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บทที ่4 

ปัจจยัที่มีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือดอกปทุมมา  

เน้ือหาในบทน้ีจะเป็นผลการศึกษาท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม กลุ่มผูท่ี้เคยซ้ือปทุมมา จ านวน 185 

ราย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษา

ออกเป็น 5 ส่วนคือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูซ้ื้อดอกปทุมมา พฤติกรรมทัว่ไปของผูซ้ื้อดอกปทุมมา ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดของดอกปทุมมาท่ีมีผลต่อการซ้ือปทุมมา วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ปัจจยัภายในกบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอกกบั

พฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ซ้ือดอกปทุมมา 

 ขอ้มูลทั่วไปของผูซ้ื้อดอกปทุมมาเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการศึกษาในงานช้ินน้ีได้ใช้

ขอ้มูลจากการส ารวจ ผูท่ี้เคยซ้ือดอกปทุมมา ในจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 185 ราย ขอ้มูลส่วนใหญ่มา

จากผูซ้ื้อดอกปทุมมาท่ีเป็นเพศหญิง จ านวน 102 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 55.14 ของตวัอยา่งทั้งหมด 

และส่วนท่ีเหลือเป็นเพศชายในอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั  

อายุของผูซ้ื้อส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยักลางคน อายุ 41 – 51 ปี จ  านวน 94 ราย หรือคิดเป็นร้อย

ละ 50.81 ของตวัอยา่งทั้งหมดส่วนช่วงอายุอ่ืนจะกระจายตวัใกลเ้คียงกนั อยู่ในช่วงอายุต  ่ากว่า 31 ปี 

จ  านวน 36 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 19.46 ของตวัอย่างทั้งหมด อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี จ  านวน 28 

ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 15.14 ของตวัอยา่งทั้งหมด และอยูใ่นช่วงอายุ 41 – 50 ปี จ  านวน 27 ราย หรือ

คิดเป็น ร้อยละ 14.59 ของตวัอยา่งทั้งหมด 

ระดบัการศึกษาของผูซ้ื้อ 74 ราย จบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 40 ผูซ้ื้อ 

67 ราย จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป คิดเป็น ร้อยละ 36.22 และ อีก 44 ราย จบการศึกษาใน
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ระดบัประถมคิดเป็น ร้อยละ 23.78 จะเห็นไดว้า่ระดบัการศึกษาของผูซ้ื้อ จะอยูใ่นระดบักลางถึงสูง มี

เพียงร้อยละ 23.78 ท่ีอยูใ่นระดบัประถม 

การประกอบอาชีพของผูซ้ื้อดอกปทุมมาประกอบดว้ยกลุ่มอาชีพรับจา้งทัว่ไปและอาชีพอ่ืนๆ

ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มอาชีพรับจา้งทัว่ไป ร้อยละ 22.16 ดา้นกฎหมาย ร้อยละ 1.62 และอาชีพเกษตรกร 

ร้อยละ 6.49 รวมจ านวน 63 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 34.05 ของตวัอยา่งทั้งหมด ซ่ึงอาชีพกลุ่มน้ีจะมี

รายได้ไม่แน่นอน ตามจ านวนงานท่ีรับท า โดยอาชีพรับจา้งทั่วไปส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มท่ีรับจดั

ดอกไมใ้นงานต่างๆ แต่ไม่ใช่งานประจ า กลุ่มอาชีพขา้ราชการ อาจารยแ์ละนกัศึกษาโดยมีอตัราส่วน

ร้อยละ 13.51 ร้อยละ 1.62 และร้อยละ 9.73 รวมจ านวน 43 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 23.24 ของ

ตวัอยา่งทั้งหมด ซ่ึงกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดป้ระจ า รวมทั้งนกัศึกษาดว้ย ซ่ึงแมจ้ะไม่มีรายไดเ้ป็น

ของตวัเอง แต่ก็มีการใชจ่้ายจากคนกลุ่มน้ีสูง โดยวตัถุประสงคส่์วนใหญ่จะใชใ้นงานตกแต่ง และบูชา 

กลุ่มดา้นขนส่งและก่อสร้าง ซ่ึงประกอบดว้ยอาชีพดา้นขนส่ง ร้อยละ 12.43ดา้นอสังหาริมทรัพย ์ร้อย

ละ 2.16 ดา้นตกแต่งภายใน ร้อยละ 4.86รวมจ านวน 40 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 21.62 ของตวัอย่าง

ทั้งหมด และกลุ่มอาชีพดา้นการท่องเท่ียวและบริการ ซ่ึงประกอบดว้ย อาชีพดา้นการท่องเท่ียวและ

บริการร้อยละ 17.30 และงานดา้นประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 4.32 รวมจ านวน 39 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 

21.08 ของตวัอยา่งทั้งหมด ซ่ึงเป็น อาชีพท่ีใชด้อกไมจ้ านวนมากเป็นประจ า 

ระดบัรายไดต่้อเดือน ของผูซ้ื้อดอกปทุมมา ส่วนใหญ่ อยู่ในระดบัต ่า ท่ีต  ่ากว่า 15,001 บาท 

จ านวน 110 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 59.46 ของตวัอย่างทั้งหมด และระดบักลาง ท่ีรายได1้5,001 – 

30,000 บาทจ านวน 51 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 27.57 ของตวัอย่างทั้งหมด และระดบัสูงท่ีรายได้

มากกวา่ 30,001 บาทจ านวน 24 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.97 ของตวัอยา่งทั้งหมด 

ผูซ้ื้อปทุมมาส่วนใหญ่ มีสถานะภาพสมรสถึง 102 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 55.14 ของ

ตวัอยา่งทั้งหมดและ รองลงมาเป็นสถานะโสด 59 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 31.89 ของตวัอยา่งทั้งหมด 

และสถานะ หย่าร้าง หม้ายและแยกกันอยู่ จ  านวน 24 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.97 ของตวัอย่าง

ทั้งหมด 

การใชชี้วติครอบครัวของผูซ้ื้อนั้น อยูก่บับุตร จ านวน 107 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 57.84 ของ

ตวัอยา่งทั้งหมด และอยูก่บัคนรัก จ านวน 72 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 38.90 ของตวัอยา่งทั้งหมด และ
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อยู่กบัพ่อแม่ อยูก่บัญาติ อยูก่บัเพื่อน ตามล าดบั และมีผูซ้ื้อท่ีอาศยัใช้ชีวิตอยูค่นเดียว จ านวน 38 ราย 

หรือคิดเป็น ร้อยละ 20.54 ของตวัอยา่งทั้งหมด (ตารางท่ี 4.1) 

พิจารณาขอ้มูลทัว่ไปของผูซ้ื้อแล้วพบว่ากลุ่มผูซ้ื้อดอกปทุมมามีลกัษณะเป็นหญิง อยูใ่นวยั

กลางคนอายุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ประกอบอาชีพ รับจา้งทัว่ไป 

โดยมีรายไดใ้นระดบั ท่ีต ่ากวา่ 15,001 บาท มีสถานะภาพสมรส และใชชี้วิตอยูก่บับุตรและคนรัก เม่ือ

พิจารณาเทียบกบังานศึกษาอ่ืนท่ีศึกษาพฤติกรรมของผูซ้ื้อดอกไม้ ในเมืองท่องเท่ียวคล้ายเดียวกับ

จงัหวดัเชียงใหม่ เช่นงานศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ร้านจดัดอกไมใ้นเขตลาดพร้าว ในงานของธัญญ

ธร(2553) พฤติกรรมการซ้ือดอกกุหลาบในร้านจ าหน่ายดอกไมใ้นกรุงเทพมหานคร ในงานของนภา

(2544) และการเลือกซ้ือดอกไมใ้นเขตเมืองพทัยาของตรีนุช(2549) ท่ีมีลกัษณะ เพศ อายุ รายได ้และ

การศึกษาระดบัใกลเ้คียงกนั แต่จะแตกต่างจากงานของอ าพรและคณะ(2541)ท่ีศึกษาในพฤติกรรมผู ้

ซ้ือ ท่ีลูกคา้เป็นคนในวยันักศึกษาโดยให้เหตุผลว่าจงัหวดัสงขลาและอ าเภอหาดใหญ่เป็นเมืองแห่ง

การศึกษาจึงมีผูซ้ื้อในระดบันกัศึกษามากกวา่ระดบัอ่ืน 

ตารางที ่4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูซ้ื้อดอกปทุมมา 

ลกัษณะทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

83 

102 

 

44.86 

55.14 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 31 ปี 

31 -40 ปี 

41 – 50 ปี 

50 ปี ข้ึนไป 

 

36 

28 

94 

27 

 

19.46 

15.14 

50.81 

14.59 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา 

ปริญญาตรีข้ึนไป 

 

44 

74 

67 

 

23.78 

40.00 

36.22 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

 ลกัษณะทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

อาชีพ 

 ดา้นขนส่งและก่อสร้าง 40 21.62 

 ดา้นท่องเท่ียวและบริการ 39 21.08 

 ขา้ราชการ อาจารยแ์ละนกัศึกษา  43 23.24 

 รับจา้งทัว่ไปและอาชีพอ่ืนๆ 63 34.05 

ระดบัรายไดต้่อเดือน  

 ต ่ากวา่ 15,001 บาท 110 59.46 

 15,001 – 30,000 บาท 51 27.57 

 มากกวา่ 30,001 บาท 24 12.97 

สถานะภาพ   

 โสด 59 31.89 

 สมรส 102 55.14 

 หยา่ร้าง 24 12.97 

การใชชี้วติครอบครัว*   

 อยูก่บัคนรัก  72 38.90 

 อยูก่บัพอ่แม่ 15 8.11 

 อยูก่บับุตร 107 57.84 

 อยูก่บัพ่ีนอ้ง 14 7.57 

 อยูก่บัญาติ 5 2.70 

 อยูก่บัเพ่ือน 2 1.08 

 อยูค่นเดียว 38 20.54 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง,* หมายเหตุ: ค  าถามขอ้น้ีสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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4.2 พฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา 

ดอกปทุมมาในฤดูจะออกปีละหน่ึงคร้ัง ออกดอกประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม 

การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาของกลุ่มผูซ้ื้อตวัอย่าง ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ี

เคยซ้ือในช่วงดงักล่าวผลการศึกษาจะแสดงถึงลกัษณะหรือทิศทางท่ีบ่งบอกถึงพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึง

ในหวัขอ้น้ีจะแบบเป็น  9 ส่วน ดงัน้ี 

4.2.1 วตัถุประสงค์ในการซ้ือดอกปทุมมา 

 วตัถุประสงค์ของการซ้ือปทุมมา เกือบคร่ึงหน่ึงของผูซ้ื้อใช้เพื่อจดัและตกแต่ง

ประกอบการจดังานพิธีการต่างๆ จ านวน 83 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 44.86 ของตวัอยา่งทั้งหมด และ

ใช้เพื่องานทางศาสนาซ่ึงมีมาก ในช่วงปทุมมาให้ผลผลิต จ านวน 47 ราย คิดเป็น ร้อย 25.41 และเพื่อ

ตกแต่งอาคารทัว่ไปและใช้เพื่อเป็นของขวญัแสดงความยินดี จ านวน 34 ราย คิดเป็น ร้อยละ 18.38 

และใชเ้พื่อบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืน จ านวน 21 ราย คิดเป็น ร้อยละ 11.35 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพื่องาน

พิธีการ มากกว่าเพื่อใชใ้นงานอ่ืนนั้นเน่ืองจาก ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ มาจากอาชีพรับจดัดอกไมท้ั้งรับ อาชีพ

รับจา้งทัว่ไปท่ีมีการจดัดอกไมป้ระกอบ และ อาชีพบริการ โรงแรมท่ีมีการจดังานพิธีต่างๆ ส่วนการ

ใชเ้พื่องานทางศาสนาท่ีมีการใชด้อกไมจ้  านวนมาก การใชด้อกปทุมมาอาจยงัไม่แพร่หลายเท่าดอกไม้

ชนิดอ่ืนหรืออาจเป็นเพราะท่ีงบประมาณท่ีมีจ ากดัและมีดอกไมอ่ื้นทดแทนได ้(ตารางท่ี 4.2) 

ตารางที ่4.2 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกปทุมมา 

วตัถุประสงค์ในการซือ้ จ านวนคน (คน)  ร้อยละ  

งานพิธีการ  83  44.86  

งานทางศาสนา  47  25.41  

ตกแต่งอาคารและแสดงความยนิดี  34  18.38  

บูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  21  11.35  

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง, * ค  าถามขอ้น้ีสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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4.2.2 ข้อก าหนดในการซ้ือดอกปทุมมา 

 ในพฤติกรรมการซ้ือ มีการขอ้ก าหนดในการซ้ือดอกปทุมมา ซ่ึงพบวา่ ผูซ้ื้อจ านวน

กวา่ 85 ราย คิดเป็น ร้อยละ 35.56  มีการก าหนดปริมาณดอกท่ีจะซ้ือ ก่อนซ้ือดอกปทุมมา ผูซ้ื้ออีก 66 

ราย คิดเป็นร้อยละ 27.62 ก าหนดราคาท่ีจะซ้ือของดอกปทุมมาและ ผูซ้ื้อ จ  านวน 48 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 20.08 ก าหนดชนิดของดอกปทุมมาไว ้ก่อนมาซ้ือ และผูซ้ื้อ 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.74 ไม่มีการ

ก าหนดใดๆ ก่อนมาซ้ือดอกปทุมมา ทั้งน้ีการซ้ือส่วนใหญ่เป็นการซ้ือเพื่อใช้ในจดังานพิธี ผูซ้ื้อจึงให้

ความส าคญักบัการก าหนดงบประมาณและจ านวนในการซ้ือ ซ่ึงเห็นวา่เป็นการให้อิสระในการเลือก

จากผูจ้า้ง ส่วนการท่ีไม่มีการก าหนดใดบางส่วน จะเป็นการซ้ือโดยใชส่้วนตวัและการซ้ือเม่ือเจอ อยา่ง

ไม่ไดก้  าหนดเง่ือนไขใดไว ้(ตารางท่ี 4.3) 

 ผู ้ท่ี มีส่วนในการตัดสินใจเลือกชนิดดอกปทุมมา  พบว่า ส่วนใหญ่ผู ้ซ้ือเป็นผู ้

ตดัสินใจเลือกชนิดดอกปทุมมา มากถึง จ านวน 124 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.03 และ ผูบ้งัคบับญัชาเป็น

ผูต้ ัดสินใจเลือกชนิดดอกปทุมมา ร้อยละ 14.05 ส่วนผู ้ตัดสินใจเลือกชนิดดอกปทุมมา ท่ีเป็น 

ครอบครัว เพื่อน และผูข้ายดอกไม ้มีเพียงร้อยละ 5.95 6.49 และ6.49 ตามล าดบั ท าให้ทราบวา่ ผูซ้ื้อ

ส่วนใหญ่แมจ้ะถูกก าหนดงบประมาณและปริมาณการซ้ือ แต่ ยงัสามารถเลือกชนิดของดอกปทุมมา

ไดด้ว้ยตวัเอง (ตารางท่ี 4.4) 

 ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจเลือกปริมาณการซ้ือดอกปทุมมา พบวา่ส่วนใหญ่ผูซ้ื้อเป็น

ผูต้ดัสินใจเลือกปริมาณการซ้ือดอกปทุมมา มากถึง ร้อยละ 68.65 และ ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูต้ดัสินใจ

เลือกปริมาณการซ้ือดอกปทุมมา ร้อยละ 14.05 ส่วนผูต้ดัสินใจเลือกปริมาณการซ้ือดอกปทุมมา ท่ีเป็น 

ครอบครัว เพื่อน และผูข้ายดอกไม ้มีเพียงร้อยละ 7.03  5.41 และ4.86 ตามล าดบัซ่ึงนอ้ยมาก  แสดงให้

เห็นว่าส่วนใหญ่ผูซ้ื้อเป็นผูก้  าหนด ขอ้ก าหนดในการเลือกปริมาณของผูซ้ื้อเองในการน าไปใช้ต่างๆ 

(ตารางท่ี 4.5) 

  จะเห็นวา่ การซ้ือดอกปทุมมาของผูซ้ื้อ จะมีการก าหนดปริมาณและราคามาก่อน และ

การตดัสินใจซ้ือชนิดและปริมาณ ส่วนใหญ่ยงัเป็นผูซ้ื้อเป็นผูก้  าหนดเอง ซ่ึงอาจเน่ืองจากผูซ้ื้อเป็นผูมี้

ประสบการณ์หรือรู้วธีิเลือกซ้ือ ซ้ือใชเ้อง หรือมีอ านาจในการตดัสินใจ  
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ตารางที ่4.3 ขอ้ก าหนดในการซ้ือปทุมมา 

ข้อก าหนดในการซือ้ดอกปทุมมา** จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

ก าหนดปริมาณ  85  35.56 

ก าหนดราคา  66  27.62 

ก าหนดชนิด  48  20.08 

ไม่มีการก าหนด  40  16.74 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: จ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่งโดยเลือกตอบ 239 ค  าตอบ,** ค  าถามขอ้น้ีสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

ตารางที ่4.4 ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจเลือกชนิดดอกปทุมมา 

ผู้ทีม่ส่ีวนในการตดัสินใจเลอืกชนดิดอกปทุมมา จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

ตนเอง  124  67.03 

ผูบ้งัคบับญัชา  26  14.05 

เพื่อน  12  6.49 

ผูข้ายดอกไม ้  12  6.49 

ครอบครัว  11  5.95 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง  

ตารางที ่4.5 ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจเลือกปริมาณดอกปทุมมา 

ผู้ทีม่ส่ีวนในการตดัสินใจเลอืกปริมาณดอกปทุมมา จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

ตนเอง  127  68.65 

ผูบ้งัคบับญัชา  26  14.05 

ครอบครัว  13  7.03 

เพื่อน  10  5.41 

ผูข้ายดอกไม ้  9  4.86 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง 
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4.2.3 สถานทีซ้ื่อดอกปทุมมา 

  ในการซ้ือดอกปทุมมานั้น สถานท่ีท่ีส่วนใหญ่ผูซ้ื้อ เลือกซ้ือดอกปทุมมา  กว่า 142 

รายคิดเป็น ร้อยละ 76.76 ซ้ือดอกปทุมมาท่ีตลาดตน้ล าไย เน่ืองจากไปมาสะดวก และมีทั้งการขาย

ดอกไมส้ด และร้านรับจดัดอกไม ้และ เลือกตลาดศรีลานชา้งท่ี ร้อยละ 13.51 และ ตลาดดอกไมน่ิ้มซี

เส็ง ร้อยละ 9.19 เน่ืองจากตลาดท่ีสอง แมจ้ะมีท่ีจอดรถสะดวก แต่ผูซ้ื้อก็ไม่สามารถจอดบริเวณขา้ง

ทางหน้าร้านแลว้ซ้ือทนัทีได้ และตลาดดอกไม้ ทั้งสองยงัไม่มีดอกไมท่ี้หลากหลาย เน่ืองจากส่วน

ใหญ่เป็นร้านบริการรับจดัดอกไม ้และเป็นการขายส่งไปยงัต่างจงัหวดั (ตารางท่ี4.6) 

ตารางที ่4.6 สถานท่ีซ้ือดอกปทุมมา 

ซ้ือดอกปทุมมาจากสถานทีใ่ด จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

ตลาดตน้ล าไย  142  76.76 

ตลาดศรีลานชา้ง  25  13.51 

ตลาดดอกไมน่ิ้มซีเส็ง  17  9.19 

อ่ืนๆ  1  0.54 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง 

4.2.4 ความถี่ในการซ้ือดอกปทุมมา 

  ความถ่ีในการซ้ือดอกปทุมมาของผูซ้ื้อนั้น ผูซ้ื้อจ านวน 75 ราย คิดเป็น ร้อยละ 40.54 

จะซ้ือดอกปทุมมาบ่อยถึงมากกว่าเดือนละ 4 คร้ัง ซ่ึงจะเป็นการซ้ือประจ า และซ้ือไม่บ่อย น้อยกว่า

เดือนละ 2 คร้ัง จ านวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.89 ซ่ึงทั้งสองใกล้เคียงกนั ส่วนความถ่ีในการซ้ือ 

เดือนละ 4 คร้ัง และ เดือนละ 3 คร้ัง มีเพียง ร้อยละ 12.43 และ 15.14 ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ผูซ้ื้อ

จะซ้ือดอกปทุมมาเป็นประจ า ท าให้ทราบว่าผูซ้ื้อส่วนใหญ่อาจจะซ้ือเพื่อเปล่ียนดอกปทุมมาหรือ

ดอกไมเ้ดิม เน่ืองจากโดยทัว่ไปดอกไมจ้ะมีอายุการปักแจกนัประมาณ 1 สัปดาห์ หรืออาจมีรอบการ

เปล่ียนดอกใหม่แทนดอกเดิมในการตกแต่งสถานท่ี (ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางที ่4.7 ความถ่ีในการซ้ือดอกปทุมมา 

ความถี่ในการซือ้ดอกปทุมมา จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

มากกวา่เดือนละ4 คร้ัง   75  40.54 

เดือนละ 4 คร้ัง   23  12.43 

เดือนละ3 คร้ัง  28  15.14 

นอ้ยกวา่เดือนละ2 คร้ัง  59  31.89 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง 

4.2.5 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือดอกปทุมมา 

 ผูซ้ื้อมีการใช้จ่ายในการซ้ือปทุมมาต่อปี มากกวา่ 2,000 บาท จ านวน 56 ราย คิดเป็น 

ร้อยละ 30.27 เช่นเดียวกับ การซ้ือท่ีไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี และ ค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 500 บาทต่อปี 

จ านวน 56 ราย คิดเป็น ร้อยละ 24.32 และนอ้ยกวา่ 100 บาทต่อปี ร้อยละ 15.14  จาก งานศึกษาพฤติ

กรมการซ้ือดอกไมข้องผูซ้ื้อดอกไม ้จากร้านคา้ขายดอกไม ้พฤติกรรมของลูกคา้ร้านจดัดอกไมใ้นเขต

ลาดพร้าว ในงานของธัญญธร(2553) พฤติกรรมการซ้ือดอกกุหลาบในร้านจ าหน่ายดอกไม้ใน

กรุงเทพมหานคร ในงานของนภา(2544) และการเลือกซ้ือดอกไมใ้นเขตเมืองพทัยาของตรีนุช(2549) 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือดอกไม้อยู่ในระดบั มากกว่า 1,000 บาทต่อปี ใกล้เคียงกบัการซ้ือดอกปทุมมา 

(ตารางท่ี 4.8) 

 ในส่วน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือดอกปทุมมาคร้ังสุดทา้ย จะอยูใ่นช่วง 50 - 100 บาท มาก

ท่ีสุด จ านวน 61 ราย คิดเป็น ร้อยละ 32.97 รองลงมาเป็นช่วง นอ้ยกวา่ 50 บาท จ านวน 45 ราย คิดเป็น  

ร้อยละ 24.32 ในช่วง 101 -  300 บาท จ านวน 39 ราย คิดเป็น ร้อยละ 21.08 ใน ช่วง 301 -  500 บาท 

และ ช่วง มากกวา่ 500 บาท ซ่ึงจะเห็นไดว้า่จะมีการกระจายตวั ของค่าร้อยละท่ีใกลเ้คียงกนั ในแต่ละ

ช่วง (ตารางท่ี 4.9) จะเห็นไดว้่าการซ้ือดอกปทุมมาจะเป็นลกัษณะท่ีซ้ือบ่อย ในจ านวนท่ีไม่มาก แต่

เม่ือรวมแลว้ต่อปีจะมีมูลค่าการซ้ือท่ีสูง 
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ตารางที ่4.8 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือดอกปทุมมาต่อปี 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อดอกปทุมมา จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 100 บาท   28  15.14 

100 - 500 บาท   45  24.32 

501 -  1,000 บาท   56  30.27 

มากกวา่ 1,000 บาท   56  30.27 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง 

ตารางที ่4.9 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือดอกปทุมมาคร้ังสุดทา้ย 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อดอกปทุมมา จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 50 บาท   45  24.32 

50 - 100 บาท  61  32.97 

101 -  300 บาท   39  21.08 

301 -  500 บาท   19  10.27 

มากกวา่ 500 บาท  21  11.35 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง 

4.2.6 วนัและเวลาซ้ือดอกปทุมมา 

 พบว่าช่วงเวลาท่ีมีการซ้ือดอกปทุมมามากท่ีสุด จะเร่ิมจากช่วงเชา้หลงั 6โมงเช้า ถึง 

เท่ียงวนั จ านวน 75 ราย คิดเป็น ร้อยละ 40.54 และจะลดลงในช่วงหลงั 6โมงเช้า ถึง เท่ียงวนัเหลือ

จ านวน 62 ราย คิดเป็น ร้อยละ 33.51 และ หลงั 6 โมงเยน็ ถึง เท่ียงคืน ลดลงเหลือ จ านวน 34 ราย คิด

เป็น ร้อยละ18.38 และนอ้ยท่ีสุดในช่วง หลงัเท่ียงคืน ถึง 6 โมงเชา้ จ  านวน 14 ราย คิดเป็น ร้อยละ 7.57 

เวลาช่วงบายถึงช่วงค ่าเป็นเวลาก่อนเลิกงาน และเป็นเวลาท่ี บางร้านมีดอกไมใ้หม่มาส่ง จึงเป็นเวลา มี

ผูซ้ื้อดอกปทุมมาและดอกชนิดอ่ืนมาซ้ือมาก (ตารางท่ี 4.10) 

 วนัท่ีซ้ือดอกปทุมมา ผูซ้ื้อปทุมมาส่วนมากเลือกท่ีจะซ้ือ วนัอาทิตย ์จ านวน 95 ราย 

คิดเป็น ร้อยละ 51.35 วนัเสาร์ ท่ี จ  านวน 86 ราย คิดเป็น ร้อยละ 46.48 และวนัศุกร์ ท่ีจ  านวน 81 ราย 

คิดเป็น ร้อยละ 43.78 และจะมาซ้ือนอ้ยลง มีวนัจนัทร์ ท่ีจ  านวน 51 ราย คิดเป็น ร้อยละ 27.57 และวนั
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องัคาร ท่ีร้อยละ31.35 และจะนอ้ยท่ีสุดวนัพฤหสั ท่ีร้อยละ 20.54 และวนัพุธ ท่ีร้อยละ 14.05 จะพบวา่

วนัท่ีมีการซ้ือจะมีมากในวนัอาทิตย ์เสาร์และศุกร์ ตามล าดับ ซ่ึงเป็นวนัหยุด ท่ีมีการจดักิจกรรม

พิธีกรรมมากกวา่วนัทัว่ไป ส่วนในวนัอ่ืนๆ จะกระจายตวัลดลงไป (ตารางท่ี 4.11) 

 วนัส าคญัทางศาสนาท่ีผูซ้ื้อซ้ือมากท่ีสุดคือ วนัเขา้พรรษา ท่ีจ  านวน 56 ราย คิดเป็น 

ร้อยละ 30.27 ใกลเ้คียงกบัวนัวิสาขบูชา ท่ีจ  านวน 50 ราย คิดเป็น ร้อยละ 27.03 และ วนัอาสาฬหบูชา 

จ านวน 50 ราย คิดเป็น ท่ีร้อยละ 21.62  และวนัออกพรรษา ท่ีร้อยละ 11.89 วนัส าคญัทางศาสนาอ่ืน 

วนัทอดกฐินวนัทอดผา้ป่า เป็นวนัท่ีมีผูซ้ื้อดอกปทุมมา รวมกนัเพียงร้อยละ 9.18 จะพบว่า วนัส าคญั

ทางศาสนาพุทธ ท่ีเป็นวนัหยุด จะมีความตอ้งการดอกไมท่ี้มากจากความนิยมท่ีจะไปท าบุญท่ีวดั และ

เป็นการจดัสถานท่ีของทั้งวดัและสถานท่ีต่างๆ เพื่อท่ีจะเขา้กบัวนัเทศกาลนั้นๆ ส่วนวนัอาสาฬหบูชา 

และวนัเขา้พรรษาท่ีเป็นวนัต่อเน่ืองกนั จะมีผูซ้ื้อในวนัทั้งสอง ต่างกนัเล็กน้อยโดยมีในวนัเขา้พรรษา

มากกวา่โดยอาจเกิดจากความนิยมไปวดัในวนัเขา้พรรษาท่ีมีมากกวา่ และเร่ิมเขา้สู่ช่วงประเพณีการ

บวช (ตารางท่ี 4.12) 

ตารางที ่4.10 ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีซ้ือดอกปทุมมา 

ช่วงเวลาส่วนใหญ่ทีซื่้อดอกปทุมมา จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

หลงัเท่ียงคืน ถึง 6 โมงเชา้  14  7.57 

หลงั 6โมงเชา้ ถึง เท่ียงวนั  75  40.54 

หลงัเท่ียงวนั ถึง 6 โมงเยน็  62  33.51 

หลงั 6 โมงเยน็ ถึง เท่ียงคืน  34  18.38 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง  
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ตารางที ่4.11 วนัท่ีซ้ือดอกปทุมมา 

วนัทีซื่้อดอกปทุมมา จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

วนัจนัทร์  51  27.57 

วนัองัคาร  58  31.35 

วนัพธุ  26  14.05 

วนัพฤหสับดี  38  20.54 

วนัศุกร์  81  43.78 

วนัเสาร์  86  46.48 

วนัอาทิตย ์  95  51.35 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  
หมายเหตุ : ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง และค าถามขอ้น้ีสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

ตารางที ่4.12 วนัส าคญัทางศาสนาท่ีซ้ือมากท่ีสุด 

วนัส าคญัทางศาสนาทีซื่้อมากทีสุ่ด จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

วนัวสิาขบูชา  50  27.03 

วนัอาสาฬหบูชา  40  21.62 

วนัเขา้พรรษา  56  30.27 

วนัออกพรรษา  22  11.89 

วนัทอดกฐิน  7  3.78 

วนัทอดผา้ป่า  3  1.62 

วนัส าคญัทางศาสนาอ่ืนๆ  7  3.78 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  
หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง 

 4.2.7 ลกัษณะดอกปทุมมาที่ผู้ซ้ือต้องการ 

 สีของดอกปทุมมาท่ีชอบตามล าดับนั้ น สีขาวเป็นสีท่ีมี คะแนนรวมสูงสุด 521 

คะแนน แมว้า่ผูซ้ื้อจะเลือก สีชมพูเป็นอนัดบัหน่ึง แต่ ผูช้ื้อให้สีขาวอนัดบัสอง ถึง 91 ราย อนัดบัท่ี 2 สี

ชมพู 508 ซ่ึงจะเห็นไดว้่าคะแนนใกล้เคียงกนักบัสีขาว อนัดบั 3 สีแดง 470 คะแนนและอนัดบั 4 สี

เขียว 357 คะแนน จะพบวา่ สีขาว สีชมพท่ีูไดรั้บความนิยมเป็นสีอ่อน จะเป็นสีท่ีเขา้กบังานทุกโอกาส 

และจดัร่วมกบัดอกสีและชนิดอ่ืนไดง่้ายกวา่ (ตารางท่ี 4.13) 
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 ความยาวของกา้นดอกปทุมมาท่ีผูซ้ื้อตอ้งการนั้น พบว่า ผูซ้ื้อ จ  านวน 115 ราย หรือ

ร้อยละ 62.16 ของผูซ้ื้อทั้งหมดชอบดอกปทุมมาท่ีมีความยาวกา้น มากกว่า 50 เซนติเมตรซ่ึงเกิดจาก

ความตอ้งการท่ีถา้ตอ้งการใชด้อกท่ีสั้นหรือ กา้นดอกเร่ิมเน่า ก็สามารถตดักา้นได ้แต่พนัธ์ุท่ีมีลกัษณะ

ตรงกบัความตอ้งการก็จะมีใหเ้ลือกเฉพาะ บางสี และบางทรงเท่านั้น เท่านั้น  (ตารางท่ี 4.14) 

 ขนาดดอกปทุมมาท่ีตอ้งการนั้น พบวา่ ผูซ้ื้อ จ  านวน 113 ราย หรือร้อยละ 61.08 ของ

ผูซ้ื้อทั้ งหมด ชอบ ดอกปทุมมาท่ีมีขนาดเล็ก (ไม่เกิน 8 เซนติเมตร) มากกว่า ขนาดใหญ่ (เกิน 8 

เซนติเมตร) เน่ืองจากราคา ต่อก าในการขายปลีกดอกขนาดใหญ่จะมีจ านวนต่อก า 5 ดอก และดอก

ขนาดเล็ก มีประมาณ 10ดอกโดยราคาขายต่อก าท่ีใกลเ้คียงกนัจากการส ารวจ ดอกขนาดเล็กส่วนใหญ่

มีกลีบท่ีหนาอายกุารปักแจกนัยาวกวา่ ดอกขนาดใหญ่ (ตารางท่ี 4.15) 

 อายุการปักแจกนัท่ีผูซ้ื้อตอ้งการ ร้อยละ 45.41ของผูซ้ื้อปทุมมาทั้งหมดตอ้งการอายุ

การปักแจกนั 10 วนั ร้อยละ 36.76 ของผูซ้ื้อปทุมมาทั้งหมด ตอ้งการอายุการปักแจกนั 7 วนั อายุการ

ปักแจกนัสวนใหญ่ของปทุมมาจะอยูใ่นช่วง 7-10 วนั ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ผูซ้ื้อพอใจกบัคุณสมบติัการ

ปักแจกนัของดอกปทุมมาอยู ่ในส่วนท่ีผูซ้ื้อตอ้งการอายกุารปักแจกนัท่ี 14 วนั เพียงร้อยละ 11 นั้นอาจ

เกิดจาก เป็นเวลาท่ีนานเกินไป ซ่ึงถึงอย่างไรก็ตอ้งน าดอกชนิดใหม่อยูดี่ ตามรอบการเปล่ียนดอกไม้

ตามปกติ  (ตารางท่ี 4.16) 

ตารางที ่4.13 สีของดอกปทุมมาท่ีชอบตามล าดบั 

สีของดอกปทุมมา ล าดบัในการเลอืก คะแนน คะแนน

เฉลีย่ 
อนัดบั 

ทีช่อบตามล าดบั 1  2  3  4 รวม 

ชมพ ู 73  26  51  36 508 2.75 2 

แดง 47  44  60  30 470 2.54 3 

เขียว 25  24  35  109 357 1.93 4 

ขาว 40  91  39  10 521 2.82 1 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง 
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ตารางที ่4.14 ความยาวของกา้นดอกปทุมมาท่ีผูซ้ื้อตอ้งการ 

ความยาวของก้านดอกปทุมมาทีผู้่ซื้อต้องการ จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

ยาวไม่เกิน 50 เซนติเมตร  70  37.84 

ยาวกวา่ 50 เซนติเมตร  115  62.16 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง 

ตารางที ่4.15 ขนาดเส้นรอบวงดอกปทุมมาท่ีตอ้งการ 

ขนาดเส้นรอบวงปทุมมาทีต้่องการ จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

ขนาดเลก็ (เกิน 8 เซนติเมตร)  113  61.08 

ขนาดใหญ่ (ไม่เกิน 8 เซนติเมตร)  72  38.92 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง 

ตารางที ่4.16 อายกุารปักแจกนัท่ีตอ้งการ 

อายุการปักแจกนัทีต้่องการ จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

3 วนั  12  6.49 

7 วนั  68  36.76 

10 วนั  84  45.41 

14 วนั  21  11.35 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  
หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง 

4.2.8 ขนาดและราคาของดอกปทุมมาที่ผู้ซ้ือต้องการ 

 ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ชอบปริมาณดอกปทุมมาท่ีบรรจุต่อห่อ 11 – 20 ดอก ต่อห่อ จ านวน 

67 ราย คิดเป็น ร้อยละ 36.22 และ ห่อละ 6 – 10 ดอก จ านวน 65 ราย คิดเป็น ร้อยละ 35.14 ซ่ึงเป็น

ปริมาณบรรจุท่ีใกลเ้คียงกบัแบบเดิมท่ีประมาณขายอยูท่ ัว่ไป ซ่ึงมีปริมาณและขนาดท่ีเพียงพอต่อการ

ใช่ต่อคร้ังและสะดวกในการซ้ือขายและขนส่ง (ตารางท่ี 4.17)  

 ในช่วงเวลาปกตินั้น ราคาขายปลีกดอกปทุมมาต่อห่อจะอยู่ในช่วง 26 – 50 บาทต่อ

ห่อ แต่ราคาต่อห่อท่ีผูซ้ื้อตอ้งการ ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ตอ้งการในช่วงราคา 11 – 25 บาทต่อห่อ จ านวน 104 
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ราย มากถึงร้อยละ 56.22 ซ่ึงเป็นช่วงราคาท่ีอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่าราคาขายปลีกในทอ้งตลาดซ่ึงท าให้

เห็นวา่ผูซ้ื้อคิดวา่ราคาท่ีขายในปัจจุบนัมีราคาท่ีสูงกวา่ช่วงราคาท่ีผูซ้ื้อตอ้งการ ท่ีขายช่วงราคาท่ี 26 – 

50 บาทต่อห่อ ส่วนระดบัราคาปกติ มีผูซ้ื้อท่ีสามารถรับได้ มีจ  านวน 38 ราย คิดเป็น ร้อยละ 20.54  

ส่วนช่วงราคา 50 บาท ต่อห่อข้ึนไป มีผูรั้บไดก้บัราคาดงักล่าวเพียง 10 รายคิดเป็น ร้อยละ 5.41 (ตาราง

ท่ี 4.18) 

 กระดาษหนงัสือพิมพเ์ป็นวสัดุห่อ ชนิดเดิมซ่ึงปัจจุบนัร้านขายดอกไมส่้วนใหญ่มาก

ถึง ร้อยละ 67.57 ในจ านวนมากถึง 125 รายใช้วิธีน้ีห่อดอกไม้ เหตุผลท่ีผูซ้ื้อต้องการใช้กระดาษ

หนงัสือพิมพห่์ออาจเกิดจาก ผูซ้ื้อไม่ใหค้วามส าคญักบัการห่อเน่ืองจากถึงอยา่งไรก็ตอ้งใชถุ้งพลาสติก

หุม้อีกชั้นก่อนรับ หรือการท่ีผูซ้ื้อทราบวา่การเลือกวสัดุท่ีดีกวา่น้ีจะเป็นการเพิ่มราคาให้กบัตวัดอกไม้

ท่ีซ้ือไป กระดาษขาวบางซ่ึงจะดูสะอาด ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้ห่อดอกไม่น าเขา้ท่ีบอบบาง ร้อยละ 15.14 

จ านวน 28 ราย (ตารางท่ี 4.19) 

ตารางที ่4.17 ปริมาณดอกปทุมมาต่อห่อบรรจุท่ีตอ้งการ 

ปริมาณดอกต่อห่อบรรจุทีต้่องการ จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

1 – 5 ดอก  39  21.08 

6 – 10 ดอก  65  35.14 

11 – 20 ดอก  67  36.22 

20 ดอกข้ึนไป  14  7.57 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง 

ตารางที ่4.18 ราคาต่อห่อท่ีตอ้งการ 

ปริมาณดอกต่อห่อบรรจุทีต้่องการ จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

ไม่เกิน 10 บาท  33  17.84 

11 – 25 บาท  104  56.22 

26 – 50 บาท  38  20.54 

50 บาท ข้ึนไป  10  5.41 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง 
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ตารางที ่4.19 ชนิดวสัดุห่อ-บรรจุภณัฑ ์ท่ีตอ้งการ 

ชนิดวสัดุห่อ-บรรจุภณัฑ์  จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

กระดาษหนงัสือพิมพ ์  125  67.57 

กระดาษขาวบาง  28  15.14 

พลาสติกใส  19  10.27 

กระดาษหนา  13  7.03 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง 

4.2.9 ทศันคติของผู้ซ้ือทีม่ีต่อดอกปทุมมา 

 คุณลกัษณะท่ีผูซ้ื้อช่ืนชอบดอกปทุมมา ในคุณสมบติัท่ีอายุการปักแจกนั จ านวน 61 

ราย ร้อยละ 32.97 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมากท่ีสุด และ สีสันท่ีสวยงาม จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.65 

รองลงมาเป็นสีสันท่ีหลากหลาย และในรูปทรงของตัวดอกท่ีสวยงามและ รูปทรงของดอกท่ี

หลากหลาย จะเห็นว่าคุณสมบติัของอายุการปักแจกนัผูซ้ื้อสนใจคุณสมบติัน้ีมากแต่คุณสมบติัของ

สีสันท่ีสวยงาม ก็ยงัใหค้วามส าคญัแต่ไม่มากเท่า (ตารางท่ี 4.20) 

 การวดัปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือดอกปทุมมานั้น ใช ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือดอกปทุมมา

มากท่ีสุดคือ อายุการปักแจกนัท่ีมีคนให้ความส าคญัในอนัดบัท่ี 1 มากถึง 116 ราย มีคะแนนเฉล่ียรวม 

4.24 คะแนน อนัดบั 2 เป็น สีสันท่ีสวยงาม คะแนนเฉล่ียท่ี 3.75 คะแนน อนัดบั 3 ลกัษณะดอกตรงกบั

ความตอ้งการใชมี้คะแนน เฉล่ียท่ี 3.10 คะแนน (ตารางท่ี 4.21) ผลการศึกษาในหวัขอ้น้ีสอดคลอ้งกบั

ตารางในหัวขอ้ก่อนน้ีในเร่ืองคุณสมบติัท่ีผูซ้ื้อช่ืนชอบในดอกปทุมมา (ตารางท่ี 4.20) ท าให้เห็นว่า 

อายกุารปักแจกนัเป็นคุณสมบติัเด่นท่ีจูงใจใหผู้ซ้ื้อซ้ือดอกไมช้นิดน้ี มากกวา่คุณสมบติัอ่ืน 

 ความพอใจต่อการซ้ือดอกปทุมมาในดอกปทุมมา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความพอใจในระดบั มาก คิดเป็น ร้อยละ 50.81 ของตวัอย่างทั้งหมด จ านวนถึง 94 ราย ซ่ึง 31 ราย 

ชอบปทุมมาในดา้นสีสันท่ีสวยงาม และ 24 ราย ชอบอายุการปักแจกนั  และความพึงพอใจในระดบั 

กลาง คิดเป็น ร้อยละ 32.97 ของตวัอยา่งทั้งหมด หรือ ผูซ้ื้อจ านวน 61 ราย 27 ราย ช่ืนชอบในอายุการ

ปักแจกนัของปทุมมา และ 15 ราย ชอบในสีสันท่ีสวยงาม และร้อยละ 11.89 มีความพึงพอใจ ในระดบั

มากท่ีสุด โดย คะแนนเฉล่ียความพอใจทั้งหมดจะอยูท่ี่ 2.78 จากทั้งหมด 4 ซ่ึงอยูใ่นระดบั มาก เหตุผล
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ท่ีช่ืนชอบนั้นเกิดจากคุณสมบติัใน สีสัน และอายุการปักแจกนั มากกว่าส่วนอ่ืนในตวัเลขท่ีใกลเ้คียง

กนั (ตารางท่ี 4.22)  

ตารางที ่4.20 คุณสมบติัท่ีผูซ้ื้อช่ืนชอบในดอกปทุมมา 

คุณสมบัตทิีผู้่ซื้อช่ืนชอบในดอกปทุมมา จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

สีสนัท่ีสวยงาม  53  28.65 

อายกุารปักแจกนั  61  32.97 

รูปทรงของดอกสวยงาม   26  14.05 

รูปทรงหลากหลาย  17  9.19 

สีสนัหลากหลาย  28  15.14 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง 

ตารางที ่4.21 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือดอกปทุมมา 

สีของดอกปทุมมาทีช่อบ

ตามล าดบั 

ล าดบัในการเลอืก คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉลีย่ 
อนัดบั 

1  2  3  4 5 

อายกุารปักแจกนัยาวนาน 119  21  24  13 8 785 4.24 1 

สีสนัสวยงาม 28  116  17  15 9 694 3.75 2 

ลกัษณะดอกตรงกบัความตอ้งการ 24  22  100  26 13 573 3.10 3 

ราคาถูก 8  16  21  96 44 403 2.18 4 

ทดแทนดอกไมอ่ื้น 6  10  23  35 111 320 1.73 5 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

ตารางที ่4.22 ความพอใจต่อการซ้ือดอกปทุมมา 

ความพอใจต่อการซือ้ดอกปทุมมา จ านวนคน (คน)  ร้อยละ 

นอ้ย  8  4.32 

ปานกลาง  61  32.97 

มาก  94  50.81 

มากท่ีสุด  22  11.89 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 185 ตวัอยา่ง 
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4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของดอกปทุมมาทีม่ีผลต่อการซ้ือปทุมมา 

4.3.1 องค์ประกอบด้านผลติภัณฑ์ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือดอกปทุมมา 

องค์ประกอบด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดอกปทุมมา ผูซ้ื้อให้ความส าคญักบั

ต าหนิบนตวัดอก ท่ีค่าคะแนนเฉล่ียความส าคญัท่ี 2.43 และ สีของดอกปทุมมา ท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย

ความส าคญัท่ี 2.33 ซ่ึงผูซ้ื้อให้ความส าคญัใกลเ้คียงกนั ในระดบั “มาก” ส่วนในระดบั ”ปานกลาง” ผู ้

ซ้ือใหค้วามส าคญักบัรูปทรงและขนาดท่ีค่าคะแนนเฉล่ียความส าคญัท่ี 2.04 ความทนทานท่ีค่าคะแนน

เฉล่ียความส าคญัท่ี 1.85 และ การบรรจุหีบห่อท่ีค่าคะแนนเฉล่ียความส าคญัท่ี 1.79  ดงันั้นในการวาง

กลยุทธการขาย ผูค้วรให้ความส าคญักบัตวัดอก และวิธีเก็บรักษาไม่ให้ดอกเสียหายมาก มากกว่า 

ความทนทานและการบรรจุหีบห่อ โดยปรับปรุงตั้งแต่การเก็บเก่ียวการบรรจุขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน (ตารางท่ี 4.23) 

ตารางที ่4.23 องคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดอกปทุมมา 

องค์ประกอบด้านผลติภณัฑ์ 
ระดบัการให้ความส าคญั 

𝑿 𝑺𝑫 ระดบั 
น้อย ปานกลาง มาก 

สีของดอกปทุมมา 27 70 88 2.33 0.72 มาก 

 (14.59) (37.84) (47.57)   

รูปทรงและขนาด 43 91 51 2.04 0.71 ปานกลาง 

 (23.24) (49.19) (27.57)    

ความทนทาน 77 58 50 1.85 0.82 ปานกลาง 

 (41.62) (31.35) (27.03)    

การบรรจุหีบห่อ 91 42 52 1.79 0.86 ปานกลาง 

 (49.19) (22.70) (28.11)    

ต าหนิบนตวัดอก 26 54 105 2.43 0.73 มาก 

 (14.05) (29.19) (56.76)    

รวมเฉล่ีย    2.09  ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ค่าใน (  )คือ ค่า ร้อยละของคอลมัน์ 
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4.3.2 องค์ประกอบด้านราคาทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือดอกปทุมมา 

องค์ประกอบดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดอกปทุมมาผูซ้ื้อให้ความส าคญักบัราคาท่ี

เหมาะกบัคุณภาพในระดบั “มาก” ส่วนในระดบั”ปานกลาง” ผูซ้ื้อให้ความส าคญักบัราคาท่ีเหมาะสม

กบัปริมาณ หากดูท่ีค่าคะแนนเฉล่ียความส าคญัจะท่ี 2.39 และ 2.11 พบว่า ผูซ้ื้อให้ค่าคะแนนเฉล่ีย

ความส าคญั ในระดบัใกลเ้คียงกนัผูข้ายสินคา้จึงตอ้งให้ความส าคญั ทั้ง ราคาท่ีเหมาะกบัคุณภาพ และ

ราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ การวางกลยุทธ์การตลาดจึงควรเนน้ท่ีตวัสินคา้ ท่ีมีคุณภาพซ่ึงจะเป็นการ

เพิ่มมูลค่าสินคา้ มากกวา่การแข่งขนัดา้นราคา เพื่อเพิ่มยอดขาย (ตารางท่ี 4.24) 

ตารางที ่4.24 องคป์ระกอบดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดอกปทุมมา  

องค์ประกอบด้านราคา ระดบัการให้ความส าคญั 
𝑿 𝑺𝑫 ระดบั 

น้อย ปานกลาง มาก  

ราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ 47 72 66 2.10 0.78 ปานกลาง 

 (25.41) (38.92) (35.68)    

ราคาท่ีเหมาะกบัคุณภาพ 33 46 106 2.39 0.77 ปานกลาง 

 (17.84) (24.86) (57.30)    

รวมเฉล่ีย    2.25  ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ค่าใน ()คือ ค่า ร้อยละของคอลมัน์ 

4.3.3 องค์ประกอบด้านช่องทางการจ าหน่ายทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือดอกปทุมมา 

 ด้านช่องทางการจ าหน่ายผูซ้ื้อให้ความส าคญักับ สถานท่ีซ้ือ ท่ีสามารถเดินทางมาซ้ือได้

สะดวกและ สถานท่ีซ้ือเป็นท่ีๆสะดวกในการซ้ือค่าคะแนนเฉล่ียความส าคญั 1.94 และ1.78 ตามล าดบั 

ในระดบั “ปานกลาง” ส่วนในระดบั “มาก” ไม่มีองคป์ระกอบดา้นใดถึง ในการวางแผนท าธุรกิจจึงไม่

ควรเนน้ ดา้นช่องการจดัจ าหน่ายมาก ถา้จะเน้นควรให้ความส าคญักบัสถานท่ีซ้ือ สามารถเดินทางมา

ซ้ือไดส้ะดวก (ตารางท่ี 4.25) 
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ตารางที ่4.25 องคป์ระกอบดา้นช่องทางการจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดอกปทุมมา 
องค์ประกอบด้านช่องทางการจ าหน่าย ระดบัการให้ความส าคญั 

𝑿 𝑺𝑫 ระดบั 
น้อย ปานกลาง มาก 

ความสะอาดของร้าน 115 43 27 1.52 0.74 นอ้ย 

 (62.16) (23.24) (14.59)    

สถานท่ีซ้ือเป็นท่ีๆสะดวกในการซ้ือ 77 71 37 1.78 0.76 ปานกลาง 

 (41.62) (38.38) (20.00)    

สถานท่ีซ้ือ สามารถเดินทางมาซ้ือได้

สะดวก 
52 92 41 

1.94 

0.71 

ปานกลาง 

 (28.11) (49.73) (22.16)    

รวมเฉล่ีย    1.75   

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ค่าใน ()คือ ค่า ร้อยละของคอลมัน์ 

4.3.4 องค์ประกอบด้านส่งเสริมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือดอกปทุมมา 

ดา้นส่งเสริมการตลาดพบว่าผูซ้ื้อให้ความส าคญักบัส่วนลดในการซ้ือ ในระดบั “มาก” ใน

ค่าเฉล่ียคะแนนความส าคญัท่ี 2.41 ในส่วน การให้ค  าแนะน าจากผูข้าย และการแถมในการซ้ือ ผูซ้ื้อ 

ใหค้วามส าคญัในระดบั “ปานกลาง” ในค่าเฉล่ียคะแนนความส าคญัท่ี 2.41 การท าการส่งเสริมการขาย

ท่ีคุม้ค่าในการท าธุรกิจน้ีจึงควร ให้ส่วนลดกบัผูซ้ื้อมากกวา่ การให้ค  าแนะน าจากผูข้าย และการแถม

ในการซ้ือ (ตารางท่ี 4.26) 
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ตารางที ่4.26 องคป์ระกอบดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดอกปทุมมา 

องค์ประกอบด้านส่งเสริมการตลาด 
ระดบัการให้ความส าคญั 

𝑿 𝑺𝑫 ระดบั 
น้อย ปานกลาง มาก 

การใหค้  าแนะน าจากผูข้าย 80 59 46 1.82 0.81 ปานกลาง 

 (43.24) (31.89) (24.86)    

ส่วนลดในการซ้ือ 31 48 106 2.41 0.76 มาก 

 (16.76) (25.95) (57.30)    

การแถมในการซ้ือ 108 39 38 1.62 0.81 นอ้ย 

 (58.38) (21.08) (20.54)    

รวมเฉล่ีย    1.95  ปานกลาง 

หมายเหตุ: ค่าใน ()คือ ค่า ร้อยละของคอลมัน์ 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

4.3.5 องค์ประกอบด้านบุคคลทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือดอกปทุมมา 

ดา้นบุคลาการผูซ้ื้อใหค้วามส าคญักบัอธัยาศยัของพนกังานในระดบั “มาก”ในค่าเฉล่ียคะแนน

ความส าคญัท่ี 2.35 ดงัควรให้ความส าคญักบัอธัยาศยัของพนักงานมากกว่าความรู้ด้านดอกปทุมมา

ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะผูซ้ื้อมีความรู้พอในระดบัหน่ึงแลว้และมีการก าหนดปริมาณจ านวนเบ้ืองตน้

ก่อนซ้ือ (ตารางท่ี 4.27) 

ตารางที ่4.27 องคป์ระกอบดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดอกปทุมมา  

องค์ประกอบด้านบุคคล 
ระดบัการให้ความส าคญั 

𝑿 𝑺𝑫 ระดบั 
น้อย ปานกลาง มาก 

ความรู้ดา้นดอกปทุมมาของพนกังาน 107 49 29 1.58 0.75 นอ้ย 

 (57.84) (26.49) (15.68)    

อธัยาศยัของพนกังาน 29 62 94 2.35 0.74 มาก 

 (15.68) (33.51) (50.81)    

รวมเฉล่ีย    1.97  ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ค่าใน ()คือ ค่า ร้อยละของคอลมัน์ 
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4.3.6 องค์ประกอบด้านกายภาพและการน าเสนอทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือดอกปทุมมา 

 องคป์ระกอบดา้นกายภาพและการน าเสนอในส่วนความสามารถในการชกัจูงในการซ้ือสินคา้ 

ผูซ้ื้อให้ความส าคญัในระดบั “นอ้ย” ท่ีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 1.57 ซ่ึงผูข้ายควรให้ความส าคญักบัส่ิงน้ีนอ้ย

กวา่จุดอ่ืน (ตารางท่ี 4.28) 

ตารางที ่4.28 องคป์ระกอบดา้นกายภาพและการน าเสนอท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดอกปทุมมา 

องค์ประกอบด้านกายภาพและการน าเสนอ ระดบัการให้ความส าคญั 
𝑿 𝑺𝑫 ระดบั 

น้อย ปานกลาง มาก 

ความสามารถในการชกัจูงในการซ้ือสินคา้ 112 41 32 1.57 0.77 นอ้ย 

 (60.54) (22.16) (17.30)    

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: ค่าใน ()คือ ค่า ร้อยละของคอลมัน์ 

4.3.7 องค์ประกอบด้านกระบวนการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือดอกปทุมมา 

 องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ ในส่วน ความเรียบร้อยในการบรรจุห่อ และความรวดเร็วใน

การบรรจุ ผูซ้ื้อ ใหค้วามส าคญัในระดบั “ปานกลาง”ในค่าเฉล่ียคะแนนความส าคญัท่ี 2.19 และ 1.86 

ตามล าดบั ส่วนวธีิการช าระเงิน ผูซ้ื้อใหค้วามส าคญัในระดบั “นอ้ย” ในค่าเฉล่ียคะแนนความส าคญัท่ี 

1.57 ซ่ึงวธีิการช าระเงินท่ีหลากหลาย เป็นส่ิงท่ีผูซ้ื้อใหค้วามส าคญันอ้ยกวา่ความรวดเร็วในการบรรจุ

จากความเร่งรีบในการซ้ือของ และความเรียบร้อยในการบรรจุ เพื่อรักษาคุณภาพดอก (ตารางท่ี 4.29) 
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ตารางที ่4.29 องคป์ระกอบดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดอกปทุมมา 

องค์ประกอบด้านกระบวนการ 
ระดบัการให้ความส าคญั 

𝑿 𝑺𝑫 ระดบั 
น้อย ปานกลาง มาก 

ความรวดเร็วในการช าระเงิน 52 84 49 1.98 0.74 ปานกลาง 

 (28.11) (45.41) (26.49)    

วธีิการช าระเงิน 111 43 31 1.57 0.76 นอ้ย 

 (60.00) (23.24) (16.76)    

ความรวดเร็วในการบรรจุ 59 93 33 1.86 0.69 ปานกลาง 

 (31.89) (50.27) (17.84)    

ความเรียบร้อยในการบรรจุห่อ 46 58 81 2.19 0.81 ปานกลาง 

 (24.86) (31.35) (43.78)    

รวมเฉล่ีย    1.90  ปานกลาง 

หมายเหตุ: ค่าใน ()คือ ค่า ร้อยละของคอลมัน์ 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

 จากขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมดจะเห็นไดว้า่ผูซ้ื้อให้ความส าคญักบัปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดด้านต่างๆ ดังน้ี ความส าคญัในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัด้านราคา ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคคล ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ส่วนความส าคญัในระดับน้อย คือ ปัจจยัด้านน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและน าเสนอตามล าดับ

(ตารางท่ี 4.30) ขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ผูซ้ื้อไม่ไดใ้ห้ความส าคญัของปัจจยัใดๆ ท่ีมีคะแนนใน

ระดบัมาก (2.33 – 3.00) เม่ือพิจารณาในองคป์ระกอบของแต่ละปัจจยัพบวา่ผูซ้ื้อไม่ไดใ้ห้คะแนนใน

องคป์ระกอบของแต่ละปัจจยัท่ีเท่ากนัท าใหค้่าเฉล่ียของปัจจยันั้นลดลง ซ่ึงเม่ือพิจารณาแยกตามปัจจยั

ตามตารางท่ี 4.31 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นส่วนของต าหนิบนตวัดอกผูซ้ื้อใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ี

คะแนน 2.43 แต่ในส่วนของการบรรจุหีบห่อผูซ้ื้อให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางท่ีคะแนน 1.79 

จึงท าใหค้ะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง จึงท าให้ผูศึ้กษาแยกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดน ามา

สรุปตามตารางท่ี 4.31  

ผูซ้ื้อให้ความส าคญัในระดบัมากในต าหนิบนตวัดอก ส่วนลด ในการซ้ือ ราคาท่ีเหมาะสมกบั

คุณภาพ อธัยาศยัของพนกังาน และสีของดอกปทุมมา ตามล าดบั ความส าคญัในระดบัปานกลาง ความ
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เรียบร้อยในการบรรจุห่อราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณรูปทรงและขนาดความรวดเร็วในการช าระเงิน

สถานท่ีซ้ือ สามารถเดินทางมาซ้ือไดส้ะดวกความรวดเร็วในการบรรจุความทนทานการให้ค  าแนะน า

จากผูข้ายสถานท่ีซ้ือเป็นท่ีๆ และสะดวกในการซ้ือ ตามล าดบั ความส าคญัในระดบันอ้ย การแถมใน

การซ้ือความรู้ดา้นดอกปทุมมาของพนกังานความสามารถในการชกัจูงในการซ้ือสินคา้วิธีการช าระ

เงิน และ ความสะอาดของร้าน ดงันั้นการวางกลยุทธการตลาดจึงควรให้ความส าคญักบัส่วนประสม

ทางการตลาด ในระดบัความส าคญัในกลุ่มระดบัมาก เน่ืองจากการท ากลยุทธ์ในส่วนน้ีจะเป็นการ

กระตุน้การซ้ือไดม้ากกวา่ระดบัอ่ืน 

ตารางที ่4.30 ระดบัความส าคญัของปัจจยัในส่วนประสมทางการตลาดแต่ละดา้น 

ล าดบั ส่วนประสมทางการตลาด ระดบัคะแนนความส าคญั ระดบัความส าคญั 

1 ปัจจยัดา้นราคา 2.25 ปานกลาง 

2 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 2.09 ปานกลาง 

3 ปัจจยัดา้นบุคคล 1.97 ปานกลาง 

4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 1.95 ปานกลาง 

5 ปัจจยัดา้นกระบวนการ 1.9 ปานกลาง 

6 ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่าย 1.75 ปานกลาง 

7 ปัจจยัดา้นน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 1.57 นอ้ย 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางที ่4.31 ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 

ล าดบั ส่วนประสมทางการตลาด ระดบัคะแนนความส าคญั ระดบัความส าคญั 

1. ต าหนิบนตวัดอก 2.43 มาก 

2. ส่วนลดในการซ้ือ 2.41 มาก 

3. ราคาท่ีเหมาะกบัคุณภาพ 2.39 มาก 

4. อธัยาศยัของพนกังาน 2.35 มาก 

5. สีของดอกปทุมมา 2.33 มาก 

6. ความเรียบร้อยในการบรรจุห่อ 2.19 ปานกลาง 

7. ราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ 2.10 ปานกลาง 

8. รูปทรงและขนาด 2.04 ปานกลาง 

9. ความรวดเร็วในการช าระเงิน 1.98 ปานกลาง 

10. สถานท่ีซ้ือ สามารถเดินทางมาซ้ือไดส้ะดวก 1.94 ปานกลาง 

11. ความรวดเร็วในการบรรจุ 1.86 ปานกลาง 

12. ความทนทาน 1.85 ปานกลาง 

13. การใหค้  าแนะน าจากผูข้าย 1.82 ปานกลาง 

14. สถานท่ีซ้ือเป็นท่ีๆสะดวกในการซ้ือ 1.78 ปานกลาง 

15. การแถมในการซ้ือ 1.62 นอ้ย 

16. ความรู้ดา้นดอกปทุมมาของพนกังาน 1.58 นอ้ย 

17. ความสามารถในการชกัจูงในการซ้ือสินคา้ 1.57 นอ้ย 

18. วธีิการช าระเงิน 1.57 นอ้ย 

19. ความสะอาดของร้าน 1.52 นอ้ย 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

4.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยภายในกบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา 

นอกจากการศึกษาปัจจยัภายในซ่ึงเป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูซ้ื้อปทุมมาและพฤติกรรมการซ้ือ

ดอกปทุมมาแล้วการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาอันได้แก่ 

วตัถุประสงค์ในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อปี เน่ืองจาก ทั้ งสามส่วนเป็น

พฤติกรรม ส าคญัท่ีจะมีผลต่อการก าหนดกลยทุธ์ กบัลกัษณะทัว่ไปอนัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ ระดบัรายไดต่้อเดือน สถานะภาพ ของผูซ้ื้อปทุมมา และยงัเป็นการช่วยตอบวตัถุประสงค ์ของ
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การศึกษาคร้ังน้ี จากการศึกษาพบวา่ มีเพียงระดบัการศึกษาของผูซ้ื้อมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ซ้ือดอกปทุมมาในส่วนวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 กล่าวคือ ในการซ้ือดอกปทุม

มาระดบัการศึกษาของผูซ้ื้อท่ีเปล่ียนไป ปัจจยัในการซ้ืออ่ืนไม่เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ในการซ้ือ

ดอกปทุมมาของผูซ้ื้อจะเปล่ียนไป ตามระดบัการศึกษา (ตารางท่ี 4.32) แต่ก็พบวา่ การศึกษาในแต่ละ

ระดบัของผูซ้ื้อมีการ วตัถุประสงคใ์นการใชท่ี้มีอตัราส่วนท่ี ใกลเ้คียงกนั คือ มีการใชใ้นงานพิธีการท่ี

มากท่ีสุด การใช้เพื่องานทางศาสนารองลงมา เม่ือดูในรายละเอียด ของระดบัการศึกษาของผูซ้ื้อจะ

พบว่า ในผูซ้ื้อ 44 ราย ของ ผูซ้ื้อท่ีมีการศึกษาระดบัประถม 19 ราย จะซ้ือเพื่อใช้ในงานพิธี และ 15 

ราย จะใช้ในงานทางศาสนา มีเพียง 10 รายเท่านั้นท่ีใช้ ในการตกแต่งและบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ผูซ้ื้อท่ีมี

การศึกษาระดบัมธัยม จ านวน 74 ราย ท่ีมีอตัราส่วนมากกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืน มีผูซ้ื้อ 31 ราย จะซ้ือ

เพื่อใช้ในงานพิธี และ 12 ราย จะใช้ในงานทางศาสนา มีเพียง 31 ราย ในการตกแต่งและบูชาส่ิง

ศักด์ิสิทธ์ิซ่ึง การใช้ในส่วนงานพิธีจะใกล้เคียงกัน แต่งการใช้ในงานศาสนาจะลดลง ผูซ้ื้อท่ีมี

การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป จ านวน 67 ราย มี 33 ราย จะซ้ือเพื่อใชใ้นงานพิธี และ 12 ราย จะใช้

ในงานทางศาสนา มีเพียง 20 ราย ในการตกแต่งและบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึง การใช้ในส่วนงานพิธีจะ

ใกลเ้คียงกนั คลา้ยกบัผูมี้ระดบัการศึกษาในระดบัประถม ท าใหท้ราบวา่ ระดบัการศึกษาแต่ละกลุ่ม จะ

มีการใชใ้นวตัถุประสงคต่์างๆ ในอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั ทุกระดบั  
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ตารางที ่4.32 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง พฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา กบั ปัจจยัภายในท่ีผลต่อการซ้ือ 

         ดอกปทุมมา 

ลกัษณะทัว่ไปของผู้ซื้อ

ดอกปทุมมา 

พฤตกิรรมการซื้อดอกปทุมมา 

วตัถุประสงค์ในการซือ้ ความถี่ในการซือ้ ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อปี 

เพศ 2.06 0.36 0.51 

 (0.56) (0.95) (0.92) 

อาย ุ 6.07 8.71 13.20 

 (0.73) (0.47) (0.15) 

ระดบัการศึกษา 12.80 3.47 3.81 

 (0.05**) (0.74) (0.70) 

อาชีพ 11.74 6.53 6.24 

 (0.23) (0.69) (0.72) 

ระดบัรายไดต้่อเดือน 8.57 2.18 1.60 

 (0.20) (0.90) (0.95) 

สถานะภาพ 3.42 4.28 5.95 

 (0.76) (0.64) (0.43) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: **ระดบันยัส าคญั 0.05  

4.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา 

การศึกษาความสัมพนัธ์ พฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา อนัประกอบไปดว้ย วตัถุประสงค์ใน

การซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ และค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อปี กบัส่วนประสมทางการตลาดอนัประกอบดว้ย 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ สีของดอกปทุมมา รูปทรงและขนาด ความทนทาน การบรรจุหีบห่อ และ

ต าหนิบนตวัดอก ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ และราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่าย ไดแ้ก่ ความสะอาดของร้าน สะดวกในการซ้ือ และสถานท่ีซ้ือสามารถ

เดินทางมาซ้ือไดส้ะดวก ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ ค  าแนะน าผูข้าย การให้ส่วนลดในการ

ซ้ือ การแถม ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นดอกไมข้องพนกังาน และอธัยาศยัของพนกังาน ปัจจยั

ด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ความสามารถในการชักจูงของพนักงาน ปัจจัยด้าน
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กระบวนการ ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการช าระเงิน วิธีการช าระเงิน ความรวดเร็วในการบรรจุห่อ และ

ความเรียบร้อยในการบรรจุห่อ โดยใชโ้ดยใช ้สถิติไคสแควร์ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

 ผลการศึกษาพบวา่ ในระดบันยัส าคญัท่ี 0.01  พบวา่ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดในส่วนของ

แถมในการซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาในด้านวตัถุประสงค์ในการซ้ือ ซ่ึง

หมายถึง การแถมของจากการซ้ือดอกปทุมมา ในจ านวนท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยท่ีปัจจยัในการซ้ืออ่ืน

ไม่เปล่ียนแปลง วตัถุประสงค์ในการซ้ือดอกปทุมมาของผูซ้ื้อจะเปล่ียนไป ตามการแถมของ ของ

ผูข้าย) กล่าวคือ การได้ของแถมซ่ึงหมายถึงดอกไมท่ี้ได้มากข้ึน ดอกไมท่ี้เหลือจากการใช้ผูซ้ื้ออาจ

น าไปใช้ประโยชน์ในการตอบความตอ้งการอ่ืน (ตารางท่ี 4.33)ในส่วนการแถมนั้น ผูซ้ื้อให้เพียง

ความส าคญัระดบั นอ้ย เป็นส่วนใหญ่ (ตารางท่ี 4.26) แมจ้ะมีความสัมพนัธ์กนั แต่การใช้กลยุทธ์การ

แถมอาจไม่มีผมต่อยอดการซ้ือ   

  ปัจจยัดา้นบุคคลในส่วนอธัยาศยัของพนกังานขายดอกปทุมมามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การซ้ือดอกปทุมมาด้านวัตถุประสงค์ ซ่ึงหมายถึง อัธยาศัยของพนักงานขายดอกปทุมมาท่ี

เปล่ียนแปลงไปโดยท่ีปัจจยัในการซ้ืออ่ืนไม่เปล่ียนแปลงวตัถุประสงคใ์นการซ้ือดอกปทุมมาของผูซ้ื้อ

จะเปล่ียนไป ตามอธัยาศยัของพนกังานขายดอกปทุมมา กล่าวคือ อธัยาศยัท่ีดีจะเป็นการพูดโน้มน้าว

ใจของผูซ้ื้อให้ มีการซ้ือดอกปทุมมาเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ท่ีอาจต่างหรือเพิ่มข้ึนจากวตัถุประสงค์เดิม 

(ตารางท่ี 4.33) 

 ในระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 พบว่า ปัจจยัดา้นส่งเสริมการการตลาดการดา้นให้ค  าแนะน าของ

ผูข้าย มีความสัมพนัธ์กบั กับพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาในส่วนความถ่ี ซ่ึงหมายถึง ปัจจยัด้าน

ส่งเสริมการการตลาดในส่วนการให้ค  าแนะน าของผูข้าย ท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยท่ีปัจจยัในการซ้ืออ่ืน

ไม่เปล่ียนแปลง พฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาในส่วนความถ่ี ก็จะเปล่ียนไป ตาม ความสามารถใน

การให้ค  าแนะน าของผูข้าย (ตารางท่ี 4.33) แมท้ั้งสองส่วนจะมีความสัมพนัธ์กนัแต่ ในผูท่ี้ซ้ือ มากกวา่

ละ 4 คร้ังต่อเดือน 37 ราย จาก 75 ราย ยงัให้ความส าคญักบัค าแนะน าท่ีน้อยอยู ่มีเพียง 22 รายจาก 75 

รายท่ีใหค้วามส าคญัจากส่วนน้ีในระดบั มาก  
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ตารางที ่4.33 ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา 

ส่วนประสมทางการตลาด 
พฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา 

วตัถุประสงค ์ ความถ่ี ค่าใชจ่้าย 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์    

สีของดอกปทุมมา 8.53 7.30 7.75 

 (0.75) (0.29) (0.26) 

รูปทรงและขนาด 3.48 4.866 2.75 

 (0.75) (0.56) (0.84) 

ความทนทาน 4.90 2.22 7.48 

 (0.56) (0.90) (0.28) 

การบรรจุหีบห่อ 7.66 6.30 9.92 

 (0.26) (0.39) (0.13) 

ต าหนิบนตวัดอก 5.65 8.59 5.32 

 (0.46) (0.20) (0.50) 

ปัจจยัด้านราคา    

ราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ 4.50 8.65 9.35 

 (0.61) (0.19) (0.15) 

ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ 5.26 7.02 5.31 

 (0.51) (0.32) (0.50) 

ปัจจยัด้านช่องทางการจ าหน่าย    

ความสะอาดของร้าน 4.99 5.95 7.95 

 (0.55) (0.43) (0.24) 

สถานท่ีซ้ือเป็นท่ีๆสะดวกในการซ้ือ 5.40 6.83 3.78 

 (0.49) (0.34) (0.71) 

สถานท่ีซ้ือสามารถเดินทางมาซ้ือไดส้ะดวก 5.76 6.69 5.47 

 (0.45) (0.35) (0.49) 
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ตารางที ่4.33 (ต่อ) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

หมายเหตุ: **ระดบันยัส าคญั 0.05, ***ระดบันยัส าคญั 0.01  

 

ส่วนประสมทางการตลาด 
พฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา 

วตัถุประสงค ์ ความถ่ี ค่าใชจ่้าย 

ปัจจยัด้านส่งเสริมการการตลาด    

การใหค้  าแนะน าของผูข้าย 7.69 13.49 10.58 

 (0.26) (0.04)** (0.10) 

ส่วนลดในการซ้ือ 3.63 3.178 3.49 

 (0.73) (0.79) (0.75) 

การแถมในการซ้ือ 18.52 10.39 4.05 

 (0.01***) (0.11) (0.67) 

ปัจจยัด้านบุคคล    

ความรู้ดา้นดอกปทุมมาของพนกังาน 5.68 4.83 2.93 

 (0.46) (0.57) (0.82) 

อธัยาศยัของพนกังาน 17.88 8.53 6.7 

 (0.01***) (0.20) (0.42) 

ปัจจยัด้านกายภาพและการน าเสนอ     

ความสามารถในการชกัจูงของพนกังาน 4.62 1.25 5.31 

 (0.59) (0.97) (0.50) 

ปัจจยัด้านกระบวนการ     

ความรวดเร็วในช าระเงิน 3.58 11.16 6.78 

 (0.73) (0.08) (0.34) 

วธีิการช าระเงิน 1.35 1.948 4.60 

 (0.97) (0.92) (0.60) 

ความรวดเร็วในการบรรจุ 2.29 7.23 0.71 

 (0.89) (0.30) (0.99) 

ความเรียบร้อยในการบรรจุห่อ 8.81 1.59 11.80 

 (0.18) (0.95) (0.07) 
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4.6 วจิารณ์ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบวา่เป็นท่ีสังเกตวา่ ในส่วนผูซ้ื้อดอกปทุมมา พบวา่ ขอ้มูลส่วนใหญ่ มาจากผู ้

ซ้ือดอกปทุมมาท่ีเป็นเพศหญิง จ านวน 102 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 55.14 ของตวัอยา่งทั้งหมดซ่ึงเป็น

ผูซ้ื้อหลกั และส่วนท่ีเหลือเป็นเพศชายในอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั ต่างกบังานของ ตรีนุช (2549) ซ่ึง

ศึกษาผูซ้ื้อดอกไมใ้นเขตเมืองพทัยาซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวคลา้ยจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่เป็นเพศหญิงถึง

ร้อยละ 75.30  และงานของธัญญธร (2553) ท่ีศึกษาลูกคา้ร้านจดัดอกไม้ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพ 

พบวา่เป็นเพศหญิงถึง ร้อยละ68.00 และงานของธเนศ (2554) ท่ีศึกษาลูกคา้ดอกไมส้ดจดัช่อในจงัหวดั

เชียงใหม่พบวา่ เป็นเพศหญิงร้อยละ 74.25 ซ่ึงเกิดจากการซ้ือดอกปทุมมาไม่ไดเ้กิดจากการซ้ือเพื่อใช้

เองของลูกคา้แต่อาจเกิดจากการซ้ือมาเพื่อใชใ้นงาน หรือการประกอบอาชีพอ่ืนซ่ึงเพศชายอาจมีหน้า

ท่ีมาซ้ือดอกปทุมมา อายุของผูซ้ื้อส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยักลางคน อายุ 41 – 51 ปี จ  านวน 94 ราย หรือ

คิดเป็น ร้อยละ 50.81 ของตวัอย่างทั้งหมด ส่วนช่วงอายุอ่ืนจะกระจายตวัใกล้เคียงกนั ต่างกบังาน

ศึกษาของธเนศ (2554) และตรีนุช (2549) ท่ีพบว่าอายุลูกค้า ส่วนใหญ่จะอายุต ่ากว่า 25 ปี ระดับ

การศึกษาของผูซ้ื้อดอกปทุมมาจะกระจายตวัใกลเ้คียงกนัโดยมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 

74 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 40 ของตวัอยา่งทั้งหมด และปริญญาตรีข้ึนไป จ านวน 67 ราย หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 36.22 ของตวัอยา่งทั้งหมด และระดบัประถมศึกษา จ านวน 44 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 23.78 

ของตวัอยา่งทั้งหมด คลา้ยกบังานของธเนศ (2554) และตรีนุช (2549) ท่ีพบวา่ การศึกษาของผูซ้ื้อส่วน

ใหญ่จะอยู่ในระดับกลาง การประกอบอาชีพของผูซ้ื้อดอกปทุมมาประกอบด้วยกลุ่มอาชีพรับจา้ง

ทัว่ไปและอาชีพอ่ืนๆซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มอาชีพรับจา้งทัว่ไป ด้านกฎหมายและอาชีพเกษตรกร 

จ านวน 63 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 34.05 ของตวัอย่างทั้งหมด กลุ่มอาชีพขา้ราชการ อาจารยแ์ละ

นกัศึกษา จ านวน 43 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 23.24 ของตวัอยา่งทั้งหมด กลุ่มดา้นขนส่งและก่อสร้าง 

ซ่ึงประกอบดว้ยอาชีพดา้นขนส่ง ดา้นอสังหาริมทรัพย ์ดา้นตกแต่งภายใน จ านวน 40 ราย หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 21.62 ของตวัอย่างทั้งหมด และกลุ่มอาชีพด้านการท่องเท่ียวและบริการ ซ่ึงประกอบด้วย 

อาชีพดา้นการท่องเท่ียวและบริการ และงานดา้นประชาสัมพนัธ์ จ  านวน 39 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 

21.08 ของตวัอย่างทั้งหมดคลา้ยกบังานของ ตรีนุช (2549) แต่จะแตกต่างกบังานของธเนศ (2554) ท่ี

พบวา่นกัเรียน นกัศึกษาเป็นลูกคา้ถึงร้อยละ 44 ธญัญธร (2553) ท่ีพบวา่อาชีพของผูซ้ื้อท่ีเป็นพนกังาน

เอกชนเป็นอาชีพท่ีซ้ือดอกไมจ้ดัช่อมากท่ีสุดแต่ก็จะกระจายไปตามอาชีพต่างๆดว้ย จะพบอีกวา่อาชีพ
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ของผูซ้ื้อจะแตกต่างกนัตามพื้นท่ี แมว้่าแต่ละท่ีจะมีจุดเด่นดา้นการท่องเท่ียวเหมือนกนั ระดบัรายได้

ต่อเดือน ของผูซ้ื้อดอกปทุมมา ส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัต ่า ท่ีไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 110 ราย หรือ

คิดเป็น ร้อยละ 59.46 ของตวัอยา่งทั้งหมด และระดบักลาง ท่ีรายได ้15,001 – 30,000 บาท จ านวน 51 

ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 27.57 ของตวัอย่างทั้งหมด งานของธัญญธร (2553) ธเนศ (2554) ตรีนุช 

(2549) และธัญญธร (2553) ต่างพบว่ามีผูซ้ื้อแต่ละงานส่วนใหญ่จะมีรายไดร้ะดบับานกลาง ไม่เกิน 

15,000 บาทต่อเดือน และผูซ้ื้อปทุมมาส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรสถึง 102 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 

55.14 ของตวัอย่างทั้งหมดและ รองลงมาเป็นสถานะโสด 59 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 31.89 ของ

ตวัอยา่งทั้งหมด และสถานะ หยา่ร้าง หมา้ยและแยกกนัอยู ่จ  านวน 24 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.97 

ของตวัอยา่งทั้งหมด 

 พฤติกรรมในการซ้ือดอกปทุมมา ของผูซ้ื้อนั้นจะมีวตัถุประสงคซ้ื์อเพื่อ ใช้ในงานพิธีมากถึง

ร้อยละ 44.86 และงานทางศาสนา ร้อยละ 25.41 แต่ในงานของอุระพงษ ์(2551) ท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

ตอ้งการไมต้ดัดอกในจงัหวดัเชียงใหม่ กวา่คร่ึงหน่ึง ใชด้อกไมใ้นงานทางศาสนาและบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธิ 

งานพิธีผูใ้ชจ้ะใชด้อกไมไ้ม่มาก ท าให้เห็นวา่ ดอกปทุมมาเป็นดอกท่ีใชต้กแต่งงานพิธี แพร่หลายกวา่

งานทางศาสนาอาจเน่ืองจากราคา และสินคา้ออกมาตามฤดู ท าให้ไม่แพร่หลายเหมือนดอกไมท้ัว่ไป 

โดยจะมีผูซ้ื้อกวา่หน่ึงในสามหรือ 85 ราย ก าหนดปริมาณดอกท่ีจะซ้ือก่อนไปซ้ือ และ ผูซ้ื้ออีก 66 ราย 

ก าหนดราคาท่ีจะซ้ือของดอกปทุมมา จากการตดัสินใจเลือกเลือกชนิดดอกปทุมมาถึงร้อยละ 67.03 

และเลือกปริมาณดอกดว้ยตวัเองร้อยละ 68.65 จากตลาดตน้ล าไย มากท่ีสุด ร้อยละ 76.76 โดยมากผู ้

ซ้ือจะซ้ือ มากกวา่เดือนละ 4 คร้ัง ร้อยละ 40.54 คลา้ยกบังานของอุระพงษ ์(2551) ท่ีพบวา่ส่วนใหญ่ผู ้

ซ้ือดอกไมเ้ดือนละ 3 คร้ัง ต่างจากดอกกุหลาบในงานของนภา (2544) ท่ีจะมีความถ่ีในการซ้ือเพียงปี

ละ 2 คร้ัง ซ่ึงเป็นช่วงเทศกาล วนัท่ีไม่ไดเ้ป็นวนัทางศาสนา ไดแ้ก่วนัวาเลนไทน์ วนัรับปริญญา โดยมี

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อปี ไม่เกิน 1,000 บาท และ มากกวา่ 2,000 บาทในอตัราท่ีเท่ากนัท่ีร้อยละ 30.27 

โดยท่ีส่วนใหญ่มีการจ่ายในการซ้ือคร้ังสุดทา้ยจะไม่เกิน 100 บาท ร้อยละ 57.28 ในเวลาช่วงกลางวนั 

และจะมากถึง ร้อยละ 40.54 และ ลดลงน้อยสุดในช่วงดึกถึงเช้า ในช่วง วนัศุกร์ วนัเสาร์ และวนั

อาทิตย ์จะมีคนซ้ือมากกวา่ช่วงวนัธรรมดา  

 ลกัษณะดอกปทุมมาท่ีผูซ้ื้อตอ้งการ สีของดอกปทุมมา นั้นสีขาว จะเป็นสีท่ีมีคะแนนเลือก

มากท่ีสุด รองลงมาจะเป็นสีชมพูและสีแดงในงานของนภา (2544) สีดอกกุหลาบท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบมาก
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ท่ีสุดก็ยงัคงเป็นสีขาว อาจเน่ืองจากเป็นสีท่ีเม่ือดอกสดจะเห็นความสวยงามชดัเจนและเป็นสีท่ีใชไ้ด้

ทุกงาน  มีความยาวกา้นท่ี ยาวกวา่ 50 เซนติเมตร มีขนาดดอกท่ีเล็ก ไม่เกิน 8 เซนติเมตร ขนาดบรรจุ

ต่อห่อจะใกลเ้คียงกบัขนาดเดิมท่ี 6-10 ดอก และ 11-20 ดอก ราคาจะมีระดบัใกล้เคียงกบัของเดิม ท่ี 

11-25 บาท โดยอยากใหมี้การใชก้ระดาษหนงัสือพิมพห่์อ มีอายกุารปักแจกนั ประมาณ 10 วนั โดยท่ีมี

คุณสมบติัท่ีผูซ้ื้อช่ืนชอบในเร่ืองสีสันท่ี สวยงาม และอายกุารปักแจกนั และมีปัจจยัในเร่ืองอายุการปัก

แจกนั เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีผูซ้ื้อเลือกใช ้ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือดอกปทุมมาความส าคญัในระดบัมากใน

ต าหนิบนตวัดอก ส่วนลดในการซ้ือ ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ อธัยาศยัของพนกังาน และสีของดอก

ปทุมมา ตามล าดบั ความส าคญัในระดบัปานกลาง ความเรียบร้อยในการบรรจุห่อ ราคาท่ีเหมาะสมกบั

ปริมาณ รูปทรงและขนาด ความรวดเร็วในการช าระเงิน สถานท่ีซ้ือ สามารถเดินทางมาซ้ือไดส้ะดวก 

ความรวดเร็วในการบรรจุ ความทนทาน การใหค้  าแนะน าจากผูข้าย สถานท่ีซ้ือเป็นท่ีๆ และสะดวกใน

การซ้ือ ตามล าดบั ความส าคญัในระดบันอ้ย การแถมในการซ้ือ ความรู้ดา้นดอกปทุมมาของพนกังาน 

ความสามารถในการชักจูงในการซ้ือสินค้า วิธีการช าระเงิน และ ความสะอาดของร้านตามล าดับ 

สอดคล้องกับงานของ อุระพงษ์ (2551)ผูซ้ื้อดอกในจงัหวดัเชียงใหม่ ในด้าน ผลิตภณัฑ์ ผูซ้ื้อให้

ความส าคญักบัคุณภาพของตวัดอกมากกวา่ส่วนอ่ืน ในดา้นราคาก็ยงัคงให้ความส าคญักบัปริมาณต่อ

คุณภาพ ส่วนตรีนุช (2549) ผูซ้ื้อดอกไมใ้นเขตเมืองพทัยาก็ยงัให้ความส าคญักบัคุณภาพเช่นเดียวกนั

และในงานของธัญญธร (2553)ซ่ึงพบว่า ผูซ้ื้อดอกไมจ้ากร้านจดัดอกไมใ้ห้ความส าคญักบัอธัยาศยั

ของผูข้ายมากท่ีสุดซ่ึงตรงกบัผูซ้ื้อดอกปทุมมาในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีให้ความส าคญัส่วนเดียวกนัใน

ระดบัมาก  

 ท าให้พบวา่ผูซ้ื้อดอกไมแ้มว้า่ในส่วนขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้แต่ละงานวิจยั ในแต่ละพื้นท่ีจะ

ต่างกนัแต่ก็มีพฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะดอกไมท่ี้ตอ้งการ และยงัให้ความส าคญักบัลกัษณะและกล

ยทุธการขายท่ีใกลเ้คียงกนั 

 การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา ใน

ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 พบว่า ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดในส่วนของแถมในการซ้ือและ ปัจจยัดา้น

บุคคล ในส่วนอัธยาศัยของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาในด้าน
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วตัถุประสงค์ในการซ้ือการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในกบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา 

จากการศึกษาพบวา่ มีเพียงระดบัการศึกษาของผูซ้ื้อมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา

ในส่วนวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 เท่านั้น ส่วนในงานของ อุระพงษ์ (2551) ท่ี

หาความสัมพนัธ์ใน เพศ รายได ้และอาชีพ ของกลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีใน

การซ้ือไมต้ดัดอก แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังของการซ้ือไมต้ดัดอก และงานของ

นภา (2544) ท่ีศึกษาลูกคา้ท่ีซ้ือดอกกุหลาบ พบวา่ค่าใช้จ่ายในการซ้ือดอกกุหลาบมีความสัมพนัธ์กบั

ระดบัการศึกษา รายได ้สถานะภาพ และเขตท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภค และยงัทราบวา่ระดบัรายไดท่ี้สูง 

และการศึกษา จะมีการซ้ือดอกกุหลาบในปริมาณท่ีมากดว้ย เน่ืองจากมีโอกาสในการใชด้อกกุหลาบท่ี

มาก ส่วนความถ่ี มีความสัมพนัธ์กบั เพศ อาชีพ รายได ้โดยอาชีพแม่บา้นมกัซ้ือเพื่อตกแต่บา้นและ 

อาชีพอ่ืนมกัมอบเป็นของขวญั   


