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บทคัดย่อ
พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัด
สงขลาเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี> (1) เพื6อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนทีม6 ตี ่อส่วนประสมทางการตลาดทีส6 ง่ ผล
ต่อการตัดสินใจซือ> ลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา (W) เพือ6 ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคได้แก่ สินค้าอะไร
ผูบ้ ริโภคซือ> เมือ6 ใด ผูบ้ ริโภคซือ> ทีไ6 หน ผูบ้ ริโภคซือ> เพราะเหตุใด ตัดสินใจอย่างไร ใครมีสว่ นร่วมตัดสินใจ
และปั จจัยทีม6 อี ทิ ธิพล ทีม6 ตี ่อส่วนประสมทางการตลาดทีส6 ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ> ลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัด
สงขลา (Y) เพื6อศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จําหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ ทีส6 ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ> ลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา ทัง> นี>เพือ6 ใช้ในวางแผนกลยุทธ์ เพิม6
ยอดขายและกําไร เป็ นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเป็ นแนวทางในการต่อ
ยอดธุรกิจ
ในการศึกษาครัง> นี>กลุ่มประชากรตัวอย่างเป็ นประชากรผู้เคยใช้บริการร้านลูกโป่ งในจังหวัด
สงขลา จํานวน 400 คน เครื6องมือที6ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท6ใี ช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ค่าความถี6 ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย6 เบีย6 งเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตัง> แต่ 2 ตัวแปรขึน> ไป ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA
ผลการศึกษา พบว่า (1) ปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส และอาชีพของผูบ้ ริโภค
ส่ง ผลต่ อ ส่ว นประสมทางการตลาดที6ส่ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื>อ ลูก โป่ งแฟนซี ในจัง หวัด สงขลา (2)
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ได้แก่ โอกาสการใช้งาน เหตุผลทีน6 ิยมซื>อ และวิธกี ารเลือกร้านส่งผลต่อ ส่วน
ประสมทางการตลาดทีส6 ่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่ งแฟนซี ในจังหวัดสงขลา (3) ระดับส่วนประสม
ทางการตลาดของผูบ้ ริโภคทีซ6 อ>ื สินค้าในร้านลูกโป่ งแฟนซี ในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวม : อยูใ่ นระดับ
มากทีส6 ดุ เมือ6 พิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านบุคคล มีคา่ เฉลีย6 สูงสุด
สําคัญ: ลูกโป่ ง, พฤติกรรมผูบ้ ริโภค, ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, ปั จจัยส่วนบุคคล

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.
Keyword: Balloon fancy, Buying behavior, Marketing mix, Individual factor, decision
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั มีธุรกิจใหม่ๆเพิม6 ขึน> อย่างมากมาย ธุรกิจร้านลูกโป่ งแฟนซีเป็ นหนี6งธุรกิจทีเ6 ป็ นทีน6 ิยม
ด้วยเพราะค่านิยมทีเ6 ปลีย6 นแปลงไปของวัยรุ่นและผูค้ นทัวไปในสมั
6
ยนี> ทีม6 กั จะมอบลูกโป่ งให้แก่กนั ใน
งานสําคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นอวยพรวันเกิด การยินดีในวันจบการศึกษา รับขวัญแรกเกิด การเยีย6 มไข้
แทนคําขอบคุณ มอบให้กนั วันวาเลนไทน์ วันคริสต์มาส หรือแม้แต่ตกแต่งสถานทีเ6 พื6อสร้างบรรยากาศ
ในงานสังสรรค์ งานอีเว้นท์ต่างๆ เพื6อดูงดูดความสนใจจากผูค้ น อีกทัง> ยังสามารถพบเห็นดารา ศิลปิ น
และเหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์ทงั > หลายนํ าลูกโป่ งมาใช้ตกแต่งในงานปาร์ต>ไี ด้ตามช่องทางสื6อต่างๆ ถือเป็ น
ของทีน6 ิยมและมีคณ
ุ ค่าทางจิตใจอย่างหนึ6ง
“ลูกโป่ งแฟนซี” หรือทีเ6 รารูจ้ กั กันในชือ6 “ลูกโป่ งสวรรค์” นัน> กลายเป็ นทีน6 ิยมอย่างแพร่หลาย เป็ น
เสมือนสื6อกลางในการบอกความรูส้ กึ แก่ผูร้ บั ได้เป็ นอย่างดี นอกจากสร้างความสุขให้กบั ผูร้ บั แล้ว ยัง
สร้างรายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบการอีกด้วย ลูกโป่ งทีข6 ายในประเทศไทยโดยทัวไป
6 พบบรรจุแก็สอยู่ 2 ชนิด
คือ แก็สไฮโดรเจนที6มคี วามไวไฟสูง และแก็สฮีเลียมที6เป็ นแก็สเฉื6อย ไม่ตดิ ไฟ ดังนัน> โดยทัวไปร้
6 าน
ลูกโป่ งแฟนซีจงึ มักเลือกใช้ลกู โป่ งทีบ6 รรจุแก็สฮีเลียมเพือ6 จัดตกแต่งงานเลีย> ง งานฉลองต่างๆแทนทีจ6 ะใช้
แก็สไฮโดรเจนทีม6 รี าคาถูกกว่า

ธุรกิจการบริการจัดแต่งลูกโป่ งจัดเป็ นธุรกิจขนาดกลาง เป็ นธุรกิจทีน6 ํ าเสนอแนวคิดทางศิลปะ
ไม่ว่ า จะเป็ น การนํ า ดอกไม้ ริบ บิ>น ผืน ผ้า ฯลฯ มาจัด ตกแต่ ง ให้เ กิด เป็ น รูป ร่ า ง ลวดลาย เกิด เป็ น
องค์ประกอบทีท6 ําให้สถานทีแ6 ต่ละแห่ง สามารถสร้างความรูส้ กึ ร่วมของบรรยากาศในงานนัน> ๆ (โชติกา
ฤาชา,ธนพัฒน์ อินทวี.2559, หน้า184) จึงอาจกล่าวได้วา่ งานบริการจัดลูกโป่ งนัน> ถือเป็ นงานศิลปะอย่าง
หนึ6ง ดังนัน> จึงไม่ใช่เรื6องทีแ6 ปลกหากราคาของงานบริการลูกโป่ งนัน> จะค่อนข้างสูง ผูบ้ ริโภคจึงไตร่ตรอง
ถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกรับบริการจากร้านใดร้านหนึ6ง ซึง6 ปั จจัยเหล่านี>เองทีท6 ําให้รา้ นลูกโป่ งนัน>
สามารถดําเนินธุรกิจอยูไ่ ด้ในสภาวะการณ์ทม6ี กี ารแข่งขันทางการค้าอย่างดุเดือด
ด้วยเหตุน>ีเอง ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดของ
ผูบ้ ริโภคทีส6 ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ> ลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา เพือ6 ให้ทราบถึงลักษณะพฤติกรรมและ
ส่วนประสมทางการตลาดทีม6 ผี ลต่อการตัดสินใจซือ> ลูกโป่ งแฟนซี ทัง> นี>เพือ6 นําผลการศึกษาไปปรับใช้เป็ น
แนวทางสร้างกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ อีกทัง> เพื6อการปรับปรุง พัฒนา สร้างสรรค์สนิ ค้าและการ
บริการให้ดยี งิ6 ขึน> โดยหวังเพื6อเพิม6 ยอดขายให้สงู ขึน> ในอนาคตควบคู่ไปกับการสร้างความประทับใจแก่
ลูกค้าในทุกๆชิน> งานทีใ6 ห้บริการ
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื6อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีม6 ตี ่อส่วนประสมทางการตลาดทีส6 ่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่ ง
แฟนซีในจังหวัดสงขลา
W เพื6อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม6 ตี ่อส่วนประสมทางการตลาดทีส6 ่งผลต่อการตัดสินใจซื>อ
ลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา
Y. เพื6อศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาดทีส6 ่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัด
สงขลา
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1.ผูบ้ ริโภคทีม6 ปี ั จจัยส่วนบุคคลของได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
และอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่ งแฟนซีใน
จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน
2.พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคได้แก่ สินค้าอะไร ผูบ้ ริโภคซื>อเมื6อใด ผูบ้ ริโภคซื>อที6ไหน ผูบ้ ริโภคซื>อ
เพราะเหตุใด ตัดสินใจอย่างไร ใครมีส่วนร่วมตัดสินใจ และปั จจัยทีม6 อี ทิ ธิพลบ้าง ต่างกัน มีผลต่อส่วน
ประสมทางการตลาดทีส6 ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ> ลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา ทีแ6 ตกต่างกัน
ขอบเขตการวิ จยั
•.ขอบเขตด้านเนื>อหา เนื>อหาในการศึกษาครัง> นี>ได้แก่ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ส่วนประสมทาง
การตลาด และปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทม6ี คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ> ลูกโป่ งแฟนซี
W.ขอบเขตประชากร ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษาครัง> นี>ได้แก่ ผูบ้ ริโภคทีเ6 คยซื>อลูกโป่ ง
แฟนซีทงั > เพศหญิงและเพศชาย
Y.ขอบเขตด้า นพื>น ที6 ได้แ ก่ ผู้บ ริโ ภคที6เ คยซื>อ ลูก โป่ งแฟนซีใ นจัง หวัด สงขลา ขอบเขตด้า น
ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา ตัง> แต่ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564

กรอบแนวคิ ดงานวิ จยั
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพสมรส
- รายได้ตอ่ เดือน
- อาชีพ
(อ้างอิง : ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์)
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
-

Who
What
When
Where
Why
How
Whom
(อ้างอิง : Philip Koltlor)

ส่วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย/สถานทีN
- ด้านการส่งเสริมการตลาด
- ด้านบุคคล
- ด้านกายภาพ
- ด้านกระบวนการ
(อ้างอิง : Philip Koltlor)

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ทีTเกีTยวข้อง
แนวคิ ดทฤษฏีเกีTยวกับด้านประชากรศาสตร์
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็ นความหลากหลายด้านภูมหิ ลังของบุคคล ซึ6งได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการทํางาน เป็ นต้น โดยจะแสดงถึงความ
เป็ นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปั จจุบนั (วชิรวัชร งามละม่อม, 2558)
ปั จจัยส่วนบุคคลทีส6 ง่ อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคทีส6 าํ คัญ ๆ ได้แก่ อายุ
วัฏจักรชีวติ ครอบครัว อาชีพ รายได้ รูปแบบการดําเนินชีวติ บุคลิกภาพและมโนทัศน์ทม6ี ตี ่อตนเอง
แนวคิ ดทฤษฏีเกีTยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง กระบวนการในการจัดหาให้ได้มาซึ6งผลิตภัณฑ์หรือบริการ การ
บริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการ และรวมถึงพฤติกรรมทีเ6 กิดขึน> ภายหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ดังกล่าว จะนํ ามาซึง6 ผลได้ทเ6ี กิดขึน> ภายหลังการตัดสินใจซื>อ ซึง6 อาจเป็ นความพอใจหรือความไม่พอใจ
จากการตัดสินใจซื>อผลิตภัณฑ์หรือบริการที6เรียกว่า ประสบการณ์ประสบการณ์น>ีก่อให้เกิดการเรียนรู้
และจะเข้าไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค การเลือกรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค และการ
ตัดสินใจซือ> ของผูบ้ ริโภคในครัง> ถัดไป (ภาวิณี กาญจนาภา,หลักการตลาด.2554)
คําถามทีจ6 ะใช้เพือ6 ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริโภค คือ 6W และ 1H ประกอบด้วย Who What
When Where Why Whom และ How เพือ6 หาคําตอบ 7 ประการเกีย6 วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค

แนวคิ ดทฤษฏีเกีTยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ศาสตราจารย์ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (ถูกอ้างถึงใน สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2564)
ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที6
เกีย6 วข้องกับธุรกิจทีใ6 ห้บริการซึง6 เป็ นธุรกิจทีแ6 ตกต่างสินค้าอุปโภคและบริโภคทัวไป
6 จําเป็ นจะต้องใช้สว่ น
ประสมการตลาด(Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึง6 ประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์(Product) 2. ด้านราคา (Price) 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) 4. ด้านการ
ส่งเสริมการขาย (Promotions) 5. ด้านบุคคล (People) 6. ด้านกายภาพ (Physical Environment) 7.
ด้านกระบวนการ (Process) ส่วนประสมการตลาดทัง> 7 อย่างข้างต้นเป็ นสิง6 สําคัญต่อการกําหนดกลยุทธ์
ต่างๆ ทางด้านการตลาดของธุรกิจ ที6จะต้องมีการจัดส่วนประสมแต่ละอย่างให้มคี วามเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และของอุตสาหกรรมทีแ6 ตกต่างกันไปไม่มสี ตู รทีต6 ายตัว
งานวิ จยั ทีTเกีTยวข้อง
ศศิ พลัดบุญทอง (2558) ได้ศกึ ษา ปั จจัยทีส6 ง่ ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ> ลูกโป่ งแฟนซีบนอิน
สตราแกรม ผลจากการศึกษา พบว่า เพศไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื>อสินค้าประเภทลูกโป่ ง
แฟนซีผ่านสื6อสังคมออนไลน์ ประเภทอินสตราแกรม ราคาของสินค้า โปรโมชันการลดราคา
6
และมีของ
สมนาคุณมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื>อสินค้าประเภทลูกโป่ งแฟนซีผ่านสื6อสังคมออนไลน์ประเภทอินสต
ราแกรม และส่วนประสมทางการตลาดมีส่วนกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความตัง> ใจในการซื>อผลิตภัณฑ์ดว้ ย
เช่นกัน
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ6 ช้ในการวิจยั ครัง> นี> คือ ผูบ้ ริโภคทีม6 ปี ระสบการณ์ซอ>ื ลูกโป่ งแฟนซี หรือใช้
บริการร้านลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลามาก่อน ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบการสุม่ ตัวอย่าง
แบบไม่ทราบความน่ าจะเป็ น ใช้กลุ่มตัวอย่างทีใ6 ช้ในการศึกษา ทัง> หมด 400 คน โดยแจกตัวอย่างให้กบั
ลูกค้าทีม6 าใช้บริการร้านลูกโป่ งแฟนซี และลูกค้าเดิมของร้านลูกโป่ งแฟนซี
เครืTองมือทีTใช้ในการวิ จยั
เครื6อ งมือ การวิจ ัย ที6ใ ช้ใ นการเก็บ ข้อ มูล คือ แบบสอบถาม แบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น ส่ ว นที6 1
แบบสอบถามเกีย6 วกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ จํานวน 6 ข้อ ส่วนที6 2 แบบสอบถามเกีย6 วกับปั จจัย
ด้า นพฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคที6ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื>อ ลู ก โป่ งแฟนซี จํ า นวน 9 ข้อ และส่ ว นที6 3
แบบสอบถามเกี6ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที6ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื>อ ลู ก โป่ งแฟนซี
จํานวน 21 ข้อ

การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติทีTใช้
การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนาสําหรับการอธิบายผลการศึกษาเกีย6 วกับ ตัวแปรด้านข้อมูลทัวไป
6
ของผูก้ รอกแบบสอบถาม และด้านพฤติกรรมการซือ> สินค้าของผูบ้ ริโภค เพือ6 ให้ทราบถึงจํานวนตัวอย่าง
และค่าเฉลีย6 คะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็น สถิตทิ ใ6ี ช้คอื ค่าความถี6 และค่าร้อยละ
การวิเ คราะห์ส ถิติเ ชิง อ้า งอิง สํา หรับ การอธิบ ายผลการศึก ษา เพื6อ ทดสอบความสัม พัน ธ์ใ น
ลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบค่าความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย6 ของกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ และใช้ F-test ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย6 ของกลุ่มตัวอย่างทีม6 ากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ Post Hoc แบบ Least Significant
Difference (LSD) เพือ6 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่
ผลการวิ จยั
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
ผลจากการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริโภคทัง> หมดจํานวน 400 คน ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 20-30 ปี รองลงมา ได้แก่
อายุ 31 – 40 ปี อายุ 41 ปี ขน>ึ ไป และตํ6ากว่า 20 ปี ตามลําดับ สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด รองลงมา ได้แก่ สถานภาพ สมรส สถานภาพ หย่าร้าง และสถานภาพ
แยกกันอยู่ ตามลําดับ ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ปริญาตรี
รองลงมา ได้แก่ มัธยมศึกษา/ปวช.ปวส. / อนุ ปริญญา และ สูงกว่าปริญญาตรี ตามลําดับ รายได้เฉลีTย
ต่อเดือน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลีย6 ต่อเดือนตํ6ากว่า 10,000 บาท รองลงมา ได้แก่
รายได้เฉลี6ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท รายได้เฉลี6ยต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท และรายได้
เฉลี6ย ต่ อ เดือ น 10,000 – 20,000 บาท ตามลํ า ดับ อาชี พ พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มีอ าชีพ
นัก เรีย น / นัก ศึก ษา รองลงมา ได้แ ก่ อาชีพ ธุร กิจ ส่ว นตัว อาชีพ อาชีพ อิส ระอื6น ๆ อาชีพ พนัก งาน
เอกชน และอาชีพ รับราชการ ตามลําดับ
ข้อมูลเกีTยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
สิ นค้าทีTนิยมซืfอ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมซือ> สินค้า ของตกแต่งงานปาร์ต>ี
โอกาสการใช้งาน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้งานในโอกาส วันเกิด
ช่องทางการจัดจําหน่ าย พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ซอ>ื สินค้าผ่านช่องทางการจําหน่าย เพจเฟสบุ๊ค
เหตุผลทีTนิยมซืfอสิ นค้าจากร้านลูกโป่ งแฟนซี พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ซือ> เพราะสินค้า
สวยงามเหมาะแก่การมอบให้กนั
บุคคลทีTซืfอสิ นค้าให้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ซอ>ื สินค้าให้ เพือ6 น / คนรัก
บุคคลทีTมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซืfอสิ นค้า พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่า
เพือ6 น / คนรัก มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ> สินค้า
วิ ธีการเลือกร้าน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก เข้าชมหน้าร้านแล้วสังซื
6 อ>
การรู้จกั ร้านลูกโป่ ง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รจู้ กั ร้านลูกโป่ งจาก เพือ6 น / คนรักแนะนํา
เกณฑ์ทีTสาํ คัญทีTสดุ ในการตัดสิ นใจเลือกร้านลูกโป่ ง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่คา่ เฉลีย6
ความคิดเห็นเท่ากันคือ ความสวยงามของสินค้า และการตอบโต้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางการสือ6 สาร

สรุปผลการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อทีT 1 เพืTอศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีTมีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดทีTส่งผลต่อการตัดสิ นใจซืfอลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา
เพศ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทีม6 เี พศแตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดที6
ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ> ลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด และด้านบุ คลากร แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท6ีระดับ.05 ส่วน ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน
อายุ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทีม6 อี ายุแตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดที6
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่
แตกต่างกัน
สถานภาพสมรส สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทีม6 สี ถานภาพสมรส แตกต่างกันมีผลต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดทีส6 ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ> ลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวน การให้บริการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร6ี ะดับ.05
ระดับการศึกษา สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทีม6 รี ะดับการศึกษา แตกต่างกันมีผลต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดทีส6 ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ> ลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร6ี ะดับ.05
รายได้เฉลีTยต่อเดือน สรุปผลการวิจยั ได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทีม6 รี ายได้เฉลีย6 ต่อเดือน แตกต่างกัน
มีผ ลต่ อ ส่ ว นประสมทางการตลาดที6ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื>อ ลู ก โป่ งแฟนซีใ นจัง หวัด สงขลา ด้า น
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการจัดจําหน่ าย ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านบุคลากร
ไม่แตกต่างกัน ส่วน ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ 6ี
ระดับ.05
อาชี พ สรุ ป ผลการวิจ ัย ได้ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที6ม ีอ าชีพ แตกต่ า งกัน มีผ ลต่ อ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที6ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื>อ ลู ก โป่ งแฟนซีใ นจัง หวัด สงขลา ด้ า นการจัด จํ า หน่ า ย ด้ า น
กระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านบุคลากร ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร6ี ะดับ.05
สรุปผลการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อทีT 2 เพืTอศึกษาพฤติ กรรมของผู้บริ โภคทีT มีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดทีTส่งผลต่อการตัดสิ นใจซืfอลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา
สิ นค้าทีTนิยมซืfอ สรุปผลการวิจยั ได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทีม6 พี ฤติกรรมของผูบ้ ริโภค สินค้าทีน6 ิยมซือ>
แตกต่างกัน มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดทีส6 ่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา
ไม่แตกต่างกัน
โอกาสการใช้งาน สรุปผลการวิจยั ได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทีม6 พี ฤติกรรมของผูบ้ ริโภค โอกาสการใช้
งานแตกต่างกัน มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัด
สงขลา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร6ี ะดับ.05

ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย/สถานทีT สรุ ป ผลการวิจ ยั ได้ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที6ม ีพ ฤติก รรมของ
ผูบ้ ริโภค ช่องทางการจัดจําหน่ าย/สถานที6 แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดทีส6 ่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ> ลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกัน
บุคคลทีTซืfอสิ นค้าให้ สรุปผลการวิจยั ได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทีม6 พี ฤติกรรมของผูบ้ ริโภค บุคคลทีซ6 อ>ื
สินค้าให้ แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดทีส6 ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ> ลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัด
สงขลา ไม่แตกต่างกัน
บุคคลทีT มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซืfอ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทีม6 พี ฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค บุคคลทีม6 อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื>อ แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดทีส6 ่งผลต่อ
การตัดสินใจซือ> ลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกัน
เหตุผลทีTนิยมซืfอ สรุปผลการวิจยั ได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทีม6 พี ฤติกรรมของผูบ้ ริโภค เหตุผลทีน6 ิยม
ซื>อ แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัด
สงขลา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร6ี ะดับ.05
วิ ธีการเลือกร้าน สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทีม6 พี ฤติกรรมของผูบ้ ริโภค วิธกี ารเลือก
ร้าน แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดที6ส่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัด
สงขลา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร6ี ะดับ.05
การรู้จกั ร้านลูกโป่ ง สรุปผลการวิจยั ได้วา่ กลุม่ ตัวอย่างทีม6 พี ฤติกรรมของผูบ้ ริโภค การรูจ้ กั ร้าน
ลูกโป่ ง แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดทีส6 ่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัด
สงขลา ไม่แตกต่างกัน
เกณฑ์การตัดสิ นใจ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทีม6 พี ฤติกรรมของผูบ้ ริโภค เกณฑ์การ
ตัดสินใจ แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดทีส6 ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ> ลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัด
สงขลา ไม่แตกต่างกัน
สรุปผลการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อทีT 3 เพืTอศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาดทีTส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซืfอลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา
สรุป ผลการวิจ ยั ได้ว่า ระดับ ปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดของผู้บ ริโ ภคที6ซ>ือ สิน ค้า ในร้า น
ลูกโป่ งแฟนซี ในจังหวัดสงขลา : โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทีส6 ดุ เมือ6 พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้าน
บุคคล มีคา่ เฉลีย6 สูงสุด โดยอยูใ่ นระดับมากทีส6 ดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ย / สถานที6 ด้า นราคาและด้า นกายภาพ และ ด้า นการส่ ง เสริม การตลาด
ตามลําดับ โดยสรุปเป็ นรายด้านดังนี>
ด้านผลิ ตภัณฑ์ พบว่า มีระดับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริโภคทีซ6 >อื สินค้าในร้าน
ลูกโป่ งแฟนซี ในจังหวัดสงขลา : ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื6อพิจารณาแต่ละข้อ
พบว่า “รูปร่าง ขนาด สีสนั ความสวยงาม” มีคา่ เฉลีย6 สูงสุด
ด้านราคา พบว่า มีระดับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริโภคทีซ6 อ>ื สินค้าในร้านลูกโป่ ง
แฟนซี ในจังหวัดสงขลา : ด้านราคา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที6สุด เมื6อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า
“ความชัดเจนของการแจ้งราคา” มีคา่ เฉลีย6 สูงสุด

ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย/สถานทีT พบว่า มีระดับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ผูบ้ ริโภคที6ซ>อื สินค้าในร้านลูกโป่ งแฟนซี ในจังหวัดสงขลา : ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย/สถานที6 ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากทีส6 ุด เมื6อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า “สามารถสังสิ
6 นค้าได้หลากหลายช่องทาง”
มีคา่ เฉลีย6 สูงสุด
ด้านการส่ งเสริ มการขาย พบว่า มีระดับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที6ซ>ือ
สินค้าในร้านลูกโป่ งแฟนซี ในจังหวัดสงขลา : ด้านการส่งเสริมการขายในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทีส6 ดุ
เมือ6 พิจารณาแต่ละข้อ พบว่า “การมีโฆษณาผ่านสือ6 ออนไลน์ต่างๆ” มีคา่ เฉลีย6 สูงสุด
ด้านบุคคล พบว่า มีระดับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริโภคทีซ6 อ>ื สินค้าในร้านลูกโป่ ง
แฟนซี ในจังหวัดสงขลา : ด้านบุคคล ในภาพรวม อยู่ในระดับมากทีส6 ุด เมื6อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า
“พนักงานแต่งกายสุภาพ เหมาะสม” มีคา่ เฉลีย6 สูงสุด
ด้านกระบวนการ พบว่า มีระดับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริโภคทีซ6 อ>ื สินค้าในร้าน
ลูกโป่ งแฟนซี ในจังหวัดสงขลา : ด้านกระบวนการ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทีส6 ดุ เมือ6 พิจารณาแต่ละ
ข้อ พบว่า “กระบวนการตัง> แต่ขายจนจบบริการมีความสะดวกรวดเร็ว” มีคา่ เฉลีย6 สูงสุด
ด้านกายภาพ พบว่า มีระดับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที6ซ>อื สินค้าในร้าน
ลูกโป่ งแฟนซี ในจังหวัดสงขลา : ด้านกายภาพ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทีส6 ดุ เมือ6 พิจารณาแต่ละข้อ
พบว่า “มีการตกแต่งร้านให้เหมาะกับตัวสินค้า” มีคา่ เฉลีย6 สูงสุด
อภิ ปรายผล
สรุปผลการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อทีT 1 เพืTอศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีTมีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดทีTส่งผลต่อการตัดสิ นใจซืfอลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา
อภิปรายผลการวิจยั ได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทีม6 เี พศ สถานภาพสมรส และอาชีพ แตกต่างกันมีผลต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดทีส6 ่งผลต่อการตัดสินใจซื>อลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร6ี ะดับ .05 ซึง6 สอดคล้องกับแนวคิดของ Hawkinetal (ศศิ พลัดบุญทอง, หน้า 50)
ที6ก ล่ า วว่ า เพศเป็ น พื>น ฐานการแบ่ ง การตลาดผลิต ภัณ ฑ์ เช่ น เสื>อ ผ้า รองเท้า จัก รยานยนต์ และ
ผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (ศศิ พลัดบุญทอง, หน้า 9) กล่าวว่า สถานภาพสมรสมีสว่ น
สําคัญต่อการตัดสินใจของบุคคล โดยทัวไปนั
6 น> คนทีม6 สี ถานภาพโสดมักจะมีอสิ ระทางความคิดมากกว่า
คนทีแ6 ต่งงานแล้วด้วยเช่นกัน เนื6องจากไม่มภี าระผูกพันหรือคนทีต6 อ้ งอยูใ่ นความรับผิดชอบมากเท่าคนที6
แต่งงานแล้ว อีกทัง> (ชูชยั สมิทธิไกร, 2563) สื6อมีอทิ ธิพลต่อคนโสดมากกว่าผูท้ 6แี ต่งงานแล้ว ทัง> เพศ
หญิงและเพศชาย อิทธิพลของสื6อโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซื>อสินค้าของทุกๆกลุ่ม ไม่ว่าจะพิจารณา
ในเรื6อง การศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยอิทธิพลของสือ6 โฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซื>อสินค้าของเพศ
หญิงมากกว่าชายเล็กน้อย และอาชีพทีแ6 ตกต่างกันนัน> อดุลย์ จาตุรงคกุล (ศศิ พลัดบุญทอง, หน้า 8)
ได้ก ล่ า วว่า อาชีพ เดีย วกัน อาจจะมีแ บบการใช้ชีว ิต ต่ า งกัน แบบการใช้ชีว ิต คือ แบบแผนของการ
ดํารงชีวติ ของบุคคลทีแ6 สดงออกในทางกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น เช่น ความสนใจใน เรื6อง
อาหาร แฟชัน6 ครอบครัว หรือสนใจเกี6ยวกับการท่องเที6ยว นอกจากนี>ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นพวรรณ เนาวรัตน์โชคชัย (ศศิ พลัดบุญทอง, หน้า 14) ได้ทําการวิจยั หัวข้อเรื6อง ปั จจัยทีม6 พี ฤติกรรม
การเลือกซือ> โทรศัพท์เคลือ6 นทีใ6 นเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า เพศ และอาชีพทีแ6 ตกต่างกัน
มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดทีแ6 ตกต่างกัน ในส่วนของปั จจัยประชากรศาสตร์

อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย6 ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่าง
กันนัน> จะมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพวรรณ เนาวรัตน์โชคชัย (ศศิ พลัดบุญทอง, หน้า 14) ที6
ได้ทําการวิจยั หัวข้อเรื6อง ปั จจัยที6มพี ฤติกรรมการเลือกซื>อโทรศัพท์เคลื6อนที6ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนทีแ6 ตกต่างกันไม่มผี ล
ต่อระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
สรุปผลการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อทีT 2 เพืTอศึกษาพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคทีTมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดทีTส่งผลต่อการตัดสิ นใจซืfอลูกโป่ งแฟนซี ในจังหวัดสงขลา
อภิปรายผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มผูบ้ ริโภคทีม6 พี ฤติกรรมของผูบ้ ริโภค โอกาสการใช้งาน เหตุผลที6
นิยมซื>อ และวิธกี ารเลือกร้านแตกต่างกัน มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดทีส6 ่งผลต่อการตัดสินใจซื>อ
ลูกโป่ งแฟนซีในจังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท6รี ะดับ .05 ทัง> นี>สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Kotlor (1977) ได้กล่าวว่า สิง6 กระตุน้ เป็ นเหตุจงู ใจให้เกิดการซือ> สินค้า อาจเป็ นเหตุจงู ใจด้าน
เหตุผลหรือด้านจิตวิทยาก็ได้ สิง6 กระตุน้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สิง6 กระตุน้ ทางการตลาด เป็ นสิง6 กระตุน้
ที6เกิดจากการจัดส่วนประสมการตลาดโดยนักการตลาด ประกอบด้วยสิง6 กระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น การกําหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์และกลุม่ เป้ าหมาย เพือ6 กระตุน้ ให้เกิดความต้องการซือ> เป็ นต้น และสิง6 กระตุน้ อืน6 ๆ โดยเป็ นสิง6
กระตุ้นที6อยู่ภายนอกที6ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สิง6 กระตุ้นด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี กฎหมาย ด้าน
การเมืองและด้านวัฒนธรรม เช่น ภาวะเศรษฐกิจทีเ6 ติบโตรายได้ของผูบ้ ริโภคสูงขึน> ซึง6 เป็ นส่วนหนึ6งที6
กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมการซือ>
อภิ ปรายผลการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อทีT 3 เพืTอศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาดทีTส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจซืfอลูกโป่ งแฟนซี ในจังหวัดสงขลา
อภิปรายผลการวิจยั ได้ว่า ระดับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริโภคทีซ6 >อื สินค้าในร้าน
ลูกโป่ งแฟนซี ในจังหวัดสงขลา : โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีส6 ุด ซึ6งจะเห็นได้ว่าในปั จจุบนั มีธุรกิจ
ลูกโป่ งแฟนซีเกิดขึน> มาเยอะมาก และเป็ นทีน6 ิยมซื>อสินค้าและบริการมาก การแข่งขันกันแต่ละร้านจึง
ค่อนข้างสูง ทําให้ผบู้ ริโภคมีตวั เลือกมากมาย ธุรกิจร้านลูกโป่ งแฟนซีจงึ จําเป็ นจะต้องคํานึงถึงปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทุกๆปั จจัย ทีจ6 ะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ> ลูกโป่ งแฟนซี
เมือ6 พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านบุคคล มีคา่ เฉลีย6 สูงสุด โดยอยูใ่ นระดับมากทีส6 ดุ รองลงมา
ได้แ ก่ ด้า นกระบวนการ ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นช่อ งทางการจัด จํา หน่ า ย/สถานที6 ด้า นราคาและด้า น
กายภาพ และด้านส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ Booms และ Bitner (อ้างถึงใน
Manoj Kumar Jain, 2013, หน้าที6 24) เชือ6 ว่าการบริการต้องการการตลาดประเภทอื6นทีแ6 ตกต่างออกไป
จากการตลาดผลิตภัณฑ์ สิง6 นัน> คือ 3Ps ทีเ6 รียกว่า บุคคล(Personal), สินทรัพย์ทางกายภาพ(Physical
assets) และขัน> ตอนกระบวนการ (Procedures) ที6เติมเข้ามาเป็ น 7Ps (Cullition, 1948) และส่วนของ
บุคคลนี>เองทีส6 ามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
(1) จากการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
ดังนัน> นอกจากส่งเสริมการขายกับกลุ่มลูกค้าเดิมแล้ว ร้านลูกโป่ งควรวางแผนกลยุทธ์เพื6อเพิม6 ยอดขาย
ในกลุม่ ลูกค้าเพศชายเพิม6 ด้วย เมือ6 พิจารณาผลการวิเคราะห์พบว่า เพศทีแ6 ตกต่างกันชาย-หญิง จะส่งผล
ต่อ ส่วนประสมทางการตลาดดังนี> ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร6ี ะดับ .05 ดังนัน> กลยุทธ์เพือ6 เพิม6 กลุ่มลูกค้าเพศชาย
นี> ควรครอบคลุมส่วนประสมทางการตลาดข้างต้น ร้านอาจจะจัดโปรโมชัน6 "ขอเป็ นแฟน" หรือ "บอกรัก
แฟน" โดยสร้างเป็ นรูปโฆษณา หรือคลิปสัน> ๆ เพือ6 โฆษณาโดยเป็ นรูปชายหนุ่ มนําลูกโป่ งหรือของขวัญ
ไปมอบให้หญิงสาว โดยทางร้านได้จดั ขึน> เป็ นเซ็ตเพื6อเหมาะแก่การเลือกซื>อ และมีราคาลดให้พเิ ศษ
สําหรับช่วงเวลาทีจ6 ํากัดไว้ โดยโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกไปทางช่องทางการจัดจําหน่ ายทุกช่องทาง
และมีการเลือกเจาะจงกลุม่ ลูกค้าทีย6 งิ Ad ของเฟสบุ๊คเป็ นเพศชายในพืน> ที6
(2) สินค้าที6นิยมซื>อมากที6สุดคือ “ของตกแต่งงานปาร์ต>ี” ร้านลูกโป่ งควรมีของตกแต่งตาม
เทศกาล และของตกแต่ ง อื6น ๆที6ไ ม่ใ ช่เ ทศกาลไว้เ สมอเพื6อ พร้อ มเสนอต่ อ ลูก ค้า เช่น ม่า นฟอยล์ต ก
แต่งงานปาร์ต>ี แบนเนอร์ Happy Birthday กล่องเซอร์ไพรส์ ผ้าคลุมเจ้าสาว สายสะพาย bride to be
และอุปกรณ์เสริมสําหรับการถ่ายรูปทัวไปเป็
6
นต้น
(3) พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการสําหรับ “งานวันเกิด” ร้านลูกโป่ งจึงควรจูงใจลูกค้าด้วยการ
โฆษณาด้วยรูปรีววิ สําหรับการจัดงานวันเกิด ควรมีโปรโมชันพิ
6 เศษสําหรับการจองล่วงหน้าเพื6อจัดวัน
เกิด หรืออาจจะเป็ นโปรโมชันลดในเดื
6
อนเกิดเพือ6 กระตุน้ ให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ อยากจองคิวไว้ก่อน
(4) ลูกค้าส่วนใหญ่ตดิ ต่อสือ6 สารเพือ6 ขอข้อมูลและสังงานผ่
6
าน “เพจเฟสบุ๊ค” ดังนัน> ร้านลูกโป่ ง
ควรตรวจสอบ และตอบข้อความอย่างสมํ6าเสมอ ควรมีรปู รีววิ รูปแบบลูกโป่ งและสินค้าอื6นๆลงโฆษณา
อย่างสมํ6าเสมอทุกวัน
(5) ลูกค้าส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเลือกซือ> ลูกโป่ งแฟนซีเป็ นเพราะ “สินค้าสวยงาม เหมาะแก่
การมอบให้กนั ” ดังนัน> ร้านลูกโป่ งควรรักษาระดับมาตรฐานความสวยงาม ความประณีต เพิม6 ความตัง> ใจ
และใส่ใจในการสร้างชิน> งานทุกๆชิน> คํานึงถึงความคุม้ ค่า ความปลอดภัยสําหรับลูกค้าด้วยเสมอ
(6) ลูกค้าส่วนใหญ่ซอ>ื ลูกโป่ งและผลิตภัณฑ์อ6นื ๆให้ “เพือ6 น/คนรัก” ดังนัน> ร้านควรเพิม6 การจัด
โปรโมชันสํ
6 าหรับคูร่ กั หรือเพือ6 นรัก เพิม6 สินค้าอืน6 ๆเกีย6 วกับการเซอร์ไพรส์ การขอแต่งงานให้มากขึน>
(7) บุคคลทีม6 อี ทิ ธิพลต่อลูกค้าส่วนใหญ่ คือ “เพือ6 น/คนรัก” ดังนัน> การดํารงรักษาไว้ซง6ึ มาตรฐาน
การบริการจะช่วยให้ลกู ค้าบอกต่อถึงประสบการณ์ความประทับใจของร้าน นอกจากนี>ยงั มีโอกาสกลับมา
ซือ> ซํ>าอีกด้วย
(8) ลูกค้าส่วนใหญ่ “เข้าชมหน้าร้านแล้วสังซื
6 อ> ” ดังนัน> ร้านลูกโป่ งควรจัดให้มพี น>ื ทีส6 กั เล็กน้อย
แสดงลูกโป่ งแต่ละแบบทีข6 าย เพือ6 เป็ นตัวเลือกสําหรับลูกค้า มีบรรยากาศทีด6 ี และจัดพืน> ทีส6 าํ หรับจอดรถ
(9) ลูกค้าส่วนใหญ่รจู้ กั ร้านลูกโป่ งจาก “เพือ6 น/คนรักแนะนํา” ร้านลูกโป่ งอาจจะส่งเสริมลูกค้า
โดยให้สว่ นลดเมือ6 ลูกค้ามีการเชิญชวนเพือ6 นให้กด Like เพจร้าน หรือแจ้งกับทางร้านว่าเพือ6 นแนะนํามา
ซือ> ลูกโป่ งทีร6 า้ นนี>
(10) พบว่า มี 2 เกณฑ์ท6ีลูก ค้า ให้ค วามเห็น ว่า เป็ น เกณฑ์สํา คัญ ในการตัด สิน ใจเลือ กร้า น
ลูกโป่ ง ได้แก่ “ความสวยงามของสินค้า” และ “การโต้ตอบสนทนาอย่างรวดเร็วผ่านช่องทางการสือ6 สาร”

ดังนัน> ร้านลูกโป่ งจึงควรพัฒนาฝี มอื ในการสร้างชิน> งาน รักษามาตรฐานการบริการ รักษาคุณภาพของ
สินค้า และควรตอบคําถามของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน
(11) จากปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ร้านลูกโป่ งจึงควรมีการพัฒนาการ
จัดลูกโป่ ง จัดแบล็กดรอป คิดรูปแบบของขวัญ ของเซอร์ไพรส์แบบใหม่ๆ มานํ าเสนออยู่เสมอ รักษา
ระดับมาตรฐานความสวยงามปราณีตในการจัดชิน> งาน
(12) จากปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ร้านลูกโป่ งจึงควรมีการติดป้ ายราคาให้
ชัดเจน สําหรับของตกแต่งทีว6 างขายในร้านทุกชิน> รวมไปถึงป้ ายแจกแจงราคาการสูบลูกโป่ งทุกขนาด
รายละเอียดราคาการจัดซุม้ ลูกโป่ ง เสาลูกโป่ ง และลูกโป่ งงานอีเว้นท์ อย่างชัดเจน
(13) จากปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย/สถานที6 ร้านลูกโป่ งจึง
ควรมีช่องทางการติดต่ อเพื6อสังลู
6 กโป่ งให้ได้มากที6สุด นอกจากนี> การโต้ตอบสนทนากับลูก ค้าอย่าง
รวดเร็วผ่านช่องทางการสือ6 สารก็ชว่ ยให้เกิดประโยชน์สงู สุดของช่องทางการสือ6 สารด้วย
(14) จากปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย ร้านลูกโป่ งควรมีการ
โฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์อยู่เสมอ มีการยิงโฆษณาผ่านเพจเฟสบุ๊คโดยระบุครอบคลุมกลุ่มคนวัย
20-30 ปี ทีอ6 าศัยอยูใ่ นจังหวัดสงขลาเป็ นหลัก
(15) จากปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล ร้านลูกโป่ งแฟนซีควรรักษามาตรฐาน
การบริการลูกค้าเอาไว้ และพัฒนาอย่างต่อเนื6องในแง่อน6ื ๆอีก เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์ทด6ี ี
(16) จากปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นกระบวนการ ร้า นลู ก โป่ งควรมีข นั > ตอน
กระบวนการเป็ นแบบแผน เมื6อมีลูกค้าติดต่อมาไม่ว่าจะเป็ นหน้าร้าน หรือช่องทางออนไลน์ ควรมีการ
สอบถามความต้องการ มีการแนะนําอย่างเป็ นขัน> ตอน ปฏิบตั อิ ย่างเป็ นแบบแผน
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิ จยั ครังf ต่อไป
(1) การศึกษาในครัง> ต่อไป ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เช่นการสัมภาษณ์เจาะลึก เพือ6 ให้
ผูว้ จิ ยั เข้าใจถึงความต้องการและความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม และช่วยเติมเต็มผลการศึกษาใน
เชิงปริมาณอีกทางหนึ6งด้วย
(2) ควรมีการศึกษาเพิม6 เติม ในปั จจัยด้านอื6นๆ ร่วมด้วย เช่น ค่านิยม รูปแบบการดําเนินชีวติ
ความรูค้ วามเข้าใจในตัวสินค้าและทัศนคติ เพือ6 ให้เกิดความหลากหลายของผลการศึกษาวิจยั
เอกสารอ้างอิ ง
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