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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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  เขตภาคเหนือ (จงัหวดัเชียงใหม ่ล าพนู ล าปาง แพร่ ) 

 
โดย:  นายเพทาย ศวิะโมกข์ลคัณา ปีการศกึษา 2543 

 
ช่ือปริญญา: บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ส านกังานกรุงเทพฯ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าแบบอิสระ: 

 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฉมเฉลา  เรืองพงศ์  ประธาณกรรมการ 
  ศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี  อมรสนิ   กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ศิริโสภาคย์  บรูพาเดชะ  กรรมการ 

 
วตัถปุระสงค์ : การท าวิจยัเร่ืองนีเ้พื่อศกึษาหาข้อมฆลูของผู้ใช้สย้ีอมผ้า 
  ศกึษาทศันาคติของผู้ประกอบการหตัถกรรมเก่ียวกบัการใช้สย้ีอมผ้าส าเร็จรูป 

  ศกึษาพฤตกิรรมการใช้สย้ีอมผ้าส าเร็จรูปของผู้ประกอบการหตัถกรรม 

  และแนวโน้มการใช้สย้ีอมผ้าส าเร็จรูป  

 
ขอบเขตการวจิยั : ผลติภณัฑ์หตัถกรรมที่ใช้สย้ีอมผ้าในเขตภาคเหนือ 

  ( จงัหวดัเชียงใหม ่ล าพนู ล าปาง แพร่)  

 
วิธีการวิจยั : การวจิยัครัง้นีผู้้ท าวจิยัใช้เคร่ืองมอืในการเก็บข้อมลู ด้วยการสน้างแบบสอบถาม 

  จ านวน 250ชดุ โดยท าการวิจยัในเขตภาพเหนือ (จงัหวดัเชียงใหม ่ล าพนู ล าปาง แพร่) 
  ซึง่กลุม่ตวัยา่งประกอบด้วย ผู้ประกอบอาชีพหตัถกรรมประเภทตา่งๆ ท่ีใช้สย้ีอมผ้า และ 
  เคยใช้สย้ีอมผ้าส าเร็จรูปยี่ห้อตา่งๆ มาแล้ว การวเิคราะห์ผ 

ทางสถิตใิช้สถิติอตัราร้อยละ คา่เฉลีย่ Chi-Square ใช้โปรแกรม SPSS ชว่ยวเิคราะห์
ข้อมลู  

 
สรุปผล :  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

1 เพศหญิงสนใจท างานย้อมสใีนงานหตัถกรรมมากวา่เพศชาย 

2 เพศหญิงซือ้สย้ีอมผ้าไปย้อมสใีนงานหตัถกรรมมากกวา่เพศชาย 

3 สดี าเป็นสทีี่ใช้กนัมากที่สดุในผลติภณัฑ์หตัถกรรม 

4 สย้ีอมผ้าถกูน าไปใช้ในงานสิง่ทอากที่สดุ 
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ข้อเสนอแนะ : จากการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้เรียนรู้ ทราบถึงพฤตกิรรมของผู้ประกอบการ 
  หตัถกรรมทีใ่ช้สย้ีอมผ้า ในเชตภาคเหนือสว่นใหยน่ าไปใช้งานด้านย้อมผ้า และ 
  งานย้อมกระดาษ  ผู้ใช้สย้ีอมผ้าค านงึถึงความปลอดภยัการใช้ และไมท่ าลายสิง่แวดล้อม 

ข้อมลูตา่งๆ ท่ีผู้วิจยัเก็บมาสามารถให้ผู้ผลติและผู้สนใจ น าไปศกึษาค้นคว้าตอ่ ในงานด้านนี ้
เพื่อพฒันาสย้ีอมผ้าส าเร็จรูปให้ดียิ่งชึน้ 

  ด้านผลติภณัฑ์ สย้ีอมผ้าส าเร็จรูป ควรสร้างความแตกตา่งของสย้ีอมผ้า ให้มีสหีลากหลาย 

และสวยงามแก่ผู้ใช้  มีความแตกตา่งด้านการย้อม ท าให้ย้อมง่ายและใช้เวลาน้อยในการ
ย้อม 

  ด้านราคา  เนื่องจากตลาดสย้ีอมผ้าก าลงัอยูใ่นขัน้การแขง่ขนั มคีูแ่ขง่หลายรายเข้า 
  มาตลาดดงันัน้ผู้ผลติ ไมค่วรก าหนดราคาขายสงู ขณะเดียวกนัควรหาวิธีลดต้นทนุการผลติ 

  เพื่อให้ได้ต้นทนุท่ีต า่สามารถแขบ่งขนัด้านราคากบัคูแ่ขง่ได้ 

  ควรมีการจัดจ าหน่าย ให้ทัว่ถึง การวางสนิค้าขยายในวงกว้างเป็นกลยทุธ์หนึง่ที่ 
  ปกป้องไมใ่ห้คูแ่ขง่ขนัมาแขง่ได้อยา่งจริงจงั และให้ความรู้การใช้สย้ีอมผ้ากบัร้านค้าทีข่าย 

  เพื่อให้เขาสามารถแนะน าการใช้สย้ีอมแก่ผู้ใข้ได้ถกูวิธี 
ควรใช้สื่อท้องถิ่น เช่น วิทย ุโทรทศัน์ โฆษณา และประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ประกอบการ     
หตัถกรรม ที่ต้องใช้สย้ีอมผ้า รู้จกั เพื่อชยายสว่นแบง่การตลาด 
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 หตัถกรรม  เป็นงานท่ีสร้างสรรคจ์ากความคิดของผูท้  า  ผลงานท่ีออกมามีทั้งประโยชน์ใช้
สอยและความงามทางศิลปะ  การออกแบบจึงมีแบบท่ีต่างกนัไปหลากหลายตามความพอใจของ
ผูท้  า   หตัถกรรมพื้นบา้นทัว่ไปมีหลายชนิดดงัน้ี 

1. หตัถกรรมเคร่ืองไม ้
2. หตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 
3. หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา 
4. หตัถกรรมเคร่ืองทอ ( เส้ือผา้ ) 
5. หตัถกรรมเคร่ืองรัก 
6. หตัถกรรมเคร่ืองโลหะ 
7. หตัถกรรมเคร่ืองหนงั 
8. หตัถกรรมเคร่ืองกระดาษ 
9. หตัถกรรมเคร่ืองหิน   ฯลฯ 

 
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมเป็นท่ีมาของการสร้างรายไดใ้หก้บัชาวชนบท  เป็นส่ิงดึงดูดใจให้

นกัท่องเท่ียวเดินทางไปเท่ียวและชมการประกอบอาชีพหตัถกรรมพื้นเมือง และซ้ือหาผลิตภณัฑน์ั้น
กลบัไปเป็นของระลึก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตท่ีนิยมท่องเท่ียวอยา่งเช่นจงัหวดัเชียงใหม่   
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมสร้างรายไดใ้หแ้ก่คนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมากมาย   ผลิตดภณัฑห์ตัถกรรมส าคญัท่ี
ตอ้งใชสี้ยอ้มผา้ไดแ้ก่    
 ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมส่ิงทอต่าง ๆ  
 ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมจากกระดาษสา 
 ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมจากเคร่ืองจกัสาน 
 เน่ืองจากสียอ้มผา้ เป็นส่วนส าคญัในการสร้างสรรผลิตภณัฑใ์หมี้ความสวยงาม  มีความ
แตกต่างของรูปแบบสินคา้  สามารถดึงดูดความสนใจแก่ผูพ้บเห็นในผลิตภณัฑห์ตัถกรรม 
 สียอ้มผา้มีหลายประเภท  ซ่ึงน าไปใชง้านกบัวสัดุเส้นใยแตกต่างกนั  ท าใหมี้วธีิใชสี้ยอ้มผา้
แตกต่างกนัดว้ย   ผูท่ี้มีความรู้และไดศึ้กษาประเภทของสียอ้มผา้ไดอ้ยา่งเขา้ใจ  สามารถเลือกใชสี้
ยอ้มผา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และยอ้มไดถู้กวธีิ ยอ่มท าใหผ้ลิตภณัฑห์ตัถกรรมมีคุณภาพ  สร้างความ
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พอใจแก่ผูซ้ื้อ  ส่งผลใหเ้กิดการตลาดต่อเน่ืองในอนาคตได ้   ส่วนผูท่ี้ไม่มีความรู้เร่ืองการใชสี้ยอ้ม
ผา้ จะเป็นตวัการท าลายคุณภาพผลิตภณัฑห์ตัถกรรมพื้นเมือง   สร้างความไม่เช่ือถือใหก้บัผูซ้ื้อ  ท า
ใหเ้สียช่ือหตัถกรรมพื้นเมือง  ยอ่มมีผลกระทบต่อการตลาดหตัถกรรมพื้นเมืองในอนาคต 
พฤติกรรมการท าลายผลิตภณัฑห์ตัถกรรมพื้นเมือง  อาจกระท าโดยขาดความรู้ดงัน้ี 

- การใช้สีผดิประเภทไปย้อมผ้า  เช่น 
การใชสี้ประเภท  Direct   ไปยอ้มกบัผา้ไหม ท าใหผ้า้ไหมติดสีไม่ทนสีตก  ไม่ทนแสง 
การใชสี้ประเภท  Basic    ไปยอ้มกบัผา้ไหม ท าใหผ้า้ไหมติดสีไม่ทน  สีตก ไม่ทนแสง 

-     การไม่ท าตามข้ันตอนการย้อมทีถู่กต้อง  เช่น 
      การใชเ้วลาการยอ้มเร็วเกินกวา่ท่ีก าหนด   ท าใหสี้ติดไม่เตม็ท่ี  สีจะซีดเร็วกวา่ปกติ 
      การใชส้ารเคมีช่วยยอ้ม นอ้ยไป หรือ ไม่ใช ้  ท าใหสี้ติดไม่เตม็ท่ี  สีจะซีดเร็วกวา่ปกติ 
      บางคร้ังท าใหสี้ตกได ้ เช่น  การใชสี้ Reactive  ยอ้มผา้คุณสมบติัของสีตอ้งอาศยั  
      Soda ash  ท าปฏิกิริยา เพื่อใหติ้ดผา้ 
- การน าสีย้อมผ้าไปใช้กบังานด้านอาหาร 

สียอ้มผา้ ไม่ใช่ สีผสมอาหาร  สียอ้มผา้มีสารโลหะหนกัหลายชนิด และยงัมีสาร azo  
กลุ่ม  III  A1   อนัไดแ้ก่สาร  4 -Aminobiphenyl และ A2   อนัไดแ้ก่สาร  Benzidine 
ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อร่างกายไม่ควรน ามาใชผ้สมอาหาร 
 

เหตุจูงใจทีศึ่กษาเร่ืองนี ้  เน่ืองจากสียอ้มผา้มีส่วนพฒันาผลิตภณัฑห์ตัถกรรมหลายอยา่งใหมี้คุณค่า
มากข้ึน  ประกอบกบัผูว้จิยั มีกิจการทางดา้นธุรกิจน้ี คือการคา้สียอ้มและเคมีส่ิงทอ  ซ่ึงเป็นโอกาส  
( Opportunity ) แก่ผูว้ิจยั ส าหรับหาขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันา วางแผนการตลาด 
 
วตัถุประสงค์    

1. ศึกษาทศันคติของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเก่ียวกบัการใชสี้ยอ้มผา้
ส าเร็จรูป  
2. ศึกษาพฤติกรรมการใชสี้ยอ้มผา้ส าเร็จรูปของผูป้ระกอบการหตัถกรรม  
และแนวโนม้การใชสี้ยอ้มผา้ส าเร็จรูป 

 
นิยามศัพท์  Dyestuffs  สียอ้ม    สารท่ีท าใหเ้กิดสี มีทั้งสารท่ีไดจ้ากธรรมชาติ    และ
   สารสังเคราะห์ทางเคมี 
 Direct   เป็นสียอ้มประเภทหน่ึงซ่ึงเหมาะส าหรับยอ้มเส้นใยจากพืช  ฝ้าย 

เรยอน   ฯลฯ  สีชนิดน้ีเป็นสีสังเคราะห์ชนิดแรกท่ีติดใยฝ้ายได ้ โดยไม่
ตอ้งใชส้ารช่วยติด  ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบออะโซ ( azo )  มีน ้าหนกั
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โมเลกุลสูง  มีหมู่กรดซลัโฟนิค ซ่ึงท าใหต้วัสีละลายน ้าได ้    ยอ้มง่าย   
คุณสมบติัความคงทนต่อขบวนการใชน้ ้าของสีบางตวัมีเพียงปานกลาง  
แต่สามารถท าใหดี้ข้ึนไดด้ว้ยการตกแต่งภายหลงั โดยใชส้ารช่วยใหสี้ติด  

 Reactive  เป็นสียอ้มประเภทหน่ึง  เป็นสียอ้มใยเซลลูโลสท่ีดีท่ีสุด  มี
คุณสมบติัเป็นแอนไอออน  เม่ืออยูใ่นน ้ายอ้มซ่ึงเป็นด่าง  โมเลกุลของสีจะ
ท าปฏิกิริยากบัหมู่  OH  ในเซลลูโลสและเช่ือมโยงติดกนัโดย  Covalent 
bond  กลายเป็นสารประกอบเคมีชนิดใหม่กบัเซลลูโลส  คุณสมบติัการ
ละลายและดูดติดเส้นใยของตวัสีท าใหสี้เขา้ไปอยูภ่ายในเส้ยใย  และเม่ือ
เกิดปฏิกริยาตวัสีจะยดึติดเส้นใย  

 Basic  สีเบสิค  เป็นเกลือของเบสอินทรีย ์ละลายไดใ้นน ้า  ยอ้มติดเส้นใย
เซลลูโลสไดเ้พียงเล็กนอ้ย  หรือไม่ติดเลย  มีโครโมฟอร์ ใหแ้คทไอออน  
บางคร้ังจะเรียกวา่  สีแคทไอออน  ถา้ยอ้มใยเซลลูโลส  เส้นใยตอ้งยอ้ม
ดว้ยสารประกอบท่ีสามารถก่อรูปเป็นสารท่ีไม่ละลายน ้ากบัตวัสีไดก่้อน  
เพื่อใหท้  าหนา้ท่ีเป็นเสมือนหต่ึงสะพานเช่ือมโยงระหวา่งตวัสีกบัเส้นใย   
สารประกอบน้ีเรียกวา่สารช่วยติด  ( mordant ) 

  
ขอบเขตในการศึกษา  

การวจิยัโครงการน้ี  กลุ่มเป้าหมายท่ีจะศึกษาคือ กลุ่มผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมมีการใชสี้ยอ้มผา้ส าเร็จรูปกบัผลิตภณัฑ์หตัถกรรมในเขต
ภาคเหนือ ( จงัหวดัเชียงใหม ่ , ล าพนู , ล าปาง   แพร่  ) 

 
สมมุติฐานในการศึกษา 

1. เพศหญิงสนใจท างานยอ้มสีในงานหตัถกรรมไม่มากกวา่เพศชาย 
2. เพศหญิงซ้ือสียอ้มผา้ไปยอ้มสีในงานหตัถกรรมไม่มากกวา่เพศชาย 
3. สีด า เป็นสีท่ีใชก้นัมากท่ีสุดในผลิตภณัฑห์ตัถกรรม 
4. สียอ้มผา้ถูกน าไปใชใ้นงานส่ิงทอมากท่ีสุด 

  
ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับ 

1. เพื่อวางแผนปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑใ์ห้ดียิง่ข้ึน 
2. น าไปประกอบจดัท าแผนการขายและการตลาดของผูผ้ลิตสียอ้มผา้ส าเร็จรูป 
3. น าไปใชใ้นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ( External Environment )  
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บทที ่ 2 

 
แนวคิดทางด้านทฤษฎ ี  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  
สารให้สีและตัวสี 
 การยอ้ยสีเร่ิมตน้ในประเทศทางภาคพื้นตะวนัออกก่อน  โดยเฉพาะประเทศจีน  อินเดีย  
และเปอร์เซีย   แพร่เขา้ไปในประเทศอียปิต ์  โดยนายวานิชผูท้  าการคา้ระหวา่งประเทศ   ชาวโฟนี
เชียนน ามาพฒันาปรับปรุงจนกระทัง่สามารถส่งสียอ้มไปจ าหน่ายยงัประเทศกรีก   โรมนั   และ
ประเทศใกลเ้คียงอ่ืนได ้
 สีท่ีใชก้นัก่อนประวติัศาสตร์ประมาณ  5000  กวา่ปีนั้น   เป็นสีท่ีไดจ้ากตน้พืชเกือบทั้งหมด   
แต่ขบวนการยอ้มคงไม่ถูกตอ้งนกั   ท าใหสี้ตกซีดจางโดยเร็ว  มาปรับปรุงให้ดีข้ึน  เหลือเป็น
หลกัฐานยนืยนัไดก้็ในสมยัเหล็ก  ( Iron  age )  ตน้พืชท่ีใหสี้แตกต่างกนัก็ไดแ้ก่ 
 พืชในตระกลูมสัตาส  ( woad )  ใหสี้ฟ้า 
 ตน้เอลเดอร์  ( dwarf  elder )  ใหสี้ฟ้า 
 ตน้เขม็ชนิดหน่ึง  ( madder )  ใหสี้แดงและสีเหลือง 
 ตน้เวลด ์ ( weld ) ใหสี้เหลือง 
 ตน้เบอร่ีชนิดหน่ึง  ( bibery   หรือ  whortlebery )  ใหสี้ม่วง 
 สีด าใชย้อ้มดว้ยน ้าเปลือกตน้โอค๊ก่อน  แลว้ยอ้มทบัดว้ยเกลือของเหล็ก   ทั้งน้ีเป็นการใช้
กรดแทนนิค   ซ่ึงมีอยูใ่นน ้าเปลือกตน้โอค๊เป็นสารช่วยติดนัน่เอง 
 คนโบราณมีความพยายามมากท่ีจะตกแต่งเส้ือผา้ใหเ้ป็นดอกดวงลวดลายสวยงาวม   เร่ิม
ตั้งแต่การใชไ้ข่ขาวหรือของเหนียวอ่ืน  ๆ  ติดส่วนของตน้พืชและวสัดุท่ีมีสีอ่ืน  ๆ บนเส้ือ  บางทีก็
เยบ็ติด   บางทีก็ใชส่้วนท่ีเป็นสีถูตามเส้ือผา้ใหเ้กิดสีต่าง ๆ   การกระท าเช่นน้ีไม่ถาวรหลุดออกได้
ง่าย   แมแ้ต่ซกัก็จางหายไปหมด   การคน้พบวธีิยอ้มสีใหติ้ดอยา่งถาวรไดน้ั้น   เป็นเหตุบงัเอิญอนั
เกิดแต่ความเช่ือถือความศกัด์ิสิทธ์ิมหศัจรรยข์องส่ิงซ่ึงตนเองไม่เขา้ใจในสมยันั้น   เป็นตน้วา่   
แม่น ้าล าคลอง   น ้าทะเล   น ้าลาย   หรือแมแ้ต่น ้าปัสสาวะ   จะมีอ านาจล้ีลบัท าใหเ้กิดส่ิงแปลก ๆ   
ได ้  จึงทดลองน ามาใชก้บัส่วนของตน้พืชท่ีใหสี้ไม่ถาวรบนเส้ือผา้แลว้  สามารถติดอยา่งถาวรได ้  
แมบ้างคร้ังสีจะเปล่ียนไปบา้ง  แต่ก็ใหผ้ลสมความปรารถนา    เม่ือไดท้ดลองยอ้มไปนาน  ๆ  ก็เกิด
ความรู้วา่ท าอยา่งไรจึงจะไดต้วัสีมา   จึงเป็นการเร่ิมตน้พฒันาตามหลกัวชิาการ   ไม่มีหลกัฐาน
ปรากฏวา่คนโบรานรู้จกัการใชโ้ลหะเป็นสารช่วยติด    ดงัจะเห็นไดจ้ากการยอ้มสีแดงโอซิเนีย  ( 
Oceania )   ปรากฏวา่ผูย้อ้มไม่สามารถจะควบคุมใหเ้กิดสีไดต้ามความตอ้งการ   บางคร้ังจะใหสี้ส้ม 
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บางทีก็สีแดง  บางทีก็เป็นสีม่วง   แตกต่างกนัตามวธีิเตรียม   อตัราส่วน  และความเขม้ขน้ท่ีใช ้  
อุณหภูมิและเวลาท่ีใชใ้นการยอ้มจะท าใหสี้เปล่ียนไป 
 ต่อมาคน้พบวา่  การทุบผลไม ้  ดอกไม ้  ราก  และเปลือกมีสีเป้ือนตามเล็บและมือลา้งไม่
หลุดกลบัเกิดเป็นสี  น ้าสีจาง ๆ ขน้ ๆ ท่ีไหลออกมาน้ีเม่ือติดเส้ือผา้  แลว้น าไปตม้หรือแช่น ้าก็จะเกิด
เป็นสีติดบนผา้  ไม่ทนทานต่อแสงและการซกัฟอกมากนกั ยกเวน้สีท่ีไดจ้ากตน้มอส ( Lichen ) 
สีธรรมชาติเหล่าน้ี  มีอยู ่2 – 3 ตวัเท่านั้น  ท่ีคนโบราณรู้จกัใชย้อ้มผา้ใหติ้ดไดอ้ยา่งถาวรโดยไม่ตอ้ง
เตรียมผา้แต่อยา่งไรมาก่อน 
 คนโบราณยงัรู้จกัใชแ้สงแดด, ไฟ  หรือ ควนัไฟตกแต่งให้สีแก่เส้ือผา้  โดยน าผา้ท่ีผลิตจาก
เปลือกไมห้รือตน้หญา้ไปตากแดดก็จะเป็นสีขาว   เป็นขบวนการฟอกขาวโดยแสงแดด   บางคร้ังจะ
ปิดเส้ือผา้บางส่วนดว้ยวสัดุอ่ืน  แลว้น าไปตากแดด  จะปรากฎวา่ส่วนท่ีถูกแดดเป็นสีขาว   ส่วนท่ี
ปกปิดไวเ้ป็นสีเขม้  เป็นการท าใหเ้กิดลวดลายสีเขม้บนพื้นสีขาว   หรือถา้น าไปรมควนัไฟ  ซ่ึงเป็น
คาร์บอนบริสุทธ์ิจะเกิดเป็นลวดลายไดเ้ช่นเดียวกนั   เม่ือตอ้งการสีเขม้หรือสีด าก็น าไปรมควนัทั้ง
ผนื   บางทีก็ใชเ้ขม่าไฟผสมกบัน ้ามนัยางไม ้  หรือโคลนเขียนลวดลายบนผา้ 
 สีซ่ึงมีลกัษณะเป็นสียอ้มท่ีแทจ้ริงนั้น  คนโบราณรู้จกัใชสี้ท่ีไดม้าจากพืชก่อนเป็นสียอ้ม
โดยตรง   ละลายน ้าได  เช่น  ขมิ้น ( Turmeric )    เป็นผงบดมาโดยตรงจากตน้  Curcuma tintoria  มี
ชุกชมในเขตร้อนโดยเฉพาะประเทศอินเดีย   ใหสี้เหลืองส้มสดใส  ตวัสีจริง ๆ ท่ีไดคื้อ   
curcumin  ละลายในน ้าไดง่้าย  ไม่ตอ้งใชส้ารช่วยติดยอ้มติดผา้ฝ้ายไดดี้  ยอ้มโดยแช่ผา้ในน ้าละลาย
สีน้ีนานคร่ึงชัว่โมงท่ีอุณหภูมิ  60   C  สีน้ีตกซีดในอากาศไดเ้ร็วมาก  เช่ือกนัวา่  คนโบราณก็รู้จกั
ยอ้มทบัดว้ยกรดโดยใชน้ ้ามะนาว   ในอินโดนีเซียใชส้ารส้มแทน 
 การเตรียมสียอ้มท่ีมาจากพืชตอ้งใชเ้วลานาน   จะยอ้มใหสี้ติดทนทานตอ้งมีทกัษะมาก
พอสมควร   สีบางชนิดไม่ละลายน ้า  แต่ละลายในด่าง  และรู้จกักนัมานานนบั  5000 ปี  ไดแ้ก่สี
คราม 
ซ่ึงไดม้าจากตน้คราม  หญา้บางชนิดและพืชตระกลูถัว่ใหสี้เหลืองปนแดง  ยางไม ้( Catechu )   ใหสี้
น ้าตาล  ขบวนการยอ้มสีเหล่าน้ีค่อนขา้งยุง่ยาก  แต่ก็ใหสี้สวยและทนทาน 
 มนุษยรู้์จกัใชค้ร่ังยอ้มผา้มาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์  ใหสี้แดงแก่อ่อนต่าง ๆ  กนั มี
หลกัฐานปรากฎวา่  ชาวฝร่ังเศสรู้จกัใชค้ร่ังยอ้มผา้เม่ือประมาณ  3700  ปีก่อน  พ.ศ.   และชาว 
แอสซิเรีย  ( Assyria )  รู้จกัใชเ้ม่ือประมาณ  2670  ปีก่อน  พ.ศ. 
 พฒันาการสียอ้มเป็นไปดว้ยความยากล าบาก  ในประเทศเยอรมนัสมยันั้นบุคคลยงัไม่รู้จกั
ธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของสี นอกจากนั้นยงัถูกกีดกนัจากช่างทอผา้  ความบีบคั้นน้ีท าใหช่้างยอ้มบาง
คนไดย้า้ยถ่ินฐานออกไปเมืองอ่ืน  เช่น  เวนิส  เยนวั  ช่างยอ้มฝีมือดีจึงไดแ้พร่หลายกระจากนั
ออกไป 
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 การพฒันาสียอ้มในช่วงน้ีเป็นไปอยา่งชา้  ดา้นการผลิตสี เร่ิมมีการมุ่งในดา้นความสะดวก
ในการยอ้ม  มีความคงทนสูง   ท าใหไ้ดรั้บความสนใจมากข้ึน  ตั้งแต่เม่ือประมาณ  พ.ศ. 2083  เป็น
ตน้มา    ในวงการอุตสาหกรรมยอ้มสีก็มีการควบคุมคุณภาพผา้ยอ้มสี    โดยเฉพาะท่ีเมือง 
ฟลอเรนซ์ในประเทศอิตาลี   มีคณะกรรมการซ่ึงเรียกวา่ “ สเตน  แอน  เบลมิช  ออฟฟิลเชียล “ 
( Stain and Blemish Officials )  คอยควบคุมวธีิการป่นตน้โวต  woad  ท่ีจะนร ามารใชเ้ป็นสียอ้ม  
ควบคุมขบวนการยอ้ม  ประการสุดทา้ยก็ตรวจตราผา้ท่ียอ้มส าเร็จแลว้  เม่ือมีคุณภาพดีก็ประทบัตรา
ใหน้ าออกจ าหน่ายได ้  เป็นวธีิการท่ีควบคุมคุณภาพสินคา้ใหไ้ดดี้จริง ๆ    ปัจจุบนัน้ียงัมีหลาย
ประเทศท่ีมิไดค้  านึงถึงคุณภาพของสินคา้เข่นน้ี  มีการพิพอ์ตัราส่วนสีและขบวนการยอ้มออก
เผยแพร่แก่บรรดาช่างยอ้มซ่ึงข้ึนทะเบียนอยูใ่นความควบคุมดูแลของ  guild  ต่าง  ๆ  กนั  แต่
เน่ืองจากความเขม้งวดกวดขนัมากจนเกินไปท าใหพ้ฒันาไดช้า้  เช่น  ไม่อนุญาตใหช่้างยอ้มมีสี
ประเภทอ่ืนนอกจากท่ีขออนุญาตไวอ้ยูใ่นโรงงาน  จวบจนกระทัง่ถึงสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี  14  แห่ง
ประเทศฝร่ังเศส   จึงไดน้ าความรู้ทางดา้นเคมีเขา้มาใชก้บัสียอ้ม   เพื่อใหว้ธีิการผลิตแบะการยอ้มท า
ไดดี้  และรวดเร็วข้ึน  เป็นการขยายตวัทางอุตสาหกรรมส าหรับน าผลประโยชน์มาเป็นค่าใจจ่้ายใน
พระราชวงัซ่ึงก าลงัใชก้นัอยา่งฟุ่มเฟือยมาก   การคน้ควา้เหล่าน้ีไดรั้บความร่วมมือจากประเทศ
องักฤษ และฮลลนัดาดว้ยดี   มีหนงัสือท่ีเก่ียวกบัสีและขบวนการยอ้มหลายเล่มพิมพอ์อกเผยแพร่ 
 ปี พ.ศ.  2399  ไดมี้การเปล่ียนแปลงใหญ่หลวงในวงการยอ้มสี   รู้จกัน าเอาหลกัวชิาเคมีเขา้
มาใชผ้ลิตสีสังเคราะห์   ขบวนการยอ้ม   การยน่ระยะเวลาใหเ้ร็วข้ึน  ทั้งน้ีเป็นเพราะ  วลิเลียม  เปอร์
กิน   ( William  Perkin  )   ซ่ึงมีความถนดัในวชิาเคมี  ขณะก าลงัทดลองสังเคราะห์ควนินิน   ได้
ทดลองอ๊อกซิไดส อนิลีน    ( Aniline )    เกพื่อใหไ้ดค้วินนิน    ( อนีลีนและควนินินมีรสขมมาก
เหมือนกนั  )  เม่ือทดลองจนส้ินสุดขบวนการแลว้  แทนท่ีเขาจะไดค้วนินิน   เขากลบัได ้สียอ้มเป็น
สีม่วงสดสวยออกมาแทน   ภายหลงัใหช่ื้อวา่  เปอร์กิน  โมฟ  (Perkin’s mauve )   เป็นปรากฏการณ์
คร้ังแรกท่ีนกัเคมีสามารถสังเคราะห์สียอ้มจากสารประกอบอินทรียง่์าย  ๆ   และก็เป็นการ
สังเคราะห์จากวสัดุของทิ้งเสีย  คือ  น ้ามนัจากเขม่าถ่านหินท่ีใชส้ าหรับผลิตแก๊ส   จากผลส าเร็จของ
เปอร์กินน้ี   กระตุน้ใหน้กัเคมีสนใจหนัมาคน้ควา้ตวัสียอ้มมากข้ึน   ระหวา่ง  พ.ศ. 2431  -  2457   
ประเทศเยอรมนัไดต้ั้งโรงงานผลิตสีสังเคราะห์และส่งออกจ าหน่ายทัว่โลก 
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สีส าหรับยอ้มฝ้าย       พ.ศ. ท่ีคน้พบ 
สีเบสิค     Basic    2399 
สีไดเรกท ์ Direct   2426  and  2427 
สีก ามะถนั Sulphur   2416  and  2436 
สีวตั  Vat-anthraquionone 2444 
สี Indigoid     2449 
สีอะโซอิค Naphthal  AS                2455 
สีรีแอคตีฟ Reactive   2499 
สีส าหรับยอ้มขนสัตว ์       พ.ศ. ท่ีคน้พบ 
สีกรด Acid              2417 
 สีส าหรับยอ้มใยสบัเคราะห์         พ.ศ. ท่ีคน้พบ 

สีดีสเพอส Disperse            2466  
 
ประเภทของเส้นใย 
 
  ใยผา้ท่ีใชก้นัในปัจจุบนัน้ี แบ่งออกเป็น  5  ประเภท 
 1.  ใยธรรมชาติ  ท่ีมาจากตน้พืชหลายชนิด   อาจเป็นเซลเพียงเซลเดียว เช่น ฝ้าย   มีอยูเ่พียงชนิด
เดียวเท่านั้น  หรือมีหลาย  ๆ  เซล เช่น  ปอ  ซ่ึงมีส่วนประกอบเคมีของใยเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็น
เซลลูโลส 

2. ใยธรรมชาติ  ซ่ึงมาจากสัตว ์ เป็น ขน หรือผมของสัตวท่ี์มีขนหนา  เช่น  แพะ  แกะ อูฐ  และ
อ่ืน ๆ  มีอยูช่นิดเดียวเท่านั้นท่ีเอามาจากท่ีอยูอ่าศยัของตวัอ่อน  ไดแ้ก่  ไหม เส้นใยเหล่าน้ีมี
ส่วนประกอบเคมีคลา้ยคลึงกนั  คือ โปรตีน 

 3.  ใยก่ึงสังเคราะห์   ใชส้ารประกอบซ่ึงมีอยูแ่ลว้ในธรรมชาติ  ไม่วา่จะเป็นเซลลูโลสหรือ
โปรตีน   ตามลกัษณะเดิมไม่อยูใ่นสภาพท่ีจะใชเ้ป็นเส้นใยผา้ได ้  มาปรับปรุงเสียใหม่ใชป้ระโยชน์
ไดดี้  ปัจจุบนัน้ีท่ีใชก้นัมากและมีปริมาณการผลิตมากข้ึนทุกที  ไดแ้ก่ใยก่ึงสังเคราะห์เซลลูโลส มี 
วสิคอส  คิวปราโมเนียม  อาซิเตด  และใยท่ีปรับปรุงมาจากใยทั้ง  3  ชนิดน้ี  ส่วนใยโปรตีนนั้นเป็น
เพียงการทดลองแลว้ก็หยดุชะงกัการผลิตออกจ าหน่ายจ านวนมาก 
 4.  ใยสังเคราะห์   ผลิตข้ึนจากสารประกอบเคมีโดยตรงมีอยูห่ลายชนิด   ใชก้นัมากท่ีสุดปัจจุบนั
น้ีก็มีแต่  โพลีเอไมด ์   โพลีเอสเตอร์   และ  โพลีอไครลิค  ชนิดอ่ืน  ๆ  อีกหลายสิบชนิดก็ผลิต
ออกจ าหน่ายบา้งไม่มากนกั   บางทีก็น าไปใชใ้นกรณีอ่ืนมิใช่เส้ือผา้ 
 5.  ใยแร่   มีปริมาณนอ้ยท่ีสุด  เม่ือเปรียบเทียบกนัทั้ง 4  ชนิดท่ีกล่าวมาแลว้เป็นใยท่ีทนความ
ร้อนไดสู้ง  จึงใชเ้ฉพาะในกรณีพิเศษ  ไดแ้ก่ใยแกว้  และใยหนั 
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ทฤษฎกีารย้อมสี 
 
  สีติดเส้นใยได ้  เพราะสารประกอบทั้งสองชนิดน้ีรวมเขา้เป็นสารประกอบเคมีใหม่อีกชนิด
หน่ึง   การรวมน้ีแมว้า่จะมิใช่เป็นการรวมตวัแบบเดียวกบัโซเดียมรวมตวักบัคลอรีน  เปล่ียนรูปเป็น
เกลือแกง  ซ่ึงเป็นสารชนิดใหม่จริง  ๆ  คุณสมบติัเดิมของโซเดียมและคลอรีนเปล่ียนไปตาม
อตัราส่วนของโซเดียมและคลอรีน  ท่ีมีอยูใ่นสารประกอบใหม่แต่ละชนิด  แต่การรวมตวัของสีและ
เส้นใยนั้น  ไม่ท าใหคุ้ณสมบติัเคมีเปล่ียนไป  จะเปล่ียนก็เพียงคุณสมบติักายภาพเห็นเป็นสีชนิดต่าง 
ๆ ข้ึนมาเท่านั้น  อตัราส่วนจะมากนอ้ยอยา่งไรก็ไดต้ามตอ้งการ    เราอาจยอ้มไดสี้เขม้มาก
จนกระทัง่เป็นสีอ่อนจางอยา่งไรก็ตามยงัคงเป็นสารประกอบอยูน่ัน่เอง    
  การยอ้มสีน้ี ถา้ยอ้มถูกตอ้ง  สีจะตอ้งติดเส้นใยเหมือนกนัตลอดเขา้ไปถึงภายในดว้ย  จะติด
แต่รอบนอกเท่านั้นไม่ได ้  เม่ือใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ตรวจดูตามขวางของเส้นใยจะเห็นสภาพการยอ้ม
ไดช้ดัเจน   ความจริงแลว้การยอ้มใหสี้ติดภายในเส้นใยสม ่าเสมอน้ีมิไดท้  าเสมอไป   ขบวนการยอ้ม
มกัจะส้ินสุดลงเสียก่อน  สีก็จะติดแต่บริเวณรอบนอกของเส้นใย   ส่วนภายในยงัคงเป็นสีขาว
ตามเดิม  เรียกกนัวา่  ริงไดย ์  ( Ring dye )  ลกัษณะเช่นน้ีเกิดข้ึนไดก้บัเส้นใยทุกชนิดเม่ือยอ้มใน  2 
– 3  นาทีแรก  หรือเม่ือยอ้มท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ท่ีควรเป็น  ซ่ึงจะท าใหร้ะดบัการเคล่ือนตวัของสีภายใน
เส้นใยลดนอ้ยลง 
  โมเลกุลของสียอ้มค่อนขา้งใหญ่  และดูเหมือนวา่ไม่สามารถจะซึมเขา้ไปในระหวา่ง
โมเลกุลของเส้นใยไดใ้นขณะเม่ือสายโมเลกุลน้ี เรียงตวักนัอยา่งหนาแน่นมีระเบียบ  ไดมี้ผูท้ดลอง
หาขนาดโมเลกุลของสีท่ีเหมาะสมท่ีจะซึมผา่นเขา้ไปภายในส่วนหลวมของโมเลกุล หรืออาจเรียก
ง่าย ๆ วา่ช่องวา่ง ( pore )  กบัขนาดโมเลกุลของสี จึงมีส่วนสัมพนัธ์กนัมาก  ถา้ทราบขนาดของทั้ง
สองการเลือกตวัสีและขบวนการยอ้มก็ท าไดง่้ายข้ึน  การยอ้มสีส่วนใหญ่ใชย้อ้มดว้ยน ้ า  และใยผา้
นั้นเม่ือน าไปแช่น ้าจะพองตวัออกมากนอ้ยเท่าไรข้ึนอยูก่บัปริมาณกลุ่มเคมีไฮโดรฟิสิค ( OH )  ซ่ึงมี
อยูใ่นเส้นใยนั้น   การพองตวัขอองเส้นใยน้ีจะเกิดแต่เฉพาะบริเวณส่วนหลวมหรือช่องวา่งของเส้น
ใยเท่านั้น  ช่องวา่งน้ีจะมีขนาดใหญ่ข้ึน  เส้นใยทุกชนิดมีขนาดช่องวา่งไม่เท่ากนั  ขนาดโมเลกุลของ
สียอ้มก็ไม่เท่ากนัดว้ย   จึงเป็นสาเหตุอยา่งหน่ึงท่ีท าใหสี้บางตวัยอ้มเส้นใยบางชนิดไม่ติดหรือติดสี
อ่อน   นอกเหนือไปจากคุณสมบติัเคมีโดยตรงระหวา่งตวัสีกบัเส้นใย 
  เม่ือโมเลกุลของสีซึมผา่นช่องวา่งเขา้ไปภายในเส้นใยแลว้  จะตอ้งมีอ านาจอะไรใหม่อีก
อยา่งหน่ึงมาท าใหต้วัสีแยกตวัออกจากน ้า   ตวัสีใหม่ท่ีอยูใ่นน ้ายอ้มภายนอกเส้นใยจะซึมเขา้ไป
แทนท่ี   ดงันั้นเส้นใยจะค่อย  ๆ  มีโมเลกุลของสีรวมอยูม่ากข้ึนทุกที  สีก็เขม้มากข้ึนไปตามล าดบั     
จะดูดติดไวไ้ดเ้ป็นปริมาณมากนอ้ยเท่าไรข้ึนอยูก่บักลุ่มเคมีท่ีท าใหเ้กิดปฏิกริยา  ( Reactive  group )   
ของตวัสีและเส้นใยนั้น ๆ  
  ทฤษฎีการยอ้มท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงก็คือ   ยอ้มใหมี้มีสีสม ่าเสมอ  ไม่ด่าง  และมีสี
เหมือนกนัตลอด  นอกจากคุณสมบติัเคมีของตวัสี   และเส้นใยท่ีจะตอ้งพิจารณาแลว้  ขบวนการ
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ยอ้มต่าง  ๆ  ตามลกัษณะของวสัดุท่ีตอ้งการยอ้ม  และลกัษณะของเคร่ืองยอ้มก็จ  าเป็นตอ้งน ามา
พิจารณาเปรียบเทียบดว้ย   สีบางตวัมีคุณสมบติัพิเศษซ่ึงเม่ือยอ้มในคร้ังแรกแลว้ด่าง  ก็สามารถจะ
ปรับตวัเองใหส้ม ่าเสมอได ้  โดยปล่อยตวัหลุดออกจากส่วนท่ีติดมากเกินไป   แลว้กลบัมาดูดติดเขา้
ตอนส่วนท่ีติดนอ้ย  คุณสมบติัน้ีเรียกวา่ การซึมกระจาย  ( Migration )    การยอ้มสีใหไ้ดผ้ลดีและ
ง่าย  เม่ือเลือกสีตวัใดมาใช ้  ก็จ  าเป็นตอ้งพิจารณาคุณสมบติัการซึมกระจายตวัของสีดว้ย  การยอ้ม
เส้นใยบางชนิดตอ้งการสีท่ีมีการซึมกระจายตวัดี  แต่บางคร้ังไม่ตอ้งการ 
  ปฏิกิริยายอ้นกลบัไปกลบัมาของสีในขบวนการยอ้มเกือบทุกขบวนการนั้น  บางคร้ังไม่เป็น
ท่ีปรารถนาเลย  เพราะส่วนมากเราตอ้งการยอ้มสีใหมี้ความคงคนสูง  สีประเภทน้ีบางคร้ังจะมี
โมเลกุลขนาดใหญ่ท าใหซึ้มกระจายตวัไดย้าก  ยอ้มไดส้ม ่าเสมอยากเช่นเดียวกนั  แต่ตวัสีมีความคง
คนต่อขบวนการใชน้ ้าสูง  คุณสมบติัการซึมกระจายตวัของสีจึงส าคญัเป็นอนัดบัสองรองลงมา
ส าหรับเลือกตวัสีมายอ้ม 

 การยอ้มใหไ้ดผ้ลดีนั้น  อ านาจการรวมตวัของสีกบัเส้นใยตอ้งมีมากกวา่อ านาจการรวมตวั
ของสีกบัน ้า  และสามารถท าใหเ้กิดเช่นน้ีข้ึนได ้  ถา้โมเลกุลของสียอ้มมีหมู่อะตอมซ่ึงถูกจดัใหเ้รียง
ตวักนัในลกัษณะท่ีจะท าใหเ้กิดการดูดติด  ( Substantivity ) กบัเส้นใย แลว้เกิดบอนด ์  ( bond )  ยดึ
กนัแน่น  อาจกล่าวไดอ้ยา่งกวา้ง ๆ วา่  มีอิทธิพลเชิงเคมี  4  ชนิดท่ีท าใหสี้ดูดติดกบัเส้นใยได ้ คือ 

1. ไฮโดรเยน็บอนด์ ( Hydrogen  bond ) 
2. แรงแวนเดอวลัส์ ( Van der  Waals’  forces ) 
3. แรงไอออน  ( Ionic  forces ) 
4. โควาเลนทบ์อนด์ ( Covalent  bond ) 

 ก าลงัแรงเหล่าน้ีมกัจะไม่ท าหนา้ท่ีเพียงล าพงั  จะตอ้งมีอยา่งนอ้ย  2  ชนิดข้ึนไป  บางคร้ังก็
พร้อมกนัทั้ง 4 อยา่งทีเดียวท่ีจะท าใหสี้กบัเส้นใยรวมตวักนัได ้

 ไฮโดรเจ็นบอนด์   เป็นการยึดตวัอยา่งหลวม ๆ ของอะตอม  เช่น การยดึตวัของไฮโดเจ็นกบั
ออกซิเจนในโมเลกุลของน ้า   เส้นใยและตวัสีเกือบทุกชนิดจะมีกลุ่มไฮดร๊อกซิลท่ีท าหนา้ท่ีรวมตวั
น้ี  โดยเฉพาะใยก่ึงสังเคราะห์  เช่น อาซิเตด  เป็นกลุ่มเคมีท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในการยอ้มสี  ส่วนในใย
เซลลูโลส  และใยโปรตีนก็มีความส าคญัเช่นเดียวกนั 

 แรงแวนเดอวลัส์     แรงน้ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  เป็นแรงท่ีท าใหอ้ะตอมและโมเลกุลเขา้
มายดึติดกนัไดเ้อง  โดยเฉพาะระหวา่งตวัสีกบัเส้นใย  จะเกิดแรงน้ียดึให้ติดกนัได ้  เม่ือโมเลกุลของ
ทั้งสองมีเอกลกัษณ์พิเศษ  คือ  เม่ือมีโมเลกุลยาวและแบน   ดงัเช่นโมเลกุลของเซลลูโลส   สีแวต๊
หรือสีไดเร๊กท ์   หรือระหวา่งใยเซลลโลสอาซิเตดกบัสีดีสเพอส์   หรือ  เม่ือโมเลกุลทั้งสองมี
อตัราส่วนของกลุ่มไฮโดรคารบอน ( hydrocarbon  group )  ทั้งอลิฟาติกหรืออโรเมติค ( aliphatic  
or  aromatic ) ดงัเช่นในสีบางตวัท่ีใชย้อ้มขนสัตว ์  และท่ีใชย้อ้มใยโพลีเอสเตอร์เกือบทั้งหมด   น ้า
ในน ้ายอ้มยงัช่วยใหเ้ส้นใยและสียดึติดกนัดว้ย  และกลุ่มไฮโดรเจน็คาร์บอนพยายามท่ีจะแยกตวัหนี
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ออกจากน ้า   แลว้มารวมกลุ่มกนัเอง   ในกรณีน้ีรู้จกักนัวา่เป็นการรวมตวัแบบไฮโดรฟอบิค 
(hydrophobic  bonding ) 
  แรงไอออน   การยดึรวมตวัระหวา่งเส้นใยและสีแบบท่ี 3 น้ี  เกิดข้ึนไดโ้ดยไฟฟ้าต่างศกัย ์ 
เส้นใยเม่ืออยูใ่นน ้าจะมีปฏิกิริยาไฟฟ้าเป็นลบ   ส่วนใหญ่สีซ่ึงละลายน ้าเป็นแอนไอออน   ไอออน
ของสีเป็นลบ   การดูดซึมจึงไม่อาจเกิดข้ึนได ้  ดงันั้นจ าเป็นตอ้งเปล่ียนไอออนของเส้นใยก่อนท่ี
ไอออนของสีจะเขา้มาใกลพ้อท่ีแรงแวนเดอวลัส์  จะท าหนา้ท่ีได ้   แต่ถา้ใชต้วัสีซ่ึงเป็นแคทไอออน
ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใช ้  ตวัอยา่งท่ีดีไดแ้ก่สีท่ีใชย้อ้มเส้นใยอไครลิค 
  การเติมเกลือลงในน ้ายอ้มเส้นใยเซลลูโลส  และเติมกรด ลงในน ้ายอ้มเส้นใยโปรตีนและ
ไนลอน  จะเป็นการเปล่ียนศกัยไ์ฟฟ้าซ่ึงมีอยูใ่นเส้นใย   
  โควาเลนท์บอนด์   สีรีแอคตีฟ ยดึกบัเส้นใยไดโ้ดยโควาเลนทบ์อนด์   สามารถยดึไดแ้น่น
ยิง่กวา่การยดึติดใด  ๆ  ท่ีกล่าวมาแลว้ทั้งส้ิน  และท าใหแ้ยกตวัออกจากกนัไดย้าก    
  ระดบัการยอ้มสี  ( Rate of Dyeing )  หมายถึงอตัราการดูดซึมของสีเขา้ไปภายในเส้นใย
ในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดให้   สีจะค่อย ๆ  ซึมชา้  ๆ  เขา้ไปตามช่องวา่งของเส้นใยสู่ภายใน   ถา้
เส้นใยมีโมเลกุลท่ีเป็นระเบียบมาก  เส้นดา้ยหรือผา้มว้นพบักนัแน่นจะยอ้มชา้ลง  ตอ้งการเวลายอ้ม
นานข้ึน  กล่าวคือ  กวา่จะยอ้มใหสี้ติดไดส้ม ่าเสมอเขา้ถึงก่ึงกลางของเส้นใย   บางคร้ังถา้ภาวะการ
ยอ้มถูกตอ้งสมบูรณ์จะเสียเวลาเพียงวนิาทีหรือ  2 –3 นาที   แต่บางคร้ังนานนบัชัว่โมง   ถา้ยิง่เป็นใย
สังเคราะห์ซ่ึงมีโครงสร้างโมเลกุลแน่นมากอาจเสียเวลาเป็นวนั  ๆ  ถา้ไม่ปรับปรุงขบวนการยอ้ม
เสียใหม ่
  ไม่วา่จะยอ้มไดส้มดุลยเร็วหรือชา้  ไม่เป็นท่ีตอ้งการทั้งส้ิน  เพราะถา้เร็วเกินไปก็ยอ้มให้
สม ่าเสมอไดย้าก   ถา้ชา้เกินไปก็เปลืองเวลาและเช้ือเพลิง  ตลอดจนกระทัง่ค่าแรงงานจะเพิ่มข้ึน  
บางคร้ังก็ท าอนัตรายเส้นใมยไดเ้ม่ือแช่อยูใ่นน ้ายอ้มท่ีร้อนนานเกินไป  ดงันั้นเพื่อควบคุมระดบัการ
ยอ้ม  ผูย้อ้มจะตอ้งควบคุมเวลาใหแ้ตกต่างกนัออกไป หรือเติมสารเคมีชนิดหน่ึงชนิดใดลงไป
เพื่อใหสี้ติดเส้นใยตามระดงัท่ีตอ้งการ 
  อทิธิพลของการเปลี่ยนอุณหภูมิ    ผลของการเปล่ียนอุณหภูมิในการยอ้ม อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็
กระทบกระเทือนผลงานถึง  3 อยา่งดว้ยกนั  ถา้อุณหภูมิสูงข้ึนจะมีอิทธิพลต่อการยอ้มคือ 

1. ท าใหย้อ้มสีไดเ้ร็วข้ึน 
2. ลดปริมาณสีท่ีจะซึมผา่นเขา้ไปภายใน 
3. ท าใหสี้ซึมกระจายตวัจากส่วนท่ีดูดสีไวม้าก ไปยงัส่วนท่ีดูดสีไวน้อ้ย  ท าใหย้อ้มได้

สม ่าเสมอดีและเร็วข้ึน 
ผลกระทบต่อการเปล่ียนอุณหภูมิในการยอ้มน้ี   สืบเน่ืองมาจากพลงังานท่ีท าให้

เกิดปฏิกิริยา (activation energy ) ของการยอ้ม  อนัเป็นหลกัวขิาทางดา้นเคมีกายภาพ  ระบุเป็น
แคลลอร่ี  กิโลแคลลอรี  ต่อสียอ้มหน่ึงโมเลกุล  ยิง่มีพลงังานท่ีท าใหเ้กิดปฏิกิริยาในขบวนการยอ้ม
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สูงมากข้ึนเท่าไร   เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนระดบัการยอ้มสีก็มีมากข้ึนเท่านั้น   สีแต่ละตวัเม่ือยอ้มเส้นใย
แต่ละชนิดนั้นจะมีพลงังานท่ีท าใหเ้กิดปฏิกิริยาแตกต่างกนั 

อทิธิพลของสารช่วยย้อม    
สารช่วยยอ้มท่ีส าคญัแบ่งออกไดเ้ป็นชนิดต่าง ๆ 7 ชนิดดว้ยกนัคือ 
1. กรด  ใชส้ าหรับยอ้มใยโปรตีน และไนลอนเม่ือใชสี้ Acid 
2. ด่าง  ใชส้ าหรับช่วยยอ้มใยเซลลูโลสดว้ยสีอโซอิค  แวต๊  และสีก ามะถนั 
3. เกลือ  ใชใ้นการยอ้มดว้ยสี  Acid  และการยอ้มใยเซลลูโลสทุกชนิด 
4. สารช่วยใหสี้สม ่าเสมอ ( Levelling  Agent ) ใชก้บัสีแวต๊ Vat , สีดิสเพอส , และสีแอสิ

คบางชนิด  ในขบวนการยอ้มท่ีดีสียอ้มควรจะติดเส้นใยอยา่งสม ่าเสมอ จ าเป็นตอ้งลด
คุณสมบติัการดูดติดสีของเส้นใยใหมี้นอ้ยลง  ดว้ยการเติมสารประกอบเคมีบางชนิดใน
น ้ายอ้ม เพื่อกนัไม่ใหสี้เขา้ไปในเส้นใยไดเ้ร็ว เม่ือสีเกาะทัว่เส้นใยแลว้ ถึงอุณหภูมิท่ีสูง
มากข้ึน น ้ายากนัสีท่ีเติมใส่ไปจะสลายตวั ท าใหเ้ส้นใยสามารถดูดสีเขา้ไปจนทัว่  ท า
ใหก้ารยอ้มสีสม ่าเสมอ 

5. สารน า  ( Carriers ) ใชเ้ม่ือยอ้มใยสังเคราะห์บางชนิด  เช่น ใยโพลีเอสเตอร์  ท าให้
สามารถยอ้มสีเขม้ไดแ้มใ้ชข้วนการยอ้มตามปกติ   

6. สารละลายอินทรีย ์ บางคร้ังจะใชเ้ม่ือยอ้มขนสัตว ์ และใยสังเคราะห์บางชนิด 
7. สารรีดิวซ่ิง  ( Reducing  Agents ) สีบางชนิดท่ีผลิตออกมา ไม่สามารถติดเส้นใย

เซลลูโลสได ้ ตอ้งท าการรีด๊ิวส์เสียก่อน จึงยอ้มใหสี้เกาะติดเส้นใย  ท าออก๊ซิเดชัน่อีก
คร้ัง  สีจึงจะดูดติดเส้นใย  ขบวนการยอ้มเช่นน้ีเหมือนกบัการยอ้มสีวตั Vat   สารรีด๊ิวส์
ตามปกติใช ้โซเดียมซลัไฟด ์   สีบางตวัอาจรีด๊ิวส์ไดด้ว้ยโซเดียมซลัไฟด ์  และโซเดียม
ไฮโดรซลัไฟด ์    สารเหล่าน้ีท าใหโ้มเลกุลของสีเล็กลง  โดยท าปฏิกิริยาท่ีบอนดข์องสี  
ท าใหแ้ยกตวัออกเป็นสารประกอบอยา่งง่าย  สามารถละลายน ้าได ้  ดูดติดเส้นใย
เซลลูโลส 

 
การย้อมสีประเภทไดเรกท์  Direct  Dyestuffs 
   
  สีไดเรกทล์ะลายน ้า  ใชย้อ้มจากน ้าละลายสีโดยตรงใหซึ้มเขา้ไปภายในเส้นใยเซลลูโลส  
ผลิตออกจ าหน่ายเป็นคร้ังแรกใน พ.ศ.  2427   โดย  Bottiger   มีสีแดงเรียกวา่  Congo Red    
สามารถใชย้อ้มไดท้นัทีไม่ตอ้งยอ้มผา้ดว้ยสารช่วยติดก่อน  เหมือนกบัสีตวัอ่ืน  ๆ  ซ่ึงใชก้นัอยูก่่อน
จึงเรียกกนัวา่  สี ไดเรกท ์ หรือ สียอ้มโดยตรง 
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  สีไดเรกทส่์วนใหญ่เป็นเกลือของสี  azo  ในโครงสร้างมีกลุ่มเคมีกรดก ามะถนัท่ีสามารถ
ละลายน ้าไดผ้ลิตออกจ าหน่ายเป็นผงละเอียดมาก  ความเขม้ ( Strength ) เม่ือผลิตออกมาคร้ังแรกไม่
เท่ากนั  ผูผ้ลิตจึงผสมเกลือแกง   ( NaCl ) ลงไป  เพื่อใหค้วามเขม้เท่ากนัเป็นมาตรฐาน   
 ( Standardized )  หรือใหล้ะลายดียิง่ข้ึน  ส าหรับใชพ้ิมพผ์า้ก็จะผสมดว้ยเดกซตริน ( Dextrin ) 
  ในบรรดาสีท่ีใชย้อ้มส่ิงทอ  สีไดเรกทเ์ป็นสีกลุ่มใหญ่ท่ีสุด   สีแต่ละตวัในกลุ่มน้ีมีความ
คงทนไม่เท่ากนั  การคน้ควา้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสีในกลุ่มน้ีก าลงักา้วหนา้ยิง่ข้ึน  ท าใหสี้ใน
กลุ่มน้ีหลายตวัมีความคงทนต่อแสงและการซกัดี 
  นิยมใชย้อ้มเรยอนมากท่ีสุด  มีสีแตกต่างกนัมากมาย  ความคงทนของสีเพื่อประโยขน์ใช้
สอยบางประการดี  ยอ้มง่าย  คุณสมบติัความคงทนต่อขบวนการใชน้ ้า ( wet  process ) ของสีบางตวั
มีเพียงปานกลาง   แต่สามารถท าใหดี้ข้ึนไดด้ว้ยการตกแต่งภายหลงั  ( aftertreatment )  โดยใชส้าร
ช่วยใหสี้ติด ( DYE-FIXING )  การตกแต่งใหท้นยบัดว้ยเรซินช่วยใหสี้คงทนมาข้ึนดว้ย 
  สีไดเรกทซึ์มติดเส้นใยไดใ้นตวัเอง ( substantivity )  มีหลายตวัท่ีใชย้อ้มใยโปรตีนได ้ 
โครงสร้างของสีเป็นสารประกอบ  sulphonated  azo   เหมือนกบัสี แอสิค  acid  จนไม่สามารถจะ
แยกออกใหเ้ห็นความแตกต่างของสีทั้งสองตวัน้ีไดช้ดัเจน   ถา้เลือกตวัสีท่ีเหมาะสมจะยอ้มใยขน
สัตวป์นใยเซลลูโลสใหเ้ป็นสีเดียวกนัได ้
  การติดสี Direct   ของเซลลูโลสนั้นตอ้งนบัวา่  เป็นการดูดติดทางกายภาพโดยแท ้  เพราะ
โครงสร้างของเซลลูโลสไม่มีกลุ่มเคมีตอนปลายท่ีจะรวมตวัเป็นเกลือกบัโครงสร้างของตวัสีได ้  นกั
คน้ควา้หลายท่านพยายามทดลองใหเ้ห็นวา่  กลุ่มเคมีของเซลลูโลสมีอิทธิพลต่อการดูดสีดว้ย  หมู่  
OH  มีส่วนสัมพนัธ์ดว้ยมาก  เพราะเม่ือน าไปท า  acetylation  แลว้เซลลูโลสจะไม่ดูดสี  และเม่ือเอา
หมู ่ acetyl  ออกไป  ใยก็กลบัดูดสีไดใ้หม่ 
  อทิธิพลอเีลคโทรไลท์  
  ปรากฏวา่  เม่ือเติมเกลือแกงหรือเกลือโกลเบอร์ลงในน ้ายอ้มสี ไดเรกท ์  จะท าใหต้วัสีซึม
เขา้ไปภายในเส้นใยไดม้ากข้ึน   ส่วนจะมากนอ้ยเท่าไรนั้นข้ึนอยูก่บัตวัสีและจ านวนเกลือท่ีเพิ่ม 
  ประเมินกนัไวว้า่  เม่ือเซลลูโลสแช่อยูใ่นน ้าจะใหไ้ฟฟ้าลบ  ไอออนท่ีไดม้าจึงเป็นไอออน
ชนิดเดียวกบัสีซ่ึงดูดติดเส้นใยไดเ้อง  การเพิ่มอีเลคโทรไลทจ์ะท าใหป้ระจุไฟฟ้าภายในเส้นใยลดลง
หรือหายไป   ไอออนของสียอ้มซึมเชา้ไปท่ีหมู่  OH  ของเซลลูโลสง่ายข้ึน  ก่อใหเ้กิด  H bond  หรือ
แรงแวนเดอร์วลัของตวัสีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  ในทางปฏิบติั  ตวัสีไดเรกทน้ี์จะซึมออกมาจากเส้นใยได ้  เช่นในการทดลองหาการซึม
กระจายตวั ( migration )   ออกมาติดผา้สีขาวของผา้ยอ้มสีไดเรกท ์   สีสามารถหลุดออกมาไดห้มด  
ถา้ซกัในน ้าประปาท่ีปล่อยใหไ้หลอยูต่ลอดเวลา  หรือตม้ในน ้าสบู่  ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่  ตวัสึ
เกาะติดเส้นใยไดอ้ยา่งนอ้ยก็ตอ้งอาศยัโครงสร้างาของเส้นใยและของตวัสี   แต่ทวา่ถา้ในน ้ายอ้มมี
ไอออนอ่ืนรวมอยูด่ว้ยก็จะท าหนา้ท่ีเป็นก าลงัท่ีแทจ้ริง ขบัดนัใหต้วัสีเขา้ไปติดเส้นใยได ้   ประจุ
ไฟฟ้าลบท่ีผวิเส้นใยเซลลูโลสจะเพิ่มมากข้ึนเม่ือดูดเอาแอนไอออนของตวัสีเขา้ไปไวท่ี้ผวิเส้นใย   
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นอกจากน้ีแลว้ในน ้ายอ้มยงัมีเกลือโซเดียมของตวัสีละลายปนอยู ่  มีคลอไรดจ์ากเกลือแกงเพิ่มข้ึน   
ทั้งหมดน้ีจะเป็นตวัท่ีท าใหสี้เขา้ไปติดเส้นใยหรือหลุดออกจากเส้นใยได ้ ข้ึนอยูก่บัระยะท่ีประจุ
ไฟฟ้าเหล่าน้ีอยูห่่างจากผวิเส้นใยเท่าไร 
  อทิธิพลของเกลอืในน า้ย้อมสีไดเรกท์  พอสรุปได ้ 3  ประการดว้ยกนั คือ 

1. เพิ่มปฏิกิริยาของตวัสีในน ้ายอ้ม 
2. เพิ่มจ านวนไอออนในน ้ายอ้ม  และลดไอออนของโซเดียมระหวา่งผวิเส้นใยกบัน ้ายอ้ม

ลง  ท าใหก้ารดูดซึมเอาโซเดียมไอออนเขา้ไปภายในเส้นใยในขณะท่ีเส้นใยก าลงัดูดสี
ยอ้มลดลงดว้ย 

3. อีเลคโทรไลทท่ี์เพิ่มข้ึนน้ี   จะช่วยในประจุไฟฟ้าท่ีผวิเส้นใยมีเท่าท่ีตอ้งการ  ดงันั้น
ไอออนของสียอ้มก็สามารถเขา้ไปใกลเ้ส้นใยไดม้ากก่อนท่ีจะเกิดรสะทอ้นกลบัของ
ประจุไฟฟ้า 

อทิธิพลของความร้อน ในการย้อมสี 
อุณหภูมีสูงและต ่า ต่างมีอิทธิพลต่อการดูดซึมสีดว้ยกนัทั้งส้ิน  ท่ีอุณหภูมิต ่า สีจะติด 

 ( affinity ) เส้นใยไดดี้  แต่อุณหภูมิสูง  สีจะดูดซึมเขา้ไปภายในเส้นใยไดเ้ร็ว  สม ่าเสมอและแผ่
กระจายตวัภายในเส้นใยไดดี้  อุณหภูมิสูงเกินไปสีท่ีติดผา้จะลดนอ้ยลง   สีไดเรกท ์ ดูดซึมไดดี้ท่ี
อุณหภูมิแตกต่างกนัตามโครงสร้างของสี   
  สมาคมผูย้อ้มสีและผูผ้ลิตสี ( The  Society  of  Dyers  and  Colourists,ใชต้วัยอ่  S.D.C.) ได้
ตั้งบรรทดัฐานของสียอ้ม เช่น ระดบัการดูดซึม  อุณหภูมิท่ีดูดซึมไดสู้งสุด    การเคล่ือนตวั  และ
อิทธิพลความเขม้ของอีเล็คโทรไลท ์ โดยแบ่งสียอ้มประเภท ไดเรกท ์ออกเป็น  3 หมู่ ดงัน้ี 
  หมู่ เอ ( Class A.) ไดแ้ก่ตวัสีซ่ึงมีความสม ่าเสมอในตวัเอง ( self-levelling)  มีการเคล่ือนตวั
ดี  แมย้อ้มระยะตน้อาจด่าง  แต่เม่ือยอ้มนานไปจนครบก าหนดเวลา  สีจะสม ่าเสมอไดเ้อง 
  หมู่  บี  ( Class B.)  สีในหมู่น้ีมีความสม ่าเสมอในตวัเองต ่า  ตอ้งใชเ้กลือเป็นตวัควบคุมให้
สีสม ่าเสมอ ( Salt  controlling ) ถา้ตั้งตน้ยอ้มด่าง  จะแกใ้หสี้สม ่าเสมอในภายหลงัไดย้าก 
  หมู่  ซี  ( Class C )   กลุ่มสีน้ีนอกจากจะมีความสม ่าเสมอในตวัเองต ่าแลว้ ยงัเป็นตวัสีซ่ึงมี
ปฏิกิริยาต่อเกลือไวดว้ย   ดงันั้นเพียงแต่จะควบคุมการเติมเกลืออยา่งเดียวไม่พอ  ตอ้งควบคุม
อุณหภูมิการยอ้มดว้ย 
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วธีิย้อมสี ไดเรกท์ ( Appication  of  Direct Dyes ) 
 

1. ละลายสียอ้มกบัน ้าร้อน คนจนละลายดีแลว้ กรองใส่ลงในถงัยอ้มท่ีเตรียมไว ้
2. ใส่สารกนัด่าง ( Levelling Agent ) เพื่อใหสี้ติดไดส้ม ่าเสมอดียิง่ข้ึน  สีบางตวัอาจจะ

ตกตะกอนในน ้ากระดา้ง  ควรใชส้ารช่วยลดความกระดา้งประเภทโพลีฟอสเฟต  หรือ 
โซเดียมคาบอเนต  1 – 3 เปอร์เซ็นต ์ของน ้าหนกัวสัดุท่ียอ้มจะช่วยไดดี้ 

3. น าผา้ท่ีท าความสะอาดอยา่งดีแลว้ ตั้งตน้ยอ้มท่ี อุณหภูมิ 40 C แลว้ค่อย ๆ  แร่ง
อุณหภูมิสูงข้ึนจนถึงอุณหภูมิ  90 ภายในเวลา  30 – 40 นาที 

4. เติมเกลือ เพื่อใหสี้ยอ้มสามารถเขา้ไปเส้นใยไดม้าก  ยอ้มท่ีอุณหภูมิน้ีนาน  30-60 นาที  
เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้  น าข้ึนซกัน ้าใหส้ะอาด น าไปท าขั้นตอนตกแต่งต่อไป 

   
ทฤษฎีแนวคิดทางการตลาด 

 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุม

ไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี  

              1.  ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ใหพ้ึงพอใจ ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ ผลิตภณัฑจึ์ง

ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ 

(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้การก าหนด

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี (1) ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์ (Product 

differentiation) และ (หรือ) ความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive differentiation) (2) 

พิจารณาจากองคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ ์(Product component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน 

รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ฯลฯ (3) การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product 

positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑข์องบริษทัเพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าใน

จิตใจของลูกคา้เป้าหมาย (4) การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product development) เพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์

ลกัษณะใหม่และปรับปรุงใหดี้ข้ึน (5) กลุยทธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์ (Product mix) และ

สายผลิตภณัฑ ์(Product line) รายละเอียดจะไม่กล่าวในตอนน้ี  

              2.  ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนมา

ถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) 
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ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา เขาก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนด

กลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง (1) คุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived value) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้ง

พิจารณาวา่การยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น (2) ตน้ทุน

สินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง (3) การแข่งขนั (4) ปัจจยัอ่ืน ๆ กลยทุธ์ดา้นราคาจะไม่กล่าวถึง

ในตอนน้ี  

              3.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้าย

กบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายท าการขาย 

(Personal selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (Nonpersonal selling) เคร่ืองมือในการ

ติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือตอ้งใชห้ลกัการเลือกใช้

เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั [(Integrated Marketing Communication (IMC)] โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้ เคร่ืองมือ

ส่งเสริมท่ีส าคญั มีดงัน้ี  

                  3.1  การโฆษรา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ารและ 

(หรือ) ผลิตภณัฑ ์ บริการ หรือความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ กลยทุธ์ในการ

โฆษณาจะเก่ียวขอ้งกบั (1) กลยทุธ์การสร้างสรรคง์านโฆษณา (Creative strategy) และยทุธวธีิการ

โฆษณา (Advertising tactics) (2) กลยทุธ์ส่ือ (Media strategy)  

                  3.2  การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสารและจูง

ใจตลาดโดยใชบุ้คคล งานในขอ้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบั (1) กลยทุธ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal 

selling strategy) (2) การจดัการหน่วยงานขาย (Salesforce menagement)  

                  3.3  การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมท่ี

นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย และการใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึง

สามารถกระตุน้ความสนใจ ทดลองใช ้ หรือการซ้ือ โดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทาง 

การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่

ผูบ้ริโภค (Consumer promotion) (2) การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คน

กลาง (Trade promotion) (3) การกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังาน

ขาย (Sales force promotion)   
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                  3.4  การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and public relations) การใหข้่าว

เป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพนัธ์ 

หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคก์ารหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารใหเ้กิดกบั

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การใหข้่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์  

                  3.5  การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ direct response marketing) และ

การตลาดเช่ือมตรง (Online marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดการ

ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวธีิการต่าง ๆ ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์

โดยตรงกบัผูซ้ื้อและท าใหเ้กิดการตอบสนองในทนัที ประกอบดว้ย (1) การขายทางโทรศพัท ์ (2) 

การขายโดยใชจ้ดหมายตรง (3) การขายโดยใชแ้คตตาล็อค (4) การขายโทรทศัน์ วทิย ุ หรือ

หนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจใหลู้กคา้มีกิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใชคู้ปองแลกซ้ือ  

              4.  การจัดจ าหน่าย (Place หรือ distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด 

สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย ก็คือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการ

กระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดั

จ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี  

                  4.1  ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of distribution) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ ์

และ (หรือ) กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑถู์กเปล่ียนมือไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึง

ประกอบดว้ยผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม            รูป  

                  4.2  การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Market logistics) หมายถึง กิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม  
              การกระจายตวัสินคา้จึงประกอบดว้ยงานท่ีส าคญัต่อไปน้ี (1) การขนส่ง (Transportation) 
(2) การเก็บรักษาสินคา้ (Storage) และการคลงัสินคา้ (Warehousing) (3) การบริหารสินคา้คงเหลือ 
(Inventory management)  
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พฤติกรรมผู้บริโภค  

              ตลาดผู้บริโภค (Consumer market) หมายถึง ผูบ้ริโภคหรือครอบครัวท่ีซ้ือสินคา้และ

บริการเพื่อการบริโภคส่วนตวั (Kotler and Amstrong 1996 : G2) ซ่ึงถือวา่เป็นการบริโภคขั้น

สุดทา้ย กล่าวอยา่งง่าย ๆ ตลาดผูบ้ริโภคก็หมายถึง ผูบ้ริโภคหรือครัวเรือนนัน่เอง  

              พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึงพฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา 

การซ้ือ การใชก้ารประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์ และการบริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนองความ

ตอ้งการของเขา (Schiffman and Kanuk. 1994 : 5) หรือหมายถึง การศึกษาพึงพฤติกรรม การ

ตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ นกัการตลาดจ าเป็นตอ้ง

ศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ (1) พฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลท าใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ ถา้กลยทุธ์ทาง

การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้ (2) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคิด

ทางการตลาด (Marketing concept) ท่ีวา่การท าให้ลูกคา้พึงพอใจ ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งศึกษาถึง

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อจดัส่ิงกระตุน้หรือกลยทุธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคได ้ 

 

แนวความคิดเกีย่วกบัตลาดและการจัดประเภทตลาด  

              ความหมายของตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 3 แนวความคิด กล่าวคือ (1) ตลาดในความหมาย

ส าหรับบุคคลทัว่ไป หมายถึงสถานท่ีท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายใชใ้นการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการ (2) 

ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งผูซ้ื้อทั้งส้ินและผูข้ายทั้งส้ิน ในการ

แลกเปล่ียนสินคา้ ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์จึงแบ่งเป็นตลาดแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์ ตลาดก่ึงแข่งขนั

ก่ึงผกูขาด ตลาดผกูขาด ตลาดท่ีมีผูข้ายนอ้ยราย นกัเศรษฐศาสตร์จะใหค้วามสนใจในการ

ประเมินผลโครงการและกิจกรรมทางการตลาด เช่น จ านวนและขนาดของผูซ้ื้อและผูข้าย ความ

แตกต่างของผลิตภณัฑ ์ (3) ตลาด ในความหมายส าหรับนกัการตลาด หมายถึง ลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพ

ของบริษทั  

              ตลาด (Market) หมายถึง บุคคลหรือองคก์ารท่ีมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการตอบสนอง มี

เงินท่ีจะซ้ือหรือจ่ายและมีความเตม็ใจท่ีจะซ้ือ ตลาดอาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มหรือองคก์ารซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์กนัในการแลกเปล่ียนท่ีมีศกัยภาพ (Stanton, Etzel and Walker. 1994 : 662) หรือ 
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หมายถึงลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพทั้งหมด ท่ีมีความจ าเป็นหรือความตอ้งการผลิตภณัฑ์ซ่ึงเตม็ใจและ

สามารถท่ีจะแลกเปล่ียนเพื่อสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการตามความพอใจของตน 

(McCarthy and Perreault. 1990 : 575) จากความหมายของตลาดดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นลกัษณะของ

ตลาดวา่ประกอบดว้ยบุคคลหรือองคก์ารท่ีมีคุณสมบติั คือ (1) มีความจ าเป็นหรือความตอ้งการ 

(Needs or wants) (2) มีเงินและมีอ านาจซ้ือ (Money to spend) (3) มีความเตม็ใจท่ีจะซ้ือ 

(Willingness to buy) (4) มีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือ (Authority to buy) ในท่ีน้ีเราจะยอมรับ

ความหมายของตลาดส าหรับนกัการตลาด ซ่ึงมีกรจดัประเภทดงัน้ี  

              1.  ตลาดผู้บริโภค (Consumer market) หมายถึง ผูซ้ื้อ (ผูบ้ริโภคหรือครัวเรือน) ท่ีซ้ือ

สินคา้และบริการเพื่อการใชส้อยส่วนตวัหรือใชภ้ายในครอบครัว ซ่ึงถือเป็นการบริโภคขั้นสุดทา้ย ผู้

อยูใ่นตลาดผูบ้ริโภคก็คือ ผูบ้ริโภค  

              2.  ตลาดองค์การ (Organizational market) หมายถึง บุคคลหรือองคก์ารท่ีซ้ือสินคา้และ

บริการไปเพื่อการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการ การด าเนินงานของกิจการ และเพื่อการขายต่อ ตลาด

องคก์ารประกอบดว้ย  

                  2.1  ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial market) หรือตลาดผู้ผลติ (Producer market) 

หมายถึง บุคคลหรือองคก์ารท่ีซ้ือสินคา้และบริการไปเพื่อการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการหรือการ

ด าเนินงานของกิจการ ตลาดน้ีประกอบดว้ยกลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจบริการ รวมทั้งส่วนราชการต่าง ๆ ดว้ย  

                  2.2  ตลาดรัฐบาล (Governmental market) หมายถึง ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีซ้ือ

สินคา้และบริการเพื่อการผลิต การใหบ้ริการ หรือการด าเนินงานของส่วนราชการ ตลาดรัฐบาลอาจ

ถือวา่เป็นตลาดอุตสาหกรรม  

                  2.3  ตลาดคนกลางหรือตลาดผู้ขายต่อ (Middleman market or reseller market) 

หมายถึง บุคคลหรือองคก์ารท่ีซ้ือสินคา้เพื่อการขายต่อ ผูข้ายต่อ (Reseller) ประกอบดว้ยผูค้า้ส่ง ผูค้า้

ปลีก ตวัแทน ฯลฯ  

              ตลาดอุตสาหกรรมและตลาดผูข้ายต่อท่ีท าธุรกิจ อาจเรียกวา่ ตลาดธุรกิจ (Business 

market) ซ่ึงหมายถึงบุคคลหรือองคก์ารท่ีเป็นหน่วยธุรกิจท่ีซ้ือสินคา้ไปเพื่อการผลิต การใหบ้ริการ 

การขายต่อ หรือการด าเนินกิจการในธุรกิจ  
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              3.  ตลาดต่างประเทศ (International market) หมายถึง กลุ่มลูกคา้หรือผูซ้ื้อท่ีอยู่

ต่างประเทศซ่ึงอาจเป็นผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต ผูข้ายต่อ หรือรัฐบาล  

 

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  

              การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการคน้หาหรือ

วจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและ

พฤติกรรมการซ้ือและการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักล

ยทุธ์การตลาด (Marketing strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  

              ค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย 

WHO?, WHAT?, WHY?, WHO?, WHEN?, WHERE? และ HOW? เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ 

หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, 

OCCASIONS, OUTLETS and operations ตารางท่ี 6.1 แสดงการใชค้  าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 

7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรม ผูบ้ริโภครวมทั้งการใชก้ลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค าตอบ

เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และรูปท่ี 6.1 แสดงการประยกุตใ์ช ้7Os ของกลุ่มเป้าหมาย และค าถาม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ตัรเครดิตอเมริกนัเอก็ซ์

เพรส  

 

ค าถาม (6Ws และ 1H)  

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) 2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What 

does the consumer buy?) 3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) 4. ใครมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) 5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the 

consumer buy?) 6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) 7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

(How does the consumerbuy?)  
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ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os)  

*ลกัษณกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้น (1) ประชากรศาสตร์ (2) ภูมิศาสตร์ (3) 

จิตวทิยา หรือจิตวิเคราะห์ (4) พฤติกรรมศาสตร์  

*ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑก์็คือ ตอ้งการ

คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ (Product component) และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่

แข่งขนั (Competitive differentiation)  

*วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการของเขา

ดา้นร่างกายและดา้นจิตวทิยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือคือ (1) ปัจจยั

ภายในหรือปัจจยัทางจิตวทิยา (2) ปัจจยัทางสังคม และวฒันธรรม (3) ปัจจยัเฉพาะบุคคล  

*บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย (1) ผู้

ริเร่ิม (2) ผูมี้อิทธิพล (3) ผูต้ดัสินใจซ้ือ (4) ผูซ้ื้อ (5) ผูใ้ช ้ 

*โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใด

ของเดือน ช่วงเวลาใดของวนั โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนัส าคญัต่าง ๆ   
*ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ เช่น หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์

เก็ต ร้านขายของช า บางล าพ ูพาหุรัด สยามสแควร์ ฯลฯ  

*ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operation) ประกอบดว้ย (1) การรับรู้ปัญหา (2) การคน้หา

ขอ้มูล (3) การประเมินทางเลือก (4) ตดัสินใจซ้ือ (5) ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ  

 

กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง  

*กลยทุธ์การตลาด (4Ps) ประกอบดว้ยกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมและสามารถสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้ 

*กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product strategies) ประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑห์ลกั (2) รูปลกัษณ์

ผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่ การบรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ รูปแบบบริการ คุณภาพ ลกัษณะนวตักรรม (3) 

ผลิตภณัฑค์วบ (4) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (5) ศกัยภาพผลิตภณัฑค์วามแตกต่างทางการแข่งขนั 

(Competitive differentiation) ประกอบดว้ยความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์ บริการ พนกังาน และ

ภาพลกัษณ์  
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*กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ (1) กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product strategies) (2) กลยทุธ์การ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion strategies) ประกอบดว้ย กลยทุธ์การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังาน

ขาย การส่งเสริมการขาย การใหข้่าว การประชาสัมพนัธ์ (3) กลยทุธ์ดา้นราคา (Price strategies) (4) 

กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution channel strategies)  

*กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ กลยทุธ์การโฆษณา และ (หรือ) กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 

(Advertising and promotion strategies) โดยใชก้ลุ่มอิทธิพล  

*กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion strategies) เช่น ท าการ

ส่งเสริมการตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ  

*กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution channal strategies) บริษทัน าผลิตภณัฑสู่์

ตลาดเป้าหมายโดยพิจารณาวา่จะผา่นคนกลางอยา่งไร  

*กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือกลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion strategies) ประกอบดว้ยการ

โฆษณาการขายโดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย การใหข้่าว และการประชาสัมพนัธ์ 

การตลาดทางตรง เช่น พนกังานขายจะก าหนดวตัถุประสงคใ์นการขายให้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือ  

 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค  

              โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้

เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าใหเ้กิดความ

ตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer's black box) ซ่ึงเปรียบเสมือน

กล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจาก

ลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ แลว้จะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer's response) หรือ การตดัสินใจของ

ผูซ้ื้อ (Buyer's purchase decison) ดงัรูปท่ี 6.2   

              จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยูท่ี่มีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กิดความตอ้งการก่อน แลว้ท าใหเ้กิด

การตอบสนอง (Response) ดงันั้นโมเดลน้ีจึงอาจเรียกวา่ S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี

ดงัน้ี  

              1.  ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย (Inside stimulus) 

และส่ิงกระตุน้จากภายนอก (Outside stimulus) นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้
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ภายนอก เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์ ส่ิงกระตุน้ถือวา่เป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการซ้ือ

สินคา้ (Buying motive) ซ่ึงอาจใชเ้หตุจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล และใชเ้หตุจูงใจใหซ้ื้อดา้นจิตวทิยา 

(อารมณ์) ก็ได ้ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ  

                  1.1  ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาด

สามารถควบคุมและตอ้งจดัใหมี้ข้ึน เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing mix) ประกอบดว้ย  

                       (1)  ส่ิงกระตุ้นด้านผลติภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภณัฑใ์หส้วยงามเพื่อ

กระตุน้ความตอ้งการ  

                       (2)  ส่ิงกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินคา้ใหเ้หมาะสมกบั

ผลิตภณัฑ ์โดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย  

                       (3)  ส่ิงกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจ าหน่าย (Distribution หรือ place) เช่น จดั

จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึงเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภคถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ  

                       (4)  ส่ิงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอ 

การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคล

ทัว่ไปเหล่าน้ี ถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ  

                  1.2  ส่ิงกระตุ้นอืน่ ๆ (Other stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีอยู่

ภายนอกองคก์าร ซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี ไดแ้ก่  

                       (1)  ส่ิงกระตุ้นทางเศรษฐกจิ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายไดข้องผูบ้ริโภค

เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล  

                       (2)  ส่ิงกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยใีหม่ดา้นฝาก-ถอน

เงินอตัโนมติัสามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้ชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน  

                       (3)  ส่ิงกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เช่น กฎหมายเพิ่มหรือ

ลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ  

                       (4)  ส่ิงกระตุ้นทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน

เทศกาลต่าง ๆ จะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น  

              2.  กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer's black box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ

ท่ีเปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้ จึงตอ้งพยายามคน้หา
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ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ และ

กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ  

                  2.1  ลกัษณะของผู้ซ้ือ (Buyer characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจยัต่าง 

ๆ คือปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา ซ่ึงรายละเอียด

ในแต่ละลกัษณะจะกล่าวถึงในหวัขอ้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

                  2.2  กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้ซ้ือ (Buyer decision process) ประกอบดว้ยขั้นตอน 

คือ การรับรู้ ความตอ้งการ (ปัญหา) การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละกระบวนการจะกล่าวถึงในหวัขอ้กระบวนการ

ตดัสินใจของผูซ้ื้อ  

              3.  การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer's Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหรือผู ้

ซ้ือ (Buyer's purchase decisions) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี  

                  3.1  การเลอืกผลิตภัณฑ์ (Product choice) ตวัอยา่ง การเลือกผลิตภณัฑอ์าหารเชา้ มี

ทางเลือกคือ นมสดกล่อง บะหม่ีส าเร็จรูป ขนมปัง  

                  3.2  การเลอืกตราสินค้า (Brand choice) ตวัอยา่ง ถา้ผูบ้ริโภคเลือกนมสดกล่อง จะเลือก

ยีห่อ้โฟร์โมสต ์มะลิ ฯลฯ  

                  3.3  การเลือกผู้ขาย (Dealer choice) ตวัอยา่ง ผูบ้ริโภคจะเลือกจากหา้งสรรพสินคา้ใด

หรือร้านคา้ใกลบ้า้นร้านใด  

                  3.4  การเลอืกเวลาในการซ้ือ (Purchase timing) ตวัอยา่ง ผูบ้ริโภคจะเลือกเวลา เช่า 

กลางวนั หรือเยน็ ในการซ้ือนมสดกล่อง  

                  3.5  การเลอืกปริมาณการซ้ือ (Purchase amount) ตวัอยา่ง ผูบ้ริโภคจะเลือกวา่จะซ้ือ

หน่ึงกล่อง คร่ึงโหล หรือหน่ึงโหล  

 

ปัจจัยส าคัญ (ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก) ทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค  

              การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคทางดา้นต่าง ๆ และเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดใหเ้หมาะสม เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิง

กระตุน้ทางการตลาดหรือส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อซ่ึงเปรียบเสมือน

กล่องด าท่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ งานของผูข้ายและนกัการตลาดก็คือ คน้หาวา่ลกัษณะของผู ้
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ซ้ือและความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพลส่ิงใดบา้ง การศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมี

ประโยชน์ส าหรับนกัการตลาดคือ ทราบความตอ้งการและลกัษณะของลูกคา้ เพือ่ท่ีจะจดัส่วน

ประสมทางการตลาดต่าง ๆ กระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายไดถู้กตอ้ง  

              ลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล 

และปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

              1.  ปัจจัยด้านวฒันธรรม (Cultural factor) เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดย

เป็นท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึงโดยเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม

หน่ึง (Stanton and Futrell. 1987 : 664) ค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสังคม และ

ก าหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึงจากสังคมอ่ืน วฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนดความตอ้งการและ

พฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งค านึงถึงความเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม และน าลกัษณะ

การเปล่ียนแปลงเหล่านั้นไปใชก้ าหนดโปรแกรมการตลาด ตวัอยา่ง การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมใน

สังคมไทย (1) สตรีมีบทบาทในสังคม เช่น บทบทบาททางการเมืองและท างานมากข้ึน และมีอ านาจ

ทางเศรษฐกิจมากข้ึน (2) มนุษยค์  านึงถึงคุณภาพชีวติ (3) บุคคลมีความห่วงใยในสุขภาพของตนเอง 

(4) มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั (5) ทศันคติต่อเร่ืองเพศเปล่ียนแปลง (6) บุคคลตอ้งการ

ความสะดวกสบายมากข้ึน (7) บุคคลตอ้งการความเพลิดเพลินและพกัผอ่นเน่ืองจากการท างานหนกั 

ในปัจจยัดา้นวฒันธรรมน้ีนกัการตลาดตอ้งศึกษาถึงค่านิยมในวฒันธรรม (Cultural value) ซ่ึง

หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในสังคมประกอบดว้ย (1) ค่านิยมของบุคคลท่ีมีต่อสังคม 

(People's views of themselves) (2) ค่านิยมของบุคคลท่ีมีต่อสังคมอ่ืน (People's views of others) (3) 

ค่านิยมของบุคคลท่ีมีต่อองคก์าร (People's views of organization) (4) ค่านิยมของบุคคลต่อสังคม 

(People's views of society) (5) ค่านิยมของบุคคลต่อธรรมชาติ (People's views of nature) (6) 

ค่านิยมของบุคคลต่อมวลมนุษยชาติ (People's views universe) นกัการตลาดตอ้งศึกษาค่านิยมใน

วฒันธรรมต่าง ๆ แลว้ก าหนดกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมในวฒันธรรม กลยทุธ์ท่ี

น าไปใชม้าก ก็คือกลยทุธ์การโฆษณา  

              วฒันธรรมแบ่งออกเป็นวฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมยอ่ย และขั้นของสังคมโดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

                  1.1  วฒันธรรมพืน้ฐาน (Culutre) เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่น ลกัษณะ

นิสัยของคนไทยซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ท าใหมี้ลกัษณะพฤติกรรมท่ี
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คลา้ยคลึงกนั รูปท่ี 6.3 แสดงการโฆษณา ซ่ึงค านึงถึงค่านิยมในวฒันธรรมไทยของการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย  

                  1.2  วฒันธรรมกลุ่มย่อย (Subculutre) หมายถึง วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนัซ่ึงมีอยูภ่ายในสังคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซอ้น วฒันธรรมยอ่ยเกิด

จากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์ลกัษณะวฒันธรรมยอ่ยประกอบดว้ย  

                       (1)  กลุ่มเช้ือชาติ (Nationality groups) เช้ือชาติต่าง ๆ ไดแ้ก่ ไทย จีน องักฤษ อเมริกนั 

แต่ละเช้ือชาติมีการบริโภคสินคา้ท่ีแตกต่างกนั  

                       (2)  กลุ่มศาสนา (Religious groups) กลุ่มศาสนาต่าง ๆ ไดแ้ก่ ชาวพุทธ ชาวคริสต ์

ชาวอิสลาม ฯลฯ แต่ละกลุ่มมีประเพณีและขอ้หา้มท่ีแตกต่างกนัจึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ

บริโภค  

                       (3)  กลุ่มสีผวิ (Recial groups) กลุ่มสีผวิต่าง ๆ เช่น ผวิด า ผวิขาว ผิวเหลือง แต่ละ

กลุ่มจะมีค่านิยมในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ท าให้เกิดทศันคติท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

                       (4)  พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical areas) หรือทอ้งถ่ิน (Region) พื้นท่ีทาง

ภูมิศาสตร์ ท าให้เกิดลกัษณะการด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกนัและมีอิทธิพลต่อการบริโภคท่ีแตกต่างกนั

ดว้ย  

                       (5)  กลุ่มอาชีพ (Occupational) เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน กลุ่มพนกังาน 

กลุ่มนกัธุรกิจและเจา้ของกิจการ กลุ่มวชิาชีพอ่ืน ๆ เช่น แพทย ์นกักฎหมาย ครู  

                       (6)  กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุ(Age) เช่น ทารก เด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่วยัท างาน และผูสู้งอาย ุ 

                       (7)  กลุ่มยอ่ยดา้นเพศ (Sex) ไดแ้ก่ เพศหญิงและชาย  

                  1.3  ช้ันของสังคม (Social class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดบั

ฐานะท่ีแตกต่างกนั โดยท่ีสมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะอยา่งเดียวกนัและสมาชิกในชั้น

สังคมท่ีแตกต่างกนัจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั การแบ่งชั้นทางสังคมโดยทัว่ไปถือเกณฑร์ายได ้

ทรัพยสิ์น หรืออาชีพ ชั้นทางสังคมเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

แต่ละชั้นสังคมจะมีลกัษณะค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยา่ง นกัการตลาดตอ้งศึกษา

ชั้นสังคมเพื่อเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย ก าหนดต าแหน่ง

ผลิตภณัฑแ์ละศึกษาความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย รวมทั้งจดัส่วนประสมการตลาดใหส้ามารถ

สนองความตอ้งการของแต่ละชั้นสังคมไดถู้กตอ้ง ชั้นสังคมแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได ้ 3 ระดบั และ
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แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยได ้ 6 ระดบั ลกัษณะท่ีส าคญัของชั้นสังคมมีดงัน้ี (1) บุคคลภายในชั้นสังคม

เดียวกนัมีแนวโนม้จะประพฤติเหมือนกนัและบริโภคคลา้ยคลึงกนั (2) บุคคลจะถูกจดัล าดบัสูงหรือ

ต ่าตามต าแหน่งท่ียอมรับในสังคมนั้น (3) ชั้นของสังคมแบ่งตามอาชีพ รายได ้ ฐานะ ตระกลู 

ต าแหน่งหนา้ท่ีหรือบุคลิกลกัษณะ (4) ชั้นสังคมเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองและบุคคลสามารถ

เปล่ียนชั้นของสังคมใหสู้งข้ึนหรือต ่าลงได ้ลกัษณะชั้นของสังคมแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได ้3 ระดบั 

และเป็นกลุ่มยอ่ยได ้6 ระดบั ดงัรูปท่ี 6.4  

              1.  ระดับสูง (Upper class) แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยได ้2 กลุ่ม คือ  

                  1.1  ระดับสูงอย่างสูง (Upper-upper class) ไดแ้ก่ ผูดี้เก่าและไดรั้บมรดกจ านวนมาก 

เน่ืองจากกลุ่มน้ีมีอ านาจซ้ือพอเพียง สินคา้ท่ีมีเป้าหมายท่ีกลุ่ม ไดแ้ก่ สินคา้ฟุ่มเฟือย เช่น เพชร 

รถยนตร์าคาแพง บา้นราคาแพง  

                  1.2  ระดับสูงอย่างต ่า (Lower-upper class) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูง เศรษฐี สินคา้ท่ีมี

เป้าหมายท่ีกลุ่มน้ีจะคลา้ยคลึงกบัขอ้ 1.1 กลุ่มน้ีจะมีความตอ้งการดา้นการยกยอ่งมากกวา่กลุ่ม 1.1  

              2.  ระดับกลาง (Middle class) แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยได ้2 กลุ่ม คือ  

                  2.1  ระดับกลางอย่างสูง (Upper-middle class) ไดแ้ก่ ผูท่ี้ไดรั้บความ าสเร็จทางอาชีพ

พอสมควร สินคา้ท่ีมีเป้าหมายท่ีกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ บา้น เส้ือผา้ รถยนตท่ี์ประหยดัน ้ามนั เฟอร์นิเจอร์ และ

ของใชใ้นครัวเรือน กลุ่มน้ีมีความตอ้งการดา้นการยกยอ่งสูงมาก  

                  2.2  ระดับกลางอย่างต ่า (Lower-middle class) ไดแ้ก่ พนกังานระดบัปฏิบติังานและ

ขา้ราชการระดบัปฏิบติังาน สินคา้ท่ีมีเป้าหมายท่ีกลุ่มน้ีเป็นสินคา้ราคาปานกลาง เช่น สินคา้ท่ีใชใ้น

ชีวติประจ าวนั  

 

              3.  ระดับต ่า (Lower class) แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยได ้2 กลุ่มคือ  

                  3.1  ระดับต ่าอย่างสูง (Upper-lower class) ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานและมีทกัษะ

พอสมควร สินคา้ท่ีมีเป้าหมายท่ีกลุ่มน้ีไดแ้ก่ สินคา้จ าเป็นแก่การครองชีพและราคาประหยดั  

                  3.2  ระดับต ่าอย่างต ่า (Lower-lower class) ไดแ้ก่ กรรมกรท่ีมีรายไดต้ ่า สินคา้ท่ีมี

เป้าหมายท่ีกลุ่มน้ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัขอ้ 3.1  

              นกัการตลาดพบวา่ชั้นของสังคมมีประโยชน์มากส าหรับการแบ่งส่วนตลาดสินคา้ การ

ก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ การโฆษณา การใหบ้ริการ และกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ แต่ละ
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ชั้นของสังคมจะแสดงความแตกต่างกนัในดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ และการบริโภค

ผลิตภณัฑ ์ 

              2.  ปัจจัยด้านสังคม (Social factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั และมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสังคมประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะ

ของผูซ้ื้อ  

                  2.1  กลุ่มอ้างองิ (Reference groups) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย กลุ่มน้ีจะมี

อิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง กลุ่มอา้งอิงแบ่งออกเป็น 2 

ระดบัคือ  

                       (1)  กลุ่มปฐมภูมิ (Primary groups) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น  

                       (2)  กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary groups) ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อนร่วม

อาชีพและร่วมสถาบนั บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม  

                  กลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางดา้นการเลือกพฤติกรรมและการด ารงชีวติ 

รวมทั้งทศันคติและแนวความคิดของบุคคลเน่ืองจากบุคคลตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม จึงตอ้ง

ปฏิบติัตาม และยอมรับความคิดเห็นต่างจากกลุ่มอิทธิพล นกัการตลาดควรทราบวา่กลุ่มอา้งอิงท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคอยา่งไร เช่น การเผยแพร่ศาสนาคริสตแ์ก่กลุ่มวยัรุ่น จะใช้

นกัร้องชั้นน าของไทยท่ีวยัรุ่นโปรดปรานร้องเพลงเผยแพร่ศาสนา  

                  2.2  ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวา่มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ ความ

คิดเห็นและค่านิยมของบุคคล ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว การขายสินคา้

อุปโภคจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุ่น หรือยโุรป  ซ่ึงจะมี

ลกัษณะแตกต่างกนั  

                  2.3  บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น 

ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องคก์าร และสถาบนัต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัใน

แต่ละกลุ่ม เช่น ในการเสนอขายวดีิโอของครอบครัวหน่ึงจะตอ้งวิเคราะห์วา่ใครมีบทบาทเป็นผูคิ้ด

ริเร่ิม ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูมี้อิทธิพล ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้ 

              3.  ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ

ส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ อาย ุ ขั้นตอนวฏัจกัรชีวติครอบครัว อาชีพ โอกาสทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวติ บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล ดงัน้ี  
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                  3.1  อายุ (Age) อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต่์างกนั การแบ่งกลุ่ม

บริโภคตามอาย ุประกอบดว้ย ต ่ากวา่ 6 ปี, 6-11 ปี, 12-19 ปี, 20-34 ปี, 35-49 ปี, 50-64 ปี, และ 65 ปี

ข้ึนไป เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผอ่น

หยอ่นใจ  

3.2  วงจรชีวติครอบครัว (Family life cycle stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคลในลกัษณะ

ของการมีครอบครัว การด ารงชีวติในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติ 

และค่านิยมของบุคคลท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั วฏั

จกัรชีวติครอบครัวประกอบดว้ยขั้นตอน แต่ละขั้นตอนจะมีลกัษณะการบริโภคแตกต่างกนั  

รูปท่ี 6.5 แสดงวงจรชีวิตครอบครัวและพฤติกรรมการซ้ือ  

ขั้นที ่1  เป็นโสดและอยูใ่นวยัหนุ่มสาว (Bachelor stage : young, single people not living 

at home) มกัจะซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคส่วนตวั สนใจดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจ เส้ือผา้ 

เคร่ืองส าอาง  

ขั้นที ่2  คู่สมรสใหม่ : ยงัหนุ่มและไม่มีบุตร (Newly married couples : young, no children) 

มกัจะซ้ือสินคา้ถาวร เช่น รถยนต ์ตูเ้ยน็ เตาไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ท่ีจ  าเป็น  

ขั้นที ่3   ครอบครัวท่ีมีบุตรขั้นท่ี 1 : บุตรคนเล็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ขวบ (Full nest I : youngest 

child under six) มกัจะซ้ือสินคา้ถาวรท่ีใชใ้นบา้น เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองดูดฝุ่ น และยงั

ซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับเด็ก เช่น อาหารเด็ก ยา เส้ือผา้ และของเด็กเล่น รวมทั้งจะมีความสนใจใน

ผลิตภณัฑใ์หม่เป็นพิเศษ  

ขั้นที ่4  ครอบครัวท่ีมีบุตรขั้นท่ี 2 : บุตรคนเล็กอายหุกขวบหรือมากกวา่หกขวบ (Full nest 

II : youngest child six or over) มีฐานะการเงินดีข้ึน ภรรยาอาจจะท างานดว้ยเพราะบุตรเขา้โรงเรียน

แลว้ สินคา้ท่ีบริโภคเช่น อาหาร เส้ือผา้ เคร่ืองเขียน แบบเรียน และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจส าหรับ

บุตร  

ขั้นที ่5  ครอบครัวท่ีมีบุตรขั้นท่ี 3 : บิดามารดาอายมุากและมีบุตรโตแลว้ แต่ยงัไม่แต่งงาน 

(Full nest III : older married couples with dependent children) มีฐานะการเงินดีสามารถซ้ือสินคา้

ถาวรและเฟอร์นิเจอร์มาแทนของเก่า ผลิตภณัฑท่ี์บริโภคอาจจะเป็นรถยนต ์ บริการของทนัตแพทย ์

การพกัผอ่น และการท่องเท่ียวท่ีหรูหรา บา้นขนาดใหญ่กวา่เดิม  
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ขั้นที่ 6  ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวขั้นท่ี 1 : บิดามารดาอายมุากมีบุตรแยกครอบครัว

และหวัหนา้ครอบครัวยงัท างานอยู ่ (Empty nest I : older married couples, no children living with 

them, head of household in labor force) มีฐานะการเงินดี อาจตอ้งยา้ยไปอยูอ่พาร์ทเมน้ท ์ ชอบ

เดินทางเพื่อพกัผอ่น บริจาคทรัพยสิ์นบ ารุงศาสนาและช่วยเหลือสังคม  

ขั้นที ่7  ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวขั้นท่ี 2 : ครอบครัวท่ีบิดามารดาอายมุาก บุตรแยก

ครอบครัวและหวัหนา้เกษียณแลว้ (Empty nest II : older married. No children living at home, head 

of household retired) กลุ่มน้ีรายไดล้ดลงอาศยัอยูใ่นบา้นจะซ้ือยารักษาโรค และผลิตภณัฑส์ าหรับ

ผูสู้งอาย ุ  

ขั้นที่ 8  คนท่ีอยูค่นเดียวเน่ืองจากฝ่ายหน่ึงตายหรือหยา่ขาดจากกนัและท างานอยู ่ (Solitary 

survivors, in labor force) กลุ่มน้ีรายไดย้งัคงมีอยูจ่ะพอใจการท่องเท่ียว  

ขั้นที ่ 9  คนท่ีอยูค่นเดียวเน่ืองจากฝ่ายหน่ึงตายหรือหยา่ขาดจากกนัและออกจากงานแลว้ 

(Solitary survivors, retired) กลุ่มน้ีรายไดน้อ้ยและค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นค่ารักษาพยาบาล  

                  3.3  อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ

ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น ขา้ราชการจะซ้ือชุดท างานและสินคา้จ าเป็น ประธาน

กรรมการบริษทัและภรรยาจะซ้ือเส้ือผา้ราคาสูง หรือตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงนกัการตลาดจะศึกษาวา่

ผลิตภณัฑข์องบริษทั มีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ เพื่อท่ีจะจดักิจกรรมทางตลาดใหส้นองความ

ตอ้งการให้เหมาะสม  

                  3.4  โอกาสทางเศรษฐกจิ (Economic circumstances) หรือ รายได้ (Income) โอกาส

ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ี

ประกอบดว้ย รายได ้การออมทรัพยอ์  านาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน นกัการตลาดตอ้ง

สนใจในแนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคล การออมและอตัราดอกเบ้ีย ถา้ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าคนมี

รายไดต้ ่า กิจการตอ้งปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑ ์ การจดัจ าหน่าย การตั้งราคาลดการผลิตและสินคา้คง

คลงั และวธีิการต่าง ๆ เพื่อป้องกนัการขาดแคลนเงินหมุนเวยีน   

                  3.5  การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑมี์คุณภาพดี

มากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า  

                  3.6  ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด ารงชีวติ (Lifestyle) ค่านิยมหรือคุณค่า 

(Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหมายถึง
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อตัราส่วนของผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อราคาสินคา้ ส่วนรูปแบบการด ารงชีวติ (Lifestyle) หมายถึง 

รูปแบบของการด ารงชีวิตในโลกมนุษย ์โดยแสดงออกในรูปของ (1) กิจกรรม (Activities) (2) ความ

สนใจ (Interests) (3) ความคิดเห็น (Opinions) หรือ AIOs ดงัตารางท่ี 6.2  

              รูปแบบการด ารงชีวิตข้ึนกบัวฒันธรรม ชั้นของสังคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล 

นกัการตลาดเช่ือวา่การเลือกผลิตภณัฑข์องบุคคลข้ึนอยูก่บัค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวติ 

ตวัอยา่ง รูปแบบการด ารงชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคสินคา้ ส าหรับผูท่ี้ชอบเท่ียวกลางคืน หรือผู ้

ท่ีชอบอยูบ่า้นจะแตกต่างกนั  

              ค่านิยมอาจจะจดัประเภทตามลกัษณะของค่านิยมเป็น 2 กลุ่ม คือ ค่านิยมในจุดหมาย

ปลายทางของชีวติ (Terminal values) และค่านิยมเก่ียวกบัเคร่ืองมือช่วยใหเ้กิดพฤติกรรม 

(Instrumental values)  

              การจดัประเภทค่านิยมอาจจะถือเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวติซ่ึงใชค้  ายอ่วา่ VALs ซ่ึงมาจาก

ค าวา่ Value And Lifestyles โดยมีการจดักลุ่มต่าง ๆ เป็น 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคท่ีต่างกนั ดงัรูปท่ี 6.6 แสดงส่วนตลาดของค่านิยมในวฒันธรรมตามรูปแบบการด ารงชีวติ 

(VALs)  

              (1)  กลุ่มทีช่อบเข้าสังคม (Actualizers) เป็นกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต 

กระตือรือร้น โกห้รู มีต าแหน่งหนา้ท่ีสูง ตอ้งการยกยอ่ง และมีฐานะการเงินดี กลุ่มน้ีจะสนใจใน

การพฒันา การส ารวจและการแสดงออกของตนเองดว้ยวธีิการต่าง ๆ ตอ้งการการเปล่ียนแปลง 

ตอ้งการภาพพจน์ท่ีดีโดยการแสดงออกในรูปของรสนิยม ความเป็นอิสระและลกัษณะต่าง ๆ กลุ่มน้ี

มกัจะเป็นผูน้ าในหน่วยธุรกิจและรัฐบาล ตอ้งการการเปล่ียนแปลง มีความสนใจกบัปัญหาดา้น

สังคม และเปิดรับต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ ๆ เป็นคนท่ีมีฐานะการเงินดี ตอ้งการคุณภาพชีวติท่ีดี  

              (2)  ผู้ทีต้่องการประสบความส าเร็จ (Fulfill) และผู้ทีย่ดึถือหลกัการ (Believer) เป็นกลุ่มท่ี

ยดึถือหลกัการ (Principle oriented) กลุ่มท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จจะเป็นกลุ่มท่ีมีอายปุานกลาง

ข้ึนไป พอใจความสะดวกสบาย เป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ เป็นบุคคลท่ีมีการศึกษาสูง และเป็นระดบัมือ

อาชีพ เขา้ใจโลกและเหตุการณ์ส าคญัเป็นอยา่งดี มีความต่ืนตวัท่ีจะแสวงหาความรู้อยา่งกวา้งขวาง 

สนใจกิจกรรมพกัผอ่น สนใจกบัอาชีพครอบครัวและการด ารงชีวิต การใชเ้วลาวา่ง มีความตอ้งการ

สถานภาพทางสังคม ต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับและเปิดรับความคิดใหม่ ๆ รวมทั้งการ

เปล่ียนแปลงใหม ่ ๆ ของสังคม การตดัสินใจโดยการใชเ้หตุผล มีความสุขมุและเช่ือมัน่ในตนเอง 
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รายไดไ้ดจ้ากหลายทาง อาจจะประกอบดว้ย กลุ่มอนุรักษนิ์ยม กลุ่มท่ีมีความช านาญเฉพาะอยา่ง 

สนใจผลิตภณัฑซ่ึ์งมีคุณค่า คงทนถาวร และท าหนา้ท่ีมีประโยชน์  

              ผู้ทีย่ดึถือหลกัการ (Believer) เป็นพวกอนุรักษนิ์ยมยดึถือตามธรรมเนียมซ่ึงเคยปฏิบติักนั

มา เช่น การปฏิบติัต่อครอบครัว การไปวดั การปฏิบติัต่อชุมชน การเป็นคนดีของประเทศ ผูท่ี้ยดึถือ

จะแสดงลกัษณะดา้นศีลธรรมตามกฎเกณฑ์ ส่ิงท่ีเคยปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารต่าง ๆ ครอบครัว 

สังคม ศาสนา ท่ีเขาเก่ียวขอ้งอยู ่ กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอนุรักษนิ์ยม ชอบใชต้ราสินคา้ของ

ประเทศของตน การศึกษาและรายไดป้านกลางแต่เพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเขา  

              (3)  ผู้ทีม่ีความทะเยอทะยาน (Achievers) และผู้ทีม่ีความพยายา (Strivers) เป็นกลุ่มท่ี

ยดึถือสถานะในสังคม (Status oriented) ผูท่ี้มีความทะเยอทะยานจะประสบความส าเร็จในสาขา

วชิาชีพ และเป็นบุคคลท่ีมุ่งความส าคญัท่ีงานท่ีเขาชอบ โดยทัว่ ๆ ไปจะใชเ้วลาและพฤติกรรมใน

การควบคุมชีวติ ค่านิยมจะมีความสอดคลอ้งกนัทางดา้นความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์ 

ความมัน่คง มุ่งความส าคญัท่ีความเป็นส่วนตวั งาน และครอบครัวซ่ึงมีความรู้สึกเป็นหนา้ท่ี 

ตอ้งการรางวลัในรูปวสัดุและความภาคภูมิใจ ชีวติดา้นสังคมจะสะทอ้นถึงโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ครอบครัว วดั และการท างาน กลุ่มน้ีด าเนินชีวติตามธรรมเนียมท่ีคนส่วนใหญ่ปฏิบติั อนุรักษนิ์ยม

ดา้นการเมืองและเช่ือถืออ านาจ และรูปการท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับ

กลุ่มน้ี พอใจผลิตภณัฑท่ี์มีภาพลกัษณ์สูงท่ีช้ีถึงการยอมรับ การยกยอ่ง และยอมรับความส าเร็จของ

ผูใ้ช ้ 

              ผู้ทีม่ีความพยายาม (Strivers) ตอ้งการคน้หาการจูงใจและการยอมรับจากโลกภายนอกจะ

ด้ินรนเพื่อท่ีจะคน้หาความปลอดภยัในชีวติ สังคม ไม่แน่ใจตนเอง และมีฐานะดา้นเศรษฐกิจ 

(รายได)้ และสังคมค่อนขา้งต ่า มีความยดึถือความคิดและการยอมรับจากบุคคลอ่ืน รายไดห้รือเงิน

เป็นตวัช้ีความส าเร็จของกลุ่มน้ี กลุ่มน้ีจะตอ้งอาศยัแรงกระตุน้ ตอ้งการความทนัสมยั ความเป็น

เจา้ของ ส่ิงท่ีเขาตอ้งการมกัจะไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้ 

              (4)  ผู้ทีม่ีประสบการณ์ (Experiencers) และกลุ่มผู้ปฏิบัติการ (Makers) กลุ่มน้ีมุ่งท่ีการ

ปฏิบติั (Action oriented) กลุ่มน้ีมีอายนุอ้ย มีความกระปร้ีกระเปร่า กระตือรือร้นและมีแรงกระตุน้ 

ตอ้งการความต่ืนเตน้ ความแปลกใหม่ ความเส่ียง เร่ิมกระบวนการการก าหนดค่านิยมและรูปแบบ

ของพฤติกรรมในชีวติ เป็นคนกระตือรือร้นต่อส่ิงใหม่ ๆ ในขั้นน้ียงัไม่สนใจดา้นการเมือง กลุ่มน้ี

ตอ้งการอ านาจ ความภาคภูมิใจและความมัง่คัง่ ตอ้งการการออกก าลงักาย กีฬา การพกัผอ่น และ
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กิจกรรมดา้นสังคม ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ของกลุ่มน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัเส้ือผา้ อาหาร ภาพยนตร์ ดนตรี 

ฯลฯ  

              กลุ่มปฏิบัติการ (Makers) เป็นกลุ่มท่ีมีทกัษะและเป็นผูท้  างานในระดบัปฏิบติัการ อาศยัอยู่

ในครอบครัว ท างานท่ีใชฝี้มือและการปฏิบติัการ มีความสนใจนอ้ยกบัส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง มี

ประสบการณ์ในการท างาน เป็นผูท้  างานในอาชีพต่าง ๆ ไดแ้ก่ อาชีพก่อสร้าง การเล้ียงเด็ก งาน

ปฏิบติัการในส านกังาน เหล่าน้ีมีทกัษะ และมีรายไดพ้อท่ีจะเล้ียงชีพ สนในการเมืองนอ้ย สับสน

เก่ียวกบัความคิดใหม ่ ๆ เช่ือในรัฐบาและสหภาพแรงงาน ไม่สนใจในความเป็นเจา้ของในวสัดุ

ส่ิงของต่าง ๆ สินคา้ท่ีกลุ่มน้ีซ้ือมกัใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภค การปฏิบติังาน การท างาน เป็นตน้  

              (5)  กลุ่มทีต่่อสู้ดิน้รน (Strugglers) ชีวิตของกลุ่มน้ีตอ้งต่อสู้ด้ินรนโดยตอ้งค านึงถึงความ

ปลอดภยัและความมัน่คงของครอบครัว เพราะรายไดต้ ่า การศึกษานอ้ย ใชแ้รงงานในการท างาน 

มกัจะค านึงถึงความสามารถในการด ารงชีพ มีความจ าเป็นและความตอ้งการ แต่รายไดจ้  ากดั จึงไม่

สามารถแสดงความตอ้งการส่วนตวัท่ีเด่นชดั กลุ่มน้ีจึงเป็นผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือดว้ยความ

ระมดัระวงั การตดัสินใจซ้ือดว้ยเหตุผล และเป็นสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการครองชีพ  

              4.  ปัจจัยทางจิตวทิยา (Psychological factor) การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจาก

ปัจจยัดา้นจิตวทิยาซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใช้

สินคา้ ปัจจยัภายในประกอบดว้ย (1) การจูงใจ (2) การรับรู้ (3) การเรียนรู้ (4) ความเช่ือถือและ

ทศันคติ (5) บุคลิกภาพ (6) แนวความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

                  4.1  การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้ (Drive) ท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล ซ่ึง

กระตุน้ใหบุ้คคลปฏิบติั (Stanton and Futrell. 1987 : 649) การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจจะ

ถูกกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรม ชั้นทางสังคม หรือส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดใช้

เคร่ืองมือการตลาดเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ  

                  พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีแรงจูงใจ (Motive) ซ่ึงหมายถึง ความตอ้งการท่ีไดรั้บ

การกระตุน้จากภายในตวับุคคลท่ีตอ้งการแสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย (Stanton 

and Futrell. 1987 : 649) นกัการตลาดตอ้งศึกษาถึงแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายในตวัมนุษย ์ ซ่ึงถือวา่เป็น

ความตอ้งการของมนุษยอ์นัประกอบดว้ยความตอ้งการทางร่างกาย และความตอ้งการดา้นจิตวทิยา

ต่าง ๆ ความตอ้งการเหล่าน้ี ท าใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีจะหาสินคา้มาบ าบดัความตอ้งการของตน 

นกัจิตวทิยาไดเ้สนอทฤษฎีการจูงใจท่ีมีช่ือเสียงมาก คือทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์ 
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                  ทฤษฎกีารจูงใจของมาสโลว์ (Maslow's theory of motivation) ทฤษฎีการจูงใจของมาส

โลว ์ มีขอ้สมมติขั้นพื้นฐานดงัน้ี (1) มนุษยมี์ความตอ้งการหลายประการและเป็นความตอ้งการท่ีไม่

มีท่ีส้ินสุด (2) ความตอ้งการมีความส าคญัแตกต่างกนั มนุษยจึ์งสามารถจะล าดบัความส าคญัของ

ความตอ้งการได ้ (Hierarchy of needs) (3) บุคคลจะแสวงหาความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดหรือส าคญั

มากกวา่ก่อน (4) เม่ือบุคคลไดส่ิ้งท่ีตอ้งการบ าบดัความตอ้งการของตนแลว้ความจ าเป็นในส่ิงนั้นจะ

หมดไป (5) บุคคลจะเร่ิมสนใจในความตอ้งการส าคญัอยา่งอ่ืนต่อไป ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ไดจ้ดั

ประเภทความตอ้งการตามความส าคญัออกเป็น 5 ระดบัจากต ่าไปสูง ดงัรูปท่ี 6.7  

              (1)  ความต้องการของร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐานเพื่อความ

อยูร่อด เช่น อาหาร อากาศ น ้าด่ืม ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่มห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการยกยอ่ง และ

ความตอ้งการทางเพศ  

              (2)  ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ความ

ตอ้งการเพื่อความอยูร่อด ซ่ึงมนุษยต์อ้งการเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น ตอ้งการความ

มัน่คงในการท างาน ความตอ้งการไดรั้บความปกป้องคุม้ครอง ความตอ้งการความปลอดภยัจาก

อนัตรายต่าง ๆ เป็นตน้  

              (3)  ความต้องการด้านสังคม (Social needs) หรือความต้องการความรักและการยอมรับ 

(Love and belongingness need) เช่น ความตอ้งการทั้งในแง่ของการใหแ้ละการไดรั้บซ่ึงความรัก 

ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ความตอ้งการให้ไดรั้บการยอมรับ เป็นตน้ สินคา้ท่ีสามารถ

สนองความตอ้งการน้ี ไดแ้ก่ของขวญั ส.ค.ส. เคร่ืองแบบ ดอกกุหลาบ ฯลฯ  

              (4)  ความต้องการยกย่อง (Esteem needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั (Self-

esteem) ความนบัถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จากสังคม ตลอดจนเป็นความพยายามท่ีจะ

ใหมี้ความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบับุคคลอ่ืน เช่น ความตอ้งการใหไ้ดรั้บการเคารพนบัถือ ความส าเร็จ 

ความรู้ ศกัด์ิศรี ความสามารถ สถานะท่ีดีในสังคมและมีช่ือเสียงในสังคม สินคา้ท่ีสนองความ

ตอ้งการในดา้นน้ีไดแ้ก่ บา้นหรูหรา รถยนตร์าคาแพง แหวนเพชร เฟอร์นิเจอร์ราคาแพง ฯลฯ  

              (5)  ความต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวติ (Self-actualization needs) เป็นความ

ตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ซ่ึงถา้บุคคลใดสามารถบรรลุความตอ้งการในขั้นน้ีจะไดรั้บการยก

ยอ่งเป็นบุคคลพิเศษ เช่น ความตอ้งการท่ีเกิดจากความสามารถท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จ นกัร้อง
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หรือนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้ สินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการในขอ้น้ี ไดแ้ก่ ล็อตเตอร่ี 

ศลัยกรรมตกแต่ง เคร่ืองส าอาง ปริญญาบตัร ฯลฯ  

              นกัการตลาดจะตอ้งพยายามศึกษาถึงความตอ้งการในแต่ละขั้นตอนของมนุษย ์ บริษทั

พิจารณาวา่ผลิตภณัฑข์องบริษทัสามารถสนองความตอ้งการอะไรบา้ง แลว้ใชเ้คร่ืองมือการตลาด

ต่าง ๆ เพื่อจูงใจผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑข์องบริษทั  

              ทฤษฎกีารจูงใจของ Herzberg (Herzberg'Theory of Motivation) Frederick Herzberg 

ไดพ้ฒันาทฤษฎี 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของความพอใจ (Satisfaction) (2) 

ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของความไม่พอใจ (Dissatisfaction) ทฤษฎีน้ีน าไปใช ้ 2 กรณี คือ (1) ผูผ้ลิตหรือ

ผูข้ายจะตอ้งหลีกเล่ียงความไม่พึงพอใจของลูกคา้ (2) ผูผ้ลิตหรือผูข้ายจะตอ้งค านึงถึงความแตกต่าง

ท่ีส าคญั เพื่อสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้  

              4.2  การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บการเลือกสรร จดัระเบียบ 

และตีความหมายขอ้มูลเพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการความเขา้ใจ 

(การเปิดรับ) ของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู ่ จากความหมายน้ีจะเห็นวา่การรับรู้เป็น

กระบวนการของแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความตอ้งการ

และอารมณื นอกจากน้ียงัมีปัจจยัภายนอก คือ ส่ิงกระตุน้ การรับรู้จะพิจารณาเป็นกระบวนการ

กลัน่กรอง การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การไดเ้ห็น ไดก้ล่ิน ไดย้นิ 

ไดร้สชาติ และไดรู้้สึก ขั้นตอนการรับรู้มี 4 ขั้นตอน ดงัรูปท่ี 6.8 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

                  (1)  การเปิดรับข้อมูลทีไ่ด้เลอืกสรร (Selective explosure) เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเปิด

โอกาสใหข้อ้มูลเขา้มาสู่ตวัเองตวัอยา่งผูช้มโทรทศัน์อาจจะเลือกเปล่ียนช่องหรือออกจากหอ้งเม่ือ

ข่าวสารหรือโฆษณานั้นไม่น่าสนใจ หรือชมโฆษณาถา้โฆษณานั้นน่าสนใจ  

                  (2)  การตั้งรับข้อมูลทีไ่ด้เลอืกสรร (Selective attention) เกิดข้ึนเม่ือผบูริโภคเลือกท่ีจะ

ตั้งใจรับส่ิงกระตุน้อยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความตั้งใจรับขอ้มูล นกัการตลาด

จะตอ้งใหค้วามพยายามท่ีจะสร้างงานการตลาดใหมี้ลกัษณะเด่นเพื่อท าใหเ้กิดการตั้งใจรับข่าวสาร

อยา่งต่อเน่ือง  

                  (3)  ความเข้าใจในข้อมูลทีไ่ด้เลอืกสรร (Selective comprehension) แมผู้บ้ริโภคจะตั้งใจ

รับข่าวสารการตลาด แต่ไม่ไดห้มายความวา่ข่าวสารนั้นถูกตีความไปในทางท่ีถูกตอ้ง ในขั้นน้ีจึง
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เป็นการตีความหมายขอ้มูลท่ีรับเขา้มาวา่มีความเขา้ใจตามท่ีนกัการตลาดก าหนดไวห้รือไม่ ถา้เขา้ใจ

ก็จะน าไปสู่ขั้นต่อไป การตีความข้ึนอยูก่บัทศันคติ ความเช่ือถือ และประสบการณ์  

                  (4)  การเกบ็รักษาข้อมูลทีไ่ด้เลอืกสรร (Selective retention) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภค

จดจ าขอ้มูลบางส่วนท่ีเขาไดเ้ห็น ไดอ่้าน หรือไดย้นิ หลงัจากเกิดการเปิดรับและเกิดความเขา้ใจแลว้ 

นกัการตลาดตอ้งพยายามสร้างใหข้อ้มูลอยูใ่นความทรงจ าของผูบ้ริโภค ซ่ึงความจ าของผูบ้ริโภคจะ

ท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ  

              4.3  การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม และ (หรือ) ความโนม้

เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิง

กระตุน้ (Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซ่ึงก็คือทฤษฎี ส่ิงกระตุน้-การตอบสนอง 

[Stimulus-Response (SR) theory] นกัการตลาดไดป้ระยกุตใ์ชท้ฤษฎีน้ีดว้ยการโฆษณาซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก

หรือจดัการส่งเสริมการขาย (ถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้) เพื่อท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือและใชสิ้นคา้เป็น

ประจ า (เป็นการตอบสนอง) การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอยา่ง เช่น ทศันคติ ความเช่ือถือ และ

ประสบการณ์ในอดีต อยา่งไรก็ตามส่ิงกระตุน้นั้นจะมีอิทธิพลท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้อ้งมีคุณค่า

ในสายตาลูกคา้ตวัอยา่งการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปการแจกของตวัอยา่งจะมีอิทธิพล ท า

ใหเ้กิดการเรียนรู้คือ การทดลองใชไ้ดดี้กวา่การจดักิจกรรมการแถม เพราะการแถมนั้นลูกคา้ตอ้งเสีย

เงินเพื่อซ้ือสินคา้ ถา้ลูกคา้ไม่ซ้ือสินคา้ก็จะไม่เกิดการทดลองใชสิ้นคา้ท่ีแถม  

              4.4  ความเช่ือถือ (Beliefs) เป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมา

จากประสบการณ์ในอดีต เช่น เอสโซ่สร้างให้เกิดความเช่ือถือวา่น ้ามนัเอสโซ่มีพลงัสูง โดยใช้

สโลแกนวา่จบัเสือใส่ถงัพลงัสูง เป๊ปซ่ีสร้างใหเ้กิดความเช่ือถือวา่เป็นรสชาติของคนรุ่นใหม่ น ้ามนั

ไร้สารตะกัว่ในช่วงแรกผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือถือวา่การใชน้ ้ามนัไร้สารตะกัว่มีปัญหากบัเคร่ืองยนตื 

ซ่ึงเป็นความเช่ือในดา้นลบท่ีนกัการตลาดตอ้งรณรงคเ์พื่อแกไ้ขความเช่ือถือท่ีผดิพลาด  

              4.5  ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล 

ความรู้สึกดา้นอารมณ์และแนวโนม้การปฏิบติัท่ีมีผลต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Kotler. 1997 : 

188) หรือหมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Stanton and Futrell. 1987 : 126) 

ทศันคติเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือ ในขณะเดียวกนัความเช่ือก็มีอิทธิพลต่อทศันคติ จาก

การศึกษาพบวา่ทศันคติของผูบ้ริโภคกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จะมีความสัมพนัธ์กนั นกัการตลาด

จึงตอ้งศึกษาวา่ทศันคตินั้นเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไรและเปล่ียนแปลงอยา่งไร การเกิดของทศันคตินั้น
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เกิดจากขอ้มูลท่ีแต่ละคนไดรั้บ กล่าวคือ เกิดจากประสบการณ์ท่ีเรียนรู้ในอดีตเก่ียวกบัสินคา้ หรือ

ความนึกคิดของบุคคล และเกิดจากความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกลุ่มอา้งอิง เช่น พอ่ แม่ เพื่อน บุคคลชั้นน า

ในสังคม เป็นตน้ ถา้นกัการตลาดตอ้งการใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้ของเขา นกัการตลาดมีทางเลือกคือ 

(1) สร้างทศันคติของผูบ้ริโภคใหส้อดคลอ้งกบัสินคา้ของธุรกิจ (2) พิจารณาวา่ทศันคติของผูบ้ริโภค

เป็นอยา่งไร แลว้จึงพฒันาสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัทศันคติของผูบ้ริโภค โดยทัว่ไปการพฒันาสินคา้

ใหส้อดคลอ้งกบัทศันคติท าไดง่้ายกวา่การเปล่ียนแปลงทศันคติของผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการใน

สินคา้ เพราะตอ้งใชเ้วลานานและใชเ้คร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารจึงจะสามารถเปล่ียนแปลง

ทศันคติของบุคคลได ้นกัการตลาดตอ้งยึดหลกัองคป์ระกอบของการเกิดทศันคติ ซ่ึงมี 3 ส่วน ดงัรูป

ท่ี 6.9 แสดงการโฆษณาวทิยติุดตามตวัของ WORLDPAGE ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของการ

เกิดทศันคติ 3 ประการ (Tricomponent of attitude)  

              4.6  บุคลกิภาพ (Personality) และทฤษฎฟีรอยด์ (Freud theory) หมายถึง ลกัษณะดา้น

จิตวทิยาท่ีแตกต่างกนัของบุคคล ซ่ึงน าไปสู่การตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีแนวโนม้เหมือนเดิม

และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด ์ (Freud's theory of motivation0 มีขอ้สมมติวา่ 

อิทธิพลดา้นจิตวทิยา ซ่ึงก าหนดพฤติกรรมมนุษย ์ [แรงจูงใจ (Motives) และบุคลิกภาพ 

(Personality)] ส่วนใหญ่เป็นจิตใตส้ านึก (Unconcious) ซ่ึงเป็นส่วนก าหนดบุคลิกภาพของมนุษย ์

อนัประกอบดว้ย อิด อีโก ้ ซูเปอร์อีโก ้ ทฤษฎีน้ีไดน้ าไปใชใ้นการก าหนดบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค

ดว้ย (ดูรายละเอียดของทฤษฎีน้ีในหวัขอ้บุคลิกภาพ) ฟรอยดพ์บวา่บุคลิกภาพและพฤติกรรมของ

มนุษยถู์กควบคุมโดยความนึกคิดพื้นฐาน 3 ระดบั คือ  

                  (1)  อดิ (Id) เป็นสวนท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาตามความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย์

ตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริง โดยมิไดมี้การขดัเกลาใหพ้ฤติกรรมนั้นเหมาะกบัค่านิยมของสังคม 

พฤติกรรมท่ีเกิดจากอิด อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได ้ เช่น พฤติกรรมการกา้วร้าว ความตอ้งการทางเพศ 

ความตอ้งการแสวงหาความพอใจ ฯลฯ รูปท่ี 6.10 ภาพซา้ยแสดงการกระตุน้อิด  

                  (2)  อโีก้ (Ego) เป็นความตอ้งการดา้นการยกยอ่ง ความภาคภูมิใจ ความเคารพ และ

สถานะของบุคคล อีโกเ้ป็นศูนยก์ลางการควบคุมดว้ยเหตุผลของจิตใจมนุษยเ์พื่อรักษาความสมดุล

จากความตอ้งการทางสัญชาติญาณท่ีเกิดจากอิด และความตอ้งการดา้นสังคม ดงันั้น อีโกจึ้งเป็น

ส่วนท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ เหตุผล หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นจริงในสังคม 

เช่น การใชโ้ทรศพัทมื์อถือหรือการใชบ้ตัรเครดิตเป็นส่วนท่ีสนองความตอ้งการดา้นสังคม การใช้
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รถเบนซ์ถือเป็นอีโกซ่ึ้งเป็นบุคลิกภาพท่ีแสดงออกมาตามค่านิยมของสังคม ท าหนา้ท่ีเป็นตวัเก็บกด

ส่ิงกระตุน้จากอิด รูปท่ี 6.10 ภาพขวาแสดงการกระตุน้อีโก ้ 

              (3)  ซุปเปอร์อโีก้ (Superego) เป็นส่วนท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาตามค่านิยมของสังคม 

และมาตรฐานดา้นศีลธรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับ สังคมกล่าววา่ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีดีงามควรยดึถือและ

ประพฤติปฏิบติั ส่วนของซุปเปอร์อีโกก้็จะรับไวแ้ละปฏิบติัตาม บทบาท่ีส าคญัของซุปเปอร์อีโอก็

คือท าหนา้ท่ียงัย ั้งการกระท า การแสวหาความพอใจของบุคคลใหป้ฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัของ

สังคม ส่วนอีโกเ้ป็นส่ือกลางระหวา่งอิดและซุปเปอร์อีโกโ้ดยพยายามพฒันาส่ิงกระตุน้จากอิด

ออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัซุปเปอร์อีโกน้กัการตลาดศึกษาทฤษฎีฟรอยดเ์พื่อสร้าง

บุคลิกภาพของสินคา้หรือบุคลิกภาพของผูใ้ชสิ้นคา้  โดยมีแนวโนม้ท่ีจะสอดคลอ้งกบัซุปเปอร์อีโก ้

ตวัอยา่งการกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการน ้ามนัไร้สารตะกัว่จะช้ีถึงภาระความรับผดิชอบของผูใ้ชร้ถ

ท่ีจะช่วยแกปั้ญหามลพิษทางอากาศ การจบการศึกษาในระดบัปริญญาโทปริญญาเอก  ซ่ึงช้ีถึงความ

ตอ้งการในการแกปั้ญหาในสังคมอาชีพแพทยซ่ึ์งช้ีถึงการช่วยเหลือชีวติมนุษย ์และอาชีพครูซ่ึงถือวา่

เป็นการสร้างอาชีพใหม้นุษย ์ 

              4.7  แนวคิดของตนเอง (Self concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง หรือ

ความคิดท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืน ๆ (สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร มี 4 กรณี รูปท่ี 6.11 แสดง

อธิบายประกอบภาพโฆษณาของสบูลกัส์  

              นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาหลกัเกณฑก์ารตดัสินใจซ้ือคือปัจจยัภายนอก อนัเป็นผลมา

จากปัจจยัดา้นวฒันธรรม และสังคม ปัจจยัดา้นจิตวทิยาซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายใน รวมทั้งลกัษณะส่

นบุคคล ปัจจยัเหล่น้ีมีประโยชน์ต่อการพิจารณาลกัษณะของความสนใจของผูซ้ื้อท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์

โดยจะน าไปปรับปรุงผลิตภณัฑ์ ตดัสินใจดา้นราคา การจดัช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด เพื่อสร้างใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑแ์ละบริษทั  

 

บทบาทของผู้บริโภคทีเ่กี่ยวข้องกบัการตัดสินใจซ้ือและรูปแบบทีส่ าคัญของสถานการณ์การซ้ือ  

              บทบาทของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ (Buying roles) เป็นบทบาทของ

ผูบ้ริโภคก็เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงมีบทบาทท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี  

              1.  ผู้ริเร่ิม (Initiator) เป็นผูเ้สนอความคิดท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นคนแรกง  
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 2.  ผู้มีอิทธิพล (Influencer) เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีจ  าใหค้  าแนะน าวา่ควรซ้ือหรือไม่   

ควรซ้ือสินคา้  

              3.  ผู้ตัดสินใจ (Decider) เป็นผูท่ี้จะตดัสินใจขั้นสุดทา้ยวา่จะซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้  

              4.  ผู้ซ้ือ (Buyer) เป็นผูท่ี้ไปซ้ือสินคา้  

              5.  ผู้ใช้ (User) เป็นผูบ้ริโภคท่ีใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น  

              รูปแบบท่ีส าคญัของสถานการณ์การซ้ือ (Types of buying behavior) การตดัสินซ้ือจะ

แตกต่างกนั ตามรูปแบบของการตดัสินใจการซ้ือ ซ่ึงอาจบ่งถึงพฤติกรรมการซ้ือตามความ

สลบัซบัซอ้นในการตดัสินใจซ้ือ และระดบัความแตกต่างระหวา่งตราสินคา้ ดงัรูปท่ี 6.12  

              1.  พฤติกรรมการซ้ือแบบสลบัซับซ้อน (Complex buying behavior) เป็นพฤติกรรมการ

ซ้ือท่ีมีความสลบัซบัซอ้นในการตดัสินใจซ้ือสูงในผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่างระหวา่งตราสินคา้สูง 

หรือท่ีราคาแพงซ้ือไม่บ่อย และมีความเส่ียงสูง โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคยงัไม่รู้จกัเก่ียวกบัประเภท

ผลิตภณัฑ ์ ตวัอยา่ง การซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนตวั (PC) ผูบ้ริโภคยงัไม่รู้ถึงคุณสมบติัคอมพิวเตอร์ 

ผูบ้ริโภคตอ้งผา่นกระบวนการเรียนรู้ (Learning process) โดยพฒันาความเช่ือถือ (Belief) และ

ทศันคติ (Attitude) เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ แลว้พฒันาทศันคติซ่ึงน าไปสู่การซ้ือนกัการตลาดจึงตอ้ง

เขา้ใจในการรวบรวมขอ้มูล และการประเมินพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีความสลบัซบัซอ้นสูง นกัการ

ตลาดตอ้งพฒันากลยทุธ์ซ่ึงช่วยผูซ้ื้อในการเรียนรู้คุณสมบติัผลิตภณัธ์ต่าง ๆ การสร้างความแตกต่าง

ระหวา่งลกัษณะผลิตภณัฑจู์งใจพนกังานขาย ร้านคา้ และผูซ้ื้อคอมพิวเตอร์  

              2.  พฤติกรรมการซ้ือแบบลดความสลบัซับซ้อน (Dissonance-reducing buying 

behavior) เป็นพฤติกรรมซ้ือท่ีมีความสลบัซบัซอ้นในการตดัสินใจซ้ือสูงในผลิตภณัฑท่ี์มีความ

แตกต่างระหวา่งตราสินคา้ต ่าเป็นสถานการณ์การซ้ือท่ีมีความสลบัซบัซอ้นสูงแต่มีความแตกต่างใน

ตราสินคา้นอ้ย ความสลบัซบัซอ้น ในการตดัสินใจซ้ือสูงจะเกิดในกรณีท่ีมีการซ้ือสินคา้ราคาแพง 

ไม่บ่อยคร้ัง และมีการเสียงสูงตวัอยา่ง การซ้ือ เฟอร์นิเจอร์ซ่ึงถือวา่มีความสลบัซบัซอ้นสูงแต่ความ

แตกต่างระหวา่งตราสินคา้นอ้ยการตดัสินใจซ้ือข้ึนอยูก่บัราคาหรือความสะดวกซ่ึงนกัการตลาด

จะตอ้งสร้างความเช่ือถือและการประเมินทางเลือก เพื่อช่วยผูบ้ริโภคใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีเก่ียวกบั

การเลือกตราสินคา้  

              3.  พฤติกรรมการซ้ือแบบประจ า  (Habitual buying behavior) เป็นพฤติกรรมการซ้ือท่ีมี

ความสลบัซบัซอ้นในการตดัสินใจต ่าในผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่าง เป็นสถานณ์การเม่ือผูบ้ริโภค
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เห็นความแตกต่างระหวา่งตารางสินคา้นอ้ยและความสลบัซบัซอ้นในการตดัสินใจซ้ือต ่า เช่น การ

ซ้ือสบู ่ยาสีฟัน ผงซกัฟอก ฯลฯ  

              โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคไม่จ  าเป็นตอ้งซ้ือตราสินคา้เดียวกนั เพราะการเลือกตราสินคา้ข้ึนอยูก่บั

อิทธิพลของสินคา้ท่ีมีอยูร่ะหวา่งเวลาท่ีใชแ้ละความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัลกัษณะทัว่ไปเป็นการ

ปฏิบติัของผูซ้ื้อแบบประจ าไมตอ้งใชค้วามคิดหรือเวลาเพื่อการคน้หาในการซ้ือมากนกั  

              งานของนกัการตลาดในสถานณ์การน้ีมี 2 ดา้น ดา้นท่ี 1 เก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ประจ า บริษทั

ตอ้งพยายามส่งเสริมใหเ้กิดความชอบเก่ียวกบัตราสินคา้ ส่งเสริมคุณภาพระดบัชั้นของสินคา้ และ

การควบคุมราคา ส าหรับดา้นท่ี 2 ลูกคา้ใหม ่ นกัการตลาดตอ้งพยายามเรียกร้องให้เกิดความสนใจ

ในตราสินคา้และพยายามเสนอผลิตภณัฑล์กัษณะใหม่รวมทั้งการจดัแสดง ณ จุดซ้ือ การลดราคา 

การแจกแถม และการชิงรางวลั เป็นตน้  

              4.  พฤติกรรมการซ้ือแบบเลอืกมาก (Variety-seeking buying behavior) เป็นพฤติกรรมการ

ซ้ือท่ีมีความสลบัซบัซอ้นในการตดัสินใจซ้ือต ่าในผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่างระหวางตราสินคา้สูง 

ตวัอยา่ง การซ้ือขนมเคก้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือในขนมเคก้ S&P ในร้านคา้สะดวกซ้ือใกลบ้า้น  กล

ยทุธ์การตลาดส าหรับผูน้ า (S&P) จะตอ้งพยายามกระตุน้พฤติกรรมการซ้ือตามชั้นวาง มีสินคา้ให้

ครบถว้นในชั้นวาน มีโฆษณาเพื่อเตือนความทรงจ าคู่แข่งขนัจะตอ้งกระตุน้ใหห้ลากหลาย โดยการ

เสนอราคาต ่า การแจกคูปอง การขายควบ การแจกตวัอยา่งสินคา้และโฆษณา ซ่ึงแสดงถึงความ

พยายามในการคน้หาส่ิงใหม่ ๆ  

 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ  

              ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภค จากการส ารวจรายงานของผูบ้ริโภคจ านวนมากในกระบวนการซ้ือ พบวา่ผูบ้ริโภค

ผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอนคือ การรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก 

การตดัสินใจซ้อ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนการ

ซ้ือจริง ๆ และมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือ รูปท่ี 6.13 แสดงโมเดล 5 ขั้นตอน ของกระบวนการซ้ือ 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี  

              1.  การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 

recognition) การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิง
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กระตุน้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ความเจบ็ปวด ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความ

ตอ้งการของร่างกาย (Psysiological needs) และความตอ้งการท่ีเป็นความปรารถนา (Aegvired 

needs) อนัเป็นความตอ้งการดา้นจิตวทิยา (Psychological need) ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือถึงระดบัหน่ึง

จะกลายเป็นส่ิงกระตุน้  บุคคลจะเรียนรู้ถึงวธีิท่ีจะจดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีต ท า

ใหเ้ขารู้วา่จะตอบสนองส่ิงกระตุน้อยา่งไร  

              งานท่ีส าคญัของนกัการตลาดในขั้นกระตุน้ความตอ้งการน้ีมี 2 ประการ คือ (1) นกัการ

ตลาดตอ้งเขา้ใจส่ิงกระตุน้เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค ตวัอยา่ง นกัการตลาดตอ้ง

ระลึกวา่ รถยนตส์ามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นความสะดวกในการเดินทาง รถยนตส์ามารถ

ใหค้วามพอใจดา้นสถานภาพในสังคม ท าใหเ้กิดความต่ืนเตน้จากขอบเขตท่ีรถยนตส์ามารถสนอง

ส่ิงกระตุน้ไดห้ลายอยา่ง  ซ่ึงท าใหบุ้คคลเกิดความตอ้งการอยากเป็นเจา้ของรถยนตอ์ยา่งแทจ้ริง (2) 

แนวความคิดการกระตุน้ความตอ้งการ จะช่วยใหน้กัการตลาดระลึกวา่ระดบัความตง้อการส าหรับ

ผลิตภณัฑจ์ะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา นกัการตลาดตอ้งสามารถจดัเหตุการณ์ต่าง ๆ ดา้นจงัหวะเวลา

เพื่อกระตุน้ความตอ้งการ   

              2.  การคน้หาขอ้มูล 9Information search) ถา้ความตอ้งการถูฏกระตุน้มากพอ และสิงท่ี

สามารถสนองความตอ้การอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค  ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจทนัที 

เช่น บุคคลท่ีเกิดความหิวมองเห็นร้านอาหารและเขา้ไปซ้ืออาหารบริโภคทนัที  แต่ในบางคร้ังความ

ตอ้งการท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถสนองความตอ้งการไดท้นัที  ความตอ้งการจะถูกจดจ าไว ้ เพื่อหาทาง

สนองความตอ้งการในภายหลงั เม่ือความตอ้งการถูกกระตุน้ไดส้ะสมไวม้าก  จะท าใหเ้กิดการ

ปฏิบติัในภาวะอยา่งหน่ึง คือ ความตั้งใจใหไ้ดรั้บการสนองความตอ้งการ เขาจะพยายามคน้หา

ขอ้มูลเพื่อหาทางสนองความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ ตวัอยา่ง ถา้นาย ก มีความตอ้งการกลอ้งถ่ายรูป 

เขาจะพยายามคน้หาขอ้มูลจากการโฆษณา หรือจากค าแนะน าของเพื่อน ปริมาณขอ้มูลท่ีคนหา

ข้ึนกบัวา่บุคคลเผชิญกบัการแกปั้ญหามากหรือนอ้ย ขอ้มูลหรือผูบ้ริโภคตอ้งการถือเป็นขอ้มูล

เก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 

              ดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งใหค้วามสนใจเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลซ่ึงผูบ้ริโภคแสวงหา และ

อิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือก แหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 4 กลุ่มคือ  

                  2.1  แหล่งบุคคล (Personal sources) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น คนรู้จกั ฯลฯ  
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                  2.2  แหล่งการคา้ (Commercial sources) ไดแ้ก่ ส่ือการโฆษณา พนกังานขาย ตวัแทน

การคา้สารบรรจุภณัฑ ์การจดัแสดงสินคา้ ฯลฯ  

                  2.3  แหล่งชุมชน (Public sources) ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค ฯลฯ  

                  2.4  แหล่งประสบการณ์ (Experiential sources)  

                  2.5  แหล่งทดลอง (Experimental sources) ไดแ้ก่ หน่วยงานท่ีส ารวจคุณภาพผลิตภณัฑ์

หรือหน่วยวจิยัภาวะตลาดของผลิตภณัฑ ์  ประสบการณ์ตรงของผูบ้ริโภคในการทดลองใช้

ผลิตภณัฑ ์ฯลฯ  

              อิทธิพลของแหล่งขอ้มูลจะแตกต่างกนัตามชนิดของผลิตภณัฑ ์และลกัษณะส่วนบุคคลของ

ผูบ้ริโภค โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลต่าง ๆ จากแหล่งการคา้  ซ่ึงนกัการตลาดควบคุมการให้

ขอ้มูลได  แต่ละแบบจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินซ้ือของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั  การพิจาณรา

ความส าคญัของแหล่งขอ้มูลโดยสัมภาษณ์ผูบ้ริโภควา่ ผูบ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งไร และ

แหล่งขอ้มูลอะไรท่ีมีอิทธิพลมากต่อผูบ้ริโภค  

              3.  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้จาก

ขั้นท่ีสอง ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินทางเลือกต่าง ๆ นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งรู้ถึง

วธีิการต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่ส่ิงท่ีง่าย และ

ไม่ใช่กระบวนการเดียวท่ีใชก้บัผูบ้ริโภคทุกคนและไม่ใช่เป็นของผูซ้ื้อคนใดคนหน่ึงในทุก

สถานการณ์การซ้ือ การะบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีดงัน้ี  

                  3.1  คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product attributes) กรณีน้ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาผลิตภณัฑว์า่มี

คุณสมบติัอะไรบา้ง ผลิตภณัฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงจะมีคุณสมบติักลุ่มหน่ึง คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์

ในความรู้สึกของผูซ้ื้อส าหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดจะแตกต่างกนั เช่น เบียร์มีคุณสมบติัคือ รสกลม

กล่อมมีแอลกอฮอลสู์งหรือต ่า ความขมปริมาณบรรจุ และราคา ยาแกป้วดศรีษะมีคุณสมบติัปกติ คือ 

ความเร็วในการลดอาการปวด ความเช่ือถือ ผลกระทบต่อร่างกายและยางรถยนตมี์คุณสมบติัปกติ

คือ อายกุารใชง้าน ความปลอดภยั คุณภาพของการขบัข่ึ และราคา เป็นตน้  

              คุณสมบติัต่าง ๆ ของผลิตภณัฑน์อกจากท าใหเ้กิดความสนใจโดยทัว่ ๆ ไปแลว้ ผูบ้ริโภค

จะมีความตอ้งการแตกต่างกนั ส่ิงท่ีสนใจแตกต่างกนั นกัการแสดงจึงแบ่งตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์

ออกเป็นส่วน ๆ ตามคุณสมบติัท่ีสร้างความพอใจขั้นตน้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อไดแ้ตกต่างกนั  
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                  3.2  ผูบ้ริโภคจะใหน้ ้าหนกัความส าคญัคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั นกัการตลาด

ตอ้งพยายามคน้หาและจดัล าดบัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์  

                  3.3  ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้ เน่ืองจากความเช่ือถือของ

ผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคและความเช่ือถือกบัตราผลิตภณัฑ์จะเปล่ียนแปลงได้

เสมอ  

                  3.4  ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินคา้ โดยผา่นกระบวนการประเมินผลเร่ิมตน้

ดย้การก าหนดคุณบติัของผลิตภณัฑท่ี์เขาสนใจ แลว้เปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑต์ราต่าง ๆ   

 

การศึกษาถึงการประเมินผลพฤติกรรม มีโมเดลทีเ่กีย่วข้องดังนี้  

              (1)  โดมิแนนซ์โมเดล (Dominance model) เป็นวธีิการเปรียบเทียบผลิตภณัฑห์ลายอยา่ง 

แลว้ค่อย ๆ ตดัผลิตภณัฑท่ี์คุณสมบติัดอ้ยกวา่ออกไป จนเหลือผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคคิดวา่ดีท่ีสุด  

              (2)  คอนจงัซ์ทีฟโมเดล (Conjunctive decision model) เป็นกฎการตดัสินใจแบบไม่

ทดแทนกนั ซ่ึงผูบ้ริโภคจะก าหนดจุดต ่าสุดท่ีสามารถยอมรับไดรั้บส าหรับแต่ละคุณสมบติัท่ี

ประเมินตราสินคา้ (Schiffman and Kanuk. 1994:658)  

              (3)  ดีสจงัซ์ทีฟโมเดล (Disjunctive model) เป็นกฎการตดัสินใจแบบไม่ทดแทนกนัซ่ึง

ผูบ้ริโภคก าหนดจุดตดัสินใจต ่าสุดต ่าสุดท่ีสามารถยอมรับไดส้ าหรับแต่ละคุณสมบตัดของ

ผลิตภณัฑ ์ ตราสินคา้ใดท่ีมีคุณสมบติัเลยจุดตดัสินใจน้ีจะเป็นตราท่ียอมรับได ้ (Schiffman and 

kanuk. 1994:660)  

              (4)  เล็กซิโคกราฟิคโมเดล (Lexicographic model) เป็นกฎการตดัสินใจแบบไม่ทดแทนกนั 

ผูบ้ริโภคจดัล าดบัคุณสมบติัผลิตภณัฑก่์อนตามความส าคญั แลว้เปรียบเทียบตราสินคา้ตาม

คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ ท่ีส าคญัสูงสุดก่อน  ถา้ตราสินคา้ใดมีคะแนนสูงพอตราสินคา้นั้นก็จะไดรั้บ

เลือก ถา้คะแนนไม่เพียงพอกระบวนการกจะเร่ิมจดัคุณสมบติัท่ีส าคญัประการท่ีสองและใชว้ธีิการ

แบบน้ีต่อไป (Schiffman and Kanuk. 1994:662)  

(5) โมเดลการคาดคะแนมูลค่า (Expectancy-value model) เป็นโมเดลท่ีใชห้ลกัทฤษฎี

ความน่าจะเป็นเขา้ช่วย เพือคาดคะเนวา่ผลิตภณัฑแ์ต่ละอยา่งมีมูลค่าเท่าใด  

ผลิตภณัฑใ์ดท่ีมีการคาดคะเนวา่มูลค่าสูงสดก็จะเลือกผลิตภณัฑน์ั้น  



 

 

49 

49 

(6) ในขั้นแรกผูบ้ริโภคจะก าหนดทศันคติเก่ียวกบัตราสินคา้ โดยก าหนดนั้นหนกั

ความส าคญัของคุณสมบติัแต่ละอยา่ง เม่ือน าไปคูณกบัคะแนนความเช่ือของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณสมบติันั้น ๆ จะไดค้ะแนนทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ 

โมเดลการคาดคะเนมูลค่าจึงเกิดข้ึนตามรูปแบบต่อไปน้ี  

 

 

              ก าหนดให ้ Ajk  =   คะแนนทศันคติของผูบ้ริโภค k ส าหรับตราสินคา้ j  

                    Wjk  =   น ้าหนกัความส าคญัส าหรับคุณสมบติั i ของผูบ้ริโภค k   

                   Bijk   =   ความเช่ือของผูบ้ริโภค k ท่ีมีต่อคุณสมบติั i ส าหรับตราสินคา้ j   

                    N     =  จ านวนคุณสมบติัท่ีส าคญัส าหรับการเลือกตราท่ีก าหนดให ้ 

                

              สมมติผูบ้ริโภครู้ศึกษาวา่คุณสมบติั 2 ประการในการเลือกรถยนตคื์อ รูปแบบของ

เคร่ืองยนต ์ (โดยสมมติใหคุ้ณสมบติัอ่ืนมีน ้าหนกัความส าคญั = O) ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกวา่รูปแบบ

ของรถยนตมี์น ้าหนกัความส าคญัเป็น 3 เท่าของเคร่ืองยนต ์ มีความเช่ือต่อรูปแบบและเคร่ืองยนต์

เท่ากนัคือ มีคะแนนคุณสมบติั 10 คะแนน จากสมาการจะสามารถคาดคะเนทศันคติเก่ียวกบัรถยนต์

ตรานั้นดงัน้ี  

              A = 3(10) + 1(10) = 40  

  

              (6)  โมเดลผลิตภณัฑใ์นอุดมคติ (Ideal product model or ideal point model) เป็นโมเดลท่ี

ถือวา่ผูบ้ริโภคมีการก าหนดรูปแบบภาพลกัษณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ดีท่ีสุดท่ีเขาตอ้งการ  เรียกวา่

ก าหนดผลิตภณัฑใ์นอุดมคติของผูบ้ริโภค  ผลิตภณัฑใ์นอุดมคติจะเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัต่าง ๆ 

ของผลิตภณัฑใ์นความรู้สึกของผูบ้ริโภคซ่ึงในการใชโ้มเดลน้ีนกัการตลาดควรสัมภาษณ์ ตวัอยา่ง 

ใหผู้บ้ริโภคอธิบายลกัษณะผลิตภณัฑใ์นอุดมคติ  

              (7)  การน าไปใชท้างการตลาด (Marketing implications) จากโมเดลต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้แสดงวา่ผูซ้ื้อแต่ละคนจะก าหนดรูปแบบความชอบผลิตภณัฑไ์ดห้ลายวะิ แมแ้ต่ผูซ้ื้อคน

เดียวกนัอาจปฏิบติัตามโมเดลท่ีแตกต่างกนั แต่อยา่งไรก็ตามนกัการตลาดจะไดป้ระโยชน์จากการ

สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเพื่อคน้หาวธีิท่ีผูบ้ริโภคประเมินผลผลิตภณัฑ ์  สมมติวา่นกัากรตลาดพบวา่ผู ้
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ซ้ือส่วนใหญ่ใชว้ธีิการเปรียบเทียบตราสินคา้กบัผลิตภณัฑ์ในอุดามคติ และพบวา่สินคา้ของบริษทัมี

คุณสมบติัดอ้ยกวา่ผลิตภณัฑ์ในอุดมคติ จะไดป้รับปรุงไดท้นัที  

              เพื่อปรับปรุงสินคา้บริษทัใหเ้ป็นตามผลิตภณัฑ์อุดมคติ บริษทัจะสามารถใชก้ลยทุธ์

ทางเลือก 7 ประการ คือ  

                  (1)  เสนอผลิตภณัฑย์ีห่อ้ใหม่ ในกรณีน้ีนกัการตลาดจะแนะน าผลิตภณัฑต์ราสินคา้ใหม่

ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัตราสินคา้ในอุดมสคติของผูบ้ริโภค  

                  (2)  เปล่ียนแปลงตราสินคา้  วธีิน้ีนกัการตลาดจะปรับปรุงคุณสมบติัของผลิตภณัฑใ์น

ปัจจุบนัเพื่อใหใ้กลเ้คียงกบัตราสินคา้ในอุดมคติในส่วนตลาดซ่ึงวธีิน้ีเรียกวา่การก าหนดต าแหนง

ตราสินคา้ใหม ่(Repositioning)   

                  (3)  เปล่ียนความเช่ือถือเก่ียวกบัตราผลิตภณัฑข์องบริษทั นกัการตลาดสามารถเปล่ียน

ความนึกคิดของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัคุณสมบติัผลิตภณัฑข์องบริษทั ตวัอยา่ง ถา้นกัการตลาดพบวา่

ผูบ้ริโภคเห็นวา่รถของบริษทัยบาวเกินไปบริษทัจะรณรงคก์ารโฆษณาเพื่อเปล่ียนความคิดเห็นของ

ตลาดมาชอบรถท่ีมีความยาว วธีิน้ีเรียกวา่การก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ใหม่แบบจิตวทิยา 

(psychological brand repositionins)  

                  (4)  การเปล่ียนความเช่ือถือเก่ียวกบัตราของคู่แข่งขนั นกัการตลาดควรพยายามเปล่ียน

ความนึกคิดของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัตราของคู่แข่งขนัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของบริษทัโดยอาศยั

วธีิการโฆษณาเปรียบเทียบวิธีน้ีเรียกวา่ การก าหนดต าแหน่งของคู่แข่งขนัให้ต ่าลง (Competitive 

depositioning)  

                  (5)  การเปล่ียนน ้ าหนกัความส าคญัของคุณสมบติัของบริษทั นกัการตลาดจะพยายามชกั

จูงผูบ้ริโภคใหท้ราบถึงน ้าหนกัความส าคญัของคุณสมบติัท่ีตอ้งการในการผลิตภณัฑ์ของบริษทั 

ตวัอยา่ง ผูผ้ลิตรถยนตต์อ้งการส่งเสริมความส าคญัของการประหยดัน ้ามนัของรถยนต ์ เน่ืองจาก

ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีคุณสมบติัเด่น คือ การประหยดัน ้ามนั  

                  (6)  การเรียกร้องความสนใจแก่คุณสมบติัท่ีถูกละเลย นกัการตลาดควรพยายาให้

ผูบ้ริโภคสนใจ คุณสมบติับางชนิดท่ีผูบ้ริโภคยงัมองไม่เห็นหรือไม่สนใจ  

                  (7)  การเปล่ียนผลิตภณัฑต์ามอุดมคติ นกัการตลาดควรพยายามใหผู้บ้ริโภคใหเ้ปล่ียน

ผลิตภณัฑใ์นอุดมคติใหมี้คุณสมบติัตามท่ีนกัการตลาดตอ้งการ  
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              4.  การตดัสินใจซ้ือ  (Purchase decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นท่ี 3 จะช่วย

ใหผู้บ้ริโภคก าหนดความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีเป็นการเลือกโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ริโภคจะ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบมากท่ีสุด และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการประเมินผล

พฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือ 3 ประการ คือ หลงัจากประเมินทางเลือก (Evaluation of 

alternative) ก่อนท่ีจะเกิดความตั้งใจซ้ือ (Purchasintention) และเกิดการตดัสินใจซ้ือ (Purchase 

decision) จะตอ้งพิจารณา 3 ปัจจยัคือ  

                  4.1  ทศันคติของบุคคลอ่ืน ๆ (Attituds of others) ทศันคติของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จะมีผล

ทั้งดา้นบวกและดา้นลบต่อการ ตดัสินใจซ้ือ  

                  4.2  ปัจจยัสถานการณ์ท่ีคาดคะเนไว ้ (Anticipated situational factors)  ผูบ้ริโภคจะคาด 

คะแนปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเช่น รายไดท่ี้คาดคะเนของครองครัว การคาดคะเนตน้ทุนของ

ผลิตภณัฑ ์และการคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ์  

                  4.3  ปัจจยัสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคะเนไว ้ (Unanticipated situational factors) ขณะท่ี

ผูบ้ริโภคก าลงัตดัสินใจซ้ือนั้นปัจจยัสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคะเนจะเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลกระทบ

ต่อความตั้งใจเช่น ผูบ้ริโภคไม่ชอบลกัษณะของพนกังานขาย หรือ ผูบ้ริโภคเกิดอารมณ์เสียหรือวติก

กงัวลจากรายได ้นกัการตลาดเช่ือวา่ปัจจยัท่ีไม่คาดคะเนจะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการตดัสินใจซ้ือ  

              การตดัสินใจของแต่ละบุคคลจะตอ้งมีการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงได ้ นกัการตลาดตอ้ง

ใชค้วามพยายามเพื่อท าความเขา้ใจพฤติกรรมการซ้ือ เพื่อลดภาระความเส่ียง โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะ

พยายามรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากผูใ้กลชิ้ดและแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ นกัการตลาดจึงตอ้ง

พยายามจดัหาขอ้มูลและเหตุผลสนบัสนุนต่าง ๆ เพื่อลดความเส่ียงใหผู้บ้ริโภค  

              5.  ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (Postpuchase feeling) หลงัจากซ้ือและทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์

ไปแลว้ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงนกัการตลาด

จะตอ้งพยายามทราบถึงระดบัความพอใจของผูบ้ริโภคภายหลงัการซ้ือทฤษฏีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีคือ 

ความพอใจของผูบ้ริโภค จะเป็นฟังกช์นัของการคาดคะเน (Expectation = E) และการปฏิบติังาน

ของผลิตภณัฑ ์ (Performance = P) ดงันั้น จะหาความพอใจภายหลงัการซ้ือ (Satisfaction = S) ได้

ตามสมการ                   S = f(E,P)  
              การคาดคะเนของผูบ้ริโภคจากแหล่งข่าวสาร พนกังานขายและแหล่งติดต่อส่ือสารอ่ืน ๆ 

ถา้บริษทัโฆษณาสินคา้เกินความจ าเป็นผูบ้ริโภคก็จะตั้งความหวงัไวสู้งและเม่ือไม่เป็นความจริงจะ
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เกิดความไม่พอใจ จ านวนความไม่พอใจจะข้ึนกบัขนาดของความแตกต่างระหวา่งการคาดวงัและ

การปฏิบติัของผลิตภณัฑ์  

              เราจะพบวา่ประสบการณ์เก่ียวกบัตราสินคา้มีผลกระทบท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัความชอบตรา

สินคา้  ถา้ตราสินคา้ท่ีซ้ือไม่สร้างความพอใจใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อจะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อตราสินคา้  และ

อาจเลิกซ้ือผลิตภณัฑเ์ลย ในทางตรงกนัขา้มถา้ผูซ้ื้อมีความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือสินคา้จะท าให้

เกิดซ้ือผลิตภณัฑ์อีก  

สรุป พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

              ค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย 

WHO?, WHAT? WHY? WHO?, WHEN?, WHERE?, และ HOW? เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ 

หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, 

OCCASIONS, OUTLETS and OPERATIONS  

              โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึงเหตจูงใจท่ีท าให้

เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) แลว้จะมีการ

ตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer's response) หรือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer's purchase decision)   

              ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (Factors influencing consumer's 

buying bahavior) ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural factor) ไดแ้ก่ (ก) วฒันธรรม

พื้นฐาน (Culture) (ข) วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย (Subculture) (ค) ชั้นของสังคม (Social class) (2) ปัจจยั

ดา้นสังคม (Social factors) ไดแ้ก่ (ก)กลุ่มอา้งอิง (Reference groups) (ข)ครอบครัว (Family) (ค) 

บทบาทและสถานะ (Rols and statuses) (3) ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) ไดแ้ก่ (ก) อาย ุ

(Age) (ข) วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) (ค) อาชีพ (Occupation) (ง) โอกาสทาง

เศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือ รายได ้ (Income) (จ) การศึกษา (Education) (ฉ)ค่านิยม

หรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด ารงชีวติ (Lifestyle) (4) ปัจจยัทางจิตวทิยา (Psychological 

factor) ไดแ้ก่ (ก) การจูงใจ (Motivation) (ข) การรับรู้ (Perception) (ค) การเรียนรู้ (Learning) (ง) 

ความเช่ือถือ (Beliefs) (จ)ทศันคติ (Motivation) (ฉ) บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎี ฟรอยด ์

(Fredu theory) (ช) แนวคิดของตนเอง (Self concept)  

              บทบาทของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ (Buying roles) ประกอบ (1) ผูริ้เร่ิม 

(Initiator) (2) ผูมี้อิทธิพล (Influencer) (3) ผูต้ดัสินใจ (Decider) (4) ผูซ้ื้อ (Buyer) (5) ผูใ้ช ้(User)  
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              รูปแบบท่ีส าคญัของสถานการณ์การซ้ือ (Types of buying behavior) ประกอบดว้ย (1) 

พฤติกรรมการซ้ือแบบสลบัซบัซอ้น (Complex buying behavior) (2) พฤติกรรมการซ้ืแบบลดความ

สลบัซบัซอ้น (Dissonancereducing buying behavior) (3) พฤติกรรมการซ้ือแบบประจ า (Habitual 

buying behavior) (4)พฤติกรรมการซ้ือแบบเลือกมาก (Variety-seeking buying behavior)  

              ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying decision process) ประกอบดว้ย (1)การรับรู้ถึงความ

ตอ้งการ (Need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (problem recognition) (2) การคน้หาขอ้มูล 

(Information search) (3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) (4) การตดัสินใจซ้ือ 

(Purchase decision) (5) ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase feeling)  
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บทที ่  3 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาและส ารวจแนวโนม้การใชสี้ยอ้มผา้ส าเร็จรูปส าหรับผูป้ระกอบ
อาชีพหตัถกรรม เขตภาคเหนือ (จงัหวดัเชียงใหม่   ล าพนู  ล าปาง  แพร่ )  โดยมีระเบียบวธีิวจิยัดงัน้ี 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 รูปแบบการวจัิย :  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ( Survey Research ) 

ประชากร           :  เป็นผูป้ระกอบอาชีพหตัถกรรมประเภทต่าง ๆ   ใชสี้ยอ้มผา้ และเคยใชสี้
ยอ้มผา้ ส าเร็จรูป ยีห่อ้ต่าง ๆ มาแลว้  ในเขตภาคเหนือ โดยแบ่งเป็น  4  
กลุ่มตามพื้นท่ีเก็บขอ้มูลคือ 

 1.จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน      100  คน 
 2.จงัหวดัล าพนู       จ านวน       50  คน 
 3. จงัหวดัล าปาง      จ านวน      50  คน 
 4.  จงัหวดัแพร่         จ านวน      50  คน 
       รวม           250   คน 
       คดัเพียง           200   คน 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย  :  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็น 2  ประเภท คือ 
  ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  ลกัษณะทางประชากร  เพศ  อาย ุ การศึกษา  รายได ้ 
และอาชีพ 
  ตวัแปรตาม    ไดแ้ก่   พฤติกรรมกรรมการใชสี้ยอ้มผา้ส าเร็จรูป  ความ
คิดเห็นของผูใ้ชสี้ยอ้มผา้ส าเร็จรูป  และแนวโนม้การใชสี้ยอ้มผา้ส าเร็จรูป 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  : แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยการคน้ควา้จากหนงัสือ  และ
เอกสารต่าง ๆ  รวมทั้งการไดรั้บค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา   เป็นแบบสอบถามท่ีมีทั้ง
ค  าถามชนิดปลายเปิด ( Open-ended Question ) และชนิดปลายปิด ( Close-ended Question)  
โดยค าถามปลายเปิดนั้นมุ่งใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้
อยา่งกวา้งขวาง  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  3 ตอนดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  เป็นค าถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ 
การศึกษา  รายได ้  และอาชีพ  ลกัษณะค าถามเป็นค าถามชนิดปลายปิด ใหเ้ลือกค าตอบ 
  ตอนท่ี 2  เป็นค าถามเก่ียวกบัดา้นพฤติกรรมการซ้ือสียอ้มผูส้ าเร็จรูป 
  ตอนท่ี 3  เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้ชสี้ยอ้มผา้ส าเร็จรูป 
ลกัษณะค าถามมีทั้งค  าถามชนิดปลายปิด และปลายเปิด  เพื่อใหแ้สดงความคิดเห็น 
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การทดสอบเคร่ืองมือ 
 
 ไดมี้การน าแบบสอบถาม จ านวน 25 ชุด ( คิดเป็นร้อยละ 10  ของจ านวน
แบบสอบถามทั้งหมดไปท าการทดสอบลูกคา้ท่ีมีสถานภาพใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง  
นอกจากน้ีไดมี้การน าแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นงานวจิยัโดยตรงคือรองศาสตราจารย ์
ศิริโสภาคย ์  บูรพาเดชะ วจิารณ์และปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อใหแ้บบสอบถามมีความถูกตอ้ง
พร้อมท่ีจะน าไปส ารวจได ้
วธีิการเกบ็รวมรวมข้อมูล  

  หลงัจากท่ีไดเ้ก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมา  ผูว้จิยัไดมี้การตรวจสอบ
ความครบถว้นเบ้ืองตน้  พบวา่มีแบบสอบถามท่ีมีความครบถว้นสมบูรณ์ จ านวน  200 ชุด   
ไดน้ ามาประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใชโ้ปรแกรม SPSS  (Statisstical Package for 
the Social Sciences)  วเิคราะห์ผลต่อไป  
การวเิคราะห์ข้อมูล   
 ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS  for window  ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 การวเิคราะห์เชิงพรรณา ( Descriptive Statistics )  โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี สดง
ตารางค่าร้อยละ  และค่าเฉล่ีย  เพื่ออธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร   ไดแ้ก่  เพศ 
อาย ุ การศึกษา  รายได ้  อาชีพ    
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 
การศึกษาวจัิยนี้ผู้ท าวจัิยได้รวบรวมประมวลข้อมูลจากแบบสอบถาม มาประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม SPSS ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที ่1 แสดงถึงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชสี้ยอ้มผา้ส าเร็จรูปแยกตามจงัหวดั 

จังหวดั จ านวน ร้อยละ 
เชียงใหม่ 59 29.5 
ล าพนู 37 18.5 
ล าปาง 59 29.5 
แพร่ 45 22.5 
รวม 200 100.0 

 
จากกลุ่มตวัอยา่ง  200 คน จาก 4 จงัหวดั ในเขตภาคเหนือปรากฎวา่ไดข้อ้มูลกลุ่มตวัอยา่งใน จงัหวดั
เป้าหมายดงัต่อไปน้ี  

จงัหวดั เชียงใหม่ จ านวน 59 คน คิด เป็นร้อยละ 29.5  
จงัหวดั ล าพนู จ านวน 37 คน คิด เป็นร้อยละ 18.5 
จงัหวดั ล าปาง จ านวน 59 คน คิด เป็นร้อยละ 29.5 
จงัหวดั แพร่ จ านวน 45 คน คิด เป็นร้อยละ 22.5 
 

ตารางที ่2 แสดงถึงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 79 39.5 
หญิง 121 60.5 
รวม 200 100.0 

จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 79 คน หรือเป็นร้อยละ 39.5 หรือส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 121 คน หรือเป็นร้อยละ 60.5 
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ตารางที ่3  แสดงถึงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15-20 ปี 14 7.0 
21-30 ปี 38 19.0 
31-40 ปี 90 45.0 
41-50 ปี 58 29.0 
รวม 200 100.0 

 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน มีระดบัอาย ุตามล าดบัดงัน้ี อาย ุ15-20 ปี จ านวน 14 คน หรือเป็น

ร้อยละ 7  , อาย ุ21-30 ปี จ านวน 38 คน หรือเป็นร้อยละ 19 , อาย ุ31-40 ปี จ านวน 90 คน หรือเป็น
ร้อยละ 45 , อนัดบั สุดทา้ย 41-50 ปี จ านวน 58 คน หรือเป็นร้อยละ 29      สรุปไดว้า่ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอาย ุ31-50 ปี 
 
ตารางที ่4 แสดงถึงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 14 7.0 

เกษตรกร 54 27.0 
อาจารย ์ 32 16.0 

เจา้ของธุรกิจ 30 15.0 
ผูท้  างานหตัถกรรม 40 20.0 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ 30 15.0 

รวม 200 100.0 
 

จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน แบ่งอาชีพไดด้งัน้ี  
อนัดบัแรกอาชีพเกษตรกร จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27 
อนัดบัท่ีสอง อาชีพผูท้  างานหตัถกรรม จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
อนัดบัท่ีสาม คืออาจารย ์จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16  
อนัดบัท่ีส่ี คือเจา้ของธุรกิจ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15  
และล าดบัท่ีหา้ คือนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 14 คิดเป็นร้อยละ 7 

สรุปไดว้า่อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรและอาชีพผูท้  างานหตัถกรรม 
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ตารางที ่5 แสดงถึงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยมตน้ 30 15.0 
ระดบัมธัยมตน้ 33 16.5 
ระดบัมธัยมปลาย 100 50.0 
ระดบัปริญญาตรี 37 18.5 

รวม 200 100.0 
 
จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 200 คน แบ่งระดบัการศึกษาเรียงล าดบัไดด้งัน้ี  

อนัดบัแรก คือ ระดบัมธัยมปลาย จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50  
อนัดบัท่ีสอง ปริญญาตรี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5  
อนัดบัท่ีสาม ระดบัมธัยมตน้ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5  
อนัดบัท่ีส่ี ต ๋ากวา่มธัยมตน้ จ านวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 15 

สรุปไดว้า่อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย  
 
ตารางที ่6 แสดงถึงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามระดบัรายได ้

ระดับรายได้ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรายได ้ 8 4.0 

ต ่ากวา่ 10000 บาท 43 21.5 
10001-20000 บาท 33 16.5 
20001-30000 บาท 23 11.5 
มากกวา่ 30000 บาท 93 46.5 

รวม 200 100.0 
 
จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 200 คน มีระดบัรายไดด้งัน้ีคือ  

อนัดบัแรก มากกวา่ 30,000 บาท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5  
อนัดบัท่ีสอง ต ่ากวา่ 10,000  บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5  
อนัดบัท่ีสาม ระหวา่ง 10,001-20,000 บาท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5  
อนัดบัท่ีส่ี ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  
อนัดบัสุดทา้ย ไม่มีรายได ้จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

สรุปไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายไดม้ากกวา่ 30,000 บาทต่อปี 
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ตารางที ่7 แสดงถึงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามแยกถึงความถ่ีในการซ้ือ 

ความบ่อยในการซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ตอบ 6 3.0 

ซ้ืออยา่งสม ่าเสมอ 139 69.5 
ซ้ือเป็นบางโอกาส 55 27.5 

รวม 200 100.0 
 

จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน มีความถ่ีในการซ้ือสียอ้มผา้ส าเร็จรูป ปรากฏวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ซ้ืออยา่งสม ่าเสมอ จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5  และมีผูใ้นบางโอกาสมีจ านวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.5 
 
ตารางที ่8 แสดงถึงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามแยกถึงปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง 

ปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 1 โหล 55 27.5 

ตั้งแต่ 1 ถึง 5 โหล 39 19.5 
ตั้งแต่ 6 ถึง 10 โหล 19 9.5 
มากกวา่ 10 โหล 87 43.5 

รวม 200 100.0 
 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน แสดงปริมาณการซ้ือต่อคร้ังดงัน้ีคือ  

อนัดบัแรก ซ้ือมากกวา่ 10 โหล จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5  
อนัดบัท่ีสอง ต ่ากวา่ 1 โหล จ านวน 55 คิดเป็นร้อยละ 27.5  
อนัดบัท่ีสาม ซ้ือตั้งแต่ 1 ถึง 5 โหล จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5  
อนัดบัสุดทา้ย ซ้ือตั้งแต่ 6 ถึง 10 โหล จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 

สรุปไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือมากกวา่ 1 โหล มีจ านวนถึง 72.5%  
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ตารางที ่ 9 แสดงถึงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสียอ้มผา้ร้านคา้ท่ีซ้ือ
เป็นประจ า 

การซ้ือสีย้อมผ้า จ านวน ร้อยละ 
ใช ้

 
200 100.0 

 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน ทั้งหมดซ้ือสียอ้มผา้จากร้านประจ าท่ีซ้ือประจ า 
 
ตารางที ่10 แสดงถึงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสียอ้มผา้ 

วตัถุประสงค์ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1. ท างานศิลปะ งานฝีมือ ดา้นการเรียน 41 12.31 
2. น าไปใชย้อ้มผา้ / ส่ิงทอ ต่าง ๆ 100 30.03 
3. น าไปใชย้อ้มกระดาษ 92 27.63 
4. งานดา้นดอกไมป้ระดิษฐ์ 43 12.91 
5. งานยอ้มเคร่ืองหนงั 11 3.30 
6. งานยอ้มวสัดุท าเคร่ืองจกัรสาน 46 13.81 
รวม 333 100.00 
 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน มีความคิดเห็นถึงวตัถุประสงคก์ารซ้ือสียอ้มผา้ คือ  

อนัดบัแรก น าไปใชย้อ้มผา้ / ส่ิงทอต่าง ๆ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ  30.03 
อนัดบัท่ีสอง น าไปใชย้อ้มกระดาษ จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ  27.63 
อนัดบัท่ีสาม งามยอ้มวสัดุท าเคร่ืองจกัรสาน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.81 
อนัดบัท่ีส่ี งานดา้นดอกไมป้ระดิษฐ์ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 12.91 
อนัดบัท่ีหา้ ท างานศิลปะ งานฝีมือ ดา้นการเรียน จ านวน 41  คน  คิดเป็นร้อยละ 12.31 
และอนัดบัสุดทา้ยงานยอ้มเคร่ืองหนงั จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ  3.30 

สรุปไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสียอ้มผา้เพื่อวตัถุประสงคน์ าไปใชย้อ้มผา้ / ส่ิงทอและ
น าไปใชย้อ้มกระดาษ  
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ตารางที ่ 11  แสดงถึงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัเหตุผลท่ีซ้ือสียอ้มผา้ จากร้านคา้
ประจ าน้ี 

เหตุผล จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1. ราคาถูกกวา่ร้านอ่ืน 143 17.97 
2. มีสีใหเ้ลือกหลากหลายสี 137 17.21 
3. มีหลายยีห่อ้ใหเ้ลือก 34 4.27 
4. มีสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการซ้ือดว้ย 41 5.15 
5. ท าเลท่ีตั้งร้าน สะดวกแก่การซ้ือ 91 11.43 
6. ร้านน้ีน่าเช่ือถือ 69 8.67 
7. ร้านน้ีมีน ้าใจ อธัยาศยัดี 105 13.19 
8. คนขายสามารถใหค้วามรู้และค าแนะน าดี 85 10.68 
9. ร้านน้ีมีส่วนลด และใหส้มนาคุณ 57 7.16 
10. อ่ืน ๆ 34 4.27 

รวม 796 100.00 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน มีเหตุผลในการใชสี้ยีห่อ้ จากร้าน เพราะ  

อนัดบัท่ีแรก ราคาถูกกวา่ร้านอ่ืน จ านวน 143 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.97 
อนัดบัท่ีสอง มีสีให้เลือกหลากหลายสี จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 17.21 
อนัดบัท่ีสาม ร้านน้ีมีน ้าใจอธัยาศยัดี จ านวน 105 คน  คิดเป็นร้อยละ  13.19 
อนัดบัท่ีส่ี ท าเลท่ีตั้งร้านสะดวกแก่การซ้ือ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 
อนัดบัท่ีหา้ คนขายสามารถใหค้วามรู้และค าแนะน าดี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 10.68 
อนัดบัท่ีหก ร้านน่าเช่ือถือ จ านวน 69 คน  คิดเป็นร้อยละ  8.67 
อนัดบัท่ีเจด็ ร้านน้ีมีส่วนลดและใหส้มนาคุณ จ านวน 57  คิดเป็นร้อยละ  7.16 
อนัดบัท่ีแปด มีสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการซ้ือดว้ย จ านวน  41 คิดเป็นร้อยละ  5.15 
อนัดบัท่ีเกา้ มีหลายยีห่อ้ใหเ้ลือก จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ  4.27 

สรุป ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสียอ้มผา้จากร้านคา้ประจ าน้ีเพราะราคาถูกกวา่ร้านอ่ืน 
มีสีใหเ้ลือกหลากหลายสี  น้ีมีน ้าใจอธัยาศยัดี และ ท าเลท่ีตั้งร้านสะดวกแก่การซ้ือ 
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ตารางที ่ 12  แสดงถึงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสียอ้มผา้สียอ้มผา้เก่ียวกบัสีท่ีซ้ือเป็น
ประจ า  

สี จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
สีแดง 58 17.21 
สีเหลือง 33 9.79 
สีด า 141 41.84 

สีน ้าเงิน 33 9.79 
อ่ืน ๆ 72 21.37 
รวม 337 100.00 

 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน สีท่ีใชย้อ้มผา้เป็นประจ า ไดแ้ก่  

อนัดบัแรก สีด า จ านวน 141 คน   คิดเป็นร้อยละ  41.84 
อนัดบัท่ีสอง สีอ่ืน ๆ (สีคราม ,สีฟ้า , สีม่วง) จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ  21.37 
อนัดบัท่ีสาม สีแดง จ านวน 58 คน  คิดเป็นร้อยละ  17.21   
อนัดบัท่ีส่ี มี 2 สี คือ สีเหลือง และสีน ้าเงิน จ านวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ  9.79 

สรุป  ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เก่ียวกบัสีท่ีใชเ้ป็นประจ า เป็นสีด า  รองลงมาเป็นสีคราม ,
สีฟ้า , สีม่วง 
 
 
ตารางที ่ 13  แสดงถึงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสียอ้มผา้สียอ้มผา้เก่ียวกบัยีห่อ้ หรือ ตรา 
ของสียอ้มผา้ท่ีซ้ือประจ า 

ยีห้่อ จ านวน ร้อยละ 
ตราส าเภา 150 75.0 
ตราคู่แข่ง 11 5.5 
ตราชา้ง 39 19.5 
รวม 200 100.0 

 

จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน ยีห่อ้หรือตรา ของสียอ้มผา้ท่ีซ้ือประจ า ไดด้งัน้ี อนัดบัแรก ตรา
ส าเภา จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0  อนัดบัท่ีสอง ตราชา้ง จ านวน  39 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.5   อนัดบัสุดทา้ย ตราคู่แข่งจ านวน 11 คิดเป็นร้อยละ 5.5 
สรุปไดว้า่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสียอ้มผา้ยีห่้อตราส าเภา  คิดเป็นร้อยละ  75 รองลงมา
เป็นตราชา้ง คิดเป็นร้อยละ  19.5     และตราสิงห์โต  คิดเป็นร้อยละ 5.5 
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ตารางที ่ 14  แสดงถึงความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัเหตุผลในการซ้ือสียอ้มผา้ยีห่อ้ตามท่ี
เลือกใน 
ตารางท่ี 13 

เหตุผล จ านวนคะแนน คิดเป็นร้อยละ 
     1. ยอ้มไดสี้เขม้กวา่ 156 32.30 
     2. ราคาถูกกวา่ 25 5.18 
     3 . ยอ้มแลว้สีไม่ตก 69 14.29 
     4. หาซ้ือไดง่้ายกวา่ 90 18.63 
     5. มีสีใหเ้ลือกมากกวา่ 57 11.80 
     6. มีของสมนาคุณ แจกของแถม 43 8.90 
     7. รูปแบบการบรรจุ สวยกวา่ - - 
     8. มีคนแนะน าใหใ้ช ้ 35 7.25 
     9. ยีห่อ้สียอ้มผา้น้ีเป็นท่ีนิยมกนั 8 1.65 
     10. มีโฆษณา - - 

รวม 483 100.00 
 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน มีเหตุผลในการซ้ือสียอ้มผา้ เรียงล าดบัไดด้งัน้ี คือ  

อนัดบัแรก ยอ้มไดสี้เขม้กวา่ จ านวน คะแนน 156   คิดเป็นร้อยละ  32.30 
อนัดบัท่ีสอง หาซ้ือไดง่้ายกวา่ จ านวน คะแนน 90  คิดเป็นร้อยละ  18.63 
อนัดบัท่ีสาม ยอ้มแลว้สีไม่ตก จ านวนคะแนน  69  คิดเป็นร้อยละ  14.29 
อนัดบัท่ีส่ี มีสีใหเ้ลือกมากกวา่ จ านวนคะแนน  57  คิดเป็นร้อยละ   11.80 
อนัดบัท่ีหา้ มีของสมนาคุณแจกของแถม จ านวนคะแนน  43  คิดเป็นร้อยละ  8.90 
อนัดบัท่ีหก มีคนแนะน าใหใ้ช ้จ านวน คะแนน 35   คิดเป็นร้อยละ  7.25 
อนัดบัท่ีเจด็ ราคาถูกกวา่ จ านวน คะแนน 25   คิดเป็นร้อยละ  5.18 
และอนัดบัสุดทา้ย ยีห่อ้สียอ้มผา้น้ีเป็นท่ีนิยมกนั จ านวนคะแนน  8  คิดเป็นร้อยละ  1.65 

สรุปไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสียอ้มผา้ยีห่้อหรือตราในขอ้ 13 เพราะ ยอ้มไดสี้เขม้กวา่ 
และ หาซ้ือไดง่้ายกวา่ 
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ตารางที ่15 แสดงถึงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามถึงการซ้ือสียอ้มผา้ยีห่อ้ในอนาคต 

อนาคตคิดจะซ้ือสีย้อมผ้า จ านวน ร้อยละ 
ซ้ือ 177 88.5 

ไม่แน่ใจ 23 11.5 
รวม 200 100.0 

 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน แสดงถึงการตดัสินใจซ้ือในอนาคต ไดด้งัน้ีคือ สรุปไดว้า่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะตดัสินใจ ซ้ือสียอ้มผา้อีกจ านวน 177 คน  คิดเป็นร้อยละ 88.5   ไม่แน่ใจ 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  
 
ตารางที ่ 16 แสดงถึงปัจจยัท่ีส าคญัในการเลือกซ้ือสียอ้มผา้เรียงล าดบัคะแนนจากมีความส าคญัท่ีสุด 
ถึงมีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

ปัจจัยทีส่ าคัญเรียงล าดับความส าคัญ จ านวนคะแนน คิดเป็นร้อยละ 
     1. ไม่เป็นพิษแก่ผูใ้ช ้และส่ิงแวดลอ้ม 72 21.88 
     2. มีสีใหเ้ลือกหลากหลาย 63 19.15 
     3. ยีห่อ้ของสียอ้มผา้เป็นท่ีรู้จกัก าลงันิยม 57 17.33 
     4. หาซ้ือไดง่้าย 39 11.85 
     5. มีราคาถูก 30 9.12 
     6. ยอ้มแลว้สีไม่ซีดจางง่าย 25 7.60 
     7. ยอ้มแลว้ ติดผา้ทน สีไม่ตกง่าย 21 6.38 
     8. ขั้นตอนการยอ้มง่าย ไม่ยุง่ยาก 11 3.34 
     9. มีของสมนาคุณ (ของแถม) 6 1.83 
   10. มีการออกแบบการบรรจุดี สวยงาม 5 1.52 

รวม 329 100.00 
 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน แสดงถึงปัจจยัท่ีมีต่อการซ้ือ สียอ้มผา้ส าเร็จรูปโดยเรียงล าดบัดงั
ความส าคญัดงัน้ีคือ  

อนัดบัท่ีหน่ึง ไม่เป็นพิษแก่ผูใ้ช ้และส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 72 คะแนน  
อนัดบัท่ีสอง มีสีให้เลือกหลากหลาย จ านวน 63 คะแนน   
อนัดบัท่ีสาม ยีห่อ้ของสียอ้มผา้เป็นท่ีรู้จกัก าลงันิยม จ านวน 57 คะแนน   
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อนัดบัท่ีส่ี หาซ้ือไดง่้าย จ านวน 39 คะแนน  
อนัดบัท่ีหา้ มีราคาถูก จ านวน 30 คะแนน  
อนัดบัท่ีหก ยอ้มแลว้สีไม่ซีดจางง่าย จ านวน 25 คะแนน  
อนัดบัท่ีเจด็ ยอ้มแลว้ติดผา้ทนสีไม่ตกง่าย จ านวน 21 คะแนน  
อนัดบัท่ีแปด ขั้นตอนการยอ้มง่ายไม่ยุง่ยาก จ านวน 11 คะแนน  
อนัดบัท่ีเกา้ มีของสมนาคุณ (ของแถม) จ านวน 6 คะแนน  
และอนัดบัสุดทา้ย มีการออกแบบการบรรจุดีสวยงาม จ านวน 5 คะแนน 

สรุปไดว้า่ปัจจยัเก่ียวกบัความไม่เป็นพิษแก่ผูใ้ช ้ และส่ิงแวดลอ้ม มีสีใหเ้ลือกหลากหลาย เป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีมีต่อการซ้ือ สียอ้มผา้ส าเร็จรูปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
 
ตารางที ่17  แสดงถึงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามใชสี้ยอ้มผา้ ตรา ส าเภา 

ตราส าเภา จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยใช ้ 30 15.0 

ใช ้ 170 85.0 
รวม 200 100.0 

จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน   มีผู้ทีเ่คยใช้สี ตราส าเภา จ านวน 170 คน  หรือ 85% 
และไม่เคยใช้ จ านวน 30 คน หรือ 15%  
 
ตารางที ่18 แสดงถึงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามใชสี้ยอ้มผา้ ตรา……คู่แข่ง…… 

คู่แข่ง จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยใช ้ 120 60.0 

ใช ้ 75 37.5 
รวม 200 100.0 

จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน มีผู้ทีเ่คยใช้สี คู่แข่ง จ านวน 75 คน  หรือ 37.5%  
และไม่เคยใช้ จ านวน 120 คน หรือ 60% 
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ตารางที ่19 แสดงถึงเหตุผลท่ีเลือกใชสี้ยอ้มผา้ตรา ส าเภา 
 
 

รายการ 
จ านวน 

ดี พอใช้ ไม่ดี 
   1. ยอ้มง่าย 137 18 - 
   2. ยอ้มแลว้ มีความคงทนดี 104 46 - 
   3. มีการออกแบบการบรรจุดี 46 69 35 
   4. มีสีใหเ้ลือกหลากหลาย 83 67 - 
   5. เม่ือยอ้มแลว้ไดสี้เขม้กวา่ 132 15 - 
   6. วางจ าหน่ายทัว่ถึง 98 52 - 
   7. ร้านคา้จ าหน่ายแนะน าดี 129 21 - 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน แสดงความพอใจของสียอ้มผา้ตรา ส าเภา  โดยเรียงล าดบั คือ ล าดบัแรก 
ยอ้มง่าย  ล าดบัท่ีสอง เม่ือยอ้มแลว้ไดสี้เขม้กวา่ ล าดบัท่ีสาม  ร้านคา้จ าหน่ายแนะน าดี ล าดบัท่ีส่ียอ้ม
แลว้มีความคงทนดี ล าดบัท่ีหา้ วางจ าหน่ายทัว่ถึง ล าดบัท่ีหก มีสีใหเ้ลือกหลากหลาย ล าดบัท่ีเจ็ด มี
การออกแบบการบรรจุดีสรุป สียอ้มผา้ตรา ส าเภา ยอ้มง่าย  และ เม่ือยอ้มแลว้ไดสี้เขม้กวา่  
 
 
 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน แสดงความพอใจของสียอ้มผา้ตรา สิงห์โต โดยเรียงล าดบั คือ ล าดบัแรก 
มีสีใหเ้ลือกหลากหลาย  ล าดบัท่ีสอง มีการออกแบบการบรรจุดี และ ร้านคา้จ าหน่ายแนะน าดี ล าดบั
ท่ีสาม  ยอ้มแลว้มีความคงทนดี และ วางจ าหน่ายทัว่ถึง ล าดบัท่ีส่ี เม่ือยอ้มแลว้ไดสี้เขม้กวา่  สรุป สี
ยอ้มผา้ตรา สิงโต มีสีใหเ้ลือกหลากหลาย  มีการออกแบบการบรรจุภณัฑท่ี์ดี และ ร้านคา้จ าหน่าย
แนะน าดี   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

67 

67 

การทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานที ่1  เพศหญิงสนใจท างานยอ้มสีในงานหตัถกรรมมากกวา่เพศชาย 
Ho : เพศหญิงสนใจท างานยอ้มสีในงานหตัถกรรมไม่มากกวา่เพศชาย 
Ha : เพศหญิงสนใจท างานยอ้มสีในงานหตัถกรรมมากกวา่เพศชาย 
 ค่าความเช่ือมัน่  (Alpha Coefficient ) เท่ากบั 0.05 
 df= 1 
 ค านวณค่า Chi-Square  ไดเ้ท่ากบั  0.030 
 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ Ha 
Chi-Square Tests 
  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 4.708 1 .030 
 
ข้อสมมติฐานที ่2  เพศหญิงซ้ือสียอ้มผา้ไปยอ้มสีในงานหตัถกรรมมากกวา่เพศชาย 
Ho :  เพศหญิงซ้ือสียอ้มผา้ไปยอ้มสีในงานหตัถกรรมไม่มากกวา่เพศชาย 
Ha :   เพศหญิงซ้ือสียอ้มผา้ไปยอ้มสีในงานหตัถกรรมมากกวา่เพศชาย 
ค่าความเช่ือมัน่ ( Alpha Coffecient )  เท่ากบั  0.05 
df= 1 
ค านวณค่า Chi –Square  ไดเ้ท่ากบั 0.014 
ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho และ ยอมรับ Ha 
 
สมมติฐาน ท่ี  3  สีด าเป็นสีท่ีใชก้นัมากท่ีสุดในผลิตภณัฑห์ตัถกรรม 
จากตารางท่ี 12 เปรียบเทียบการเพิ่มข้ึนของความถ่ีคะแนนเก่ียวกบัสีท่ีซ้ือเป็นประจ าพบวา่ สีด าเป็น
สีท่ีมีคนซ้ือมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.84 
 
สมมติฐานท่ี 4   สียอ้มผา้ถูกน าไปใชใ้นงานส่ิงทอมากท่ีสุด 
จากตารางท่ี 10  เปรียบเทียบการเพิ่มข้ึนของความถ่ีคะแนนเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสียอ้มผา้ 
พบวา่สียอ้มผา้ถูกน าไปใชย้อ้มผา้ และส่ิงทอต่าง ๆ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.03 
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บทที ่ 5 

สรุปผลการศึกษา  และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาการศึกษาแนวโนม้การใชสี้ยอ้มผา้ส าเร็จรูปส าหรับ
ผูป้ระกอบอาชีพหตัถกรรม   เขตภาคเหนือ ( จงัหวดัเชียงใหม่ , ล าพนู , 
ล าปาง , แพร่ )เพื่อ ศึกษาทศันคติของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเก่ียวกบั
การใชสี้ยอ้มผา้ส าเร็จรูป และ ศึกษาพฤติกรรมการใชสี้ยอ้มผา้ส าเร็จรูป
ของผูป้ระกอบการหตัถกรรม ตลอดจนแนวโนม้การใชสี้ยอ้มผา้ส าเร็จรูป 
ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

ข้อมูลด้านสถานภาพส่วนตัว 
 

จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 79 คน หรือเป็นร้อยละ 
39.5 หรือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 121 คน หรือเป็นร้อยละ 60.5  
  มีระดบัอาย ุตามล าดบัดงัน้ี อาย ุ15-20 ปี จ านวน 14 คน หรือเป็นร้อยละ 
7  , อาย ุ 21-30 ปี จ านวน 38 คน หรือเป็นร้อยละ 19 , อาย ุ 31-40 ปี 
จ านวน 90 คน หรือเป็นร้อยละ 45 , อนัดบั สุดทา้ย 41-50 ปี จ านวน 58 
คน หรือเป็นร้อยละ 29 สรุปไดว้า่ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 31-50 ปี 
อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรและอาชีพผู ้
ท  างานหตัถกรรม 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย  

    รายไดม้ากกวา่ 30,000 บาทต่อปี 
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ข้อมูลพฤติกรรมการใช้สีย้อมผ้า 
 

ส่วนใหญ่ ผูถู้กสอบถาม ซ้ืออยา่งสม ่าเสมอ จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อย
ละ 69.5   และมีผูซ้ื้อในบางโอกาสมีจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 

    ส่วนใหญ่ซ้ือมากกวา่ 1 โหล มีจ านวนถึง  72.5%  
   ผูใ้ชสี้ยอ้มผา้จะซ้ือสียอ้มผา้จากร้านประจ าท่ีซ้ือ 

ซ้ือสียอ้มผา้เพื่อวตัถุประสงคน์ าไปใชย้อ้มผา้ / ส่ิงทอและน าไปใชย้อ้ม
กระดาษ 
สีท่ีใชเ้ป็นประจ า เป็นสีด ารองลงมาเป็นสีคราม ,สีฟ้า , สีม่วง 
เหตุผลท่ีซ้ือสียอ้มผา้ จากร้านคา้ประจ า เพราะราคาถูกกวา่ร้านอ่ืน มีสีให้
เลือกหลากหลายสีน้ีมีน ้าใจอธัยาศยัดี และท าเลท่ีตั้งร้านสะดวกแก่การซ้ือ 
การตดัสินใจซ้ือในอนาคต  สรุปไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ
ตดัสินใจ ซ้ือสียอ้มผา้ อีกจ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5    ไม่แน่ใจ 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  
 
 

ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ใช้สีย้อมผ้า 
 

ปัจจยัท่ีมีต่อการซ้ือสียอ้มผา้ส าเร็จรูปโดยเรียงล าดบัดงัความส าคญั
ดงัน้ีคือ  
อนัดบัท่ีหน่ึง ไม่เป็นพิษแก่ผูใ้ช ้และส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 72 คะแนน  
อนัดบัท่ีสอง มีสีให้เลือกหลากหลาย จ านวน 63 คะแนน   
อนัดบัท่ีสาม ยีห่อ้ของสียอ้มผา้เป็นท่ีรู้จกัก าลงันิยม จ านวน 57 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน มีผูท่ี้เคยใชสี้ตราส าเภา จ านวน 170 คน หรือ 
85%และไม่เคยใช ้จ านวน 30 คนหรือ 15%  
จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน มีผูท่ี้เคยใชสี้ตราสิงห์โต จ านวน 75 คน หรือ 
37.5% และไม่เคยใช ้จ านวน 120 คน หรือ 60% 
แสดงความพอใจของสีย้อมผ้าตรา ส าเภา  โดยเรียงล าดบั คือ ล าดบัแรก 
ยอ้มง่าย  ล าดบัท่ีสอง เม่ือยอ้มแลว้ไดสี้เขม้กวา่ ล าดบัท่ีสาม  ร้านคา้
จ าหน่ายแนะน าดี ล าดบัท่ีส่ียอ้มแลว้มีความคงทนดี ล าดบัท่ีหา้ วาง
จ าหน่ายทัว่ถึง ล าดบัท่ีหก มีสีใหเ้ลือกหลากหลาย ล าดบัท่ีเจด็ มีการ
ออกแบบการบรรจุดี  สรุป สียอ้มผา้ตรา ส าเภา ยอ้มง่าย  และ เม่ือยอ้ม
แลว้ไดสี้เขม้กวา่  
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้ ทราบถึง พฤติกรรมการของ
ผูป้ระกอบการหตัถกรรมท่ีใชสี้ยอ้มผา้  ในเขตภาคเหนือ  ส่วนใหญ่
น าไปใชง้านดา้นยอ้มผา้ และงานยอ้มกระดาษ   ผูใ้ชสี้ยอ้มผา้ ค านึงถึง
ความปลอดภยัการใช ้  และ ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม  ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผูว้ิ
จดัเก็บมาสามารถใหผู้ผ้ลิต และ ผูส้นใจ น าไปศึกษา คน้ควา้ต่อ ในงาน
ดา้นน้ี เพื่อพฒันาสียอ้มผา้ส าเร็จรูป ใหดี้ยิง่ข้ึน 
ด้านผลติภัณฑ์  สียอ้มผา้ส าเร็จรูป  ควรสร้างความแตกต่าง  ของสียอ้มผา้ 
ใหมี้สีแปลกตา และสวยงาม แก่ผูใ้ช ้  ความแตกต่างดา้นการยอ้ม ท าให้
ยอ้มง่าย และใชเ้วลานอ้ยในการยอ้ม 
ด้านราคา  เน่ืองจาก ตลาดสียอ้มผา้ก าลงัอยูใ่นขั้นการแข่งขนั  มีคู่แข่ง
หลายรายเขา้มาตลาด ดงันั้นผูผ้ลิต ไม่ควรก าหนดราคาขายสูง  
ขณะเดียวกนัควรหาวธีิลดตน้ทุนการผลิต  เพื่อใหไ้ดต้น้ทุนท่ีต ่าสามารถ
แข่งขนัดา้นราคากบัคู่แข่งได ้
ควรมีการจัดจ าหน่าย ใหท้ัว่ถึง  บริษทัท่ีมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีขยาย
อยูใ่นวงกวา้งยอ่มจะปลอดภยัจากการเขา้มาแข่งขนัของคู่แข่งรายใหม่  
และใหค้วามรู้การใชสี้ยอ้มผา้กบัร้านคา้ท่ีขาย เพื่อใหเ้ขาสามารถแนะน า
การใชสี้ยอ้มแก่ผูใ้ชไ้ดถู้กวธีิ 
ควรใช้ส่ือท้องถิ่น เช่น วทิย ุ  โทรทศัน์  โฆษณา และประชาสัมพนัธ์ ให้
ประกอบการหตัถกรรมท่ีตอ้งใชสี้ยอ้มผา้ รู้จกั เพื่อขยายส่วนแบ่ง
การตลาด   
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ข้อจ ากดัในการศึกษา 
 
 

1. เน่ืองจากเวลาในการวิจยัมีจ  ากดั  ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูใ้ชสี้ยอ้ม
ผา้ส าเร็จรูป  เก็บมาไม่มากเท่าท่ีควร 

2. ร้านคา้ท่ีขายสียอ้มผา้ส าเร็จรูป บางร้าน ใหค้วามร่วมมือตามเก็บ
แบบสอบถามกลบัมาไม่ดีเท่าท่ีควร 

3. ร้านคา้ท่ีขายสียอ้มผา้ส าเร็จรูป  ไม่มีเวลาอธิบายการกรอกแบบสอบถาม
ใหก้บัผูถู้กสอบถาม 

4. เน่ืองจากระยะทางไกล ท าใหผู้ว้จิยั ตามเก็บแบบสอบถามกลบัเขา้มาชา้
มาก  ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัดา้นเวลาในการท างาน 
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