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บทคดัย่อ 
 
 พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื>อลูกโป่งแฟนซีในจงัหวดั
สงขลาเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ มวีตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี> (1) เพื6อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืนที6มต่ีอสว่นประสมทางการตลาดที6สง่ผล
ต่อการตดัสนิใจซื>อลกูโป่งแฟนซใีนจงัหวดัสงขลา (W) เพื6อศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไดแ้ก่ สนิคา้อะไร 
ผูบ้รโิภคซื>อเมื6อใด ผูบ้รโิภคซื>อที6ไหน ผูบ้รโิภคซื>อเพราะเหตุใด ตดัสนิใจอยา่งไร ใครมสีว่นรว่มตดัสนิใจ 
และปัจจยัที6มอีทิธพิล ที6มต่ีอสว่นประสมทางการตลาดที6สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื>อลกูโป่งแฟนซใีนจงัหวดั
สงขลา (Y) เพื6อศึกษาระดบัส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดั

จําหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บรกิาร และด้านลกัษณะทาง
กายภาพ ที6สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื>อลกูโป่งแฟนซใีนจงัหวดัสงขลา ทั >งนี>เพื6อใชใ้นวางแผนกลยุทธ ์ เพิ6ม
ยอดขายและกําไร เป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาการดําเนินธุรกจิ รวมถงึเป็นแนวทางในการต่อ
ยอดธรุกจิ 
 ในการศกึษาครั >งนี>กลุ่มประชากรตวัอย่างเป็นประชากรผู้เคยใช้บรกิารร้านลูกโป่งในจงัหวดั
สงขลา จํานวน 400 คน เครื6องมอืที6ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถาม สถิติที6ใช้ในการ
วเิคราะห์ คอื ค่าความถี6 ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี6ยเบี6ยงเบนมาตรฐานและการวเิคราะห์ขอ้มูล ความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรตั >งแต่ 2 ตวัแปรขึ>นไป ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว One-Way ANOVA 

ผลการศกึษา พบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส และอาชพีของผูบ้รโิภค 
ส่งผลต่อ ส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่งแฟนซี ในจงัหวดัสงขลา (2) 
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ โอกาสการใชง้าน เหตุผลที6นิยมซื>อ และวธิกีารเลอืกรา้นส่งผลต่อ ส่วน
ประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื>อลูกโป่งแฟนซ ีในจงัหวดัสงขลา  (3) ระดบัส่วนประสม
ทางการตลาดของผูบ้รโิภคที6ซื>อสนิคา้ในรา้นลกูโป่งแฟนซ ีในจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวม :  อยูใ่นระดบั
มากที6สดุ เมื6อพจิารณาแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นบุคคล มคีา่เฉลี6ยสงูสดุ 
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ABSTRACT 
 
 This research aim to study behavior and marketing mix factors influencing on balloon 
fancy purchase decision in Songkhal Province. The purposes of this research were (1) To study 
individual factor influence marketing mix on balloon fancy purchase decision ( 2)  To study the 
decision- making behavior influence marketing mix on balloon fancy purchase decision ( 3) To 
study the level of marketing mix factors that influencing balloon fancy purchase decision.  

The sample of this study is customers who experienced in purchasing balloon fancy in 

Songkhal Province. The method used in this study is non-probability sampling for 400 customers. 
The tools of this study are survey questionnaire. The statistics utilized in preliminary data analysis 
is descriptive statistics such as percentage, mean and standard deviation. The inferential statistics 
to evaluate the hypothesis at 0.5 statistical significance level is multiple regression analysis. 
  From this study, (1) The individual factors such as gender, marital status and occupation 
influence marketing mix on balloon fancy purchase decision.  (2)  The decision-making behavior 
such as the occasion, the reason to buy and how to choose a store influence marketing mix on 
balloon fancy purchase decision.  ( 3)  Overall marketing mix factor influenced on balloon fancy 
purchase decision at very high level. For each marketing mix factors, the personal factor influence 
decision at very high level. 
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บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 ในปัจจุบนัมธีุรกจิใหม่ๆ เพิ6มขึ>นอยา่งมากมาย ธุรกจิรา้นลกูโป่งแฟนซเีป็นหนี6งธุรกจิที6เป็นที6นิยม 
ดว้ยเพราะค่านิยมที6เปลี6ยนแปลงไปของวยัรุ่นและผูค้นทั 6วไปในสมยันี> ที6มกัจะมอบลูกโป่งใหแ้ก่กนัใน
งานสาํคญัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอวยพรวนัเกดิ การยนิดใีนวนัจบการศกึษา รบัขวญัแรกเกดิ การเยี6ยมไข ้
แทนคาํขอบคุณ มอบใหก้นัวนัวาเลนไทน์ วนัครสิต์มาส หรอืแมแ้ต่ตกแต่งสถานที6เพื6อสรา้งบรรยากาศ
ในงานสงัสรรค ์งานอเีวน้ทต์่างๆ เพื6อดูงดูดความสนใจจากผูค้น อกีทั >งยงัสามารถพบเหน็ดารา ศลิปิน 

และเหล่าอนิฟลูเอน็เซอรท์ั >งหลายนําลูกโป่งมาใชต้กแต่งในงานปารต์ี>ไดต้ามช่องทางสื6อต่างๆ ถอืเป็น
ของที6นิยมและมคีณุคา่ทางจติใจอยา่งหนึ6ง 
 “ลกูโป่งแฟนซ”ี หรอืที6เรารูจ้กักนัในชื6อ “ลกูโป่งสวรรค”์ นั >นกลายเป็นที6นิยมอยา่งแพรห่ลาย เป็น
เสมอืนสื6อกลางในการบอกความรูส้กึแก่ผูร้บัได้เป็นอย่างด ีนอกจากสรา้งความสุขใหก้บัผูร้บัแล้ว ยงั
สรา้งรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการอกีดว้ย ลกูโป่งที6ขายในประเทศไทยโดยทั 6วไป พบบรรจุแกส็อยู ่2 ชนิด 
คอื แก็สไฮโดรเจนที6มคีวามไวไฟสูง และแก็สฮเีลยีมที6เป็นแก็สเฉื6อย ไม่ตดิไฟ ดงันั >นโดยทั 6วไปร้าน
ลกูโป่งแฟนซจีงึมกัเลอืกใชล้กูโป่งที6บรรจุแกส็ฮเีลยีมเพื6อจดัตกแต่งงานเลี>ยง งานฉลองต่างๆแทนที6จะใช้
แกส็ไฮโดรเจนที6มรีาคาถกูกวา่  



ธุรกจิการบรกิารจดัแต่งลูกโป่งจดัเป็นธุรกจิขนาดกลาง เป็นธุรกจิที6นําเสนอแนวคดิทางศลิปะ    
ไม่ว่าจะเป็นการนําดอกไม้ ริบบิ>น ผืนผ้า ฯลฯ มาจดัตกแต่งให้เกิดเป็นรูปร่าง ลวดลาย เกิดเป็น
องคป์ระกอบที6ทําใหส้ถานที6แต่ละแห่ง สามารถสรา้งความรูส้กึร่วมของบรรยากาศในงานนั >นๆ (โชตกิา 
ฤาชา,ธนพฒัน์ อนิทว.ี2559, หน้า184) จงึอาจกล่าวไดว้า่งานบรกิารจดัลกูโป่งนั >นถอืเป็นงานศลิปะอยา่ง
หนึ6ง ดงันั >นจงึไม่ใช่เรื6องที6แปลกหากราคาของงานบรกิารลูกโป่งนั >นจะค่อนขา้งสงู ผูบ้รโิภคจงึไตร่ตรอง
ถงึเหตุผลในการตดัสนิใจเลอืกรบับรกิารจากรา้นใดรา้นหนึ6ง ซึ6งปัจจยัเหล่านี>เองที6ทําใหร้า้นลูกโป่งนั >น
สามารถดาํเนินธรุกจิอยูไ่ดใ้นสภาวะการณ์ที6มกีารแขง่ขนัทางการคา้อยา่งดเุดอืด  
 ดว้ยเหตุนี>เอง ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการศกึษาพฤตกิรรมและส่วนประสมทางการตลาดของ

ผูบ้รโิภคที6สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื>อลกูโป่งแฟนซใีนจงัหวดัสงขลา เพื6อใหท้ราบถงึลกัษณะพฤตกิรรมและ
สว่นประสมทางการตลาดที6มผีลต่อการตดัสนิใจซื>อลกูโป่งแฟนซ ีทั >งนี>เพื6อนําผลการศกึษาไปปรบัใชเ้ป็น
แนวทางสร้างกลยุทธ์ในการประกอบธุรกจิ อกีทั >งเพื6อการปรบัปรุง พฒันา สร้างสรรค์สนิค้าและการ
บรกิารใหด้ยีิ6งขึ>น โดยหวงัเพื6อเพิ6มยอดขายใหส้งูขึ>นในอนาคตควบคู่ไปกบัการสรา้งความประทบัใจแก่
ลกูคา้ในทกุๆชิ>นงานที6ใหบ้รกิาร 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
       1. เพื6อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลที6มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื>อลูกโป่ง
แฟนซใีนจงัหวดัสงขลา 

W เพื6อศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที6มตี่อส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื>อ
ลกูโป่งแฟนซใีนจงัหวดัสงขลา 

Y. เพื6อศกึษาระดบัส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื>อลูกโป่งแฟนซใีนจงัหวดั
สงขลา 
  
สมมติฐานของการวิจยั 

1.ผูบ้รโิภคที6มปัีจจยัสว่นบุคคลของไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน 
 และอาชพีแตกต่างกนั มผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื>อลูกโป่งแฟนซใีน
จงัหวดัสงขลา แตกต่างกนั 

2.พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคได้แก่ สนิคา้อะไร ผูบ้รโิภคซื>อเมื6อใด ผูบ้รโิภคซื>อที6ไหน ผูบ้รโิภคซื>อ

เพราะเหตุใด ตดัสนิใจอย่างไร ใครมสี่วนร่วมตดัสนิใจ และปัจจยัที6มอีทิธพิลบ้าง ต่างกนั มผีลต่อส่วน
ประสมทางการตลาดที6สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื>อลกูโป่งแฟนซใีนจงัหวดัสงขลา ที6แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตการวิจยั 
 �.ขอบเขตดา้นเนื>อหา เนื>อหาในการศกึษาครั >งนี>ไดแ้ก่ พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค สว่นประสมทาง
การตลาด และปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ี6มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื>อลกูโป่งแฟนซ ี 
 W.ขอบเขตประชากร ขอบเขตดา้นประชากรในการศกึษาครั >งนี>ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคที6เคยซื>อลูกโป่ง
แฟนซทีั >งเพศหญงิและเพศชาย 
 Y.ขอบเขตด้านพื>นที6 ได้แก่ผู้บริโภคที6เคยซื>อลูกโป่งแฟนซีในจงัหวดัสงขลา ขอบเขตด้าน
ระยะเวลาในการดาํเนินการศกึษา ตั >งแต่ เดอืนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 
 



กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีTเกีTยวข้อง 
 

แนวคิดทฤษฏีเกีTยวกบัด้านประชากรศาสตร ์
ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์เป็นความหลากหลายดา้นภูมหิลงัของบุคคล ซึ6งไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ ลกัษณะโครงสรา้งของรา่งกาย ความอาวโุสในการทาํงาน เป็นตน้ โดยจะแสดงถงึความ

เป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดตีถงึปัจจบุนั (วชริวชัร งามละมอ่ม, 2558) 
 ปัจจยัสว่นบุคคลที6สง่อทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคที6สาํคญั ๆ ไดแ้ก่ อาย ุ

 วฏัจกัรชวีติครอบครวั อาชพี รายได ้รปูแบบการดาํเนินชวีติ บุคลกิภาพและมโนทศัน์ที6มต่ีอตนเอง 
 

แนวคิดทฤษฏีเกีTยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ กระบวนการในการจดัหาใหไ้ดม้าซึ6งผลติภณัฑห์รอืบรกิาร การ

บรโิภคผลติภณัฑห์รอืบรกิาร และรวมถงึพฤตกิรรมที6เกดิขึ>นภายหลงัจากการใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิาร
ดงักล่าว จะนํามาซึ6งผลไดท้ี6เกดิขึ>นภายหลงัการตดัสนิใจซื>อ ซึ6งอาจเป็นความพอใจหรอืความไม่พอใจ
จากการตดัสนิใจซื>อผลติภณัฑห์รอืบรกิารที6เรยีกว่า ประสบการณ์ประสบการณ์นี>ก่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้
และจะเขา้ไปมอีิทธพิลต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภค การเลอืกรบัขอ้มูลข่าวสารของผู้บรโิภค และการ
ตดัสนิใจซื>อของผูบ้รโิภคในครั >งถดัไป (ภาวณิ ีกาญจนาภา,หลกัการตลาด.2554) 
 คาํถามที6จะใชเ้พื6อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6W และ 1H ประกอบดว้ย Who What 
When Where Why Whom และ How เพื6อหาคาํตอบ 7 ประการเกี6ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร	์

- เพศ	

- อาย	ุ

- ระดบัการศกึษา	

- สถานภาพสมรส	

- รายไดต้อ่เดือน	

- อาชีพ	

(อา้งอิง :	ศริวิรรณ เสรรีตัน)์	

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค	
- Who	
- What	
- When	
- Where	
- Why	
- How	
- Whom	

(อา้งอิง	:		Philip	Koltlor)	

สว่นประสมทางการตลาด	

- ดา้นผลติภณัฑ	์

- ดา้นราคา	

- ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย/สถานทีN	

- ดา้นการสง่เสรมิการตลาด	

- ดา้นบคุคล	

- ดา้นกายภาพ	

- ดา้นกระบวนการ	

(อา้งอิง :	Philip	Koltlor)	



แนวคิดทฤษฏีเกีTยวกบัส่วนประสมทางการตลาด  
ศาสตราจารยฟิ์ลลปิ คอ็ตเล่อร ์(ถูกอา้งถงึใน สารสนเทศมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี, 2564) 

ไดใ้หแ้นวคดิสว่นประสมทางการตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร (Service Marketing Mix) ไวว้า่เป็นแนวคดิที6
เกี6ยวขอ้งกบัธุรกจิที6ใหบ้รกิารซึ6งเป็นธุรกจิที6แตกต่างสนิคา้อุปโภคและบรโิภคทั 6วไป จาํเป็นจะตอ้งใชส้ว่น
ประสมการตลาด(Marketing Mix) 7 อยา่ง หรอื 7Ps ในการกาํหนดกลยทุธก์ารตลาดซึ6งประกอบดว้ย 
1. ดา้นผลติภณัฑ(์Product) 2. ดา้นราคา (Price) 3. ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) 4. ดา้นการ
ส่งเสรมิการขาย (Promotions) 5. ด้านบุคคล (People) 6. ด้านกายภาพ (Physical Environment) 7. 
ดา้นกระบวนการ (Process) สว่นประสมการตลาดทั >ง 7 อยา่งขา้งตน้เป็นสิ6งสาํคญัต่อการกาํหนดกลยทุธ์

ต่างๆ ทางด้านการตลาดของธุรกิจ ที6จะต้องมกีารจดัส่วนประสมแต่ละอย่างให้มคีวามเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มของธรุกจิ และของอุตสาหกรรมที6แตกต่างกนัไปไมม่สีตูรที6ตายตวั 
 

งานวิจยัทีTเกีTยวข้อง 
ศศ ิพลดับุญทอง (2558) ไดศ้กึษา ปัจจยัที6สง่ผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซื>อลกูโป่งแฟนซบีนอนิ

สตราแกรม ผลจากการศกึษา พบว่า เพศไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื>อสนิคา้ประเภทลูกโป่ง
แฟนซผี่านสื6อสงัคมออนไลน์ประเภทอนิสตราแกรม ราคาของสนิคา้ โปรโมชั 6นการลดราคา และมขีอง
สมนาคุณมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื>อสนิคา้ประเภทลูกโป่งแฟนซผี่านสื6อสงัคมออนไลน์ประเภทอนิสต
ราแกรม และส่วนประสมทางการตลาดมสี่วนกระตุ้นใหลู้กคา้เกดิความตั >งใจในการซื>อผลติภณัฑ์ดว้ย
เชน่กนั 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และวิธีการสุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที6ใชใ้นการวจิยัครั >งนี> คอื ผูบ้รโิภคที6มปีระสบการณ์ซื>อลกูโป่งแฟนซ ีหรอืใช ้

บรกิารรา้นลกูโป่งแฟนซใีนจงัหวดัสงขลามาก่อน ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง แบบการสุม่ตวัอยา่ง
แบบไมท่ราบความน่าจะเป็น ใชก้ลุ่มตวัอยา่งที6ใชใ้นการศกึษา ทั >งหมด 400 คน โดยแจกตวัอยา่งใหก้บั
ลกูคา้ที6มาใชบ้รกิารรา้นลกูโป่งแฟนซ ีและลกูคา้เดมิของรา้นลกูโป่งแฟนซ ี
 

เครืTองมือทีTใช้ในการวิจยั 
 เครื6องมือการวิจัยที6ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที6 1 
แบบสอบถามเกี6ยวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์จํานวน 6 ขอ้ ส่วนที6 2 แบบสอบถามเกี6ยวกบัปัจจยั
ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที6ส่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่งแฟนซี จํานวน 9 ข้อ และส่วนที6 3 
แบบสอบถามเกี6ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่งแฟนซี       
จาํนวน 21 ขอ้ 
 
 
 
 

 



การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติทีTใช้ 
 การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนาสาํหรบัการอธบิายผลการศกึษาเกี6ยวกบั ตวัแปรดา้นขอ้มลูทั 6วไป
ของผูก้รอกแบบสอบถาม และดา้นพฤตกิรรมการซื>อสนิคา้ของผูบ้รโิภค เพื6อใหท้ราบถงึจาํนวนตวัอยา่ง
และคา่เฉลี6ยคะแนนของแต่ละระดบัความคดิเหน็  สถติทิี6ใชค้อื คา่ความถี6 และคา่รอ้ยละ 
 การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิงสําหรบัการอธิบายผลการศึกษา เพื6อทดสอบความสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอสิระหลายตวั โดยใช้สถติ ิt-test ในการทดสอบค่าความ
แตกต่างระหวา่งคา่เฉลี6ยของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ และใช ้F-test ในการทดสอบคา่ความแตกต่างระหวา่ง
คะแนนเฉลี6ยของกลุ่มตวัอยา่งที6มากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวเิคราะห ์Post Hoc แบบ Least Significant 

Difference (LSD) เพื6อทดสอบความแตกต่างระหวา่งคู ่ 
 

ผลการวิจยั 
 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร ์
ผลจากการศกึษา พบวา่ ผูบ้รโิภคทั >งหมดจาํนวน 400 คน ดา้นเพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่

เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มอีายุ 20-30 ปีรองลงมา ได้แก่ 

อายุ 31 – 40 ปี อายุ 41 ปีขึ>นไป และตํ6ากว่า 20 ปี ตามลําดบั สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ มสีถานภาพโสด รองลงมา ได้แก่ สถานภาพ สมรส สถานภาพ หย่าร้าง และสถานภาพ
แยกกนัอยู่ ตามลําดบั ระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มรีะดบัการศกึษา  ปรญิาตร ี 

รองลงมา ไดแ้ก่ มธัยมศกึษา/ปวช.ปวส. / อนุปรญิญา และ สงูกว่าปรญิญาตร ีตามลําดบั รายได้เฉลีTย
ต่อเดือน พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ มรีายไดเ้ฉลี6ยต่อเดอืนตํ6ากวา่ 10,000 บาท รองลงมา  ไดแ้ก่  
รายได้เฉลี6ยต่อเดอืน 20,000 – 30,000 บาท รายได้เฉลี6ยต่อเดอืน มากกว่า 30,000 บาท และรายได้

เฉลี6ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ตามลําดับ อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพ 
นักเรียน / นักศึกษา รองลงมา ได้แก่ อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั อาชีพ อาชีพอิสระอื6นๆ อาชีพพนักงาน
เอกชน และอาชพี รบัราชการ ตามลาํดบั 
 

ข้อมลูเกีTยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
สินค้าทีTนิยมซืfอ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่นิยมซื>อสนิคา้ ของตกแต่งงานปารต์ี>  
โอกาสการใช้งาน พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใชง้านในโอกาส วนัเกดิ  

             	ช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ซื>อสนิคา้ผา่นชอ่งทางการจาํหน่าย เพจเฟสบุ๊ค  

เหตผุลทีTนิยมซืfอสินค้าจากร้านลกูโป่งแฟนซี	พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ ซื>อเพราะสนิคา้    
สวยงามเหมาะแก่การมอบใหก้นั  

บคุคลทีTซืfอสินค้าให้ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ซื>อสนิคา้ให ้เพื6อน / คนรกั  

บคุคลทีTมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซืfอสินค้า พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็วา่  
เพื6อน / คนรกั มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื>อสนิคา้ 

วิธีการเลือกร้าน พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เลอืก เขา้ชมหน้ารา้นแลว้สั 6งซื>อ  
การรู้จกัร้านลกูโป่ง พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่รูจ้กัรา้นลกูโป่งจาก เพื6อน / คนรกัแนะนํา  

เกณฑที์TสาํคญัทีTสดุในการตดัสินใจเลือกร้านลกูโป่ง พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่คา่เฉลี6ย 
ความคดิเหน็เทา่กนัคอื ความสวยงามของสนิคา้ และการตอบโตอ้ยา่งรวดเรว็ผา่นชอ่งทางการสื6อสาร 



สรปุผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค ์ข้อทีT 1 เพืTอศึกษาปัจจยัส่วนบคุคลทีTมีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดทีTส่งผลต่อการตดัสินใจซืfอลกูโป่งแฟนซีในจงัหวดัสงขลา 
 เพศ สรุปผลการวจิยัไดว้่า กลุ่มตวัอย่างที6มเีพศแตกต่างกนัมผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดที6
สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื>อลกูโป่งแฟนซใีนจงัหวดัสงขลา ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที6ระดบั.05 ส่วน ด้าน
กระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไมแ่ตกต่างกนั  
 อาย ุสรุปผลการวจิยัไดว้่า กลุ่มตวัอย่างที6มอีายุแตกต่างกนัมผีลต่อสว่นประสมทางการตลาดที6
ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื>อลูกโป่งแฟนซใีนจงัหวดัสงขลา ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจําหน่าย 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่
แตกต่างกนั 
 สถานภาพสมรส  สรุปผลการวจิยัไดว้่า กลุ่มตวัอย่างที6มสีถานภาพสมรส แตกต่างกนัมผีลต่อ
สว่นประสมทางการตลาดที6สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื>อลกูโป่งแฟนซใีนจงัหวดัสงขลา ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวน การใหบ้รกิาร และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี6ระดบั.05  

 ระดบัการศึกษา สรุปผลการวจิยัไดว้่า กลุ่มตวัอย่างที6มรีะดบัการศกึษา แตกต่างกนัมผีลต่อ
สว่นประสมทางการตลาดที6สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื>อลกูโป่งแฟนซใีนจงัหวดัสงขลา ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ไมแ่ตกต่างกนั สว่นดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี6ระดบั.05 

 รายได้เฉลีTยต่อเดือน  สรุปผลการวจิยัไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที6มรีายไดเ้ฉลี6ยต่อเดอืน แตกต่างกนั
มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่งแฟนซีในจังหวดัสงขลา ด้าน
ผลติภณัฑด์า้นการจดัจาํหน่าย ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นบุคลากร 
ไม่แตกต่างกนั ส่วน ดา้นราคา และดา้นการส่งเสรมิการตลาด แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี6
ระดบั.05  

 อาชีพ สรุปผลการวิจัยได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที6มีอาชีพ แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดที6ส่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่งแฟนซีในจังหวัดสงขลา ด้านการจัดจําหน่าย ด้าน
กระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นบุคลากร ไม่แตกต่างกนั สว่นดา้นผลติภณัฑ ์
ดา้นราคา และดา้นการสง่เสรมิการตลาด แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี6ระดบั.05  
 

สรปุผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค ์ข้อทีT 2 เพืTอศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคทีTมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดทีTส่งผลต่อการตดัสินใจซืfอลกูโป่งแฟนซีในจงัหวดัสงขลา                               

สินค้าทีTนิยมซืfอ สรปุผลการวจิยัไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที6มพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภค สนิคา้ที6นิยมซื>อ 
แตกต่างกนั มผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื>อลูกโป่งแฟนซใีนจงัหวดัสงขลา 
ไมแ่ตกต่างกนั                                                                                                                                   

โอกาสการใช้งาน สรุปผลการวจิยัไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที6มพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภค โอกาสการใช้
งานแตกต่างกนั มผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื>อลูกโป่งแฟนซใีนจงัหวดั
สงขลา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี6ระดบั.05 



ช่องทางการจดัจาํหน่าย/สถานทีT  สรุปผลการวิจยัได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที6มีพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภค ช่องทางการจดัจาํหน่าย/สถานที6 แตกต่างกนัมผีลต่อสว่นประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซื>อลกูโป่งแฟนซใีนจงัหวดัสงขลา ไมแ่ตกต่างกนั                                   

บคุคลทีTซืfอสินค้าให้ สรปุผลการวจิยัไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที6มพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภค บุคคลที6ซื>อ
สนิคา้ให ้แตกต่างกนัมผีลต่อสว่นประสมทางการตลาดที6สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื>อลกูโป่งแฟนซใีนจงัหวดั
สงขลา ไมแ่ตกต่างกนั 

บุคคลทีTมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซืfอ สรุปผลการวจิยัไดว้่า กลุ่มตวัอย่างที6มพีฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค บุคคลที6มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื>อ แตกต่างกนัมผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อ
การตดัสนิใจซื>อลกูโป่งแฟนซใีนจงัหวดัสงขลา ไมแ่ตกต่างกนั 

เหตผุลทีTนิยมซืfอ สรุปผลการวจิยัไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที6มพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เหตุผลที6นิยม
ซื>อ แตกต่างกนัมผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื>อลูกโป่งแฟนซีในจงัหวดั
สงขลา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี6ระดบั.05  

วิธีการเลือกร้าน สรุปผลการวจิยัไดว้่า กลุ่มตวัอย่างที6มพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภค วธิกีารเลอืก
รา้น แตกต่างกนัมผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื>อลูกโป่งแฟนซใีนจงัหวดั

สงขลา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี6ระดบั.05  
การรู้จกัร้านลกูโป่ง สรปุผลการวจิยัไดว้า่ กลุม่ตวัอยา่งที6มพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภค การรูจ้กัรา้น

ลูกโป่ง แตกต่างกนัมผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื>อลูกโป่งแฟนซใีนจงัหวดั
สงขลา ไมแ่ตกต่างกนั 

เกณฑก์ารตดัสินใจ สรุปผลการวจิยัไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งที6มพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เกณฑก์าร
ตดัสนิใจ แตกต่างกนัมผีลต่อสว่นประสมทางการตลาดที6สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื>อลกูโป่งแฟนซใีนจงัหวดั
สงขลา ไมแ่ตกต่างกนั 

 
สรปุผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค ์ข้อทีT 3 เพืTอศึกษาระดบัส่วนประสมทางการตลาดทีTส่งผลต่อ
การตดัสินใจซืfอลกูโป่งแฟนซีในจงัหวดัสงขลา 

สรุปผลการวิจยัได้ว่า ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้บรโิภคที6ซื>อสนิค้าในร้าน
ลกูโป่งแฟนซ ีในจงัหวดัสงขลา : โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที6สดุ เมื6อพจิารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้น
บุคคล มคีา่เฉลี6ยสงูสดุ โดยอยูใ่นระดบัมากที6สดุ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น
ช่องทางการจัดจําหน่าย / สถานที6 ด้านราคาและด้านกายภาพ และ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตามลาํดบั โดยสรปุเป็นรายดา้นดงันี> 

 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า มรีะดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภคที6ซื>อสนิคา้ในรา้น
ลูกโป่งแฟนซ ีในจงัหวดัสงขลา : ด้านผลติภณัฑ์ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมื6อพจิารณาแต่ละขอ้ 
พบวา่ “รปูรา่ง ขนาด สสีนั ความสวยงาม” มคีา่เฉลี6ยสงูสดุ  

 ด้านราคา พบว่า มรีะดบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภคที6ซื>อสนิคา้ในรา้นลูกโป่ง
แฟนซ ีในจงัหวดัสงขลา : ด้านราคา ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากที6สุด เมื6อพจิารณาแต่ละขอ้ พบว่า 
“ความชดัเจนของการแจง้ราคา” มคีา่เฉลี6ยสงูสดุ  

 
 



 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย/สถานทีT พบว่า มรีะดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
ผูบ้รโิภคที6ซื>อสนิคา้ในรา้นลูกโป่งแฟนซ ีในจงัหวดัสงขลา : ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย/สถานที6 ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัมากที6สุด เมื6อพจิารณาแต่ละขอ้ พบว่า “สามารถสั 6งสนิคา้ไดห้ลากหลายช่องทาง”   
มคีา่เฉลี6ยสงูสดุ  
 ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า มรีะดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้บรโิภคที6ซื>อ
สนิคา้ในรา้นลกูโป่งแฟนซ ีในจงัหวดัสงขลา : ดา้นการสง่เสรมิการขายในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที6สดุ 
เมื6อพจิารณาแต่ละขอ้ พบวา่ “การมโีฆษณาผา่นสื6อออนไลน์ต่างๆ” มคีา่เฉลี6ยสงูสดุ  

ด้านบคุคล พบวา่ มรีะดบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภคที6ซื>อสนิคา้ในรา้นลกูโป่ง
แฟนซ ีในจงัหวดัสงขลา : ดา้นบุคคล ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากที6สุด เมื6อพจิารณาแต่ละขอ้ พบว่า 
“พนกังานแต่งกายสภุาพ เหมาะสม” มคีา่เฉลี6ยสงูสดุ 

ด้านกระบวนการ พบวา่ มรีะดบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภคที6ซื>อสนิคา้ในรา้น
ลกูโป่งแฟนซ ีในจงัหวดัสงขลา : ดา้นกระบวนการ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที6สดุ เมื6อพจิารณาแต่ละ
ขอ้ พบวา่ “กระบวนการตั >งแต่ขายจนจบบรกิารมคีวามสะดวกรวดเรว็” มคีา่เฉลี6ยสงูสดุ 

ด้านกายภาพ พบว่า มรีะดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้บรโิภคที6ซื>อสนิค้าในร้าน
ลกูโป่งแฟนซ ีในจงัหวดัสงขลา : ดา้นกายภาพ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที6สดุ เมื6อพจิารณาแต่ละขอ้  
พบวา่ “มกีารตกแต่งรา้นใหเ้หมาะกบัตวัสนิคา้” มคีา่เฉลี6ยสงูสดุ 

 
อภิปรายผล 

 
 สรปุผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค ์ข้อทีT 1 เพืTอศึกษาปัจจยัส่วนบคุคลทีTมีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดทีTส่งผลต่อการตดัสินใจซืfอลกูโป่งแฟนซีในจงัหวดัสงขลา 
 อภปิรายผลการวจิยัไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที6มเีพศ สถานภาพสมรส และอาชพี แตกต่างกนัมผีลต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื>อลูกโป่งแฟนซใีนจงัหวดัสงขลาแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี6ระดบั .05 ซึ6งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Hawkinetal (ศศ ิพลดับุญทอง, หน้า 50)  
ที6กล่าวว่า เพศเป็นพื>นฐานการแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์ เช่น เสื>อผ้า รองเท้า จกัรยานยนต์ และ
ผลติภณัฑด์แูลความงาม  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (ศศ ิพลดับุญทอง, หน้า 9) กล่าววา่ สถานภาพสมรสมสีว่น

สาํคญัต่อการตดัสนิใจของบุคคล โดยทั 6วไปนั >นคนที6มสีถานภาพโสดมกัจะมอีสิระทางความคดิมากกว่า
คนที6แต่งงานแลว้ดว้ยเชน่กนั เนื6องจากไมม่ภีาระผกูพนัหรอืคนที6ตอ้งอยูใ่นความรบัผดิชอบมากเทา่คนที6
แต่งงานแล้ว อกีทั >ง (ชูชยั สมทิธไิกร, 2563) สื6อมอีทิธพิลต่อคนโสดมากกว่าผูท้ี6แต่งงานแล้ว ทั >งเพศ
หญงิและเพศชาย อทิธพิลของสื6อโฆษณามผีลต่อการตดัสนิใจซื>อสนิคา้ของทุกๆกลุ่ม ไม่ว่าจะพจิารณา
ในเรื6อง การศกึษา อาชพี และรายได ้โดยอทิธพิลของสื6อโฆษณามผีลต่อการตดัสนิใจซื>อสนิคา้ของเพศ
หญงิมากกว่าชายเลก็น้อย และอาชพีที6แตกต่างกนันั >น อดุลย์ จาตุรงคกุล (ศศ ิพลดับุญทอง, หน้า 8)    
ได้กล่าวว่า อาชีพเดียวกันอาจจะมีแบบการใช้ชีวิตต่างกัน แบบการใช้ชีวิตคือ แบบแผนของการ
ดาํรงชวีติของบุคคลที6แสดงออกในทางกจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ เช่น ความสนใจใน เรื6อง
อาหาร แฟชั 6น ครอบครวั หรอืสนใจเกี6ยวกบัการท่องเที6ยว นอกจากนี>ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
นพวรรณ เนาวรตัน์โชคชยั (ศศ ิพลดับุญทอง, หน้า 14) ไดท้ําการวจิยัหวัขอ้เรื6อง ปัจจยัที6มพีฤตกิรรม
การเลอืกซื>อโทรศพัทเ์คลื6อนที6ในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการศกึษา พบวา่ เพศ และอาชพีที6แตกต่างกนั
มผีลต่อระดบัความคดิเหน็ต่อสว่นประสมทางการตลาดที6แตกต่างกนั ในสว่นของปัจจยัประชากรศาสตร ์



อายุ ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลี6ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมผีลต่อสว่นประสมทางการตลาดไมแ่ตกต่าง
กนันั >น จะมคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพวรรณ เนาวรตัน์โชคชยั (ศศ ิพลดับุญทอง, หน้า 14) ที6
ได้ทําการวจิยัหวัขอ้เรื6อง ปัจจยัที6มพีฤตกิรรมการเลอืกซื>อโทรศพัท์เคลื6อนที6ในเขตกรุงเทพมหานคร           
ผลการศกึษา พบวา่ ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศกึษา และรายไดต่้อเดอืนที6แตกต่างกนัไมม่ผีล
ต่อระดบัความคดิเหน็ต่อสว่นประสมทางการตลาด  
 

 สรปุผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค ์ข้อทีT 2 เพืTอศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีTมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดทีTส่งผลต่อการตดัสินใจซืfอลกูโป่งแฟนซี ในจงัหวดัสงขลา 
 อภปิรายผลการวจิยัไดว้่า กลุ่มผูบ้รโิภคที6มพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภค โอกาสการใชง้าน เหตุผลที6
นิยมซื>อ และวธิกีารเลอืกรา้นแตกต่างกนั มผีลต่อส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื>อ
ลูกโป่งแฟนซีในจงัหวดัสงขลา แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที6ระดบั .05 ทั >งนี>สอดคล้องกบั
แนวคดิของ Kotlor (1977) ไดก้ลา่ววา่ สิ6งกระตุน้เป็นเหตุจงูใจใหเ้กดิการซื>อสนิคา้ อาจเป็นเหตุจงูใจดา้น
เหตุผลหรอืดา้นจติวทิยากไ็ด ้สิ6งกระตุน้ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื สิ6งกระตุน้ทางการตลาด เป็นสิ6งกระตุน้
ที6เกดิจากการจดัส่วนประสมการตลาดโดยนักการตลาด ประกอบด้วยสิ6งกระตุ้นด้านผลติภณัฑ์ ด้าน
ราคา ดา้นการจดัจําหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด เช่น การกําหนดราคาสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบั
ผลติภณัฑแ์ละกลุม่เป้าหมาย เพื6อกระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการซื>อ เป็นตน้ และสิ6งกระตุน้อื6นๆ โดยเป็นสิ6ง
กระตุ้นที6อยู่ภายนอกที6ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สิ6งกระตุ้นด้านเศรษฐกจิ ด้านเทคโนโลย ีกฎหมาย ด้าน
การเมอืงและดา้นวฒันธรรม เช่น ภาวะเศรษฐกจิที6เตบิโตรายไดข้องผูบ้รโิภคสงูขึ>น ซึ6งเป็นส่วนหนึ6งที6
กระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมการซื>อ 
 

อภิปรายผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค ์ข้อทีT 3 เพืTอศึกษาระดบัส่วนประสมทางการตลาดทีTส่งผล
ต่อการตดัสินใจซืfอลกูโป่งแฟนซี ในจงัหวดัสงขลา 
 อภปิรายผลการวจิยัไดว้่า ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภคที6ซื>อสนิคา้ในรา้น

ลูกโป่งแฟนซ ีในจงัหวดัสงขลา : โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากที6สุด ซึ6งจะเหน็ไดว้่าในปัจจุบนัมธีุรกจิ
ลูกโป่งแฟนซเีกดิขึ>นมาเยอะมาก และเป็นที6นิยมซื>อสนิคา้และบรกิารมาก การแข่งขนักนัแต่ละรา้นจงึ
คอ่นขา้งสงู ทาํใหผู้บ้รโิภคมตีวัเลอืกมากมาย ธุรกจิรา้นลกูโป่งแฟนซจีงึจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถงึปัจจยัสว่น
ประสมทางการตลาดทกุๆปัจจยั ที6จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซื>อลกูโป่งแฟนซ ี

 เมื6อพจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ ดา้นบุคคล มคีา่เฉลี6ยสงูสดุ โดยอยูใ่นระดบัมากที6สดุ รองลงมา 
ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย/สถานที6 ด้านราคาและด้าน
กายภาพ และดา้นสง่เสรมิการตลาด ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Booms และ Bitner (อา้งถงึใน 
Manoj Kumar Jain, 2013, หน้าที6 24) เชื6อวา่การบรกิารตอ้งการการตลาดประเภทอื6นที6แตกต่างออกไป
จากการตลาดผลติภณัฑ ์สิ6งนั >นคอื 3Ps ที6เรยีกว่า บุคคล(Personal), สนิทรพัยท์างกายภาพ(Physical 
assets) และขั >นตอนกระบวนการ (Procedures) ที6เตมิเขา้มาเป็น 7Ps (Cullition, 1948) และส่วนของ
บุคคลนี>เองที6สามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดแ้ตกต่างกนั 

 
 
 

 



ข้อเสนอแนะ 
    

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
(1) จากการศกึษาดา้นประชากรศาสตร ์พบวา่ กลุม่ลกูคา้สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ 

ดงันั >นนอกจากส่งเสรมิการขายกบักลุ่มลูกคา้เดมิแลว้ รา้นลูกโป่งควรวางแผนกลยุทธเ์พื6อเพิ6มยอดขาย
ในกลุม่ลกูคา้เพศชายเพิ6มดว้ย เมื6อพจิารณาผลการวเิคราะหพ์บวา่ เพศที6แตกต่างกนัชาย-หญงิ จะสง่ผล
ต่อ ส่วนประสมทางการตลาดดงันี> ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ดา้นบุคลากร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี6ระดบั .05 ดงันั >นกลยุทธเ์พื6อเพิ6มกลุ่มลกูคา้เพศชาย

นี> ควรครอบคลุมสว่นประสมทางการตลาดขา้งตน้ รา้นอาจจะจดัโปรโมชั 6น "ขอเป็นแฟน" หรอื "บอกรกั
แฟน" โดยสรา้งเป็นรปูโฆษณา หรอืคลปิสั >นๆ เพื6อโฆษณาโดยเป็นรปูชายหนุ่มนําลกูโป่งหรอืของขวญั
ไปมอบให้หญิงสาว โดยทางร้านได้จดัขึ>นเป็นเซ็ตเพื6อเหมาะแก่การเลอืกซื>อ และมรีาคาลดให้พเิศษ
สําหรบัช่วงเวลาที6จํากดัไว ้โดยโฆษณาประชาสมัพนัธ์ออกไปทางช่องทางการจดัจําหน่ายทุกช่องทาง 
และมกีารเลอืกเจาะจงกลุม่ลกูคา้ที6ยงิ Ad ของเฟสบุ๊คเป็นเพศชายในพื>นที6 
   (2) สนิค้าที6นิยมซื>อมากที6สุดคอื “ของตกแต่งงานปาร์ตี>” ร้านลูกโป่งควรมขีองตกแต่งตาม
เทศกาล และของตกแต่งอื6นๆที6ไม่ใช่เทศกาลไว้เสมอเพื6อพร้อมเสนอต่อลูกค้า เช่น ม่านฟอยล์ตก
แต่งงานปาร์ตี> แบนเนอร์ Happy Birthday กล่องเซอร์ไพรส์ ผ้าคลุมเจ้าสาว สายสะพาย bride to be 
และอุปกรณ์เสรมิสาํหรบัการถ่ายรปูทั 6วไปเป็นตน้ 
      (3) พบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่ใชบ้รกิารสาํหรบั “งานวนัเกดิ” รา้นลูกโป่งจงึควรจงูใจลูกคา้ดว้ยการ
โฆษณาดว้ยรูปรวีวิสําหรบัการจดังานวนัเกดิ ควรมโีปรโมชั 6นพเิศษสําหรบัการจองล่วงหน้าเพื6อจดัวนั
เกดิ หรอือาจจะเป็นโปรโมชั 6นลดในเดอืนเกดิเพื6อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภครูส้กึอยากจองควิไวก่้อน 
   (4) ลูกคา้สว่นใหญ่ตดิต่อสื6อสารเพื6อขอขอ้มลูและสั 6งงานผ่าน “เพจเฟสบุ๊ค” ดงันั >น รา้นลูกโป่ง
ควรตรวจสอบ และตอบขอ้ความอย่างสมํ6าเสมอ ควรมรีปูรวีวิ รปูแบบลูกโป่งและสนิคา้อื6นๆลงโฆษณา

อยา่งสมํ6าเสมอทกุวนั  
   (5) ลกูคา้สว่นใหญ่ใหเ้หตุผลในการเลอืกซื>อลกูโป่งแฟนซเีป็นเพราะ “สนิคา้สวยงาม เหมาะแก่
การมอบใหก้นั” ดงันั >น รา้นลกูโป่งควรรกัษาระดบัมาตรฐานความสวยงาม ความประณตี เพิ6มความตั >งใจ 
และใสใ่จในการสรา้งชิ>นงานทกุๆชิ>น คาํนึงถงึความคุม้คา่ ความปลอดภยัสาํหรบัลกูคา้ดว้ยเสมอ  
   (6) ลกูคา้สว่นใหญ่ซื>อลกูโป่งและผลติภณัฑอ์ื6นๆให ้“เพื6อน/คนรกั” ดงันั >น รา้นควรเพิ6มการจดั
โปรโมชั 6นสาํหรบัคูร่กั หรอืเพื6อนรกั เพิ6มสนิคา้อื6นๆเกี6ยวกบัการเซอรไ์พรส ์การขอแต่งงานใหม้ากขึ>น 
   (7) บุคคลที6มอีทิธพิลต่อลกูคา้สว่นใหญ่ คอื “เพื6อน/คนรกั” ดงันั >นการดาํรงรกัษาไวซ้ึ6งมาตรฐาน
การบรกิารจะชว่ยใหล้กูคา้บอกต่อถงึประสบการณ์ความประทบัใจของรา้น นอกจากนี>ยงัมโีอกาสกลบัมา
ซื>อซํ>าอกีดว้ย 
    (8) ลกูคา้สว่นใหญ่ “เขา้ชมหน้ารา้นแลว้สั 6งซื>อ” ดงันั >น รา้นลกูโป่งควรจดัใหม้พีื>นที6สกัเลก็น้อย
แสดงลกูโป่งแต่ละแบบที6ขาย เพื6อเป็นตวัเลอืกสาํหรบัลกูคา้ มบีรรยากาศที6ด ีและจดัพื>นที6สาํหรบัจอดรถ 
    (9) ลกูคา้สว่นใหญ่รูจ้กัรา้นลกูโป่งจาก “เพื6อน/คนรกัแนะนํา” รา้นลกูโป่งอาจจะสง่เสรมิลกูคา้
โดยใหส้ว่นลดเมื6อลกูคา้มกีารเชญิชวนเพื6อนใหก้ด Like เพจรา้น หรอืแจง้กบัทางรา้นวา่เพื6อนแนะนํามา
ซื>อลกูโป่งที6รา้นนี> 

    (10) พบว่า ม ี2 เกณฑ์ที6ลูกค้าให้ความเห็นว่าเป็นเกณฑ์สําคญัในการตดัสนิใจเลือกร้าน
ลกูโป่ง ไดแ้ก่ “ความสวยงามของสนิคา้” และ “การโตต้อบสนทนาอยา่งรวดเรว็ผา่นช่องทางการสื6อสาร” 



ดงันั >น รา้นลูกโป่งจงึควรพฒันาฝีมอืในการสรา้งชิ>นงาน รกัษามาตรฐานการบรกิาร รกัษาคุณภาพของ
สนิคา้ และควรตอบคาํถามของลกูคา้อยา่งรวดเรว็ ครบถว้น  
     (11) จากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์รา้นลูกโป่งจงึควรมกีารพฒันาการ
จดัลูกโป่ง จดัแบลก็ดรอป คดิรูปแบบของขวญั ของเซอร์ไพรสแ์บบใหม่ๆ มานําเสนออยู่เสมอ รกัษา
ระดบัมาตรฐานความสวยงามปราณตีในการจดัชิ>นงาน 

    (12) จากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา รา้นลูกโป่งจงึควรมกีารตดิป้ายราคาให้
ชดัเจน สาํหรบัของตกแต่งที6วางขายในรา้นทุกชิ>น รวมไปถงึป้ายแจกแจงราคาการสบูลูกโป่งทุกขนาด 
รายละเอยีดราคาการจดัซุม้ลกูโป่ง เสาลกูโป่ง และลกูโป่งงานอเีวน้ท ์อยา่งชดัเจน 

      (13) จากปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย/สถานที6 รา้นลกูโป่งจงึ
ควรมชี่องทางการติดต่อเพื6อสั 6งลูกโป่งให้ได้มากที6สุด นอกจากนี>การโต้ตอบสนทนากบัลูกค้าอย่าง
รวดเรว็ผา่นชอ่งทางการสื6อสารกช็ว่ยใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุของชอ่งทางการสื6อสารดว้ย 
      (14) จากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการขาย ร้านลูกโป่งควรมกีาร
โฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์อยู่เสมอ มกีารยงิโฆษณาผ่านเพจเฟสบุ๊คโดยระบุครอบคลุมกลุ่มคนวยั  
20-30 ปี ที6อาศยัอยูใ่นจงัหวดัสงขลาเป็นหลกั  
       (15) จากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล รา้นลูกโป่งแฟนซคีวรรกัษามาตรฐาน
การบรกิารลกูคา้เอาไว ้และพฒันาอยา่งต่อเนื6องในแงอ่ื6นๆอกี เชน่ การมมีนุษยสมัพนัธท์ี6ด ี 
       (16) จากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ ร้านลูกโป่งควรมีข ั >นตอน
กระบวนการเป็นแบบแผน เมื6อมลีูกคา้ตดิต่อมาไม่ว่าจะเป็นหน้ารา้น หรอืช่องทางออนไลน์ ควรมกีาร
สอบถามความตอ้งการ มกีารแนะนําอยา่งเป็นขั >นตอน ปฏบิตัอิยา่งเป็นแบบแผน 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาวิจยัครั fงต่อไป 
    (1) การศกึษาในครั >งต่อไป ควรมกีารศกึษาในเชงิคุณภาพ เช่นการสมัภาษณ์เจาะลกึ เพื6อให้

ผูว้จิยัเขา้ใจถงึความตอ้งการและความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถาม และช่วยเตมิเตม็ผลการศกึษาใน
เชงิปรมิาณอกีทางหนึ6งดว้ย 
    (2) ควรมกีารศกึษาเพิ6มเตมิ ในปัจจยัดา้นอื6นๆ รว่มดว้ย เชน่ คา่นิยม รปูแบบการดาํเนินชวีติ 
ความรูค้วามเขา้ใจในตวัสนิคา้และทศันคต ิเพื6อใหเ้กดิความหลากหลายของผลการศกึษาวจิยั 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
ชชูยั สมทิธไิกร. (2563). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (พมิพค์รั >งที6 8). กรงุเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั. 
ภาวณิ ีกาญจนาภา. (2554). หลกัการตลาด (พมิพค์รั >งที6 1). กรงุเทพมหานคร: ทอ้ป 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2541). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรงุเทพมหานคร: .พฒันาศกึษา 

ศศ ิพลดับุญทอง. (2558). ปัจจยัที ?สง่ผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซืFอลกูโป่งแฟนซบีนอนิสตรา-    
แกรม, สารนิพนธก์ารจดัการมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัมหดิล. 

ภาคภมู ิพรอ้มไวพล. (2551). พฤตกิรรมการซื>อและปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที6มอีทิธพิล 
ต่อการตดัสนิใจซื>อสนิคา้ iPod ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร, สารนิพนธ ์

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 



โชตกิา ฤาชา,ธนพฒัน์ อนิทว.ี (2559). ปัจจยัความสาํเรจ็ของการประกอบการรา้นจดัแต่ง 
ลกูโป่ง:กรณศีกึษารา้น BALLONSWIN, การประชมุวชิาการเสนอผลงานวจิยั 

ระดบัชาต ิวทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ครั >งที6 1, 183-191 
กานตพ์ชิชา เก่งการชา่ง, ปัญญา ศรสีงิห.์ (2562). พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและสว่นประสมทาง 

             การตลาดที ?มอีทิธพิลต่อความตั FงใจซืFอคราฟตเ์บยีรใ์นเขตกรงุเทพมหานคร,วารสาร     
          สมาคมนกัวจิยั. 25(1): 154-169. 

 
 


