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บทคัดย่อ
กำรศึกษำนี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1.) เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรซื้ อดอกกุหลำบของลูกค้ำชำวจีนใน
คุนหมิง 2.) เพื่อเปรี ยบเทียบควำมคิดเห็นที่ลูกค้ำมีต่อระดับควำมสำคัญของปั จจัยส่ วนประสมกำรตลำดของ
ดอกกุหลำบ 3.) เพื่อศึกษำปั จจัยทำงด้ำนลักษณะส่ วนบุคคล (เช่น เพศ อำยุ อำชี พ รำยได้ต่อเดือน) ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมกำรซื้ อดอกกุหลำบของลูกค้ำชำวจีนในคุนหมิง
จำแนกตำมปั จจัยส่ วนบุคคล ประชำกรที่ใช้วิจยั คือ ลู กค้ำชำวจีนที่อำศยัอยู่ในมณฑลยูนนำน
เมืองคุนหมิงและชอบซื้ อดอกไม้ เป็ นประชำกรซึ่ งไม่ทรำบจำนวนที่แน่ นอน โดยได้กำหนดขนำดตัวอย่ำง
จำนวน 407 คน ใช้วิธีกำรสุ่ มตัวอย่ำงแบบสะดวกเครื่ องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถำม
(Questionnaire) และทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้ สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่ำร้ อยละ
(Percentage) และค่ ำ เฉลี่ ย (Mean) ค่ ำ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) และท ำกำรทดสอบ
สมมติ ฐำน (Hypothesis Testing) ด้วยสถิ ติเชิ งอนุ มำน (Inferential Statistics) โดยใช้เทคนิ ค Independent
Sample t-test, One-way ANOVA และ Least Significant Difference ผลกำรศึกษำ พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชำย อำยุ19-28ปี เรี ยนจบปริ ญญำตรี มีอำชี พพนักงำน รำยได้หลักต่อเดื อนไม่เกิ น 2,000
หยวน ( 10,000บำท ) กำรศึ ก ษำครั้ งนี้ เป็ นกำรศึ ก ษำครั้ งแรกสำรวจว่ำ ตัวแปรทำงประชำกร (เพศ อำยุ
กำรศึ ก ษำ อำชี พ รำยได้ต่ อ เดื อ น) จะส่ ง ผลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมของลู ก ค้ำ ที่ ซ้ื อ ดอกกุ ห ลำบหรื อไม่
ผลกำรวิจยั พบว่ำ ระดับกำรศึกษำลูกค้ำไม่มีผลต่อพฤติกรรมกำรซื้ อดอกกุหลำบ กล่ำวคือระดับกำรศึกษำไม่
ส่ งผลต่อพฤติ กรรมกำรซื้ อของลู กค้ำ เพศ อำยุ ระดับรำยได้ต่อเดื อนและอำชี พอำจส่ งผลต่อกำรซื้ อดอก
กุหลำบของลูกค้ำ พฤติกรรมกำรซื้ อของผูช้ ำยดี กว่ำผูห้ ญิงและผูท้ ี่มีอำยุมำกกว่ำ 49 ปี มีแนวโน้มที่ จะซื้ อ
กุหลำบมำกกว่ำผูท้ ี่มีอำยุต่ำกว่ำ 49 ปี ข้ำรำชกำรและพนักงำนบริ ษทั มีแนวโน้มที่จะซื้ อดอกกุหลำบมำกกว่ำ
อำชีพอื่น ๆ เป็ นมูลค่ำกำรกล่ำวขวัญว่ำ กำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำระดับรำยได้รำยเดือนของแต่ละบุคคลจะมีผล
ต่อกำรซื้ อกุหลำบของแต่ละบุ คคล หลังจำกกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ งพบว่ำรำยได้ต่อเดื อนต่ ำกว่ำ 2,000
หยวนมำกกว่ำกำรซื้ อที่มีรำยได้ต่อเดือน 2,000-4,000 หยวนและ 6,000-8,000 หยวน
คำสำคัญ:พฤติกรรมกำรซื้ อสิ นค้ำ ดอกกุหลำบ ส่ วนประสมทำงกำรตลำด
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นักศึกษำหลักสูตรบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจอำเซี ยน มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึ กษำกำรค้นคว้ำอิสระ
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1. บทนา
ด้วยกำรพัฒนำเศรษฐกิ จสังคมและกำรพัฒนำคุ ณภำพชี วิต ผูบ้ ริ โภคเริ่ มเปลี่ ยนจำกกำรบริ โภค
วัสดุเป็ นกำรบริ โภคทำงวิญญำณ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้เป็ นส่ วนสำคัญของกำรบริ โภคทำงวิญญำณ มันจะค่อยๆ
กลำยเป็ นจุดเติบโตทำงเศรษฐกิจใหม่สำหรับกำรค้ำต่ำงประเทศของจีน เมื่อระดับกำรบริ โภคของผูอ้ ยูอ่ ำศัย
เพิ่มขึ้น ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ดอกไม้เพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ จำกมุมมองของอุตสำหกรรมผลิ ตภัณฑ์ดอกไม้
อุตสำหกรรมดอกไม้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเพียงไม่กี่อย่ำงเช่ นโลจิสติกส์ กำรท่องเที่ยวและกำรจัด
นิ ท รรศกำร นอกจำกนี้ ย งั เกี่ ย วข้องอย่ำ งใกล้ชิ ดกับ เวชภัณฑ์ชี วภำพอำหำรควำมงำมเครื่ องส ำอำงและ
อุตสำหกรรมอื่น ๆ ดังนั้นผลิ ตภัณฑ์ดอกไม้อยู่ภำยใต้เงื่ อนไขที่ เกี่ ยวข้อง สำมำรถบรรลุ กำรรวมตัวกันใน
อุตสำหกรรมและกำรยกระดับอุตสำหกรรม
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 ดอกไม้ยนู นำนได้กลำยเป็ นอุตสำหกรรมที่มีศกั ยภำพในกำรพัฒนำ
ที่ดี มันมีบทบำทสำคัญในกำรแก้ปัญหำกำรจ้ำงแรงงำนในชนบทส่ งเสริ มรำยได้ของเกษตรกรช่วยรัฐบำลใน
กำรปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมกำรเกษตรและส่ งเสริ มกำรพัฒนำเศรษฐกิจของมณฑลยูนนำน อย่ำงไรก็
ตำม กำรเร่ งพัฒนำอุตสำหกรรมดอกไม้ของมณฑลยูนนำนยังไม่เพียงพอ อย่ำงที่ทุกคนรู ้ อุตสำหกรรมใด ๆ
ที่ประกอบด้วยห่ วงโซ่ อุตสำหกรรมที่สมบูรณ์ซ่ ึ งประกอบด้วยกำรวิจยั ทำงวิทยำศำสตร์ และกำรพัฒนำกำร
ผลิตภำคอุตสำหกรรมกำรไหลเวียนของตลำดและบริ กำรหลังกำรขำย อุตสำหกรรมดอกไม้ ก็ไม่มีขอ้ ยกเว้น
อย่ำงไรก็ตำมสัดส่ วนของโครงสร้ำงของส่ วนต่ำง ๆ ของห่ วงโซ่ อุตสำหกรรมของอุตสำหกรรมดอกไม้ของ
มณฑลยูนนำนนั้นไม่สมดุ ล ตัวอย่ำงเช่ นกำรปลูกและกำรผลิ ตมีควำมหนำและหนำ กำรวิจยั และพัฒนำใน
ช่วงแรกและกำรแปรรู ปต่อเนื่ องและกำรขำยมีขนำดเล็กและเปรำะบำง ดังนั้น หำกอุตสำหกรรมดอกไม้ของ
มณฑลยูนนำนมีขนำดใหญ่และแข็งแกร่ ง จำกนั้นสถำนกำรณ์ประเภทนี้ จำเป็ นต้องปรับเปลี่ยน จำเป็ นต้อง
เสริ มสร้ำงกำรวิจยั และพัฒนำก่อนกำรวิทยำศำสตร์ และกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวและกำรตลำด
ดังนั้น บทควำมนี้ ข้ ึนอยูก่ บั มุมมองของห่ วงโซ่ อุตสำหกรรม มุ่งปั ญหำที่มีอยูใ่ นกำรพัฒนำห่ วง
โซ่อุตสำหกรรมดอกไม้ของมณฑลยูนนำน เสนอแนวคิดกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพและข้อเสนอแนะเพื่อส่ งเสริ ม
กำรขยำยและกำรขยำยตัวของห่ วงโซ่ อุตสำหกรรมดอกไม้ นี่ เป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์อย่ำงยิ่งสำหรับกำรจับ
จัง หวะกำรพัฒ นำดอกไม้ส มัย ใหม่ ก ำรก ำหนดต ำแหน่ ง และกำรพัฒ นำของกำรเชื่ อ มโยงต่ ำ ง ๆ ใน
อุตสำหกรรมดอกไม้และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมดอกไม้
ในปั จจุ บนั กระบวนกำรของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิ จทัว่ โลกกำลังเร่ งตัวขึ้ น ขับเคลื่ อนกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมดอกไม้ของมณฑลยูนนำน แต่มนั ก็นำควำมท้ำทำยมำพัฒนำอุตสำหกรรมดอกไม้ ปัญหำ
ของพันธุ์อิสระน้อยกว่ำกำรผลิ ตดอกไม้ไม่เพียงพอกำรกระจำยไม่สม่ ำเสมอและคุ ณภำพต่ ำในกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมดอกไม้ของมณฑลยูนนำนยังคงมีอยู่ ปั ญหำของฐำนอุตสำหกรรมที่อ่อนแอขำดขนำดมำตรฐำน
ต่ ำและแรงขึ้ นโครงสร้ ำงห่ วงโซ่ อุตสำหกรรมที่ไม่มีเหตุ ผลกำรพัฒนำตลำดที่ไม่สมบู รณ์ และกำรจัดกำร
ย้อนหลังยังคงร้ ำยแรง ศักยภำพอันยิ่งใหญ่ของอุ ตสำหกรรมดอกไม้จำเป็ นต้องได้รับกำรสำรวจเพิ่มเติม
โดยเฉพำะจำกมุมมองของห่ วงโซ่ อุตสำหกรรม เนื่ องจำกอุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ประกอบด้วยกำรวิจยั และ
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พัฒนำทำงวิทยำศำสตร์กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมกำรไหลเวียนของตลำดและกำรบริ กำรหลังกำรขำยจึงเป็ น
ห่ วงโซ่ อุตสำหกรรมที่สมบูรณ์ อุตสำหกรรมดอกไม้ก็ไม่มีขอ้ ยกเว้น อย่ำงไรก็ตำมสัดส่ วนของโครงสร้ ำง
ของส่ วนต่ำง ๆ ของห่ วงโซ่ อุตสำหกรรมของอุ ตสำหกรรมดอกไม้ของมณฑลยูนนำนนั้นไม่สมดุ ลอย่ำง
จริ งจัง กระบวนกำรผลิตขั้นกลำงนั้นหนำและหนำ ในระยะแรกกำรคัดเลื อกต้นกล้ำและกำรรักษำยอดขำย
และกำรจำหน่ำยมีนอ้ ยและบอบบำง นี่เป็ นเหตุผลหลักที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมดอกไม้
นำยหลง เจียง อธิ บดีกรมวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีมณฑลยูนนำนเปิ ดเผยว่ำ ปี 2557 ยูนนำนมี
มูลค่ำกำรผลิตรวมในอุตสำหกรรมดอกไม้ถึง 38,850 ล้ำนหยวน มูลค่ำกำรส่ งออก 250 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ มี
บริ ษทั ดอกไม้ 1,770 แห่ง พนักงำนและลูกจ้ำงที่เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมดอกไม้กว่ำ 800,000 คน และสร้ำง
รำยได้ใ ห้ เ กษตรกรกว่ำ 8,000 ล้ำ นหยวน ปั จ จุ บ ัน มณฑลยู น นำนครองสั ด ส่ ว นตลำดไม้ต ัด ดอก (Cut
Flowers) ในจีนถึงร้อยละ 75 กลำยเป็ นศูนย์กลำงกำรผลิตและจำหน่ำยไม้ตดั ดอกที่ใหญ่ที่สุดในจีนและเอเชี ย
ดอกไม้ยูนนำนในปั จจุบนั มี 36 พันธุ์พืชใหม่ที่มีสิทธิ ในทรัพย์สินทำงปั ญญำที่เป็ นอิสระ อันดับ
แรกในประเทศ บนพื้นฐำนของกำรพัฒนำกำรประสำนงำนของนำนำพันธุ์ มีดอกกุหลำบมำกกว่ำ 50 พันธุ์
คุณภำพของผลิตภัณฑ์มีขอ้ ได้เปรี ยบบำงประกำรในประเทศและทัว่ ทั้งเอเชี ย ครอบคลุ ม 35 ประเทศและ
ภูมิภำคในเอเชี ยยุโรปอเมริ กำและโอเชี ยเนี ย ในขณะที่ส่วนแบ่งกำรตลำดในเอเชี ยเช่นญี่ปุ่นเกำหลีใต้และ
สิ งคโปร์ ได้รับกำรรวมและปรั บปรุ ง ในสหรั ฐอเมริ กำอังกฤษฝรั่ งเศสเยอรมนี และแคนำดำออสเตรเลี ย
เนเธอร์ แลนด์และตลำดที่พฒั นำแล้วอื่น ๆ ก็มีกำรพัฒนำต่อไปเช่นกัน สถิติจำกสำนักงำนร่ วมอุตสำหกรรม
ดอกไม้ยูนนำนแสดง: 2009 ผลผลิตรวมของไม้ตดั ดอกสดในมณฑลยูนนำนสู งถึง 5.602 พันล้ำน เพิ่มขึ้น
5.9% เมื่อเทียบเป็ นรำยปี โดยไม่คำนึ งถึ งผลผลิ ตควำมหลำกหลำยและขนำดของแบรนด์มนั ได้รับกำรจัด
อันดับเป็ นครั้งแรกในประเทศเป็ นเวลำ 15 ปี ติดต่อกัน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงวันวำเลนไทน์ดอกกุหลำบนับว่ำเป็ นสิ นค้ำที่ได้รับควำมนิ ยมอย่ำงมำก
เป็ นอันดับหนึ่ งทุกปี โดยเฉพำะดอกกุหลำบสี แดงและกำร์ ดอวยพร รองลงมำ คือ ช็อคโกแล็ต และสิ นค้ำ
กิ๊ฟช็อป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรซื้ อดอกกุหลำบของลูกค้ำชำวจีนในคุนหมิง
2. เพื่อเปรี ยบเทียบควำมคิดเห็ นที่ลูกค้ำมีต่อระดับควำมสำคัญของปั จจัยส่ วนประสมกำรตลำด
ของดอกกุหลำบ
3. เพื่อศึกษำปั จจัยทำงด้ำนลักษณะส่ วนบุคคล (เช่น เพศ อำยุ อำชี พ รำยได้ต่อเดือน) ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมกำรซื้ อดอกกุหลำบของลูกค้ำชำวจีนในคุนหมิง
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3. สมมติฐานของการวิจัย
1. อิทธิ พลของลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรซื้ อดอกกุหลำบของผูบ้ ริ โภค
2. อิทธิ พลของลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อส่ วนประสมกำรตลำด (ผลิตภัณฑ์ รำคำ สถำนที่
กำรส่ งเสริ มกำรขำย)
4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชำกรคือ ลู กค้ำชำวจี นที่ อำศัยอยู่ในมณฑลยูนนำน เมื องคุ นหมิ งและชอบซื้ อ
ดอกไม้
2. ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำคือ เก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำมโดยขอควำมร่ วมมือจำกซื้ อดอก
กุหลำบ ของลูกค้ำชำวจีน โดยสอบถำมในด้ำนต่ำงๆ
5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทำให้ทรำบถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื้ อดอกกุหลำบของลูกค้ำชำวจีนในคุนหมิง
2. สำมำรถนำผลกำรศึกษำมำเป็ นองค์กรควำมรู ้และแนวทำงให้ร้ำนขำยดอกไม้ที่มีลกั ษณะส่ วน
บุคคลมีผลต่อพฤติกรรมกำรซื้ อดอกกุหลำบของลูกค้ำชำวจีนในคุนหมิง
3. สำมำรถระบุ ล ัก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ ควำมคิ ด เห็ น ที่ ลู ก ค้ำ มี ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสม
กำรตลำดของดอกกุหลำบ
6. แนวคิดและทฤษฎเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมำยถึ ง กำรซื้ อของผูบ้ ริ โภคในที่น้ ี เน้นที่ตวั ผูซ้ ้ื อ เป็ นสำคัญ กำรซื้ อเป็ น
เพียงจุดหนึ่งของกระบวนกำรตัดสิ นใจและไม่สำมำรถแยกออกได้วำ่ จำกกำรบริ โภคสิ นค้ำทั้งที่กระทำโดย
ตัวผูซ้ ้ื อเองหรื อกำรบริ โภคโดยสมำชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว ซึ่ งมีผซู ้ ้ื อเป็ นผูซ้ ้ื อให้แทน กำรซื้ อนั้นผูซ้ ้ื อแทน
จะเป็ นผูท้ ำงำนแทนควำมพึงพอใจของผูท้ ี่จะบริ โภคอีกต่อหนึ่ง(ธงชัย สันติวงษ์, 2539, หน้ำ 351)
ฉัตยำพร เสมอใจ (2550 : 18) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมำยถึง กระบวนกำร หรื อ พฤติกรรมกำร
ตัดสิ นใจ กำรซื้ อ กำรใช้ และกำรประเมินผลกำรใช้สินค้ำหรื อบริ กำรของบุคคล ซึ่ งจะมีควำมสำคัญต่อกำร
ซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรทั้งในปั จจุบนั และอนำคต
สุ ปั ญ ญำ ไชยชำญ (2550 : 51) พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภค หมำยถึ ง กำรกระท ำหรื อ อำกำรที่
แสดงออกทำงกล้ำมเนื้อ ควำมคิด และควำมรู ้สึกเพื่อตอบสนองสิ่ งเร้ำ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมำยถึง ควำมต้องกำร ควำมคิด กำรกระทำ กำรประเมินผล กำรตัดสิ นใจ
ซื้ อและกำรใช้สินค้ำหรื อบริ กำรของบุคคล เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของบุคคลนั้นๆ (สุ วฒั น์ ศิริรันดร์
และภำวนำ สำยชู, 2548, หน้ำ241)
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7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
อดุลย์ จำตุรงคกุล (2543: 26) กล่ำวในเรื่ อง ตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่ วนผสมทำงกำรตลำด
(4P’s) ว่ำเป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้ำทำงกำรตลำดที่กระทบต่อกระบวนกำรตัดสิ นใจซื้ อ โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบำงประกำรของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่อำจกระทบต่อพฤติกรรม
กำรซื้ อของผูบ้ ริ โภค คือ ควำมใหม่ ควำมสลับซับซ้อนและคุณภำพที่คนรับรู ้ได้ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่
ใหม่และสลับซับซ้อนอำจต้องมีกำรตัดสิ นใจอย่ำงกว้ำงขวำง ถ้ำเรำรู ้เรื่ องเหล่ำนี้ แล้วในฐำนะนักกำรตลำด
เรำควรจะเสนอทำงเลื อกที่ ง่ ำ ยกว่ำ ผูบ้ ริ โภคมี ค วำมคุ ้นเคยเพื่ อให้ผูบ้ ริ โภคที่ ไ ม่ ต้องกำรเสำะแสวงหำ
ทำงเลื อกอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรพิจำรณำ ส่ วนในเรื่ องของรู ปร่ ำงของผลิ ตภัณฑ์ตลอดจนหี บห่ อและป้ ำย
ฉลำก สำมำรถก่ออิทธิ พลต่อกระบวนกำรซื้ อของผูบ้ ริ โภค หี บห่ อที่สะดุดตำอำจทำให้ผบู ้ ริ โภคเลือกไว้เพื่อ
พิจำรณำ ประเมิ นเพื่อกำรตัดสิ นใจซื้ อ ป้ ำยฉลำกที่ แสดงให้ผูบ้ ริ โภคเห็ นคุ ณประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์ที่
สำคัญก็จะทำให้ผูบ้ ริ โภคประเมิ นสิ นค้ำเช่ นกัน สิ นค้ำคุ ณภำพสู งหรื อสิ นค้ำที่ ปรั บเข้ำกับควำมต้องกำร
บำงอย่ำงของผูซ้ ้ื อมีอิทธิ พลต่อกำรซื้ อด้วย
2. รำคำ (Price) รำคำมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมกำรซื้ อก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคทำกำรประเมินทำงเลื อก
และทำกำรตัดสิ นใจ โดยปกติผูบ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์รำคำต่ำ นักกำรตลำดจึงควรคิดรำคำน้อย ลดต้นทุน
กำรซื้ อหรื อทำให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่ นๆ สำหรั บกำรตัดสิ นใจอย่ำงกว้ำงขวำงผูบ้ ริ โ ภคมัก
พิจำรณำรำยละเอียด โดยถือเป็ นอย่ำงหนึ่ งในลักษณะทั้งหลำยที่เกี่ยวข้องสำหรับสิ นค้ำฟุ่ มเฟื อย รำคำสู งไม่
ทำให้กำรซื้ อลดน้อยลง นอกจำกนี้รำคำยังเป็ นเครื่ องประเมินคุณค่ำของผูบ้ ริ โภคซึ่ งก็ติดตำมด้วยกำรซื้ อ
3. ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักกำรตลำดในกำร
ทำให้มีผลิ ตภัณฑ์ไว้พร้ อมจำหน่ ำย สำมำรถก่ออิทธิ พลต่อกำรพบผลิตภัณฑ์ แน่ นอนว่ำสิ นค้ำที่มีจำหน่ ำย
แพร่ หลำยและง่ำยที่จะซื้ อก็จะทำให้ผบู ้ ริ โภคนำไปประเมินประเภทของช่องทำงที่นำเสนอก็อำจก่ออิทธิ พล
ต่อกำรรับรู ้ภำพพจน์ของผลิ ตภัณฑ์ เช่น สิ นค้ำที่มีของแถมในร้ ำนเสริ มสวยชั้นดี ในห้ำงสรรพสิ นค้ำทำให้
สิ นค้ำมีชื่อเสี ยงมำกกว่ำนำไปใช้บนชั้นวำงของในซุ ปเปอร์ มำร์ เก็ต
4. กำรส่ งเสริ มกำรตลำด (Promotion-Marketing Communication) กำรส่ งเสริ มกำรตลำดสำมำรถ
ก่ออิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนกำรตัดสิ นใจซื้ อ ข่ำวสำรที่นกั ตลำดส่ งไปอำจเตือนใจให้
ผูบ้ ริ โภครู ้ ว่ำ เขำมี ปัญหำ สิ นค้ำ ของนักกำรตลำดสำมำรถแก้ไขปั ญหำได้และมันสำมำรถส่ งมอบให้ได้
มำกกว่ำสิ นค้ำของคู่แข่ง เมื่อได้ข่ำวสำรหลักกำรซื้ อเป็ นกำรยืนยันว่ำกำรตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้ำถูกต้อง
8.เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ศึกษำทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ พฤติกรรมกำรซื้ อดอกกุหลำบของลูกค้ำชำวจีนในคุ นหมิง
และปั จจัยส่ วนประสมกำรตลำด
2. นิยำมตัวแปรเพื่อสร้ำงแบบสอบถำม
3. สร้ำงแบบสอบถำมให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด
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4. สร้ำงแบบสอบถำม โดยแบบสอบถำมแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถำม จำนวน 5 ข้อ เป็ น แบบสอบถำม
แบบปลำยปิ ด (Close-ended Response Question) ตำมตั ว แปรที่ ต้ อ งกำรศึ ก ษำทำงด้ ำ นลั ก ษณะ
ประชำกรศำสตร์ ได้แก่
ข้อที่ 1 เพศเป็ นระดับกำรวัดข้อมูลประเภทนำมบัญญัติ(NominalScale)
ข้อที่ 2 อำยุเป็ นระดับกำรวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลำดับ(OrdinalScale)
ข้อที่ 3 ระดับกำรศึกษำเป็ นระดับกำรวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลำดบั (OrdinalScale)
ข้อที่ 4 อำชีพเป็ นระดับกำรวัดข้อมูลประเภทนำมบัญญัติ(NominalScale)
ข้อที่ 5 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็ นระดับกำรวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลำดับ (Ordinal Scale)
ส่ วนที่ 2 ลักษณะทำงพฤติกรรมกำรซื้ อดอกกุหลำบของผูต้ อบแบบสอบถำม จำนวน 7 ข้อ เป็ น
แบบสอบถำมแบบปลำยปิ ด (Close-ended Response Question)
ส่ วนที่ 3 ควำมคิดเห็นด้ำนส่ วนประสมทำงกำรตลำด ได้แก่ ด้ำนดอกกุหลำบ ด้ำนรำคำด้ำนช่อง
ทำงกำรจัดจำหน่ ำย ด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำด ด้ำนพนักงำน/บุคลำกร ด้ำนกระบวนกำร บริ กำรและด้ำน
ลักษณะทำงกำยภำพ
เห็นด้วยมำกที่สุด
= 5
เห็นด้วยมำก
= 4
เห็นด้วยปำนกลำง
= 3
เห็นด้วยน้อย
= 2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
= 1
9. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
กำรวิจยั ครั้งนี้มีผตู ้ อบแบบสอบถำมจำนวน 407 คน เป็ นผูท้ ี่ตรงกับตัวอย่ำงที่ใช้ในงำนวิจยั ครั้งนี้
คือ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชำย(52.6%) อำยุ19-28ปี (33.2%) เรี ยนจบปริ ญญำตรี (45.2%) มีอำชีพพนักงำน(34.9%)
รำยได้หลักต่อเดือนไม่เกิน 2,000 หยวน (31%)
จำกค่ำเฉลี่ยของควำมคิดเห็นพบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมให้ควำมคิดเห็นมำกที่สุดในเรื่ องมีดอก
กุหลำบ ค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ3.37 รองลงมำคื อ คุ ณจะซื้ อกุหลำบเมื่ อไหร่ ค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ2.09 เหตุ ผลที่ ซ้ื อดอก
กุหลำบ ค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ2.08 วิธีซ้ื อกุหลำบ ค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ2.01 คนที่ส่งผลกระทบซื้ อดอกกุหลำบ ค่ำเฉลี่ ย
เท่ำกับ1.95 สถำนที่ซ้ื อดอกกุหลำบบ่อยๆ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ1.92 และรำคำที่ยอมรับได้ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ1.92
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10.ข้ อเสนอแนะ
1. เมื่อศึกษำพฤติกรรมกำรซื้ อของดอกกุหลำบ อำจซื้ อดอกกุหลำบเพื่อกำรพิจำรณำที่แตกต่ำง
กันสำหรับประเภทของดอกกุหลำบที่เฉพำะเจำะจงและกำรใช้งำนของพวกเขำ กำรวิจยั ในอนำคตสำมำรถ
พิจำรณำควำมแตกต่ำงระหว่ำงประเภทและกำรใช้รำงวัลที่เพิ่มขึ้นและอำจหำข้อมูลที่มีค่ำมำกขึ้น
2. กำรศึกษำครั้งนี้ใช้กำรสำรวจแบบสอบถำม เพื่อดำเนินกำรวิจยั แม้วำ่ กำรสำรวจแบบสอบถำม
อำจได้รับข้อมูลจำนวนมำกในช่วงเวลำสั้น ๆ แต่ก็มีขอ้ จำกัดบำงประกำรกำรวิจยั ในอนำคตสำมำรถใช้กำร
รวมกันของแบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์เพื่อสำรวจ
11.ข้ อจากัดการวิจัย
กำรศึ กษำครั้ งนี้ เป็ นกำรสำรวจกำรซื้ อดอกกุหลำบ ในปั จจุ บนั ดอกกุหลำบเป็ นเครื่ องประดับ
อเนกประสงค์ไม่เพียง แต่เป็ นสัญลักษณ์ของควำมรักบ่งบอกถึงควำมรัก แต่ยงั มีฟังก์ชนั่ มำกมำย เช่นวิตำมิน
ซี ซ่ ึ งมักใช้ในชำวำนิลลำและแยม กำรทำเยลลี่น้ ำผลไม้และขนมปั ง ในมุมมองของควำมต้องกำรในปั จจุบนั
สำหรับดอกกุหลำบในเทศกำลสำคัญและเทศกำลเล็ก ๆ ประจำวันของพวกเขำ กำรวิจยั ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับดอก
กุหลำบไม่เพียง แต่ช่วยให้ผคู ้ นมีควำมเข้ำใจใหม่และรำยละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของกำรซื้ อดอกกุหลำบ
แต่ยงั พฤติกรรมกำรซื้ อของผูค้ นส่ งเสริ มควำมนิ ยมของดอกกุหลำบทำให้ดอกกุหลำบเต็มไปด้วยชี วิตและ
ทำให้ชีวติ เต็มไปด้วยควำมรัก ดังนั้น จึงขอแนะนำให้นกั วิจยั ติดตำม สำมำรถปรับแต่งระดับกำรวิจยั และเข้ำ
ใจควำมแตกต่ำงในกำรวิจยั
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