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ABSTRACT
Title
The study on the trend of Dyestuff Usage among Handicraft
Manufacturers in Northern Region (Chiengmai, Lampoon, Lampang, Prae)
By:
Mr.Peathai Sivamokluckana, Academic year 2000
Degree:
Master of Business Administration, Faculty of Business Administration,
Bangkok office
Board of Independent Study Iinspectors:
Professor Assistant Chomchalao Ruangpong
Chairman
Professor Dr.Prapasri Amornsin
Director
Deputy Professor Sirisopark Burapadecha
Director
Objective:
This is to study the information of dyestuff use. Study on Handicraft
manufacturers
Attitude concerning consumption of instant dyestuff. Study on Habit of instant
Dyestuff consumption among handicraft manufacturers and incline on instant
Dyestuff usage.
Scope of Study: Handicraft products that use dyestuff in Northern Region.
(Chiengmai, Lampoon, Lampang, Prae)
Method of Study: Material used on this study is 250 sets of questionnaire and it was used in
Northern
Region where all the samplings were the operator of different handicrafts that
Used dyestuff and had used different Brand names of dyestuff. Statistic result
Was depended on percentage chi-square used SPSS program in analyzing the
data.
Conclusion: Upon hypothesis test found that
1 The Female were more interested in dyestuff on handicraft than the male
2 The female bought dyestuff used in handicraft more than the male
3 Black was used most of all other colors in handicraft
4 Dyestuffs were used in textile
Suggestion:

Upon the study, the researcher found the habit of the handicraft operators in
Northern region that mostly used in cloth and paper dyeing. The user considered
The most in safety and safe environment. The information that had been
collected.
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Can be used to develop better dyestuff product and pursue their study.
On the products with dyestuff should be made different with dyestuff colors to
Attract the product consumers. For the price, Dyestuff is being competitive in
the Marked so, the price should not high. Distribution should be done
throughout And the marketing strategy should be done for better competition to
prevent the Competitors entering to ours. Local media should be used, to enlarge
the size of Marketing.
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ชื่อปริ ญญา:

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ สานักงานกรุงเทพฯ

คณะกรรมการตรวจสอบการค้ นคว้ าแบบอิสระ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฉมเฉลา เรืองพงศ์
ศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อมรสิน
รองศาสตราจารย์ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ
วัตถุประสงค์ :

ประธาณกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การทาวิจยั เรื่ องนี ้เพื่อศึกษาหาข้ อมฆูลของผู้ใช้ สยี ้ อมผ้ า
ศึกษาทัศนาคติของผู้ประกอบการหัตถกรรมเกี่ยวกับการใช้ สยี ้ อมผ้ าสาเร็ จรูป
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ สยี ้ อมผ้ าสาเร็ จรูปของผู้ประกอบการหัตถกรรม
และแนวโน้ มการใช้ สยี ้ อมผ้ าสาเร็จรูป

ขอบเขตการวิจยั : ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมที่ใช้ สยี ้ อมผ้ าในเขตภาคเหนือ
( จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แพร่)
วิธีการวิจยั :

การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้ทาวิจยั ใช้ เครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล ด้ วยการสน้ างแบบสอบถาม
จานวน 250ชุด โดยทาการวิจยั ในเขตภาพเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แพร่)
ซึง่ กลุม่ ตัวย่างประกอบด้ วย ผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมประเภทต่างๆ ที่ใช้ สยี ้ อมผ้ า และ
เคยใช้ สยี ้ อมผ้ าสาเร็ จรูปยี่ห้อต่างๆ มาแล้ ว การวิเคราะห์ผ
ทางสถิตใิ ช้ สถิติอตั ราร้ อยละ ค่าเฉลีย่ Chi-Square ใช้ โปรแกรม SPSS ช่วยวิเคราะห์
ข้ อมูล

สรุปผล :

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
1 เพศหญิงสนใจทางานย้ อมสีในงานหัตถกรรมมากว่าเพศชาย
2 เพศหญิงซื ้อสีย้อมผ้ าไปย้ อมสีในงานหัตถกรรมมากกว่าเพศชาย
3 สีดาเป็ นสีที่ใช้ กนั มากที่สดุ ในผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
4 สีย้อมผ้ าถูกนาไปใช้ ในงานสิง่ ทอากที่สดุ
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ข้ อเสนอแนะ :

จากการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เรี ยนรู้ ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบการ
หัตถกรรมทีใ่ ช้ สยี ้ อมผ้ า ในเชตภาคเหนือส่วนใหย่นาไปใช้ งานด้ านย้ อมผ้ า และ
งานย้ อมกระดาษ ผู้ใช้ สยี ้ อมผ้ าคานึงถึงความปลอดภัยการใช้ และไม่ทาลายสิง่ แวดล้ อม
ข้ อมูลต่างๆ ที่ผ้ วู ิจยั เก็บมาสามารถให้ ผ้ ผู ลิตและผู้สนใจ นาไปศึกษาค้ นคว้ าต่อ ในงานด้ านนี ้
เพื่อพัฒนาสีย้อมผ้ าสาเร็ จรูปให้ ดียิ่งชึ ้น
ด้ านผลิตภัณฑ์ สีย้อมผ้ าสาเร็ จรูป ควรสร้ างความแตกต่างของสีย้อมผ้ า ให้ มีสหี ลากหลาย
และสวยงามแก่ผ้ ใู ช้ มีความแตกต่างด้ านการย้ อม ทาให้ ย้อมง่ายและใช้ เวลาน้ อยในการ
ย้ อม
ด้ านราคา เนื่องจากตลาดสีย้อมผ้ ากาลังอยูใ่ นขันการแข่
้
งขัน มีคแู่ ข่งหลายรายเข้ า
มาตลาดดังนันผู
้ ้ ผลิต ไม่ควรกาหนดราคาขายสูง ขณะเดียวกันควรหาวิธีลดต้ นทุนการผลิต
เพื่อให้ ได้ ต้นทุนที่ตา่ สามารถแข่บงขันด้ านราคากับคูแ่ ข่งได้
ควรมีการจัดจาหน่ าย ให้ ทวั่ ถึง การวางสินค้ าขยายในวงกว้ างเป็ นกลยุทธ์หนึง่ ที่
ปกป้องไม่ให้ คแู่ ข่งขันมาแข่งได้ อย่างจริ งจัง และให้ ความรู้การใช้ สยี ้ อมผ้ ากับร้ านค้ าทีข่ าย
เพื่อให้ เขาสามารถแนะนาการใช้ สยี ้ อมแก่ผ้ ใู ข้ ได้ ถกู วิธี
ควรใช้ ส่ อื ท้ องถิ่น เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ปู ระกอบการ
หัตถกรรม ที่ต้องใช้ สยี ้ อมผ้ า รู้จกั เพื่อชยายส่วนแบ่งการตลาด
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
หัตถกรรม เป็ นงานที่สร้างสรรค์จากความคิดของผูท้ า ผลงานที่ออกมามีท้ งั ประโยชน์ใช้
สอยและความงามทางศิลปะ การออกแบบจึงมีแบบที่ต่างกันไปหลากหลายตามความพอใจของ
ผูท้ า หัตถกรรมพื้นบ้านทัว่ ไปมีหลายชนิดดังนี้
1. หัตถกรรมเครื่ องไม้
2. หัตถกรรมเครื่ องจักสาน
3. หัตถกรรมเครื่ องปั้ นดินเผา
4. หัตถกรรมเครื่ องทอ ( เสื้ อผ้า )
5. หัตถกรรมเครื่ องรัก
6. หัตถกรรมเครื่ องโลหะ
7. หัตถกรรมเครื่ องหนัง
8. หัตถกรรมเครื่ องกระดาษ
9. หัตถกรรมเครื่ องหิ น ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมเป็ นที่มาของการสร้างรายได้ให้กบั ชาวชนบท
เป็ นสิ่ งดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวและชมการประกอบอาชีพหัตถกรรมพื้นเมือง และซื้ อหาผลิตภัณฑ์น้ นั
กลับไปเป็ นของระลึก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตที่นิยมท่องเที่ยวอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมสร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นได้อย่างมากมาย ผลิตดภัณฑ์หตั ถกรรมสาคัญที่
ต้องใช้สียอ้ มผ้าได้แก่
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมสิ่ งทอต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมจากกระดาษสา
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมจากเครื่ องจักสาน
เนื่องจากสี ยอ้ มผ้า เป็ นส่ วนสาคัญในการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม มีความ
แตกต่างของรู ปแบบสิ นค้า สามารถดึงดูดความสนใจแก่ผพู ้ บเห็นในผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
สี ยอ้ มผ้ามีหลายประเภท ซึ่ งนาไปใช้งานกับวัสดุเส้นใยแตกต่างกัน ทาให้มีวธิ ีใช้สียอ้ มผ้า
แตกต่างกันด้วย ผูท้ ี่มีความรู ้และได้ศึกษาประเภทของสี ยอ้ มผ้าได้อย่างเข้าใจ สามารถเลือกใช้สี
ย้อมผ้าได้อย่างถูกต้อง และย้อมได้ถูกวิธี ย่อมทาให้ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมมีคุณภาพ สร้างความ
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พอใจแก่ผซู ้ ้ื อ ส่ งผลให้เกิดการตลาดต่อเนื่องในอนาคตได้ ส่ วนผูท้ ี่ไม่มีความรู ้เรื่ องการใช้สียอ้ ม
ผ้า จะเป็ นตัวการทาลายคุณภาพผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมพื้นเมือง สร้างความไม่เชื่อถือให้กบั ผูซ้ ้ื อ ทา
ให้เสี ยชื่อหัตถกรรมพื้นเมือง
ย่อมมีผลกระทบต่อการตลาดหัตถกรรมพื้นเมืองในอนาคต
พฤติกรรมการทาลายผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมพื้นเมือง อาจกระทาโดยขาดความรู ้ดงั นี้
- การใช้ สีผดิ ประเภทไปย้ อมผ้ า เช่ น
การใช้สีประเภท Direct ไปย้อมกับผ้าไหม ทาให้ผา้ ไหมติดสี ไม่ทนสี ตก ไม่ทนแสง
การใช้สีประเภท Basic ไปย้อมกับผ้าไหม ทาให้ผา้ ไหมติดสี ไม่ทน สี ตก ไม่ทนแสง
- การไม่ ทาตามขั้นตอนการย้ อมทีถ่ ูกต้ อง เช่ น
การใช้เวลาการย้อมเร็ วเกินกว่าที่กาหนด ทาให้สีติดไม่เต็มที่ สี จะซี ดเร็ วกว่าปกติ
การใช้สารเคมีช่วยย้อม น้อยไป หรื อ ไม่ใช้ ทาให้สีติดไม่เต็มที่ สี จะซี ดเร็ วกว่าปกติ
บางครั้งทาให้สีตกได้ เช่น การใช้สี Reactive ย้อมผ้าคุณสมบัติของสี ตอ้ งอาศัย
Soda ash ทาปฏิกิริยา เพื่อให้ติดผ้า
- การนาสี ย้อมผ้าไปใช้ กบั งานด้ านอาหาร
สี ยอ้ มผ้า ไม่ใช่ สี ผสมอาหาร สี ยอ้ มผ้ามีสารโลหะหนักหลายชนิด และยังมีสาร azo
กลุ่ม III A1 อันได้แก่สาร 4 -Aminobiphenyl และ A2 อันได้แก่สาร Benzidine
ซึ่ งเป็ นอันตรายต่อร่ างกายไม่ควรนามาใช้ผสมอาหาร
เหตุจูงใจทีศ่ ึกษาเรื่องนี้ เนื่ องจากสี ยอ้ มผ้ามีส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมหลายอย่างให้มีคุณค่า
มากขึ้น ประกอบกับผูว้ จิ ยั มีกิจการทางด้านธุ รกิจนี้ คือการค้าสี ยอ้ มและเคมีสิ่งทอ ซึ่งเป็ นโอกาส
( Opportunity ) แก่ผวู ้ ิจยั สาหรับหาข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา วางแผนการตลาด
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาทัศนคติของผูป้ ระกอบการหัตถกรรมเกี่ยวกับการใช้สียอ้ มผ้า
สาเร็ จรู ป
2. ศึกษาพฤติกรรมการใช้สียอ้ มผ้าสาเร็ จรู ปของผูป้ ระกอบการหัตถกรรม
และแนวโน้มการใช้สียอ้ มผ้าสาเร็ จรู ป
นิยามศัพท์

Dyestuffs สี ยอ้ ม สารที่ทาให้เกิดสี มีท้ งั สารที่ได้จากธรรมชาติ และ
สารสังเคราะห์ทางเคมี
Direct เป็ นสี ยอ้ มประเภทหนึ่งซึ่งเหมาะสาหรับย้อมเส้นใยจากพืช ฝ้ าย
เรยอน ฯลฯ สี ชนิดนี้ เป็ นสี สังเคราะห์ชนิดแรกที่ติดใยฝ้ ายได้ โดยไม่
ต้องใช้สารช่วยติด ส่ วนใหญ่เป็ นสารประกอบออะโซ ( azo ) มีน้ าหนัก
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โมเลกุลสู ง มีหมูก่ รดซัลโฟนิค ซึ่ งทาให้ตวั สี ละลายน้ าได้ ย้อมง่าย
คุณสมบัติความคงทนต่อขบวนการใช้น้ าของสี บางตัวมีเพียงปานกลาง
แต่สามารถทาให้ดีข้ ึนได้ดว้ ยการตกแต่งภายหลัง โดยใช้สารช่วยให้สีติด
Reactive เป็ นสี ยอ้ มประเภทหนึ่ง เป็ นสี ยอ้ มใยเซลลูโลสที่ดีที่สุด มี
คุณสมบัติเป็ นแอนไอออน เมื่ออยูใ่ นน้ าย้อมซึ่ งเป็ นด่าง โมเลกุลของสี จะ
ทาปฏิกิริยากับหมู่ OH ในเซลลูโลสและเชื่อมโยงติดกันโดย Covalent
bond กลายเป็ นสารประกอบเคมีชนิดใหม่กบั เซลลูโลส คุณสมบัติการ
ละลายและดูดติดเส้นใยของตัวสี ทาให้สีเข้าไปอยูภ่ ายในเส้ยใย และเมื่อ
เกิดปฏิกริ ยาตัวสี จะยึดติดเส้นใย
Basic สี เบสิ ค เป็ นเกลือของเบสอินทรี ย ์ ละลายได้ในน้ า ย้อมติดเส้นใย
เซลลูโลสได้เพียงเล็กน้อย หรื อไม่ติดเลย มีโครโมฟอร์ ให้แคทไอออน
บางครั้งจะเรี ยกว่า สี แคทไอออน ถ้าย้อมใยเซลลูโลส เส้นใยต้องย้อม
ด้วยสารประกอบที่สามารถก่อรู ปเป็ นสารที่ไม่ละลายน้ ากับตัวสี ได้ก่อน
เพื่อให้ทาหน้าที่เป็ นเสมือนหตึ่งสะพานเชื่อมโยงระหว่างตัวสี กบั เส้นใย
สารประกอบนี้ เรี ยกว่าสารช่วยติด ( mordant )
ขอบเขตในการศึกษา
การวิจยั โครงการนี้
กลุ่มเป้ าหมายที่จะศึกษาคือ กลุ่มผูป้ ระกอบการ
หัตถกรรมมีการใช้สียอ้ มผ้าสาเร็ จรู ปกับผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมในเขต
ภาคเหนือ ( จังหวัดเชียงใหม่ , ลาพูน , ลาปาง แพร่ )
สมมุติฐานในการศึกษา
1. เพศหญิงสนใจทางานย้อมสี ในงานหัตถกรรมไม่มากกว่าเพศชาย
2. เพศหญิงซื้ อสี ยอ้ มผ้าไปย้อมสี ในงานหัตถกรรมไม่มากกว่าเพศชาย
3. สี ดา เป็ นสี ที่ใช้กนั มากที่สุดในผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
4. สี ยอ้ มผ้าถูกนาไปใช้ในงานสิ่ งทอมากที่สุด
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าได้ รับ
1. เพื่อวางแผนปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียงิ่ ขึ้น
2. นาไปประกอบจัดทาแผนการขายและการตลาดของผูผ้ ลิตสี ยอ้ มผ้าสาเร็ จรู ป
3. นาไปใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ( External Environment )
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บทที่ 2
แนวคิดทางด้ านทฤษฎี งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สารให้ สีและตัวสี
การย้อยสี เริ่ มต้นในประเทศทางภาคพื้นตะวันออกก่อน โดยเฉพาะประเทศจีน อินเดีย
และเปอร์ เซีย แพร่ เข้าไปในประเทศอียปิ ต์ โดยนายวานิชผูท้ าการค้าระหว่างประเทศ ชาวโฟนี
เชียนนามาพัฒนาปรับปรุ งจนกระทัง่ สามารถส่ งสี ยอ้ มไปจาหน่ายยังประเทศกรี ก โรมัน และ
ประเทศใกล้เคียงอื่นได้
สี ที่ใช้กนั ก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 5000 กว่าปี นั้น เป็ นสี ที่ได้จากต้นพืชเกือบทั้งหมด
แต่ขบวนการย้อมคงไม่ถูกต้องนัก ทาให้สีตกซีดจางโดยเร็ ว มาปรับปรุ งให้ดีข้ ึน เหลือเป็ น
หลักฐานยืนยันได้ก็ในสมัยเหล็ก ( Iron age ) ต้นพืชที่ให้สีแตกต่างกันก็ได้แก่
พืชในตระกูลมัสตาส ( woad ) ให้สีฟ้า
ต้นเอลเดอร์ ( dwarf elder ) ให้สีฟ้า
ต้นเข็มชนิดหนึ่ง ( madder ) ให้สีแดงและสี เหลือง
ต้นเวลด์ ( weld ) ให้สีเหลือง
ต้นเบอรี่ ชนิดหนึ่ง ( bibery หรื อ whortlebery ) ให้สีม่วง
สี ดาใช้ยอ้ มด้วยน้ าเปลือกต้นโอ๊คก่อน แล้วย้อมทับด้วยเกลือของเหล็ก ทั้งนี้เป็ นการใช้
กรดแทนนิค ซึ่ งมีอยูใ่ นน้ าเปลือกต้นโอ๊คเป็ นสารช่วยติดนัน่ เอง
คนโบราณมีความพยายามมากที่จะตกแต่งเสื้ อผ้าให้เป็ นดอกดวงลวดลายสวยงาวม เริ่ ม
ตั้งแต่การใช้ไข่ขาวหรื อของเหนียวอื่น ๆ ติดส่ วนของต้นพืชและวัสดุที่มีสีอื่น ๆ บนเสื้ อ บางทีก็
เย็บติด บางทีก็ใช้ส่วนที่เป็ นสี ถูตามเสื้ อผ้าให้เกิดสี ต่าง ๆ การกระทาเช่นนี้ไม่ถาวรหลุดออกได้
ง่าย แม้แต่ซกั ก็จางหายไปหมด การค้นพบวิธียอ้ มสี ให้ติดอย่างถาวรได้น้ นั เป็ นเหตุบงั เอิญอัน
เกิดแต่ความเชื่อถือความศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์ของสิ่ งซึ่ งตนเองไม่เข้าใจในสมัยนั้น
เป็ นต้นว่า
แม่น้ าลาคลอง น้ าทะเล น้ าลาย หรื อแม้แต่น้ าปั สสาวะ จะมีอานาจลี้ลบั ทาให้เกิดสิ่ งแปลก ๆ
ได้ จึงทดลองนามาใช้กบั ส่ วนของต้นพืชที่ให้สีไม่ถาวรบนเสื้ อผ้าแล้ว สามารถติดอย่างถาวรได้
แม้บางครั้งสี จะเปลี่ยนไปบ้าง แต่ก็ให้ผลสมความปรารถนา เมื่อได้ทดลองย้อมไปนาน ๆ ก็เกิด
ความรู ้วา่ ทาอย่างไรจึงจะได้ตวั สี มา จึงเป็ นการเริ่ มต้นพัฒนาตามหลักวิชาการ ไม่มีหลักฐาน
ปรากฏว่าคนโบรานรู ้จกั การใช้โลหะเป็ นสารช่วยติด ดังจะเห็นได้จากการย้อมสี แดงโอซิ เนีย (
Oceania ) ปรากฏว่าผูย้ อ้ มไม่สามารถจะควบคุมให้เกิดสี ได้ตามความต้องการ บางครั้งจะให้สีส้ม
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บางทีก็สีแดง บางทีกเ็ ป็ นสี มว่ ง แตกต่างกันตามวิธีเตรี ยม อัตราส่ วน และความเข้มข้นที่ใช้
อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการย้อมจะทาให้สีเปลี่ยนไป
ต่อมาค้นพบว่า การทุบผลไม้ ดอกไม้ ราก และเปลือกมีสีเปื้ อนตามเล็บและมือล้างไม่
หลุดกลับเกิดเป็ นสี น้ าสี จาง ๆ ข้น ๆ ที่ไหลออกมานี้ เมื่อติดเสื้ อผ้า แล้วนาไปต้มหรื อแช่น้ าก็จะเกิด
เป็ นสี ติดบนผ้า ไม่ทนทานต่อแสงและการซักฟอกมากนัก ยกเว้นสี ที่ได้จากต้นมอส ( Lichen )
สี ธรรมชาติเหล่านี้ มีอยู่ 2 – 3 ตัวเท่านั้น ที่คนโบราณรู ้จกั ใช้ยอ้ มผ้าให้ติดได้อย่างถาวรโดยไม่ตอ้ ง
เตรี ยมผ้าแต่อย่างไรมาก่อน
คนโบราณยังรู้จกั ใช้แสงแดด, ไฟ หรื อ ควันไฟตกแต่งให้สีแก่เสื้ อผ้า โดยนาผ้าที่ผลิตจาก
เปลือกไม้หรื อต้นหญ้าไปตากแดดก็จะเป็ นสี ขาว เป็ นขบวนการฟอกขาวโดยแสงแดด บางครั้งจะ
ปิ ดเสื้ อผ้าบางส่ วนด้วยวัสดุอื่น แล้วนาไปตากแดด จะปรากฎว่าส่ วนที่ถูกแดดเป็ นสี ขาว ส่ วนที่
ปกปิ ดไว้เป็ นสี เข้ม เป็ นการทาให้เกิดลวดลายสี เข้มบนพื้นสี ขาว หรื อถ้านาไปรมควันไฟ ซึ่งเป็ น
คาร์ บอนบริ สุทธิ์ จะเกิดเป็ นลวดลายได้เช่นเดียวกัน เมื่อต้องการสี เข้มหรื อสี ดาก็นาไปรมควันทั้ง
ผืน บางทีก็ใช้เขม่าไฟผสมกับน้ ามันยางไม้ หรื อโคลนเขียนลวดลายบนผ้า
สี ซ่ ึ งมีลกั ษณะเป็ นสี ยอ้ มที่แท้จริ งนั้น คนโบราณรู ้จกั ใช้สีที่ได้มาจากพืชก่อนเป็ นสี ยอ้ ม
โดยตรง ละลายน้ าได เช่น ขมิ้น ( Turmeric ) เป็ นผงบดมาโดยตรงจากต้น Curcuma tintoria มี
ชุกชมในเขตร้อนโดยเฉพาะประเทศอินเดีย ให้สีเหลืองส้มสดใส ตัวสี จริ ง ๆ ที่ได้คือ
curcumin ละลายในน้ าได้ง่าย ไม่ตอ้ งใช้สารช่วยติดย้อมติดผ้าฝ้ ายได้ดี ย้อมโดยแช่ผา้ ในน้ าละลาย
สี น้ ีนานครึ่ งชัว่ โมงที่อุณหภูมิ 60  C สี น้ ีตกซี ดในอากาศได้เร็ วมาก เชื่อกันว่า คนโบราณก็รู้จกั
ย้อมทับด้วยกรดโดยใช้น้ ามะนาว ในอินโดนีเซียใช้สารส้มแทน
การเตรี ยมสี ยอ้ มที่มาจากพืชต้องใช้เวลานาน
จะย้อมให้สีติดทนทานต้องมีทกั ษะมาก
พอสมควร สี บางชนิดไม่ละลายน้ า แต่ละลายในด่าง และรู ้จกั กันมานานนับ 5000 ปี ได้แก่สี
คราม
ซึ่งได้มาจากต้นคราม หญ้าบางชนิดและพืชตระกูลถัว่ ให้สีเหลืองปนแดง ยางไม้ ( Catechu ) ให้สี
น้ าตาล ขบวนการย้อมสี เหล่านี้ค่อนข้างยุง่ ยาก แต่ก็ให้สีสวยและทนทาน
มนุษย์รู้จกั ใช้ครั่งย้อมผ้ามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ให้สีแดงแก่อ่อนต่าง ๆ กัน มี
หลักฐานปรากฎว่า ชาวฝรั่งเศสรู ้จกั ใช้ครั่งย้อมผ้าเมื่อประมาณ 3700 ปี ก่อน พ.ศ. และชาว
แอสซิเรี ย ( Assyria ) รู้จกั ใช้เมื่อประมาณ 2670 ปี ก่อน พ.ศ.
พัฒนาการสี ยอ้ มเป็ นไปด้วยความยากลาบาก ในประเทศเยอรมันสมัยนั้นบุคคลยังไม่รู้จกั
ธรรมชาติที่แท้จริ งของสี นอกจากนั้นยังถูกกีดกันจากช่างทอผ้า ความบีบคั้นนี้ทาให้ช่างย้อมบาง
คนได้ยา้ ยถิ่นฐานออกไปเมืองอื่น เช่น เวนิส เยนัว ช่างย้อมฝี มือดีจึงได้แพร่ หลายกระจากัน
ออกไป
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การพัฒนาสี ยอ้ มในช่วงนี้เป็ นไปอย่างช้า ด้านการผลิตสี เริ่ มมีการมุง่ ในด้านความสะดวก
ในการย้อม มีความคงทนสู ง ทาให้ได้รับความสนใจมากขึ้น ตั้งแต่เมื่อประมาณ พ.ศ. 2083 เป็ น
ต้นมา ในวงการอุตสาหกรรมย้อมสี ก็มีการควบคุมคุณภาพผ้าย้อมสี โดยเฉพาะที่เมือง
ฟลอเรนซ์ในประเทศอิตาลี มีคณะกรรมการซึ่ งเรี ยกว่า “ สเตน แอน เบลมิช ออฟฟิ ลเชียล “
( Stain and Blemish Officials ) คอยควบคุมวิธีการป่ นต้นโวต woad ที่จะนรามารใช้เป็ นสี ยอ้ ม
ควบคุมขบวนการย้อม ประการสุ ดท้ายก็ตรวจตราผ้าที่ยอ้ มสาเร็ จแล้ว เมื่อมีคุณภาพดีก็ประทับตรา
ให้นาออกจาหน่ายได้ เป็ นวิธีการที่ควบคุมคุณภาพสิ นค้าให้ได้ดีจริ ง ๆ
ปั จจุบนั นี้ยงั มีหลาย
ประเทศที่มิได้คานึงถึงคุณภาพของสิ นค้าเข่นนี้
มีการพิพอ์ ตั ราส่ วนสี และขบวนการย้อมออก
เผยแพร่ แก่บรรดาช่างย้อมซึ่ งขึ้นทะเบียนอยูใ่ นความควบคุมดูแลของ guild ต่าง ๆ กัน แต่
เนื่องจากความเข้มงวดกวดขันมากจนเกินไปทาให้พฒั นาได้ชา้ เช่น ไม่อนุ ญาตให้ช่างย้อมมีสี
ประเภทอื่นนอกจากที่ขออนุ ญาตไว้อยูใ่ นโรงงาน จวบจนกระทัง่ ถึงสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่ง
ประเทศฝรั่งเศส จึงได้นาความรู ้ทางด้านเคมีเข้ามาใช้กบั สี ยอ้ ม เพื่อให้วธิ ีการผลิตแบะการย้อมทา
ได้ดี และรวดเร็ วขึ้น เป็ นการขยายตัวทางอุตสาหกรรมสาหรับนาผลประโยชน์มาเป็ นค่าใจ้จ่ายใน
พระราชวังซึ่ งกาลังใช้กนั อย่างฟุ่ มเฟื อยมาก
การค้นคว้าเหล่านี้ได้รับความร่ วมมือจากประเทศ
อังกฤษ และฮลลันดาด้วยดี มีหนังสื อที่เกี่ยวกับสี และขบวนการย้อมหลายเล่มพิมพ์ออกเผยแพร่
ปี พ.ศ. 2399 ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงในวงการย้อมสี รู ้จกั นาเอาหลักวิชาเคมีเข้า
มาใช้ผลิตสี สังเคราะห์ ขบวนการย้อม การย่นระยะเวลาให้เร็ วขึ้น ทั้งนี้เป็ นเพราะ วิลเลียม เปอร์
กิน ( William Perkin ) ซึ่ งมีความถนัดในวิชาเคมี ขณะกาลังทดลองสังเคราะห์ควินนิน ได้
ทดลองอ๊อกซิไดส อนิลีน ( Aniline ) เกพื่อให้ได้ควินนิน ( อนีลีนและควินนินมีรสขมมาก
เหมือนกัน ) เมื่อทดลองจนสิ้ นสุ ดขบวนการแล้ว แทนที่เขาจะได้ควินนิน เขากลับได้ สี ยอ้ มเป็ น
สี ม่วงสดสวยออกมาแทน ภายหลังให้ชื่อว่า เปอร์ กิน โมฟ (Perkin’s mauve ) เป็ นปรากฏการณ์
ครั้งแรกที่นกั เคมีสามารถสังเคราะห์สียอ้ มจากสารประกอบอินทรี ยง์ ่าย ๆ
และก็เป็ นการ
สังเคราะห์จากวัสดุของทิ้งเสี ย คือ น้ ามันจากเขม่าถ่านหิ นที่ใช้สาหรับผลิตแก๊ส จากผลสาเร็ จของ
เปอร์ กินนี้ กระตุน้ ให้นกั เคมีสนใจหันมาค้นคว้าตัวสี ยอ้ มมากขึ้น ระหว่าง พ.ศ. 2431 - 2457
ประเทศเยอรมันได้ต้ งั โรงงานผลิตสี สังเคราะห์และส่ งออกจาหน่ายทัว่ โลก
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สี สาหรับย้อมฝ้ าย
สี เบสิ ค
Basic
สี ไดเรกท์
Direct
สี กามะถัน
Sulphur
สี วตั
Vat-anthraquionone
สี Indigoid
สี อะโซอิค
Naphthal AS
สี รีแอคตีฟ
Reactive
สี สาหรับย้อมขนสัตว์
สี กรด
Acid
สี สาหรับย้อมใยสับเคราะห์

สี ดีสเพอส

Disperse

พ.ศ. ที่คน้ พบ
2399
2426 and 2427
2416 and 2436
2444
2449
2455
2499
พ.ศ. ที่คน้ พบ
2417
พ.ศ. ที่คน้ พบ

2466

ประเภทของเส้ นใย
ใยผ้าที่ใช้กนั ในปั จจุบนั นี้ แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท
1. ใยธรรมชาติ ที่มาจากต้นพืชหลายชนิด อาจเป็ นเซลเพียงเซลเดียว เช่น ฝ้ าย มีอยูเ่ พียงชนิด
เดียวเท่านั้น หรื อมีหลาย ๆ เซล เช่น ปอ ซึ่ งมีส่วนประกอบเคมีของใยเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็ น
เซลลูโลส
2. ใยธรรมชาติ ซึ่งมาจากสัตว์ เป็ น ขน หรื อผมของสัตว์ที่มีขนหนา เช่น แพะ แกะ อูฐ และ
อื่น ๆ มีอยูช่ นิ ดเดียวเท่านั้นที่เอามาจากที่อยูอ่ าศัยของตัวอ่อน ได้แก่ ไหม เส้นใยเหล่านี้มี
ส่ วนประกอบเคมีคล้ายคลึงกัน คือ โปรตีน
3. ใยกึ่งสังเคราะห์ ใช้สารประกอบซึ่ งมีอยูแ่ ล้วในธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็ นเซลลูโลสหรื อ
โปรตีน ตามลักษณะเดิมไม่อยูใ่ นสภาพที่จะใช้เป็ นเส้นใยผ้าได้ มาปรับปรุ งเสี ยใหม่ใช้ประโยชน์
ได้ดี ปั จจุบนั นี้ที่ใช้กนั มากและมีปริ มาณการผลิตมากขึ้นทุกที ได้แก่ใยกึ่งสังเคราะห์เซลลูโลส มี
วิสคอส คิวปราโมเนียม อาซิเตด และใยที่ปรับปรุ งมาจากใยทั้ง 3 ชนิ ดนี้ ส่ วนใยโปรตีนนั้นเป็ น
เพียงการทดลองแล้วก็หยุดชะงักการผลิตออกจาหน่ายจานวนมาก
4. ใยสังเคราะห์ ผลิตขึ้นจากสารประกอบเคมีโดยตรงมีอยูห่ ลายชนิด ใช้กนั มากที่สุดปั จจุบนั
นี้ก็มีแต่ โพลีเอไมด์ โพลีเอสเตอร์ และ โพลีอไครลิค ชนิดอื่น ๆ อีกหลายสิ บชนิดก็ผลิต
ออกจาหน่ายบ้างไม่มากนัก บางทีก็นาไปใช้ในกรณี อื่นมิใช่เสื้ อผ้า
5. ใยแร่ มีปริ มาณน้อยที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกันทั้ง 4 ชนิดที่กล่าวมาแล้วเป็ นใยที่ทนความ
ร้อนได้สูง จึงใช้เฉพาะในกรณี พิเศษ ได้แก่ใยแก้ว และใยหัน
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ทฤษฎีการย้อมสี
สี ติดเส้นใยได้ เพราะสารประกอบทั้งสองชนิ ดนี้ รวมเข้าเป็ นสารประกอบเคมีใหม่อีกชนิด
หนึ่ง การรวมนี้ แม้วา่ จะมิใช่เป็ นการรวมตัวแบบเดียวกับโซเดียมรวมตัวกับคลอรี น เปลี่ยนรู ปเป็ น
เกลือแกง ซึ่ งเป็ นสารชนิ ดใหม่จริ ง ๆ คุณสมบัติเดิมของโซเดียมและคลอรี นเปลี่ยนไปตาม
อัตราส่ วนของโซเดียมและคลอรี น ที่มีอยูใ่ นสารประกอบใหม่แต่ละชนิด แต่การรวมตัวของสี และ
เส้นใยนั้น ไม่ทาให้คุณสมบัติเคมีเปลี่ยนไป จะเปลี่ยนก็เพียงคุณสมบัติกายภาพเห็นเป็ นสี ชนิดต่าง
ๆ ขึ้นมาเท่านั้น อัตราส่ วนจะมากน้อยอย่างไรก็ได้ตามต้องการ
เราอาจย้อมได้สีเข้มมาก
จนกระทัง่ เป็ นสี อ่อนจางอย่างไรก็ตามยังคงเป็ นสารประกอบอยูน่ นั่ เอง
การย้อมสี น้ ี ถ้าย้อมถูกต้อง สี จะต้องติดเส้นใยเหมือนกันตลอดเข้าไปถึงภายในด้วย จะติด
แต่รอบนอกเท่านั้นไม่ได้ เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจดูตามขวางของเส้นใยจะเห็นสภาพการย้อม
ได้ชดั เจน ความจริ งแล้วการย้อมให้สีติดภายในเส้นใยสม่าเสมอนี้มิได้ทาเสมอไป ขบวนการย้อม
มักจะสิ้ นสุ ดลงเสี ยก่อน สี ก็จะติดแต่บริ เวณรอบนอกของเส้นใย
ส่ วนภายในยังคงเป็ นสี ขาว
ตามเดิม เรี ยกกันว่า ริ งไดย์ ( Ring dye ) ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นได้กบั เส้นใยทุกชนิดเมื่อย้อมใน 2
– 3 นาทีแรก หรื อเมื่อย้อมที่อุณหภูมิต่ากว่าที่ควรเป็ น ซึ่งจะทาให้ระดับการเคลื่อนตัวของสี ภายใน
เส้นใยลดน้อยลง
โมเลกุลของสี ยอ้ มค่อนข้างใหญ่
และดูเหมือนว่าไม่สามารถจะซึ มเข้าไปในระหว่าง
โมเลกุลของเส้นใยได้ในขณะเมื่อสายโมเลกุลนี้ เรี ยงตัวกันอย่างหนาแน่นมีระเบียบ ได้มีผทู้ ดลอง
หาขนาดโมเลกุลของสี ที่เหมาะสมที่จะซึ มผ่านเข้าไปภายในส่ วนหลวมของโมเลกุล หรื ออาจเรี ยก
ง่าย ๆ ว่าช่องว่าง ( pore ) กับขนาดโมเลกุลของสี จึงมีส่วนสัมพันธ์กนั มาก ถ้าทราบขนาดของทั้ง
สองการเลือกตัวสี และขบวนการย้อมก็ทาได้ง่ายขึ้น การย้อมสี ส่วนใหญ่ใช้ยอ้ มด้วยน้ า และใยผ้า
นั้นเมื่อนาไปแช่น้ าจะพองตัวออกมากน้อยเท่าไรขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณกลุ่มเคมีไฮโดรฟิ สิ ค ( OH ) ซึ่งมี
อยูใ่ นเส้นใยนั้น การพองตัวขอองเส้นใยนี้จะเกิดแต่เฉพาะบริ เวณส่ วนหลวมหรื อช่องว่างของเส้น
ใยเท่านั้น ช่องว่างนี้จะมีขนาดใหญ่ข้ ึน เส้นใยทุกชนิดมีขนาดช่องว่างไม่เท่ากัน ขนาดโมเลกุลของ
สี ยอ้ มก็ไม่เท่ากันด้วย จึงเป็ นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทาให้สีบางตัวย้อมเส้นใยบางชนิ ดไม่ติดหรื อติดสี
อ่อน นอกเหนื อไปจากคุณสมบัติเคมีโดยตรงระหว่างตัวสี กบั เส้นใย
เมื่อโมเลกุลของสี ซึมผ่านช่องว่างเข้าไปภายในเส้นใยแล้ว จะต้องมีอานาจอะไรใหม่อีก
อย่างหนึ่งมาทาให้ตวั สี แยกตัวออกจากน้ า
ตัวสี ใหม่ที่อยูใ่ นน้ าย้อมภายนอกเส้นใยจะซึ มเข้าไป
แทนที่ ดังนั้นเส้นใยจะค่อย ๆ มีโมเลกุลของสี รวมอยูม่ ากขึ้นทุกที สี ก็เข้มมากขึ้นไปตามลาดับ
จะดูดติดไว้ได้เป็ นปริ มาณมากน้อยเท่าไรขึ้นอยูก่ บั กลุ่มเคมีที่ทาให้เกิดปฏิกริ ยา ( Reactive group )
ของตัวสี และเส้นใยนั้น ๆ
ทฤษฎีการย้อมที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ย้อมให้มีมีสีสม่าเสมอ ไม่ด่าง และมีสี
เหมือนกันตลอด นอกจากคุณสมบัติเคมีของตัวสี และเส้นใยที่จะต้องพิจารณาแล้ว ขบวนการ
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ย้อมต่าง ๆ ตามลักษณะของวัสดุที่ตอ้ งการย้อม และลักษณะของเครื่ องย้อมก็จาเป็ นต้องนามา
พิจารณาเปรี ยบเทียบด้วย สี บางตัวมีคุณสมบัติพิเศษซึ่ งเมื่อย้อมในครั้งแรกแล้วด่าง ก็สามารถจะ
ปรับตัวเองให้สม่าเสมอได้ โดยปล่อยตัวหลุดออกจากส่ วนที่ติดมากเกินไป แล้วกลับมาดูดติดเข้า
ตอนส่ วนที่ติดน้อย คุณสมบัติน้ ีเรี ยกว่า การซึมกระจาย ( Migration ) การย้อมสี ให้ได้ผลดีและ
ง่าย เมื่อเลือกสี ตวั ใดมาใช้ ก็จาเป็ นต้องพิจารณาคุณสมบัติการซึ มกระจายตัวของสี ดว้ ย การย้อม
เส้นใยบางชนิดต้องการสี ที่มีการซึมกระจายตัวดี แต่บางครั้งไม่ตอ้ งการ
ปฏิกิริยาย้อนกลับไปกลับมาของสี ในขบวนการย้อมเกือบทุกขบวนการนั้น บางครั้งไม่เป็ น
ที่ปรารถนาเลย เพราะส่ วนมากเราต้องการย้อมสี ให้มีความคงคนสู ง สี ประเภทนี้บางครั้งจะมี
โมเลกุลขนาดใหญ่ทาให้ซึมกระจายตัวได้ยาก ย้อมได้สม่าเสมอยากเช่นเดียวกัน แต่ตวั สี มีความคง
คนต่อขบวนการใช้น้ าสู ง
คุณสมบัติการซึมกระจายตัวของสี จึงสาคัญเป็ นอันดับสองรองลงมา
สาหรับเลือกตัวสี มาย้อม
การย้อมให้ได้ผลดีน้ นั อานาจการรวมตัวของสี กบั เส้นใยต้องมีมากกว่าอานาจการรวมตัว
ของสี กบั น้ า และสามารถทาให้เกิดเช่นนี้ข้ ึนได้ ถ้าโมเลกุลของสี ยอ้ มมีหมู่อะตอมซึ่ งถูกจัดให้เรี ยง
ตัวกันในลักษณะที่จะทาให้เกิดการดูดติด ( Substantivity ) กับเส้นใย แล้วเกิดบอนด์ ( bond ) ยึด
กันแน่น อาจกล่าวได้อย่างกว้าง ๆ ว่า มีอิทธิพลเชิงเคมี 4 ชนิดที่ทาให้สีดูดติดกับเส้นใยได้ คือ
1. ไฮโดรเย็นบอนด์ ( Hydrogen bond )
2. แรงแวนเดอวัลส์ ( Van der Waals’ forces )
3. แรงไอออน
( Ionic forces )
4. โควาเลนท์บอนด์ ( Covalent bond )
กาลังแรงเหล่านี้มกั จะไม่ทาหน้าที่เพียงลาพัง จะต้องมีอย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไป บางครั้งก็
พร้อมกันทั้ง 4 อย่างทีเดียวที่จะทาให้สีกบั เส้นใยรวมตัวกันได้
ไฮโดรเจ็นบอนด์ เป็ นการยึดตัวอย่างหลวม ๆ ของอะตอม เช่น การยึดตัวของไฮโดเจ็นกับ
ออกซิ เจนในโมเลกุลของน้ า เส้นใยและตัวสี เกือบทุกชนิดจะมีกลุ่มไฮดร๊ อกซิ ลที่ทาหน้าที่รวมตัว
นี้ โดยเฉพาะใยกึ่งสังเคราะห์ เช่น อาซิเตด เป็ นกลุ่มเคมีที่สาคัญอย่างยิง่ ในการย้อมสี ส่ วนในใย
เซลลูโลส และใยโปรตีนก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน
แรงแวนเดอวัลส์ แรงนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็ นแรงที่ทาให้อะตอมและโมเลกุลเข้า
มายึดติดกันได้เอง โดยเฉพาะระหว่างตัวสี กบั เส้นใย จะเกิดแรงนี้ยดึ ให้ติดกันได้ เมื่อโมเลกุลของ
ทั้งสองมีเอกลักษณ์พิเศษ คือ เมื่อมีโมเลกุลยาวและแบน ดังเช่นโมเลกุลของเซลลูโลส สี แว๊ต
หรื อสี ไดเร๊ กท์ หรื อระหว่างใยเซลลโลสอาซิ เตดกับสี ดีสเพอส์ หรื อ เมื่อโมเลกุลทั้งสองมี
อัตราส่ วนของกลุ่มไฮโดรคารบอน ( hydrocarbon group ) ทั้งอลิฟาติกหรื ออโรเมติค ( aliphatic
or aromatic ) ดังเช่นในสี บางตัวที่ใช้ยอ้ มขนสัตว์ และที่ใช้ยอ้ มใยโพลีเอสเตอร์ เกือบทั้งหมด น้ า
ในน้ าย้อมยังช่วยให้เส้นใยและสี ยดึ ติดกันด้วย และกลุ่มไฮโดรเจ็นคาร์ บอนพยายามที่จะแยกตัวหนี
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ออกจากน้ า
แล้วมารวมกลุ่มกันเอง
ในกรณี น้ ี รู้จกั กันว่าเป็ นการรวมตัวแบบไฮโดรฟอบิค
(hydrophobic bonding )
แรงไอออน การยึดรวมตัวระหว่างเส้นใยและสี แบบที่ 3 นี้ เกิดขึ้นได้โดยไฟฟ้ าต่างศักย์
เส้นใยเมื่ออยูใ่ นน้ าจะมีปฏิกิริยาไฟฟ้ าเป็ นลบ ส่ วนใหญ่สีซ่ ึ งละลายน้ าเป็ นแอนไอออน ไอออน
ของสี เป็ นลบ การดูดซึ มจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจาเป็ นต้องเปลี่ยนไอออนของเส้นใยก่อนที่
ไอออนของสี จะเข้ามาใกล้พอที่แรงแวนเดอวัลส์ จะทาหน้าที่ได้ แต่ถา้ ใช้ตวั สี ซ่ ึ งเป็ นแคทไอออน
ก็ไม่จาเป็ นต้องใช้ ตัวอย่างที่ดีได้แก่สีที่ใช้ยอ้ มเส้นใยอไครลิค
การเติมเกลือลงในน้ าย้อมเส้นใยเซลลูโลส และเติมกรด ลงในน้ าย้อมเส้นใยโปรตีนและ
ไนลอน จะเป็ นการเปลี่ยนศักย์ไฟฟ้ าซึ่ งมีอยูใ่ นเส้นใย
โควาเลนท์บอนด์ สี รีแอคตีฟ ยึดกับเส้นใยได้โดยโควาเลนท์บอนด์ สามารถยึดได้แน่น
ยิง่ กว่าการยึดติดใด ๆ ที่กล่าวมาแล้วทั้งสิ้ น และทาให้แยกตัวออกจากกันได้ยาก
ระดับการย้อมสี ( Rate of Dyeing ) หมายถึงอัตราการดูดซึมของสี เข้าไปภายในเส้นใย
ในช่วงระยะเวลาที่กาหนดให้ สี จะค่อย ๆ ซึมช้า ๆ เข้าไปตามช่องว่างของเส้นใยสู่ ภายใน ถ้า
เส้นใยมีโมเลกุลที่เป็ นระเบียบมาก เส้นด้ายหรื อผ้าม้วนพับกันแน่นจะย้อมช้าลง ต้องการเวลาย้อม
นานขึ้น กล่าวคือ กว่าจะย้อมให้สีติดได้สม่าเสมอเข้าถึงกึ่งกลางของเส้นใย บางครั้งถ้าภาวะการ
ย้อมถูกต้องสมบูรณ์จะเสี ยเวลาเพียงวินาทีหรื อ 2 –3 นาที แต่บางครั้งนานนับชัว่ โมง ถ้ายิง่ เป็ นใย
สังเคราะห์ซ่ ึ งมีโครงสร้างโมเลกุลแน่นมากอาจเสี ยเวลาเป็ นวัน ๆ ถ้าไม่ปรับปรุ งขบวนการย้อม
เสี ยใหม่
ไม่วา่ จะย้อมได้สมดุลยเร็ วหรื อช้า ไม่เป็ นที่ตอ้ งการทั้งสิ้ น เพราะถ้าเร็ วเกินไปก็ยอ้ มให้
สม่าเสมอได้ยาก ถ้าช้าเกินไปก็เปลืองเวลาและเชื้ อเพลิง ตลอดจนกระทัง่ ค่าแรงงานจะเพิ่มขึ้น
บางครั้งก็ทาอันตรายเส้นใมยได้เมื่อแช่อยูใ่ นน้ าย้อมที่ร้อนนานเกินไป ดังนั้นเพื่อควบคุมระดับการ
ย้อม ผูย้ อ้ มจะต้องควบคุมเวลาให้แตกต่างกันออกไป หรื อเติมสารเคมีชนิดหนึ่งชนิดใดลงไป
เพื่อให้สีติดเส้นใยตามระดังที่ตอ้ งการ
อิทธิพลของการเปลี่ยนอุณหภูมิ ผลของการเปลี่ยนอุณหภูมิในการย้อม อย่างน้อยที่สุดก็
กระทบกระเทือนผลงานถึง 3 อย่างด้วยกัน ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นจะมีอิทธิ พลต่อการย้อมคือ
1. ทาให้ยอ้ มสี ได้เร็ วขึ้น
2. ลดปริ มาณสี ที่จะซึ มผ่านเข้าไปภายใน
3. ทาให้สีซึมกระจายตัวจากส่ วนที่ดูดสี ไว้มาก ไปยังส่ วนที่ดูดสี ไว้นอ้ ย ทาให้ยอ้ มได้
สม่าเสมอดีและเร็ วขึ้น
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิในการย้อมนี้
สื บเนื่องมาจากพลังงานที่ทาให้
เกิดปฏิกิริยา (activation energy ) ของการย้อม อันเป็ นหลักวิขาทางด้านเคมีกายภาพ ระบุเป็ น
แคลลอรี่ กิโลแคลลอรี ต่อสี ยอ้ มหนึ่งโมเลกุล ยิง่ มีพลังงานที่ทาให้เกิดปฏิกิริยาในขบวนการย้อม
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สู งมากขึ้นเท่าไร เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นระดับการย้อมสี กม็ ีมากขึ้นเท่านั้น สี แต่ละตัวเมื่อย้อมเส้นใย
แต่ละชนิดนั้นจะมีพลังงานที่ทาให้เกิดปฏิกิริยาแตกต่างกัน
อิทธิพลของสารช่ วยย้อม
สารช่วยย้อมที่สาคัญแบ่งออกได้เป็ นชนิดต่าง ๆ 7 ชนิดด้วยกันคือ
1. กรด ใช้สาหรับย้อมใยโปรตีน และไนลอนเมื่อใช้สี Acid
2. ด่าง ใช้สาหรับช่วยย้อมใยเซลลูโลสด้วยสี อโซอิค แว๊ต และสี กามะถัน
3. เกลือ ใช้ในการย้อมด้วยสี Acid และการย้อมใยเซลลูโลสทุกชนิด
4. สารช่วยให้สีสม่าเสมอ ( Levelling Agent ) ใช้กบั สี แว๊ต Vat , สี ดิสเพอส , และสี แอสิ
คบางชนิด ในขบวนการย้อมที่ดีสียอ้ มควรจะติดเส้นใยอย่างสม่าเสมอ จาเป็ นต้องลด
คุณสมบัติการดูดติดสี ของเส้นใยให้มีนอ้ ยลง ด้วยการเติมสารประกอบเคมีบางชนิดใน
น้ าย้อม เพื่อกันไม่ให้สีเข้าไปในเส้นใยได้เร็ ว เมื่อสี เกาะทัว่ เส้นใยแล้ว ถึงอุณหภูมิที่สูง
มากขึ้น น้ ายากันสี ที่เติมใส่ ไปจะสลายตัว ทาให้เส้นใยสามารถดูดสี เข้าไปจนทัว่ ทา
ให้การย้อมสี สม่าเสมอ
5. สารนา ( Carriers ) ใช้เมื่อย้อมใยสังเคราะห์บางชนิด เช่น ใยโพลีเอสเตอร์ ทาให้
สามารถย้อมสี เข้มได้แม้ใช้ขวนการย้อมตามปกติ
6. สารละลายอินทรี ย ์ บางครั้งจะใช้เมื่อย้อมขนสัตว์ และใยสังเคราะห์บางชนิด
7. สารรี ดิวซิ่ ง ( Reducing Agents ) สี บางชนิดที่ผลิตออกมา ไม่สามารถติดเส้นใย
เซลลูโลสได้ ต้องทาการรี ดิ๊วส์เสี ยก่อน จึงย้อมให้สีเกาะติดเส้นใย ทาออ๊กซิ เดชัน่ อีก
ครั้ง สี จึงจะดูดติดเส้นใย ขบวนการย้อมเช่นนี้ เหมือนกับการย้อมสี วตั Vat สารรี ดิ๊วส์
ตามปกติใช้ โซเดียมซัลไฟด์ สี บางตัวอาจรี ดิ๊วส์ได้ดว้ ยโซเดียมซัลไฟด์ และโซเดียม
ไฮโดรซัลไฟด์ สารเหล่านี้ ทาให้โมเลกุลของสี เล็กลง โดยทาปฏิกิริยาที่บอนด์ของสี
ทาให้แยกตัวออกเป็ นสารประกอบอย่างง่าย สามารถละลายน้ าได้ ดูดติดเส้นใย
เซลลูโลส
การย้อมสี ประเภทไดเรกท์ Direct Dyestuffs
สี ไดเรกท์ละลายน้ า ใช้ยอ้ มจากน้ าละลายสี โดยตรงให้ซึมเข้าไปภายในเส้นใยเซลลูโลส
ผลิตออกจาหน่ายเป็ นครั้งแรกใน พ.ศ. 2427 โดย Bottiger
มีสีแดงเรี ยกว่า Congo Red
สามารถใช้ยอ้ มได้ทนั ทีไม่ตอ้ งย้อมผ้าด้วยสารช่วยติดก่อน เหมือนกับสี ตวั อื่น ๆ ซึ่ งใช้กนั อยูก่ ่อน
จึงเรี ยกกันว่า สี ไดเรกท์ หรื อ สี ยอ้ มโดยตรง
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สี ไดเรกท์ส่วนใหญ่เป็ นเกลือของสี azo ในโครงสร้างมีกลุ่มเคมีกรดกามะถันที่สามารถ
ละลายน้ าได้ผลิตออกจาหน่ายเป็ นผงละเอียดมาก ความเข้ม ( Strength ) เมื่อผลิตออกมาครั้งแรกไม่
เท่ากัน ผูผ้ ลิตจึงผสมเกลือแกง ( NaCl ) ลงไป เพื่อให้ความเข้มเท่ากันเป็ นมาตรฐาน
( Standardized ) หรื อให้ละลายดียงิ่ ขึ้น สาหรับใช้พิมพ์ผา้ ก็จะผสมด้วยเดกซตริ น ( Dextrin )
ในบรรดาสี ที่ใช้ยอ้ มสิ่ งทอ สี ไดเรกท์เป็ นสี กลุ่มใหญ่ที่สุด สี แต่ละตัวในกลุ่มนี้มีความ
คงทนไม่เท่ากัน การค้นคว้าเพื่อปรับปรุ งคุณภาพของสี ในกลุ่มนี้กาลังก้าวหน้ายิง่ ขึ้น ทาให้สีใน
กลุ่มนี้หลายตัวมีความคงทนต่อแสงและการซักดี
นิยมใช้ยอ้ มเรยอนมากที่สุด มีสีแตกต่างกันมากมาย ความคงทนของสี เพื่อประโยขน์ใช้
สอยบางประการดี ย้อมง่าย คุณสมบัติความคงทนต่อขบวนการใช้น้ า ( wet process ) ของสี บางตัว
มีเพียงปานกลาง แต่สามารถทาให้ดีข้ ึนได้ดว้ ยการตกแต่งภายหลัง ( aftertreatment ) โดยใช้สาร
ช่วยให้สีติด ( DYE-FIXING ) การตกแต่งให้ทนยับด้วยเรซิ นช่วยให้สีคงทนมาขึ้นด้วย
สี ไดเรกท์ซึมติดเส้นใยได้ในตัวเอง ( substantivity ) มีหลายตัวที่ใช้ยอ้ มใยโปรตีนได้
โครงสร้างของสี เป็ นสารประกอบ sulphonated azo เหมือนกับสี แอสิ ค acid จนไม่สามารถจะ
แยกออกให้เห็นความแตกต่างของสี ท้ งั สองตัวนี้ได้ชดั เจน ถ้าเลือกตัวสี ที่เหมาะสมจะย้อมใยขน
สัตว์ปนใยเซลลูโลสให้เป็ นสี เดียวกันได้
การติดสี Direct ของเซลลูโลสนั้นต้องนับว่า เป็ นการดูดติดทางกายภาพโดยแท้ เพราะ
โครงสร้างของเซลลูโลสไม่มีกลุ่มเคมีตอนปลายที่จะรวมตัวเป็ นเกลือกับโครงสร้างของตัวสี ได้ นัก
ค้นคว้าหลายท่านพยายามทดลองให้เห็นว่า กลุ่มเคมีของเซลลูโลสมีอิทธิ พลต่อการดูดสี ดว้ ย หมู่
OH มีส่วนสัมพันธ์ดว้ ยมาก เพราะเมื่อนาไปทา acetylation แล้วเซลลูโลสจะไม่ดูดสี และเมื่อเอา
หมู่ acetyl ออกไป ใยก็กลับดูดสี ได้ใหม่
อิทธิพลอีเลคโทรไลท์
ปรากฏว่า เมื่อเติมเกลือแกงหรื อเกลือโกลเบอร์ ลงในน้ าย้อมสี ไดเรกท์ จะทาให้ตวั สี ซึม
เข้าไปภายในเส้นใยได้มากขึ้น ส่ วนจะมากน้อยเท่าไรนั้นขึ้นอยูก่ บั ตัวสี และจานวนเกลือที่เพิ่ม
ประเมินกันไว้วา่ เมื่อเซลลูโลสแช่อยูใ่ นน้ าจะให้ไฟฟ้ าลบ ไอออนที่ได้มาจึงเป็ นไอออน
ชนิดเดียวกับสี ซ่ ึ งดูดติดเส้นใยได้เอง การเพิ่มอีเลคโทรไลท์จะทาให้ประจุไฟฟ้ าภายในเส้นใยลดลง
หรื อหายไป ไอออนของสี ยอ้ มซึ มเช้าไปที่หมู่ OH ของเซลลูโลสง่ายขึ้น ก่อให้เกิด H bond หรื อ
แรงแวนเดอร์ วลั ของตัวสี มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ในทางปฏิบตั ิ ตัวสี ไดเรกท์น้ ีจะซึ มออกมาจากเส้นใยได้ เช่นในการทดลองหาการซึ ม
กระจายตัว ( migration ) ออกมาติดผ้าสี ขาวของผ้าย้อมสี ไดเรกท์ สี สามารถหลุดออกมาได้หมด
ถ้าซักในน้ าประปาที่ปล่อยให้ไหลอยูต่ ลอดเวลา หรื อต้มในน้ าสบู่ ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ตัวสึ
เกาะติดเส้นใยได้อย่างน้อยก็ตอ้ งอาศัยโครงสร้างาของเส้นใยและของตัวสี แต่ทว่าถ้าในน้ าย้อมมี
ไอออนอื่นรวมอยูด่ ว้ ยก็จะทาหน้าที่เป็ นกาลังที่แท้จริ ง ขับดันให้ตวั สี เข้าไปติดเส้นใยได้ ประจุ
ไฟฟ้ าลบที่ผวิ เส้นใยเซลลูโลสจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อดูดเอาแอนไอออนของตัวสี เข้าไปไว้ที่ผวิ เส้นใย
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นอกจากนี้แล้วในน้ าย้อมยังมีเกลือโซเดียมของตัวสี ละลายปนอยู่ มีคลอไรด์จากเกลือแกงเพิ่มขึ้น
ทั้งหมดนี้จะเป็ นตัวที่ทาให้สีเข้าไปติดเส้นใยหรื อหลุดออกจากเส้นใยได้ ขึ้นอยูก่ บั ระยะที่ประจุ
ไฟฟ้ าเหล่านี้อยูห่ ่างจากผิวเส้นใยเท่าไร
อิทธิพลของเกลือในนา้ ย้อมสี ไดเรกท์ พอสรุ ปได้ 3 ประการด้วยกัน คือ
1. เพิ่มปฏิกิริยาของตัวสี ในน้ าย้อม
2. เพิม่ จานวนไอออนในน้ าย้อม และลดไอออนของโซเดียมระหว่างผิวเส้นใยกับน้ าย้อม
ลง ทาให้การดูดซึ มเอาโซเดียมไอออนเข้าไปภายในเส้นใยในขณะที่เส้นใยกาลังดูดสี
ย้อมลดลงด้วย
3. อีเลคโทรไลท์ที่เพิ่มขึ้นนี้ จะช่วยในประจุไฟฟ้ าที่ผวิ เส้นใยมีเท่าที่ตอ้ งการ ดังนั้น
ไอออนของสี ยอ้ มก็สามารถเข้าไปใกล้เส้นใยได้มากก่อนที่จะเกิดรสะท้อนกลับของ
ประจุไฟฟ้ า
อิทธิพลของความร้ อน ในการย้อมสี
อุณหภูมีสูงและต่า ต่างมีอิทธิ พลต่อการดูดซึ มสี ดว้ ยกันทั้งสิ้ น ที่อุณหภูมิต่า สี จะติด
( affinity ) เส้นใยได้ดี แต่อุณหภูมิสูง สี จะดูดซึมเข้าไปภายในเส้นใยได้เร็ ว สม่าเสมอและแผ่
กระจายตัวภายในเส้นใยได้ดี อุณหภูมิสูงเกินไปสี ที่ติดผ้าจะลดน้อยลง สี ไดเรกท์ ดูดซึมได้ดีที่
อุณหภูมิแตกต่างกันตามโครงสร้างของสี
สมาคมผูย้ อ้ มสี และผูผ้ ลิตสี ( The Society of Dyers and Colourists,ใช้ตวั ย่อ S.D.C.) ได้
ตั้งบรรทัดฐานของสี ยอ้ ม เช่น ระดับการดูดซึม อุณหภูมิที่ดูดซึมได้สูงสุ ด การเคลื่อนตัว และ
อิทธิพลความเข้มของอีเล็คโทรไลท์ โดยแบ่งสี ยอ้ มประเภท ไดเรกท์ ออกเป็ น 3 หมู่ ดังนี้
หมู่ เอ ( Class A.) ได้แก่ตวั สี ซ่ ึ งมีความสม่าเสมอในตัวเอง ( self-levelling) มีการเคลื่อนตัว
ดี แม้ยอ้ มระยะต้นอาจด่าง แต่เมื่อย้อมนานไปจนครบกาหนดเวลา สี จะสม่าเสมอได้เอง
หมู่ บี ( Class B.) สี ในหมู่น้ ีมีความสม่าเสมอในตัวเองต่า ต้องใช้เกลือเป็ นตัวควบคุมให้
สี สม่าเสมอ ( Salt controlling ) ถ้าตั้งต้นย้อมด่าง จะแก้ให้สีสม่าเสมอในภายหลังได้ยาก
หมู่ ซี ( Class C ) กลุ่มสี น้ ีนอกจากจะมีความสม่าเสมอในตัวเองต่าแล้ว ยังเป็ นตัวสี ซ่ ึงมี
ปฏิกิริยาต่อเกลือไวด้วย
ดังนั้นเพียงแต่จะควบคุมการเติมเกลืออย่างเดียวไม่พอ ต้องควบคุม
อุณหภูมิการย้อมด้วย
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วิธีย้อมสี ไดเรกท์ ( Appication of Direct Dyes )
1. ละลายสี ยอ้ มกับน้ าร้อน คนจนละลายดีแล้ว กรองใส่ ลงในถังย้อมที่เตรี ยมไว้
2. ใส่ สารกันด่าง ( Levelling Agent ) เพื่อให้สีติดได้สม่าเสมอดียงิ่ ขึ้น สี บางตัวอาจจะ
ตกตะกอนในน้ ากระด้าง ควรใช้สารช่วยลดความกระด้างประเภทโพลีฟอสเฟต หรื อ
โซเดียมคาบอเนต 1 – 3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักวัสดุที่ยอ้ มจะช่วยได้ดี
3. นาผ้าที่ทาความสะอาดอย่างดีแล้ว ตั้งต้นย้อมที่ อุณหภูมิ 40 C แล้วค่อย ๆ แร่ ง
อุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิ 90 ภายในเวลา 30 – 40 นาที
4. เติมเกลือ เพื่อให้สียอ้ มสามารถเข้าไปเส้นใยได้มาก ย้อมที่อุณหภูมิน้ ีนาน 30-60 นาที
เมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว นาขึ้นซักน้ าให้สะอาด นาไปทาขั้นตอนตกแต่งต่อไป
ทฤษฎีแนวคิดทางการตลาด
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุม
ได้ซ่ ึ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วยเครื่ องมือต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจเพื่อสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้พึงพอใจ

ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้

ผลิตภัณฑ์จึง

ประกอบด้วย สิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์กรหรื อบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกาหนด
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคานึงถึงปั จจัยต่อไปนี้ (1) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product
differentiation) และ (หรื อ) ความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive differentiation) (2)
พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product component) เช่น ประโยชน์พ้นื ฐาน
รู ปร่ างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณั ฑ์ ตราสิ นค้า ฯลฯ (3) การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product
positioning)

เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าใน

จิตใจของลูกค้าเป้ าหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มี
ลักษณะใหม่และปรับปรุ งให้ดีข้ ึน (5) กลุยทธ์เกี่ยวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product mix) และ
สายผลิตภัณฑ์ (Product line) รายละเอียดจะไม่กล่าวในตอนนี้
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นมา
ถัดจาก Product ราคาเป็ นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value)
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ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา เขาก็จะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นผูก้ าหนด
กลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึงถึง (1) คุณค่าที่รับรู ้ (Perceived value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้อง
พิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์วา่ สู งกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ นั (2) ต้นทุน
สิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (3) การแข่งขัน (4) ปัจจัยอื่น ๆ กลยุทธ์ดา้ นราคาจะไม่กล่าวถึง
ในตอนนี้
3. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ าย
กับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ การติดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขายทาการขาย
(Personal selling) และการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน (Nonpersonal selling) เครื่ องมือในการ
ติดต่อสื่ อสารมีหลายประการซึ่ งอาจเลือกใช้หนึ่งหรื อหลายเครื่ องมือต้องใช้หลักการเลือกใช้
เครื่ องมือสื่ อสารแบบประสมประสานกัน [(Integrated Marketing Communication (IMC)] โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมือ
ส่ งเสริ มที่สาคัญ มีดงั นี้
3.1 การโฆษรา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การและ
(หรื อ) ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อความคิด ที่ตอ้ งมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการ
โฆษณาจะเกี่ยวข้องกับ (1) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative strategy) และยุทธวิธีการ
โฆษณา (Advertising tactics) (2) กลยุทธ์สื่อ (Media strategy)
3.2 การขายโดยใช้ พนักงานขาย (Personal selling) เป็ นกิจกรรมการแจ้งข่าวสารและจูง
ใจตลาดโดยใช้บุคคล งานในข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับ (1) กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal
selling strategy) (2) การจัดการหน่วยงานขาย (Salesforce menagement)
3.3

การส่ งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่ งเสริ มที่

นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
สามารถกระตุน้ ความสนใจ ทดลองใช้ หรื อการซื้ อ โดยลูกค้าขั้นสุ ดท้ายหรื อบุคคลอื่นในช่องทาง
การส่ งเสริ มการขายมี 3 รู ปแบบ คือ (1) การกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่
ผูบ้ ริ โภค (Consumer promotion) (2) การกระตุน้ คนกลาง เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ คน
กลาง (Trade promotion) (3) การกระตุน้ พนักงานขาย เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ พนักงาน
ขาย (Sales force promotion)
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3.4 การให้ ข่าวและการประชาสั มพันธ์ (Publicity and public relations) การให้ข่าว
เป็ นการเสนอความคิดเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่ตอ้ งมีการจ่ายเงิน

ส่ วนการประชาสัมพันธ์

หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การให้เกิดกับ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การให้ข่าวเป็ นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
3.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ direct response marketing) และ
การตลาดเชื่อมตรง (Online marketing) เป็ นการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรื อหมายถึงวิธีการต่าง ๆ ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์
โดยตรงกับผูซ้ ้ื อและทาให้เกิดการตอบสนองในทันที ประกอบด้วย (1) การขายทางโทรศัพท์ (2)
การขายโดยใช้จดหมายตรง (3) การขายโดยใช้แคตตาล็อค (4) การขายโทรทัศน์ วิทยุ หรื อ
หนังสื อพิมพ์ ซึ่ งจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใช้คูปองแลกซื้ อ
4.

การจัดจาหน่ าย (Place หรือ distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่ ง

ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด
สถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมาย

ก็คือสถาบันการตลาด

ส่ วนกิจกรรมที่ช่วยในการ

กระจายตัวสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง การจัด
จาหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
4.1 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Channel of distribution) หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์
และ (หรื อ) กรรมสิ ทธิ์ ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบช่องทางการจัดจาหน่ายจึง
ประกอบด้วยผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม

รู ป

4.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสิ นค้ าสู่ ตลาด (Market logistics) หมายถึง กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
การกระจายตัวสิ นค้าจึงประกอบด้วยงานที่สาคัญต่อไปนี้ (1) การขนส่ ง (Transportation)
(2) การเก็บรักษาสิ นค้า (Storage) และการคลังสิ นค้า (Warehousing) (3) การบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
(Inventory management)
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พฤติกรรมผู้บริ โภค
ตลาดผู้บริโภค (Consumer market) หมายถึง ผูบ้ ริ โภคหรื อครอบครัวที่ซ้ื อสิ นค้าและ
บริ การเพื่อการบริ โภคส่ วนตัว (Kotler and Amstrong 1996 : G2) ซึ่ งถือว่าเป็ นการบริ โภคขั้น
สุ ดท้าย กล่าวอย่างง่าย ๆ ตลาดผูบ้ ริ โภคก็หมายถึง ผูบ้ ริ โภคหรื อครัวเรื อนนัน่ เอง
พฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer behavior) หมายถึงพฤติกรรมซึ่งผูบ้ ริ โภคทาการค้นหา
การซื้ อ การใช้การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะสนองความ
ต้องการของเขา (Schiffman and Kanuk. 1994 : 5) หรื อหมายถึง การศึกษาพึงพฤติกรรม การ
ตัดสิ นใจและการกระทาของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับการซื้ อและการใช้สินค้า

นักการตลาดจาเป็ นต้อง

ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ (1) พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิจ และมีผลทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จ ถ้ากลยุทธ์ทาง
การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้ (2) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิด
ทางการตลาด (Marketing concept) ที่วา่ การทาให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุน้ ี จึงต้องศึกษาถึง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่อจัดสิ่ งกระตุน้ หรื อกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้
แนวความคิดเกีย่ วกับตลาดและการจัดประเภทตลาด
ความหมายของตลาดซึ่งประกอบด้วย 3 แนวความคิด กล่าวคือ (1) ตลาดในความหมาย
สาหรับบุคคลทัว่ ไป หมายถึงสถานที่ที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การ (2)
ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ความเกี่ยวข้องกันระหว่างผูซ้ ้ื อทั้งสิ้ นและผูข้ ายทั้งสิ้ น ในการ
แลกเปลี่ยนสิ นค้า ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ จึงแบ่งเป็ นตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ตลาดกึ่งแข่งขัน
กึ่งผูกขาด

ตลาดผูกขาด

ตลาดที่มีผขู้ ายน้อยราย

นักเศรษฐศาสตร์ จะให้ความสนใจในการ

ประเมินผลโครงการและกิจกรรมทางการตลาด เช่น จานวนและขนาดของผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ (3) ตลาด ในความหมายสาหรับนักการตลาด หมายถึง ลูกค้าที่มีศกั ยภาพ
ของบริ ษทั
ตลาด (Market) หมายถึง บุคคลหรื อองค์การที่มีความต้องการที่จะได้รับการตอบสนอง มี
เงินที่จะซื้ อหรื อจ่ายและมีความเต็มใจที่จะซื้ อ

ตลาดอาจจะเป็ นบุคคลหรื อกลุ่มหรื อองค์การซึ่ งมี

ความสัมพันธ์กนั ในการแลกเปลี่ยนที่มีศกั ยภาพ (Stanton, Etzel and Walker. 1994 : 662) หรื อ
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หมายถึงลูกค้าที่มีศกั ยภาพทั้งหมด

ที่มีความจาเป็ นหรื อความต้องการผลิตภัณฑ์ซ่ ึงเต็มใจและ

สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเพื่อสนองความจาเป็ นหรื อความต้องการตามความพอใจของตน
(McCarthy and Perreault. 1990 : 575) จากความหมายของตลาดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นลักษณะของ
ตลาดว่าประกอบด้วยบุคคลหรื อองค์การที่มีคุณสมบัติ คือ (1) มีความจาเป็ นหรื อความต้องการ
(Needs or wants) (2) มีเงินและมีอานาจซื้ อ (Money to spend) (3) มีความเต็มใจที่จะซื้ อ
(Willingness to buy) (4) มีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อ (Authority to buy) ในที่น้ ีเราจะยอมรับ
ความหมายของตลาดสาหรับนักการตลาด ซึ่ งมีกรจัดประเภทดังนี้
1. ตลาดผู้บริโภค (Consumer market) หมายถึง ผูซ้ ้ื อ (ผูบ้ ริ โภคหรื อครัวเรื อน) ที่ซ้ื อ
สิ นค้าและบริ การเพื่อการใช้สอยส่ วนตัวหรื อใช้ภายในครอบครัว ซึ่ งถือเป็ นการบริ โภคขั้นสุ ดท้าย ผู้
อยูใ่ นตลาดผูบ้ ริ โภคก็คือ ผูบ้ ริ โภค
2. ตลาดองค์ การ (Organizational market) หมายถึง บุคคลหรื อองค์การที่ซ้ื อสิ นค้าและ
บริ การไปเพื่อการผลิตสิ นค้า การให้บริ การ การดาเนินงานของกิจการ และเพื่อการขายต่อ ตลาด
องค์การประกอบด้วย
2.1 ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial market) หรือตลาดผู้ผลิต (Producer market)
หมายถึง บุคคลหรื อองค์การที่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การไปเพื่อการผลิตสิ นค้า การให้บริ การหรื อการ
ดาเนินงานของกิจการ ตลาดนี้ประกอบด้วยกลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม ผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจบริ การ รวมทั้งส่ วนราชการต่าง ๆ ด้วย
2.2 ตลาดรัฐบาล (Governmental market) หมายถึง ส่ วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ ที่ซ้ื อ
สิ นค้าและบริ การเพื่อการผลิต การให้บริ การ หรื อการดาเนินงานของส่ วนราชการ ตลาดรัฐบาลอาจ
ถือว่าเป็ นตลาดอุตสาหกรรม
2.3 ตลาดคนกลางหรือตลาดผู้ขายต่ อ (Middleman market or reseller market)
หมายถึง บุคคลหรื อองค์การที่ซ้ื อสิ นค้าเพื่อการขายต่อ ผูข้ ายต่อ (Reseller) ประกอบด้วยผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้
ปลีก ตัวแทน ฯลฯ
ตลาดอุตสาหกรรมและตลาดผูข้ ายต่อที่ทาธุ รกิจ อาจเรี ยกว่า ตลาดธุรกิจ (Business
market) ซึ่ งหมายถึงบุคคลหรื อองค์การที่เป็ นหน่วยธุ รกิจที่ซ้ื อสิ นค้าไปเพื่อการผลิต การให้บริ การ
การขายต่อ หรื อการดาเนินกิจการในธุ รกิจ
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3.

ตลาดต่ างประเทศ (International market) หมายถึง กลุ่มลูกค้าหรื อผูซ้ ้ื อที่อยู่

ต่างประเทศซึ่ งอาจเป็ นผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิต ผูข้ ายต่อ หรื อรัฐบาล
การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริ โภค
การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็ นการค้นหาหรื อ
วิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซื้ อและการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค

คาตอบที่ได้จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถจัดกล

ยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
คาถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย
WHO?, WHAT?, WHY?, WHO?, WHEN?, WHERE? และ HOW? เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการ
หรื อ 7Os ซึ่งประกอบด้วย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS,
OCCASIONS, OUTLETS and operations ตารางที่ 6.1 แสดงการใช้คาถาม 7 คาถาม เพื่อหาคาตอบ
7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม ผูบ้ ริ โภครวมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับคาตอบ
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และรู ปที่ 6.1 แสดงการประยุกต์ใช้ 7Os ของกลุ่มเป้ าหมาย และคาถาม
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ใช้บตั รเครดิตอเมริ กนั เอ็กซ์
เพรส
คาถาม (6Ws และ 1H)
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย (Who is in the target market?) 2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What
does the consumer buy?) 3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ (Why does the consumer buy?) 4. ใครมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจซื้ อ (Who participates in the buying?) 5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (When does the
consumer buy?) 6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน (Where does the consumer buy?) 7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร
(How does the consumerbuy?)
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คาตอบทีต่ ้ องการทราบ (7Os)
*ลักษณกลุ่มเป้ าหมาย (Occupants) ทางด้าน (1) ประชากรศาสตร์ (2) ภูมิศาสตร์ (3)
จิตวิทยา หรื อจิตวิเคราะห์ (4) พฤติกรรมศาสตร์
*สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อ (Objects) สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ก็คือ ต้องการ
คุณสมบัติหรื อองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product component) และความแตกต่างที่เหนื อกว่าคู่
แข่งขัน (Competitive differentiation)
*วัตถุประสงค์ในการซื้ อ (Objectives) ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าเพื่อสนองความต้องการของเขา
ด้านร่ างกายและด้านจิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อคือ (1) ปัจจัย
ภายในหรื อปั จจัยทางจิตวิทยา (2) ปัจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม (3) ปั จจัยเฉพาะบุคคล
*บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วย (1) ผู้
ริ เริ่ ม (2) ผูม้ ีอิทธิพล (3) ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ (4) ผูซ้ ้ื อ (5) ผูใ้ ช้
*โอกาสในการซื้ อ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรื อช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใด
ของเดือน ช่วงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษหรื อเทศกาลวันสาคัญต่าง ๆ
*ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlets) ที่ผบู ้ ริ โภคไปทาการซื้ อ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า ซุปเปอร์ มาร์
เก็ต ร้านขายของชา บางลาพู พาหุรัด สยามสแควร์ ฯลฯ
*ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ (Operation) ประกอบด้วย (1) การรับรู้ปัญหา (2) การค้นหา
ข้อมูล (3) การประเมินทางเลือก (4) ตัดสิ นใจซื้ อ (5) ความรู ้สึกภายหลังการซื้ อ
กลยุทธ์ การตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง
*กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบด้วยกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการ
ส่ งเสริ มการตลาดที่เหมาะสมและสามารถสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายได้
*กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product strategies) ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์หลัก (2) รู ปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การบรรจุภณั ฑ์ ตราสิ นค้า รู ปแบบบริ การ คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม (3)
ผลิตภัณฑ์ควบ (4) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (5) ศักยภาพผลิตภัณฑ์ความแตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive differentiation) ประกอบด้วยความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ บริ การ พนักงาน และ
ภาพลักษณ์
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*กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ (1) กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product strategies) (2) กลยุทธ์การ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion strategies) ประกอบด้วย กลยุทธ์การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน
ขาย การส่ งเสริ มการขาย การให้ข่าว การประชาสัมพันธ์ (3) กลยุทธ์ดา้ นราคา (Price strategies) (4)
กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย (Distribution channel strategies)
*กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์การโฆษณา และ (หรื อ) กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด
(Advertising and promotion strategies) โดยใช้กลุ่มอิทธิ พล
*กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion strategies) เช่น ทาการ
ส่ งเสริ มการตลาดเมื่อใดจึงจะสอดคล้องกับโอกาสในการซื้ อ
*กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย (Distribution channal strategies) บริ ษทั นาผลิตภัณฑ์สู่
ตลาดเป้ าหมายโดยพิจารณาว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร
*กลยุทธ์ที่ใช้มากคือกลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion strategies) ประกอบด้วยการ
โฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์
การตลาดทางตรง

เช่น

พนักงานขายจะกาหนดวัตถุประสงค์ในการขายให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจซื้ อ
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้
เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการที่เกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิดความ
ต้องการ สิ่ งกระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer's black box) ซึ่งเปรี ยบเสมือน
กล่องดาซึ่ งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อจะได้รับอิทธิ พลจาก
ลักษณะต่าง ๆ ของผูซ้ ้ื อ แล้วจะมีการตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer's response) หรื อ การตัดสิ นใจของ
ผูซ้ ้ื อ (Buyer's purchase decison) ดังรู ปที่ 6.2
จุดเริ่ มต้นของโมเดลนี้อยูท่ ี่มีสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อน แล้วทาให้เกิด
การตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้ จึงอาจเรี ยกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี
ดังนี้
1. สิ่ งกระตุ้น (Stimulus) สิ่ งกระตุน้ อาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่ างกาย (Inside stimulus)
และสิ่ งกระตุน้ จากภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่ งกระตุน้
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ภายนอก เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่ งกระตุน้ ถือว่าเป็ นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้ อ
สิ นค้า (Buying motive) ซึ่ งอาจใช้เหตุจูงใจซื้ อด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซ้ื อด้านจิตวิทยา
(อารมณ์) ก็ได้ สิ่ งกระตุน้ ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ
1.1 สิ่ งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่นกั การตลาด
สามารถควบคุมและต้องจัดให้มีข้ ึน

เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาด

(Marketing mix) ประกอบด้วย
(1) สิ่ งกระตุ้นด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อ
กระตุน้ ความต้องการ
(2)

สิ่ งกระตุ้นด้ านราคา (Price) เช่น การกาหนดราคาสิ นค้าให้เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาลูกค้าเป้ าหมาย
(3) สิ่ งกระตุ้นด้ านการจัดช่ องทางการจาหน่ าย (Distribution หรือ place) เช่น จัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทวั่ ถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผบู ้ ริ โภคถือว่าเป็ นการกระตุน้ ความต้องการซื้ อ
(4) สิ่ งกระตุ้นด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม่าเสมอ
การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคล
ทัว่ ไปเหล่านี้ ถือว่าเป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการซื้ อ
1.2 สิ่ งกระตุ้นอืน่ ๆ (Other stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการผูบ้ ริ โภคที่อยู่
ภายนอกองค์การ ซึ่ งบริ ษทั ควบคุมไม่ได้ สิ่ งกระตุน้ เหล่านี้ ได้แก่
(1) สิ่ งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผูบ้ ริ โภค
เหล่านี้มีอิทธิ พลต่อความต้องการของบุคคล
(2) สิ่ งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้ นฝาก-ถอน
เงินอัตโนมัติสามารถกระตุน้ ความต้องการให้ใช้บริ การของธนาคารมากขึ้น
(3) สิ่ งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เช่น กฎหมายเพิ่มหรื อ
ลดภาษีสินค้าใดสิ นค้าหนึ่งจะมีอิทธิ พลต่อการเพิ่มหรื อลดความต้องการของผูซ้ ้ื อ
(4) สิ่ งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยใน
เทศกาลต่าง ๆ จะมีผลกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้ อสิ นค้าในเทศกาลนั้น
2. กล่ องดาหรือความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer's black box) ความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ
ที่เปรี ยบเสมือนกล่องดา (Black box) ซึ่ งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา
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ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อ

ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิ พลจากลักษณะของผูซ้ ้ื อ

และ

กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
2.1 ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer characteristics) ลักษณะของผูซ้ ้ื อมีอิทธิ พลจากปั จจัยต่าง
ๆ คือปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งรายละเอียด
ในแต่ละลักษณะจะกล่าวถึงในหัวข้อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.2 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้ซื้อ (Buyer decision process) ประกอบด้วยขั้นตอน
คือ การรับรู้ ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และ
พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ ซึ่ งมีรายละเอียดในแต่ละกระบวนการจะกล่าวถึงในหัวข้อกระบวนการ
ตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
3. การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer's Response) หรื อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคหรื อผู ้
ซื้ อ (Buyer's purchase decisions) ผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product choice) ตัวอย่าง การเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเช้า มี
ทางเลือกคือ นมสดกล่อง บะหมี่สาเร็ จรู ป ขนมปัง
3.2 การเลือกตราสิ นค้ า (Brand choice) ตัวอย่าง ถ้าผูบ้ ริ โภคเลือกนมสดกล่อง จะเลือก
ยีห่ อ้ โฟร์โมสต์ มะลิ ฯลฯ
3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer choice) ตัวอย่าง ผูบ้ ริ โภคจะเลือกจากห้างสรรพสิ นค้าใด
หรื อร้านค้าใกล้บา้ นร้านใด
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) ตัวอย่าง ผูบ้ ริ โภคจะเลือกเวลา เช่า
กลางวัน หรื อเย็น ในการซื้ อนมสดกล่อง
3.5 การเลือกปริ มาณการซื้อ (Purchase amount) ตัวอย่าง ผูบ้ ริ โภคจะเลือกว่าจะซื้ อ
หนึ่งกล่อง ครึ่ งโหล หรื อหนึ่งโหล
ปัจจัยสาคัญ (ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก) ทีม่ ีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคทางด้านต่าง ๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดให้เหมาะสม เมื่อผูซ้ ้ื อได้รับสิ่ ง
กระตุน้ ทางการตลาดหรื อสิ่ งกระตุน้ อื่น ๆ ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อซึ่ งเปรี ยบเสมือน
กล่องดาที่ผขู ้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผูข้ ายและนักการตลาดก็คือ ค้นหาว่าลักษณะของผู ้
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ซื้ อและความรู ้สึกนึกคิดได้รับอิทธิ พลสิ่ งใดบ้าง การศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ ้ื อที่เป็ นเป้ าหมายจะมี
ประโยชน์สาหรับนักการตลาดคือ

ทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า

เพือ่ ที่จะจัดส่ วน

ประสมทางการตลาดต่าง ๆ กระตุน้ และสนองความต้องการของผูซ้ ้ื อที่เป็ นเป้ าหมายได้ถูกต้อง
ลักษณะของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล
และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยด้ านวัฒนธรรม (Cultural factor) เป็ นสัญลักษณ์และสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดย
เป็ นที่ยอมรับจากรุ่ นหนึ่งไปสู่ รุ่นหนึ่งโดยเป็ นตัวกาหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม
หนึ่ง (Stanton and Futrell. 1987 : 664) ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกาหนดลักษณะของสังคม และ
กาหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่น

วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งกาหนดความต้องการและ

พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งนักการตลาดต้องคานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และนาลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใช้กาหนดโปรแกรมการตลาด ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใน
สังคมไทย (1) สตรี มีบทบาทในสังคม เช่น บทบทบาททางการเมืองและทางานมากขึ้น และมีอานาจ
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) มนุษย์คานึงถึงคุณภาพชีวติ (3) บุคคลมีความห่วงใยในสุ ขภาพของตนเอง
(4) มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องที่อยูอ่ าศัย (5) ทัศนคติต่อเรื่ องเพศเปลี่ยนแปลง (6) บุคคลต้องการ
ความสะดวกสบายมากขึ้น (7) บุคคลต้องการความเพลิดเพลินและพักผ่อนเนื่ องจากการทางานหนัก
ในปั จจัยด้านวัฒนธรรมนี้ นกั การตลาดต้องศึกษาถึงค่านิยมในวัฒนธรรม (Cultural value) ซึ่ง
หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในสังคมประกอบด้วย

(1)

ค่านิยมของบุคคลที่มีต่อสังคม

(People's views of themselves) (2) ค่านิยมของบุคคลที่มีต่อสังคมอื่น (People's views of others) (3)
ค่านิยมของบุคคลที่มีต่อองค์การ (People's views of organization) (4) ค่านิยมของบุคคลต่อสังคม
(People's views of society) (5) ค่านิยมของบุคคลต่อธรรมชาติ (People's views of nature) (6)
ค่านิยมของบุคคลต่อมวลมนุ ษยชาติ (People's views universe) นักการตลาดต้องศึกษาค่านิยมใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ แล้วกาหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับค่านิยมในวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่
นาไปใช้มาก ก็คือกลยุทธ์การโฆษณา
วัฒนธรรมแบ่งออกเป็ นวัฒนธรรมพื้นฐาน

วัฒนธรรมย่อย

และขั้นของสังคมโดยมี

รายละเอียดดังนี้
1.1 วัฒนธรรมพืน้ ฐาน (Culutre) เป็ นลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่น ลักษณะ
นิสัยของคนไทยซึ่ งเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย
30

ทาให้มีลกั ษณะพฤติกรรมที่
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คล้ายคลึงกัน รู ปที่ 6.3 แสดงการโฆษณา ซึ่ งคานึงถึงค่านิยมในวัฒนธรรมไทยของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
วัฒนธรรมกลุ่มย่ อย (Subculutre) หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มี

1.2

ลักษณะเฉพาะและแตกต่างกันซึ่ งมีอยูภ่ ายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน วัฒนธรรมย่อยเกิด
จากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ และลักษณะพื้นฐานของมนุษย์ ลักษณะวัฒนธรรมย่อยประกอบด้วย
(1) กลุ่มเชื้อชาติ (Nationality groups) เชื้อชาติต่าง ๆ ได้แก่ ไทย จีน อังกฤษ อเมริ กนั
แต่ละเชื้อชาติมีการบริ โภคสิ นค้าที่แตกต่างกัน
(2) กลุ่มศาสนา (Religious groups) กลุ่มศาสนาต่าง ๆ ได้แก่ ชาวพุทธ ชาวคริ สต์
ชาวอิสลาม ฯลฯ แต่ละกลุ่มมีประเพณี และข้อห้ามที่แตกต่างกันจึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ
บริ โภค
(3) กลุ่มสี ผวิ (Recial groups) กลุ่มสี ผวิ ต่าง ๆ เช่น ผิวดา ผิวขาว ผิวเหลือง แต่ละ
กลุ่มจะมีค่านิยมในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดทัศนคติที่แตกต่างกันด้วย
(4) พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Geographical areas) หรื อท้องถิ่น (Region) พื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ ทาให้เกิดลักษณะการดารงชีวิตที่แตกต่างกันและมีอิทธิ พลต่อการบริ โภคที่แตกต่างกัน
ด้วย
(5) กลุ่มอาชี พ (Occupational) เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน กลุ่มพนักงาน
กลุ่มนักธุ รกิจและเจ้าของกิจการ กลุ่มวิชาชีพอื่น ๆ เช่น แพทย์ นักกฎหมาย ครู
(6) กลุ่มย่อยด้านอายุ (Age) เช่น ทารก เด็ก วัยรุ่ น ผูใ้ หญ่วยั ทางาน และผูส้ ู งอายุ
(7) กลุ่มย่อยด้านเพศ (Sex) ได้แก่ เพศหญิงและชาย
1.3 ชั้นของสั งคม (Social class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็ นระดับ
ฐานะที่แตกต่างกัน

โดยที่สมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกันและสมาชิกในชั้น

สังคมที่แตกต่างกันจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน

การแบ่งชั้นทางสังคมโดยทัว่ ไปถือเกณฑ์รายได้

ทรัพย์สิน หรื ออาชีพ ชั้นทางสังคมเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
แต่ละชั้นสังคมจะมีลกั ษณะค่านิยมและพฤติกรรมการบริ โภคเฉพาะอย่าง นักการตลาดต้องศึกษา
ชั้นสังคมเพื่อเป็ นแนวทางในการแบ่งส่ วนตลาด

การกาหนดตลาดเป้ าหมาย

กาหนดตาแหน่ง

ผลิตภัณฑ์และศึกษาความต้องการของตลาดเป้ าหมาย รวมทั้งจัดส่ วนประสมการตลาดให้สามารถ
สนองความต้องการของแต่ละชั้นสังคมได้ถูกต้อง ชั้นสังคมแบ่งออกเป็ นกลุ่มใหญ่ได้ 3 ระดับ และ
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แบ่งเป็ นกลุ่มย่อยได้ 6 ระดับ ลักษณะที่สาคัญของชั้นสังคมมีดงั นี้ (1) บุคคลภายในชั้นสังคม
เดียวกันมีแนวโน้มจะประพฤติเหมือนกันและบริ โภคคล้ายคลึงกัน (2) บุคคลจะถูกจัดลาดับสู งหรื อ
ต่าตามตาแหน่งที่ยอมรับในสังคมนั้น (3) ชั้นของสังคมแบ่งตามอาชีพ รายได้ ฐานะ ตระกูล
ตาแหน่งหน้าที่หรื อบุคลิกลักษณะ (4) ชั้นสังคมเป็ นลาดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องและบุคคลสามารถ
เปลี่ยนชั้นของสังคมให้สูงขึ้นหรื อต่าลงได้ ลักษณะชั้นของสังคมแบ่งออกเป็ นกลุ่มใหญ่ได้ 3 ระดับ
และเป็ นกลุ่มย่อยได้ 6 ระดับ ดังรู ปที่ 6.4
1. ระดับสู ง (Upper class) แบ่งเป็ นกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่ม คือ
1.1 ระดับสู งอย่ างสู ง (Upper-upper class) ได้แก่ ผูด้ ีเก่าและได้รับมรดกจานวนมาก
เนื่องจากกลุ่มนี้มีอานาจซื้ อพอเพียง สิ นค้าที่มีเป้ าหมายที่กลุ่ม ได้แก่ สิ นค้าฟุ่ มเฟื อย เช่น เพชร
รถยนต์ราคาแพง บ้านราคาแพง
1.2 ระดับสู งอย่ างต่า (Lower-upper class) ได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง เศรษฐี สิ นค้าที่มี
เป้ าหมายที่กลุ่มนี้จะคล้ายคลึงกับข้อ 1.1 กลุ่มนี้จะมีความต้องการด้านการยกย่องมากกว่ากลุ่ม 1.1
2. ระดับกลาง (Middle class) แบ่งเป็ นกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่ม คือ
2.1 ระดับกลางอย่ างสู ง (Upper-middle class) ได้แก่ ผูท้ ี่ได้รับความาสเร็ จทางอาชีพ
พอสมควร สิ นค้าที่มีเป้ าหมายที่กลุ่มนี้ ได้แก่ บ้าน เสื้ อผ้า รถยนต์ที่ประหยัดน้ ามัน เฟอร์นิเจอร์ และ
ของใช้ในครัวเรื อน กลุ่มนี้มีความต้องการด้านการยกย่องสู งมาก
2.2 ระดับกลางอย่างต่า (Lower-middle class) ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบตั ิงานและ
ข้าราชการระดับปฏิบตั ิงาน สิ นค้าที่มีเป้ าหมายที่กลุ่มนี้เป็ นสิ นค้าราคาปานกลาง เช่น สิ นค้าที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
3. ระดับต่า (Lower class) แบ่งเป็ นกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่มคือ
3.1

ระดับต่าอย่ างสู ง (Upper-lower class) ได้แก่ กลุ่มผูใ้ ช้แรงงานและมีทกั ษะ

พอสมควร สิ นค้าที่มีเป้ าหมายที่กลุ่มนี้ได้แก่ สิ นค้าจาเป็ นแก่การครองชีพและราคาประหยัด
3.2 ระดับต่าอย่างต่า (Lower-lower class) ได้แก่ กรรมกรที่มีรายได้ต่า สิ นค้าที่มี
เป้ าหมายที่กลุ่มนี้มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับข้อ 3.1
นักการตลาดพบว่าชั้นของสังคมมีประโยชน์มากสาหรับการแบ่งส่ วนตลาดสิ นค้า

การ

กาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การให้บริ การ และกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ แต่ละ
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ชั้นของสังคมจะแสดงความแตกต่างกันในด้านการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์

และการบริ โภค

ผลิตภัณฑ์
2. ปัจจัยด้ านสั งคม (Social factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน และมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้ อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะ
ของผูซ้ ้ื อ
2.1 กลุ่มอ้ างอิง (Reference groups) เป็ นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กลุ่มนี้จะมี
อิทธิ พลต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง กลุ่มอ้างอิงแบ่งออกเป็ น 2
ระดับคือ
(1) กลุ่มปฐมภูมิ (Primary groups) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบ้าน
(2) กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary groups) ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาในสังคม เพื่อนร่ วม
อาชีพและร่ วมสถาบัน บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิ พลต่อบุคคลในกลุ่มทางด้านการเลือกพฤติกรรมและการดารงชีวติ
รวมทั้งทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคลต้องการให้เป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม จึงต้อง
ปฏิบตั ิตาม และยอมรับความคิดเห็นต่างจากกลุ่มอิทธิ พล นักการตลาดควรทราบว่ากลุ่มอ้างอิงที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคอย่างไร เช่น การเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์แก่กลุ่มวัยรุ่ น จะใช้
นักร้องชั้นนาของไทยที่วยั รุ่ นโปรดปรานร้องเพลงเผยแพร่ ศาสนา
2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิ พลมากที่สุดต่อทัศนคติ ความ
คิดเห็นและค่านิยมของบุคคล สิ่ งเหล่านี้มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อของครอบครัว การขายสิ นค้า
อุปโภคจะต้องคานึงถึงลักษณะการบริ โภคของครอบครัวคนไทย จีน ญี่ปุ่น หรื อยุโรป ซึ่งจะมี
ลักษณะแตกต่างกัน
2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น
ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์การ และสถาบันต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันใน
แต่ละกลุ่ม เช่น ในการเสนอขายวิดีโอของครอบครัวหนึ่ งจะต้องวิเคราะห์วา่ ใครมีบทบาทเป็ นผูค้ ิด
ริ เริ่ ม ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ ผูม้ ีอิทธิพล ผูซ้ ้ื อ และผูใ้ ช้
3. ปัจจัยส่ วนบุคคล (Personal factors) การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิ พลจากลักษณะ
ส่ วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวติ ครอบครัว อาชีพ โอกาสทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบบการดารงชีวติ บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่ วนบุคคล ดังนี้
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3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน การแบ่งกลุ่ม
บริ โภคตามอายุ ประกอบด้วย ต่ากว่า 6 ปี , 6-11 ปี , 12-19 ปี , 20-34 ปี , 35-49 ปี , 50-64 ปี , และ 65 ปี
ขึ้นไป เช่น กลุ่มวัยรุ่ นชอบทดลองสิ่ งแปลกใหม่และชอบสิ นค้าประเภทแฟชัน่ และรายการพักผ่อน
หย่อนใจ
3.2 วงจรชีวติ ครอบครัว (Family life cycle stage) เป็ นขั้นตอนการดารงชีวิตของบุคคลในลักษณะ
ของการมีครอบครัว การดารงชีวติ ในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการ ทัศนคติ
และค่านิยมของบุคคลทาให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน วัฏ
จักรชีวติ ครอบครัวประกอบด้วยขั้นตอน แต่ละขั้นตอนจะมีลกั ษณะการบริ โภคแตกต่างกัน
รู ปที่ 6.5 แสดงวงจรชีวิตครอบครัวและพฤติกรรมการซื้ อ
ขั้นที่ 1 เป็ นโสดและอยูใ่ นวัยหนุ่มสาว (Bachelor stage : young, single people not living
at

home)

มักจะซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคส่ วนตัว

สนใจด้านการพักผ่อนหย่อนใจ

เสื้ อผ้า

เครื่ องสาอาง
ขั้นที่ 2 คู่สมรสใหม่ : ยังหนุ่มและไม่มีบุตร (Newly married couples : young, no children)
มักจะซื้ อสิ นค้าถาวร เช่น รถยนต์ ตูเ้ ย็น เตาไฟฟ้ า และเฟอร์นิเจอร์ที่จาเป็ น
ขั้นที่ 3 ครอบครัวที่มีบุตรขั้นที่ 1 : บุตรคนเล็กอายุต่ากว่า 6 ขวบ (Full nest I : youngest
child under six) มักจะซื้ อสิ นค้าถาวรที่ใช้ในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องซักผ้า เครื่ องดูดฝุ่ น และยัง
ซื้ อผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก เช่น อาหารเด็ก ยา เสื้ อผ้า และของเด็กเล่น รวมทั้งจะมีความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็ นพิเศษ
ขั้นที่ 4 ครอบครัวที่มีบุตรขั้นที่ 2 : บุตรคนเล็กอายุหกขวบหรื อมากกว่าหกขวบ (Full nest
II : youngest child six or over) มีฐานะการเงินดีข้ ึน ภรรยาอาจจะทางานด้วยเพราะบุตรเข้าโรงเรี ยน
แล้ว สิ นค้าที่บริ โภคเช่น อาหาร เสื้ อผ้า เครื่ องเขียน แบบเรี ยน และรายการพักผ่อนหย่อนใจสาหรับ
บุตร
ขั้นที่ 5 ครอบครัวที่มีบุตรขั้นที่ 3 : บิดามารดาอายุมากและมีบุตรโตแล้ว แต่ยงั ไม่แต่งงาน
(Full nest III : older married couples with dependent children) มีฐานะการเงินดีสามารถซื้ อสิ นค้า
ถาวรและเฟอร์ นิเจอร์ มาแทนของเก่า ผลิตภัณฑ์ที่บริ โภคอาจจะเป็ นรถยนต์ บริ การของทันตแพทย์
การพักผ่อน และการท่องเที่ยวที่หรู หรา บ้านขนาดใหญ่กว่าเดิม
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ขั้นที่ 6 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวขั้นที่ 1 : บิดามารดาอายุมากมีบุตรแยกครอบครัว
และหัวหน้าครอบครัวยังทางานอยู่ (Empty nest I : older married couples, no children living with
them, head of household in labor force) มีฐานะการเงินดี อาจต้องย้ายไปอยูอ่ พาร์ ทเม้นท์ ชอบ
เดินทางเพื่อพักผ่อน บริ จาคทรัพย์สินบารุ งศาสนาและช่วยเหลือสังคม
ขั้นที่ 7 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวขั้นที่ 2 : ครอบครัวที่บิดามารดาอายุมาก บุตรแยก
ครอบครัวและหัวหน้าเกษียณแล้ว (Empty nest II : older married. No children living at home, head
of household retired) กลุ่มนี้รายได้ลดลงอาศัยอยูใ่ นบ้านจะซื้ อยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์สาหรับ
ผูส้ ู งอายุ
ขั้นที่ 8 คนที่อยูค่ นเดียวเนื่องจากฝ่ ายหนึ่งตายหรื อหย่าขาดจากกันและทางานอยู่ (Solitary
survivors, in labor force) กลุ่มนี้รายได้ยงั คงมีอยูจ่ ะพอใจการท่องเที่ยว
ขั้นที่ 9 คนที่อยูค่ นเดียวเนื่องจากฝ่ ายหนึ่งตายหรื อหย่าขาดจากกันและออกจากงานแล้ว
(Solitary survivors, retired) กลุ่มนี้รายได้นอ้ ยและค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่เป็ นค่ารักษาพยาบาล
3.3

อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ ความจาเป็ นและความ

ต้องการสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการจะซื้ อชุดทางานและสิ นค้าจาเป็ น ประธาน
กรรมการบริ ษทั และภรรยาจะซื้ อเสื้ อผ้าราคาสู ง

หรื อตัว๋ เครื่ องบิน

ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาว่า

ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ เพื่อที่จะจัดกิจกรรมทางตลาดให้สนองความ
ต้องการให้เหมาะสม
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือ รายได้ (Income) โอกาส
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสิ นค้าและบริ การที่เขาตัดสิ นใจซื้ อ

โอกาสเหล่านี้

ประกอบด้วย รายได้ การออมทรัพย์อานาจการซื้ อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน นักการตลาดต้อง
สนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล การออมและอัตราดอกเบี้ย ถ้าภาวะเศรษฐกิจตกต่าคนมี
รายได้ต่า กิจการต้องปรับปรุ งด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจาหน่าย การตั้งราคาลดการผลิตและสิ นค้าคง
คลัง และวิธีการต่าง ๆ เพื่อป้ องกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน
3.5 การศึกษา (Education) ผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี
มากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่า
3.6 ค่ านิยมหรือคุณค่ า (Value) และรู ปแบบการดารงชี วติ (Lifestyle) ค่านิ ยมหรื อคุณค่า
(Value) หมายถึง ความนิยมในสิ่ งของหรื อบุคคลหรื อความคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อหมายถึง
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อัตราส่ วนของผลประโยชน์ที่รับรู ้ต่อราคาสิ นค้า ส่ วนรู ปแบบการดารงชีวติ (Lifestyle) หมายถึง
รู ปแบบของการดารงชีวิตในโลกมนุษย์ โดยแสดงออกในรู ปของ (1) กิจกรรม (Activities) (2) ความ
สนใจ (Interests) (3) ความคิดเห็น (Opinions) หรื อ AIOs ดังตารางที่ 6.2
ชั้นของสังคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล

รู ปแบบการดารงชีวิตขึ้นกับวัฒนธรรม

นักการตลาดเชื่ อว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลขึ้นอยูก่ บั ค่านิยมและรู ปแบบการดารงชีวติ
ตัวอย่าง รู ปแบบการดารงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการบริ โภคสิ นค้า สาหรับผูท้ ี่ชอบเที่ยวกลางคืน หรื อผู้
ที่ชอบอยูบ่ า้ นจะแตกต่างกัน
ค่านิยมอาจจะจัดประเภทตามลักษณะของค่านิยมเป็ น 2 กลุ่ม คือ ค่านิยมในจุดหมาย
ปลายทางของชีวติ

(Terminal

values)

และค่านิยมเกี่ยวกับเครื่ องมือช่วยให้เกิดพฤติกรรม

(Instrumental values)
การจัดประเภทค่านิ ยมอาจจะถือเกณฑ์รูปแบบการดารงชีวติ ซึ่ งใช้คาย่อว่า VALs ซึ่งมาจาก
คาว่า Value And Lifestyles โดยมีการจัดกลุ่มต่าง ๆ เป็ น 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีลกั ษณะพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคที่ต่างกัน ดังรู ปที่ 6.6 แสดงส่ วนตลาดของค่านิ ยมในวัฒนธรรมตามรู ปแบบการดารงชี วติ
(VALs)
(1)

กลุ่มทีช่ อบเข้ าสั งคม

(Actualizers)

เป็ นกลุ่มที่ประสบความสาเร็ จในชีวิต

กระตือรื อร้น โก้หรู มีตาแหน่งหน้าที่สูง ต้องการยกย่อง และมีฐานะการเงินดี กลุ่มนี้จะสนใจใน
การพัฒนา การสารวจและการแสดงออกของตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ ต้องการการเปลี่ยนแปลง
ต้องการภาพพจน์ที่ดีโดยการแสดงออกในรู ปของรสนิยม ความเป็ นอิสระและลักษณะต่าง ๆ กลุ่มนี้
มักจะเป็ นผูน้ าในหน่วยธุ รกิจและรัฐบาล ต้องการการเปลี่ยนแปลง มีความสนใจกับปั ญหาด้าน
สังคม และเปิ ดรับต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่ งใหม่ ๆ เป็ นคนที่มีฐานะการเงินดี ต้องการคุณภาพชีวติ ที่ดี
(2) ผู้ทตี่ ้ องการประสบความสาเร็จ (Fulfill) และผู้ทยี่ ดึ ถือหลักการ (Believer) เป็ นกลุ่มที่
ยึดถือหลักการ (Principle oriented) กลุ่มที่ตอ้ งการประสบความสาเร็ จจะเป็ นกลุ่มที่มีอายุปานกลาง
ขึ้นไป พอใจความสะดวกสบาย เป็ นบุคคลที่น่าเชื่ อถือ เป็ นบุคคลที่มีการศึกษาสู ง และเป็ นระดับมือ
อาชีพ เข้าใจโลกและเหตุการณ์สาคัญเป็ นอย่างดี มีความตื่นตัวที่จะแสวงหาความรู ้อย่างกว้างขวาง
สนใจกิจกรรมพักผ่อน สนใจกับอาชีพครอบครัวและการดารงชีวิต การใช้เวลาว่าง มีความต้องการ
สถานภาพทางสังคม ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั เป็ นที่ยอมรับและเปิ ดรับความคิดใหม่ ๆ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ของสังคม การตัดสิ นใจโดยการใช้เหตุผล มีความสุ ขมุ และเชื่อมัน่ ในตนเอง
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รายได้ได้จากหลายทาง อาจจะประกอบด้วย กลุ่มอนุ รักษ์นิยม กลุ่มที่มีความชานาญเฉพาะอย่าง
สนใจผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งมีคุณค่า คงทนถาวร และทาหน้าที่มีประโยชน์
ผู้ทยี่ ดึ ถือหลักการ (Believer) เป็ นพวกอนุ รักษ์นิยมยึดถือตามธรรมเนียมซึ่ งเคยปฏิบตั ิกนั
มา เช่น การปฏิบตั ิต่อครอบครัว การไปวัด การปฏิบตั ิต่อชุ มชน การเป็ นคนดีของประเทศ ผูท้ ี่ยดึ ถือ
จะแสดงลักษณะด้านศีลธรรมตามกฎเกณฑ์ สิ่ งที่เคยปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับองค์การต่าง ๆ ครอบครัว
สังคม ศาสนา ที่เขาเกี่ยวข้องอยู่ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มอนุรักษ์นิยม ชอบใช้ตราสิ นค้าของ
ประเทศของตน การศึกษาและรายได้ปานกลางแต่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของเขา
(3) ผู้ทมี่ ีความทะเยอทะยาน (Achievers) และผู้ทมี่ ีความพยายา (Strivers) เป็ นกลุ่มที่
ยึดถือสถานะในสังคม (Status oriented) ผูท้ ี่มีความทะเยอทะยานจะประสบความสาเร็ จในสาขา
วิชาชีพ และเป็ นบุคคลที่มุ่งความสาคัญที่งานที่เขาชอบ โดยทัว่ ๆ ไปจะใช้เวลาและพฤติกรรมใน
การควบคุมชีวติ

ค่านิยมจะมีความสอดคล้องกันทางด้านความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์

ความมัน่ คง มุ่งความสาคัญที่ความเป็ นส่ วนตัว งาน และครอบครัวซึ่งมีความรู้สึกเป็ นหน้าที่
ต้องการรางวัลในรู ปวัสดุและความภาคภูมิใจ ชีวติ ด้านสังคมจะสะท้อนถึงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับ
ครอบครัว วัด และการทางาน กลุ่มนี้ดาเนิ นชีวติ ตามธรรมเนียมที่คนส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิ อนุรักษ์นิยม
ด้านการเมืองและเชื่อถืออานาจ และรู ปการที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่สาคัญสาหรับ
กลุ่มนี้ พอใจผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์สูงที่ช้ ีถึงการยอมรับ การยกย่อง และยอมรับความสาเร็ จของ
ผูใ้ ช้
ผู้ทมี่ ีความพยายาม (Strivers) ต้องการค้นหาการจูงใจและการยอมรับจากโลกภายนอกจะ
ดิ้นรนเพื่อที่จะค้นหาความปลอดภัยในชีวติ สังคม ไม่แน่ใจตนเอง และมีฐานะด้านเศรษฐกิจ
(รายได้) และสังคมค่อนข้างต่า มีความยึดถือความคิดและการยอมรับจากบุคคลอื่น รายได้หรื อเงิน
เป็ นตัวชี้ความสาเร็ จของกลุ่มนี้ กลุ่มนี้จะต้องอาศัยแรงกระตุน้ ต้องการความทันสมัย ความเป็ น
เจ้าของ สิ่ งที่เขาต้องการมักจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้
(4) ผู้ทมี่ ีประสบการณ์ (Experiencers) และกลุ่มผู้ปฏิบัติการ (Makers) กลุ่มนี้มุ่งที่การ
ปฏิบตั ิ (Action oriented) กลุ่มนี้มีอายุนอ้ ย มีความกระปรี้ กระเปร่ า กระตือรื อร้นและมีแรงกระตุน้
ต้องการความตื่นเต้น ความแปลกใหม่ ความเสี่ ยง เริ่ มกระบวนการการกาหนดค่านิยมและรู ปแบบ
ของพฤติกรรมในชีวติ เป็ นคนกระตือรื อร้นต่อสิ่ งใหม่ ๆ ในขั้นนี้ยงั ไม่สนใจด้านการเมือง กลุ่มนี้
ต้องการอานาจ ความภาคภูมิใจและความมัง่ คัง่ ต้องการการออกกาลังกาย กีฬา การพักผ่อน และ
37

38

กิจกรรมด้านสังคม ค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่ของกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับเสื้ อผ้า อาหาร ภาพยนตร์ ดนตรี
ฯลฯ
กลุ่มปฏิบัติการ (Makers) เป็ นกลุ่มที่มีทกั ษะและเป็ นผูท้ างานในระดับปฏิบตั ิการ อาศัยอยู่
ในครอบครัว ทางานที่ใช้ฝีมือและการปฏิบตั ิการ มีความสนใจน้อยกับสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง มี
ประสบการณ์ในการทางาน เป็ นผูท้ างานในอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ อาชีพก่อสร้าง การเลี้ยงเด็ก งาน
ปฏิบตั ิการในสานักงาน เหล่านี้มีทกั ษะ และมีรายได้พอที่จะเลี้ยงชีพ สนในการเมืองน้อย สับสน
เกี่ยวกับความคิดใหม่ ๆ เชื่อในรัฐบาและสหภาพแรงงาน ไม่สนใจในความเป็ นเจ้าของในวัสดุ
สิ่ งของต่าง ๆ สิ นค้าที่กลุ่มนี้ซ้ื อมักใช้เพื่อการอุปโภคบริ โภค การปฏิบตั ิงาน การทางาน เป็ นต้น
(5) กลุ่มทีต่ ่ อสู้ ดนิ้ รน (Strugglers) ชีวิตของกลุ่มนี้ตอ้ งต่อสู ้ดิ้นรนโดยต้องคานึงถึงความ
ปลอดภัยและความมัน่ คงของครอบครัว เพราะรายได้ต่า การศึกษาน้อย ใช้แรงงานในการทางาน
มักจะคานึงถึงความสามารถในการดารงชีพ มีความจาเป็ นและความต้องการ แต่รายได้จากัด จึงไม่
กลุ่มนี้จึงเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อด้วยความ

สามารถแสดงความต้องการส่ วนตัวที่เด่นชัด

ระมัดระวัง การตัดสิ นใจซื้ อด้วยเหตุผล และเป็ นสิ นค้าที่จาเป็ นต่อการครองชีพ
4. ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factor) การเลือกซื้ อของบุคคลได้รับอิทธิ พลจาก
ปั จจัยด้านจิตวิทยาซึ่ งถือว่าเป็ นปั จจัยภายในตัวผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อและการใช้
สิ นค้า ปัจจัยภายในประกอบด้วย (1) การจูงใจ (2) การรับรู้ (3) การเรี ยนรู้ (4) ความเชื่อถือและ
ทัศนคติ (5) บุคลิกภาพ (6) แนวความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่ งกระตุน้ (Drive) ที่อยูภ่ ายในตัวบุคคล ซึ่ง
กระตุน้ ให้บุคคลปฏิบตั ิ (Stanton and Futrell. 1987 : 649) การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจจะ
ถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรื อสิ่ งกระตุน้ ที่นกั การตลาดใช้
เครื่ องมือการตลาดเพื่อกระตุน้ ให้เกิดความต้องการ
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งหมายถึง ความต้องการที่ได้รับ
การกระตุน้ จากภายในตัวบุคคลที่ตอ้ งการแสวงหาความพอใจด้วยพฤติกรรมที่มีเป้ าหมาย (Stanton
and Futrell. 1987 : 649) นักการตลาดต้องศึกษาถึงแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษย์ ซึ่ งถือว่าเป็ น
ความต้องการของมนุษย์อนั ประกอบด้วยความต้องการทางร่ างกาย และความต้องการด้านจิตวิทยา
ต่าง

ๆ

ความต้องการเหล่านี้

ทาให้เกิดแรงจูงใจที่จะหาสิ นค้ามาบาบัดความต้องการของตน

นักจิตวิทยาได้เสนอทฤษฎีการจูงใจที่มีชื่อเสี ยงมาก คือทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์
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ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow's theory of motivation) ทฤษฎีการจูงใจของมาส
โลว์ มีขอ้ สมมติข้ นั พื้นฐานดังนี้ (1) มนุษย์มีความต้องการหลายประการและเป็ นความต้องการที่ไม่
มีที่สิ้นสุ ด (2) ความต้องการมีความสาคัญแตกต่างกัน มนุษย์จึงสามารถจะลาดับความสาคัญของ
ความต้องการได้ (Hierarchy of needs) (3) บุคคลจะแสวงหาความต้องการที่สาคัญที่สุดหรื อสาคัญ
มากกว่าก่อน (4) เมื่อบุคคลได้สิ่งที่ตอ้ งการบาบัดความต้องการของตนแล้วความจาเป็ นในสิ่ งนั้นจะ
หมดไป (5) บุคคลจะเริ่ มสนใจในความต้องการสาคัญอย่างอื่นต่อไป ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ได้จดั
ประเภทความต้องการตามความสาคัญออกเป็ น 5 ระดับจากต่าไปสู ง ดังรู ปที่ 6.7
(1) ความต้ องการของร่ างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการพื้นฐานเพื่อความ
อยูร่ อด เช่น อาหาร อากาศ น้ าดื่ม ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่มห่ ม ยารักษาโรค ความต้องการยกย่อง และ
ความต้องการทางเพศ
(2) ความต้ องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็ นความต้องการที่เหนือกว่าความ
ต้องการเพื่อความอยูร่ อด ซึ่ งมนุษย์ตอ้ งการเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เช่น ต้องการความ
มัน่ คงในการทางาน ความต้องการได้รับความปกป้ องคุม้ ครอง ความต้องการความปลอดภัยจาก
อันตรายต่าง ๆ เป็ นต้น
(3) ความต้ องการด้ านสั งคม (Social needs) หรือความต้ องการความรักและการยอมรับ
(Love and belongingness need) เช่น ความต้องการทั้งในแง่ของการให้และการได้รับซึ่ งความรัก
ความต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของหมู่คณะ ความต้องการให้ได้รับการยอมรับ เป็ นต้น สิ นค้าที่สามารถ
สนองความต้องการนี้ ได้แก่ของขวัญ ส.ค.ส. เครื่ องแบบ ดอกกุหลาบ ฯลฯ
(4) ความต้ องการยกย่อง (Esteem needs) ซึ่ งเป็ นความต้องการการยกย่องส่ วนตัว (Selfesteem) ความนับถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จากสังคม ตลอดจนเป็ นความพยายามที่จะ
ให้มีความสัมพันธ์ระดับสู งกับบุคคลอื่น เช่น ความต้องการให้ได้รับการเคารพนับถือ ความสาเร็ จ
ความรู้ ศักดิ์ศรี ความสามารถ สถานะที่ดีในสังคมและมีชื่อเสี ยงในสังคม สิ นค้าที่สนองความ
ต้องการในด้านนี้ได้แก่ บ้านหรู หรา รถยนต์ราคาแพง แหวนเพชร เฟอร์นิเจอร์ ราคาแพง ฯลฯ
(5) ความต้ องการประสบความสาเร็จสู งสุ ดในชีวติ (Self-actualization needs) เป็ นความ
ต้องการสู งสุ ดของแต่ละบุคคล ซึ่ งถ้าบุคคลใดสามารถบรรลุความต้องการในขั้นนี้ จะได้รับการยก
ยอ่งเป็ นบุคคลพิเศษ เช่น ความต้องการที่เกิดจากความสามารถทาทุกสิ่ งทุกอย่างได้สาเร็ จ นักร้อง
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หรื อนักแสดงที่มีชื่อเสี ยง เป็ นต้น สิ นค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการในข้อนี้ ได้แก่ ล็อตเตอรี่
ศัลยกรรมตกแต่ง เครื่ องสาอาง ปริ ญญาบัตร ฯลฯ
นักการตลาดจะต้องพยายามศึกษาถึงความต้องการในแต่ละขั้นตอนของมนุษย์
พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั สามารถสนองความต้องการอะไรบ้าง

บริ ษทั

แล้วใช้เครื่ องมือการตลาด

ต่าง ๆ เพื่อจูงใจผูบ้ ริ โภคให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg (Herzberg'Theory of Motivation) Frederick Herzberg
ได้พฒั นาทฤษฎี 2 ปัจจัย ประกอบด้วย (1) ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุของความพอใจ (Satisfaction) (2)
ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุของความไม่พอใจ (Dissatisfaction) ทฤษฎีน้ ีนาไปใช้ 2 กรณี คือ (1) ผูผ้ ลิตหรื อ
ผูข้ ายจะต้องหลีกเลี่ยงความไม่พึงพอใจของลูกค้า (2) ผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายจะต้องคานึงถึงความแตกต่าง
ที่สาคัญ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
4.2 การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการซึ่ งแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรร จัดระเบียบ
และตีความหมายข้อมูลเพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมาย
(การเปิ ดรับ)

ของบุคคลที่มีต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่

หรื อหมายถึงกระบวนการความเข้าใจ
จากความหมายนี้จะเห็นว่าการรับรู ้เป็ น

กระบวนการของแต่ละบุคคลซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยภายใน เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการ
และอารมณื นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยภายนอก คือ สิ่ งกระตุน้ การรับรู้จะพิจารณาเป็ นกระบวนการ
กลัน่ กรอง การรับรู ้จะแสดงถึงความรู ้สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การได้เห็น ได้กลิ่น ได้ยนิ
ได้รสชาติ และได้รู้สึก ขั้นตอนการรับรู ้มี 4 ขั้นตอน ดังรู ปที่ 6.8 ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
(1) การเปิ ดรับข้ อมูลทีไ่ ด้ เลือกสรร (Selective explosure) เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคเปิ ด
โอกาสให้ขอ้ มูลเข้ามาสู่ ตวั เองตัวอย่างผูช้ มโทรทัศน์อาจจะเลือกเปลี่ยนช่องหรื อออกจากห้องเมื่อ
ข่าวสารหรื อโฆษณานั้นไม่น่าสนใจ หรื อชมโฆษณาถ้าโฆษณานั้นน่าสนใจ
(2) การตั้งรับข้ อมูลทีไ่ ด้ เลือกสรร (Selective attention) เกิดขึ้นเมื่อผูบริ โภคเลือกที่จะ
ตั้งใจรับสิ่ งกระตุน้ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดความตั้งใจรับข้อมูล นักการตลาด
จะต้องให้ความพยายามที่จะสร้างงานการตลาดให้มีลกั ษณะเด่นเพื่อทาให้เกิดการตั้งใจรับข่าวสาร
อย่างต่อเนื่ อง
(3) ความเข้ าใจในข้ อมูลทีไ่ ด้ เลือกสรร (Selective comprehension) แม้ผบู ้ ริ โภคจะตั้งใจ
รับข่าวสารการตลาด แต่ไม่ได้หมายความว่าข่าวสารนั้นถูกตีความไปในทางที่ถูกต้อง ในขั้นนี้จึง
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เป็ นการตีความหมายข้อมูลที่รับเข้ามาว่ามีความเข้าใจตามที่นกั การตลาดกาหนดไว้หรื อไม่ ถ้าเข้าใจ
ก็จะนาไปสู่ ข้ นั ต่อไป การตีความขึ้นอยูก่ บั ทัศนคติ ความเชื่อถือ และประสบการณ์
(4) การเก็บรักษาข้ อมูลทีไ่ ด้ เลือกสรร (Selective retention) หมายถึง การที่ผบู้ ริ โภค
จดจาข้อมูลบางส่ วนที่เขาได้เห็น ได้อ่าน หรื อได้ยนิ หลังจากเกิดการเปิ ดรับและเกิดความเข้าใจแล้ว
นักการตลาดต้องพยายามสร้างให้ขอ้ มูลอยูใ่ นความทรงจาของผูบ้ ริ โภค ซึ่งความจาของผูบ้ ริ โภคจะ
ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
4.3 การเรี ยนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และ (หรื อ) ความโน้ม
เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผา่ นมา

การเรี ยนรู ้ของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่ ง

กระตุน้ (Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซึ่ งก็คือทฤษฎี สิ่ งกระตุน้ -การตอบสนอง
[Stimulus-Response (SR) theory] นักการตลาดได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีน้ ีดว้ ยการโฆษณาซ้ าแล้วซ้ าอีก
หรื อจัดการส่ งเสริ มการขาย (ถือว่าเป็ นสิ่ งกระตุน้ ) เพื่อทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อและใช้สินค้าเป็ น
ประจา (เป็ นการตอบสนอง) การเรี ยนรู ้เกิดจากอิทธิ พลหลายอย่าง เช่น ทัศนคติ ความเชื่อถือ และ
ประสบการณ์ในอดีต อย่างไรก็ตามสิ่ งกระตุน้ นั้นจะมีอิทธิ พลที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตอ้ งมีคุณค่า
ในสายตาลูกค้าตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายในรู ปการแจกของตัวอย่างจะมีอิทธิ พล ทา
ให้เกิดการเรี ยนรู ้คือ การทดลองใช้ได้ดีกว่าการจัดกิจกรรมการแถม เพราะการแถมนั้นลูกค้าต้องเสี ย
เงินเพื่อซื้ อสิ นค้า ถ้าลูกค้าไม่ซ้ื อสิ นค้าก็จะไม่เกิดการทดลองใช้สินค้าที่แถม
4.4 ความเชื่อถือ (Beliefs) เป็ นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่งเป็ นผลมา
จากประสบการณ์ในอดีต เช่น เอสโซ่สร้างให้เกิดความเชื่อถือว่าน้ ามันเอสโซ่มีพลังสู ง โดยใช้
สโลแกนว่าจับเสื อใส่ ถงั พลังสู ง เป๊ ปซี่ สร้างให้เกิดความเชื่อถือว่าเป็ นรสชาติของคนรุ่ นใหม่ น้ ามัน
ไร้สารตะกัว่ ในช่วงแรกผูบ้ ริ โภคเกิดความเชื่ อถือว่าการใช้น้ ามันไร้สารตะกัว่ มีปัญหากับเครื่ องยนตื
ซึ่งเป็ นความเชื่ อในด้านลบที่นกั การตลาดต้องรณรงค์เพื่อแก้ไขความเชื่อถือที่ผดิ พลาด
4.5 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจของบุคคล
ความรู ้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบตั ิที่มีผลต่อความคิดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง (Kotler. 1997 :
188) หรื อหมายถึงความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง (Stanton and Futrell. 1987 : 126)
ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความเชื่ อ

ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิ พลต่อทัศนคติ

จาก

การศึกษาพบว่าทัศนคติของผูบ้ ริ โภคกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจะมีความสัมพันธ์กนั นักการตลาด
จึงต้องศึกษาว่าทัศนคติน้ นั เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเปลี่ยนแปลงอย่างไร
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เกิดจากข้อมูลที่แต่ละคนได้รับ กล่าวคือ เกิดจากประสบการณ์ที่เรี ยนรู ้ในอดีตเกี่ยวกับสิ นค้า หรื อ
ความนึกคิดของบุคคล และเกิดจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกลุ่มอ้างอิง เช่น พ่อ แม่ เพื่อน บุคคลชั้นนา
ในสังคม เป็ นต้น ถ้านักการตลาดต้องการให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าของเขา นักการตลาดมีทางเลือกคือ
(1) สร้างทัศนคติของผูบ้ ริ โภคให้สอดคล้องกับสิ นค้าของธุ รกิจ (2) พิจารณาว่าทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
เป็ นอย่างไร แล้วจึงพัฒนาสิ นค้าให้สอดคล้องกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภค โดยทัว่ ไปการพัฒนาสิ นค้า
ให้สอดคล้องกับทัศนคติทาได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบ้ ริ โภคให้เกิดความต้องการใน
สิ นค้า

เพราะต้องใช้เวลานานและใช้เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติของบุคคลได้ นักการตลาดต้องยึดหลักองค์ประกอบของการเกิดทัศนคติ ซึ่งมี 3 ส่ วน ดังรู ป
ที่ 6.9 แสดงการโฆษณาวิทยุติดตามตัวของ WORLDPAGE ซึ่ งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการ
เกิดทัศนคติ 3 ประการ (Tricomponent of attitude)
4.6 บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎีฟรอยด์ (Freud theory) หมายถึง ลักษณะด้าน
จิตวิทยาที่แตกต่างกันของบุคคล ซึ่ งนาไปสู่ การตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเหมือนเดิม
และสอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด์ (Freud's theory of motivation0 มีขอ้ สมมติวา่
อิทธิพลด้านจิตวิทยา

ซึ่ งกาหนดพฤติกรรมมนุษย์

[แรงจูงใจ

(Motives)

และบุคลิกภาพ

(Personality)] ส่ วนใหญ่เป็ นจิตใต้สานึก (Unconcious) ซึ่ งเป็ นส่ วนกาหนดบุคลิกภาพของมนุษย์
อันประกอบด้วย อิด อีโก้ ซูเปอร์ อีโก้ ทฤษฎีน้ ีได้นาไปใช้ในการกาหนดบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภค
ด้วย (ดูรายละเอียดของทฤษฎีน้ ีในหัวข้อบุคลิกภาพ) ฟรอยด์พบว่าบุคลิกภาพและพฤติกรรมของ
มนุษย์ถูกควบคุมโดยความนึ กคิดพื้นฐาน 3 ระดับ คือ
(1) อิด (Id) เป็ นสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
ตามความต้องการที่แท้จริ ง

โดยมิได้มีการขัดเกลาให้พฤติกรรมนั้นเหมาะกับค่านิยมของสังคม

พฤติกรรมที่เกิดจากอิด อาจจะดีหรื อไม่ดีก็ได้ เช่น พฤติกรรมการก้าวร้าว ความต้องการทางเพศ
ความต้องการแสวงหาความพอใจ ฯลฯ รู ปที่ 6.10 ภาพซ้ายแสดงการกระตุน้ อิด
(2) อีโก้ (Ego) เป็ นความต้องการด้านการยกย่อง ความภาคภูมิใจ ความเคารพ และ
สถานะของบุคคล อีโก้เป็ นศูนย์กลางการควบคุมด้วยเหตุผลของจิตใจมนุษย์เพื่อรักษาความสมดุล
จากความต้องการทางสัญชาติญาณที่เกิดจากอิด และความต้องการด้านสังคม ดังนั้น อีโก้จึงเป็ น
ส่ วนที่แสดงพฤติกรรมออกมาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ เหตุผล หรื อเหตุการณ์ที่เป็ นจริ งในสังคม
เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือหรื อการใช้บตั รเครดิตเป็ นส่ วนที่สนองความต้องการด้านสังคม การใช้
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รถเบนซ์ถือเป็ นอีโก้ซ่ ึ งเป็ นบุคลิกภาพที่แสดงออกมาตามค่านิยมของสังคม ทาหน้าที่เป็ นตัวเก็บกด
สิ่ งกระตุน้ จากอิด รู ปที่ 6.10 ภาพขวาแสดงการกระตุน้ อีโก้
(3) ซุ ปเปอร์ อโี ก้ (Superego) เป็ นส่ วนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามค่านิ ยมของสังคม
และมาตรฐานด้านศีลธรรมซึ่งเป็ นที่ยอมรับ

สังคมกล่าวว่าสิ่ งใดเป็ นสิ่ งที่ดีงามควรยึดถือและ

ประพฤติปฏิบตั ิ ส่ วนของซุ ปเปอร์ อีโก้ก็จะรับไว้และปฏิบตั ิตาม บทบาที่สาคัญของซุ ปเปอร์ อีโอก็
คือทาหน้าที่ยงั ยั้งการกระทา การแสวหาความพอใจของบุคคลให้ปฏิบตั ิตามกฎและข้อบังคับของ
สังคม

ส่ วนอีโก้เป็ นสื่ อกลางระหว่างอิดและซุ ปเปอร์ อีโก้โดยพยายามพัฒนาสิ่ งกระตุน้ จากอิด

ออกมาเป็ นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับซุ ปเปอร์ อีโก้นกั การตลาดศึกษาทฤษฎีฟรอยด์เพื่อสร้าง
บุคลิกภาพของสิ นค้าหรื อบุคลิกภาพของผูใ้ ช้สินค้า โดยมีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับซุ ปเปอร์ อีโก้
ตัวอย่างการกระตุน้ ให้เกิดความต้องการน้ ามันไร้สารตะกัว่ จะชี้ถึงภาระความรับผิดชอบของผูใ้ ช้รถ
ที่จะช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ การจบการศึกษาในระดับปริ ญญาโทปริ ญญาเอก ซึ่ งชี้ถึงความ
ต้องการในการแก้ปัญหาในสังคมอาชีพแพทย์ซ่ ึ งชี้ถึงการช่วยเหลือชีวติ มนุษย์ และอาชีพครู ซ่ ึ งถือว่า
เป็ นการสร้างอาชีพให้มนุษย์
4.7 แนวคิดของตนเอง (Self concept) หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง หรื อ
ความคิดที่บุคคลคิดว่าบุคคลอื่น ๆ (สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร มี 4 กรณี รู ปที่ 6.11 แสดง
อธิบายประกอบภาพโฆษณาของสบูลกั ส์
นักการตลาดจาเป็ นต้องศึกษาหลักเกณฑ์การตัดสิ นใจซื้ อคือปั จจัยภายนอก อันเป็ นผลมา
จากปัจจัยด้านวัฒนธรรม และสังคม ปั จจัยด้านจิตวิทยาซึ่ งถือว่าเป็ นปั จจัยภายใน รวมทั้งลักษณะส่
นบุคคล ปั จจัยเหล่น้ ีมีประโยชน์ต่อการพิจารณาลักษณะของความสนใจของผูซ้ ้ื อที่มีต่อผลิตภัณฑ์
โดยจะนาไปปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ ตัดสิ นใจด้านราคา การจัดช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ ม
การตลาด เพื่อสร้างให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และบริ ษทั
บทบาทของผู้บริ โภคทีเ่ กี่ยวข้ องกับการตัดสิ นใจซื้อและรู ปแบบทีส่ าคัญของสถานการณ์ การซื้อ
บทบาทของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อ (Buying roles) เป็ นบทบาทของ
ผูบ้ ริ โภคก็เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งมีบทบาทที่แตกต่างกันดังนี้
1. ผู้ริเริ่ม (Initiator) เป็ นผูเ้ สนอความคิดที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์เป็ นคนแรกง
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2. ผู้มีอิทธิพล (Influencer) เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญที่จาให้คาแนะนาว่าควรซื้ อหรื อไม่
ควรซื้ อสิ นค้า
3. ผู้ตัดสิ นใจ (Decider) เป็ นผูท้ ี่จะตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ายว่าจะซื้ อหรื อไม่ซ้ื อสิ นค้า
4. ผู้ซื้อ (Buyer) เป็ นผูท้ ี่ไปซื้ อสิ นค้า
5. ผู้ใช้ (User) เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ใช้สินค้าหรื อบริ การนั้น
รู ปแบบที่สาคัญของสถานการณ์การซื้ อ (Types of buying behavior) การตัดสิ นซื้ อจะ
แตกต่างกัน

ตามรู ปแบบของการตัดสิ นใจการซื้ อ

ซึ่ งอาจบ่งถึงพฤติกรรมการซื้ อตามความ

สลับซับซ้อนในการตัดสิ นใจซื้ อ และระดับความแตกต่างระหว่างตราสิ นค้า ดังรู ปที่ 6.12
1. พฤติกรรมการซื้อแบบสลับซับซ้ อน (Complex buying behavior) เป็ นพฤติกรรมการ
ซื้ อที่มีความสลับซับซ้อนในการตัดสิ นใจซื้ อสู งในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างระหว่างตราสิ นค้าสู ง
หรื อที่ราคาแพงซื้ อไม่บ่อย

และมีความเสี่ ยงสู ง

โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคยังไม่รู้จกั เกี่ยวกับประเภท

ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง การซื้ อคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว (PC) ผูบ้ ริ โภคยังไม่รู้ถึงคุณสมบัติคอมพิวเตอร์
ผูบ้ ริ โภคต้องผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning process) โดยพัฒนาความเชื่อถือ (Belief) และ
ทัศนคติ (Attitude) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แล้วพัฒนาทัศนคติซ่ ึ งนาไปสู่ การซื้ อนักการตลาดจึงต้อง
เข้าใจในการรวบรวมข้อมูล และการประเมินพฤติกรรมการซื้ อที่มีความสลับซับซ้อนสู ง นักการ
ตลาดต้องพัฒนากลยุทธ์ซ่ ึ งช่วยผูซ้ ้ื อในการเรี ยนรู ้คุณสมบัติผลิตภัณธ์ต่าง ๆ การสร้างความแตกต่าง
ระหว่างลักษณะผลิตภัณฑ์จูงใจพนักงานขาย ร้านค้า และผูซ้ ้ื อคอมพิวเตอร์
2.

พฤติกรรมการซื้อแบบลดความสลับซับซ้ อน (Dissonance-reducing buying

behavior)

เป็ นพฤติกรรมซื้ อที่มีความสลับซับซ้อนในการตัดสิ นใจซื้ อสู งในผลิตภัณฑ์ที่มีความ

แตกต่างระหว่างตราสิ นค้าต่าเป็ นสถานการณ์การซื้ อที่มีความสลับซับซ้อนสู งแต่มีความแตกต่างใน
ตราสิ นค้าน้อย ความสลับซับซ้อน ในการตัดสิ นใจซื้ อสู งจะเกิดในกรณี ที่มีการซื้ อสิ นค้าราคาแพง
ไม่บ่อยครั้ง และมีการเสี ยงสู งตัวอย่าง การซื้ อ เฟอร์นิเจอร์ ซ่ ึ งถือว่ามีความสลับซับซ้อนสู งแต่ความ
แตกต่างระหว่างตราสิ นค้าน้อยการตัดสิ นใจซื้ อขึ้นอยูก่ บั ราคาหรื อความสะดวกซึ่ งนักการตลาด
จะต้องสร้างความเชื่อถือและการประเมินทางเลือก

เพื่อช่วยผูบ้ ริ โภคให้เกิดความรู ้สึกที่ดีเกี่ยวกับ

การเลือกตราสิ นค้า
3. พฤติกรรมการซื้อแบบประจา (Habitual buying behavior) เป็ นพฤติกรรมการซื้ อที่มี
ความสลับซับซ้อนในการตัดสิ นใจต่าในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง เป็ นสถานณ์การเมื่อผูบ้ ริ โภค
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เห็นความแตกต่างระหว่างตารางสิ นค้าน้อยและความสลับซับซ้อนในการตัดสิ นใจซื้ อต่า เช่น การ
ซื้ อสบู่ ยาสี ฟัน ผงซักฟอก ฯลฯ
โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคไม่จาเป็ นต้องซื้ อตราสิ นค้าเดียวกัน เพราะการเลือกตราสิ นค้าขึ้นอยูก่ บั
อิทธิ พลของสิ นค้าที่มีอยูร่ ะหว่างเวลาที่ใช้และความต้องการที่แตกต่างกันลักษณะทัว่ ไปเป็ นการ
ปฏิบตั ิของผูซ้ ้ื อแบบประจาไมต้องใช้ความคิดหรื อเวลาเพื่อการค้นหาในการซื้ อมากนัก
งานของนักการตลาดในสถานณ์การนี้มี 2 ด้าน ด้านที่ 1 เกี่ยวข้องกับลูกค้าประจา บริ ษทั
ต้องพยายามส่ งเสริ มให้เกิดความชอบเกี่ยวกับตราสิ นค้า ส่ งเสริ มคุณภาพระดับชั้นของสิ นค้า และ
การควบคุมราคา สาหรับด้านที่ 2 ลูกค้าใหม่ นักการตลาดต้องพยายามเรี ยกร้องให้เกิดความสนใจ
ในตราสิ นค้าและพยายามเสนอผลิตภัณฑ์ลกั ษณะใหม่รวมทั้งการจัดแสดง ณ จุดซื้ อ การลดราคา
การแจกแถม และการชิงรางวัล เป็ นต้น
4. พฤติกรรมการซื้อแบบเลือกมาก (Variety-seeking buying behavior) เป็ นพฤติกรรมการ
ซื้ อที่มีความสลับซับซ้อนในการตัดสิ นใจซื้ อต่าในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างระหวางตราสิ นค้าสู ง
ตัวอย่าง การซื้ อขนมเค้กผูบ้ ริ โภคมีความเชื่อถือในขนมเค้ก S&P ในร้านค้าสะดวกซื้ อใกล้บา้ น กล
ยุทธ์การตลาดสาหรับผูน้ า (S&P) จะต้องพยายามกระตุน้ พฤติกรรมการซื้ อตามชั้นวาง มีสินค้าให้
ครบถ้วนในชั้นวาน มีโฆษณาเพื่อเตือนความทรงจาคู่แข่งขันจะต้องกระตุน้ ให้หลากหลาย โดยการ
เสนอราคาต่า การแจกคูปอง การขายควบ การแจกตัวอย่างสิ นค้าและโฆษณา ซึ่งแสดงถึงความ
พยายามในการค้นหาสิ่ งใหม่ ๆ
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อ
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ (Buying decision Process) เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค จากการสารวจรายงานของผูบ้ ริ โภคจานวนมากในกระบวนการซื้ อ พบว่าผูบ้ ริ โภค
ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอนคือ การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก
การตัดสิ นใจซ้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซื้ อเริ่ มต้นก่อนการ
ซื้ อจริ ง ๆ และมีผลกระทบหลังจากการซื้ อ รู ปที่ 6.13 แสดงโมเดล 5 ขั้นตอน ของกระบวนการซื้ อ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
1.
recognition)

การรับรู้ถึงความต้องการ (Need recognition) หรื อการรับรู้ปัญหา (Problem
การที่บุคคลรับรู ้ถึงความต้องการภายในของตนซึ่ งอาจเกิดขึ้นเองหรื อเกิดจากสิ่ ง
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กระตุน้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่งรวมถึงความ
ต้องการของร่ างกาย (Psysiological needs) และความต้องการที่เป็ นความปรารถนา (Aegvired
needs) อันเป็ นความต้องการด้านจิตวิทยา (Psychological need) สิ่ งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อถึงระดับหนึ่ง
จะกลายเป็ นสิ่ งกระตุน้ บุคคลจะเรี ยนรู ้ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่ งกระตุน้ จากประสบการณ์ในอดีต ทา
ให้เขารู ้วา่ จะตอบสนองสิ่ งกระตุน้ อย่างไร
งานที่สาคัญของนักการตลาดในขั้นกระตุน้ ความต้องการนี้มี 2 ประการ คือ (1) นักการ
ตลาดต้องเข้าใจสิ่ งกระตุน้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค ตัวอย่าง นักการตลาดต้อง
ระลึกว่า รถยนต์สามารถตอบสนองความต้องการด้านความสะดวกในการเดินทาง รถยนต์สามารถ
ให้ความพอใจด้านสถานภาพในสังคม ทาให้เกิดความตื่นเต้นจากขอบเขตที่รถยนต์สามารถสนอง
สิ่ งกระตุน้ ได้หลายอย่าง ซึ่ งทาให้บุคคลเกิดความต้องการอยากเป็ นเจ้าของรถยนต์อย่างแท้จริ ง (2)
แนวความคิดการกระตุน้ ความต้องการ จะช่วยให้นกั การตลาดระลึกว่าระดับความต้งอการสาหรับ
ผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักการตลาดต้องสามารถจัดเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้านจังหวะเวลา
เพื่อกระตุน้ ความต้องการ
2. การค้นหาข้อมูล 9Information search) ถ้าความต้องการถูฏกระตุน้ มากพอ และสิ งที่
สามารถสนองความต้อการอยูใ่ กล้กบั ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะดาเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจทันที
เช่น บุคคลที่เกิดความหิ วมองเห็นร้านอาหารและเข้าไปซื้ ออาหารบริ โภคทันที แต่ในบางครั้งความ
ต้องการที่เกิดขึ้นไม่สามารถสนองความต้องการได้ทนั ที ความต้องการจะถูกจดจาไว้ เพื่อหาทาง
สนองความต้องการในภายหลัง เมื่อความต้องการถูกกระตุน้ ได้สะสมไว้มาก

จะทาให้เกิดการ

ปฏิบตั ิในภาวะอย่างหนึ่ง คือ ความตั้งใจให้ได้รับการสนองความต้องการ เขาจะพยายามค้นหา
ข้อมูลเพื่อหาทางสนองความต้องการที่ถูกกระตุน้ ตัวอย่าง ถ้านาย ก มีความต้องการกล้องถ่ายรู ป
เขาจะพยายามค้นหาข้อมูลจากการโฆษณา หรื อจากคาแนะนาของเพื่อน ปริ มาณข้อมูลที่คนหา
ขึ้นกับว่าบุคคลเผชิญกับการแก้ปัญหามากหรื อน้อย

ข้อมูลหรื อผูบ้ ริ โภคต้องการถือเป็ นข้อมูล

เกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลซึ่ งผูบ้ ริ โภคแสวงหา
อิทธิ พลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลือก แหล่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 4 กลุ่มคือ
2.1 แหล่งบุคคล (Personal sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน คนรู้จกั ฯลฯ
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2.2 แหล่งการค้า (Commercial sources) ได้แก่ สื่ อการโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน
การค้าสารบรรจุภณั ฑ์ การจัดแสดงสิ นค้า ฯลฯ
2.3 แหล่งชุมชน (Public sources) ได้แก่ สื่ อมวลชน องค์การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ฯลฯ
2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential sources)
2.5 แหล่งทดลอง (Experimental sources) ได้แก่ หน่วยงานที่สารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์
หรื อหน่วยวิจยั ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์ตรงของผูบ้ ริ โภคในการทดลองใช้

ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
อิทธิ พลของแหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันตามชนิ ดของผลิตภัณฑ์ และลักษณะส่ วนบุคคลของ
ผูบ้ ริ โภค โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งการค้า ซึ่งนักการตลาดควบคุมการให้
ข้อมูลได

แต่ละแบบจะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นซื้ อของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน

ความสาคัญของแหล่งข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผบู ้ ริ โภคว่า

การพิจาณรา

ผูบ้ ริ โภครู ้จกั ผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร

และ

แหล่งข้อมูลอะไรที่มีอิทธิ พลมากต่อผูบ้ ริ โภค
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลมาแล้วจาก
ขั้นที่สอง ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินทางเลือกต่าง ๆ นักการตลาดจาเป็ นต้องรู้ถึง
วิธีการต่าง ๆ ที่ผบู้ ริ โภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่าย และ
ไม่ใช่กระบวนการเดียวที่ใช้กบั ผูบ้ ริ โภคทุกคนและไม่ใช่เป็ นของผูซ้ ้ื อคนใดคนหนึ่งในทุก
สถานการณ์การซื้ อ การะบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีดงั นี้
3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product attributes) กรณี น้ ี ผบู ้ ริ โภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ์วา่ มี
คุณสมบัติอะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุ่มหนึ่ง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ในความรู ้สึกของผูซ้ ้ื อสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน เช่น เบียร์มีคุณสมบัติคือ รสกลม
กล่อมมีแอลกอฮอล์สูงหรื อต่า ความขมปริ มาณบรรจุ และราคา ยาแก้ปวดศรี ษะมีคุณสมบัติปกติ คือ
ความเร็ วในการลดอาการปวด ความเชื่อถือ ผลกระทบต่อร่ างกายและยางรถยนต์มีคุณสมบัติปกติ
คือ อายุการใช้งาน ความปลอดภัย คุณภาพของการขับขึ่ และราคา เป็ นต้น
คุณสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์นอกจากทาให้เกิดความสนใจโดยทัว่ ๆ ไปแล้ว ผูบ้ ริ โภค
จะมีความต้องการแตกต่างกัน สิ่ งที่สนใจแตกต่างกัน นักการแสดงจึงแบ่งตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์
ออกเป็ นส่ วน ๆ ตามคุณสมบัติที่สร้างความพอใจขั้นต้นให้แก่ผซู ้ ้ื อได้แตกต่างกัน
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3.2 ผูบ้ ริ โภคจะให้น้ าหนักความสาคัญคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน นักการตลาด
ต้องพยายามค้นหาและจัดลาดับสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ผูบ้ ริ โภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสิ นค้า เนื่องจากความเชื่อถือของ

3.3

ผูบ้ ริ โภคขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคและความเชื่ อถือกับตราผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงได้
เสมอ
3.4 ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในการเลือกตราสิ นค้า โดยผ่านกระบวนการประเมินผลเริ่ มต้น
ด้ยการกาหนดคุณบัติของผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจ แล้วเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตราต่าง ๆ
การศึกษาถึงการประเมินผลพฤติกรรม มีโมเดลทีเ่ กีย่ วข้ องดังนี้
(1) โดมิแนนซ์โมเดล (Dominance model) เป็ นวิธีการเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์หลายอย่าง
แล้วค่อย ๆ ตัดผลิตภัณฑ์ที่คุณสมบัติดอ้ ยกว่าออกไป จนเหลือผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคคิดว่าดีที่สุด
(2)

คอนจังซ์ทีฟโมเดล (Conjunctive decision model) เป็ นกฎการตัดสิ นใจแบบไม่

ทดแทนกัน

ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะกาหนดจุดต่าสุ ดที่สามารถยอมรับได้รับสาหรับแต่ละคุณสมบัติที่

ประเมินตราสิ นค้า (Schiffman and Kanuk. 1994:658)
(3) ดีสจังซ์ทีฟโมเดล (Disjunctive model) เป็ นกฎการตัดสิ นใจแบบไม่ทดแทนกันซึ่ง
ผูบ้ ริ โภคกาหนดจุดตัดสิ นใจต่าสุ ดต่าสุ ดที่สามารถยอมรับได้สาหรับแต่ละคุณสมบัตดของ
ผลิตภัณฑ์ ตราสิ นค้าใดที่มีคุณสมบัติเลยจุดตัดสิ นใจนี้ จะเป็ นตราที่ยอมรับได้ (Schiffman and
kanuk. 1994:660)
(4) เล็กซิโคกราฟิ คโมเดล (Lexicographic model) เป็ นกฎการตัดสิ นใจแบบไม่ทดแทนกัน
ผูบ้ ริ โภคจัดลาดับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ก่อนตามความสาคัญ

แล้วเปรี ยบเทียบตราสิ นค้าตาม

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ที่สาคัญสู งสุ ดก่อน ถ้าตราสิ นค้าใดมีคะแนนสู งพอตราสิ นค้านั้นก็จะได้รับ
เลือก ถ้าคะแนนไม่เพียงพอกระบวนการกจะเริ่ มจัดคุณสมบัติที่สาคัญประการที่สองและใช้วธิ ี การ
แบบนี้ต่อไป (Schiffman and Kanuk. 1994:662)
(5) โมเดลการคาดคะแนมูลค่า (Expectancy-value model) เป็ นโมเดลที่ใช้หลักทฤษฎี
ความน่าจะเป็ นเข้าช่วย

เพือคาดคะเนว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมีมูลค่าเท่าใด

ผลิตภัณฑ์ใดที่มีการคาดคะเนว่ามูลค่าสู งสดก็จะเลือกผลิตภัณฑ์น้ นั
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(6) ในขั้นแรกผูบ้ ริ โภคจะกาหนดทัศนคติเกี่ยวกับตราสิ นค้า
ความสาคัญของคุณสมบัติแต่ละอย่าง

โดยกาหนดนั้นหนัก

เมื่อนาไปคูณกับคะแนนความเชื่ อของ

ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อคุณสมบัติน้ นั ๆ จะได้คะแนนทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้า
โมเดลการคาดคะเนมูลค่าจึงเกิดขึ้นตามรู ปแบบต่อไปนี้

กาหนดให้ Ajk = คะแนนทัศนคติของผูบ้ ริ โภค k สาหรับตราสิ นค้า j
Wjk = น้ าหนักความสาคัญสาหรับคุณสมบัติ i ของผูบ้ ริ โภค k
Bijk = ความเชื่อของผูบ้ ริ โภค k ที่มีต่อคุณสมบัติ i สาหรับตราสิ นค้า j
N = จานวนคุณสมบัติที่สาคัญสาหรับการเลือกตราที่กาหนดให้
สมมติผบู ้ ริ โภครู ้ศึกษาว่าคุณสมบัติ 2 ประการในการเลือกรถยนต์คือ

รู ปแบบของ

เครื่ องยนต์ (โดยสมมติให้คุณสมบัติอื่นมีน้ าหนักความสาคัญ = O) ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้สึกว่ารู ปแบบ
ของรถยนต์มีน้ าหนักความสาคัญเป็ น 3 เท่าของเครื่ องยนต์ มีความเชื่ อต่อรู ปแบบและเครื่ องยนต์
เท่ากันคือ มีคะแนนคุณสมบัติ 10 คะแนน จากสมาการจะสามารถคาดคะเนทัศนคติเกี่ยวกับรถยนต์
ตรานั้นดังนี้
A = 3(10) + 1(10) = 40
(6) โมเดลผลิตภัณฑ์ในอุดมคติ (Ideal product model or ideal point model) เป็ นโมเดลที่
ถือว่าผูบ้ ริ โภคมีการกาหนดรู ปแบบภาพลักษณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่เขาต้องการ
กาหนดผลิตภัณฑ์ในอุดมคติของผูบ้ ริ โภค

เรี ยกว่า

ผลิตภัณฑ์ในอุดมคติจะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ

ของผลิตภัณฑ์ในความรู้สึกของผูบ้ ริ โภคซึ่ งในการใช้โมเดลนี้นกั การตลาดควรสัมภาษณ์ ตัวอย่าง
ให้ผบู้ ริ โภคอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์ในอุดมคติ
(7) การนาไปใช้ทางการตลาด (Marketing implications) จากโมเดลต่าง ๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้นแสดงว่าผูซ้ ้ื อแต่ละคนจะกาหนดรู ปแบบความชอบผลิตภัณฑ์ได้หลายวิะ

แม้แต่ผซู ้ ้ื อคน

เดียวกันอาจปฏิบตั ิตามโมเดลที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามนักการตลาดจะได้ประโยชน์จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อค้นหาวิธีที่ผบู ้ ริ โภคประเมินผลผลิตภัณฑ์ สมมติวา่ นักากรตลาดพบว่าผู ้
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ซื้ อส่ วนใหญ่ใช้วธิ ี การเปรี ยบเทียบตราสิ นค้ากับผลิตภัณฑ์ในอุดามคติ และพบว่าสิ นค้าของบริ ษทั มี
คุณสมบัติดอ้ ยกว่าผลิตภัณฑ์ในอุดมคติ จะได้ปรับปรุ งได้ทนั ที
เพื่อปรับปรุ งสิ นค้าบริ ษทั ให้เป็ นตามผลิตภัณฑ์อุดมคติ

บริ ษทั จะสามารถใช้กลยุทธ์

ทางเลือก 7 ประการ คือ
(1) เสนอผลิตภัณฑ์ยหี่ อ้ ใหม่ ในกรณี น้ ีนกั การตลาดจะแนะนาผลิตภัณฑ์ตราสิ นค้าใหม่
ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับตราสิ นค้าในอุดมสคติของผูบ้ ริ โภค
(2) เปลี่ยนแปลงตราสิ นค้า วิธีน้ ีนกั การตลาดจะปรับปรุ งคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใน
ปั จจุบนั เพื่อให้ใกล้เคียงกับตราสิ นค้าในอุดมคติในส่ วนตลาดซึ่ งวิธีน้ ีเรี ยกว่าการกาหนดตาแหนง
ตราสิ นค้าใหม่ (Repositioning)
(3) เปลี่ยนความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั นักการตลาดสามารถเปลี่ยน
ความนึกคิดของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ตัวอย่าง ถ้านักการตลาดพบว่า
ผูบ้ ริ โภคเห็นว่ารถของบริ ษทั ยบาวเกินไปบริ ษทั จะรณรงค์การโฆษณาเพื่อเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ตลาดมาชอบรถที่มีความยาว

วิธีน้ ีเรี ยกว่าการกาหนดตาแหน่งตราสิ นค้าใหม่แบบจิตวิทยา

(psychological brand repositionins)
(4) การเปลี่ยนความเชื่อถือเกี่ยวกับตราของคู่แข่งขัน นักการตลาดควรพยายามเปลี่ยน
ความนึกคิดของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับตราของคู่แข่งขันให้เป็ นไปตามความต้องการของบริ ษทั โดยอาศัย
วิธีการโฆษณาเปรี ยบเทียบวิธีน้ ีเรี ยกว่า การกาหนดตาแหน่งของคู่แข่งขันให้ต่าลง (Competitive
depositioning)
(5) การเปลี่ยนน้ าหนักความสาคัญของคุณสมบัติของบริ ษทั นักการตลาดจะพยายามชัก
จูงผูบ้ ริ โภคให้ทราบถึงน้ าหนักความสาคัญของคุณสมบัติที่ตอ้ งการในการผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ตัวอย่าง ผูผ้ ลิตรถยนต์ตอ้ งการส่ งเสริ มความสาคัญของการประหยัดน้ ามันของรถยนต์ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีคุณสมบัติเด่น คือ การประหยัดน้ ามัน
(6)

การเรี ยกร้องความสนใจแก่คุณสมบัติที่ถูกละเลย นักการตลาดควรพยายาให้

ผูบ้ ริ โภคสนใจ คุณสมบัติบางชนิดที่ผบู ้ ริ โภคยังมองไม่เห็นหรื อไม่สนใจ
(7) การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามอุดมคติ นักการตลาดควรพยายามให้ผบู้ ริ โภคให้เปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ในอุดมคติให้มีคุณสมบัติตามที่นกั การตลาดต้องการ
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4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะช่วย
ให้ผบู ้ ริ โภคกาหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็ นการเลือกโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด และปั จจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประเมินผล
พฤติกรรมและการตัดสิ นใจซื้ อ 3 ประการ คือ หลังจากประเมินทางเลือก (Evaluation of
alternative) ก่อนที่จะเกิดความตั้งใจซื้ อ (Purchasintention) และเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase
decision) จะต้องพิจารณา 3 ปัจจัยคือ
4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่น ๆ (Attituds of others) ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะมีผล
ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการ ตัดสิ นใจซื้ อ
4.2 ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ (Anticipated situational factors) ผูบ้ ริ โภคจะคาด
คะแนปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น รายได้ที่คาดคะเนของครองครัว การคาดคะเนต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์ และการคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
4.3 ปั จจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ (Unanticipated situational factors) ขณะที่
ผูบ้ ริ โภคกาลังตัดสิ นใจซื้ อนั้นปั จจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนจะเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ งมีผลกระทบ
ต่อความตั้งใจเช่น ผูบ้ ริ โภคไม่ชอบลักษณะของพนักงานขาย หรื อ ผูบ้ ริ โภคเกิดอารมณ์เสี ยหรื อวิตก
กังวลจากรายได้ นักการตลาดเชื่อว่าปั จจัยที่ไม่คาดคะเนจะมีอิทธิ พลอย่างมากต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
การตัดสิ นใจของแต่ละบุคคลจะต้องมีการปรับปรุ ง หรื อเปลี่ยนแปลงได้ นักการตลาดต้อง
ใช้ความพยายามเพื่อทาความเข้าใจพฤติกรรมการซื้ อ เพื่อลดภาระความเสี่ ยง โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคจะ
พยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากผูใ้ กล้ชิดและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นักการตลาดจึงต้อง
พยายามจัดหาข้อมูลและเหตุผลสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ ยงให้ผบู้ ริ โภค
5. ความรู ้สึกภายหลังการซื้ อ (Postpuchase feeling) หลังจากซื้ อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ไปแล้วผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรื อไม่พอใจผลิตภัณฑ์

ซึ่ งนักการตลาด

จะต้องพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผูบ้ ริ โภคภายหลังการซื้ อทฤษฏีเกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้คือ
ความพอใจของผูบ้ ริ โภค จะเป็ นฟังก์ชนั ของการคาดคะเน (Expectation = E) และการปฏิบตั ิงาน
ของผลิตภัณฑ์ (Performance = P) ดังนั้น จะหาความพอใจภายหลังการซื้ อ (Satisfaction = S) ได้
ตามสมการ

S = f(E,P)

การคาดคะเนของผูบ้ ริ โภคจากแหล่งข่าวสาร พนักงานขายและแหล่งติดต่อสื่ อสารอื่น ๆ
ถ้าบริ ษทั โฆษณาสิ นค้าเกินความจาเป็ นผูบ้ ริ โภคก็จะตั้งความหวังไว้สูงและเมื่อไม่เป็ นความจริ งจะ
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เกิดความไม่พอใจ จานวนความไม่พอใจจะขึ้นกับขนาดของความแตกต่างระหว่างการคาดวังและ
การปฏิบตั ิของผลิตภัณฑ์
เราจะพบว่าประสบการณ์เกี่ยวกับตราสิ นค้ามีผลกระทบที่สาคัญที่เกี่ยวกับความชอบตรา
สิ นค้า ถ้าตราสิ นค้าที่ซ้ื อไม่สร้างความพอใจให้แก่ผซู ้ ้ื อ ผูซ้ ้ื อจะมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อตราสิ นค้า และ
อาจเลิกซื้ อผลิตภัณฑ์เลย ในทางตรงกันข้ามถ้าผูซ้ ้ื อมีความพึงพอใจภายหลังการซื้ อสิ นค้าจะทาให้
เกิดซื้ อผลิตภัณฑ์อีก
สรุ ป พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
คาถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย
WHO?, WHAT? WHY? WHO?, WHEN?, WHERE?, และ HOW? เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการ
หรื อ 7Os ซึ่งประกอบด้วย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS,
OCCASIONS, OUTLETS and OPERATIONS
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior model) เป็ นการศึกษาถึงเหตจูงใจที่ทาให้
เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการที่เกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) แล้วจะมีการ
ตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer's response) หรื อ การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer's purchase decision)
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Factors influencing consumer's
buying bahavior) ประกอบด้วย (1) ปั จจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural factor) ได้แก่ (ก) วัฒนธรรม
พื้นฐาน (Culture) (ข) วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) (ค) ชั้นของสังคม (Social class) (2) ปั จจัย
ด้านสังคม (Social factors) ได้แก่ (ก)กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) (ข)ครอบครัว (Family) (ค)
บทบาทและสถานะ (Rols and statuses) (3) ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal factors) ได้แก่ (ก) อายุ
(Age) (ข) วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) (ค) อาชีพ (Occupation) (ง) โอกาสทาง
เศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรื อ รายได้ (Income) (จ) การศึกษา (Education) (ฉ)ค่านิยม
หรื อคุณค่า (Value) และรู ปแบบการดารงชีวติ (Lifestyle) (4) ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological
factor) ได้แก่ (ก) การจูงใจ (Motivation) (ข) การรับรู้ (Perception) (ค) การเรี ยนรู้ (Learning) (ง)
ความเชื่อถือ (Beliefs) (จ)ทัศนคติ (Motivation) (ฉ) บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎี ฟรอยด์
(Fredu theory) (ช) แนวคิดของตนเอง (Self concept)
บทบาทของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อ (Buying roles) ประกอบ (1) ผูร้ ิ เริ่ ม
(Initiator) (2) ผูม้ ีอิทธิพล (Influencer) (3) ผูต้ ดั สิ นใจ (Decider) (4) ผูซ้ ้ื อ (Buyer) (5) ผูใ้ ช้ (User)
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รู ปแบบที่สาคัญของสถานการณ์การซื้ อ (Types of buying behavior) ประกอบด้วย (1)
พฤติกรรมการซื้ อแบบสลับซับซ้อน (Complex buying behavior) (2) พฤติกรรมการซื้ แบบลดความ
สลับซับซ้อน (Dissonancereducing buying behavior) (3) พฤติกรรมการซื้ อแบบประจา (Habitual
buying behavior) (4)พฤติกรรมการซื้ อแบบเลือกมาก (Variety-seeking buying behavior)
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ (Buying decision process) ประกอบด้วย (1)การรับรู้ถึงความ
ต้องการ (Need recognition) หรื อการรับรู้ปัญหา (problem recognition) (2) การค้นหาข้อมูล
(Information search) (3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) (4) การตัดสิ นใจซื้ อ
(Purchase decision) (5) ความรู ้สึกภายหลังการซื้ อ (Postpurchase feeling)
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาและสารวจแนวโน้มการใช้สียอ้ มผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับผูป้ ระกอบ
อาชีพหัตถกรรม เขตภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แพร่ ) โดยมีระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
รู ปแบบการวิจัย : เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ( Survey Research )
ประชากร
: เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพหัตถกรรมประเภทต่าง ๆ ใช้สียอ้ มผ้า และเคยใช้สี
ย้อมผ้า สาเร็ จรู ป ยีห่ อ้ ต่าง ๆ มาแล้ว ในเขตภาคเหนือ โดยแบ่งเป็ น 4
กลุ่มตามพื้นที่เก็บข้อมูลคือ
1.จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 100 คน
2.จังหวัดลาพูน จานวน 50 คน
3. จังหวัดลาปาง จานวน 50 คน
4. จังหวัดแพร่
จานวน 50 คน
รวม
250 คน
คัดเพียง
200 คน
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย : ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะทางประชากร เพศ อายุ การศึกษา รายได้
และอาชีพ
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมกรรมการใช้สียอ้ มผ้าสาเร็ จรู ป ความ
คิดเห็นของผูใ้ ช้สียอ้ มผ้าสาเร็ จรู ป และแนวโน้มการใช้สียอ้ มผ้าสาเร็ จรู ป
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย : แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยการค้นคว้าจากหนังสื อ และ
เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา เป็ นแบบสอบถามที่มีท้ งั
คาถามชนิดปลายเปิ ด ( Open-ended Question ) และชนิดปลายปิ ด ( Close-ended Question)
โดยคาถามปลายเปิ ดนั้นมุ่งให้ผตู ้ อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้
อย่างกว้างขวาง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา รายได้ และอาชีพ ลักษณะคาถามเป็ นคาถามชนิ ดปลายปิ ด ให้เลือกคาตอบ
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมการซื้ อสี ยอ้ มผูส้ าเร็ จรู ป
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูใ้ ช้สียอ้ มผ้าสาเร็ จรู ป
ลักษณะคาถามมีท้ งั คาถามชนิดปลายปิ ด และปลายเปิ ด เพื่อให้แสดงความคิดเห็น
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การทดสอบเครื่องมือ
ได้มีการนาแบบสอบถาม จานวน 25 ชุด ( คิดเป็ นร้อยละ 10 ของจานวน
แบบสอบถามทั้งหมดไปทาการทดสอบลูกค้าที่มีสถานภาพใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
นอกจากนี้ได้มีการนาแบบสอบถามให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านงานวิจยั โดยตรงคือรองศาสตราจารย์
ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ วิจารณ์และปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้แบบสอบถามมีความถูกต้อง
พร้อมที่จะนาไปสารวจได้
วิธีการเก็บรวมรวมข้ อมูล
หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมา
ผูว้ จิ ยั ได้มีการตรวจสอบ
ความครบถ้วนเบื้องต้น พบว่ามีแบบสอบถามที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ จานวน 200 ชุด
ได้นามาประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม SPSS (Statisstical Package for
the Social Sciences) วิเคราะห์ผลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS for window ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์เชิงพรรณา ( Descriptive Statistics ) โดยใช้การแจกแจงความถี่ สดง
ตารางค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย เพื่ออธิ บายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ
อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยนี้ผ้ ทู าวิจัยได้ รวบรวมประมวลข้ อมูลจากแบบสอบถาม มาประมวลผลข้ อมูลโดยใช้
โปรแกรม SPSS ผลการศึกษาสรุ ปได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงถึงความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้สียอ้ มผ้าสาเร็ จรู ปแยกตามจังหวัด
จังหวัด
จานวน
ร้ อยละ
เชียงใหม่
59
29.5
ลาพูน
37
18.5
ลาปาง
59
29.5
แพร่
45
22.5
รวม
200
100.0
จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน จาก 4 จังหวัด ในเขตภาคเหนือปรากฎว่าได้ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างใน จังหวัด
เป้ าหมายดังต่อไปนี้
จังหวัด เชียงใหม่ จานวน 59 คน คิด เป็ นร้อยละ 29.5
จังหวัด ลาพูน จานวน 37 คน คิด เป็ นร้อยละ 18.5
จังหวัด ลาปาง จานวน 59 คน คิด เป็ นร้อยละ 29.5
จังหวัด แพร่ จานวน 45 คน คิด เป็ นร้อยละ 22.5
ตารางที่ 2 แสดงถึงความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้ อยละ
ชาย
79
39.5
หญิง
121
60.5
รวม
200
100.0
จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน แบ่งเป็ นเพศชาย จานวน 79 คน หรื อเป็ นร้อยละ 39.5 หรื อส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง จานวน 121 คน หรื อเป็ นร้อยละ 60.5
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ตารางที่ 3 แสดงถึงความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามอายุ
อายุ
จานวน
15-20 ปี
14
21-30 ปี
38
31-40 ปี
90
41-50 ปี
58
รวม
200

ร้ อยละ
7.0
19.0
45.0
29.0
100.0

จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน มีระดับอายุ ตามลาดับดังนี้ อายุ 15-20 ปี จานวน 14 คน หรื อเป็ น
ร้อยละ 7 , อายุ 21-30 ปี จานวน 38 คน หรื อเป็ นร้อยละ 19 , อายุ 31-40 ปี จานวน 90 คน หรื อเป็ น
ร้อยละ 45 , อันดับ สุ ดท้าย 41-50 ปี จานวน 58 คน หรื อเป็ นร้อยละ 29 สรุ ปได้วา่ ส่ วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 31-50 ปี
ตารางที่ 4 แสดงถึงความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน
นักเรี ยน/นักศึกษา
14
เกษตรกร
54
อาจารย์
32
เจ้าของธุ รกิจ
30
ผูท้ างานหัตถกรรม
40
อื่น ๆ โปรดระบุ
30
รวม
200

ร้ อยละ
7.0
27.0
16.0
15.0
20.0
15.0
100.0

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน แบ่งอาชีพได้ดงั นี้
อันดับแรกอาชีพเกษตรกร จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 27
อันดับที่สอง อาชีพผูท้ างานหัตถกรรม จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 20
อันดับที่สาม คืออาจารย์ จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 16
อันดับที่สี่ คือเจ้าของธุ รกิจ จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 15
และลาดับที่หา้ คือนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 14 คิดเป็ นร้อยละ 7
สรุ ปได้วา่ อาชีพของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อาชีพเกษตรกรและอาชีพผูท้ างานหัตถกรรม
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ตารางที่ 5 แสดงถึงความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้ อยละ
ต่ากว่ามัธยมต้น
30
15.0
ระดับมัธยมต้น
33
16.5
ระดับมัธยมปลาย
100
50.0
ระดับปริ ญญาตรี
37
18.5
รวม
200
100.0
จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 200 คน แบ่งระดับการศึกษาเรี ยงลาดับได้ดงั นี้
อันดับแรก คือ ระดับมัธยมปลาย จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 50
อันดับที่สอง ปริ ญญาตรี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5
อันดับที่สาม ระดับมัธยมต้น จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.5
อันดับที่สี่ ต๋ากว่ามัธยมต้น จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 15
สรุ ปได้วา่ อาชีพของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย
ตารางที่ 6 แสดงถึงความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามระดับรายได้
ระดับรายได้
จานวน
ไม่มีรายได้
8
ต่ากว่า 10000 บาท
43
10001-20000 บาท
33
20001-30000 บาท
23
มากกว่า 30000 บาท
93
รวม
200

ร้ อยละ
4.0
21.5
16.5
11.5
46.5
100.0

จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 200 คน มีระดับรายได้ดงั นี้คือ
อันดับแรก มากกว่า 30,000 บาท จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.5
อันดับที่สอง ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.5
อันดับที่สาม ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.5
อันดับที่สี่ ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.5
อันดับสุ ดท้าย ไม่มีรายได้ จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 4
สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี
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ตารางที่ 7 แสดงถึงความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามแยกถึงความถี่ในการซื้ อ
ความบ่ อยในการซื้อ
จานวน
ร้ อยละ
ไม่ตอบ
6
3.0
ซื้ ออย่างสม่าเสมอ
139
69.5
ซื้ อเป็ นบางโอกาส
55
27.5
รวม
200
100.0
จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน มีความถี่ในการซื้ อสี ยอ้ มผ้าสาเร็ จรู ป ปรากฏว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ ซื้ ออย่างสม่าเสมอ จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.5 และมีผใู้ นบางโอกาสมีจานวน 55 คน
คิดเป็ นร้อยละ 27.5
ตารางที่ 8 แสดงถึงความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามแยกถึงปริ มาณการซื้ อต่อครั้ง
ปริมาณการซื้อต่ อครั้ง
จานวน
ร้ อยละ
ต่ากว่า 1 โหล
55
27.5
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 โหล
39
19.5
ตั้งแต่ 6 ถึง 10 โหล
19
9.5
มากกว่า 10 โหล
87
43.5
รวม
200
100.0
จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน แสดงปริ มาณการซื้ อต่อครั้งดังนี้ คือ
อันดับแรก ซื้ อมากกว่า 10 โหล จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.5
อันดับที่สอง ต่ากว่า 1 โหล จานวน 55 คิดเป็ นร้อยละ 27.5
อันดับที่สาม ซื้ อตั้งแต่ 1 ถึง 5 โหล จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5
อันดับสุ ดท้าย ซื้ อตั้งแต่ 6 ถึง 10 โหล จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.5
สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อมากกว่า 1 โหล มีจานวนถึง 72.5%
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ตารางที่ 9 แสดงถึงความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อสี ยอ้ มผ้าร้านค้าที่ซ้ื อ
เป็ นประจา
การซื้อสี ย้อมผ้า
จานวน
ร้ อยละ
ใช้
200
100.0

จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ทั้งหมดซื้ อสี ยอ้ มผ้าจากร้านประจาที่ซ้ื อประจา
ตารางที่ 10 แสดงถึงความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการซื้ อสี ยอ้ มผ้า
วัตถุประสงค์
จานวน
คิดเป็ นร้ อยละ
1. ทางานศิลปะ งานฝี มือ ด้านการเรี ยน
41
12.31
2. นาไปใช้ยอ้ มผ้า / สิ่ งทอ ต่าง ๆ
100
30.03
3. นาไปใช้ยอ้ มกระดาษ
92
27.63
4. งานด้านดอกไม้ประดิษฐ์
43
12.91
5. งานย้อมเครื่ องหนัง
11
3.30
6. งานย้อมวัสดุทาเครื่ องจักรสาน
46
13.81
รวม
333
100.00
จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน มีความคิดเห็นถึงวัตถุประสงค์การซื้ อสี ยอ้ มผ้า คือ
อันดับแรก นาไปใช้ยอ้ มผ้า / สิ่ งทอต่าง ๆ จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.03
อันดับที่สอง นาไปใช้ยอ้ มกระดาษ จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.63
อันดับที่สาม งามย้อมวัสดุทาเครื่ องจักรสาน จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.81
อันดับที่สี่ งานด้านดอกไม้ประดิษฐ์ จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.91
อันดับที่หา้ ทางานศิลปะ งานฝี มือ ด้านการเรี ยน จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.31
และอันดับสุ ดท้ายงานย้อมเครื่ องหนัง จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.30
สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อสี ยอ้ มผ้าเพื่อวัตถุประสงค์นาไปใช้ยอ้ มผ้า / สิ่ งทอและ
นาไปใช้ยอ้ มกระดาษ
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ตารางที่ 11
ประจานี้

แสดงถึงความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่ซ้ื อสี ยอ้ มผ้า จากร้านค้า

เหตุผล
จานวน
คิดเป็ นร้ อยละ
1. ราคาถูกกว่าร้านอื่น
143
17.97
2. มีสีให้เลือกหลากหลายสี
137
17.21
3. มีหลายยีห่ อ้ ให้เลือก
34
4.27
4. มีสินค้าอื่น ๆ ที่ตอ้ งการซื้ อด้วย
41
5.15
5. ทาเลที่ต้ งั ร้าน สะดวกแก่การซื้ อ
91
11.43
6. ร้านนี้ น่าเชื่ อถือ
69
8.67
7. ร้านนี้มีน้ าใจ อัธยาศัยดี
105
13.19
8. คนขายสามารถให้ความรู้และคาแนะนาดี
85
10.68
9. ร้านนี้มีส่วนลด และให้สมนาคุณ
57
7.16
10. อื่น ๆ
34
4.27
รวม
796
100.00
จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน มีเหตุผลในการใช้สียหี่ อ้ จากร้าน เพราะ
อันดับที่แรก ราคาถูกกว่าร้านอื่น จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.97
อันดับที่สอง มีสีให้เลือกหลากหลายสี จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.21
อันดับที่สาม ร้านนี้มีน้ าใจอัธยาศัยดี จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.19
อันดับที่สี่ ทาเลที่ต้ งั ร้านสะดวกแก่การซื้ อ จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.43
อันดับที่หา้ คนขายสามารถให้ความรู้และคาแนะนาดี จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.68
อันดับที่หก ร้านน่าเชื่ อถือ จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.67
อันดับที่เจ็ด ร้านนี้มีส่วนลดและให้สมนาคุณ จานวน 57 คิดเป็ นร้อยละ 7.16
อันดับที่แปด มีสินค้าอื่น ๆ ที่ตอ้ งการซื้ อด้วย จานวน 41 คิดเป็ นร้อยละ 5.15
อันดับที่เก้า มีหลายยีห่ อ้ ให้เลือก จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.27
สรุ ป ได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อสี ยอ้ มผ้าจากร้านค้าประจานี้เพราะราคาถูกกว่าร้านอื่น
มีสีให้เลือกหลากหลายสี นี้มีน้ าใจอัธยาศัยดี และ ทาเลที่ต้ งั ร้านสะดวกแก่การซื้ อ
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ตารางที่ 12
ประจา

แสดงถึงความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสี ยอ้ มผ้าสี ยอ้ มผ้าเกี่ยวกับสี ที่ซ้ื อเป็ น
สี
สี แดง
สี เหลือง
สี ดา
สี น้ าเงิน
อื่น ๆ
รวม

จานวน
58
33
141
33
72
337

คิดเป็ นร้ อยละ
17.21
9.79
41.84
9.79
21.37
100.00

จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน สี ที่ใช้ยอ้ มผ้าเป็ นประจา ได้แก่
อันดับแรก สี ดา จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.84
อันดับที่สอง สี อื่น ๆ (สี คราม ,สี ฟ้า , สี ม่วง) จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.37
อันดับที่สาม สี แดง จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.21
อันดับที่สี่ มี 2 สี คือ สี เหลือง และสี น้ าเงิน จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.79
สรุ ป ได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เกี่ยวกับสี ที่ใช้เป็ นประจา เป็ นสี ดา รองลงมาเป็ นสี คราม ,
สี ฟ้า , สี ม่วง

ตารางที่ 13 แสดงถึงความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสี ยอ้ มผ้าสี ยอ้ มผ้าเกี่ยวกับยีห่ อ้ หรื อ ตรา
ของสี ยอ้ มผ้าที่ซ้ื อประจา
ยีห่ ้ อ
จานวน
ร้ อยละ
ตราสาเภา
150
75.0
ตราคู่แข่ง
11
5.5
ตราช้าง
39
19.5
รวม
200
100.0
จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ยีห่ อ้ หรื อตรา ของสี ยอ้ มผ้าที่ซ้ื อประจา ได้ดงั นี้ อันดับแรก ตรา
สาเภา จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.0 อันดับที่สอง ตราช้าง จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ
19.5 อันดับสุ ดท้าย ตราคู่แข่งจานวน 11 คิดเป็ นร้อยละ 5.5
สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อสี ยอ้ มผ้ายีห่ ้อตราสาเภา คิดเป็ นร้อยละ 75 รองลงมา
เป็ นตราช้าง คิดเป็ นร้อยละ 19.5 และตราสิ งห์โต คิดเป็ นร้อยละ 5.5
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ตารางที่ 14 แสดงถึงความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลในการซื้ อสี ยอ้ มผ้ายีห่ อ้ ตามที่
เลือกใน
ตารางที่ 13
เหตุผล
จานวนคะแนน คิดเป็ นร้ อยละ
1. ย้อมได้สีเข้มกว่า
156
32.30
2. ราคาถูกกว่า
25
5.18
3 . ย้อมแล้วสี ไม่ตก
69
14.29
4. หาซื้ อได้ง่ายกว่า
90
18.63
5. มีสีให้เลือกมากกว่า
57
11.80
6. มีของสมนาคุณ แจกของแถม
43
8.90
7. รู ปแบบการบรรจุ สวยกว่า
8. มีคนแนะนาให้ใช้
35
7.25
9. ยีห่ อ้ สี ยอ้ มผ้านี้เป็ นที่นิยมกัน
8
1.65
10. มีโฆษณา
รวม
483
100.00
จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน มีเหตุผลในการซื้ อสี ยอ้ มผ้า เรี ยงลาดับได้ดงั นี้ คือ
อันดับแรก ย้อมได้สีเข้มกว่า จานวน คะแนน 156 คิดเป็ นร้อยละ 32.30
อันดับที่สอง หาซื้ อได้ง่ายกว่า จานวน คะแนน 90 คิดเป็ นร้อยละ 18.63
อันดับที่สาม ย้อมแล้วสี ไม่ตก จานวนคะแนน 69 คิดเป็ นร้อยละ 14.29
อันดับที่สี่ มีสีให้เลือกมากกว่า จานวนคะแนน 57 คิดเป็ นร้อยละ 11.80
อันดับที่หา้ มีของสมนาคุณแจกของแถม จานวนคะแนน 43 คิดเป็ นร้อยละ 8.90
อันดับที่หก มีคนแนะนาให้ใช้ จานวน คะแนน 35 คิดเป็ นร้อยละ 7.25
อันดับที่เจ็ด ราคาถูกกว่า จานวน คะแนน 25 คิดเป็ นร้อยละ 5.18
และอันดับสุ ดท้าย ยีห่ อ้ สี ยอ้ มผ้านี้เป็ นที่นิยมกัน จานวนคะแนน 8 คิดเป็ นร้อยละ 1.65
สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อสี ยอ้ มผ้ายีห่ ้อหรื อตราในข้อ 13 เพราะ ย้อมได้สีเข้มกว่า
และ หาซื้ อได้ง่ายกว่า

63

64

ตารางที่ 15 แสดงถึงความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามถึงการซื้ อสี ยอ้ มผ้ายีห่ อ้ ในอนาคต
อนาคตคิดจะซื้อสี ย้อมผ้า
จานวน
ร้ อยละ
ซื้ อ
177
88.5
ไม่แน่ใจ
23
11.5
รวม
200
100.0
จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน แสดงถึงการตัดสิ นใจซื้ อในอนาคต ได้ดงั นี้คือ สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจ ซื้ อสี ยอ้ มผ้าอีกจานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.5 ไม่แน่ใจ
จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.5
ตารางที่ 16 แสดงถึงปั จจัยที่สาคัญในการเลือกซื้ อสี ยอ้ มผ้าเรี ยงลาดับคะแนนจากมีความสาคัญที่สุด
ถึงมีความสาคัญน้อยที่สุด
ปัจจัยทีส่ าคัญเรียงลาดับความสาคัญ
จานวนคะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
1. ไม่เป็ นพิษแก่ผใู ้ ช้ และสิ่ งแวดล้อม
72
21.88
2. มีสีให้เลือกหลากหลาย
63
19.15
3. ยีห่ อ้ ของสี ยอ้ มผ้าเป็ นที่รู้จกั กาลังนิยม
57
17.33
4. หาซื้ อได้ง่าย
39
11.85
5. มีราคาถูก
30
9.12
6. ย้อมแล้วสี ไม่ซีดจางง่าย
25
7.60
7. ย้อมแล้ว ติดผ้าทน สี ไม่ตกง่าย
21
6.38
8. ขั้นตอนการย้อมง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
11
3.34
9. มีของสมนาคุณ (ของแถม)
6
1.83
10. มีการออกแบบการบรรจุดี สวยงาม
5
1.52
รวม
329
100.00
จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน แสดงถึงปั จจัยที่มีต่อการซื้ อ สี ยอ้ มผ้าสาเร็ จรู ปโดยเรี ยงลาดับดัง
ความสาคัญดังนี้คือ
อันดับที่หนึ่ง ไม่เป็ นพิษแก่ผใู ้ ช้ และสิ่ งแวดล้อม จานวน 72 คะแนน
อันดับที่สอง มีสีให้เลือกหลากหลาย จานวน 63 คะแนน
อันดับที่สาม ยีห่ อ้ ของสี ยอ้ มผ้าเป็ นที่รู้จกั กาลังนิยม จานวน 57 คะแนน
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อันดับที่สี่ หาซื้ อได้ง่าย จานวน 39 คะแนน
อันดับที่หา้ มีราคาถูก จานวน 30 คะแนน
อันดับที่หก ย้อมแล้วสี ไม่ซีดจางง่าย จานวน 25 คะแนน
อันดับที่เจ็ด ย้อมแล้วติดผ้าทนสี ไม่ตกง่าย จานวน 21 คะแนน
อันดับที่แปด ขั้นตอนการย้อมง่ายไม่ยงุ่ ยาก จานวน 11 คะแนน
อันดับที่เก้า มีของสมนาคุณ (ของแถม) จานวน 6 คะแนน
และอันดับสุ ดท้าย มีการออกแบบการบรรจุดีสวยงาม จานวน 5 คะแนน
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยเกี่ยวกับความไม่เป็ นพิษแก่ผใู ้ ช้ และสิ่ งแวดล้อม มีสีให้เลือกหลากหลาย เป็ นปัจจัย
สาคัญที่มีต่อการซื้ อ สี ยอ้ มผ้าสาเร็ จรู ปของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ตารางที่ 17 แสดงถึงความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามใช้สียอ้ มผ้า ตรา สาเภา
ตราสาเภา
จานวน
ร้ อยละ
ไม่เคยใช้
30
15.0
ใช้
170
85.0
รวม
200
100.0
จากกลุ่มตัวอย่ าง 200 คน มีผ้ ทู เี่ คยใช้ สี ตราสาเภา จานวน 170 คน หรือ 85%
และไม่ เคยใช้ จานวน 30 คน หรือ 15%
ตารางที่ 18 แสดงถึงความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามใช้สียอ้ มผ้า ตรา……คู่แข่ง……
คู่แข่ ง
จานวน
ร้ อยละ
ไม่เคยใช้
120
60.0
ใช้
75
37.5
รวม
200
100.0
จากกลุ่มตัวอย่ าง 200 คน มีผ้ ทู เี่ คยใช้ สี คู่แข่ ง จานวน 75 คน หรือ 37.5%
และไม่ เคยใช้ จานวน 120 คน หรือ 60%
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ตารางที่ 19 แสดงถึงเหตุผลที่เลือกใช้สียอ้ มผ้าตรา สาเภา
จานวน
รายการ
ดี
พอใช้
ไม่ ดี
1. ย้อมง่าย
137
18
2. ย้อมแล้ว มีความคงทนดี
104
46
3. มีการออกแบบการบรรจุดี
46
69
35
4. มีสีให้เลือกหลากหลาย
83
67
5. เมื่อย้อมแล้วได้สีเข้มกว่า
132
15
6. วางจาหน่ายทัว่ ถึง
98
52
7. ร้านค้าจาหน่ายแนะนาดี
129
21
จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน แสดงความพอใจของสี ยอ้ มผ้าตรา สาเภา โดยเรี ยงลาดับ คือ ลาดับแรก
ย้อมง่าย ลาดับที่สอง เมื่อย้อมแล้วได้สีเข้มกว่า ลาดับที่สาม ร้านค้าจาหน่ายแนะนาดี ลาดับที่สี่ยอ้ ม
แล้วมีความคงทนดี ลาดับที่หา้ วางจาหน่ายทัว่ ถึง ลาดับที่หก มีสีให้เลือกหลากหลาย ลาดับที่เจ็ด มี
การออกแบบการบรรจุดีสรุ ป สี ยอ้ มผ้าตรา สาเภา ย้อมง่าย และ เมื่อย้อมแล้วได้สีเข้มกว่า

จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน แสดงความพอใจของสี ยอ้ มผ้าตรา สิ งห์โต โดยเรี ยงลาดับ คือ ลาดับแรก
มีสีให้เลือกหลากหลาย ลาดับที่สอง มีการออกแบบการบรรจุดี และ ร้านค้าจาหน่ายแนะนาดี ลาดับ
ที่สาม ย้อมแล้วมีความคงทนดี และ วางจาหน่ายทัว่ ถึง ลาดับที่สี่ เมื่อย้อมแล้วได้สีเข้มกว่า สรุ ป สี
ย้อมผ้าตรา สิ งโต มีสีให้เลือกหลากหลาย มีการออกแบบการบรรจุภณั ฑ์ที่ดี และ ร้านค้าจาหน่าย
แนะนาดี
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 เพศหญิงสนใจทางานย้อมสี ในงานหัตถกรรมมากกว่าเพศชาย
Ho : เพศหญิงสนใจทางานย้อมสี ในงานหัตถกรรมไม่มากกว่าเพศชาย
Ha : เพศหญิงสนใจทางานย้อมสี ในงานหัตถกรรมมากกว่าเพศชาย
ค่าความเชื่อมัน่ (Alpha Coefficient ) เท่ากับ 0.05
df= 1
คานวณค่า Chi-Square ได้เท่ากับ 0.030
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ Ha
Chi-Square Tests
Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
4.708
1
.030
ข้ อสมมติฐานที่ 2 เพศหญิงซื้ อสี ยอ้ มผ้าไปย้อมสี ในงานหัตถกรรมมากกว่าเพศชาย
Ho : เพศหญิงซื้ อสี ยอ้ มผ้าไปย้อมสี ในงานหัตถกรรมไม่มากกว่าเพศชาย
Ha : เพศหญิงซื้ อสี ยอ้ มผ้าไปย้อมสี ในงานหัตถกรรมมากกว่าเพศชาย
ค่าความเชื่อมัน่ ( Alpha Coffecient ) เท่ากับ 0.05
df= 1
คานวณค่า Chi –Square ได้เท่ากับ 0.014
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho และ ยอมรับ Ha
สมมติฐาน ที่ 3 สี ดาเป็ นสี ที่ใช้กนั มากที่สุดในผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
จากตารางที่ 12 เปรี ยบเทียบการเพิ่มขึ้นของความถี่คะแนนเกี่ยวกับสี ที่ซ้ื อเป็ นประจาพบว่า สี ดาเป็ น
สี ที่มีคนซื้ อมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.84
สมมติฐานที่ 4 สี ยอ้ มผ้าถูกนาไปใช้ในงานสิ่ งทอมากที่สุด
จากตารางที่ 10 เปรี ยบเทียบการเพิม่ ขึ้นของความถี่คะแนนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการซื้ อสี ยอ้ มผ้า
พบว่าสี ยอ้ มผ้าถูกนาไปใช้ยอ้ มผ้า และสิ่ งทอต่าง ๆ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30.03
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บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาการศึกษาแนวโน้มการใช้สียอ้ มผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับ
ผูป้ ระกอบอาชีพหัตถกรรม เขตภาคเหนือ ( จังหวัดเชียงใหม่ , ลาพูน ,
ลาปาง , แพร่ )เพื่อ ศึกษาทัศนคติของผูป้ ระกอบการหัตถกรรมเกี่ยวกับ
การใช้สียอ้ มผ้าสาเร็ จรู ป และ ศึกษาพฤติกรรมการใช้สียอ้ มผ้าสาเร็ จรู ป
ของผูป้ ระกอบการหัตถกรรม ตลอดจนแนวโน้มการใช้สียอ้ มผ้าสาเร็ จรู ป
ซึ่ งสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
ข้ อมูลด้ านสถานภาพส่ วนตัว
จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน แบ่งเป็ นเพศชาย จานวน 79 คน หรื อเป็ นร้อยละ
39.5 หรื อส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 121 คน หรื อเป็ นร้อยละ 60.5
มีระดับอายุ ตามลาดับดังนี้ อายุ 15-20 ปี จานวน 14 คน หรื อเป็ นร้อยละ
7 , อายุ 21-30 ปี จานวน 38 คน หรื อเป็ นร้อยละ 19 , อายุ 31-40 ปี
จานวน 90 คน หรื อเป็ นร้อยละ 45 , อันดับ สุ ดท้าย 41-50 ปี จานวน 58
คน หรื อเป็ นร้อยละ 29 สรุ ปได้วา่ ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 31-50 ปี
อาชีพของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อาชีพเกษตรกรและอาชีพผู ้
ทางานหัตถกรรม
ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย
รายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี
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ข้ อมูลพฤติกรรมการใช้ สีย้อมผ้า
ส่ วนใหญ่ ผูถ้ ูกสอบถาม ซื้ ออย่างสม่าเสมอ จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 69.5 และมีผซู ้ ้ื อในบางโอกาสมีจานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.5
ส่ วนใหญ่ซ้ื อมากกว่า 1 โหล มีจานวนถึง 72.5%
ผูใ้ ช้สียอ้ มผ้าจะซื้ อสี ยอ้ มผ้าจากร้านประจาที่ซ้ื อ
ซื้ อสี ยอ้ มผ้าเพื่อวัตถุประสงค์นาไปใช้ยอ้ มผ้า / สิ่ งทอและนาไปใช้ยอ้ ม
กระดาษ
สี ที่ใช้เป็ นประจา เป็ นสี ดารองลงมาเป็ นสี คราม ,สี ฟ้า , สี ม่วง
เหตุผลที่ซ้ื อสี ยอ้ มผ้า จากร้านค้าประจา เพราะราคาถูกกว่าร้านอื่น มีสีให้
เลือกหลากหลายสี น้ ีมีน้ าใจอัธยาศัยดี และทาเลที่ต้ งั ร้านสะดวกแก่การซื้ อ
การตัดสิ นใจซื้ อในอนาคต สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะ
ตัดสิ นใจ ซื้ อสี ยอ้ มผ้า อีกจานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.5 ไม่แน่ใจ
จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.5

ข้ อมูลด้ านความคิดเห็นของผู้ใช้ สีย้อมผ้ า
ปั จจัยที่มีต่อการซื้ อสี ยอ้ มผ้าสาเร็ จรู ปโดยเรี ยงลาดับดังความสาคัญ
ดังนี้คือ
อันดับที่หนึ่ง ไม่เป็ นพิษแก่ผใู ้ ช้ และสิ่ งแวดล้อม จานวน 72 คะแนน
อันดับที่สอง มีสีให้เลือกหลากหลาย จานวน 63 คะแนน
อันดับที่สาม ยีห่ อ้ ของสี ยอ้ มผ้าเป็ นที่รู้จกั กาลังนิยม จานวน 57
จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน มีผทู้ ี่เคยใช้สีตราสาเภา จานวน 170 คน หรื อ
85%และไม่เคยใช้ จานวน 30 คนหรื อ 15%
จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน มีผทู้ ี่เคยใช้สีตราสิ งห์โต จานวน 75 คน หรื อ
37.5% และไม่เคยใช้ จานวน 120 คน หรื อ 60%
แสดงความพอใจของสี ย้อมผ้ าตรา สาเภา โดยเรี ยงลาดับ คือ ลาดับแรก
ย้อมง่าย ลาดับที่สอง เมื่อย้อมแล้วได้สีเข้มกว่า ลาดับที่สาม ร้านค้า
จาหน่ายแนะนาดี ลาดับที่สี่ยอ้ มแล้วมีความคงทนดี ลาดับที่หา้ วาง
จาหน่ายทัว่ ถึง ลาดับที่หก มีสีให้เลือกหลากหลาย ลาดับที่เจ็ด มีการ
ออกแบบการบรรจุดี สรุ ป สี ยอ้ มผ้าตรา สาเภา ย้อมง่าย และ เมื่อย้อม
แล้วได้สีเข้มกว่า
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ข้ อเสนอแนะ

จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เรี ยนรู้ ทราบถึง พฤติกรรมการของ
ผูป้ ระกอบการหัตถกรรมที่ใช้สียอ้ มผ้า ในเขตภาคเหนือ ส่ วนใหญ่
นาไปใช้งานด้านย้อมผ้า และงานย้อมกระดาษ ผูใ้ ช้สียอ้ มผ้า คานึงถึง
ความปลอดภัยการใช้ และ ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผวู้ ิ
จัดเก็บมาสามารถให้ผผู ้ ลิต และ ผูส้ นใจ นาไปศึกษา ค้นคว้าต่อ ในงาน
ด้านนี้ เพื่อพัฒนาสี ยอ้ มผ้าสาเร็ จรู ป ให้ดียงิ่ ขึ้น
ด้ านผลิตภัณฑ์ สี ยอ้ มผ้าสาเร็ จรู ป ควรสร้างความแตกต่าง ของสี ยอ้ มผ้า
ให้มีสีแปลกตา และสวยงาม แก่ผใู ้ ช้ ความแตกต่างด้านการย้อม ทาให้
ย้อมง่าย และใช้เวลาน้อยในการย้อม
ด้ านราคา เนื่องจาก ตลาดสี ยอ้ มผ้ากาลังอยูใ่ นขั้นการแข่งขัน มีคู่แข่ง
หลายรายเข้ามาตลาด
ดังนั้นผูผ้ ลิต
ไม่ควรกาหนดราคาขายสู ง
ขณะเดียวกันควรหาวิธีลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ได้ตน้ ทุนที่ต่าสามารถ
แข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้
ควรมีการจัดจาหน่ าย ให้ทวั่ ถึง บริ ษทั ที่มีช่องทางการจัดจาหน่ายที่ขยาย
อยูใ่ นวงกว้างย่อมจะปลอดภัยจากการเข้ามาแข่งขันของคู่แข่งรายใหม่
และให้ความรู ้การใช้สียอ้ มผ้ากับร้านค้าที่ขาย เพื่อให้เขาสามารถแนะนา
การใช้สียอ้ มแก่ผใู ้ ช้ได้ถูกวิธี
ควรใช้ สื่อท้องถิ่น เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ ให้
ประกอบการหัตถกรรมที่ตอ้ งใช้สียอ้ มผ้า รู้จกั
เพื่อขยายส่ วนแบ่ง
การตลาด
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ข้ อจากัดในการศึกษา

1. เนื่องจากเวลาในการวิจยั มีจากัด ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผูใ้ ช้สียอ้ ม
ผ้าสาเร็ จรู ป เก็บมาไม่มากเท่าที่ควร
2. ร้านค้าที่ขายสี ยอ้ มผ้าสาเร็ จรู ป บางร้าน ให้ความร่ วมมือตามเก็บ
แบบสอบถามกลับมาไม่ดีเท่าที่ควร
3. ร้านค้าที่ขายสี ยอ้ มผ้าสาเร็ จรู ป ไม่มีเวลาอธิ บายการกรอกแบบสอบถาม
ให้กบั ผูถ้ ูกสอบถาม
4. เนื่องจากระยะทางไกล ทาให้ผวู้ จิ ยั ตามเก็บแบบสอบถามกลับเข้ามาช้า
มาก ทาให้เกิดข้อจากัดด้านเวลาในการทางาน
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