
การศึกษาการซ้ือภาพวาดเป็นของขวญัผา่นทางออนไลน์ 
ภาณุมาศ หาญประยงค0์1  

บทคดัย่อ 

การวจิยัคร ัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซื้อภาพวาดเพื่อเป็นของขวญัผา่นทางออนไลน์ ประชากร

ทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้นี้ ไดแ้ก ่กลุ่มผูต้ดิตามไลน์@ รา้น Parpo48 ซึง่ ณ ขณะนัน้มจีํานวนผูต้ดิตามทัง้สิน้ 1,161 คน 

ชว่งเวลาในการศกึษาเป็นระยะเวลา 2 เดอืน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืเพื่อวเิคราะห์ความชอบทีผู่ซ้ื้อมตี่อชดุ

คณุลกัษณะทีก่ําหนดมาให ้โดยแบบสอบถามแบง่เป็น 2 ตอน ไดแ้ก ่(1)คาํถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไป และ (2)ชดุ

คณุลกัษณะเกีย่วกบัผลติภณัฑภ์าพวาด โดยการสรา้งขอ้ความในฟังชัน่ก ์Board cast ของแอพพลเิคชัน่ไลน์@ เพื่อทํา

การแจกแบบสอบถาม ซึง่มผีูต้อบแบบสอบถามกลบัเป็นจํานวน 282 ตวัอย่าง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากเป็น

เพศหญงิ อายุระหวา่ง18-24ปี โดยคุณลกัษณะทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามสําคญัมากทีส่ดุคอืคุณลกัษณะดา้นราคา 

โดยระดบัคุณลกัษณะทีลู่กคา้ชอบมากทีสุ่ดคอืราคา 450 บาทซึง่เป็นราคาทีต่ํ่าทีสุ่ด ลําดบัต่อมาคอืคุณลกัษณะดา้น

กรอบรปู, คุณลกัษณะดา้นโปรโมชัน่ และคุณลกัษณะดา้นบรรจุภณัฑ ์ตามลําดบั 

ความสาํคญัของปัญหา 

การใหข้องขวญัสามารถใหไ้ดห้ลายโอกาส เป็นการแสดงความรกั ความใสใ่จทีผู่ใ้หม้ตี่อผูร้บั ทําใหผู้ร้บัรูส้กึ

พเิศษ ซึง่ปัจจุบนัตลาดของขวญัมคีวามเฉพาะตวัมากขึน้ ลูกคา้นิยมซื้อของขวญัHandmade เพราะของขวญัทีม่ชี ิน้

เดยีวในโลกไม่ซํ้าใคร ดงันัน้การใหข้องขวญัเป็นภาพวาด Portrait ถอืเป็นของขวญัทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึง่ภาพวาด

ของแต่ละรา้นจะมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่างกนัไป สามารถใหไ้ดห้ลากหลายโอกาสและใหไ้ดทุ้กเพศทุกวยัเพยีง

เลอืกลายเสน้ใหเ้หมาะกบัเพศหรอืวยัของผูร้บั เนื่องจากตลาดของขวญัมสีนิคา้ทดแทนมากมาย และทัง้ยงัคูแ่ขง่ทีเ่ป็น

รา้นภาพวาดยงัมจีํานวนมาก ประกอบกบัชอ่งทางการขายทางสื่อออนไลน์ทีม่ากขึน้ ทําใหภ้าพรวมตลาดของขวญัมี

ความคกึคกัและมแีนวโน้มวา่จะสามารถเตบิโตไดต้่อเนื่อง โดยทางรา้นจงึใสใ่จทุกรายละเอยีดตัง้แต่การใหบ้รกิาร 

คณุภาพของภาพวาด กรอบรูป ไปจนถงึบรรจุภณัฑ ์และเนื่องจากมคีูแ่ขง่มากรายจงึทําใหธุ้รกจินี้มกีารแขง่ขนัสงูทาง

รา้นจงึมุง่เน้นการพฒันาสว่นประสมทางการตลาด (4P) ซึง่ในปัจจุบนัเน้นการทําการตลาดแบบ Customization โดยใช้

แนวทางของ Fulkerson. (1997) เป็นการตลาดแบบเริม่ที่การสรา้งการปฏสิมัพนัธ์กบัลูกคา้ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจถงึ

ความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม แต่ละบคุคล ต่อมาคอืนําขอ้มลูทีไ่ดม้าทําการการวเิคราะห์ใหเ้กดิตาม

                                                

1 นกัศกึษาโครงการพเิศษ หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (IT-Smart Program รุ่น 13) คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 



ประโยชน์ทีลู่กคา้ตอ้งการจากสนิคา้และบรกิาร สิง่สาํคญัคอืตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารตามความตอ้งการ

เฉพาะของลูกคา้แต่ละกลุ่ม แต่ละบคุคล ซึง่เป็นการตลาดมกีารเลอืกกลุ่มลูกคา้อย่างเฉพาะเจาะจง ไมเ่สยีเวลาหรอื

งบประมาณสิน้เปลอืง จงึทําใหใ้นปัจจุบนัการตลาดแบบ Customization ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากนัน่เอง อุกฤษ 

ทองบนุนุ่ม. (2561). ทําการวจิยัเรือ่งความคาดหวงัและความพงึพอใจทีส่ง่ผลต่อการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ

บคุคล(Customization)ของธุรกจิเสือ้ผา้ทางอนิเตอรเ์น็ตในกลุ่มผูห้ญงิวยัทํางาน สรปุวา่ความคาดหวงัของลูกคา้แต่ละ

คนมคีวามแตกต่างกนัและมคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเฉพาะบคุคลนําไปสู่การสรา้งความพงึพอใจสว่นบคุคล 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซื้อภาพวาดเพื่อเป็นของขวญัผา่นทางออนไลน์ 

นิยามศพัท ์

1. ภาพวาดดจิติอล หมายถงึ งานวาดภาพทีใ่ชเ้ทคนิคการวาดผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร ์และยงัอุปกรณ์

สาํคญัทีใ่ชใ้นการวาด คอื เมาสป์ากกาภาพวาดภาพ 

2. กรอบรปูรา้นParpo48 หมายถงึ กรอบรูปไมส้ขีาว ขนาดขอบ1นิ้ว มขีาตัง้และตวัแขวนดา้นหลงักรอบ 

สามารถแขวนและตัง้ได ้ทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน เป็นงานสัง่ตดัเฉพาะของรา้นวาดรปูแบรนดP์arpo48 

3. กล่องบรรจุภณัฑ ์หมายถงึ กล่องกระดาษคราฟท์ขนาดพอดกีบักรอบรูปของทางรา้น ทีต่กแต่งหน้ากล่อง

ตามรปูแบบของรา้นวาดรปูแบรนดP์arpo48 

4. โปรโมชัน่ หมายถงึ กจิกรรมสง่เสรมิการขาย เชน่การลดราคาภาพวาด, การลดราคากรอบรูป, การแถม

ของPremium หรอืการจดัสง่ฟร ีเพื่อกระตุน้ยอดขาย ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ของรา้นวาดรปูแบรนดP์arpo48 

5. เมา้ท์บอรด์ หมายถงึ กระดาษทีเ่จาะชอ่งบรเิวณกลางแผน่เพื่อนําภาพมาตดิดา้นหลงักระดาษ ชว่ยทําให้

ภาพโดดเดน่มากยิง่ขึน้ 

6. กระดาษโฟโต ้คอื กระดาษทีใ่ชส้ําหรบังานพมิพ์ภาพถ่ายหรอืงานสิง่พมิพ์ต่างๆ แต่ใหค้วามคมชดัและ

สวยงามและรายละเอยีดทีด่กีวา่กระดาษธรรมดา เพราะมกีารเคลอืบผวิมาสําหรบังานดา้นภาพถ่าย ทําใหไ้ดง้านพมิพ์ที่

สสีวย สด คมชดั กระดาษโฟโตจ้ะสามารถกนัน้ําได ้สว่นใหญใ่ชไ้ดก้บัปริน้เตอรอ์งิคเ์จท็ บางประเภทสามารถใชก้บัป

ริน้เตอรเ์ลเซอรไ์ด ้

 



ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้นี้ ศกึษาเฉพาะผูต้ดิตามไลน์@ รา้น Parpo48 จํานวน

ผูต้ดิตามทัง้สิน้ 1,161 คนเท่านัน้ และมชีว่งเวลาในการศกึษาเดอืนกนัยายน พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลา 2 เดอืน โดย

จํานวนตวัอย่างทีท่ําการรวบรวมไดใ้นการศกึษาครัง้นี้คอื 282 ตวัอย่าง 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัภาพวาดรา้นParpo48 ภาพจากวาดรา้นParpo48 เป็นงาน Digital Painting คอืการ

วาดภาพทีใ่ชเ้ทคนคิการวาดผ่านอุปกรณ์คอมพวิเตอรห์รอืแทบ็เลต็ โดยใชค้วบคูก่บัเมาสป์ากกาหรอื ปากกา Stylus 

เป็นปากกาทีใ่ชแ้ทนนิ้วมอืของเราในการจดหรอืวาดลงไปบนหน้าจอ ซึง่มคีวามแมน่ยําและชว่ยใหภ้าพหรอืงานเขยีนมี

ความละเอยีด สวยงามมากยิง่ขึน้ สว่นโปรแกรมหรอืแอปพลเิคชนัทีใ่ชใ้นการวาดมจีํานวนมากขึน้อยู่กบัความถนดัของ

ผูว้าด เช่น Photoshop, Sketchbook, Art Rage Illustrator ฯลฯ ภาพทีไ่ดจ้ะออกมาแตกต่างกนัตามลายเสน้ของ

โปรแกรมและอุปกรณ์ทีผู่ว้าดเลอืกใช ้และทกัษะการฝึกฝนการวาดและการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆซึง่ทางรา้นเลอืกใชอุ้ปกรณ์

ในการวาดเป็นแทบ็เลต็ คูก่บัปากกาStylus โดยวาดผา่นแอปพลิเคชนั Sketchbook เมือ่ทางรา้นวาดภาพตามคาํสัง่

ของลูกคา้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะทําการพมิพ์ภาพตามขนาดทีลู่กคา้เลอืกไวเ้พื่อนําไปใสก่รอบ โดยพมิพ์ลงใน

กระดาษโฟโตคุ้ณภาพด ีทําใหภ้าพทีพ่มิพ์ออกมาสสีดสวย ตรงตามกบัไฟล์ภาพตน้ฉบบั จากนัน้นําภาพไปเขา้กรอบใส่

บรรจุภณัฑต์ามแบบทีลู่กคา้เลอืก และพรอ้มจดัสง่ให้กบัลูกคา้ ซึ่งงาน Digital Painting สามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอน

อย่างงา่ย ประกอบไปดว้ย 1. ขัน้กอ่นผลติ เป็นข ัน้ตอนการตัง้วตัถุประสงค ์ออกแบบวางแผนชิน้งาน สาํหรบัทางรา้น

คอืเป็นการคยุความตอ้งการของลูกคา้ สอบถามลายละเอยีดต่างๆทีลู่กคา้ตอ้งการเพื่อใหช้ิน้งานออกมาตรงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้มากทีส่ดุ 2. ขัน้การผลติ เป็นข ัน้ตอนการวาดชิน้งาน ซึง่เวลาของการวาดจะแตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กบั

รายละเอยีดความยากงา่ยทีลู่กคา้ตอ้งการ 3. ขัน้หลงัการผลติ เป็นการตรวจสอบดภูาพรวม การเกบ็รายละเอยีดภาพ

และการแกไ้ขปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งในภาพเพื่อใหง้านออกมาตรงตามสไตล์ของรา้นและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้

มากทีสุ่ด 

แนวคดิและทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดคอืชุดเครือ่งมอืทางการตลาดทีอ่งค์กร

ธุรกจินํามาใชใ้นการดําเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ในทีน่ี้เรยีกวา่ 4Ps เป็นการใชเ้ครือ่งมอืเพื่อหาตลาดเป้าหมาย 

(Kotler, 1997, p.98) ประกอบไปดว้ย  



1. ผลติภณัฑ ์(Product) คอื สิง่ทีผู่ข้ายเสนอใหแ้กต่ลาดหรอืผูบ้รโิภค เพื่อสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 

โดยจะเป็นความหลากหลายของตวัผลติภณัฑท์ีส่ามารถจบัตอ้งได ้คุณภาพ ตราสนิคา้ การออกแบบ หรอือยู่ในรปูแบบ

การใหบ้รกิาร การรบัประกนัสนิคา้ เป็นตน้ 

2. ราคา (Price) คอื มลูคา่ในการแลกเปลีย่นซื้อขายผลติภณัฑ ์และเป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคใชพ้จิารณาประกอบการ

ตดัสนิใจซื้อ ดงันัน้การตัง้ราคาจงึควรใหอ้ยู่บนความเหมาะสมกบัตวัผลติภณัฑ ์ธญัญพสัส ์เกตุประดษิฐ์ (2554) ได้

ศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีม่อีธิพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ตของผูห้ญงิในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา่ กลุ่ม

ตวัอย่างใหค้วามสาํคญัดา้นผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบัราคา 

3. การจดัจาํหน่าย (Place) คอื โครงสรา้งของชอ่งทางการจดัจําหน่าย (Channel of Distribution) ทีจ่ะนํา

ผลติภณัฑอ์อกสูต่ลาดเป้าหมาย ทีช่ว่ยในการเคลื่อนยา้ยกระจายตวัผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติไปสูผู่บ้รโิภค ธุรกจิสามารถ

เลอืกสถานทีห่รอืชอ่งทางการจําหน่ายใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายได ้วภิาวรรณ มโนปราโมทย์(2556) ไดศ้กึษาเรือ่ง

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรงุเทพมหานคร ได้

สรปุผลวา่ ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด(4Ps) มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ โดยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมกั

สัง่ซื้อสนิคา้ผ่านชอ่งทางออนไลน์ (Place) เพราะประหยดัเวลาเดนิทางและมคีวามสะดวกกวา่การไปซื้อหน้ารา้น 

4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) คอื การชว่ยในการจดัจําหน่ายผลติภณัฑ ์และเป็นการแจง้ใหผู้บ้รโิภค

ทราบวา่มผีลติภณัฑอ์อกจําหน่ายในตลาด โดยอาศยัเครือ่งมอืต่าง ๆ ไดแ้ก ่การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การ

สง่เสรมิการขาย และการขายโดยใชพ้นกังานขาย บษุกร มโนตรยัรตัน์ (2559) ไดศ้กึษาเรือ่งปัจจยัทีม่อีธิพิลต่อความ

ตัง้ใจซื้อผลติภณัฑ ์Personalized gift ประเภทของใชผ้า่นทางออนไลน์ พบวา่การมชีอ่งทางการจดัจําหน่ายใหผู้บ้รโิภค

ไดเ้ลอืกหลายชอ่งทาง พรอ้มกบัการกจิกรรมสง่เสรมิการขาย เช่น การแจกสว่นลดในเทศกาลต่างๆ สง่ผลต่อความ

ตัง้ใจซื้อผลติภณัฑ ์และในดา้นของผลติภณัฑพ์บวา่กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบั รปูแบบบรรจุภณัฑ ์การออกแบบ

ผลอิอกแบบบรรจุภณัฑใ์หส้วยงาม มคีุณภาพสงู จงึเป็นสิง่สาํคญัของธุรกจิ Handmade 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้นี้คอื ประชากรผูต้ิดตามไลน์@ รา้น Parpo48 จํานวนผูต้ดิตามทัง้สิน้ 1,161 

คน ชว่งเวลาในการศกึษาตัง้แต่เดอืนกนัยายน พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลา 2 เดอืน ซึง่การคํานวณกลุ่มตวัอย่าง ใชก้าร

วเิคราะห์องค์ประกอบรว่มแบบ Conjoint Analysis เพื่อใหท้ราบถงึคณุลกัษณะปละระดบัคุณลกัษณะ ทีลู่กคา้ให้

ความสาํคญัในการซื้อภาพวาดเป็นของขวญั โดยใชแ้นวทางของ Hair et al, (2006). ซึง่ควรพจิารณาจากกลุ่มตวัอย่าง



ทีม่ขีนาดตัง้แต่ 50 ถงึ 200 โดยกล่าววา่ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีม่ากจะสามารถใหค้วามแมน่ยําในการคํานวณมากขึน้

ได ้จากการศกึษาครัง้นี้ และมผีูต้อบแบบสอบถามกลบัไดเ้ป็นจํานวน 282 ตวัอย่าง โดยการใชฟั้งก์ชนั Board cast 

ของแอพพลเิคชนัไลน์@ ในการสรา้งขอ้ความเพื่อสง่แบบสอบถามใหลู้กคา้ 

แบบสอบถามม ี2 สว่น ประกอบดว้ย (1)ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและพฤตกิรรมลูกคา้ในการซื้อ

กรอบรปูหรอืภาพวาดเป็นของขวญั จํานวน 8 ขอ้ โดยเป็นคําถามเพื่อคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างเฉพาะผูท้ีส่นใจการซื้อ

ภาพวาดเป็นของขวญัเท่านัน้ (Screening questionnaire) และคําถามปลายปิด ใหล้กูคา้เลอืกตอบตามความเป็นจรงิ 

โดยจําแนกตามเพศ อายุ อาชพี และรายได ้โดยแจกแจงความถี ่คา่รอ้ยละ (2)ประกอบไปดว้ยขอ้มลูคุณลกัษณะและ

คณุสมบตัขิองการตดัสนิใจซื้อภาพวาดเพื่อเป็นของขวญั ซึง่แสดงในรปูแบบของชดุของคณุลกัษณะ (Concept Card) ที่

ไดม้าจากการคํานวณของโปรแกรมการวเิคราะห์สถติขิอ้มลู (SPSS)  จํานวนทัง้สิน้ 20 Concept Card แบง่เป็นจํานวน 

16 Plan cards และ 4 Holdout cards โดยกําหนดระดบัคะแนนดงันี้ 1 คะแนนหมายถงึ “ไมซ่ื้อสนิคา้แน่นอน” คะแนน

เพิม่ขึน้ตามระดบัความตอ้งการซื้อสนิคา้จากน้อยไปมาก จนถงึ 10 คะแนน หมายถงึ “จะซื้อสนิคา้แน่นอน” 

การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้นี้ คอื การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อทาํการกําหนดคณุลกัษณะ (Attribute) 

และระดบัของคณุสมบตั ิ(Levels) โดยการสุม่ถามลูกคา้ทีเ่คยสัง่ซื้อภาพวาดจากแอพพลเิคชัน่ไลน์@ของรา้นParpo48 

จํานวน 12 คน เพื่อหาขอ้มลูของคุณลกัษณะและระดบัของคุณสมบตัทิีลู่กคา้ให้ความสาํคญัมากทีส่ดุ โดยทางรา้นไดท้ํา

การกําหนดหวัขอ้คุณลกัษณะทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑภ์าพวาดของรา้นParpo48ใหก้บัลูกคา้ จงึไดข้อ้สรุปของคณุลกัษณะ 

(Attribute) และระดบัของคณุสมบตั ิ(Levels) ดงันี้ 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอ้ยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจากแบบสอบถามของลูกคา้ 

ลําดบั คุณลกัษณะ(Attribute) ระดบัของคุณลกัษณะ (Levels) 

1 ราคา 450 บาท,  

550 บาท,  

950 บาท  

และ1,250 บาท 

2 บรรจุภณัฑ ์ มกีล่องพรอ้มผกูโบว ์

และไม่มกีล่อง 

3 โปรโมชัน่ ไม่มโีปรโมชัน่,  

ส่งฟร,ี  

ส่วนลด5%  

และของแถม 



ตาราง 1 (ต่อ) แสดงจํานวนและรอ้ยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจากแบบสอบถามของลูกคา้ 

4 กรอบรูป กรอบ+อดัภาพ,  

กรอบ+เมา้ส+์อดัภาพ, 

กรอบ+ปักภาพ, 

และกรอบ+เมา้ส+์ปักภาพ 

การทดสอบเครื่องมอืทีใ่ชท้ําการวจิยัมขี ัน้ตอนในการสรา้ง ดงัต่อไปนี้ (1) การ Pretest โดยการสมัภาษณ์ขอ้

สงสยัในการทําตอบแบบสอบถามชดุคณุลกัษณะกบัลูกคา้เป็นจํานวน 12 คน เกีย่วกบัหวัขอ้คณุลกัษณะทีลู่กคา้ให้

ความสาํคญัในการซื้อภาพวาดเป็นของขวญัพบว่า ลูกคา้ไมไ่ดใ้หค้วามสนใจกบัคณุลกัษณะดา้นสกีรอบรปู และ

คณุลกัษณะดา้นลายเสน้ของภาพ จงึไดม้กีารแกไ้ขชดุคุณลกัษณะในแบบสอบถามอกีคร ัง้ เพือ่ใหเ้หลอืเพยีงหวัขอ้

คณุลกัษณะทีลู่กคา้ใหค้วามสําคญัทีแ่ทจ้รงิ (2) การ Pilot โดยการทดลองสุม่ทกัลูกคา้ทางแอพพลเิคชัน่ไลน์@ รา้น

Parpo48 เพื่อแจกแบบสอบถามจรงิจํานวน 25 คน พบวา่ลูกคา้สามารถตอบแบบสอบถามได ้เนื่องจากการคาํนวณ

จํานวนกลุ่มชุดกลุ่มคุณลกัษณะมไีม่มากเกนิไป จงึนําแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปทําการเกบ็ขอ้มลูจรงิ  

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัคร ัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยทําการสรา้งขอ้ความเพื่อแจก 

Link แบบสอบถาม ซึง่เป็นฟังกช์ ัน่ประกาศ (Broadcast)ในแอพพลเิคชนัไลน์@  ซึง่มผีูต้อบแบบสอบถามกลบัเป็น

จํานวน 282 ชุด เมือ่ตรวจสอบแบบสอบถามแลว้พบว่า มผีูต้อบแบบสอบถามไมส่นใจการซื้อภาพวาดเป็นของขวญั นบั

ไดเ้ป็นจํานวน 11 คน และ มแีบบสอบถามทีไ่มส่ามารถนํามาคํานวณค่าได ้จํานวน 15 ชุดแบบสอบถาม ดงันัน้จงึเหลอื

จํานวนแบบสอบถามทีส่ามารถใชใ่นการคํานวณไดท้ัง้หมดเป็นจํานวน 266 ชดุแบบสอบถาม 

ผลการวิจยั 

ตอนที1่ การวเิคราะห์ขอ้มลูสว่นบุคคลและพฤตกิรรมในการซื้อภาพวาเป็นของขวญัของลูกคา้รา้นParpo48 ที่

ทําการตอบแบบสอบถามออนไลน์ จํานวน 282 คน จําแนกตามเพศ อายุ อาชพี รายได ้ซึง่มรีายละเอยีดดงัตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอ้ยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจากแบบสอบถามของลูกคา้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) รอ้ยละ 

เพศ      

1. ชาย  60 21.28 

2. หญงิ 222 78.72 

รวม 282 100 

 



ตาราง 2 (ต่อ) แสดงจํานวนและรอ้ยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจากแบบสอบถามของลูกคา้ 

อาย ุ     

1. ต่ํากว่า 18 ปี 29 10.28 

2. 18-24 ปี 108 38.3 

3. 25-34 ปี 106 37.59 

4. 35-44 ปี 33 11.7 

5. 45-60 ปี 6 2.13 

รวม 282 100 

ตําแหน่งงาน      

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 95 33.69 

2. พนกังานบรษิทั 91 32.27 

3. ขา้ราชการ 23 8.16 

4. พนกังานรฐัวสิาหกจิ 25 8.87 

5. ธุรกจิส่วนตวั 40 14.18 

6. ว่างงาน และ อื่นๆ 8 2.84 

                    รวม 282 100 

เงนิเดอืน      

1. ต่ํากว่า 10,000 บาท 78 27.66 

2. 10,001-15,000 บาท 58 20.57 

3. 15,001-20,000 บาท 80 28.37 

4. 20,001-30,000 บาท 50 17.73 

5. 30,001-50,000 บาท 14 4.96 

6. มากกว่า 50,000 บาท 2 0.71 

                    รวม 282 100 

เทศกาลที่มกัใหภ้าพวาดเป็นของขวญั     

1. วนัปีใหม่ 41 14.54 

2. วนัวาเลนไทน์ 28 9.93 

3. วนัเกดิ 86 30.5 

4. วนัครบรอบ 62 21.99 

5. วนัรบัปรญิญา 59 20.92 

6. อื่นๆ 6 2.13 

                    รวม 282 100 



ตาราง 2 (ต่อ) แสดงจํานวนและรอ้ยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจากแบบสอบถามของลูกคา้ 

งบประมาณในการซือ้ของขวญั     

ไม่เกนิ 300 บาท 60 21.28 

301-500 บาท 93 32.98 

501-700 บาท 76 26.95 

701-1,000 บาท 42 14.89 

มากกว่า 1,000 11 3.9 

รวม 282 100 

พบวา่ลูกคา้รา้นParpo48 ทีต่อบแบบสอบถามกลบัในครัง้นี้ มจีํานวนทัง้สิน้ 282 คน โดยสว่นมากเป็นผูห้ญงิ

คดิเป็น 78.72% อยู่ในชว่งอายุ 18-24 ปีคดิเป็น38.30% และอาชพีทีม่คีนเลอืกมากทีสุ่ด คอืนกัเรยีน/นกัศกึษาคดิเป็น 

33.69% โดยเงนิเดอืนอยู่ในชว่ง 15,001-20,000 บาทคดิเป็น 28.37%  เทศกาลทีลู่กคา้ผูต้อบแบบสอบถามมกัให้

ภาพวาดเป็นของขวญัมากทีสุ่ดพบว่าเป็นวนัเกดิคดิเป็น 30.50% และงบประมาณในการซื้อของขวญัทีม่ลีูกคา้เลอืกมาก

ทีส่ดุอยู่ในชว่ง 301-500 บาทคดิเป็น 32.98% ดงัตารางที ่2 

ตอนที ่2 การวเิคราะห์การตดัสนิใจซื้อภาพวาดเพื่อเป็นของขวญัผา่นทางออนไลน์ ซึง่เป็นการวเิคราะห์ขอ้มลู

ทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ จํานวน 282 ชดุ และทําการแปรผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรม SPSS คาํสัง่ 

Conjoint Analysis โดยไดผ้ลลพัธ์ (Output Data) ดงัตารางที ่3 

ตาราง 3 วเิคราะหแ์บบจําลองความชอบต่อคุณลกัษณะ 

คุณลกัษณะ 

(Attributes) 

ระดบัคณุลกัษณะ 

(Levels of Attributes) 

ระดบัความพงึพอใจ 

(Utility) 

ค่าความคลาดเคลือ่น 

(Standard Error) 

ราคา 450 บาท 1.132 .076 

550 บาท .699 .076 

950 บาท -.647 .076 

1,250 บาท -1.184 .076 

กรอบรูป กรอบ+อดัภาพ -.269 .076 

กรอบ+เมา้ท+์อดัภาพ .473 .076 

กรอบ+ปักภาพ -.467 .076 

กรอบ+เมา้ท+์ปักภาพ .263 .076 

บรรจุภณัฑ ์ มกีล่อง -.782 .044 

ไม่มกีล่อง .782 .044 



ตาราง 3 วเิคราะหแ์บบจําลองความชอบต่อคุณลกัษณะ 

โปรโมชัน่ ไม่มโีปรโมชัน่ -.680 .076 

ส่งฟร ี .236 .076 

ส่วนลด 5% .090 .076 

ของแถม .354 .076 

ค่าคงที่ 5.099 .044 

เมือ่นําค่าสมัประสทิธิข์องคณุลกัษณะในแต่ละระดบั แทนค่าลงในสมการอรรถประโยชน์รวม จะแทนคา่สมการ

ไดด้งันี้  Y = 5.099 + 1.132A1 + 0.699A2 - 0.647A3 - 1.184A4 - 0.269B1 + 0.473B2 - 0.467C1  

+ 0.263C2 - 0.782C3 + 0.782C4 - 0.680D1 + 0.236D2 + 0.090D3 + 0.354D4 

และคณุลกัษณะทีลู่กคา้เลอืกมากทีส่ดุสามารถแทนคา่สมัประสทิธิไ์ดส้มการดงันี้  

Y = 5.099 + 1.132A + 0.473B + 0.782C+ 0.354D 

ผลการวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจของแต่ละคณุลกัษณะในการตดัสนิใจซื้อภาพวาดเป็นของขวญัของกลุม่

ลกูคา้ผูต้ดิตามแอพพลเิคชนัไลน์@ จํานวน 282 คน โดยระดบัความพงึพอใจทีม่ทีศิทางสอดคลอ้งกบัความสมัพนัธ์ของ

คา่ความชอบ กล่าวคอื ระดบัของคุณลกัษณะทีก่ลุ่มลูกคา้ชอบค่าทีไ่ดจ้ะมเีครือ่งหมายเป็นบวกและถา้ไมส่อดคลอ้งกนั

คา่ทีไ่ดจ้ะมเีครือ่งหมายเป็นลบ โดยสามารถสรุปผลจากการวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจของแต่ละคณุลกัษณะและ

ระดบัคุณลกัษณะไดด้งันี้ 

ระดบัความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะดา้นราคา พบวา่กลุ่มลูกคา้มคีวามชอบต่อคุณลกัษณะดา้นราคาทีร่ะดบั

ราคา 450 บาทมากทีส่ดุ โดยระดบัความพงึพอใจของลูกคา้จะเพิ่มขึน้เท่ากบั 1.132 หน่วย ตามมาดว้ยระดบัราคา 550 

บาท โดยระดบัความพงึพอใจของลูกคา้จะเพิม่ขึน้เท่ากบั .699 หน่วย และระดบัราคา 950 บาท โดยระดบัความพงึ

พอใจของจะลดลงเท่ากบั -.647 หน่วย และมรีะดบัความพงึพอใจของลูกคา้ทีร่าคา 1,250 บาทน้อยทีส่ดุ โดยระดบั

ความพงึพอใจจะลดลงเท่ากบั -1.184 หน่วยตามลําดบั 

ระดบัความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะดา้นกรอบรปู พบวา่กลุ่มลูกคา้มคีวามชอบต่อคุณลกัษณะกรอบรปู+เมา้ท์+

อดัภาพมากทีสุ่ดโดยระดบัความพงึพอใจของลูกคา้จะเพิม่ขึน้เท่ากบั .473 หน่วย ตามมาดว้ยคุณลกัษณะกรอบรปู+

เมา้ท+์ปักภาพโดยระดบัความพงึพอใจของลูกคา้จะเพิม่ขึน้เท่ากบั .263 หน่วย และคณุลกัษณะกรอบรปู+อดัภาพโดย

ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้จะลดลงเท่ากบั -.269 หน่วย และมรีะดบัความพงึพอใจคณุลกัษณะกรอบรูป+ปักภาพ

น้อยทีส่ดุ โดยระดบัความพงึพอใจของลูกคา้จะลดลงเท่ากบั -.467 หน่วยตามลําดบั 



ระดบัความพงึพอใจต่อคณุลกัษณะดา้นกล่องบรรจุภณัฑ ์พบวา่กลุ่มลูกคา้มคีวามชอบต่อคุณลกัษณะมกีล่อง

มากกวา่แบบไมม่กีล่องอย่างมนียัสาํคญั โดยระดบัความพงึพอใจของลูกคา้จะเพิม่ขึน้เท่ากบั .782 หน่วย เมือ่มกีล่อง 

และระดบัความพงึพอใจของลูกคา้จะลดลงเท่ากบั -.782 หน่วย เมือ่ไมม่กีล่อง 

ระดบัความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะดา้นโปรโมชัน่ พบวา่ลูกคา้มคีวามชอบต่อคุณลกัษณะของแถมมากทีส่ดุ

โดยระดบัความพงึพอใจของลูกคา้จะเพิม่ขึน้เท่ากบั .354 หน่วย ตามมาดว้ยคุณลกัษณะสง่ฟรโีดยระดบัความพงึพอใจ

ของลูกคา้จะเพิม่ขึน้เท่ากบั  .236 หน่วย และคณุลกัษณะสว่นลด5%โดยระดบัความพงึพอใจของลูกคา้จะลดลงเทา่กบั 

.090 หน่วย และมรีะดบัความพงึพอใจคณุลกัษณะไมม่โีปรโมชัน่น้อยทีส่ดุโดยมรีะดบัความพงึพอใจของลูกคา้ลดลง

เท่ากบั -.680 หน่วย   

ตารางที่ 4  แสดงรอ้ยละของคุณลกัษณะที่ลูกคา้ใหค้วามสําคญัจากการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ 

คุณลกัษณะ (Attributes) รอ้ยละความสําคญั 

ราคา 36.548 

กรอบรูป 23.902 

บรรจุภณัฑ ์ 16.435 

โปรโมชัน่ 23.116 

ผลการวเิคราะห์คา่ความสําคญัของคณุลกัษณะในการตดัสนิใจซื้อภาพวาดเป็นของขวญัของกลุ่มลูกคา้

ผูต้ดิตามแอพพลเิคชนัไลน์@ จํานวน 282 คน โดยพจิารณาคา่ความสําคญัของคุณลกัษณะ ดงัตารางที ่4 พบวา่ 

คณุลกัษณะทีก่ลุ่มลูกคา้ให้คา่ความสาํคญัมากทีส่ดุ คอื ดา้นราคา ดว้ยคา่ความสาํคญัคดิเป็นรอ้ยละ 36.548 เมือ่เทยีบ

กบัคุณลกัษณะอื่นรองลงมา คอื ดา้นกรอบรูปดว้ยคา่ความสําคญัคดิเป็นรอ้ยละ 23.902 ดา้นโปรโมชัน่ดว้ยคา่

ความสาํคญัคดิเป็นรอ้ยละ 23.116 และดา้นบรรจุภณัฑ์ดว้ยค่าความสําคญัคดิเป็นรอ้ยละ16.435 ตามลําดบั 

อภิปรายผล 

1. การวจิยัคร ัง้นี้ทําใหท้ราบถงึ ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของการซื้อภาพวาดเพื่อเป็นของขวญั คอื เพศหญงิ 

ในชว่งอายุ 18-24 ปี และเป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา เนื่องจากมเีพศหญงิมคีวามละเอยีดอ่อนในการใหค้วามสาํคญักบัวนั

สาํคญัต่างๆ ซึง่ทําใหส้ามารถทําการโฆษณาตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละชว่งเทศกาลได ้

2. จากการวจิยัพบวา่กลุ่มลูกคา้ใหค้วามสําคญักบัคุณลกัษณะดา้นราคามากทีส่ดุ โดยระดบัคุณลกัษณะที่

ลูกคา้ชอบมากทีส่ดุคอืราคา 450 บาท ลําดบัต่อมาใหค้วามสําคญักบัคุณลกัษณะดา้นกรอบรปูโดยระดบัคุณลกัษณะที่



ลกูคา้ชอบมากทีส่ดุคอื กรอบ+เมา้ท+์อดัภาพ ลําดบัต่อมาใหค้วามสาํคญักบัคุณลกัษณะดา้นโปรโมชัน่โดยระดบั

คณุลกัษณะทีลู่กคา้ชอบมากทีส่ดุคอืของแถมและลําดบัสดุท้ายลูกคา้ใหค้วามสาํคญักบัคุณลกัษณะดา้นบรรจุภณัฑ ์โดย

ระดบัคุณลกัษณะทีลู่กคา้ชอบมากทีส่ดุคอืไมม่กีลอ่ง 

ข้อเสนอแนะ  

ในการวจิยัคร ัง้นี้ ซึง่เมือ่ทําการวเิคราะห์ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะซื้อภาพวาดเป็นของขวญั จงึควรเน้นที่

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นเพศหญงิ ในชว่งอายุ 18-24 ปี ทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษามากทีส่ดุ รูปแบบสือ่ในการทาํโฆษณาควร

ออกมาทนัสมยัเหมาะสาํหรบัผูห้ญงิ โดยทางรา้นควรใหค้วามสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามากทีส่ดุ ไม่

ควรมกีารขึน้ราคาหรอืปรบัราคาผลติภณัฑบ์อ่ย และใหค้วามสาํคญัดา้นโปรโมชัน่ โดยเน้นในเรือ่งการแจกของแถม

เนื่องจากลูกคา้ชอบมากทีส่ดุ อาจมกีารจดัของแถมตามชว่งเทศกาลเพื่อใหก้ระตุน้การจดัสนิใจซื้อของลกูคา้สนใจ 
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