท่ีและช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place and Distribution) การวางจ าหน่ายสินคา้
ในท่ีท่ีเหมาะสมถูกเวลาเทศกาลและปริมาณต่อความตอ้งการในทอ้งตลาดการจัดจ าหน่ายจึง
ประกอบดว้ย 

3.1  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of distribution) หมายถึงเส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์
ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายประกอบดว้ยผูผ้ลิตคนกลางผูบ้ริโภคหรือ
ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

3.2  การกระจายสินคา้ (Physical Distribution) หมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการ
เคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูจ้ดัจ  าหน่าย
และตลาดเป้าหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์ดยใชก้ารแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือการ
ส่งเสริมทางการตลาดอาจท าได ้4 แบบดว้ยกนัดงัน้ี 

4.1 การโฆษณา (Advertising) โดยผ่านส่ือต่างๆ และผูอุ้ปถมัภร์ายการโดยเสีย
ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาผา่นส่ือเช่นนิตยสารวิทยปุ้าย Billboard 

4.2 การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal Selling) เป็นการติดต่อโดยตรงแบบ
เผชิญหนา้ระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อโดยใชพ้นกังานขาย 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อ
กระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภคและประสิทธิภาพของผูข้าย 
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4.4 การใหข่้าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) เป็น
การให้ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการและประชาสัมพนัธ์สินคา้ท่ีก าลงัจดัรายการหรือขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้ใหม่ใหผู้บ้ริโภคทราบ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546, น. 116-119)  
 
2.3งานวจิัยที่เกีย่วข้องต่อการตั้งสมมติฐานการวิจัย   

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการตั้งสมมติฐานการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
มณัฑรินทร์ ทรงประเสริฐ (2548) อธิบายว่าปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือดอกไมข้องวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครการศึกษาคร้ังน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาทศันคติ
เก่ียวกบัการมอบดอกไมข้องวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ดอกไมต้ลอดจนศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือดอกไมข้องวยัรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและพฤติกรรมการซ้ือดอกไม้ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงปริมาณ ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นของ
วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คนผลการศึกษาพบวา่ 

1. ทศันคติเก่ียวกบัการมอบดอกไมโ้ดยรวมและปัจจยัย่อยบางดา้นของทศันคติไดแ้ก่ 
การแสดงถึงความอ่อนหวาน การแสดงถึงความรู้สึกท่ีดีมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ดอกไมข้องวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ขณะท่ีการแสดงถึงความเป็นวตัถุนิยม ซ่ึงมีผลเชิงลบต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือดอกไมข้องของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัย จูงใจ ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือดอกไม้ของวัย รุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครโดยสามารถแบ่งปัจจยัจูงใจออกเป็นดงัน้ี 

2.1 ปัจจยัจูงใจดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมและปัจจยัยอ่ยของรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตไดแ้ก่ปัจจยัยอ่ยของกลุ่มรักสวยรักงามและกลุ่มนกัเท่ียวมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือดอกไมข้องวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 ปัจจัยจูงใจด้านการส่ือสารการตลาดโดยรวมและปัจจัยย่อยการส่ือสาร
การตลาดรายดา้นทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและราคา มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ดอกไมข้องวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือดอกไมค้ร้ังละจ านวน 1 
ช่อในระดบัราคา 100-300 บาท โดยมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือเพื่อมอบให้ผูอ่ื้น ซ่ึงบุคคลท่ีมอบ
ดอกไมใ้ห้โดยส่วนใหญ่คือ แฟน โดยจะมอบให้ประมาณปีละคร้ังส าหรับในการซ้ือดอกไมแ้ต่ละ
คร้ังมีการระบุถึงชนิดของดอกไมท่ี้ตอ้งการมากท่ีสุดและนิยมรูปแบบการจดัดอกไมแ้บบหนา้เดียว
มากท่ีสุด 
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ตรีนุช ปริเปรม (2549) อธิบายว่า ปัจจยัในการเลือกซ้ือดอกไมข้องลูกคา้ในเขตเมือง
พทัยาการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัการด าเนินธุรกิจดอกไมใ้นเขตเมืองพทัยาและศึกษา
ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือดอกไม้ของลูกค้าในเขตเมืองพทัยาจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีวิจยัเชิงส ารวจ โดยผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มแบบสะดวกโดย
ค านวณดว้ยสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถามค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.7336 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือ
ดอกไมใ้นเขตเมืองพทัยา จ านวน 400 คนขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามทั้งหมดวิเคราะห์โดย SPSS 
โปรแกรมสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ค่าร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานt-test ส าหรับตวัแปร 2 กลุ่มและ 
F-test ผลการศึกษาพบวา่ 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงจ านวน 301 คนคิดเป็นร้อยละ 75.30 มีอายไุม่เกิน 25 ปีจ านวน 307 คนคิดเป็นร้อยละ 76.80 
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 อาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทั
จ านวน 222 คนคิดเป็นร้อยละ 55.50 รายไดต่้อเดือน 5,000-10,000 บาทจ านวน 150 คนคิดเป็นร้อย
ละ 37.50 

2. ปัจจยัการเลือกซ้ือดอกไมข้องลูกคา้ในเขตเมืองพทัยาโดยภาพรวมอยูใ่นน ้ าหนกัการ
ตดัสินใจมากเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในน ้ าหนักการตดัสินใจมากเป็น
อนัดบัแรกรองลงมาไดแ้ก่ดา้นราคาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็น
อนัดบัสุดทา้ย 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าโดยภาพรวมลูกคา้ท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคล ดา้น
เพศอายกุารศึกษาอาชีพและรายไดพ้บวา่ไม่แตกต่างกนัทุกดา้นพฤติกรรมการซ้ือ 

รถ จิวะพงศ ์ (2550) อธิบายว่าปัจจยัการเลือกซ้ือตน้กลว้ยไมป้ลูกเพื่อสวยงามของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครการศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัการเลือกซ้ือตน้
กลว้ยไมป้ลูกเพื่อสวยงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบปัจจยัการเลือกซ้ือ
ตน้กลว้ยไมป้ลูกเพื่อสวยงามโดยจ าแนกตามคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท าการ
วิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 258 คนซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคท่ีมาเลือกซ้ือ
กลว้ยไมบ้ริเวณตลาดนดักลว้ยไมส้วนจตุจกัรกรุงเทพมหานครโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูศึ้กษาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มในกรณีท่ีกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน 
(Comparison of Mean) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดงัต่อไปน้ีเป็นเพศชาย
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จ านวน 134 คนคิดเป็นร้อยละ 51.94 มีอายรุะหว่าง 46-55 ปีจ านวน 127 คนคิดเป็นร้อยละ 49.22 
การศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 166 คนคิดเป็นร้อยละ 64.34อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจจ านวน 
85 คนคิดเป็นร้อยละ 32.95 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยูท่ี่ 10,001 – 20,000 บาทจ านวน 82 คนคิดเป็น
ร้อยละ31.78 สถานภาพสมรส 138 คนคิดเป็นร้อยละ 53.49 

ส าหรับปัจจยัการเลือกซ้ือตน้กลว้ยไมป้ลูกเพื่อสวยงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ
นั้นพบว่าในภาพรวมผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดในการเลือกซ้ือตน้กลว้ยไม้
ปลูกเพื่อสวยงามในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 เม่ือพิจารณาปัจจยัทางการตลาดเป็นราย
ดา้นพบว่าผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้นผลิตภณัฑม์าเป็นอนัดบั 1 ในแง่ของสีของดอกกลว้ยไมส้กุล
หวายมีใหเ้ลือกมากดา้นราคามาเป็นอนัดบั 2 คือการติดป้ายราคาท่ีชดัเจนดา้นการส่งเสริมการตลาด
มาเป็นอนัดบั 3 ไดแ้ก่ความสัมพนัธ์และอธัยาศยัระหว่างลูกคา้และร้านคา้และดา้นสถานท่ีและ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายมาเป็นล าดบัสุดทา้ยในประเด็นด้านการตกแต่งภายในร้านคา้ท่ีสะอาด
สวยงาม 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อายแุละอาชีพต่างกนัให้ความส าคญั
กบัปัจจยัทางการตลาดโดยรวมในการเลือกซ้ือตน้กลว้ยไมป้ลูกเพื่อสวยงามแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 ผูบ้ริโภคเพศหญิงให้ความส าคญัเร่ืองราคามากกกว่าเพศชาย
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหว่าง 26-35 ปีและ 46-55 ปีใหค้วามส าคญัในเร่ืองของราคาผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปีให้ความส าคญัในเร่ืองของการโปรโมชัน่ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ละ
สถานภาพสมรสต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดโดยรวมในการเลือกซ้ือตน้กลว้ยไม้
ปลูกเพื่อสวยงามไม่แตกต่างกนั 

การศึกษาน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือกลว้ยไมใ้นเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นแนวทางต่อเกษตรกรผูป้ลูกเล้ียงกลว้ยไมพ้่อคา้และผูป้ระกอบการดา้นผสมพนัธ์ุกลว้ยไม้
เกษตรกรในเขตปริมณฑลอ่ืนสามารถศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมความตอ้งการและปัญหาท่ีมีผลต่อปัจจยั
การเลือกซ้ือตน้กลว้ยไมข้องผูบ้ริโภคในเขตปริมณฑลอ่ืนเพื่อใหท้ราบถึงโอกาสทางการตลาดขาย
กลว้ยไมใ้นต่างจงัหวดัขอ้จ ากดัหรืออุปสรรคของตลาดกลว้ยไมต่้อความตอ้งการตามคุณลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคต่อไป 

รังสิตา ไตรมนตรี (2547) อธิบายว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยไมต้ดัดอก
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศวตัประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาสภาพโดยทัว่ไปและ
พฤติกรรมการซ้ือกล้วยไม้ตัดดอกและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้วยไม้ตัดดอกของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อน าขอ้มูลและผลการศึกษาท่ี
ไดไ้ปเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายกลว้ยไมต้ดัดอกและเป็นแนวทางท่ีจะด าเนินการ

DPU



27 

ปรับปรุงส่งเสริมการผลิตและการตลาดใหส้อดคลอ้งมีมาตรฐานตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ไดร้วมทั้งส่งเสริมผูบ้ริโภคชาวต่างประเทศใหส้นใจและรู้จกักลว้ยไมท่ี้ผลิตในประเทศไทยมากข้ึน
เพื่อหาลู่ทางขยายตลาดดอกไมใ้ห้กวา้งขวางมากข้ึน วิธีท่ีใชใ้นการศึกษา คือ การเก็บขอ้มูลดว้ย
วิธีใชแ้บบสอบถามกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศผูท่ี้เดินเขา้ไปร้านขายดอกไมห้รือร้านขายของท่ี
ระลึกในท่าอากาศยานกรุงเทพ จ านวน 100 คน และน ามาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยไมต้ดัดอกบรรจุกล่องกับปัจจยัด้านต่างๆ โดยใช้วิธี ไคสแควร์ ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติร้อยละ 95 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ31-40 ปี จบการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-40,000 เหรียญสหรัฐฯ และอาศยัอยู่ในกลุ่มทวีปยุโรปมาก
ท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งท่ีตดัสินใจซ้ือกลว้ยไมต้ดัดอกบรรจุกกล่อง ส่วนใหญ่เคยรู้จกัและเคยซ้ือมาก่อน 
โดยเฉพาะจากร้านคา้ในสนามบิน มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพื่อเป็นของฝากหรือของท่ีระลึก และมี
การวางแผนมาก่อน โดยมีการตดัสินใจซ้ือเองมากท่ีสุด และพบว่าปัจจยัและคุณลกัษณะท่ีค านึงถึง
และตอ้งการมากท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึง คือคุณภาพซ่ึงได้แก่ความสด อายุการใช้งานและสีโดย
ตอ้งการสีชมพ ูสีม่วง และมีสองสีการบานไม่นอ้ยกว่า 7 ดอก จ านวนดอกต่อช่อมากไม่นอ้ยกว่า 12 
ดอกต่อช่อ ความยาวช่อประมาณ 55 เซนติเมตร ส่วนนักท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ซ้ือนั้นให้
เหตุผลวา่ยงัไม่เดินทางกลบับา้นโดยตรง และถา้มีโอกาสในอนาคตอาจจะซ้ือเพื่อน าไปเป็นของฝาก
หรือของท่ีระลึก ส่วนคุณลกัษณะของดอกกลว้ยไมท่ี้จะซ้ือไดแ้ก่สีม่วง สีชมพแูละขาวการบานของ
ดอกไม่น้อยกว่า 7 ดอก จ านวนดอกต่อช่อไม่น้อยกว่า 12 ดอก และความยาวช่อไม่น้อยกว่า 45 
เซนติเมตร ส าหรับความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกับปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ 
พบวา่ พฤติกรรมการซ้ือมีความสมัพนัธ์กบัประเทศท่ีอาศยั ส่วนปัจจยัท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ทางการตลาด
ท่ีผูบ้ริโภคค านึงถึงมากไดแ้ก่ความสด และสีของดอกกลว้ยไมซ่ึ้งเป็นปัจจยัส าคญัของตวัผลิตภณัฑ ์

จนัจิรา ไชยสะอาด (2553) อธิบาย เร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือไมด้อกไมป้ระดบัของ
ประชาชนในอ าเภอเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือไมด้อกไมป้ระดับของประชาชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานีศึกษาระดับปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือไมด้อกไมป้ระดบัของประชาชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือไมด้อกไม้
ประดบัของประชาชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานีและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไมด้อกไมป้ระดบัของประชาชนในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนท่ีซ้ือไมด้อกไมป้ระดบัในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุ
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ราษฎร์ธานี จ านวน 400 คน ใชว้ิธีการกสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดว้ย ค่าไคสแควร์ 

ผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20 - 30 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท และอาชีพ
คา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไมด้อกไมป้ระดบัของประชาชนในอ าเภอเมืองจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เหตุผลในการซ้ือไมด้อกไมป้ระดบัปลูกเพื่อความสวยงาม จ านวนเงินท่ีซ้ือ 
น้อยกว่า 500 บาท/ต่อคร้ัง ช่วงเวลาในการซ้ือ 08.00 - 11.00 นาฬิกา ความถ่ีในการซ้ือ  
1 คร้ัง/เดือน ส่ิงท่ีค  านึงถึงในการซ้ือ คือ ราคา บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือไดแ้ก่ ตนเอง ลกัษณะการ
ซ้ือระบุช่ือไมด้อกไมป้ระดบัดว้ยตนเองและประเภทของไมด้อกไมป้ระกบัท่ีซ้ือใชป้ระโยชน์ใน
ชีวีตประจ าวนั/เพื่อความสวยงามระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือไม้ดอกไม้ประดับของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม
ประชาชนให้ความส าคญัอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นพนักงาน 
ดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการส่ง เสริมการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเลือกซ้ือไมด้อกไมป้ระดบัของประชาชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ  และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือไมด้อกไมป้ระดบัของประชาชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ และเห็นวา่ร้านควรมีป้ายแสดงราคาอยา่งชดัเจนและไม่ควรตั้งราคาสินคา้สูงกว่า
ร้านอ่ืน ๆ พนกังานขายควรมีบุคลิกภาพและอธัยาศยัดีและสามารถแนะน าและตอบปัญหาขอ้สงสัย
ต่าง ๆ เก่ียวกับไมด้อกไมป้ระดับ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ร้านผ่านส่ือต่างๆ และมีเอกสาร
แนะน าไมด้อกไมป้ระดบัต่างๆ และบริการจดัส่งไมด้อกไมป้ระดบัในกรณีซ้ือจ านวนมาก 

ธญัญธร  รักษาราษฎร์ (2553) อธิบาย เร่ืองการเลือกใชบ้ริการร้านจดัดอกไมข้อง
ผูบ้ริโภคในเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเลือกใชบ้ริการร้าน
จดัดอกไมข้องผูบ้ริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครโดยศึกษากลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีอยู่
ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage 
of Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สรุปผลการศึกษา
ดงัน้ี 
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1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 21-29 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 
15,000 บาทมีประสอบการณ์การซ้ือดอกไมม้ากกวา่ 5 ปี จ  านวนคร้ังในการใชบ้ริการร้านจดัดอกไม้
ต่อเดือน คือ นานๆ คร้ัง ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการร้านจดัดอกไมเ้วลาเยน็ (17.00-24.00) ในการซ้ือแต่ละ
คร้ังไม่เกิน 300 บาท ใชจ่้ายเงินซ้ือดอกไมป้ระมาณ 1,501-2,000 บาท 

2. ขอ้มูลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านจัดดอกไม้ซ่ึงล าดับความส าคัญสูงสุด 4 
อนัดับแรก คือ ด้านส่ือข่าวสารการส่งเสริมการขาย ด้านวตัถุประสงค์ของการซ้ือดอกไม ้ด้าน
เหตุผลการตดัสินใจเลือกดอกไมแ้ละรูปแบบของดอกไมท่ี้ซ้ือ ซ่ึงเรียงล าดบัดงัน้ี คือ แบบช่อ แบบ
กระเชา้ และแบบแจกนัตามล าดบั 

3. ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านจดั
ดอกไม ้พบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากร มีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นราคาและดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 

4. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางจิตวทิยาท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านจดัดอกไม ้พบวา่ ดา้น
บุคลิกภาพ ทีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นการเรียนและดา้นการรับรู้มีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมาก 

ธเนศ  อาศนะ (2554) อธิบายเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ดอกไมส้ดจดัช่อของลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ดอกไมส้ดจดัช่อของลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 400 
ชุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายตุ  ่ากว่า 25 ปี รองลงมา อายรุะหว่าง 25-35 ปีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาทจากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ดอกไมส้ดจดัช่อของลูกคา้โดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับ ได้แก่ ปัจจยัด้าน
กระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคล ด้านหลกัฐานทางกายภาพ และด้านการจัด
จ าหน่าย ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑด์อกไมส้ดจดัช่อ
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความตรงต่อเวลาในการ
ส่งมอบสินคา้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความความสดของดอกไมปั้จจยัดา้นราคาท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพปัจจัยด้านบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากัน คือ 
พนกังานสามารถให้ขอ้มูลและแนะน าลูกคา้ได ้และความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังาน ปัจจยัดา้น
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หลกัฐานทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การจดัร้านมีบรรยากาศและการตกแต่งร้านท่ีดีปัจจยั
ดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากนั คือ มีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ และร้านท่ีจ าหน่ายไป
มาสะดวก และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการลดราคาสินคา้ 

วรัชญา  จนัทรประภาพร (2552) อธิบายเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือดอกไมป้ระดิษฐ์ของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่การศึกษา พฤติกรรมการซ้ือดอกไมป้ระดิษฐ์ของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือดอกไม้
ประดิษฐข์องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีซ้ือผลิตภณัฑด์อกไมป้ระดิษฐ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ณ แหล่งจ าหน่าย
ผลิตภณัฑด์อกไมป้ระดิษฐ์ 4 แห่ง คือ บา้นถวายเชียงใหม่ไนทบ์าร์ซาร์ ถนนคนเดินท่าแพ และ 
Northern Village (หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน เชียงใหม่ ชั้น 1-2) จ านวน 400 ราย มีการสุ่มตวัอยา่ง
โดยวิธีก าหนดโควตา้ตามจุดจ าหน่าย และท าการเก็บขอ้มูลแบบตามสะดวกไดท้ าการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ยความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ26–30 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
และท าธุรกิจส่วนตวัมีภูมิล าเนาอยู่ในทวีปยุโรป และเอเชีย ส่วนใหญ่มีเหตุผลการซ้ือผลิตภณัฑ์
ดอกไม้ประดิษฐ์ในจังหวัดเชียงใหม่คือ ราคาไม่แพงเม่ือเทียบกับการซ้ือในต่างประเทศมี
วตัถุประสงคก์ารซ้ือเพื่อน าไปใชส่้วนตวัมีการใชป้ระโยชน์จากดอกไมป้ระดิษฐ์โดยการน าไปใช้
ตกแต่งอาคารสถานท่ี/บา้น/ส านกังาน/ร้านคา้/งานแสดงสินคา้ ฯลฯมีประเภทดอกไมป้ระดิษฐท่ี์ช่ืน
ชอบ คือ ดอกไมป้ระดิษฐจ์ากกระดาษสา โดยเป็นผลิตภณัฑป์ระเภทตกแต่งบา้น เช่น ไฟสนามรูป
ดอกไม ้ดอกไมส้ าหรับแขวนตกแต่ง ฯลฯ สถานท่ีไปซ้ือผลิตภณัฑ์ดอกไมป้ระดิษฐ์ คือ ถนนคน
เดินท่าแพ โดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 501 - 1,000 บาทต่อคร้ัง มีปริมาณการซ้ือ เฉล่ีย 6–10 ช้ินต่อ
คร้ัง มีบุคคลท่ีนิยมไปเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ดอกไมป้ระดิษฐ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ร่วมดว้ย คือ เพื่อน 
โดยตวัเองเป็นผูต้ดัสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑด์อกไมป้ระดิษฐ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่
ไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัดอกไมป้ระดิษฐใ์นเชียงใหม่โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาจากเพื่อน/คนรู้จกัแนะน าปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการซ้ือดอกไมป้ระดิษฐ์ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ พบว่า ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นสถานท่ีมีความส าคญั
อยูใ่นระดบัมากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ คุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์ความคงทนอายกุารใชง้านนาน และมีความสมจริงเหมือนธรรมชาติปัจจยัดา้นราคาท่ีมี
ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ การตั้งราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ การต่อรองราคา และ
การมีป้ายแสดงราคาชดัเจนปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ 
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สถานท่ีจ าหน่ายสะดวกในการเดินทาง การตกแต่งสถานท่ีดึงดูดใจ และสถานท่ีจ าหน่ายอยู่ในตวั
เมืองปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือความน่าเช่ือถือ
ของพนกังานขาย และการให้ส่วนลดเงินสดเท่ากนั ความรู้ในตวัผลิตภณัฑข์องพนกังานขาย และ
พนกังานขายสามารถพดูภาษาต่างประเทศได 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวมาสมมติฐานการวิจยัมีดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี1ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัจะให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดของดอกกลว้ยไม้ไทย (ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการตลาด) ต่างกนั 

สมมติฐานท่ี2ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายุต่างกนัจะให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการตลาด) ต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการตลาด) ต่างกนั 

สมมติฐานท่ี4ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะให้ความส าคญัแก่
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย
และการส่งเสริมการตลาด) ต่างกนั 

สมมติฐานท่ี5ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไม้
ไทย (ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุดวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการซ้ือดอก
กลว้ยไมผู้มี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไมส้ถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยการใชเ้งินไป
กบัการซ้ือดอกกลว้ยไมช่้วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไมว้ิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ ต่างกนั 

สมมติฐานท่ี6ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายตุ่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไม้
ไทย (ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุดวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการซ้ือดอก
กล้วยไม้ผู ้มี อิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือดอกกล้วยไม้สถานท่ีการซ้ือดอกกล้วยไม้ไทย 
การใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไมช่้วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไมว้ิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ 
ต่างกนั 

สมมติฐานท่ี7ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกันจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอก
กลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุดวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการ
ซ้ือดอกกลว้ยไมผู้มี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไมส้ถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยการใช้
เงินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไมช่้วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไมว้ิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ ต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี8ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือ
ดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุดวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดใน
การซ้ือดอกกลว้ยไมผู้มี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไมส้ถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย
การใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไมช่้วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไมว้ิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ 
ต่างกนั 
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บทที ่ 3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 

การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือดอกกล้วยไม้ไทยของลูกค้าชาวจีนในคุนหมิงนั้ นได้

พิจารณาถึงระเบียบวิธีการศึกษาประกอบด้วยกรอบแนวคิดของการวิจยัประชากรและการสุ่ม

ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาการเก็บรวบรวมขอ้มูลการจดัการขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลและ

การรายงานผลการศึกษาดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

3.1  กรอบแนวคดิของการวจัิย 

      ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดของการวิจยั 

ความคิดเห็นท่ีลูกคา้มีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ของดอกกลว้ยไมไ้ทย 

1. ผลิตภณัฑ ์

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อาชีพ 

4. รายไดต่้อเดือน 

 

พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ 

1. สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด 

2. วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุดในการซ้ือดอกกลว้ยไม ้

3. ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้

4. สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย 

5. การใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้

6. ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้

7. วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม ้
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3.2  ประชากร 

ประชากรท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ชาวจีนท่ีอาศยัอยู่ในมณฑลยูนนาน เมือง

คุนหมิงและเคยซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยมาก่อน 

เน่ืองจากไม่มีการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของประชาชน

ชาวจีนผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการกาํหนดขนาดตวัอยา่งจากการประมาณค่ากรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ี

แน่นอนโดยใชสู้ตรต่อไปน้ี (อภินนัทจ์นัตะนี, 2549, น. 12 อา้งถึงในตรีนุช ปริเปรม, 2549) ดงัน้ี 

สูตร n = 
p(1−p)z2

e2
 

n แทนจาํนวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

p แทนสดัส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะสุ่มโดยกาํหนด 20% หรือ 0.20 

z แทนความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยักาํหนดไว ้ 95% ซ่ึงเป็นระดบันยัสาํคญัทางสถิติ=0.05 มีค่า

เท่ากบั 1.96 (เช่ือมัน่ 95% หรือผดิพลาด 5%) 

e แทนสดัส่วนในการคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได(้คลาดเคล่ือนได ้5% หรือ = 0.05) 

แทนค่า  n  =
     0.2(1−0.2)(1.96)2

(0.05)2
 

n  =  
 0.2×0.8×3.84

0.0025
 

n  =  
0.6144
0.0025

 

n   246 

ขนาดตวัอยา่งท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั 246 คนเพื่อความเหมาะสมผูว้ิจยัจะใชข้นาด

ตวัอยา่ง เท่ากบั250 คน 

 

3.3 การสุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจยัน้ีใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ(Accidental random sampling) และ

กาํหนดคุณสมบติัของตวัอยา่งไวว้า่ตวัอยา่งเป็นหรือเคยเป็นลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านขายดอกไมแ้ละ

เคยซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยมาก่อน 

 

3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมี

ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามดงัน้ี 

1.  ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ชาว

จีนในคุนหมิงและปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
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2.  นิยามตวัแปรเพื่อสร้างแบบสอบถาม 

3.  สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมกรอบแนวคิด 

4.  นาํแบบสอบถามไปพบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content 

validity) 

5.  นาํแบบสอบถามไปพบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ 

6.  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงสมบูรณ์แลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิง

เน้ือหาแลว้หาค่าความตรงของแบบสอบถาม (Index OfItem Objective Congruence : IOC) 

7.  แปลแบบสอบถามฉบบัภาษาไทยเป็นฉบบัภาษาจีนเพื่อไปเกบ็ขอ้มูลจากตวัอยา่ง 

8.  นําแบบสอบถามท่ีแปลเป็นฉบบัภาษาจีนแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญการเปรียบเทียบ

แบบสอบถามจากฉบบัภาษาไทยตน้ฉบบัวา่เน้ือหาและความหมายตรงกนัหรือไม่ 

9. นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้ไปใชจ้ริงกบัตวัอยา่งท่ีกาํหนดไว ้

โครงสร้างของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 

ส่วนท่ี1แบบสอบถามเก่ียวกับตัวแปรอิสระข้อมูลทั่วไปของผู ้บริโภคแบ่งตาม

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ส่วนท่ี2แบบสอบถามเก่ียวกบัตวัแปรตามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ส่วนท่ี3แบบสอบถามเก่ียวกบัตวัแปรตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไม้

ไทย ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคาดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาดลกัษณะ

คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ีอาศยัแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเพ่ือประกอบการวิจยัจาก 2 แหล่ง 

คือ 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)ทาํโดยการนาํแบบสอบถามไปใหลู้กคา้ชาวจีนท่ีอาศยั

ในมณฑลยนูนานเมืองคุนหมิงกรอกขอ้มูลดว้ยตนเองในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบบงัเอิญ(Accidental random sampling) และกาํหนดคุณสมบติัของตวัอยา่งไวว้่าตวัอยา่งเป็น

หรือเคยเป็นลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านขายดอกไมแ้ละเคยซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยมาก่อน 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือวารสารจุลสาร 

เอกสารและขอ้มูลในระบบอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีคึกษา 

 

 

DPU



36 

3.6 การจัดการข้อมูล 

เ ม่ือได้แจกแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วผู ้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มา

ดาํเนินการดงัน้ี 

1.  การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

2.  การลงรหสั (Coding) นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัตามกาํหนด

ไวล่้วงหนา้สาํหรับประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3. การประมวลผลขอ้มูลขอ้มูลท่ีลงรหสัแลว้นาํมาบนัทึกโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อ

การประมวลผลขอ้มูลซ่ึงใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS)เพื่อวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงอนุมานตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถามจะนาํมาวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive 

Statistics) ดงัน้ี 

1.  ค่าความถ่ีและร้อยละ (Frequency and percentage) เพื่อใชอ้ธิบายความถ่ีและร้อยละ

ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและส่วนท่ี2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม

การซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิง 

2.  ค่าเฉล่ีย (mean) เพื่อใชอ้ธิบายค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามส่วนท่ี3 

ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยในแต่ละดา้น 

3.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใชอ้ธิบายค่าความแปรปรวนของ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามส่วนท่ี3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไม้

ไทยในแต่ละดา้น 

การทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ประกอบดว้ย 

1. การทดสอบสมมติฐานดว้ย T-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศชาย

และเพศหญิงกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยแต่ละดา้น ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2. การทดสอบสมมติฐานดว้ย One-Way ANOVA (F-test)เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกต่างระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน กบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ของดอกกลว้ยไมไ้ทยแต่ละดา้น ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและ

ดา้นการส่งเสริมการตลาดสาํหรับค่านยัสาํคญัทางสถิติใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ีกาํหนดไวท่ี้ 0.05   
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ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยใชม้าตรวดั Rating 

Scale ดงัน้ี 

ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 1 

ระดบัความสาํคญันอ้ย  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 2 

ระดบัความสาํคญัปานกลาง  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 3 

ระดบัความสาํคญัมาก   เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 4 

ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 5 

โดยมีการแปลผลจากค่าเฉล่ียของระดบัความสาํคญัดงัน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   =  
คะแนนสูงสุด–คะแนนตํ่าสุด

จาํนวนชั้น
 

=  
5−1
5

 

=  0.8 

ค่าเฉล่ีย 4.20 – 5.00  หมายถึงระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.40 – 4.19  หมายถึงระดบัความสาํคญัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.60 – 3.39  หมายถึงระดบัความสาํคญัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.80 – 2.59  หมายถึงระดบัความสาํคญันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.79  หมายถึงระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

3. การทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-square เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศอาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน กบัพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของ

ลูกคา้ชาวจีน 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับงานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของ
ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิง ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้ านวน 250 ชุด  
มาท าการวิเคราะห์โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่ง 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของตวัอยา่ง 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอก

กลว้ยไมไ้ทย 
ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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4.1  ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง 
จากตารางท่ี 4.1 ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 250 ราย มีลกัษณะส่วน

บุคคลดงัน้ี ตวัอย่างเป็นเพศชายนอ้ยกว่าเพศหญิง  สัดส่วนเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 46.0 และ  
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.0 

 
ตารางที่ 4.1  ความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

 
  

ชาย 
 

115 46.00 
หญิง 

 
135 54.00 

รวม 
 

250 100 
2. อาย ุ

 
  

 ไม่เกิน 25 ปี 16 6.40 
26 – 35  ปี 55 22.00 
36 – 45  ปี 74 29.60 
46 – 55  ปี 63 25.20 
56  ปีข้ึนไป 42 16.80 

รวม 250 100 
3.ระดบัการศึกษา   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 31 12.40 
ปริญญาตรี 133 53.20 
สูงกวา่ปริญญาตรี 86 34.40 
                           รวม 250 100 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. อาชีพ 
รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 
แม่บา้น/วา่งงาน 

   นกัเรียน /นกัศึกษา 
                         รวม 

29 
91 

104 
19 
7 

250 

11.60 
36.40 
41.60 
7.60 
2.80 
100 

 
 
 

 

5. รายไดต่้อเดือน 
   ไม่เกิน 2,000 หยวน 12 4.80 

2,001 –4,000 หยวน 79 31.60 
4,001 – 6,000 หยวน 96 38.40 
6,001 – 8,000 หยวน 42 16.80 
8,001 หยวนข้ึนไป 

 
21 8.40 

รวม 
 

250 100 
6. สถานภาพ 

   โสด 
 

54 21.60 
สมรส 

 
171 68.40 

หยา่ร้าง /ม่าย / แยกกนัอยู ่ 25 10.00 
รวม 250 100 

รวม  250 100 
 

จากตารางท่ี 4.1 ช่วงอายขุองตวัอยา่ง อายรุะหว่าง 36 – 45 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
29.6 รองลงมาคือ ช่วงอายรุะหวา่ง 46 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.2 ช่วงอายรุะหว่าง 26 - 35 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 22.0 ช่วงอาย ุ56 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 16.8 ช่วงอายไุม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.4 

ระดับการศึกษาของตวัอย่าง ผูท่ี้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 53.2 รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 34.4 และส่วนท่ีจบ
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีเพียงร้อยละ 12.4 ตามล าดบั 
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อาชีพของตวัอยา่ง ผูท่ี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั / คา้ขายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
41.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 36.4 และผูท่ี้ประกอบอาชีพรับ
ราชการ /รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 11.6 ผูท่ี้ประกอบอาชีพแม่บา้น/วา่งงาน คิดเป็นร้อยละ 7.6 และ
ผูท่ี้ประกอบอาชีพนกัเรียน /นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.8 

รายไดต่้อเดือนของตวัอยา่ง ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน 4,001 – 6,000 หยวนมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 38.4 รองลงมาคือ ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน 2,001 –4,000 หยวน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ผูท่ี้มีรายได้
ต่อเดือน 6,001 – 8,000 หยวน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน 8,001 หยวนข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 8.4 และ ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 2,000 หยวน คิดเป็นร้อยละ 4.8  

สถานภาพของตวัอยา่ง ผูท่ี้สมรสมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.4 รองลงมาคือ ผูท่ี้โสด คิด
เป็นร้อยละ 21.6 และผูท่ี้หยา่ร้าง /ม่าย / แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดบั 
 
4.2  ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือดอกกล้วยไม้ไทยของตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4.2  ความถ่ีและร้อยละของสายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด 
 

 
จากตารางท่ี 4.2 ตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือสายพนัธ์ Cattleya มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

22.4 รองลงมาคือ สายพนัธ์ Phalaenopsis คิดเป็นร้อยละ 18.0 สายพนัธ์ Vanda คิดเป็นร้อยละ 16.4 

สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
Dendrobium  23 9.20 
Vanda  

 
 41 16.40 

Ascocenda    20 8.00 
Oncidium 

 
 28 11.20 

Cattleya    56 22.40 
Mokara 

 
 21 8.40 

Aranda 
 

 14 5.60 
Phalaenopsis    45 18.00 
อ่ืนๆ เช่น  Cymbidiumhyridus 

 
2 0.80 

รวม 250              100 
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สายพนัธ์ Oncidium คิดเป็นร้อยละ 11.2 สายพนัธ์ Dendrobium คิดเป็นร้อยละ 9.2 สายพนัธ์ 
Mokara คิดเป็นร้อยละ 8.4 สายพนัธ์ Ascocenda คิดเป็นร้อยละ 8.0 สายพนัธ์ Aranda คิดเป็นร้อยละ 
5.6 และ อ่ืนๆ คือสายพนัธ์ Cymbidiumhyridus คิดเป็นร้อยละ 0.8 

 
ตารางที่ 4.3  ความถ่ีและร้อยละของวตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกกลว้ยไม.้ 
 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกกลว้ยไมเ้ป็นของ

ฝาก จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อน าไปใชส่้วนตวั 80 32.00 

เพื่อการคา้ 67 26.80 

เพื่อเยีย่มคนป่วย /เพื่อเยีย่มญาติ 25 10.00 

เพื่อประดบัในงานต่างๆ 34 13.60 

อ่ืนๆ 44 17.60 
รวม 250 100 

 
จากตารางท่ี 4.3 ตวัอยา่งลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกกลว้ยไม ้

เพื่อเป็นของฝากมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ เพื่อน าไปใชส่้วนตวั คิดเป็นร้อยละ 26.8 
ส่วนท่ีเพื่อประดบัในงานต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 17.6 เพื่อเยี่ยมคนป่วย/เพื่อเยี่ยมญาติ คิดเป็นร้อยละ
13.6 และเพื่อการคา้ คิดเป็นร้อยละ 10.0 
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ตารางที่ 4.4  ความถ่ีและร้อยละของผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้
 

ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจ 
ซ้ือดอกกลว้ยไม ้

จ านวน (คน) ร้อยละ 

 
              

ตวัเอง 
 

 79 31.60 
เพื่อน 

 
 68 27.20 

คนในครอบครัว 58 23.20 
พนกังานขาย 26 10.40 
คู่รัก 13 5.20 
อ่ืนๆ  (เจา้นาย และอาจารย)์  6 2.40 
รวม 250 100 

 
จากตารางท่ี 4.4 ตวัอยา่งมีความเห็นว่า ตวัเองเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอก

กลว้ยไมม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.6 รองลงมาคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 27.2 และคนในครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 23.2 พนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 10.4 คู่รัก คิดเป็นร้อยละ 5.2 และ อ่ืนๆ คือ เจา้นาย
และอาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 2.4 
 
ตารางที่ 4.5  ความถ่ีและร้อยละของสถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย 
 

สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย จ านวน (คน) ร้อยละ 
ร้านขายดอกไม ้ 108 43.20 

ร้านขายสินคา้ไทย 
 

27 10.80 

หา้งสรรพสินคา้ 
 

35 14.00 

ทางเวบ็ไซต ์
 

68 27.20 

อ่ืนๆ (ร้านขายของขวญั) 
 

12 4.8 
รวม 250 100 
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จากตารางท่ี 4.5 ตวัอยา่งซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยจากร้านขายดอกไมม้ากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 43.2 รองลงมาคือ ซ้ือทางเวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 27.2 ซ้ือท่ีหา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 
14.0 ซ้ือท่ีร้านขายสินคา้ไทย คิดเป็นร้อยละ 10.8 และอ่ืนๆ คือ ร้านขายของขวญั คิดเป็นร้อยละ 4.8 

 
ตารางที่ 4.6  ความถ่ีและร้อยละของการใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้
 

การใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โดยเฉล่ียแต่ละคร้ัง 

  ไม่เกิน 50 หยวน 38 15.20 
51-200 หยวน 

 
116 46.40 

201-350 หยวน 69 27.60 
มากกวา่ 350 หยวน 

 
27 10.80 

รวม 250 100 

 
จากตารางท่ี 4.6 ตวัอยา่งส่วนใหญ่การใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไมโ้ดยเฉล่ียคร้ังละ 

51-200 หยวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.4 รองลงมาคือ ใชเ้งิน 201-350 หยวน คิดเป็นร้อย27.6 ไม่
27.6 ไม่เกิน 50 หยวน คิดเป็นร้อยละ 15.2 กลุ่มตวัอย่างจ านวนน้อยใช้เงิน มากกว่า 350 หยวน  
คิดเป็นร้อยละ 10.8 
 
ตารางที่ 4.7  ความถ่ีและร้อยละของช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้
 

ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
วนัเทศกาล 121 48.40 
วนัหยดุสุดสัปดาห์ 

 
 43 17.20 

วนัระหวา่งสปัดาห์ 22 8.80 
วนัส าคญั 64 25.60 
อ่ืนๆ   0 0 

รวม 250 100 
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จากตารางท่ี  4.7 ตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือดอกกลว้ยไมใ้นช่วงเวลาวนัเทศกาลมากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 48.4 รองลงมาคือ ซ้ือในวนัส าคญั คิดเป็นร้อยละ 25.6  ซ้ือในวนัหยุดสุดสัปดาห์ 
คิดเป็นร้อยละ 17.2 และ ซ้ือในวนัระหวา่งสปัดาห์  คิดเป็นร้อยละ 8.8  
 
ตารางที่ 4.8  ความถ่ีและร้อยละของวิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม ้
 

วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ยตนเอง 44 17.60 
โทรไปสัง่ซ้ือท่ีร้านดอกไม ้

  
63 25.20 

แฟกซ์ไปสัง่ซ้ือท่ีร้านดอกไม ้ 72 28.80 
สัง่ซ้ือจากทางอินเตอร์เน็ต 

 
70 28.00 

ฝากเพื่อนซ้ือ 
 

1 0.40 
อ่ืนๆ   0 0 

รวม 250 100 

 
จากตารางท่ี 4.8 ตวัอยา่งสัง่ซ้ือดอกกลว้ยไมผ้า่นส่ือ (แฟกซ์ อินเตอร์เน็ต และโทรศพัท)์ 

เป็นส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 83 (28.8 + 28.0 + 25.2=83 ) รองลงมา คือ ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ย
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 17.6 และ ฝากเพื่อนซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 0.4 
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4.3  ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ระดับความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมการตลาดของดอกกล้วยไม้ไทย 
 
ตารางที่ 4.9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไม้
ไทยดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ดา้นผลิตภณัฑ ์  S.D. ระดบัความส าคญั อนัดบั 

1. สีของดอกไมมี้ใหเ้ลือกมาก 4.02 0.77 มาก 4 
เช่นสีชมพ ูสีม่วง สีผสม 

      2. ความแปลกใหม่ของพนัธ์ 4.24 0.74 มากท่ีสุด 1 
กลว้ยไม ้

       3. การบรรจุหีบห่อของกลว้ยไม ้ 3.95 0.76 มาก 5 
4. ดอกกลว้ยไมมี้ความสดใหม่ 4.16 0.76 มาก 2 
5. มีความหลากหลายของพนัธ์ 4.04 0.76 มาก 3 
ของกลว้ยไม ้

      รวม 4.08 0.76 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.9 ตวัอยา่งให้ระดบัความส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอก

กลว้ยไมไ้ทยดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.08 และ S.D. = 0.76) เม่ือวิเคราะห์
เป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความส าคญัในระดบัมากเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2 ความแปลกใหม่ของ
พันธ์กล้วยไม้ มีระดับความส าคัญในระดับมากท่ีสุด  เ รียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดัง น้ี  
1) ความแปลกใหม่ของพนัธ์กลว้ยไม ้ 2) ดอกกลว้ยไมมี้ความสดใหม่ 3) มีความหลากหลายของ
พนัธ์ของกลว้ยไม ้4) สีของดอกไมมี้ใหเ้ลือกมาก เช่น สีชมพ ูสีม่วง สีผสม 5) การบรรจุหีบห่อของ
กลว้ยไม ้
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ตารางที่ 4.10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอก
กลว้ยไมไ้ทยดา้นราคา 
 

ดา้นราคา  S.D. ระดบัความส าคญั อนัดบั 

1. การตั้งราคาเหมาะสม 
 

3.93 0.75 มาก 2 
กบัคุณภาพ 

       2. สามารถช าระเงินค่าสินคา้ผา่น
บตัรเครดิต โดยไม่คิดเงินเพิม่ 3.95 0.85 มาก 1 
3. ความคุม้ค่าของราคาขายเม่ือ 3.67 0.74 มาก 4 
เปรียบเทียบกบัดอกไมช้นิดอ่ืน 

     4. การแสดงป้ายราคาท่ีชดัเจน 3.84 0.75 มาก 3 
รวม 3.85 0.77 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.10 ตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอก

กลว้ยไมไ้ทยดา้นราคา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.85 และ S.D. = 0.77) เม่ือวิเคราะห์เป็น
รายขอ้ พบว่า มีระดบัความส าคญัในระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี  
1) สามารถช าระเงินค่าสินคา้ผา่นบตัรเครดิต โดยไม่คิดเงินเพิ่ม 2) การตั้งราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
3) การแสดงป้ายราคาท่ีชดัเจน 4) ความคุม้ค่าของราคาขายเม่ือเปรียบเทียบกบัดอกไมช้นิดอ่ืน 
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ตารางที่ 4.11  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอก
กลว้ยไมไ้ทยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  S.D. ระดบัความส าคญั อนัดบั 

1. สถานท่ีจ าหน่ายสะดวกใน 3.88 0.81 มาก 
 

4 
การเดินทาง 

     
  

2. ท่ีตั้งร้านอยูใ่นแหล่งการซ้ือ 4.03 0.77 มาก 
 

3 
ดอกไม ้

      
  

3. สถานท่ีจ าหน่ายมีท่ีจอดรถ 3.87 0.77 มาก 
 

5 
สะดวกสบาย 

     
  

4. สามารถโทรศพัท/์ แฟกซ ์ 4.12 0.75 มาก 
 

1 
เพื่อการสัง่ซ้ือได ้

     
  

5. ขายผา่นเวบ็ไซด ์
 

4.10 0.77 มาก 
 

2 
เช่น Alibaba , Taobao  เป็นตน้ 

  
  

 
  

รวม 4.00 0.77        มาก 

 
จากตารางท่ี 4.11 ตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอก

กลว้ยไมไ้ทยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.0 และ S.D.  
= 0.77) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความส าคญัในระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัจากมาก
ไปนอ้ยไดด้งัน้ี 1) สามารถโทรศพัท/์ แฟกซ์ เพื่อการสั่งซ้ือได ้ 2) ขายผา่นเวบ็ไซด ์ เช่น Alibaba , 
Taobao เป็นตน้ 3) ท่ีตั้งร้านอยูใ่นแหล่งการซ้ือดอกไม ้ 4) สถานท่ีจ าหน่ายสะดวกในการเดินทาง  
5) สถานท่ีจ าหน่ายมีท่ีจอดรถสะดวกสบาย 
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ตารางที่ 4.12  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอก
กลว้ยไมไ้ทยดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด   S.D. ระดบัความส าคญั อนัดบั 

1. การใหส่้วนลดเงินสด 
 

4.08 0.78 มาก 3 
2. จดัดอกไมใ้หฟ้รี 4.09 0.78 มาก 2 
3. แถมดอกกลว้ยไมใ้หฟ้รี 

 
4.07 0.80 มาก 4 

4. การจดัดอกกลว้ยไมโ้ชวห์นา้ร้าน 3.88 0.72 มาก 7 
5. การประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เน็ต 3.96 0.81 มาก 5 
6. การโฆษณาทางนิตยสาร 4.07 0.78 มาก 4 
7. พนกังานขายสอนจดัดอกไมใ้หฟ้รี 3.94 0.82 มาก 6 
8. การบริการส่งดอกไมถึ้งบา้น 4.23 0.67 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.04 0.77                มาก 

 
จากตารางท่ี 4.12 ตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย
ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.04 และ S.D. = 0.77) เม่ือวิเคราะห์
เป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัความส าคญัในระดบัมากเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 8 การบริการส่งดอกไมถึ้ง
บา้น มีระดบัความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 1) การบริการส่ง
ดอกไมถึ้งบา้น 2) จดัดอกไมใ้หฟ้รี 3) การใหส่้วนลดเงินสด 4) การโฆษณาทางนิตยสารและแถม
ดอกกลว้ยไมใ้หฟ้รี 5) การประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เน็ต 6) พนกังานขายสอนจดัดอกไมใ้หฟ้รี  
7) การจดัดอกกลว้ยไมโ้ชวห์นา้ร้าน 
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ตารางที่ 4.13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอก
กลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ชาวจีนโดยภาพรวม 
 

ภาพรวม   S.D. ระดบั
ความส าคญั 

 อนัดบั 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.08 0.76 มาก   1 
2. ดา้นราคา 3.85 0.77 มาก   4 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.00 0.77 มาก   3 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.04 0.77 มาก   2 

รวม 3.99 0.77 มาก     
 

จากตารางท่ี 4.13 ตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอก
กลว้ยไมไ้ทย ในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก (  =3.99 และ S.D. =0.77) เม่ือวิเคราะห์เป็นราย
ดา้น พบว่า ลูกคา้มีระดบัความส าคญัในระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี  
1) ดา้นผลิตภณัฑ ์2) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4) ดา้นราคา 
 
4.4  ตอนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัจะให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการตลาด) ต่างกนั 

H0: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัจะให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาด)ไม่ต่างกนั 

Ha: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัจะให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาด) ต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ย Independent sample t-test ณ ระดบั
นยัส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัจะใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยทุกดา้น (ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการตลาด) ไม่ต่างกนั 
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ตารางที ่4.14  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
 

 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

 

เพศ t P-value 
 

ชาย (n=115) หญิง(n=135) 

 S.D.  S.D. 

1. ผลิตภณัฑ ์ 4.07 0.36 4.09 0.34 -0.323 0.747 
2. ราคา 3.85 0.41 3.84 0.41 0.261 0.794 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.99 0.38 4.00 0.37 -0.279 0.780 
4. การส่งเสริมการตลาด 4.06 0.31 4.03 0.31 0.790 0.430 

 
สมมติฐานท่ี 2: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายตุ่างกนัจะให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการตลาด) ต่างกนั 

H0: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายุต่างกันจะให้ความส าคญัแก่ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาด) ไม่ต่างกนั 

Ha: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายุต่างกันจะให้ความส าคญัแก่ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาด) ต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.15 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ย One Way ANOVA (F-test) ณ ระดบั
นยัส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายตุ่างกนัจะใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย ดา้น ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดไม่
ต่างกนั   

นอกจากน้ียงัพบว่า ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายุต่างกนัจะให้ความส าคญัแก่ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นผลิตภณัฑต่์างกนั ซ่ึงจากการทดสอบรายคู่ดว้ย
วิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher's least significant difference (LSD) procedure) (ตาราง 4.16) พบว่า 
กลุ่มลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีช่วงอาย ุ 36 – 45 ปี ใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ของดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นผลิตภณัฑ ์มากกว่ากลุ่มลูกคา้ช่วงอายไุม่เกิน 35 ปีและกลุ่มลูกคา้ช่วงอาย ุ
56 ปีข้ึนไป 
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ตารางที ่4.15  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
 

ปัจจยัส่วน
ประสม
การตลาด 

อาย ุ F P-value 
ไม่เกิน 35 ปี 
(n=71) 

36 – 45 ปี 
(n=74) 

46 - 55 ปี 
(n=63) 

56 ปี ข้ึนไป 
(n=42) 

  

  S.D   S.D   S.D  S.D   

1.ผลิตภณัฑ ์ 4.02 0.36 4.18 0.32 4.07 0.37 4.03 0.34 2.931 0.034 
2. ราคา 3.81 0.44 3.86 0.38 3.82 0.42 3.93 0.39 0.887 0.448 
3. ช่อง
ทางการจดั
จ าหน่าย 

3.98 0.41 4.01 0.34 3.98 0.37 4.02 0.36 0.192 0.902 

4. การ
ส่งเสริม
การตลาด 

4.03 0.31 4.07 0.27 4.00 0.33 4.07 0.32 0.811 0.489 

 
หมายเหตุ.  ระดบันยัส าคญั 0.05 
  เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งในกลุ่มท่ีมีอายไุม่เกิน 25 ปีและ 26 - 35 ปี มีจ านวนนอ้ย  
จึงไดจ้ดักลุ่มใหม่โดยรวมอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายไุม่เกิน35 ปี 

 

ตารางที ่4.16  ผลการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher's LSD procedure) 
 

ปัจจยัส่วน
ประสม
การตลาดของ
ดอกกลว้ยไม้
ไทย 

อาย ุ ไม่เกิน 35 ปี 36 – 45 ปี 46 - 55 ปี 56 ปี ข้ึนไป 

ดา้นผลิตภณัฑ ์  ไม่เกิน35 ปี 0.156   0.147 
 36 – 45 ปี 
  46 - 55 ปี 
56 ปี ข้ึนไป 

 
หมายเหตุ. ระดบันยัส าคญั 0 .05   
 ค่า Mean Differences 
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สมมติฐานท่ี 3: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการตลาด) ต่างกนั 

H0: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาด) ไม่ต่างกนั 

Ha: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาด) ต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ย One Way ANOVA (F-test) ณ ระดบั
นยัส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยทุกดา้น (ดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด) ต่างกนั ซ่ึงจากการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher's least 
significant difference (LSD) procedure) (ตาราง 4.18) พบว่า ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายและประกอบอาชีพ อ่ืนๆ (เช่น รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   แม่บา้น/ ว่างงาน
และนักเรียน/นกัศึกษา) ให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้น
ผลิตภณัฑม์ากกว่าลูกคา้ท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษทั ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีประกอบอาชีพ 
อ่ืนๆ (เช่น รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ แม่บา้น/ว่างงานและนกัเรียน/นกัศึกษา) ให้ความส าคญัแก่ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นราคามากกว่ากลุ่มลูกคา้ท่ีประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัและประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีประกอบอาชีพ อ่ืนๆ (เช่น 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ แม่บา้น/วา่งงานและนกัเรียน/นกัศึกษา)ใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกวา่ลูกคา้ท่ีประกอบอาชีพพนกังาน
บริษัท ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีประกอบอาชีพ อ่ืนๆ (เช่น รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ แม่บ้าน/ 
วา่งงานและนกัเรียน/นกัศึกษา) ใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มากกว่าลูกคา้ท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัและประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั/คา้ขาย 
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ตารางที ่4.17  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 
 

 
อาชีพ F P-value 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

พนกังาน
บริษทั 

ธุรกิจส่วนตวั 
/คา้ขาย 

อ่ืนๆ   

 

(n=91) (n=104) (n=55)   
  S.D   S.D   S.D  

1. ผลิตภณัฑ ์ 4.01 0.35 4.12 0.35 4.12 0.34 3.090 0.047 
2. ราคา 3.79 0.42 3.82 0.38 3.99 0.43 4.326 0.014 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.92 0.38 4.02 0.36 4.08 0.37 4.481 0.032 
4. การส่งเสริมการตลาด 3.98 0.30 4.02 0.30 4.17 0.29 7.280 0.001 

 
หมายเหตุ. ระดบันยัส าคญั 0.05 
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  แม่บา้น/ว่างงาน 
และ นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวนน้อย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
แม่บา้น/ ว่างงาน และ นกัเรียน/นกัศึกษา ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “อ่ืนๆ (รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ   แม่บา้น/ วา่งงานและนกัเรียน/นกัศึกษา)” 
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ตารางที ่4.18  ผลการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher's LSD procedure) 
 
ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดของดอก
กลว้ยไมไ้ทย 

อาชีพ พนกังานบริษทั ธุรกิจส่วนตวั 
/ คา้ขาย 

อ่ืนๆ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ พนกังานบริษทั  
0.112 
0.115 

  
ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 
อ่ืนๆ 

ดา้นราคา พนกังานบริษทั  
 

0.195 

 
 

0.164 

 
ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 
อ่ืนๆ 

ดา้นช่องทางการจดั 
จ าหน่าย 

พนกังานบริษทั  
 

0.157 

  
ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 
อ่ืนๆ 

ดา้นการส่งเสริม 
การตลาด 

พนกังานบริษทั  
 

0.191 

 
 

0.150 

 
ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 
อ่ืนๆ 

 
หมายเหตุ. ระดบันยัส าคญั 0.05   
  ค่า Mean Differences 
 

สมมติฐานท่ี 4: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะใหค้วามส าคญัแก่
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย
และการส่งเสริมการตลาด) ต่างกนั 

H0: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการตลาด) ไม่ต่างกนั 

Ha: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการตลาด) ต่างกนั 
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จากตารางท่ี 4.19 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ย One Way ANOVA (F-test) ณ ระดบั
นยัส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้น ผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่ต่างกนั  

นอกจากน้ีย ังพบว่า ลูกค้าชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกันจะให้
ความส าคญัแก่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของดอกกล้วยไม้ไทยด้าน ราคาและการส่งเสริม
การตลาดต่างกนั ซ่ึงจากการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher's least significant 
difference (LSD) procedure) (ตาราง 4.20) พบว่า ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 
4,000 หยวนให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นราคามากกว่า
ลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 4,001 – 6,000 หยวน และลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 6,001 หยวนข้ึนไป 
นอกจากน้ีลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 4,000 หยวนให้ความส าคญัแก่ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกว่าลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อ
เดือน 4,001 – 6,000 หยวน และลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 6,001 หยวนข้ึนไป 
 
ตารางที่ 4.19  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี  4  
 

 

หมายเหตุ. ระดบันยัส าคญั 0.05 
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ ไม่เกิน 2,000 หยวนและ 8,001 หยวนข้ึน
ไป  มีจ านวนนอ้ย  ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม ไม่เกิน 2,000  หยวนและ 2,001 – 4,000 หยวน ไว้

ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด 

รายไดต่้อเดือน F P-value 
ไม่เกิน 4,000 4,001 – 6,000 6,001 หยวนข้ึน   
หยวน(n=91) หยวน(n=96) ไป(n=63)   

  S.D   S.D   S.D  

1. ผลิตภณัฑ ์ 4.09 0.34 4.04 0.36 4.13 0.34 1.179 0.309 
2. ราคา 3.96 0.43 3.77 0.38 3.80 0.39 5.890 0.003 
3. ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.05 0.33 3.95 0.40 3.99 0.37 1.702 0.184 

4. การส่งเสริม
การตลาด 

4.12 0.31 3.99 0.30 4.01 0.31 4.730 0.010 
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ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “ไม่เกิน 4,000 หยวน”และรวม  6,001 – 8,000 หยวนและ 8,001 
หยวนข้ึนไปไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “6,001 หยวนข้ึนไป” 
 
ตารางที ่4.20  ผลการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher's LSD procedure) 
 
ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดของดอก
กลว้ยไมไ้ทย 

รายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 
4,000 หยวน 

4,001 – 6,000 
หยวน 

6,001 หยวน
ข้ึนไป 

ดา้นราคา  ไม่เกิน 4,000 หยวน  
 

0.191 
 
 

0.164 
4,001 – 6,000 หยวน 

6,001 หยวนข้ึนไป 

ดา้นการส่งเสริม 
การตลาด 

ไม่เกิน 4,000 หยวน  0.129 0.110 
4,001 – 6,000 หยวน 

6,001 หยวนข้ึนไป 

 

หมายเหตุ. ระดบันยัส าคญั 0.05 
  ค่า Mean Differences 
 

สมมติฐานท่ี 5: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอก
กลว้ยไมไ้ทย(ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการ
ซ้ือดอกกลว้ยไม ้ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย การ
ใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้
ต่างกนั 

H0: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย
(ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการซ้ือดอก
กลว้ยไม ้ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้ สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย การใชเ้งิน
ไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ ไม่ต่างกนั 

Ha: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย
(ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการซ้ือดอก
กลว้ยไม ้ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้ สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย การใชเ้งิน
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ไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.21  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นสายพนัธ์ดอก
กลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุดจ าแนกตามเพศ) 
 

 
หมายเหตุ. เน่ืองจากจ านวนตวัอย่างท่ีเลือกตอบขอ้ Dendrobium  Vanda Ascocenda Mokara 
และ Aranda มีจ  านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม Dendrobium  Mokara และ Aranda ไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า  “อ่ืนๆ ( Dendrobium  Mokara และ Aranda) ” และ รวมสายพนัธ์ท่ี
ใกลเ้คียงกนั ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่ “Vanda และ Ascocenda” 

 
จากตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 

ลูกค้าชาวจีนในคุนหมิง ท่ี มี เพศต่างกันจะซ้ือดอกกล้วยไม้ไทย ท่ี มีสายพันธ์ไ ม่ ต่างกัน 

 
เพศ 

 
2 P-value 

สายพนัธ์ดอกกลว้ยไม ้ ชาย (n=115) หญิง(n=135) 
ไทยท่ีขายดีท่ีสุด จ านวน จ านวน  

 
(ร้อยละ) (ร้อยละ)  

Vanda และ Ascocenda 23 38 6.006 0.199 

 
(20.00) (28.10)  

Oncidium 17 11  
  (14.80) (8.10)  
Cattleya   22 34  
  (19.10) (25.20)  
Phalaenopsis  23 22  
  (20.00) (16.30)  
อ่ืนๆ( Dendrobium  
Mokara และ Aranda) 

30 
(26.10) 

30 
(22.20) 

 

รวม 115 135  
  (100) (100)  
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ตารางที่ 4.22  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นวตัถุประสงค์
ในการซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามเพศ) 
 

 
หมายเหตุ. เน่ืองจากจ านวนตวัอย่างท่ีเลือกตอบขอ้ เพื่อการคา้และเพื่อเยี่ยมคนป่วย/เพื่อเยี่ยม
ญาติ มีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม เพื่อการคา้และเพื่อเยีย่มคนป่วย/เพื่อเยีย่มญาติ  ไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “อ่ืนๆ (เพื่อการคา้และเพื่อเยีย่มคนป่วย/เพื่อเยีย่มญาติ) ”  

 
จากตารางท่ี 4.22 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 

ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยไม่ต่างกนั 
 
 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ
ดอกกลว้ยไม ้

เพศ 
 

2 P-value 
ชาย (n=115) หญิง(n=135) 
จ านวน จ านวน  

(ร้อยละ) (ร้อยละ)  
เป็นของฝาก 36 44 1.044 0.791 
 (31.30) (32.60)  
เพื่อน าไปใชส่้วนตวั 31 36  
 (27.00) (26.70)  
เพื่อประดบัในงานต่างๆ 23 

(20.00) 
21 

(15.60) 
 

 
  

 
อ่ืนๆ (เพื่อการคา้และเพื่อ
เยีย่มคนป่วย/เพื่อเยีย่ม
ญาติ) 

25 
(21.70) 

34 
(25.20) 

 

 
 

คนป่วย/เพื่อเยีย่มญาติ) 115  
(100) 

135  
(100) 

 

รวม 115 135  

 
(100) (100)  

DPU



60 

ตารางที่ 4.23  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นผูมี้อิทธิพลใน
การตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามเพศ) 
 
ผูมี้อิทธิพลใน เพศ 2 P-value 
การตดัสินใจซ้ือ ชาย (n=115) หญิง(n=135)   
ดอดกลว้ยไม ้ จ านวน จ านวน   

 
(ร้อยละ) (ร้อยละ)   

ตวัเอง 35 44 5.768 0.123 

 
(30.40) (32.60)   

เพื่อน และคู่รัก 31 50   

 
(27.00) (37.00)   

คนในครอบครัว 34 24   

 
(29.60) (17.80)   

พนกังานขาย และอ่ืนๆ 15 17   

 
(13.00) (12.60)   

รวม 115 135   

 
(100) (100)   

 
หมายเหตุ.  เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ คู่รัก และ อ่ืนๆ มีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่ม
ใหม่โดยรวม เพื่อนและคู่รัก ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “เพื่อนและคู่รัก ” และรวม พนกังาน
ขาย และอ่ืนๆ ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “พนกังานขายและอ่ืนๆ” 

 
จากตารางท่ี 4.23 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 

ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัมีผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ม่ต่างกนั 
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ตารางที่ 4.24  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นสถานท่ีการ
ซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยจ าแนกตามเพศ) 
 

 
หมายเหตุ.  เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ ร้านขายสินคา้ไทยและหา้งสรรพสินคา้ มี
จ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม ร้านขายสินคา้ไทยและหา้งสรรพสินคา้ ไวด้ว้ยกนัภายใต้
กลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “อ่ืนๆ(ร้านขายสินคา้ไทยและหา้งสรรพสินคา้)”  

 
จากตารางท่ี 4.24  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 

ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัจะซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยจากสถานท่ีไม่ต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานท่ีการซ้ือดอก 

กลว้ยไมไ้ทย 
 

เพศ 2 P-value 
ชาย (n=115) หญิง(n=135)  
จ านวน จ านวน  

(ร้อยละ) (ร้อยละ)  
ร้านขายดอกไม ้ 52 56 0.734 0.693 
  (45.20) (41.50)  
ทางเวบ็ไซต ์ 32 36  
  (27.80) (26.70)  
อ่ืนๆ(ร้านขายสินคา้ไทย  
และหา้งสรรพสินคา้) 

31 
(27.00) 

43 
(31.90) 

 

   
 

รวม 115 135  
  (100) (100)  
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ตารางที่ 4.25  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นการใชเ้งินไป
กบัการซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามเพศ) 
 
การใชเ้งินไปกบัการซ้ือ เพศ 2 P-value 
ดอกกลว้ยไมโ้ดยเฉล่ีย ชาย (n=115) หญิง(n=135)  

แต่ละคร้ัง จ านวน จ านวน  

 
(ร้อยละ) (ร้อยละ)  

ไม่เกิน 50 หยวน 17 21 3.959 0.266 
  (14.80) (15.60)  
51-200 หยวน 47 69  
  (40.90) (51.10)  
201-350 หยวน 35 34  
  (30.40) (25.20)  
มากกวา่ 350 หยวน 16 11  
  (13.90) (8.10)  
รวม 115 135  
  (100) (100)   

 
จากตารางท่ี 4.25  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05  

พบวา่ ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัจะใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ม่ต่างกนั 
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ตารางที่ 4.26  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นช่วงเวลาการ
ซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามเพศ) 
 

 
หมายเหตุ.  เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ วนัหยดุสุดสัปดาห์และวนัระหว่างสัปดาห์มี
จ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม วนัหยดุสุดสัปดาห์และวนัระหว่างสัปดาห์ ไวด้ว้ยกนั
ภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “อ่ืนๆ(วนัหยดุสุดสปัดาห์และวนัระหวา่งสปัดาห์)”  

 
จากตารางท่ี 4.26  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า

ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัจะซ้ือดอกกลว้ยไมใ้นช่วงเวลาไม่ต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เพศ 2 P-value 
ช่วงเวลาการซ้ือดอก ชาย (n=115) หญิง(n=135)   

กลว้ยไม ้ จ านวน จ านวน   

 
(ร้อยละ) (ร้อยละ)   

วนัเทศกาล 57 64 0.303 0.859 
  (49.60) (47.40)   
วนัส าคญั 30 34   
  (26.10) (25.20)   
อ่ืนๆ(วนัหยดุสุดสัปดาห์ 
และวนัระหวา่งสปัดาห์) 

            28 
(24.30) 

37 
(27.40) 

  

รวม 115 135   
  (100) (100)   
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ตารางที่ 4.27  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 ( พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นวิธีท่ีใชใ้น
การซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามเพศ) 
 

 

หมายเหตุ.  เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ยตนเองและฝากเพื่อน
ซ้ือมีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ยตนเองและฝากเพื่อนซ้ือ ไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “อ่ืนๆ (ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ยตนเองและฝากเพื่อนซ้ือ)”  

 
จากตารางท่ี 4.27   ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 

พบวา่ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัมีวิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ม่ต่างกนั 
 
 
 
 
 

  เพศ 2 P-value 

วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม ้
ชาย 

(n=115) 
หญิง

(n=135) 

 
จ านวน จ านวน  

 
(ร้อยละ) (ร้อยละ)  

โทรไปสัง่ซ้ือท่ีร้านดอกไม ้ 28 35 1.187 0.756 
  (24.30) (25.90) 
แฟกซ์ไปสัง่ซ้ือท่ีร้านดอกไม ้ 31 41  
  (27.00) (30.40)  
สัง่ซ้ือจากทางอินเตอร์เน็ต 36 34  
  (31.30) (25.20)  
อ่ืนๆ( ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ย
ตนเองและฝากเพื่อนซ้ือ) 

20 
(17.40) 

25 
(18.50) 

 

รวม 115 135  
  (100) (100)  
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สมมติฐานท่ี 6: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายุต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอก
กลว้ยไมไ้ทย(ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการ
ซ้ือดอกกลว้ยไม ้ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย การ
ใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้  ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้  วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้
ต่างกนั 

H0: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายุต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย
(ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการซ้ือดอก
กลว้ยไม ้ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้ สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย การใชเ้งิน
ไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้  ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้  วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ไม่
ต่างกนั 

Ha: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย
(ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการซ้ือดอก
กลว้ยไม ้ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้ สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย การใชเ้งิน
ไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ ต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.28  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นสายพนัธ์ดอก
กลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุดจ าแนกตามอาย)ุ 
 

สายพนัธ์ดอก
กลว้ยไม ้

ไทยท่ีขายดี
ท่ีสุด 

อาย ุ    

ไม่เกิน 35 ปี 36 – 45 ปี 46 - 55 ปี 56 ปี ข้ึนไป 2 P- value 
(n=71) (n=74) (n=63) (n=42)  
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
Vanda และ 
Ascocenda  

19 12 19 11 8.714 0.727 
(26.80) (16.20) (30.20) (26.20) 

Oncidium 10 9 7 2 

 
(14.10) (12.20) (11.10) (4.80) 

Cattleya   15 20 13 8 

 
(21.10) (27.00) (20.60) (19.00) 

 
 

DPU



66 

ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

สายพนัธ์ดอก
กลว้ยไม ้

ไทยท่ีขายดี
ท่ีสุด 

อาย ุ    

ไม่เกิน 35 ปี 36 – 45 ปี 46 - 55 ปี 56 ปี ข้ึนไป 2 P- value 
(n=71) (n=74) (n=63) (n=42)  
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
Phalaenopsis  11 13 10 11   
  (15.50) (17.60) (15.90) (26.20) 
อ่ืนๆ 
(Dendrobium  
Mokara และ 
Aranda) 

16 
      (22.50) 

20 
(27.00) 

14 
(22.20) 

10 
(23.80) 

รวม 71 74 63 42 
  (100) (100) (100) (100) 

 

หมายเหตุ. เน่ืองจากจ านวนตวัอย่างท่ีเลือกตอบขอ้ Dendrobium  Vanda Ascocenda Mokara 
และ Aranda มีจ  านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม Dendrobium  Mokara และ Aranda ไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า  “อ่ืนๆ ( Dendrobium  Mokara และ Aranda) ” และ รวมสายพนัธ์ท่ี
ใกลเ้คียงกนั ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่ “Vanda และ Ascocenda” 
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งในกลุ่มท่ีมีอายไุม่เกิน 25 ปีและ 26 - 35 ปี มีจ านวนนอ้ย  
จึงไดจ้ดักลุ่มใหม่โดยรวมอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายไุม่เกิน 35 ปี 

จากตารางท่ี  4.28 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายตุ่างกนัจะซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีมีสายพนัธ์ไม่ต่างกนั 
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ตารางที ่4.29  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นวตัถุประสงค์
ในการซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามอาย)ุ 
 

 

หมายเหตุ. ระดบันยัส าคญั 0.05 
  เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งในกลุ่มท่ีมีอายไุม่เกิน 25 ปีและ 26 - 35 ปี มีจ านวนนอ้ย 
จึงไดจ้ดักลุ่มใหม่โดยรวมอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายไุม่เกิน 35 ปี 
 เน่ืองจากจ านวนตวัอย่างท่ีเลือกตอบขอ้ เพื่อการคา้และเพื่อเยี่ยมคนป่วย/เพื่อ
เยีย่มญาติ มีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม เพื่อการคา้และเพื่อเยี่ยมคนป่วย/เพื่อเยีย่มญาติ  
ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่ “อ่ืนๆ (เพื่อการคา้และเพื่อเยีย่มคนป่วย /เพื่อเยีย่มญาติ) ” 
 

จากตารางท่ี 4.29 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 
ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายตุ่างกนัมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยต่างกนั โดยลูกคา้
ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายุไม่เกิน 35 ปี และช่วงอาย ุ36 – 45 มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกกลว้ยไม ้

วตัถุประสงค ์
ในการซ้ือดอก

กลว้ยไม ้

อาย ุ   
ไม่เกิน 35 ปี 36 – 45 ปี 46 - 55 ปี 56 ปี ข้ึนไป 2 P- value 

(n=71) (n=74) (n=63) (n=42)  
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

เป็นของฝาก 24 28 17 11 18.964 0.025 

 
(33.80) (37.80) (27.00) (26.20)  

เพื่อน าไปใช้
ส่วนตวั 20 20 15 12 

 

 
(28.20) (27.00) (23.80) (28.60)  

เพื่อประดบัใน
งานต่างๆ 

18 
(25.40) 

13 
(17.60) 

6 
(9.50) 

7 
(16.70) 

 

อ่ืนๆ (เพื่อการคา้
และเพื่อ 9 13 25 12 

 

เยีย่มคนป่วย/เพ่ือ
เยีย่มญาติ) (12.70) (17.60) (39.70) (28.60) 

 

รวม 71 74 63 42  
  (100) (100) (100) (100)  
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ส่วนใหญ่คือ ซ้ือเพื่อเป็นของฝาก 
ช่วงอาย ุ46 - 55 ปีมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ส่วนใหญ่คือ มีวตัถุประสงค์

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพื่อการคา้และเพื่อเยีย่มคนป่วย /เพื่อเยีย่มญาติ 
ช่วงอายุ 56 ปี ข้ึนไปมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือดอกกล้วยไม้ ส่วนใหญ่คือ มี

วตัถุประสงคน์ าไปใชส่้วนตวัและมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ เพื่อการคา้และเพื่อเยีย่มคนป่วย /เพื่อ
เยีย่มญาติ 
 
ตารางที่ 4.30  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นผูมี้อิทธิพลใน
การตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามอาย)ุ 

 
หมายเหตุ. เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ คู่รักและอ่ืนๆ มีจ านวนนอ้ย  ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่ม
ใหม่โดยรวม เพื่อนและคู่รัก ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “เพื่อนและคู่รัก ” และรวม พนกังาน
ขาย และอ่ืนๆ ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “พนกังานขาย และอ่ืนๆ” 
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งในกลุ่มท่ีมีอายไุม่เกิน 25 ปีและ 26 - 35 ปี มีจ านวนนอ้ย 
จึงไดจ้ดักลุ่มใหม่โดยรวมอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายไุม่เกิน 35 ปี 

ผูมี้อิทธิพลใน 
การตดัสินใจซ้ือ 
ดอดกลว้ยไม ้

 อาย ุ  2 
 

P- value 
 

ไม่เกิน35 ปี 36 – 45 ปี 46 - 55 ปี 56 ปี ข้ึนไป   
(n=71) (n=74) (n=63) (n=42)  
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

ตวัเอง 29 20 19 11 16.177 0.063 
 (40.80) (27.00) (30.20) (26.20)  

เพื่อนและคู่รัก 24 22 25 10  
 (33.80) (29.70) (39.70) (23.80)  
คนในครอบครัว 9 21 11 17  
 (12.70) (28.40) (17.50) (40.50)  
พนกังานขาย และอ่ืนๆ 9 

(12.70) 
11 8 4  

( 14.90) (12.70) (9.50)  
รวม 71 74 63 42  

 
(100) (100) (100) (100)  
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จากตารางท่ี 4.30  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า
ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายตุ่างกนัมีผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ม่ต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.31  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นสถานท่ีการ
ซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยจ าแนกตามอาย)ุ 
 

 

หมายเหตุ. เน่ืองจากจ านวนตวัอย่างท่ีเลือกตอบขอ้ ร้านขายสินคา้ไทยและห้างสรรพสินคา้มี
จ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม ร้านขายสินคา้ไทยและหา้งสรรพสินคา้ ไวด้ว้ยกนัภายใต้
กลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “อ่ืนๆ(ร้านขายสินคา้ไทยและหา้งสรรพสินคา้)”  
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งในกลุ่มท่ีมีอายไุม่เกิน 25 ปีและ 26 - 35 ปี มีจ านวนนอ้ย 
จึงไดจ้ดักลุ่มใหม่โดยรวมอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายไุม่เกิน 35 ปี 

 
จากตารางท่ี 4.31 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ  ระดบันยัส าคญั 0.05  

พบวา่ ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายตุ่างกนัจะซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยจากสถานท่ีไม่ต่างกนั 
 

สถานท่ีการซ้ือ
ดอก 

กลว้ยไมไ้ทย 

อาย ุ 2
 P-value 

ไม่เกิน 35 ปี 36 – 45 ปี 46 - 55 ปี 56 ปี ข้ึนไป   
(n=71) (n=74) (n=63) (n=42)  
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
ร้านขายดอกไม ้ 31 31 30 16 8.520 0.202 

 
(43.70) (41.90) (47.60) (38.10)  

ทางเวบ็ไซต ์ 26 19 11 12  

 
(36.60) (25.70) (17.50) (28.60)  

อ่ืนๆ(ร้านขาย
สินคา้ไทย และ 
หา้งสรรพสินคา้) 

14 24 22 14  

(19.70) (32.40) (34.90) (33.30) 
 

รวม 71 74 63 42  

 
(100) (100) (100) (100)  
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ตารางที่ 4.32  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นการใชเ้งินไป
กบัการซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามอาย)ุ 
 

การใชเ้งินไปกบั
การซ้ือดอก
กลว้ยไมโ้ดย
เฉล่ียแต่ละคร้ัง 

อาย ุ 2
 P-value 

ไม่เกิน 35 ปี 
(n=71) 

36 – 45 ปี 46 - 55 ปี 56 ปี ข้ึนไป  
(n=74) (n=63) (n=42)  

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน  
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

ไม่เกิน 50 หยวน 11 11 9 7 5.948 0.745 
  (15.50) (14.90) (14.30) (16.70)  
51-200 หยวน 38 31 28 19  
  (53.50) (41.90) (44.40) (45.20)  
201-350 หยวน 14 

(19.70) 
21 

(28.40) 
21 

(33.30) 
13 

(31.00) 
 

   
มากกวา่ 350 
หยวน 8 11 5 3 

 

  (11.30) (14.90) (7.90) (7.10)  
รวม 71 74 63 42  
  (100) (100) (100) (100)  

 

หมายเหตุ.  เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งในกลุ่มท่ีมีอายไุม่เกิน 25 ปีและ 26 - 35 ปี มีจ านวนนอ้ย 
จึงไดจ้ดักลุ่มใหม่โดยรวมอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายไุม่เกิน 35 ปี 

 

จากตารางท่ี 4.32 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 
ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายตุ่างกนัจะใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ม่ต่างกนั 
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ตารางที่ 4.33  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นช่วงเวลาการ
ซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามอาย)ุ 
 

ช่วงเวลาการ
ซ้ือดอก 
กลว้ยไม ้

อาย ุ  2
 P-value 

ไม่เกิน 35 ปี 36 – 45 ปี 46 - 55 ปี 56 ปี ข้ึนไป   
(n=71) (n=74) (n=63) (n=42)  
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
วนัเทศกาล 28 38 32 23 5.591 0.471 
  (39.40) (51.40) (50.80) (54.80)  
วนัส าคญั 25 16 15 8  
  (35.20) (21.60) (23.80) (19.00)  
อ่ืนๆ(วนัหยดุ
สุดสัปดาห์ 
และวนั
ระหวา่ง
สัปดาห์) 

18 
(25.40) 

20 
(27.00) 

16 
(25.40) 

11 
(26.20) 

 
 

รวม 71 74 63 42  
  (100) (100) (100) (100)  

 

หมายเหตุ. เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ วนัหยดุสุดสัปดาห์ และวนัระหว่างสัปดาห์ มี
จ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวมวนัหยดุสุดสัปดาห์และวนัระหว่างสัปดาห์  ไวด้ว้ยกนั
ภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “อ่ืนๆ(วนัหยดุสุดสปัดาห์และวนัระหวา่งสปัดาห์)”  
  เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งในกลุ่มท่ีมีอายไุม่เกิน 25 ปีและ 26 - 35 ปี มีจ านวนนอ้ย   
จึงไดจ้ดักลุ่มใหม่โดยรวมอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายไุม่เกิน 35 ปี 

 
จากตารางท่ี 4.33 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 

ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายตุ่างกนัจะซ้ือดอกกลว้ยไมใ้นช่วงเวลาไม่ต่างกนั 
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ตารางที่ 4.34  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นวิธีท่ีใชใ้นการ
ซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามอาย)ุ 
 

วิธีท่ีใชใ้นการ
ซ้ือดอก
กลว้ยไม ้

อาย ุ 2
 

 
 
 
 
 
 

P- value 

 
 
 

ไม่เกิน 35 ปี 36 – 45 ปี 46 - 55 ปี 56 ปี ข้ึนไป 
(n=71) (n=74) (n=65) (n=42) 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

โทรไปสัง่ซ้ือท่ี
ร้านดอกไม ้

21 17 17 8 12.222 0.201 
(29.60) (23.00) (27.00) (19.00) 

แฟกซ์ไปสัง่ซ้ือ
ท่ีร้านดอกไม ้

18 18 20 16 
(25.40) (24.30) (31.70) (38.10) 

สัง่ซ้ือจากทาง
อินเตอร์เน็ต 

17 21 22 10 
(23.90) (28.40) (34.90) (23.80) 

อ่ืนๆ (ไปซ้ือท่ี
ร้านดอกไมด้ว้ย
ตนเองและฝาก
เพื่อนซ้ือ) 

15 
(21.10) 

18 
(24.30) 

4 
(6.30) 

8 
(19.00) 

รวม 71 74 63 42 

 
(100) (100) (100) (100) 

 
หมายเหตุ. เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ยตนเองและฝากเพื่อน
ซ้ือมีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ยตนเองและฝากเพื่อนซ้ือไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “อ่ืนๆ (ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ยตนเองและฝากเพื่อนซ้ือ)”  
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งในกลุ่มท่ีมีอายไุม่เกิน 25 ปีและ 26 - 35 ปี มีจ านวนนอ้ย  
จึงไดจ้ดักลุ่มใหม่โดยรวมอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายไุม่เกิน 35 ปี 
 

จากตารางท่ี 4.34  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า
ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายตุ่างกนัจะมีวิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ม่ต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 7: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอก
กลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการ
ซ้ือดอกกลว้ยไม ้ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้ สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยการ
ใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้  ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้  วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้
ต่างกนั 

H0: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย 
(ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการซ้ือดอก
กลว้ยไม ้ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย  การใชเ้งิน
ไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้  ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้  วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ ไม่
ต่างกนั 

Ha: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย
(ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการซ้ือดอก
กลว้ยไม ้ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้ สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย การใชเ้งิน
ไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ ต่างกนั 

 
ตารางที ่4.35  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 7 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นสายพนัธ์ดอก
กลว้ยไมไ้ทยถกูท่ีขายดีท่ีสุดจ าแนกตามอาชีพ) 
 

สายพนัธ์ดอกกลว้ยไม้
ไทยถูกท่ีขายดีท่ีสุด 

อาชีพ 2 P-value 

พนกังาน
บริษทั 

ธุรกิจส่วนตวั 
/คา้ขาย 

อ่ืนๆ   

(n=91) (n=104) (n=55)  
จ านวน จ านวน จ านวน  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
Vanda และ 
Ascocenda 

22 25 14 12.147 0.145 
(24.10) (24.00) (25.50)  

Oncidium 9 13 6  
  (9.90) (12.50) (10.90)  
Cattleya   14 25 17  
  (15.40) (24.00) (30.90)  
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ตารางที ่4.35  (ต่อ) 
 

 

หมายเหตุ. เน่ืองจากจ านวนตวัอย่างท่ีเลือกตอบขอ้ Dendrobium  Vanda Ascocenda Mokara 
และ Aranda มีจ  านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม Dendrobium  Mokara และ Aranda ไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า  “อ่ืนๆ ( Dendrobium  Mokara และ Aranda) ” และ รวมสายพนัธ์ท่ี
ใกลเ้คียงกนั ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่ “Vanda และ Ascocenda” 
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   แม่บา้น/ว่างงาน
และ นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวนน้อย  ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
แม่บา้น/ ว่างงาน และนักเรียน/นักศึกษา ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “อ่ืนๆ(รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ   แม่บา้น/ วา่งงาน และนกัเรียน/นกัศึกษา)” 

 
จากตารางท่ี 4.35 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05  พบวา่  

ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีมีสายพนัธ์ไม่ต่างกนั 
 
 
 
 

สายพนัธ์ดอกกลว้ยไม้
ไทยถูกท่ีขายดีท่ีสุด 

อาชีพ 2 P-value 

พนกังาน
บริษทั 

ธุรกิจส่วนตวั 
/คา้ขาย 

อ่ืนๆ   

(n=91) (n=104) (n=55)  
จ านวน จ านวน จ านวน  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
Phalaenopsis  22 20 3   
  (24.20) (19.20) (5.50)  
อ่ืนๆ( Dendrobium  
Mokara และ Aranda) 

24 21 15  
(26.40) (20.20) (27.30)  

รวม 91  104  55  
  (100)  (100)  (100)   
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ตารางที่ 4.36  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 7 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นวตัถุประสงค์
ในการซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามอาชีพ) 
 

 

หมายเหตุ. ระดบันยัส าคญั 0.05 
 เน่ืองจากจ านวนตวัอย่างท่ีเลือกตอบขอ้ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ แม่บา้น/ว่างงาน 
และ นกัเรียน/นกัศึกษา มีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ แม่บา้น/ 
ว่างงาน และ นกัเรียน/นกัศึกษา ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “อ่ืนๆ(รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
แม่บา้น/ วา่งงาน และนกัเรียน/นกัศึกษา)” 
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ เพื่อการคา้และเพื่อเยี่ยมคนป่วย/เพื่อเยีย่ม
ญาติ มีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม เพื่อการคา้และเพื่อเยีย่มคนป่วย/เพื่อเยีย่มญาติ ไว้

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ
ดอกกลว้ยไม ้

อาชีพ 2
 P-value 

พนกังาน
บริษทั 

ธุรกิจส่วนตวั / 
คา้ขาย 

อ่ืนๆ   

(n=91) (n=104) (n=55)  
จ านวน จ านวน จ านวน  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
เป็นของฝาก 29 31 20 23.753 0.001 

 
(31.90) (29.80) (36.40)  

เพื่อน าไปใชส่้วนตวั 11 33 23  

 
(12.10) (31.70) (41.80)  

เพื่อประดบัในงานต่างๆ 
23 

(25.30) 
16 

(15.40) 
5 

(9.10) 
 

อ่ืนๆ (เพื่อการคา้และเพื่อ
เยีย่ม 28 24 7 

 

คนป่วย/เพื่อเยีย่ม
ญาติ) (30.80) (23.10) (12.70) 

 

รวม 91  104  55   

 
(100)  (100)  (100)   
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ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่ “อ่ืนๆ (เพื่อการคา้และเพื่อเยีย่มคนป่วย /เพื่อเยีย่มญาติ)”  
 
จากตารางท่ี 4.36  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ  ระดบันยัส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยต่างกนั 
โดยลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกกลว้ยไม้
ไทย ส่วนใหญ่คือ ซ้ือเพื่อเป็นของฝาก ผูท่ี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายและผูท่ี้ประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ(รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   แม่บา้น/ ว่างงาน และนกัเรียน/นกัศึกษา)  มีวตัถุประสงคใ์น
การซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย ส่วนใหญ่คือ ซ้ือเพือ่น าไปใชส่้วนตวั  
 
ตารางที ่4.37  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 7 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นผูมี้อิทธิพลใน
การตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามอาชีพ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูมี้อิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ือดอดกลว้ยไม ้

อาชีพ 2
 P-value 

พนกังาน 
บริษทั 
(n=91) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

ธุรกิจส่วนตวั 
/ คา้ขาย 
(n=104) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

อ่ืนๆ 
 

(n=55) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

  

 
 
 

ตวัเอง 28 29 22 3.525 0.741 
  (30.80) (27.90) (40.00)  
เพื่อนและคู่รัก 30 36 15  
  (33.00) (34.60) (27.30)  
คนในครอบครัว 21 27 10  
  (23.10) (26.00) (18.20)  
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ตารางที ่4.37  (ต่อ) 
 

 

หมายเหตุ. เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ คู่รักและอ่ืนๆ มีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่ม
ใหม่โดยรวม เพื่อนและคู่รัก ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า  “เพื่อนและคู่รัก” และรวม พนกังาน
ขาย และอ่ืนๆ ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่ “พนกังานขาย และอ่ืนๆ” 

เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   แม่บา้น/ว่างงาน 
และ นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวนน้อย  ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
แม่บา้น/ ว่างงาน และ นกัเรียน/นกัศึกษา ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “อ่ืนๆ(รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ   แม่บา้น/ วา่งงาน และ นกัเรียน/นกัศึกษา)” 

 
จากตารางท่ี 4.37  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 

ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัมีผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ม่ต่างกนั 
 
 
 
 
 
 

ผูมี้อิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ือดอดกลว้ยไม ้

อาชีพ 2
 P-value 

พนกังาน 
บริษทั 
(n=91) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

ธุรกิจส่วนตวั 
/ คา้ขาย 
(n=104) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

อ่ืนๆ 
 

(n=55) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

  

พนกังานขายและอ่ืนๆ 12 
(13.20) 

12 
(11.50) 

8 
(14.50) 

  

รวม 91 104 55  
  (100) (100) (100)  
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ตารางที่ 4.38  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 7 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นสถานท่ีการ
ซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยจ าแนกตามอาชีพ) 
 

 

หมายเหตุ. เน่ืองจากจ านวนตวัอย่างท่ีเลือกตอบขอ้ ร้านขายสินคา้ไทยและห้างสรรพสินคา้  มี
จ  านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม ร้านขายสินคา้ไทยและหา้งสรรพสินคา้ ไวด้ว้ยกนัภายใต้
กลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “อ่ืนๆ(ร้านขายสินคา้ไทยและหา้งสรรพสินคา้)”  
 เน่ืองจากจ านวนตวัอย่างท่ีเลือกตอบขอ้ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  แม่บา้น/ว่างงาน 
และ นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวนน้อย  ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
แม่บา้น/ ว่างงาน และ นกัเรียน/นกัศึกษา ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “อ่ืนๆ(รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ   แม่บา้น/ วา่งงาน และ นกัเรียน/นกัศึกษา)” 
 

จากตารางท่ี 4.38  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 
ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยจากสถานท่ีไม่ต่างกนั 
 
 

สถานท่ีการซ้ือดอก
กลว้ยไมไ้ทย 

อาชีพ 2 P-value 
พนกังาน
บริษทั 

ธุรกิจส่วนตวั 
/คา้ขาย 

อ่ืนๆ 
 

(n=55) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

(n=91) (n=104)  
จ านวน จ านวน  

(ร้อยละ) (ร้อยละ)  
ร้านขายดอกไม ้ 40 44 24 0.392 0.983 
  (44.00) (42.30) (43.60) 
ทางเวบ็ไซต ์ 23 29 16 
  (25.30) (27.90) (29.10) 
อ่ืนๆ(ร้านขายสินคา้ไทย
และ หา้งสรรพสินคา้) 

28 
(30.80) 

31 
(29.80) 

15 
(27.30) 

รวม 91  104  55 
  (100)  (100)  (100)  

DPU
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ตารางที่ 4.39  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 7 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นการใชเ้งินไป
กบัการซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามอาชีพ) 
 

 

หมายเหตุ. ระดบันยัส าคญั 0.05 
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   แม่บา้น/ว่างงาน 
และ นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวนน้อย  ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
แม่บา้น/ ว่างงาน และ นกัเรียน/นกัศึกษา ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “อ่ืนๆ(รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ   แม่บา้น/ วา่งงาน และ นกัเรียน/นกัศึกษา)” 

จากตารางท่ี 4.39  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square  ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 
พบว่า ลูกค้าชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกันจะใช้เงินไปกับการซ้ือดอกกล้วยไม้ต่างกัน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัและธุรกิจส่วนตวั /คา้ขายใชเ้งินเม่ือซ้ือดอก
กลว้ยไมไ้ทยมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ(รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   แม่บา้น/ ว่างงาน และ นกัเรียน/
นกัศึกษา) 

การใชเ้งินไปกบัการซ้ือ
ดอกกลว้ยไมโ้ดยเฉล่ียแต่

ละคร้ัง 

อาชีพ 2 P-value 
พนกังาน
บริษทั 

ธุรกิจส่วนตวั 
/คา้ขาย 

อ่ืนๆ 
 

(n=55) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

(n=91) (n=104)  
จ านวน จ านวน  

(ร้อยละ) (ร้อยละ)  
ไม่เกิน 50 หยวน 11 11 16 15.861 0.015 
  (12.10) (10.60) (29.10) 
51-200 หยวน 40 48 28 
  (44.00) (46.20) (50.90) 
201-350 หยวน 29 33 7 
  (31.90) (31.70) (12.70) 
มากกวา่ 350 หยวน 11 12 4 
  (12.10) (11.50) (7.30) 
รวม 91  104  55  
  (100)  (100)  (100)   

DPU
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ตารางที่ 4.40  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 7 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นช่วงเวลาการ
ซ้ือดอกกลว้ยไมจ้  าแนกตามอาชีพ) 
 

 

หมายเหตุ. เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ วนัหยดุสุดสัปดาห์ และวนัระหว่างสัปดาห์มี
จ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวมวนัหยดุสุดสัปดาห์ และวนัระหว่างสัปดาห์ ไวด้ว้ยกนั
ภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “อ่ืนๆ(วนัหยดุสุดสัปดาห์ และวนัระหวา่งสปัดาห์)”  
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   แม่บา้น/ว่างงาน 
และ นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวนน้อย  ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
แม่บา้น/ ว่างงาน และ นกัเรียน/นกัศึกษา ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “อ่ืนๆ (รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ   แม่บา้น/ วา่งงาน และ นกัเรียน/นกัศึกษา)”  

 
จากตารางท่ี 4.40  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 

ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะซ้ือดอกกลว้ยไมใ้นช่วงเวลาไม่ต่างกนั 

ช่วงเวลาการซ้ือดอก
กลว้ยไม ้

   อาชีพ  2 P-value 
พนกังาน
บริษทั 

ธุรกิจส่วนตวั 
/คา้ขาย 

อ่ืนๆ   

(n=91) (n=104) (n=55)  
จ านวน จ านวน จ านวน  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
วนัเทศกาล 43 55 23 2.148 0.708 
  (47.30) (52.90) (41.80)  
วนัส าคญั 24 23 17  
  (26.40) (22.10) (30.90)  
อ่ืนๆ(วนัหยดุสุดสัปดาห์ 
และวนัระหวา่ง
สัปดาห์) 

24 
(26.40) 

26 
(25.00) 

15 
(27.30) 

 

รวม 91  104  55   
  (100)  (100)  (100)  

DPU



81 

ตารางที ่4.41  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 7 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นวิธีท่ีใชใ้นการ
ซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามอาชีพ) 
 

 

หมายเหตุ. เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ยตนเองและฝากเพื่อน
ซ้ือมีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ยตนเองและฝากเพื่อนซ้ือ ไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “อ่ืนๆ (ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ยตนเองและฝากเพื่อนซ้ือ)” 
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   แม่บา้น/ว่างงาน 
และ นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวนน้อย  ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
แม่บา้น/ ว่างงาน และ นกัเรียน/นกัศึกษา ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “อ่ืนๆ(รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ   แม่บา้น/ วา่งงาน และ นกัเรียน/นกัศึกษา)” 

 
จากตารางท่ี 4.41  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 

วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม ้

   อาชีพ  2 P-value 
พนกังาน
บริษทั 

ธุรกิจส่วนตวั 
/คา้ขาย 

อ่ืนๆ   

(n=91) (n=104) (n=55)  
จ านวน จ านวน จ านวน  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
โทรไปสัง่ซ้ือท่ีร้านดอกไม ้ 17 27 19 9.964 0.126 
  (18.70) (26.00) (34.50)  
แฟกซ์ไปสัง่ซ้ือท่ีร้านดอกไม ้ 30 33 9  
  (33.00) (31.70) (16.40)  
สัง่ซ้ือจากทางอินเตอร์เน็ต 29 23 18  
  (31.90) (22.10) (32.70)  
อ่ืนๆ(ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ย
ตนเองและฝากเพื่อนซ้ือ) 

15 
(16.50) 

21 
(20.20) 

9 
(16.40) 

 

รวม 91  104 55   
  (100)  (100)  (100)   

DPU
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ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีวิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ม่ต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 8: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือ

ดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดใน
การซ้ือดอกกลว้ยไม ้ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้ สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย 
การใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ 
ต่างกนั 

H0: ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอก
กลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการ
ซ้ือดอกกลว้ยไม ้ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้ สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย  
การใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ 
ไม่ต่างกนั 

Ha: ลูกค้าชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอก
กลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ดา้น สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุด วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการ
ซ้ือดอกกลว้ยไม ้ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้สถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย การ
ใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ ช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม)้ 
ต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางที ่4.42  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 8 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นสายพนัธ์ดอก
กลว้ยไมไ้ทยท่ีขายดีท่ีสุดจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน) 
 

 
หมายเหตุ. ระดบันยัส าคญั 0.05 
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ ไม่เกิน 2,000 หยวนและ 8,001 หยวนข้ึนไป 
มีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม ไม่เกิน 2,000 หยวนและ 2,001 – 4,000 หยวน ไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “ไม่เกิน 4,000 หยวน”และรวม 6,001 – 8,000 หยวนและ 8,001 
หยวนข้ึนไป ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่ “6,001 หยวนข้ึนไป”  
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ Dendrobium Vanda Ascocenda Mokara 
และ Aranda มีจ  านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม Dendrobium Mokara และ Aranda ไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “อ่ืนๆ (Dendrobium Mokara และ Aranda) ” และ รวมสายพนัธ์ท่ี
ใกลเ้คียงกนั ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่ “Vanda และ Ascocenda” 

 

สายพนัธ์ดอกกลว้ยไม้
ไทยท่ีขายดีท่ีสุด 

 
รายไดต่้อเดือน  2 

 
P-value 

 ไม่เกิน 4,000 4,001 – 6,000 6,001หยวนข้ึน 
หยวน(n=91) หยวน(n=96) ไป(n=63)  

จ านวน จ านวน จ านวน  
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

Vandaและ
Ascocenda 

20 33 8 15.931 0.043 
(22.00) (34.40) (12.70)  

Oncidium 13 8 7  
  (14.30) (8.30) (11.10)  
Cattleya   23 14 19  
  (25.30) (14.60) (30.20)  
Phalaenopsis  12 20 13  
  (13.20) (20.80) (20.60)  
อ่ืนๆ ( Dendrobium  
Mokara และ Aranda) 
 

23 
(25.30) 

21 
(21.90) 

16 
(25.40) 

 

รวม 91 96 63  
  (100) (100) (100)  

DPU
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จากตารางท่ี 4.42  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 
ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีมีสายพนัธ์ต่างกนั โดย
ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 4,000 หยวนและผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน 6,001หยวน
ข้ึนไป ส่วนใหญจะซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยสายพนัธ์ Cattleya  ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน 4,001–6,000 
หยวน  ส่วนใหญ่จะซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยสายพนัธ์ VandaและAscocenda   
 

ตารางที่ 4.43  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 8 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นวตัถุประสงค์
ในการซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามรายไดต่้อเดือน) 
 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอก
กลว้ยไม ้

 
รายไดต่้อเดือน  2 P- value 

ไม่เกิน 4,000 4,001 – 6,000 6,001หยวนข้ึน   
หยวน(n=91) หยวน(n=96) ไป(n=63)  

จ านวน จ านวน จ านวน  
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

เป็นของฝาก 30 30 20 8.357 0.213 
  (33.00) (31.30) (31.70)  
เพื่อน าไปใชส่้วนตวั 30 23 14  
  (33.00) (24.00) (22.20)  

เพื่อประดบัในงานต่างๆ 
14 

(15.40) 
22 8  

(22.90) (12.70)  
อ่ืนๆ (เพื่อการคา้และเพื่อเยีย่ม
คนป่วย/เพื่อเยีย่มญาติ)  

17 21 21  
(18.70) (21.90) (33.30)  

รวม 91 96 63  
  (100) (100) (100)  

 
หมายเหตุ.  เน่ืองจากจ านวนตวัอย่างท่ีเลือกตอบขอ้ เพื่อการคา้ และเพื่อเยี่ยมคนป่วย/เพื่อเยี่ยม
ญาติมีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม เพื่อการคา้และเพื่อเยีย่มคนป่วย/เพื่อเยีย่มญาติ ไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่ “อ่ืนๆ (เพื่อการคา้และเพื่อเยีย่มคนป่วย /เพื่อเยีย่มญาติ) ” 
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ ไม่เกิน 2,000 หยวนและ 8,001 หยวนข้ึนไป 
มีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม ไม่เกิน 2,000 หยวนและ 2,001 – 4,000 หยวน ไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “ไม่เกิน 4,000 หยวน”และรวม 6,001 – 8,000 หยวนและ 8,001 
หยวนข้ึนไป ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่ “6,001 หยวนข้ึนไป” 
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จากตารางท่ี 4.43   ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 
พบว่า ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ม่
ต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.44  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 8 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นผูมี้อิทธิพลใน
การตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามรายไดต่้อเดือน) 
 

ผูมี้อิทธิพลใน 
การตดัสินใจซ้ือ 
ดอดกลว้ยไม ้

 

 
รายไดต่้อเดือน  2 P-value 

ไม่เกิน4,000 4,001 – 6,000 6,001หยวนข้ึน   
หยวน(n=91) หยวน(n=96) ไป(n=63)  

จ านวน จ านวน จ านวน  
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

ตวัเอง 26 36 17 7.255 0.298 
  (28.60) (37.50) (27.00)  
เพื่อนและคู่รัก 32 24 25  
  (35.20) (25.00) (39.70)  
คนในครอบครัว 18 26 14  
  (19.80) (27.10) (22.20)  

พนกังานขายและอ่ืนๆ
 

            15 
      (16.50) 

10 
(10.40) 

7 
(11.10) 

 

รวม 91 96 63  
  (100) (100) (100)  

 

หมายเหตุ. เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ คู่รักและอ่ืนๆ มีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่ม
ใหม่โดยรวม เพื่อนและคู่รัก ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า  “เพื่อน และคู่รัก ” และรวม 
พนกังานขาย และอ่ืนๆ ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “พนกังานขาย และอ่ืนๆ” 
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ ไม่เกิน 2,000 หยวนและ 8,001 หยวนข้ึนไป  
มีจ านวนนอ้ย  ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม ไม่เกิน 2,000  หยวนและ 2,001 – 4,000 หยวน ไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “ไม่เกิน 4,000 หยวน”และรวม  6,001 – 8,000 หยวนและ 8,001 
หยวนข้ึนไป ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “6,001 หยวนข้ึนไป” 

DPU



86 

จากตารางท่ี 4.44  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 
ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ม่
ต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.45  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 8 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นสถานท่ีการ
ซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามรายไดต่้อเดือน) 
 
  

 
รายไดต่้อเดือน 2 P-value 

สถานท่ีการซ้ือดอก ไม่เกิน 4,000 4,001 – 6,000 6,001หยวนข้ึน   
กลว้ยไม ้ หยวน(n=91) หยวน(n=96) ไป(n=63)  

  จ านวน จ านวน จ านวน  
  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
ร้านขายดอกไม ้ 34 47 27 3.341 0.503 
  (37.40) (49.00) (42.90)  
ทางเวบ็ไซต ์ 25 24 19  
  (27.50) (25.00) (30.20)  
อ่ืนๆ(ร้านขายสินคา้
ไทยและ 
หา้งสรรพสินคา้) 

32 
(35.20) 

25 
(26.00) 

17 
(27.00) 

 

รวม 91  96  63   
  (100)  (100)  (100)   

 
หมายเหตุ. เน่ืองจากจ านวนตวัอย่างท่ีเลือกตอบขอ้ ร้านขายสินคา้ไทยและห้างสรรพสินคา้ มี
จ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม ร้านขายสินคา้ไทยและหา้งสรรพสินคา้ ไวด้ว้ยกนัภายใต้
กลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “อ่ืนๆ(ร้านขายสินคา้ไทย  และ หา้งสรรพสินคา้)” 
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ ไม่เกิน 2,000 หยวนและ 8,001 หยวนข้ึนไป  
มีจ านวนนอ้ย  ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม ไม่เกิน 2,000  หยวนและ 2,001 – 4,000 หยวน ไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “ไม่เกิน 4,000 หยวน”และรวม  6,001 – 8,000 หยวนและ 8,001 
หยวนข้ึนไป ไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “6,001 หยวนข้ึนไป” 
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จากตารางท่ี 4.45  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 
ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ากสถานท่ีไม่ต่างกนั 
 
ตารางที ่4.46  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 8 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นการใชเ้งินไป
กบัการซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามรายไดต่้อเดือน) 
 

 
หมายเหตุ. ระดบันยัส าคญั 0.05 
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ ไม่เกิน 2,000 หยวนและ 8,001 หยวนข้ึนไป  
มีจ านวนนอ้ย  ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม ไม่เกิน 2,000  หยวนและ 2,001 – 4,000 หยวน ไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “ไม่เกิน 4,000 หยวน”และรวม  6,001 – 8,000 หยวนและ 8,001 
หยวนข้ึนไปไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “6,001 หยวนข้ึนไป” 

 
 
 

การใชเ้งินไปกบัการซ้ือ 
ดอกกลว้ยไมโ้ดยเฉล่ีย 

แต่ละคร้ัง  
  

 
รายไดต่้อเดือน  2 P-value 

ไม่เกิน 4,000  4,001 – 6,000 6,001หยวน   
หยวน(n=91) หยวน(n=96) ข้ึนไป(n=63)  
จ านวน จ านวน จ านวน  
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

ไม่เกิน 50 หยวน 26 8 4 21.988 0.001 
  (28.60) (8.30) (6.30)  
51-200 หยวน 38 49 29  
  (41.80) (51.00) (46.00)  
201-350 หยวน 18 30 21  
  (19.80) (31.30) (33.30)  
มากกวา่ 350 หยวน 9 9 9  
  (9.90) (9.40) (14.30)  
รวม 91  96  63   
  100  100  100   
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จากตารางท่ี 4.46 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 
ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไมต่้างกนั กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 4,001 หยวนข้ึนไปจะนิยมใชจ่้ายเงินไม่เกิน 350 หยวน เม่ือซ้ือดอก
กลว้ยไมไ้ทย  ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 4,000 หยวน จะใชเ้งินไม่เกิน 200  
หยวน  เม่ือซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย 

 

ตารางที่ 4.47  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 8 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นช่วงเวลา
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน) 
 

ช่วงเวลาการซ้ือดอก
กลว้ยไม ้

 

รายไดต่้อเดือน 2 P-value 

ไม่เกิน 4,000 4,001 – 6,000 6,001หยวนข้ึน   
หยวน(n=91) หยวน(n=96) ไป(n=63)  

จ านวน จ านวน จ านวน  
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

วนัเทศกาล 41 54 26 4.409 0.353 
  (45.10) (56.30) (41.30)  
วนัส าคญั 26 21 17  
  (28.60) (21.90) (27.00)  
อ่ืนๆ(วนัหยดุสุด
สปัดาห์และวนั
ระหวา่งสปัดาห์) 

24 
(26.40) 

21 
(21.90) 

20 
(31.70) 

 

รวม 91  96  63   
  (100)  (100)  (100)   

 

หมายเหตุ. เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ วนัหยดุสุดสปัดาห์ และวนัระหวา่งสปัดาห์ 
มีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวมวนัหยดุสุดสัปดาห์ และวนัระหว่างสัปดาห์ ไวด้ว้ยกนั
ภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “อ่ืนๆ(วนัหยดุสุดสัปดาห์ และวนัระหวา่งสปัดาห์)” 

 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ ไม่เกิน 2,000 หยวนและ 8,001 หยวนข้ึนไป  
มีจ านวนนอ้ย  ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม ไม่เกิน 2,000  หยวนและ 2,001 – 4,000 หยวน ไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “ไม่เกิน 4,000 หยวน”และรวม  6,001 – 8,000 หยวนและ 8,001 
หยวนข้ึนไปไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “6,001 หยวนข้ึนไป” 
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จากตารางท่ี 4.47 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 
ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะซ้ือดอกกลว้ยไมใ้นช่วงเวลาไม่ต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.48  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 8 (พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นวิธีท่ีใชใ้นการ
ซ้ือดอกกลว้ยไมจ้ าแนกตามรายไดต่้อเดือน) 
 

วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม ้
 

รายไดต่้อเดือน 2 P-value 
ไม่เกิน4,000 4,001 – 6,000 6,001หยวนข้ึน   
หยวน(n=91) หยวน(n=96) ไป(n=63)  

จ านวน จ านวน จ านวน  
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

โทรไปสั่งซ้ือท่ีร้านดอกไม ้ 26 
(28.60) 

21 
(21.90) 

16 
(25.40) 

12.494 0.052 

แฟกซ์ไปสั่งซ้ือท่ีร้านดอกไม ้ 16 
(17.60) 

39 
(40.60) 

17 
(27.00) 

สั่งซ้ือจากทางอินเตอร์เน็ต 29 23 18 
(31.90) (24.00) (28.60) 

อ่ืนๆ(ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ย
ตนเองและฝากเพื่อนซ้ือ) 

20 
(22.00) 

13 
(13.50) 

12 
(19.00) 

รวม 91  96  63  
  (100)  (100)  (100)  

 

หมายเหตุ. เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ยตนเองและฝากเพื่อน
ซ้ือมีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ยตนเองและฝากเพื่อนซ้ือ ไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่ “อ่ืนๆ (ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ยตนเองและฝากเพื่อนซ้ือ)”  
 เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเลือกตอบขอ้ ไม่เกิน 2,000 หยวนและ 8,001 หยวนข้ึนไป  
มีจ านวนนอ้ย  ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่โดยรวม ไม่เกิน 2,000  หยวนและ 2,001 – 4,000 หยวน ไว้
ดว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือว่า “ไม่เกิน 4,000 หยวน”และรวม  6,001 – 8,000 หยวนและ 8,001 
หยวนข้ึนไปไวด้ว้ยกนัภายใตก้ลุ่มใหม่ท่ีช่ือวา่  “6,001 หยวนข้ึนไป” 

 
จากตารางท่ี 4.48  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 

ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะซ้ือดอกกลว้ยไมด้ว้ยวิธีการไม่ต่างกนั  

DPU



 
 

บทที ่5 
สรุปอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเ ร่ือง พฤติกรรมการซ้ือดอกกล้วยไม้ไทยของลูกค้าชาวจีนในคุนหมิง 

มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิง 
2) เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคล (เช่นเพศอายุอาชีพรายไดต่้อเดือน) ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิง 3) เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นลกัษณะ
ส่วนบุคคล (เช่นเพศอายอุาชีพรายไดต่้อเดือน) ท่ีมีผลต่อระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสม
การตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาด ใชว้ิธีส ารวจตวัอยา่ง คือลูกคา้ชาวจีนท่ีอาศยัอยูใ่นมณฑลยนูนานเมืองคุนหมิงและเคยซ้ือ
ดอกกลว้ยไมไ้ทยมาก่อน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือนในการสรุปผลไม่เกิน 
5% จ  านวน 250 ตวัอยา่ง ในการวิเคราะห์ขอ้มูลน้ีใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อประเมินผลขอ้มูล 
ส าหรับสถิติท่ีใชคื้อสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้
อธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการทดสอบสมมติฐานใชT้-test,F-test และ Chi-square  
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิง 
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง135 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 มีอายรุะหว่าง 36-45 ปีมาก

ท่ีสุด จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 133 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.2ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 104 คนคิดเป็นร้อยละ 
41.6มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง4,001 – 6,000 หยวนมากท่ีสุด (คิดเป็นเงินบาทประมาณเท่ากบั 18,400 – 
27,600 บาท) จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4และมีสถานภาพ สมรสมากท่ีสุด จ านวน 171 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.4 

5.1.2  พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิง 
ตวัอยา่งซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยสายพนัธ์คทัลียา (Cattleya) มากท่ีสุดวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดคือซ้ือ
เพื่อเป็นของฝาก โดยตวัเองเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไมม้ากท่ีสุด ซ้ือดอก
กลว้ยไมไ้ทยจากร้านขายดอกไมบ่้อยท่ีสุด ใช้เงินไปกับการซ้ือดอกกลว้ยไมโ้ดยเฉล่ียคร้ังละ
ประมาณ 51-200 หยวน (คิดเป็นเงินบาทประมาณเท่ากบั 230 – 920 บาท) แลว้ซ้ือดอกกลว้ยไมใ้น
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ช่วงเวลาวนัเทศกาลบ่อยท่ีสุด วิธีท่ีใชก้ารซ้ือดอกกลว้ยไมผ้า่นทางส่ือมากท่ีสุดแลว้เรียงล าดบัตาม
ค่าคะแนนมากท่ีสุด การแฟกซ์ไปสัง่ซ้ือท่ีร้านดอกไมเ้ป็นล าดบัท่ี 1รองลงมาคืออน้ดบัท่ี 2 และ 3คือ 
สัง่ซ้ือจากทางอินเตอร์เน็ตและโทรไปสัง่ซ้ือท่ีร้านดอกไม ้

5.1.3  ผลระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย 
ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยของตวัอย่าง

จากดา้นต่างๆ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายตามล าดบัและดา้นราคามีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด รายละเอียด
แต่ละดา้นมีดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑต์วัอยา่งให้ระดบัความส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอก
กลว้ยไมไ้ทยดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมากยกเวน้เร่ืองความแปลกใหม่ของพนัธ์กลว้ยไมอ้ยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี เร่ืองความแปลกใหม่ของพนัธ์กลว้ยไม ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
รองลงมาคือ ดอกกลว้ยไมมี้ความสดใหม่มีความหลากหลายของพนัธ์ของกลว้ยไม ้สีของดอกไมมี้
ใหเ้ลือกมาก เช่น สีชมพ ูสีม่วง สีผสมส่วนเร่ืองการบรรจุหีบห่อของกลว้ยไมมี้ค่าเฉล่ียต ่าสุด  

2. ด้านราคาตวัอย่างให้ระดับความส าคญัแก่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของดอก
กลว้ยไมไ้ทยดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ีเร่ืองสามารถช าระเงินค่าสินคา้ผา่นบตัร
เครดิต โดยไม่คิดเงินเพิ่ม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรองลงมา คือการตั้งราคาเหมาะสมกบัคุณภาพการ
แสดงป้ายราคาท่ีชัดเจนส่วนเร่ืองความคุม้ค่าของราคาขายเม่ือเปรียบเทียบกบัดอกไมช้นิดอ่ืนมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายตวัอย่างให้ระดับความส าคญัแก่ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
เร่ืองการสั่งซ้ือผ่านทางโทรศพัท์/ แฟกซ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรองลงมาคือ ขายผ่านเว็บไซด์ เช่น 
Alibaba, Taobaoเป็นตน้ท่ีตั้งร้านอยูใ่นแหล่งการซ้ือดอกไมส้ถานท่ีจ าหน่ายสะดวกในการเดินทาง
ส่วนเร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายมีท่ีจอดรถสะดวกสบายมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาดตัวอย่างให้ระดับความส าคญัของปัจจัยส่วนประสม
การตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมากยกเวน้เร่ืองการบริการส่ง
ดอกไมถึ้งบา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี เร่ืองการบริการส่งดอกไมถึ้งบา้นมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดรองลงมาคือ จดัดอกไมใ้ห้ฟรีการให้ส่วนลดเงินสดแถมดอกกลว้ยไมใ้ห้ฟรีการโฆษณา
ทางนิตยสารการประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เน็ต พนกังานขายสอนจดัดอกไมใ้ห้ฟรี ส่วนเร่ืองการ
จดัดอกกลว้ยไมโ้ชวห์นา้ร้าน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
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5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัจะให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยทุกดา้นไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สมมติฐานท่ี 2 ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายุต่างกนัจะให้ความส าคญัแก่ราคา  

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดไม่ต่างกัน แต่ในขณะท่ีมีอายุต่างกันจะให้
ความส าคญัแก่ ผลิตภณัฑต่์างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยทุกดา้นต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี4ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะให้ความส าคญัแก่
ผลิตภณัฑ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่ต่างกนั แต่จะให้ความส าคญัแก่ราคาและการส่งเสริม
การตลาดต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 5 ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีเพศต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือ 
ดอกกลว้ยไมไ้ทยทุกดา้น ไดแ้ก่สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีถูกซ้ือบ่อยคร้ังท่ีสุด วตัถุประสงคใ์น
การซ้ือดอกกลว้ยไมผู้มี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไมส้ถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย
การใช้เงินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไมช่้วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้และ วิธีท่ีใช้ในการซ้ือดอก
กลว้ยไมไ้ม่ต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 6 ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายุต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอก
กลว้ยไมไ้ทย ไดแ้ก่สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีถูกซ้ือบ่อยคร้ังท่ีสุดผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ
ดอกกลว้ยไมส้ถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยการใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไมช่้วงเวลาการซ้ือ
ดอกกลว้ยไม ้และ วิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ไม่ต่างกนัแต่ในขณะท่ีลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ี
มีอายตุ่างกนัจะมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกกลว้ยไมต่้างกนั 

สมมติฐานท่ี 7 ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือดอก
กลว้ยไมไ้ทย ไดแ้ก่ สายพนัธ์ดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีถูกซ้ือบ่อยคร้ังท่ีสุด ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ
ดอกกลว้ยไมส้ถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้และวิธีท่ีใชใ้นการซ้ือ
ดอกกลว้ยไมไ้ม่ต่างกนัแต่ในขณะท่ีลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีวตัถุประสงคใ์น
การซ้ือดอกกลว้ยไมแ้ละการใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไมต่้างกนั 

สมมติฐานท่ี 8 ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือ
ดอกกลว้ยไมไ้ทย ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกกลว้ยไมผู้มี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอก
กลว้ยไมส้ถานท่ีการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยช่วงเวลาการซ้ือดอกกลว้ยไม ้และวิธีท่ีใชใ้นการซ้ือดอก
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กลว้ยไมไ้ม่ต่างกนัแต่ในขณะท่ีลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะซ้ือสายพนัธ์ุ
ดอกกลว้ยไมไ้ทย และใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไม ้ต่างกนั 
 
5.2 อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิง 
ในคร้ังน้ีสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.2.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ 
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีสถานภาพ สมรส มีอายุระหว่าง 36-45 ปี มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย และมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง4,001 – 
6,000 หยวน (คิดเป็นเงินบาทประมาณเท่ากบั 18,400 – 27,600 บาท) สอดคลอ้งกบั ผลการวิจยัของ  
รถจิวะพงศ ์(2550) บางส่วน อธิบายปัจจยัการเลือกซ้ือตน้กลว้ยไมป้ลูกเพื่อสวยงามของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นเพศชายท่ีสถานภาพสมรส
มีอายรุะหว่าง 46-55 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001 – 20,000 บาทซ่ึงจะสอดคลอ้งกนัในเร่ืองสถานภาพสมรสและจบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีแต่ไม่สอดคลอ้งในเร่ืองเพศ อาย ุรายไดต่้อเดือนและอาชีพซ่ึงจะเห็นได้
วา่ ลูกคา้ท่ีสถานภาพสมรสและจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจะมีการบริโภคดอกกลว้ยไมใ้นระดบั
มากจะสามารถน ามาเป็นแนวทางก าหนดกลุ่มเป้าหมายได ้

5.2.2 พฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ 
ตวัอยา่งซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยสายพนัธ์คทัลียา (Cattleya) มากท่ีสุดซ้ือเพื่อเป็นของฝาก

คือวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการซ้ือดอกกลว้ยไม ้โดยตวัเองเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ
ดอกกลว้ยไมป้กติจะซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยจากร้านขายดอกไมบ่้อยท่ีสุด ใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอก
กลว้ยไมโ้ดยเฉล่ียคร้ังละประมาณ 51-200 หยวน (คิดเป็นเงินบาทประมาณเท่ากบั 230 – 920 บาท)  
แลว้ซ้ือดอกกลว้ยไมใ้นช่วงเวลาวนัเทศกาลบ่อยท่ีสุด วิธีท่ีใช้การซ้ือดอกกลว้ยไม ้คือซ้ือดอก
กลว้ยไมผ้า่นทางส่ือ (การแฟกซ์ไปสั่งซ้ือท่ีร้านดอกไมส้ั่งซ้ือจากทางอินเตอร์เน็ตและโทรไปสั่งซ้ือ
ท่ีร้านดอกไม)้ มากท่ีสุดเร่ืองซ้ือเพื่อเป็นของฝาก คือวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัท่ีสุดในการซ้ือดอก
กลว้ยไม ้สอดคลอ้งกบัรังสิตา ไตรมนตรี (2547) อธิบาย ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยไม้
ตดัดอกของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศและมณัฑรินทร์ ทรงประเสริฐ (2548) อธิบายปัจจยัจูงใจท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือดอกไมข้องวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า มีวตัถุประสงค์
ในการซ้ือเพื่อเป็นของฝากหรือของท่ีระลึกหรือเพื่อมอบให้ผูอ่ื้นมากท่ีสุด แต่ไม่สอดคลอ้งกับ  
วรัชญา จนัทรประภาพร (2552) อธิบายพฤติกรรมการซ้ือดอกไมป้ระดิษฐ์ของนักท่องเท่ียว
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ชาวต่างชาติในจังหวดัเชียงใหม่ พบว่า มีเหตุผลการซ้ือผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ในจังหวดั
เชียงใหม่คือราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบัการซ้ือในต่างประเทศและมีวตัถุประสงคก์ารซ้ือเพื่อน าไปใช้
ส่วนตัวมีการใช้ประโยชน์จากดอกไม้ประดิษฐ์โดยการน าไปใช้ตกแต่งอาคารสถานท่ี/บ้าน/
ส านกังาน/ร้านคา้/งานแสดงสินคา้ฯลฯ  เร่ืองตวัเองเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไม ้ 
สอดคลอ้งกบัรังสิตา ไตรมนตรี (2547) อธิบาย ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยไมต้ดัดอก
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศและวรัชญา จนัทประภาพร (2552) อธิบายพฤติกรรมการซ้ือ
ดอกไมป้ระดิษฐ์ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การตดัสินใจซ้ือตวัอย่าง
ตดัสินใจซ้ือเองมากท่ีสุด ส่วนเร่ืองใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไมโ้ดยเฉล่ียคร้ังละประมาณ 51-
200 หยวน (คิดเป็นเงินบาทประมาณเท่ากบั 230 – 920 บาท) ไม่สอดคลอ้ง วรัชญาจนัทรประภาพร 
(2552) อธิบายพฤติกรรมการซ้ือดอกไมป้ระดิษฐข์องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่  
พบวา่ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 501 - 1,000 บาทต่อคร้ังซ่ึงในแต่ละประเทศมีวฒันธรรม ต่างกนัจึงท าให้
มีทศันคติกบัดอกไมก้็แตกต่างไปดว้ย และท าให้ความส าคญัหรือความหมายของการมอบดอกไม้
ให้กนัก็ต่างกนัดว้ย เช่น ดอกไมแ้สดงความอ่อนหวานหรือฟุ่ มเฟือยเป็นตน้  เพราะฉะนั้นจึงส่งผล
ใหป้ระโยชน์ท่ีใชต่้างกนัไดเ้ช่น เพื่อเป็นของฝาก เพื่อใชส่้วนตวั หรือตกแต่งสถานท่ี แต่ส าหรับชาว
จีนในคุนหมิงแลว้ส่วนใหญ่ซ้ือเพื่อเป็นของฝาก ส่ิงของท่ีน ามาเป็นของฝากควรจะมีการบรรจุหีบ
ห่อท่ีสวยงาม ซ่ึงผูป้ระกอบการร้านดอกไมค้วรมุ่งเนน้ความส าคญัไปท่ีการบรรจุหีบห่อเพื่อใหเ้ป็น
จุดเด่นและดึงดูดลูกคา้มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีดอกกลว้ยไมไ้ทยท่ีวางขายในคุนหมิง ส่วนใหญ่เป็น
ดอกไมส้ดท่ีน าเขา้มาจากประเทศไทย ดงันั้น จึงท าให้ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้มีความแตกต่างกนั
ไป จากผลการสึกษาขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) อธิบาย  
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยค าถาม 6W และ1Hประกอบดว้ย (1) ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (3) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (4) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (5) ผูบ้ริโภค
ซ้ือเม่ือใด (6) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (7) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร ซ่ึงเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและ
พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภคมากข้ึน ท าให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดต้รงข้ึน 

5.2.3 ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย 
จากดา้นต่างๆ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา

คือด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านราคา มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบัรถ  จิวะพงศ์ (2550) อธิบายปัจจยัการเลือกซ้ือตน้กลว้ยไมป้ลูกเพื่อสวยงามของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพรวมผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดใน
การเลือกซ้ือต้นกล้วยไม้ปลูกเพื่อสวยงามอยู่ในระดับมาก ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
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รองลงมาคือด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายตามล าดับและ
สอดคลอ้งกบัตรีนุช  ปริเปรม (2549) อธิบาย ปัจจยัในการเลือกซ้ือดอกไมข้องลูกคา้ในเขตเมือง
พทัยา  พบว่า ภาพรวมผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัในการเลือกซ้ือดอกไมข้องลูกคา้อยู่ใน
ระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
และดา้นการส่งเสริมการตลาดตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้่า ลูกคา้ให้ระดบัความส าคญัแก่ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นผลิตภณัฑ์มากกว่าดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงควรจะใส่ใจกบัดา้น
ผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด ไม่ว่าจะสายพนัธ์กลว้ยไมห้รือความสดของดอกกลว้ยไม ้ควรจะหาจุดเด่นของ
ผลิตภณัฑใ์หลู้กคา้เห็นไดอ้ยา่งขดัเจน เช่น สามารถจดัรูปทรงท่ีทนัสมยัสวยงามเป็นตน้ 

โดยในดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัในการเลือกซ้ืออนัดบัแรก คือ ความแปลกใหม่ของพนัธ์
กลว้ยไมม้ากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบพนัธ์ท่ีแปลกตาของกลว้ยไม ้ ดงันั้นผู ้
จ  าหน่ายจึงไดมี้การคดัสรรและหาพนัธ์ต่างๆ กนัโดยเฉพาะพนัธ์ท่ีหาไดย้ากเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคเหล่านั้นให้ไดม้ากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 
(2546)  อธิบาย ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดการผลิตสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการ
ของตลาดและหาความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัสินคา้ให้แตกต่างจากผูผ้ลิตรายอ่ืนโดยดา้นผลิตภณัฑ์
ตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี (1) ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์ (2) ผลิตภณัฑห์ลกั (3) รูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑ ์(4) ผลิตภณัฑค์วบ (5) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงัไม่สอดคลอ้งกบั รถ  จิวะพงศ ์(2550) อธิบาย 
ปัจจยัการเลือกซ้ือตน้กลว้ยไมป้ลูกเพื่อสวยงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือตน้กลว้ยไมส้กุลหวายปลูกเพื่อสวยงามของดา้น
ผลิตภณัฑ์จากรายละเอียดต่างๆ อยู่ในระดบัมากโดยเร่ืองสีของดอกกลว้ยไมส้กุลหวายมีให้เลือก
มากเช่นสีเหลืองปากแดงน ้ าเงินสีแดงเขม้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรองลงมาคือรูปทรงและความสวยงาม
ของตน้กลว้ยไมส้กลุหวายขนาดของดอกกลว้ยไมส้กลุหวายความแปลกใหม่ของพนัธ์ุกลว้ยไมส้กุล
หวายตามล าดับส่วนแบรนด์ของสวน/ร้านมีค่าเฉล่ียต ่าสุดจากผลการศึกษาน้ีจะเห็นได้ว่าให้
ความส าคญัอนัดับแรก คือ สีของดอกกลว้ยไมส้กุลหวายมีให้เลือกมากและผลการศึกษา ธเนศ  
อาศนะ (2554) อธิบาย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ดอกไมส้ดจดัช่อของลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่พบวา่ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
โดยรวมท่ีมีต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดจัดช่ออยู่ในระดับมากปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ความสดของดอกไมแ้ละความคิดสร้าสรรค์
สวยการจดัช่อและให้ความส าคญัในมาก 2 อนัดบัแรกไดแ้ก่รูปทรงของผลิตภณัฑแ์ละชนิดของ
ดอกไมจ้ากผลการศึกษาน้ีจะเห็นได้ว่าให้ความส าคญัอนัดับแรก คือ ความสดของดอกไมแ้ละ
ความคิดสร้าสรรคส์วยการจดัช่อซ่ึงไม่สอดคลอ้งในเร่ืองให้ความส าคญัแก่ความแปลกใหม่ของ
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พนัธ์กลว้ยไมเ้ป็นอนัดบัแรกทั้งสองเร่ือง เน่ืองจากดอกไมเ้ป็นส่ิงสวยงาม และสดช่ืนมีชีวิตชีวา 
ความสด ใหม่ของดอกไมก้็เป็นส่ิงส าคญัท่ีลูกคา้จะค านึงถึงเวลาเลือกซ้ือ ซ่ึงผูป้ระกอบการร้าน
ดอกไมน้อกจากหาดอกกลว้ยไมท่ี้สายพนัธ์แปลกแตกต่างกบัคู่แข่งมาวางขายแลว้ ยงัควรใส่ใจเร่ือง
ความสด ใหม่สีสันสวยงามสะดุดตาแก่ผูพ้บเห็นดว้ย  เพื่อให้ดอกกลว้ยไมท่ี้ขายในร้านมีจุดเด่น
เหนือกวา่คู่แข่งและดึงดูดลูกคา้เดินเขา้ร้านได ้

ดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัแก่ เร่ืองสามารถช าระเงินค่าสินคา้ผ่านบตัรเครดิต
โดยไม่คิดเงินเพิ่มมากท่ีสุด  ไม่สอดคลอ้งกบั ธญัญธร รักษาราษฎร์ (2553) อธิบายการเลือกใช้
บริการร้านจดัดอกไมข้องผูบ้ริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครพบว่า ลูกคา้ชาวไทยนิยม
ช าระค่าสินคา้เป็นเงินสด ในขณะท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนนิยมช าระค่าสินคา้ผ่านบตัรเครดิต ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการร้านดอกไมใ้นคุนหมิงนอกจากไม่คิดเงินเพิ่มแลว้ยงัควรให้ส่วนลดพิเศษแก่ลูกคา้ท่ี
จ่ายผา่นบตัรเครดิตอีกดว้ยเพื่อเป็นการจูงใจลูกคา้ และเพิ่มทางเลือกใหลู้กคา้ในการช าระเงินอีกดว้ย 
และอาจจะท าให้ลูกคา้ตดัสินใจช้ือเร็วข้ึนดว้ย   สอดคลอ้งกบั แนวความคิดของฉัตยาพร เสมอใจ
และมทันี  ยาสมมิ (2545) อธิบาย ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดราคาหมายถึง จ านวน
เงินท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายให้กบัผลิตภณัฑ์ราคาผลิตภณัฑ์ควรจะเท่าเทียมกบัมูลค่าท่ีรับรู้หรือยอมรับถา้
คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงควรตั้งราคาท่ีล่อใจใหลู้กคา้สามารถเดินเขา้ร้านเอง   

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัแก่เร่ืองสามารถโทรศพัท/์ แฟกซ์
เพื่อการสั่งซ้ือไดเ้ป็นอนัดบัแรก แสดงใหเ้ห็นว่า สามารถโทรศพัท/์ แฟกซ์เพื่อการสั่งซ้ือไดมี้ผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีส าคญัอย่างหน่ึง ลูกคา้ชาวจีนส่วนใหญ่จะสั่งซ้ือผ่านส่ือ เพราะสะดวกใน
การสั่งซ้ือแก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงผูป้ระกอบการร้านดอกไมค้วรมีช่องทางท่ีให้ลูกคา้จะสั่งซ้ือดอกไมจ้าก
ร้านไดม้ากข้ึน แต่ไม่สอดคลอ้งกบัธเนศ  อาศนะ (2554) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดจัดช่อของลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่พบว่า ระดับ
ความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ดอกไมส้ดจดัช่อ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่มีท่ีจอดรถสะดวกเพยีงพอร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวกและเวลาเปิดใหบ้ริการสะดวกแก่การใช้
บริการ จากผลการศึกษาจะเห็นว่าให้ความส าคญัอนัดับแรก คือมีท่ีจอดรถสะดวกเพียงพอ แต่
ส าหรับลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงนิยมสั่งซ้ือดอกกลว้ยไมผ้่านส่ือ (ทางโทรศพัท์/ แฟกซ์หรือทาง
อินเตอร์เน็ต) ซ่ึงแตกต่างกบัลูกคา้ชาวไทยท่ีให้ความส าคญัเร่ืองมีท่ีจอดรถ และการสัญจรไปมา
สะดวกสบาย เป็นอนัดบัแรก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ส่วนผูบ้ริโภคในคุนหมิงให้ความส าคญัในเร่ืองการบริการ
ส่งดอกไมถึ้งบา้นเป็นอนัดบัแรก แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคไม่ตอ้งการเสียเวลาการเดินทางไปซ้ือ
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ดอกไมด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัธญัญธร รักษาราษฎร์ (2553) อธิบายการเลือกใชบ้ริการร้านจดั
ดอกไมข้องผูบ้ริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครพบว่า ให้ความส าคญัแก่ มีบริการเดลิเวอร่ี
ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัตรีนุช  ปริเปรม (2549) อธิบาย ปัจจยัในการเลือกซ้ือดอกไมข้องลูกคา้
ในเขตเมืองพทัยา พบว่า ลูกคา้มีปัจจยัในการเลือกซ้ือดอกไม ้ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดย
ภาพรวมอยู่ในน ้ าหนกัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น บริการส่งสินคา้ถึงบา้นเป็นอนัดบัแรก รองลงมา
ส่วนลดในการขาย การโฆษณา จดัท าโบวช์ัวร์ แนะน าสินคา้และแจกของสมนาคุณเป็นอนัดับ
สุดทา้ย สอดคลอ้งกบั จนัจิรา ไชยสอาด (2553) อธิบายพฤติกรรมการเลือกซ้ือไมด้อกไมป้ระดบั
ของประชาชนในอ าเภอเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ประชาชนในอ าเภอเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
พบว่า เลือกซ้ือดอกไมป้ระดบัมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นกระบวนการใหบ้ริการโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เร่ืองบริการส่งสินคา้อยูใ่นระดบัมาก  เพราะฉะนั้นผูป้ระกอบการร้านดอกไมจ้ะใส่ใจกบั
เร่ืองการบริการส่งดอกไมถึ้งบา้นมากท่ีสุด นอกจากมีการบริการส่งดอกไมถึ้งบา้นแลว้ยงัไม่ควรคิด
ค่าบริการการส่งดว้ย ใหลู้กคา้มีความพึงพอใจท่ีมาใชบ้ริการร้านดอกไม ้สอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ของศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2546) อธิบาย ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด การส่งเสริมทาง
การตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูจ้ดัจ  าหน่ายและตลาดเป้าหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์ดยใช้
การแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือการส่งเสริมทางการตลาดอาจทาได ้ 4 แบบ
ดว้ยกนัดงัน้ี (1) การโฆษณา (2) การขายโดยใชพ้นกังาน (3) การส่งเสริมการขาย (4) การใหข่้าวสาร
และการประชาสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2546 ) ซ่ึงไดใ้ห้
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การซ้ือ การใชก้าร
ประเมินผลในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขาหรือเป็นขั้นตอน ซ่ึง
เก่ียวกบัความคิดประสบการณ์การซ้ือการใชสิ้นคา้และบริการของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของเขาหรือหมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท า
ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ เช่น เลือกซ้ือดอกไมจ้ากร้านดอกไมท่ี้มีการ
บริการส่งดอกไมถึ้งบา้น เพราะไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่สะดวกไปซ้ือท่ีร้านดว้ยตนเอง เป็นตน้ จากผล
กานศึกษาขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2546) โมเดลพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์โดยเร่ิมจากส่ิงกระตุ้น 
(Stimulus) ใหเ้กิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black 
Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายตอ้งค านึงถึงแต่ผูผ้ลิตอาจไม่สามารถคาดเดาไดว้่า
ผูซ้ื้อมีความคิดอย่างไรและจะสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างไรการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
(Buyer’s Purchase Decision) โมเดลน้ีเรียกว่า S-R Theoryซ่ึงส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 
1. ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (1) ประชากรศาสตร์ (2) เศรษฐกิจ (3) เทคโนโลยี (4) การเมือง (5) วฒันธรรม 
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2. ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (1) ผลิตภณัฑ ์ (2) ราคา (3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (4) การส่งเสริม
การตลาด 

5.2.4  การทดสอบสมมติฐาน 
ในงานวิจยัน้ีผูศึ้กษาสนใจศึกษาสมมติฐาน2 กลุ่มใหญ่ 
กลุ่มแรกความคิดเห็นท่ีลูกคา้มีต่อระดบัความสาคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
5.2.4.1 ของดอกกลว้ยไมไ้ทยจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลโดยผลการวิจยัจากการ

ทดสอบสมมติฐาน1-4 สรุปไดด้งัน้ี 
1. ลูกค้าชาวจีนในคุนหมิง ท่ี มีอายุ ต่ างกันจะให้ความส าคัญแก่ปัจจัย 

ส่วนประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทยดา้นผลิตภณัฑต่์างกนั ส าหรับผูท่ี้ช่วงอาย ุ36 – 45 ปีจะ
ใหค้วามส าคญัมากกว่าช่วงอายไุม่เกิน 35 ปี ช่วงอาย ุ46 - 55 ปี และ ช่วงอาย ุ56 ปี ข้ึนไปซ่ึงจะเห็น
ไดว้่า กลุ่มอาย ุ36 – 45 ปีจะค านึงถึงดา้นผลิตภณัฑม์าก ไม่ว่าจะเร่ืองความแปลกใหม่ของพนัธ์
กลว้ยไมห้รือดอกกลว้ยไมมี้ความสดใหม่ เป็นตน้ 

2. ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกันจะให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดของดอกกลว้ยไมไ้ทย (ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ราคาช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการตลาด) ต่างกนัส าหรับผูท่ี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายและผูท่ี้ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัส่วนมากจะให้ความส าคญัแก่ผลิตภณัฑแ์ละผูท่ี้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ส่วนมากจะให้
ความส าคญัแก่การส่งเสริมการตลาด 

3. ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดของดอกกล้วยไมไ้ทย (ได้แก่ ราคาและการส่งเสริมการตลาด) ต่างกัน 
ส าหรับผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 4,000 หยวน (คิดเป็นเงินบาทประมาณเท่ากบั18,400 บาท) ผูท่ี้มี
รายไดต่้อเดือน 4,001 – 6,000 หยวน (คิดเป็นเงินบาทประมาณเท่ากบั18,400 – 27,600 บาท) และ ผู ้
ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 6,001 หยวนข้ึนไป (คิดเป็นเงินบาทประมาณเท่ากบั27,600 บาท) ทั้ง 3 กลุ่มจะ
ให้ความส าคญัแก่การส่งเสริมการตลาดมากกว่าราคา ซ่ึงจะเห็นไดว้่า ทั้ง 3 กลุ่มจะค านึงถึงการ
ส่งเสริมการตลาดมาก จึงควรตอ้งจดัการส่งเสริมการตลาดท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้ไดส้อดคลอ้งกบั  
รถ  จิวะพงศ ์(2550) อธิบายว่าเร่ืองปัจจยัการเลือกซ้ือตน้กลว้ยไมป้ลูกเพื่อสวยงามของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ตวัอยา่งท่ีมีเพศอายแุละอาชีพแตกต่างกนัมีปัจจยัการเลือกซ้ือตน้กลว้ยไมส้กุล
หวายปลูกเพื่อสวยงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัในดา้นราคาดา้นสถานท่ี
และช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ซ่ึง
แต่ละกลุ่มลูกค้าให้ความส าคัญแก่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันในแต่ละด้านจึง
จ าเป็นตอ้งออกแบบกลยทุธปั์จจยัส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
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5.2.4.2 กลุ่มท่ีสองไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไม้
ไทยของลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงโดยผลการวิจยัจากการทดสอบสมมติฐาน 5-8 สรุปไดด้งัน้ี 

1. ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอายุต่างกันจะมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือดอก
กลว้ยไมต่้างกนั ผูท่ี้ช่วงอายไุม่เกิน35 ปีช่วงอาย ุ36 – 45 ปี และช่วงอาย ุ46 - 55 ปี มีวตัถุประสงค์
ในการซ้ือดอกกลว้ยไมเ้พื่อเป็นของฝากแต่ผูท่ี้ช่วงอาย ุ56 ปี ข้ึนไปมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอก
กลว้ยไม ้เพื่อน าไปใชส่้วนตวั 

2. ลูกคา้ชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือดอก
กลว้ยไมแ้ละการใช้เงินไปกับการซ้ือดอกกลว้ยไมต่้างกันผูท่ี้ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัมี
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกกลว้ยไมเ้พื่อเป็นของฝากแต่ผูท่ี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย
และอ่ืนๆ (รับราชการ/รัฐวิสาหกิจแม่บา้น/ ว่างงานและนกัเรียน/นกัศึกษา) เพื่อน าไปใชส่้วนตวั
ตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัและธุรกิจส่วนตวั /คา้ขายใชเ้งินเม่ือซ้ือดอกกลว้ยไม้
ไทยมากกวา่กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ (รับราชการ/รัฐวิสาหกิจแม่บา้น/ วา่งงานและนกัเรียน/นกัศึกษา)  

3. ลูกค้าชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันจะซ้ือสายพันธ์ดอก
กลว้ยไมไ้ทยและการใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไมต่้างกนัผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 4,000 
หยวน (คิดเป็นเงินบาทประมาณเท่ากบั18,400 บาท) และผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน 6,001 หยวนข้ึนไป 
(คิดเป็นเงินบาทประมาณเท่ากบั 27,600 บาท) ส่วนใหญ่จะซ้ือสายพนัธ์คทัลียา (Cattleya) แต่ผูท่ี้มี
รายไดต่้อเดือน 4,001 – 6,000 หยวน (คิดเป็นเงินบาทประมาณเท่ากบั18,400 – 27,600 บาท) ส่วน
ใหญ่จะซ้ือสายพนัธ์ แวนดา้และแอสโคเซนดา้ (Vanda และ Ascocenda) ตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือน
ตั้งแต่ 4,001 หยวนข้ึนไป (คิดเป็นเงินบาทประมาณเท่ากบั18,400 บาท) จะนิยมใชจ่้ายเงินไม่เกิน 
350 หยวน (คิดเป็นเงินบาทประมาณเท่ากบั 1620บาท) เม่ือซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยในขณะท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 4,000 หยวน จะใช้เงินไม่เกิน 200หยวน (คิดเป็นเงินบาท
ประมาณเท่ากบั 920 บาท) เม่ือซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทย 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการศึกษา 
1. ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีสถานภาพ สมรส มีอายรุะหว่าง 36-45 ปี  มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย และมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง4,001 – 
6,000 หยวน (คิดเป็นเงินบาทประมาณเท่ากบั18,400 – 27,600 บาท) สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมา
ก าหนดการจดัท ากิจกรรมทางการตลาดพร้อมทั้งวางแผนการตลาดโดยการโปรโมชั่นต่าง เช่น 
ส่วนลดเงินสด แถมดอกไม้ให้ฟรี เพื่อท่ีจะขยายตลาดกลุ่มเป้าหมายหรือผูท่ี้ก าลังจะซ้ือดอก
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กล้วยไม้ไทย โดยจัดให้มีประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เ ก่ียวกับดอกกล้วยไม้ไทยให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย  

2. จากการพบขา้งตน้ ผลสรุปพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ชาวจีน
เจา้ของร้านจะสามารถก าหนดปัจจยัส่วนประสมการตลาดและด าเนินการกระบวนการเขา้สู่ตลาดท่ี
ถูกได ้ โดยน าดอกกลว้ยไมส้ายพนัธ์ท่ีแปลก และมีสีสันสวยงามมาวางขายในวนัเทศกาล  ส าหลบั
ลูกคา้ท่ีซ้ือเพื่อของฝากทางร้านจะจดัดอกไมใ้ห้ฟรีและบรรจุหีบห่อสวยงาม  ลูกคา้สามารถช าระ
ผา่นบตัรเครดิตได ้ไม่คิดเงินเพิ่ม และสัง่ซ้ือผา่นทางส่ือ (โทรศพัท/์ แฟกซ์และอินเตอร์เน็ต) ไดด้ว้ย 
ซ่ึงทางร้านควรจดัท าเวบ็ไซตท์างร้านให้สวยงามข้ึน มีแคต็ตาล็อกและราคาขายของดอกกลว้ยไม้
อยา่งละเอียด ทางร้านยงัมีการบริการส่งดอกไมถึ้งบา้นเม่ือลูกคา้ไม่สะดวกมาซ้ือท่ีร้านเอง เพื่อท่ีจะ
ท าให้ลูกคา้ซ้ือดอกกลว้ยไมเ้กิดประทบัใจ พึงพอใจและกลบัมาใชบ้ริการของร้านจ าหนายดอกไม้
ในคร้ังต่อๆ ไปอีก 

3.  ดา้นผลิตภณัฑ์ ตวัอย่างมีระดับความส าคญัแก่การบรรจุหีบห่อของกลว้ยไมเ้ป็น
ล าดบัสุดทา้ย แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือจากตวัผลิตภณัฑโ์ดยไม่สนใจการบรรจุหีบห่อ
ของตวัผลิตภณัฑ์ แต่เจา้ของร้านดอกไมก้็ควรเน้นให้ทางร้านสามารถรับจดัรูปแบบพิเศษตามท่ี
ลูกคา้ตอ้งการไดห้รือว่าออกแบบจดัทรงท่ีสวยงามเพื่อเป็นเอกลกัษณ์เด่นดึงดูดลูกคา้ ให้ลูกคา้เห็น
ว่าทางร้านนอกจากใหพ้นัธ์กลว้ยไมท่ี้แปลกใหม่  ดอกกลว้ยไมมี้ความสดใหม่แลว้ ยงัใหก้ารบรรจุ
หีบห่อท่ีสวยงามดว้ย ซ่ึงท าใหลู้กคา้หนักลบัมาซ้ือดอกไมใ้นคร้ังต่อไป 

4.  ดา้นราคาตวัอยา่งมีระดบัความส าคญัแก่ความคุม้ค่าของราคาขายเม่ือเปรียบเทียบกบั
ดอกไม้ชนิดอ่ืนเป็นล าดับสุดท้าย แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคยงัมีความคิดว่าราคาขายของดอก
กลว้ยไมท่ี้ขายแพงกวา่ดอกไมช้นิดอ่ืนๆ  เจา้ของร้านควรจดัรายการราคาพิเศษในช่วงเทศกาลหรือมี
ราคาของดอกไมใ้หเ้ลือกไดห้ลายราคา  โดยมีความเหมาะสม  สอดคลอ้งกนัทั้งปริมาณและคุณภาพ 
ใหลู้กคา้เกิดความรับรู้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ ์แลว้เห็นไดว้่าทางร้านขายสินคา้ราคายติุธรรมไม่เอา
เปรียบผูซ้ื้อและยอมท่ีจะจ่ายเพื่อซ้ือสินคา้ 

5.  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตวัอยา่งมีระดบัความส าคญัแก่สถานท่ีจ าหน่ายมีท่ีจอด
รถสะดวกสบายเป็นล าดบัสุดทา้ย แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคชาวจีนนิยมสั่งซ้ือดอกไมผ้่านทางส่ือ 
(โทรศพัท/์ แฟกซ์และอินเตอร์เน็ต) ดงันั้นเจา้ของร้านไม่จ าเป็นลงทุนจดัท าเป็นหน้าร้านขาย
ดอกไม้ข้ึนหรือมีท่ีจอดรถควรจะจัดท าเว็บไซต์ทางร้านขายดอกไม้ผ่านทางส่ือ และท าการ
ประชาสัมพนัธ์ใหผู้บ้ริโภครับรู้เวบ็ไซตท์างร้านใหม้ากยิง่ข้ึน 
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6.  ดา้นการส่งเสริมการตลาดตวัอย่างมีระดบัความส าคญัแก่การจดัดอกกลว้ยไมโ้ชว์
หนา้ร้านเป็นล าดบัสุดทา้ย แสดงใหเ้ห็นวา่เจา้ของร้านควรเนน้จดัดอกกลว้ยไมโ้ชวห์นา้ร้านเป็นคร้ัง
คราว เพื่อเป็นการย  ้าเตือนใหลู้กคา้ไดจ้ดจ าสินคา้และร้านท่ีจ าหน่ายได ้

5.3.2ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ในการศึกษาคร้ังน้ีจ ากดัเฉพาะในลูกคา้ชาวจีนท่ีอาศยัอยู่ในมณฑลยูนนานเมือง 

คุนหมิงดงันั้นควรมีการกระจายกลุ่มตวัอยา่งไปยงัมณฑลอ่ืนๆ ดว้ยเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีแตกต่างและ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาเร่ืองการรับรู้และกลยทุธ์การแข่งขนัของดอกกลว้ยไมไ้ทยในประเทศจีน 
3.  ควรจะสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กบัผูป้ระกอบการร้านดอกไมเ้พื่อเขา้ใจ

ลกัษณะการซ้ือดอกกลว้ยไมข้องลูกคา้ 
4. ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยของลูกคา้ในกลุ่มประเทศอาเซียน + 6 

(ไดแ้ก่  จีน เกาหลีไต ้ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลียนิวซีแลนดแ์ละอินเดีย)  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง : พฤติกรรมการซ้ือดอกกล้วยไม้ไทยของลูกค้าชาวจีนในคุนหมิง 

แบบสอบถามชุดน้ีจัดทํา ข้ึนเพื่อ เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

เพื่อนาํไปใชใ้นการวิจยั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ท่านั้น 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและขอขอบคุณท่านท่ีสละเวลา

อนัมีค่า เพื่อตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

คาํช้ีแจง : กรุณาทาํเคร่ืองหมาย√ลงในช่อง�ท่ีกาํหนดใหต้ามความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัตวัท่าน 
 

ท่านเคยซ้ือดอกกล้วยไม้ไทยมาก่อนหรือไม่ 

�เคย                             �ไม่เคย 

ส่วนที ่1 ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค 

1. เพศ 

�ชาย                                                          �หญิง 

2. อาย ุ

� ไม่เกิน 25 ปี  � 26 - 35 ปี 

� 36 – 45 ปี  � 46 - 55 ปี 

� 56 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 

� ตํ่ากวา่ปริญญาตรี � ปริญญาตรี 

� สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. อาชีพ 

� รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ � พนกังานบริษทั 

� ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย  � แม่บา้น/ วา่งงาน 

� นกัเรียน /นกัศึกษา                                         

5. รายไดต่้อเดือน 

� ไม่เกิน 2,000 หยวน  � 2,001 – 4,000 หยวน 

� 4,001 – 6,000 หยวน  � 6,001 – 8,000 หยวน   � 8,001 หยวนข้ึนไป 

ID: 
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6. สถานภาพ 

� โสด    � สมรส  

� หยา่ร้าง /ม่าย / แยกกนัอยู ่

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือดอกกล้วยไม้ไทยของลูกค้าชาวจีนในคุนหมิง 

1. ท่านซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยสายพนัธ์ใดบ่อยคร้ังท่ีสุด (เลือกตอบได ้1 ขอ้เท่านั้น) 

 
� Dendrobium    � Vanda 
 

 
� Ascocenda    � Oncidium  
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� Cattleya     � Mokara 

 

 
      � Aranda        � Phalaenopsis  

      � อ่ืนๆ(โปรดระบุ……………………………………………) 

2. วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุดในการซ้ือดอกกลว้ยไม ้(เลือกตอบได ้1 ขอ้เท่านั้น) 

� เป็นของฝาก   � เพื่อนาํไปใชส่้วนตวั เช่น ประดบัท่ีบา้น ท่ีทาํงาน 

� เพื่อการคา้  � เพื่อเยีย่มคนป่วย /เพื่อเยีย่มญาติ                               

� เพื่อประดบัในงานต่างๆ  เช่น งานแต่งงาน  

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ…………………………………) 

3. ใครเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือดอกกลว้ยไมม้ากท่ีสุด (เลือกตอบได ้1 ขอ้เท่านั้น) 

� ตวัเอง        � เพื่อน 

� คนในครอบครัว � พนกังานขาย 

� คู่รัก   � อ่ืนๆ (โปรระบุ…………………………………...) 
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4. ท่านซ้ือดอกกลว้ยไมไ้ทยจากท่ีใดบ่อยท่ีสุด (เลือกตอบได ้1 ขอ้เท่านั้น) 

� ร้านขายดอกไม ้   � ร้านขายสินคา้ไทย 

� หา้งสรรพสินคา้  � ทาง0เวบ็ไซต ์

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ……………………………………………………………….) 

05. ท่านใชเ้งินไปกบัการซ้ือดอกกลว้ยไมโ้ดยเฉล่ียคร้ังละประมาณเท่าไร0(เลือกตอบได ้1 ขอ้เท่านั้น) 

� ไม่เกิน 50 หยวน            � 51-200 หยวน     

� 201-350 หยวน  � มากกวา่ 350 หยวน 

06. ท่านซ้ือดอกกลว้ยไมใ้นช่วงเวลาใดบ่อยท่ีสุด0 (เลือกตอบได ้1 ขอ้เท่านั้น) 

� วนัเทศกาล เช่น วนัตรุษจีน ไหวพ้ระจนัทร์เป็นตน้    � วนัหยดุสุดสปัดาห์            

� วนัระหวา่งสปัดาห์                                                    � วนัสาํคญั เช่น วนัเกิด 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ…………………………………..) 

7. เม่ือจะซ้ือดอกกลว้ยไมท่้านมกัจะใชว้ิธีใดต่อไปน้ี0บ่อยคร้ังท่ีสุด 0(เลือกตอบได ้1 ขอ้เท่านั้น) 

� ไปซ้ือท่ีร้านดอกไมด้ว้ยตนเอง                       � โทรไปสัง่ซ้ือท่ีร้านดอกไม ้

� แฟกซ์ไปสัง่ซ้ือท่ีร้านดอกไม ้                        � สัง่ซ้ือจากทางอินเตอร์เน็ต 

� ฝากเพื่อนซ้ือ                                                  � อ่ืนๆ (โปรดระบุ………………..) 

 

ส่วนที ่3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของดอกกล้วยไม้ไทย 

คาํช้ีแจง : กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย√ลงในช่องขวามือท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

 

ข้อที ่

  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของดอก                    

กล้วยไม้ไทย 

 

ระดบัความสําคัญ  

มาก 

ทีสุ่ด 

มาก 

 

ปาน 

กลาง 

น้อย 

 

น้อย 

ทีสุ่ด 

  ด้านผลติภัณฑ์   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1 

สีของดอกไมมี้ใหเ้ลือกมาก 

เช่นสีชมพ ูสีม่วง สีผสม 

2 ความแปลกใหม่ของพนัธ์กลว้ยไม ้           

3 การบรรจุหีบห่อของกลว้ยไม ้           

4 ดอกกลว้ยไมมี้ความสดใหม่           

5 มีความหลากหลายของพนัธ์ของกลว้ยไม ้           
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ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

******************************************* 

ขอขอบคุณท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่า เพื่อตอบแบบสอบถาม 

ข้อที ่

  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของดอก                    

กล้วยไม้ไทย 

 

ระดบัความสําคัญ  

มาก 

ทีสุ่ด 

มาก 

 

ปาน 

กลาง 

น้อย 

 

น้อย 

ทีสุ่ด 

                            ด้านราคา   

  

  

  

  

  

  

  

  

  1 การตั้งราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

2 สามารถชาํระเงินค่าสินคา้ผา่นบตัรเครดิต

โดยไม่คิดเงินเพ่ิม  

3 

 

ความคุม้ค่าของราคาขายเม่ือเปรียบเทียบ 

กบัดอกไมช้นิดอ่ืน 

          

4 การแสดงป้ายราคาท่ีชดัเจน           

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย           

1 สถานท่ีจาํหน่ายสะดวกในการเดินทาง 

2 ท่ีตั้งร้านอยูใ่นแหล่งการซ้ือดอกไม ้      

3 สถานท่ีจาํหน่ายมีท่ีจอดรถสะดวกสบาย           

4 สามารถโทรศพัท/์ แฟกซ์เพ่ือการสั่งซ้ือได ้      

5 ขายผา่นเวบ็ไซด ์เช่น Alibaba,Taobao  เป็น

ตน้ 

          

 ด้านการส่งเสริมการตลาด      

1 การใหส่้วนลดเงินสด  

2 จดัดอกไมใ้หฟ้รี      

3 แถมดอกกลว้ยไมใ้หฟ้รี      

4 การจดัดอกกลว้ยไมโ้ชวห์นา้ร้าน           

5 การประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เน็ต           

6 การโฆษณาทางนิตยสาร      

7 พนกังานขายสอนจดัดอกไมใ้หฟ้รี      

8 การบริการส่งดอกไมถึ้งบา้น      
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问卷调查 

昆明消费者购买泰国兰花切花行为的影响因素分析 

 

您好！我是一名在校生，正在进行一项针对中国消费者购买泰国兰花切花
行为的影响因素的问卷调查，此问卷用作论文报告数据分析，所得资料只作学
术用途，不会外流，请不必担。本问卷只会花费你几分钟的时间，谢谢您的帮
助！ 

注意：请根据你的真实情况在符合的选项前标注√作答 

请问您曾经买过泰国兰花切花吗 

□买过              □没买过 

第一部分消费者个人信息 

1. 您的性别 

男  女 

2. 您的年龄段 

 25岁以下 26-35岁 

36-45岁  46-55岁 

56岁以上 

3. 您的文化程度 

本科以下 本科 

本科以上 

4. 您的职业 

公职人员 公司职员 

私营老板 全职家庭主妇 

学生 

5. 您的月收入 

低于 2000元 2001-4000元 

4001-6000元 6001-8000元 

8001元以上 

6．您的婚姻状况 

未婚  已婚   离婚 /分居/ 独居 

ID: 
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第二部分关于泰国兰花切花的消费者购买行为 

1. 您通常最喜欢买哪类品种的泰国兰花切花（只能选一个选项） 

         

石斛兰                万代兰 

 

千代兰   文心兰 

 

洋兰   莫氏兰 

 

蜒梵兰   蝴蝶兰 

其它（请指明..................） 

2. 您购买兰花最主要的原因是（只能选一个选项） 

作为礼品送人 自己使用比如：装饰家里或是办公室 

为了继续买卖 探亲访友/探望病人 

各种宴会的装饰比如：婚礼 其它（请指明..................） 
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3. 最能促使你购买兰花的人（只能选一个选项） 

自己  朋友 

家人  销售员 

爱人  其它（请指明..................） 

4. 您最常在哪里购买过兰花切花（只能选一个选项） 

花店  泰国特产店 

商场  网络上 

其它（请指明..................） 

5. 每次购买兰花，您可以接受的价格是多少（只能选一个选项） 

低于 50元 51-200元 

201-350元  多于 350元 

6. 您最常购买兰花切花的时间（只能选一个选项） 

节假日比如：春节中秋等 周末 

工作日    重要的日子比如：生日 

其它（请指明..................） 

7. 如果购买兰花，您最常选择什么购买方式（只能选一个选项） 

亲自去花店购买 电话订购 

传真订购  网上订购 

托朋友帮购买  其它（请指明..................） 
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第三部分关于泰国兰花切花的营销组合分析 

注意：请在您认为符合自己看法对应的空白处标注√ 

条款 泰国兰花切花的营销组合 

 

重要程度  

 

非常 

重要 

 

比较
重要 

 

一般 

 

 

不太 

重要 

 

很不 

重要 

 

 

 

1 

产品方面   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
兰花花朵的颜色多样，比如粉
红紫色混合色 

2 兰花品种新奇      

3 兰花的包装      

4 兰花花朵的新鲜程度      

5 兰花品种多样      

 

1 

定价方面      

定价合理，对等于兰花的质量  

2 支持信用卡支付，不加收手续
费 

     

3 与其它品种的切花相比物超所
值 

     

4 设有清晰的标价牌      

 

1 

分销方面      

销售点交通便利 

2 销售点位于花市区      

3 销售点内设停车场方便停车      

4 可以通过电话及传真订购      

5 可以在网上订购比如：阿里巴
巴,淘宝等 

     

 

1 

促销方面      

有折扣 

2 免费包装      
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条款 泰国兰花切花的营销组合 

 

重要程度  

 

非常 

重要 

 

比较
重要 

 

一般 

 

 

不太 

重要 

 

很不 

重要 

 

 

3 免费赠送兰花      

4 店前设有兰花展览区以供欣赏      

5 通过网页进行宣传      

6 通过杂志进行宣传      

7 销售员给予免费的插花教学      

8 送货上门      
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล   ZHAO     YANHONG 
ประวติัการศึกษา   ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
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