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บทคัดย่อ 
กำรศึกษำน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1.) เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรซ้ือดอกกุหลำบของลูกคำ้ชำวจีนใน

คุนหมิง 2.) เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นท่ีลูกคำ้มีต่อระดบัควำมส ำคญัของปัจจยัส่วนประสมกำรตลำดของ
ดอกกุหลำบ 3.) เพื่อศึกษำปัจจยัทำงดำ้นลกัษณะส่วนบุคคล (เช่น เพศ อำยุ อำชีพ รำยไดต่้อเดือน) ท่ีมีผลต่อ 
พฤติกรรมกำรซ้ือดอกกุหลำบของลูกคำ้ชำวจีนในคุนหมิง 

จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล ประชำกรท่ีใช้วิจยั คือ ลูกคำ้ชำวจีนท่ีอำศยอัยู่ในมณฑลยูนนำน 
เมืองคุนหมิงและชอบซ้ือดอกไม ้เป็นประชำกรซ่ึงไม่ทรำบจ ำนวนท่ีแน่นอน โดยไดก้ ำหนดขนำดตวัอย่ำง
จ ำนวน 407 คน ใชว้ิธีกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบสะดวกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถำม 
(Questionnaire) และท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลโดยใช้ สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่ำร้อยละ 
(Percentage) และค่ำเฉล่ีย (Mean) ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) และท ำกำรทดสอบ
สมมติฐำน (Hypothesis Testing) ด้วยสถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) โดยใช้เทคนิค Independent 
Sample t-test, One-way ANOVA และ Least Significant Difference ผลกำรศึกษำ พบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุ19-28ปี เรียนจบปริญญำตรี มีอำชีพพนกังำน รำยไดห้ลกัต่อเดือนไม่เกิน 2,000 
หยวน ( 10,000บำท ) กำรศึกษำคร้ังน้ี เป็นกำรศึกษำคร้ังแรกส ำรวจว่ำตวัแปรทำงประชำกร (เพศ อำยุ 
กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ต่อเดือน) จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของลูกค้ำท่ีซ้ือดอกกุหลำบหรือไม่ 
ผลกำรวจิยัพบวำ่ ระดบักำรศึกษำลูกคำ้ไม่มีผลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือดอกกุหลำบ กล่ำวคือระดบักำรศึกษำไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือของลูกคำ้ เพศ อำยุ ระดบัรำยได้ต่อเดือนและอำชีพอำจส่งผลต่อกำรซ้ือดอก
กุหลำบของลูกคำ้ พฤติกรรมกำรซ้ือของผูช้ำยดีกว่ำผูห้ญิงและผูท่ี้มีอำยุมำกกว่ำ 49 ปี มีแนวโน้มท่ีจะซ้ือ
กุหลำบมำกกวำ่ผูท่ี้มีอำยุต  ่ำกวำ่ 49 ปี ขำ้รำชกำรและพนกังำนบริษทั มีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือดอกกุหลำบมำกกวำ่
อำชีพอ่ืน ๆ เป็นมูลค่ำกำรกล่ำวขวญัวำ่ กำรศึกษำคร้ังน้ีพบวำ่ระดบัรำยไดร้ำยเดือนของแต่ละบุคคลจะมีผล
ต่อกำรซ้ือกุหลำบของแต่ละบุคคล หลงัจำกกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงพบว่ำรำยได้ต่อเดือนต ่ำกว่ำ 2,000 
หยวนมำกกวำ่กำรซ้ือท่ีมีรำยไดต่้อเดือน 2,000-4,000 หยวนและ 6,000-8,000 หยวน 

ค ำส ำคญั:พฤติกรรมกำรซ้ือสินคำ้ ดอกกุหลำบ ส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 
 

                                                           
1 นกัศึกษำหลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำวชิำธุรกิจอำเซียน มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษำกำรคน้ควำ้อิสระ 
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1. บทน า 
ดว้ยกำรพฒันำเศรษฐกิจสังคมและกำรพฒันำคุณภำพชีวิต ผูบ้ริโภคเร่ิมเปล่ียนจำกกำรบริโภค

วสัดุเป็นกำรบริโภคทำงวิญญำณ ผลิตภณัฑ์ดอกไมเ้ป็นส่วนส ำคญัของกำรบริโภคทำงวิญญำณ มนัจะค่อยๆ
กลำยเป็นจุดเติบโตทำงเศรษฐกิจใหม่ส ำหรับกำรคำ้ต่ำงประเทศของจีน เม่ือระดบักำรบริโภคของผูอ้ยูอ่ำศยั
เพิ่มข้ึน ควำมตอ้งกำรผลิตภณัฑ์ดอกไมเ้พิ่มข้ึน นอกจำกน้ี จำกมุมมองของอุตสำหกรรมผลิตภณัฑ์ดอกไม ้
อุตสำหกรรมดอกไมไ้ม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัอุตสำหกรรมเพียงไม่ก่ีอยำ่งเช่นโลจิสติกส์กำรท่องเท่ียวและกำรจดั
นิทรรศกำร นอกจำกน้ียงัเก่ียวข้องอย่ำงใกล้ชิดกับเวชภณัฑ์ชีวภำพอำหำรควำมงำมเคร่ืองส ำอำงและ
อุตสำหกรรมอ่ืน ๆ ดงันั้นผลิตภณัฑ์ดอกไมอ้ยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง สำมำรถบรรลุกำรรวมตวักนัใน
อุตสำหกรรมและกำรยกระดบัอุตสำหกรรม 

นบัตั้งแต่ก่อตั้งข้ึนในปี 1980 ดอกไมย้นูนำนไดก้ลำยเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีศกัยภำพในกำรพฒันำ
ท่ีดี มนัมีบทบำทส ำคญัในกำรแกปั้ญหำกำรจำ้งแรงงำนในชนบทส่งเสริมรำยไดข้องเกษตรกรช่วยรัฐบำลใน
กำรปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรมกำรเกษตรและส่งเสริมกำรพฒันำเศรษฐกิจของมณฑลยูนนำน อย่ำงไรก็
ตำม กำรเร่งพฒันำอุตสำหกรรมดอกไมข้องมณฑลยูนนำนยงัไม่เพียงพอ อยำ่งท่ีทุกคนรู้ อุตสำหกรรมใด ๆ 
ท่ีประกอบดว้ยห่วงโซ่อุตสำหกรรมท่ีสมบูรณ์ซ่ึงประกอบดว้ยกำรวิจยัทำงวิทยำศำสตร์และกำรพฒันำกำร
ผลิตภำคอุตสำหกรรมกำรไหลเวียนของตลำดและบริกำรหลงักำรขำย อุตสำหกรรมดอกไม้ก็ไม่มีขอ้ยกเวน้ 
อยำ่งไรก็ตำมสัดส่วนของโครงสร้ำงของส่วนต่ำง ๆ ของห่วงโซ่อุตสำหกรรมของอุตสำหกรรมดอกไมข้อง
มณฑลยูนนำนนั้นไม่สมดุล ตวัอย่ำงเช่นกำรปลูกและกำรผลิตมีควำมหนำและหนำ กำรวิจยัและพฒันำใน
ช่วงแรกและกำรแปรรูปต่อเน่ืองและกำรขำยมีขนำดเล็กและเปรำะบำง ดงันั้น หำกอุตสำหกรรมดอกไมข้อง
มณฑลยูนนำนมีขนำดใหญ่และแข็งแกร่ง จำกนั้นสถำนกำรณ์ประเภทน้ีจ ำเป็นตอ้งปรับเปล่ียน จ ำเป็นตอ้ง
เสริมสร้ำงกำรวจิยัและพฒันำก่อนกำรวทิยำศำสตร์และกำรจดักำรหลงักำรเก็บเก่ียวและกำรตลำด 

ดงันั้น บทควำมน้ีข้ึนอยูก่บัมุมมองของห่วงโซ่อุตสำหกรรม มุ่งปัญหำท่ีมีอยูใ่นกำรพฒันำห่วง
โซ่อุตสำหกรรมดอกไมข้องมณฑลยนูนำน เสนอแนวคิดกำรเพิ่มประสิทธิภำพและขอ้เสนอแนะเพื่อส่งเสริม
กำรขยำยและกำรขยำยตวัของห่วงโซ่อุตสำหกรรมดอกไม ้น่ีเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์อย่ำงยิ่งส ำหรับกำรจบั
จังหวะกำรพัฒนำดอกไม้สมัยใหม่กำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรพัฒนำของกำรเช่ือมโยงต่ำง ๆ ใน
อุตสำหกรรมดอกไมแ้ละเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของอุตสำหกรรมดอกไม ้

ในปัจจุบนักระบวนกำรของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจทัว่โลกก ำลงัเร่งตวัข้ึน ขบัเคล่ือนกำร
พฒันำอุตสำหกรรมดอกไมข้องมณฑลยนูนำน แต่มนัก็น ำควำมทำ้ทำยมำพฒันำอุตสำหกรรมดอกไม ้ปัญหำ
ของพนัธ์ุอิสระน้อยกว่ำกำรผลิตดอกไมไ้ม่เพียงพอกำรกระจำยไม่สม ่ำเสมอและคุณภำพต ่ำในกำรพฒันำ
อุตสำหกรรมดอกไมข้องมณฑลยนูนำนยงัคงมีอยู ่ปัญหำของฐำนอุตสำหกรรมท่ีอ่อนแอขำดขนำดมำตรฐำน
ต ่ำและแรงข้ึนโครงสร้ำงห่วงโซ่อุตสำหกรรมท่ีไม่มีเหตุผลกำรพฒันำตลำดท่ีไม่สมบูรณ์และกำรจดักำร
ยอ้นหลงัยงัคงร้ำยแรง ศกัยภำพอนัยิ่งใหญ่ของอุตสำหกรรมดอกไมจ้  ำเป็นตอ้งได้รับกำรส ำรวจเพิ่มเติม 
โดยเฉพำะจำกมุมมองของห่วงโซ่อุตสำหกรรม เน่ืองจำกอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ประกอบดว้ยกำรวิจยัและ
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พฒันำทำงวทิยำศำสตร์กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมกำรไหลเวยีนของตลำดและกำรบริกำรหลงักำรขำยจึงเป็น
ห่วงโซ่อุตสำหกรรมท่ีสมบูรณ์ อุตสำหกรรมดอกไมก้็ไม่มีขอ้ยกเวน้ อยำ่งไรก็ตำมสัดส่วนของโครงสร้ำง
ของส่วนต่ำง ๆ ของห่วงโซ่อุตสำหกรรมของอุตสำหกรรมดอกไมข้องมณฑลยูนนำนนั้นไม่สมดุลอย่ำง
จริงจงั กระบวนกำรผลิตขั้นกลำงนั้นหนำและหนำ ในระยะแรกกำรคดัเลือกตน้กลำ้และกำรรักษำยอดขำย
และกำรจ ำหน่ำยมีนอ้ยและบอบบำง น่ีเป็นเหตุผลหลกัท่ีส่งผลต่อกำรพฒันำอุตสำหกรรมดอกไม ้

นำยหลง เจียง อธิบดีกรมวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยมีณฑลยนูนำนเปิดเผยวำ่ ปี 2557 ยนูนำนมี
มูลค่ำกำรผลิตรวมในอุตสำหกรรมดอกไมถึ้ง 38,850 ลำ้นหยวน มูลค่ำกำรส่งออก 250 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ มี
บริษทัดอกไม ้1,770 แห่ง พนกังำนและลูกจำ้งท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสำหกรรมดอกไมก้วำ่ 800,000 คน และสร้ำง
รำยได้ให้เกษตรกรกว่ำ 8,000 ล้ำนหยวน ปัจจุบัน มณฑลยูนนำนครองสัดส่วนตลำดไม้ตัดดอก (Cut 
Flowers) ในจีนถึงร้อยละ 75 กลำยเป็นศูนยก์ลำงกำรผลิตและจ ำหน่ำยไมต้ดัดอกท่ีใหญ่ท่ีสุดในจีนและเอเชีย 

ดอกไมยู้นนำนในปัจจุบนัมี 36 พนัธ์ุพืชใหม่ท่ีมีสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำท่ีเป็นอิสระ อนัดบั
แรกในประเทศ บนพื้นฐำนของกำรพฒันำกำรประสำนงำนของนำนำพนัธ์ุ มีดอกกุหลำบมำกกวำ่ 50 พนัธ์ุ 
คุณภำพของผลิตภณัฑ์มีขอ้ไดเ้ปรียบบำงประกำรในประเทศและทัว่ทั้งเอเชีย ครอบคลุม 35 ประเทศและ
ภูมิภำคในเอเชียยุโรปอเมริกำและโอเชียเนีย ในขณะท่ีส่วนแบ่งกำรตลำดในเอเชียเช่นญ่ีปุ่นเกำหลีใตแ้ละ
สิงคโปร์ได้รับกำรรวมและปรับปรุง ในสหรัฐอเมริกำองักฤษฝร่ังเศสเยอรมนีและแคนำดำออสเตรเลีย
เนเธอร์แลนด์และตลำดท่ีพฒันำแลว้อ่ืน ๆ ก็มีกำรพฒันำต่อไปเช่นกนั สถิติจำกส ำนกังำนร่วมอุตสำหกรรม
ดอกไมยู้นนำนแสดง: 2009 ผลผลิตรวมของไมต้ดัดอกสดในมณฑลยูนนำนสูงถึง 5.602 พนัลำ้น เพิ่มข้ึน 
5.9% เม่ือเทียบเป็นรำยปี โดยไม่ค  ำนึงถึงผลผลิตควำมหลำกหลำยและขนำดของแบรนด์มนัได้รับกำรจดั
อนัดบัเป็นคร้ังแรกในประเทศเป็นเวลำ 15 ปีติดต่อกนั 

โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในช่วงวนัวำเลนไทน์ดอกกุหลำบนบัวำ่เป็นสินคำ้ท่ีไดรั้บควำมนิยมอยำ่งมำก 
เป็นอนัดบัหน่ึงทุกปี โดยเฉพำะดอกกุหลำบสีแดงและกำร์ดอวยพร รองลงมำ คือ ช็อคโกแล็ต และสินคำ้
ก๊ิฟช็อป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรซ้ือดอกกุหลำบของลูกคำ้ชำวจีนในคุนหมิง  
2. เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นท่ีลูกคำ้มีต่อระดบัควำมส ำคญัของปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด

ของดอกกุหลำบ 
3. เพื่อศึกษำปัจจยัทำงดำ้นลกัษณะส่วนบุคคล (เช่น เพศ อำยุ อำชีพ รำยไดต่้อเดือน) ท่ีมีผลต่อ 

พฤติกรรมกำรซ้ือดอกกุหลำบของลูกคำ้ชำวจีนในคุนหมิง 
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3. สมมติฐานของการวจัิย 
1. อิทธิพลของลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือดอกกุหลำบของผูบ้ริโภค 
2. อิทธิพลของลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อส่วนประสมกำรตลำด (ผลิตภณัฑ์ รำคำ สถำนท่ี 

กำรส่งเสริมกำรขำย) 
 

4. ขอบเขตของการวจัิย 
1. ขอบเขตประชำกรคือ ลูกคำ้ชำวจีนท่ีอำศยัอยู่ในมณฑลยูนนำน เมืองคุนหมิงและชอบซ้ือ

ดอกไม ้
2. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำคือ เก็บรวบรวมขอ้มูลจำกแบบสอบถำมโดยขอควำมร่วมมือจำกซ้ือดอก

กุหลำบ ของลูกคำ้ชำวจีน โดยสอบถำมในดำ้นต่ำงๆ 
 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท ำใหท้รำบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรซ้ือดอกกุหลำบของลูกคำ้ชำวจีนในคุนหมิง 
2. สำมำรถน ำผลกำรศึกษำมำเป็นองคก์รควำมรู้และแนวทำงใหร้้ำนขำยดอกไมท่ี้มีลกัษณะส่วน

บุคคลมีผลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือดอกกุหลำบของลูกคำ้ชำวจีนในคุนหมิง 
3. สำมำรถระบุลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อควำมคิดเห็นท่ีลูกค้ำมีต่อปัจจัยส่วนประสม

กำรตลำดของดอกกุหลำบ 
 
6. แนวคิดและทฤษฎเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมำยถึง กำรซ้ือของผูบ้ริโภคในท่ีน้ีเน้นท่ีตวัผูซ้ื้อ เป็นส ำคญั กำรซ้ือเป็น
เพียงจุดหน่ึงของกระบวนกำรตดัสินใจและไม่สำมำรถแยกออกไดว้ำ่ จำกกำรบริโภคสินคำ้ทั้งท่ีกระท ำโดย
ตวัผูซ้ื้อเองหรือกำรบริโภคโดยสมำชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว ซ่ึงมีผูซ้ื้อเป็นผูซ้ื้อใหแ้ทน กำรซ้ือนั้นผูซ้ื้อแทน
จะเป็นผูท้  ำงำนแทนควำมพึงพอใจของผูท่ี้จะบริโภคอีกต่อหน่ึง(ธงชยั สันติวงษ,์ 2539, หนำ้ 351) 

 ฉัตยำพร เสมอใจ (2550 : 18) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมำยถึง กระบวนกำร หรือ พฤติกรรมกำร
ตดัสินใจ กำรซ้ือ กำรใช ้และกำรประเมินผลกำรใชสิ้นคำ้หรือบริกำรของบุคคล ซ่ึงจะมีควำมส ำคญัต่อกำร
ซ้ือสินคำ้และบริกำรทั้งในปัจจุบนัและอนำคต 

สุปัญญำ ไชยชำญ (2550 : 51) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมำยถึง กำรกระท ำหรืออำกำรท่ี
แสดงออกทำงกลำ้มเน้ือ ควำมคิด และควำมรู้สึกเพื่อตอบสนองส่ิงเร้ำ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมำยถึง ควำมตอ้งกำร ควำมคิด กำรกระท ำ กำรประเมินผล กำรตดัสินใจ
ซ้ือและกำรใชสิ้นคำ้หรือบริกำรของบุคคล เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของบุคคลนั้นๆ (สุวฒัน์ ศิริรันดร์ 
และภำวนำ สำยชู, 2548, หนำ้241) 
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7. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
อดุลย ์จำตุรงคกุล (2543: 26) กล่ำวในเร่ือง ตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสมทำงกำรตลำด 

(4P’s) วำ่เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้ำทำงกำรตลำดท่ีกระทบต่อกระบวนกำรตดัสินใจซ้ือ โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ลกัษณะบำงประกำรของผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีอำจกระทบต่อพฤติกรรม

กำรซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ควำมใหม่ ควำมสลบัซบัซ้อนและคุณภำพท่ีคนรับรู้ไดข้องผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ี
ใหม่และสลบัซบัซ้อนอำจตอ้งมีกำรตดัสินใจอยำ่งกวำ้งขวำง ถำ้เรำรู้เร่ืองเหล่ำน้ีแลว้ในฐำนะนกักำรตลำด
เรำควรจะเสนอทำงเลือกท่ีง่ำยกว่ำ ผูบ้ริโภคมีควำมคุ้นเคยเพื่อให้ผูบ้ริโภคท่ีไม่ต้องกำรเสำะแสวงหำ
ทำงเลือกอย่ำงกวำ้งขวำงในกำรพิจำรณำ ส่วนในเร่ืองของรูปร่ำงของผลิตภณัฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ำย
ฉลำก สำมำรถก่ออิทธิพลต่อกระบวนกำรซ้ือของผูบ้ริโภค หีบห่อท่ีสะดุดตำอำจท ำให้ผูบ้ริโภคเลือกไวเ้พื่อ
พิจำรณำ ประเมินเพื่อกำรตดัสินใจซ้ือ ป้ำยฉลำกท่ีแสดงให้ผูบ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ท่ี
ส ำคญัก็จะท ำให้ผูบ้ริโภคประเมินสินคำ้เช่นกนั สินคำ้คุณภำพสูงหรือสินคำ้ท่ีปรับเขำ้กบัควำมต้องกำร
บำงอยำ่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อกำรซ้ือดว้ย 

2. รำคำ (Price) รำคำมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท ำกำรประเมินทำงเลือก
และท ำกำรตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑ์รำคำต ่ำ นกักำรตลำดจึงควรคิดรำคำน้อย ลดตน้ทุน
กำรซ้ือหรือท ำให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจด้วยลักษณะอ่ืนๆ ส ำหรับกำรตดัสินใจอย่ำงกวำ้งขวำงผูบ้ริโภคมกั
พิจำรณำรำยละเอียด โดยถือเป็นอยำ่งหน่ึงในลกัษณะทั้งหลำยท่ีเก่ียวขอ้งส ำหรับสินคำ้ฟุ่มเฟือย รำคำสูงไม่
ท ำใหก้ำรซ้ือลดนอ้ยลง นอกจำกน้ีรำคำยงัเป็นเคร่ืองประเมินคุณค่ำของผูบ้ริโภคซ่ึงก็ติดตำมดว้ยกำรซ้ือ 

3. ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Placement-Channel of Distribution) กลยทุธ์ของนกักำรตลำดในกำร
ท ำให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจ ำหน่ำย สำมำรถก่ออิทธิพลต่อกำรพบผลิตภณัฑ์ แน่นอนว่ำสินคำ้ท่ีมีจ  ำหน่ำย
แพร่หลำยและง่ำยท่ีจะซ้ือก็จะท ำให้ผูบ้ริโภคน ำไปประเมินประเภทของช่องทำงท่ีน ำเสนอก็อำจก่ออิทธิพล
ต่อกำรรับรู้ภำพพจน์ของผลิตภณัฑ์ เช่น สินคำ้ท่ีมีของแถมในร้ำนเสริมสวยชั้นดีในห้ำงสรรพสินคำ้ท ำให้
สินคำ้มีช่ือเสียงมำกกวำ่น ำไปใชบ้นชั้นวำงของในซุปเปอร์มำร์เก็ต 

4. กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion-Marketing Communication) กำรส่งเสริมกำรตลำดสำมำรถ
ก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนกำรตดัสินใจซ้ือ ข่ำวสำรท่ีนกัตลำดส่งไปอำจเตือนใจให้
ผูบ้ริโภครู้ว่ำเขำมีปัญหำ สินค้ำของนักกำรตลำดสำมำรถแก้ไขปัญหำได้และมนัสำมำรถส่งมอบให้ได้
มำกกวำ่สินคำ้ของคู่แข่ง เม่ือไดข้่ำวสำรหลกักำรซ้ือเป็นกำรยนืยนัวำ่กำรตดัสินใจซ้ือของลูกคำ้ถูกตอ้ง 
 
8.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ศึกษำทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบั พฤติกรรมกำรซ้ือดอกกุหลำบของลูกคำ้ชำวจีนในคุนหมิง
และปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 

2. นิยำมตวัแปรเพื่อสร้ำงแบบสอบถำม 
3. สร้ำงแบบสอบถำมใหค้รอบคลุมกรอบแนวคิด 
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4. สร้ำงแบบสอบถำม โดยแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผูต้อบแบบสอบถำม จำนวน 5 ขอ้ เป็น แบบสอบถำม

แบบปลำย ปิด  (Close-ended Response Question) ตำมตัวแปร ท่ีต้องกำร ศึกษำทำงด้ำนลักษณะ
ประชำกรศำสตร์ไดแ้ก่ 

ขอ้ท่ี 1   เพศเป็นระดบักำรวดัขอ้มูลประเภทนำมบญัญติั(NominalScale) 
ขอ้ท่ี 2  อำยเุป็นระดบักำรวดัขอ้มูลประเภทเรียงล ำดบั(OrdinalScale) 
ขอ้ท่ี 3  ระดบักำรศึกษำเป็นระดบักำรวดัขอ้มูลประเภทเรียงลำดบ ั(OrdinalScale) 
ขอ้ท่ี 4  อำชีพเป็นระดบักำรวดัขอ้มูลประเภทนำมบญัญติั(NominalScale) 
ขอ้ท่ี 5  รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นระดบักำรวดัขอ้มูลประเภทเรียงล ำดบั (Ordinal Scale) 
ส่วนท่ี 2 ลกัษณะทำงพฤติกรรมกำรซ้ือดอกกุหลำบของผูต้อบแบบสอบถำม จำนวน 7 ขอ้ เป็น 

แบบสอบถำมแบบปลำยปิด (Close-ended Response Question) 
ส่วนท่ี 3 ควำมคิดเห็นดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำด ไดแ้ก่ ดำ้นดอกกุหลำบ ดำ้นรำคำดำ้นช่อง

ทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ดำ้นพนกังำน/บุคลำกร ดำ้นกระบวนกำร บริกำรและดำ้น
ลกัษณะทำงกำยภำพ 

เห็นดว้ยมำกท่ีสุด  =  5 
เห็นดว้ยมำก  =  4 
เห็นดว้ยปำนกลำง  =  3 
เห็นดว้ยนอ้ย  =  2 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  =  1 

 
9. ผลการวจัิยและการอภิปรายผล 

กำรวจิยัคร้ังน้ีมีผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวน 407 คน เป็นผูท่ี้ตรงกบัตวัอยำ่งท่ีใชใ้นงำนวจิยัคร้ังน้ี 
คือ ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย(52.6%) อำย1ุ9-28ปี(33.2%) เรียนจบปริญญำตรี(45.2%) มีอำชีพพนกังำน(34.9%) 
รำยไดห้ลกัต่อเดือนไม่เกิน 2,000 หยวน (31%)  

จำกค่ำเฉล่ียของควำมคิดเห็นพบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมให้ควำมคิดเห็นมำกท่ีสุดในเร่ืองมีดอก
กุหลำบ ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั3.37 รองลงมำคือ คุณจะซ้ือกุหลำบเม่ือไหร่ ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั2.09 เหตุผลท่ีซ้ือดอก
กุหลำบ ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั2.08 วิธีซ้ือกุหลำบ ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั2.01 คนท่ีส่งผลกระทบซ้ือดอกกุหลำบ ค่ำเฉล่ีย
เท่ำกบั1.95 สถำนท่ีซ้ือดอกกุหลำบบ่อยๆ ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั1.92 และรำคำท่ียอมรับได ้ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั1.92 
 
 
 
 

6



10.ข้อเสนอแนะ 
1. เม่ือศึกษำพฤติกรรมกำรซ้ือของดอกกุหลำบ อำจซ้ือดอกกุหลำบเพื่อกำรพิจำรณำท่ีแตกต่ำง

กนัส ำหรับประเภทของดอกกุหลำบท่ีเฉพำะเจำะจงและกำรใชง้ำนของพวกเขำ กำรวิจยัในอนำคตสำมำรถ
พิจำรณำควำมแตกต่ำงระหวำ่งประเภทและกำรใชร้ำงวลัท่ีเพิ่มข้ึนและอำจหำขอ้มูลท่ีมีค่ำมำกข้ึน 

2. กำรศึกษำคร้ังน้ีใชก้ำรส ำรวจแบบสอบถำม เพื่อด ำเนินกำรวจิยัแมว้ำ่กำรส ำรวจแบบสอบถำม
อำจไดรั้บขอ้มูลจ ำนวนมำกในช่วงเวลำสั้น ๆ แต่ก็มีขอ้จ ำกดับำงประกำรกำรวิจยัในอนำคตสำมำรถใช้กำร
รวมกนัของแบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์เพื่อส ำรวจ 

 
11.ข้อจ ากดัการวจัิย 

กำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นกำรส ำรวจกำรซ้ือดอกกุหลำบ ในปัจจุบนัดอกกุหลำบเป็นเคร่ืองประดบั
อเนกประสงคไ์ม่เพียง แต่เป็นสัญลกัษณ์ของควำมรักบ่งบอกถึงควำมรัก แต่ยงัมีฟังกช์ัน่มำกมำย เช่นวติำมิน
ซีซ่ึงมกัใชใ้นชำวำนิลลำและแยม กำรท ำเยลล่ีน ้ ำผลไมแ้ละขนมปัง ในมุมมองของควำมตอ้งกำรในปัจจุบนั
ส ำหรับดอกกุหลำบในเทศกำลส ำคญัและเทศกำลเล็ก ๆ ประจ ำวนัของพวกเขำ กำรวจิยัท่ีมุ่งเนน้เก่ียวกบัดอก
กุหลำบไม่เพียง แต่ช่วยให้ผูค้นมีควำมเขำ้ใจใหม่และรำยละเอียดเก่ียวกบัพฤติกรรมของกำรซ้ือดอกกุหลำบ 
แต่ยงั พฤติกรรมกำรซ้ือของผูค้นส่งเสริมควำมนิยมของดอกกุหลำบท ำให้ดอกกุหลำบเต็มไปดว้ยชีวิตและ
ท ำใหชี้วติเต็มไปดว้ยควำมรัก ดงันั้น จึงขอแนะน ำให้นกัวจิยัติดตำม สำมำรถปรับแต่งระดบักำรวิจยัและเขำ้
ใจควำมแตกต่ำงในกำรวจิยั 
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