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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา จากผูจําหนายตุกตาผา ท่ีเปนสมาชิก

ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เพ่ือนําผลการวิจัยมากําหนดทิศทางในการปรับปรุงและพัฒนา

ธุรกิจ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษามีจํานวน 400 คน เลือกเก็บขอมูลเฉพาะผูบริโภคท่ีซ้ือ สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหทางสถิติ t-Test  

One-way ANOVA และ Chi-square โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.8 มี

รายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือน มากกวา 30,001 บาท คิดเปนรอยละ 31.1 มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรี คิดเปนรอยละ 52.5 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 52.5 โดยปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผล

ตอการเลือกซื้อไดแก อาชีพ รายได และ สถานภาพสมรส ปจจัยดานสวนประสมการตลาดท่ี

สงผลตอการเลือกซ้ือ ที่อยูในระดับมากท่ีสุด มี 5 ปจจัย ไดแก หนึ่ง ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยผู

จําหนายตองพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ ทันสมัย และนําสินคาลิขสิทธิ์จากตางประเทศที่เปนท่ี

นิยมมาจําหนาย สอง ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ทําเลของรานคาตองสะดวกตอการ

เดินทาง มีการจัดวางสินคาในรานอยางเปนหมวดหมู และเพียงพอตอความตองการตลอดเวลา 

สาม ปจจัยดานพนักงาน พนักงานตองมีบุคลิกภาพดี มีความรูในสินคาและบริการของตนเอง 

และเอาใจใสในการบริการ ส่ี ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ประกอบดวยการมีปายหนารานท่ี

โดดเดน  การตกแตงหนาร านที ่ดึงด ูดใจ  ที่จอดรถกวางขวางและเพียงพอ  หา  ปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ การบริการมีความรวดเร็วใน การจัดหาสินคาท่ีตองการ การแกปญหาให

ลูกคา การหาสินคาทดแทนและพนักงานท่ีใหบริการอยางเพียงพอกับจํานวนลูกคา  

 ผูบริโภคนิยมซื้อเพื่อนําไปเปนของขวัญ/ของฝาก คิดเปนรอยละ 42.41 และเลือกซ้ือ

สินคาท่ีมีตราลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ คิดเปนรอยละ 38.1  
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 This research aims to explore the influence of marketing mix factors and 
demographic factors on the product buying behaviors of the consumers. The findings will 
benefit the management and point directions for business improvement. This research utilizes 
a sample of 400 consumers and describes sample’s means, percentages, and distributions. 
The research, also, uses statistical methods such as t-Test, One-way ANOVA and Chi-square 
to carry out quantitative analysis, setting the significance level at 0.05. 
 Research findings are as follows: for statistical description of the sample, female 
accounts for 68.8 percent, 31.1 percent have an average monthly household income of over 
30,001 baht. 52.5 percent. have bachelor’s degrees. 52.5 percent are single. Demographic 
factors that impact the purchasing outcome are occupation, income, as well as marital status. 
In terms of marketing mix, there are five most important factors affecting the purchasing 
decision. The first one is the product. The producer must develop quality merchandise that is 
also modern for the consumers. The seller must bring foreign copyrighted products, that are 
popular, to sell. The second factor is distribution channel. The location of the shop must be 
convenient to travel to. The merchandise in the store must be organized by categories. The 
quantities of merchandise must be sufficient for consumer’s demand at all times. The third is 
personnel factor. Employees must have good personalities as well as be knowledgeable on 
the products and services that they provide. They must be attentive with a service mind. The 
fourth is the environmental factor. This includes attention-grabbing sign in front of the store, 
window dressing that appeals to the public, as well as ample parking spaces for customers. 
The fifth factor is service. Service must be prompt and efficient. The ability to quickly find what 
the customer wants, suggesting solutions to customer’s problems, suggesting substitute 
products, as well as having sufficient staff are vital.   
 Two interesting findings about consumer behaviors are that 42.41 percent are 
buying the item as gifts and 38.1 percent are only buying foreign brand name products. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหากกกกกก 

จากสภาวะการเปล่ียนแปลงของทุนนิยมยุคใหม ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับความ

เส่ียงสําคัญหลายดาน เชน ปญหาเศรษฐกิจโลก หรือปญหาท่ีจะเกิดจากการเขารวมกลุมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซ่ึงจะกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ การเคล่ือนยายของแรงงาน การรุกตลาดจากสินคาตางประเทศท่ีมีตนทุนต่ํา นโยบายกีด

กันสินคาตางๆ ซ่ึงเปนขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศหรือจุดออนภายในประเทศที่จําเปนตองแกไข 

ดังนั้นประเทศไทยตองเตรียมความพรอมและจัดการความเส่ียงตางๆ เพ่ือใหกระบวนการปรับ

โครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ ยั่งยืนและมีความตอเนื่อง ผลการพัฒนาท่ีผานมา 

ทุกภาคสวนไดนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ ประกอบ

กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยท่ีหลากหลายและเขมแข็ง ทําใหประเทศไทยมีภูมิคุมกัน

และความพรอมในการเผชิญกับการเปล่ียนแปลง อยางไรก็ตาม ความเส่ียงท่ีประเทศไทยตองเผชิญ

มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากข้ึนและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ประเทศไทยจําเปนตองเสริมสราง

จุดแข็งหรือภูมิคุมกันท่ีมีอยูในภาคการผลิตและบริการ รวมท้ังพัฒนาภูมิคุมกันใหมเพ่ือรองรับ

ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น และใชโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศไดอยาง

เหมาะสมและรูเทาทัน 

จากสภาวะดังกลาว สมาคมของขวัญของชํารวยไทยและของตกแตงบาน คาดวา สินคา

ประเภทของขวัญภายในประเทศ อาจจะขยายตัวไมมากนัก เพียง 1-2 เปอรเซ็นต เทานั้น แมการผลิต

ในปนี้จะกลับเขาสูภาวะปกติจากปญหาน้ําทวมปท่ีแลว แตเนื่องจากกําลังซ้ือของประชาชนคอนขาง

จํากัด มีการระมัดระวังการจับจายใชสอยมากขึ้น เนื่องจากมีการใชจายตามโครงการประชานิยม

ตางๆ เชน ซ้ือบานหลังแรก ซ้ือรถคันแรก จึงจําเปนตองกันเงินบางสวนเพ่ือใชในการผอนชําระคา

งวด ประกอบกับราคาสินคาประเภทของขวัญ ภาพรวมราคาของขวัญปนี้ราคาสูงกวาปท่ีแลวตามคา

วัตถุดิบ และคาแรงท่ีแพงขึ้น (ศิริชัย  เลิศศิริมิตร, 2555) 

อําเภอโพธารามและอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  เปนแหลงท่ีมีการผลิตตุกตาผามาก

ท่ีสุดในประเทศ  ตุกตาผาเปน 1 ใน 5 ผลิตภัณฑเดนของจังหวัดซ่ึงไดแก ผาจกคูบัว นมหนองโพ  

โองมังกร ปลาสวยงาม และ ตุกตาผา (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, 2547) ตุกตาผาราชบุรี

มีการผลิตมาตั้งแตประมาณป พ.ศ. 2525 ในป พ.ศ. 2540ไดรวมกลุมระหวางผูคาและผูผลิตตุกตา  
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ใชช่ือกลุมวา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี นับวาเปน กลุมธุรกิจชุมชนท่ีประสบความสําเร็จสามารถ

ขยายผลตอการเพ่ิมสมาชิก เงินทุน การผลิต การจําหนาย และ รายไดของสมาชิก ซ่ึงสามารถรองรับ

การวางงานไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางย่ิง กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เปนกลุมหนึ่งท่ีมีการ

เจริญเติบโตเปนลําดับอยางตอเนื่อง ปจจุบันกลุมมีสมาชิก 1,300 คน (ชาติชาย  ขณะฤกษ, 2556) ซ่ึง

นับวามีการขยายตัวของกลุมอยางกวางขวาง นอกจากนั้นกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  เปนธุรกิจ

ชุมชนท่ีสามารถจะผลักดันใหเปนทุนทางสังคม  ท่ีจะนํามาสูการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได 

และเปนศูนยกลางการเรียนรู สงผลใหผลิตภัณฑตุกตาท่ีผลิตออกมา เปนท่ียอมรับและเปนท่ีนิยม

ของบุคคลท่ัวไป และสามารถจัดจําหนายไดอยางแพรหลาย ตุกตาจากกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

มีการวางจําหนายตามหางสรรพสินคา รวมท้ังรานคาปลีก คาสงตางๆ และสงเปนสินคาสงออก

ตางประเทศ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) รวมกับสํานักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดราชบุรี จัดอบรมใหความรู และจัดทํามาตรฐานอุตสาหกรรมของเลน มอก.685-2540 เพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพใหมีขีดความสามารถในการแขงขันใหกับหัตถกรรมตุกตาราชบุรี การพัฒนา

ผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐาน สามารถสงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑใหเพ่ิมมากขึ้น 

นอกเหนือจากดานคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ยังมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ 

อาทิเชน ปจจัยดานประชากรศาสตร และปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูประกอบการผลิตและจัดจําหนายตุกตาผา ราย

หนึ่งในกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี มีความตั้งใจท่ีจะศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี โดยใหทราบวาปจจัยใด

ท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการเลือกซ้ือของผูบริโภค โดยใชทฤษฏีสวนผสมทางการตลาด (7P’s) และ

พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค เปนแนวทางในการหาคําตอบของการวิจัย เพ่ือกําหนดทิศทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของ ผูจัดจําหนายตุกตาของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหมีความ

เหมาะสม สามารถยอมรับกับการเปล่ียนแปลงไดกับทุกสถานการณในปจจุบันและอนาคต  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา จากผูจัด

จําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

2.2 ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา จากผู

จัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผูจัดจําหนายตุกตาผา ท่ีมีผลตอการ

ซ้ือของผูบริโภค กรณีศึกษา : กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาจากผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี โดยศึกษาประวัติ

ความเปนมา รูปแบบกลยุทธการประกอบการ รวมถึงปญหา อุปสรรคจากการประกอบการ แนว

ทางการแกไข และพัฒนาอยางย่ังยืน ของ กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี และอาศัยขอมูลดานสวน

ประสมทางการตลาด (7P’s) เปนปจจัยบงช้ีถึงความสําคัญดานการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือสินคาและบริการ จาก กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี      

3.2 ขอบเขตดานพ้ืนที่ พ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษาคือ รานจัดจําหนายตุกตา ท่ีเปนสมาชิก

กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ในตําบลบานเลือก ตําบลบานฆอง และตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม 

และ ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จํานวนท้ังส้ิน 17 ราน  

3.3 ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาการศึกษาวิจัย ตั้งแตเดือนเดือนมกราคม – ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 รวมระยะเวลา 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

               

                         คัวแปรอิสระ                                                                               ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปจจัยดานประชากรศาสตร  
- เพศ (X1 : Nominal) 
- อายุ (X2 : Interval) 
- อาชีพ (X3 : Ordinal) 
- รายได (X4 : Ordinal) 
- ระดับการศึกษา (X5 : Ordinal) 
- สถานภาพสมรส (X6 : Ordinal) 
 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

- ดานผลิตภัณฑ (X7 : Interval) 
- ดานราคา (X8 : Interval) 
- ดานชองทางการจัดจําหนาย (X9 : 

Interval) 
- ดานการสงเสริมการตลาด (X10 : 

Interval) 
- ดานพนกังาน (X11 : Interval) 
- ดานลักษณะทางกายภาพ (X12 : 

Interval) 
- ดานกระบวนการใหบริการ (X13 : 

Interval) 

พฤติกรรมการซ้ือ 

- สถานท่ีซ้ือ (Y1 : Ordinal) 

- ความถ่ีในการซ้ือ (Y2 : Ordinal) 

- ปริมาณในการซ้ือเปนจํานวนเงินตอ
ครั้ง (Y3 : Ordinal) 

- โอกาสในการซ้ือ (Y4 : Ordinal) 

- ชนิดของผลิตภณัฑท่ีซ้ือ (Y5 : 

Ordinal) 

- ตราสินคาท่ีซ้ือ (Y6 : Ordinal) 



 

 

5

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

5.1 ทราบปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา จากผูจัด

จําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

5.2 ทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา จากผู

จัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  

5.3 นําผลในการวิจัยเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา สวนประสมทาง

การตลาด ใหตรงกับความตองการของผูบริโภค เพ่ือใหเกิดการซ้ือสินคา จากผูจัดจําหนายตุกตาผา 

กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

 

6. นิยามศัพทเฉพาะ 

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทปฏิบัติการเพ่ือใหเขาใจตรงกัน 

ดังตอไปนี้ 

กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี หมายถึง ผูจัดจาํหนายตุกตาผาท่ีเปนสมาชิกกลุมหัตถกรรม

ตุกตาราชบุรี 

ผูคาปลีก คือผูขายสินคา/บริการใหกับผูบริโภคคนสุดทาย (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 39) 

รานคาปลีก คือรานท่ีขายสินคาใหกับผูบริโภคคนสุดทาย ลักษณะของการคาปลีก

โดยท่ัวไปมักจะเปดโอกาสใหคนท่ัวไปเขาไปประกอบการไดงาย (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 39) 

ผลิตภณัฑ หมายถึง ส่ิงท่ีธุรกิจเสนอขายใหแกผูบริโภคเพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือ

ความตองการของผูบริโภค เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ส่ิงเหลานี้อาจมีตัวตนท่ีเรียกวาสินคา 

และไมมีตัวตนท่ีเรียกวาบริการ ธุรกิจตองทราบใหไดกอนวาความตองการดานผลิตภัณฑท่ีแทจริง

ของลูกคามีองคประกอบอยางไร (ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ, 2543: 40) 

ราคา  หมายถึง  มูลคาของผลิตภัณฑในส่ิงท่ีตองจายสําหรับการไดมาซ่ึงบางส่ิง ซ่ึงเปน

ราคา ของสินคาในรายการผลิตภัณฑรวมตนทุนสวนลด สวนยอมให ระยะเวลาการชําระเงินและ

ระยะเวลาการใหสินเช่ือและอ่ืนๆ (มยุรี คาน, 2552: 7 ) 

ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและ

กิจกรรม ใชเพ่ือเคล่ือนยายผลิตภัณฑและการบริการจากองคการไปยังตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยใน

การกระจายตัวสินคา ประกอบดวยการขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  (ยุพา

พร  อังกุรวานิช, 2553: 38) 

การสงเสริมการตลาด หมายถึง การติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ 

เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย (Personal 
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Selling) และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Non-personal Selling) เครื่องมือในการติดตอส่ือสารมี

หลายประการซ่ึงทางบริษัทอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือแบบประสมประสานกัน 

(Integrated Marketing Communication = IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ 

คูแขงขันโดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได (ศุภิกา  สุภารัตน, 2550: 11) 

พนักงาน หมายถึง ผูท่ีไดรับการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพ่ือใหสามารถสราง

ความพึงพอใจใหกับผูบริโภค ไดแตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี

ตอการตอบสนองผูบริโภค มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสราง

คานิยมใหกับองคกร (พิชญสินี  พิริยาธนาสิน, 2552: 26) 

ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะของอาคาร ทําเลท่ีตั้ง การตกแตงภายใน อุปกรณ 

สมาชิกสัญลักษณ วัสดุทางการพิมพ และบริการอ่ืนๆ ขององคกรท่ีจับตองไดและปรากฏในสายตา

ของผูบริโภค  ส่ิงตางๆ เหลานี้จะมีผลตอความประทับใจของผูบริโภคในดานบริการท่ีมี

องคประกอบท่ีจับตองไดนอยนั้น เชน การประกันภัย การโฆษณา มักจะมีการสรางสัญลักษณท่ีมี

ความหมายเพื่อแทนบริการนั้นๆ  (ตฤณ พริ้งประเสริฐ, 2553: 45) 

กระบวนการใหบริการ หมายถึง การอาศัยกระบวนการบางอยางเพ่ือจัดสงบริการใหกับ

ผูบริโภคไดอยางรวดเร็วและประทับใจ ประกอบดวย ความรวดเร็วในการใหบริการ การตอบรับ

จากพนักงานในการแกไขปญหาเม่ือเกิดขอผิดพลาดเปนตน ท้ังหมดจะสงผลตอความรูสึกนึกคิด

ของผูบริโภคท่ีมาใชบริการท้ังส้ิน กระบวนการบริการจึงถูกยอมรับวามีความสําคัญตอธุรกิจบริการ

สามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูบริโภค (วัชรี  อัศวโสภณ, 2552: 15) 

ตราสินคาที่ผลิตจากรานคาที่ซ้ือ คือ สินคาท่ีทางรานคาท่ีจัดจําหนายเปนผูผลิตเอง หรือ

รานคาอ่ืนๆ ในกลุม ผลิตแลวสงมาจําหนายยังรานคาอ่ืนๆ ในกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี (ชาติชาย  

ขณะฤกษ, 2556) 

สินคาไมระบุตราสินคา คือ สินคาท่ีมาจากกลุมผูผลิตรายยอยในพ้ืนท่ี เชนกลุมแมบาน 

หรืองานประดิษฐของกลุมนักเรียนในพ้ืนท่ี สินคาชนิดนี้เปนสินคาจําพวกพวงกุญแจ ชอดอกไม  

เบาะรองนั่ง ผาเช็ดมือ พรมเช็ดเทา เปนตน (ชาติชาย  ขณะฤกษ, 2556) 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผูจําหนายตุกตาผา ท่ีมีผลตอการ

ซ้ือของผูบริโภค กรณีศึกษา : กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการศึกษาดังนี้ 

1 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบรโิภค    

2 ทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือ      

3 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด    

4 ทฤษฎีแรงจูงใจ     

5 ทฤษฎีความพึงพอใจ     

6 การคาปลีกและการคาสง 

7 ทฤษฎีและหลักพ้ืนฐานของธุรกจิตุกตา    

8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ     

  

1. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

 1.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) ไดมีผูใหนิยาม

ความหมายของพฤติกรรม ดังนี้ 

  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําที่เกี ่ยวของกับ การตัดสินใจเลือก 

(Select) การซ้ือ (Purchase) การใช (Use) และการกําจัดสวนที่เหลือ (Dispose) ของสินคาหรือ

บริการตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการและความปรารถนาของตน (Solomon, 2009, อางถึง

ใน ชูชัย  สมิทธิไกร, 2553: 6) 

  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การใชการกระทํา อาการหรือการแสดงอากัปกิริยา

อาการใดๆ ท่ีบุคคลแสดงออกทางรางกาย อารมณ ความคิด ความรูสึก การใชสอยส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เพ่ือ

ตอบสนองส่ิงเราตามความตองการของตน พฤติกรรมเกิดไดท้ังภายในและภายนอกรางกาย บุคคล

อ่ืนสามารถสังเกตเห็นไดและใชเครื่องมือทดสอบได (ธีรพงศ  พงศฑีฆายุ, 2554: 7) 
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 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงกระบวนการในการจัดหาใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑหรือ

บริการ การบริโภคผลิตภัณฑหรือบริการ และรวมถึงพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากการใช

ผลิตภัณฑหรือบริการดังกลาว (ภาวิณี  กาญจนาภา, 2554 : 87) 

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของแตละบุคคล ในการคน 

การเลือกซ้ือ การใช การประเมินผล หรือจัดการกับสินคาและบริการ ซ่ึงผูบริโภคคาดวาสามารถ

ตอบสนองความตองการของตนได (Schiffman and Kanuk, 1994, อางถึงใน บุรินทร  ต.ศรีวงษ, 

2551: 64)  

 สรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค คือการตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช และการ

กําจัดสวนที่เหลือ ของสินคาหรือบริการตางๆ ของคนหรือกลุมคน ซ่ึงคาดหวังใหบรรลุความ

ตองการเพ่ือตอบสนองส่ิงเรา ขึ้นอยูกับบทบาทในการเปนผูใช ผูจาย และผูซ้ือ โดยพฤติกรรม

ผูบริโภคสามารถสังเกตเห็นไดและใชเครื่องมือทดสอบได 

 1.2 ประโยชนของการ การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

  ในอดีตผูบริโภคสวนใหญจะทําการบริโภคส่ิงตางๆ ท่ีสรางขึ้นเอง ตอมาในยุค

ปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการผลิตจํานวนมาก (Mass Production) เพ่ือลดตนทุน สงผลใหราคาสินคาถูก 

แตไมมีความหลากหลาย ผูบริโภคตองยอมรับในส่ิงท่ีผูผลิตนําเสนอเนื่องจากมีทางเลือกนอย  แต

ในปจจุบันธุรกิจตางๆ เกิดขึ้นมากมาย ไดสงผลใหการดําเนินงานขององคกรธุรกิจท้ังภาครัฐและ

เอกชนมีการแขงขันสูงและมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือความอยูรอดและใหองคกรแขงขันกับ

คูแขงได ธุรกิจตองไมเพียงสรางสินคาหรือบริการออกสูตลาดเทานั้น แตผูบริหารการตลาดของ

องคกรจําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจถึงพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) เพ่ือให

สามารถผลิตสินคาหรือบริการท่ีตรงกับความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม องคกรตอง

พยามตอบสนองความตองการ (Needs) ของผูบริโภคใหมากท่ีสุด และสรางความไดเปรียบ

เหนือกวาคูแขงจากการสรางความพึงพอใจ (Satisfaction) แกผูบริโภค ซ่ึงผูบริโภคแตละคนจะมี

พฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตางกัน เพ่ือไมใหสับสนในการศึกษาผูบริโภค จึงตองจํากัดขอบเขต

และศึกษาลักษณะโดยรวมของพฤติกรรมผูบริโภค (ฉัตยาพร  เสมอใจ, 2550: 15-16) 

  ดังนั้นองคกรตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพราะเปนส่ิงจําเปนและมีประโยชน

ดานตางๆ ดังนี้ 

 1.2.1  ใชกําหนดแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธทางการตลาด 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคทําใหองคกรเขาใจถึงความตองการและนํามาวางแผนการตลาดเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางเหมาะสม (ฉัตยา

พร  เสมอใจ, 2550: 16) 
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  1.2.2  สรางความภักดีตอสินคาและบริการ เม่ือองคกรสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคไดแลว ยอมเกิดการซ้ือซํ้า ถาสามารถสรางความพอใจแกผูบริโภคได

สมํ่าเสมอ สามารถนําพาไปสูความซ่ือสัตยของผูบริโภคท่ีมีตอตราย่ีหอของผลิตภัณฑหรือบริการ

ในทายท่ีสุด (ภาวิณี  กาญจนาภา, 2554: 93) 

  1.2.3 ติดตามการเปลี่ยนแปลงความตองการของผูบริโภค เนื่องจากสินคาและ

บริการท่ีมีมากขึ้น สภาวะแวดลอมตางๆ ท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ความตองการของ

ผูบริโภคยอมเปล่ียนแปลงตามไปดวย การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคจะทําใหองคกรทราบถึง

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นและนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการตลาดใหเหมาะสมกับความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น (ฉัตยาพร  เสมอใจ, 2550: 16) 

  1.2.4 ประเมินโอกาสทางการตลาด องคกรตองประเมินโอกาสท่ีตองทําการตลาด

ใหตรงกับความตองการของผูบริโภค โดยศึกษาจากแนวโนมการเปล่ียนแปลงของผูบริโภคในดาน

ตางๆ ท้ังการยายท่ีอยู ความเปนอยูทางสังคม ความเปล่ียนแปลงทางความคิดและจิตใจ (ฉัตยาพร  

เสมอใจ, 2550: 16) 

  1.2.5 การแบงและเลือกสวนตลาดไดเหมาะสม องคกรตองเลือกตําแหนงในตลาด

ของตนใหตรงกับลักษณะของสินคาหรือบริการและศักยภาพของบริษัทในการตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภค ผูบริหารตองคํานึงถึงกลุมของผูบริโภคท่ีมีรสนิยมเหมือนกันเขาไวดวยกันให

เปนสวนของตลาด (Market Segments) และเม่ือทราบถึงสวนของตลาดแลวก็จะมีการพัฒนา

ปรับปรุงผลิตภัณฑขึ้นมาเพ่ือตอบสนองกลุมนั้นโดยเฉพาะตามนโยบายที่ เรียกวา Market 

Segmentation (ธงชัย  สันติวงษ, 2549: 35) 

  1.2.6 เพ่ิมศักยภาพในการแสวงหาชองทางการจัดจําหนายใหม การศึกษา

พฤติกรรมของผูบริโภคคือ การคนหาแหลงผูบริโภคท่ียังไมไดรับการตอบสนองจนพอใจ หรือ

ตลาดใหม (New Market) หากสามารถผลิตสินคาเพ่ือมาตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ก็

จะเปนโอกาสท่ีจะไดทํากําไร ส่ิงสําคัญอันดับแรกท่ีองคกรตองทํา คือ สามารถคนหาหรือคาดคะเน

ความตองการของผูบริโภคใหไดกอนท่ีจะผลิตสินคาออกมาขาย นักการตลาดสมัยใหมจะตองยึด

หลักท่ีวา ผูบริโภคเปนใหญ (Consumer Oriented) เพราะลักษณะของตลาดท่ีเกิดขึ้นใหมนั้น

ยอมขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในสังคม (ปริญ  ลักษิตานนท, 2553: 61) 

  1.2.7 เพ่ือปกปองผลประโยชนของผูบริโภค เนื่องจากการศึกษาพฤติกรรมทําให

ทราบถึงความตองการและเปนการบอกไปถึงผูผลิตและจําหนายท่ีจัดสรรส่ิงตางๆ ใหตรงกับ

พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค (ฉัตยาพร  เสมอใจ, 2550: 16) 
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  1.2.8 เคร่ืองมือในการกําหนดนโยบายและงานวิจัย เม่ือองคกรทราบขอมูลท่ีได

มาแลว องคกรสามารถนําไปปรับใชในนโยบายของบริษัทได (ฉัตยาพร  เสมอใจ, 2550: 16)  

 1.3  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 

   การคนหาหรือวิจ ัยเกี ่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคเพื ่อ

ทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะ

ชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนอง

ความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (บุรินทร  ต.ศรีวงษ, 2551: 64) คําถามที่ใชเพื่อ

คนหาลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย Who?, What?, Why?, 

When?, Where? และ How? เพ่ือคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดวย  

 

ตารางท่ี 1  แสดงการใชคําถาม 7 คําถาม เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤตกิรรมผูบริโภค 

 รวมท้ังวิธีการใชกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเกี่ยวของ 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

(Who is in the target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) 

ทางดาน 

(1) ประชากรศาสตร 

(2) ภูมิศาสตร 

(3) จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห 

(4) พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4Ps) 

ประกอบดวยกลยุทธดานผลิตภัณฑ 

ราคา การจัดจําหนาย และการ

สงเสริมการตลาดที่เหมาะสม และ

ตอบสนองความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมาย 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร 

(What dose the consumer buy?) 

 

สิ่งท่ีผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) 

สิ่งท่ีผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ

ก็คือตองการคุณสมบัติหรือ

องคประกอบของผลิตภัณฑ 

(Product Component) และความ

แตกตางท่ีเหนือกวาผูแขงขัน 

(Competitive Differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 

Strategy) ประกอบดวย 

1. ผลิตภัณฑหลัก 

2. รูปลักษณผลิตภัณฑประกอบดวย 

การบรรจุภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ

บริหารคุณภาพ ลักษณะ นวัตกรรม 

3. ผลิตภัณฑควบ 

4. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง 

5. ศักยภาพผลิตภัณฑ ความแตกตาง

ทางการแขงขัน (Competitive 

Differentiation) ประกอบดวยความ

แตกตางดานผลิตภัณฑ บริการ 

พนักงานและภาพลักษณ 
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ตารางท่ี 1  แสดงการใชคําถาม 7 คําถาม เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤตกิรรมผูบริโภค

รวมท้ังวิธีการใชกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 ผูบริโภค (ตอ)  

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเกี่ยวของ 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ 

(Why does the consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซื้อ (Objective) 

ผูบริโภคซื้อสินคาเพ่ือสนองความ

ตองการของเขาดานรางกายและ

ดานจิตวิทยาซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ 

(1) ปจจัยภายในหรือปจจัยทาง

จิตวิทยา 

(2) ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

(3) ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธท่ีใชมากคือ 

1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 

Strategy) 

2. กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

(Promotion Strategies) 

ประกอบดวยกลยุทธการโฆษณา 

การขายโดยใชพนักงานขาย การ

สงเสริมการขาย การใหขาว และ

การประชาสัมพันธ 

3. กลยุทธดานราคา 

4. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 

(Who participates in the buying?) 

บทบาทของกลุมตางๆ 

(Organizations) และอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซื้อประกอบดวย  

(1) ผูริเร่ิม  

(2) ผูมีอิทธิพล  

(3) ผูตัดสินใจซื้อ  

(4) ผูซื้อ  

(5) ผูใช  

กลยุทธท่ีใชมากคือกลยุทธการ

โฆษณาและ (หรือ)การสงเสริม

การตลาด (Advertising and 

Promotion Strategies) โดยใชกลุมผู

มีอิทธิพล 

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does 

the consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน

ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาล

ใดของป ชวงวันใดของเดือน 

ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษ

หรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ  

กลยุทธท่ีใชมากคือกลยุทธการ

สงเสริมการตลาด (Promotion 

Strategies) เชนทําการสงเสริม

การตลาดเมื่อใดจึงจะสอดคลองกับ

โอกาสในการซื้อ 

6. ผูบริโภคซื้อท่ีไหน (Where does 

the consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ท่ี

ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชน 

หางสรรพสินคา ซูปเปอรมาเก็ต 

บางลําพู พาหุรัด สยามสแควร ราน

ขายของชํา ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 

(Distribution Channel Strategies) 

บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมาย

โดยพิจารณาวาจะผานคนกลาง

อยางไร 
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ตารางท่ี 1  แสดงการใชคําถาม 7 คําถาม เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤตกิรรมผูบริโภค

รวมท้ังวิธีการใชกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 ผูบริโภค (ตอ)  

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเกี่ยวของ 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does 

the consumer buy?) 

ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ 

(Operation) ประกอบดวย  

(1) การรับรูปญหา  

(2) การคนหาขอมูล  

(3) การประเมินทางเลือก  

(4) การตัดสินใจซื้อ  

(5) ความรูสึกภายหลังการซื้อ 

กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยุทธการ

สงเสริมการตลาด (Promotion 

strategies) ประกอบดวยกลยุทธการ

โฆษณา การขายโดยใชพนักงาน

ขาย การสงเสริมการขาย การใหขาว 

และการประชาสัมพันธ  

การตลาดทางตรงเชน พนักงานขาย

จะกําหนดวัตถุประสงคในการขาย

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคใน

การตัดสินใจซื้อ 

 

ท่ีมา: บุรินทร  ต.ศรีวงษ, หลักการบริหารการตลาดยุคใหม. (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2550), 64-65. 

 

 1.3.1 ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถาม

เพ่ือหากลุมท่ีใชสินคาหรือบริการ หรือมีแนวโนมท่ีจะใชสินคาหรือบริการนั้นๆ ซ่ึงจะชวยให

องคกรทราบลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupant) ท่ีแทจริงของผลิตภัณฑ รวมถึงพฤติกรรมในการซ้ือ

และการใชของกลุมเปาหมาย เชน ลูกคากลุมเปาหมายของสายการบินตนทุนต่ํา เปนกลุมรายได

ปานกลาง ชอบเดินทาง ชอบความสะดวก มีความทันสมัย เปนตน (ฉัตยาพร  เสมอใจ, 2550: 30) 

 1.3.2 ผูบริโภคซื้ออะไร (What dose the consumer buy?) เพ่ือใหองคกร

ทราบส่ิงท่ีตลาดซ้ือ (Objects) ซ่ึงก็คือผลประโยชนท่ีผูบริโภคตองการ เชน ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการ 

จากบัตรเครดิตคือ ประโยชนใชสอยและความสะดวกในการซ้ือสินคาและบริการโดยไมตองพกเงิน 

การยอมรับและยกยองในสังคมจากการท่ีผูบริโภคมีบัตรเครดิตใช (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 65) 

 1.3.3 ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เพ่ือใหองคกร

ทราบถึงเหตุผลท่ีแทจริง (Objectives) ในการตัดสินใจซ้ือของลูกคา นํามาเปนแนวทางในการ

วางแผนจูงใจกลุมเปาหมาย เพ่ือสามารถตอบสนองเหตุผลท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือ เชน จากการ

พิจารณากลุมเปาหมายของสายการบินในประเทศ จะเห็นไดวาลูกคาแบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ 

กลุมลูกคาท่ีซ้ือเวลาเปนหลัก จึงไมตองการส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน เม่ือทําใหราคาต่ําลงกับ
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ระยะเวลาท่ีเร็วขึ้น โดยเปรียบเทียบจากการเดินทางรูปแบบอ่ืน ผูบริโภคกลุมนี้จะยินดีจายเพิ่มขึ้น

เพ่ือการซ้ือระยะเวลาท่ีเร็วขึ้น แตก็ไมตองการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจะสรางตนทุนเพ่ิม และกลุม

ลูกคาท่ีซ้ือความสะดวกสบายเปนหลัก  ท่ีมีความสามารถและยินดีท่ีจะจายเพ่ือท่ีจะไดรับความ

สะดวกสบายเพ่ิมขึ้น เปนตน (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 31) 

 1.3.4 ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) 

มีใครบางท่ีเกี่ยวของในการซ้ือสินคาแตละครั้งของลูกคา บางครั้งการตัดสินใจซ้ือ ครอบครัว 

หัวหนาหรือเพ่ือนก็มีสวนสําคัญในการตัดสินใจ ดังนั้น องคกรตองใหความสําคัญกับผูมีสวนรวม

ตัดสินใจดวย เชน สินคาท่ีมีราคาแพง (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 31) 

 1.3.5 ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เพ่ือใหองคกร

ทราบถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions) ของผูบริโภค เชน ผูใชบัตรเครดิตมักจะใชในโอกาสท่ีมีการ

เดินทางท้ังภายในและภายนอกประเทศ โอกาสท่ีตองมีการใชจายซ้ือสินคา โอกาสท่ีตองเบิกเงินสด

ลวงหนา เชน ชวงเทศการของขวัญ (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 66) 

 1.3.6 ผูบริโภคซื้อที ่ไหน (Where does the consumer buy?) ผูบริโภค

เปาหมายเดินเขาไปซ้ือสินคาในสถานท่ีแบบใด ซ่ึงองคกรจะไดนําสินคาของตนไปวางจําหนายได

ถูกท่ี   ปจจุบันในหางสรรพสินคา สินคาประเภท ผัก ผลไม มักมีบรรจุภัณฑ ท่ีสะอาด มิดชิด และมี

ตราสินคา ทําใหผูบริโภคมีความม่ันใจมากขึ้น ซ่ึงก็จะเหมาะสําหรับผูบริโภคท่ีคอนขางมีรายไดดี 

และใสใจกับสุขอานามัย ซ่ึงก็คุมคาเพราะรับประกันไดเลยวา แพงกวาแตสะอาดและปลอดภัยจริง 

(บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 66) 

 1.3.7 ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) เพ่ือใหองคกร

ทราบถึงกระบวนการบริหารการซ้ือของลูกคา (Operation) วามีขั้นตอนการซ้ืออยางไร ตั้งแตการ

รับรูถึงปญหา ทําการคนหาขอมูลเพ่ือแกไขหรือลดปญหานั้นๆ ทําการประเมินทางการเลือกในการ

แกไขปญหา และตัดสินใจซ้ืออยางไร จะชวยใหธุรกิจมีขอมูลในการวางแผนการสงเสริมการตลาด

ท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 31) 

 1.4  ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค 

  ในหลักการของการตลาดสมัยใหม ถือหลักที่วาผูบริโภคเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้น

องคกรตางๆ จึงไดใหความสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคมากขึ้น ยิ่งสามารถเขาใจ

ในความตองการของผูบริโภคไดถูกตอง และตอบสนองไดดีกวามากเทาใด นั่นคือขอไดเปรียบ

ที่จะสามารถขาย สรางกําไร และครองสวนแบงการตลาดไดเหนือกวาคู แขงขัน ดังนั้น การ

เขาใจในกระบวนการเกิดพฤติกรรมของผูบริโภค จึงเปนส่ิงท่ีองคกรตองทําความเขาใจ 
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  1.4.1 กระบวนการพฤติกรรม 

   ฮาโรลด (Harold, อางถึงใน พิบูล  ทีปะปาล, 2549: 104) อธิบายวา กอนท่ี

มนุษยจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาจะมีมูลเหตุที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมเสมอ 

ซ่ึงมูลเหตุดังกลาวจะเปนตัวกระตุนเรงเราจิตใจใหเกิดความตองการ และจากความตองการจะ

ทําใหเกิดแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมในที่สุด ซึ่งมีลักษณะเปนขั ้นตอนหรือกระบวนการ 

เรียกวา กระบวนการพฤติกรรม (Process of Behavior) กระบวนการพฤติกรรมของมนุษย

แบงเปน 3 ประการดังนี้ คือ  

  1.4.1.1  สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม (Cause of Behavior) หมายความ

วา การท่ีคนเราจะแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดออกมานั้น จะตองมีสาเหตุที่ทําใหเกิดและ

ส่ิงเปนสาเหตุก็คือ ความตองการท่ีเกิดขึ้นในตัวคนนั่นเอง (พิบูล  ทีปะปาล, 2549: 104) 

  1.4.1.2 แรงจูงใจหรือแรงกระตุน (Motivation of Behavior)พฤติกรรม

จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการเปด (Turned On) ใหเกิดวงจรขึ้นเทานั้น กลาวอีกนัยหนึ่งคือมีการ

เคล่ือนไหว หรือดําเนินไปนั่นเอง ในทางหนึ่งแรงกระตุนที่จะเกิดขึ้น ภายในตัวบุคคลอันสืบ

เนื่องมาจากความตองการที่มีอยูไดรับการกระตุนเตือน (Need Activation) ภายหลังจากไดรับ

การกระตุนจากการรับเขามาทางประสาทสัมผัส และมีความอยากไดรับการตอบสนองดังกลาว 

และในทํานองเดียวกัน แรงกระตุนอาจเกิดจากตัวกระตุนภายนอกไดเชนกัน (ธงชัย  สันติวงษ, 

2549: 63) โดยปรกติความตองการใดๆ จะเกิดขึ้นไดตองเกิดแรงจูงใจหรือไดรับการกระตุ น

เสียกอน เมื่อมีแรงกระตุ นแลวจะเกิดภาวะแรงผลักดันกลายเปนการกระทําเพื่อตอบสนอง

ความตองการ ในกรณีแรงกระตุนท่ีเกิดจากภายใน เชน ความรูสึกงวง รูสึกหิว หรือกรณีอยาก

ไดโทรศัพทรุนใหมลาสุด เพราะตองการใหดูมีบุคลิกทันสมัย เปนตน สําหรับกรณีแรงกระตุน

ท่ีเกิดจากภายนอก เกิดขึ้นจากการโฆษณา การอาน หรือจากการบอกเลาตอ เชนโฆษณาเสื้อผา

สวยๆ ในนิตยสารแฟชั่น ทําใหคุณผูหญิงเกิดความรูสึกอยากซื้อมาสวมใส และอวดเพื่อนๆ 

หรือการไดเห็นรูปลักษณและทดสอบขับรถหรูรุ นใหม ในงานแสดงรถยนตก ็ทําใหเก ิด

ความรูสึกอยากได เพ่ือเอาไวขับขี่และแสดงออกถึงความสําเร็จของตน เปนตน  

  1.4.1.3 เปาหมายของพฤติกรรม (Goal of Behavior) การที่คนแสดง

พฤติกรรมออกมานั้น มิไดกระทําไปอยางเลื่อนลอยโดยปราศจากจุดมุงหมายหรือไรทิศทาง 

ตรงกันขามกลับมุงสูเปาหมายท่ีแนนอนเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จแหงความตองการของตน (พิบูล  

ทีปะปาล, 2549: 104) การตอบสนองเปาหมายที่ตั้งเอาไวของผูบริโภคคือการตัดสินใจซื้อ เพื่อ

สนองตอแรงจูงใจ ซ่ึงเริ่มตนจากการตัดสินใจของชนิดผลิตภัณฑ เม่ือไดแลวจึงเลือกตราสินคา 

จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยขั้นแรกผูบริโภคจะทบทวนถึงความตองการของ
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ตนเอง ในการเลือกผลิตภัณฑที่จะนํามาเติมเต็มสวนที่ขาดหายของตน ขั้นที่สองจะแสวงหา

ขอมูล จากหลายๆ แหลงและหลายผลิตภัณฑ ขั้นที่สามคือการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดใหแก

ตนเอง ขั้นสุดทายคือการตัดสินใจซ้ือเพ่ือสนองเปาหมาย 

  1.4.2  ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค ของ ฟลิป  คอตเลอร  

   ฟลิป  คอตเลอร (Kotler, 2000: 161) ไดคิดตัวแบบเพื่ออธิบายพฤติกรรม

ของผูบริโภค  ระบุวา พฤติกรรมจะเกิดไดตองตองมีสาเหตุทําใหเกิด ประกอบดวยสิ่งเรา 2 

สวนไดแกสวนประสมทางการตลาด 4P’s ซึ่งเปนปจจัยที่ควบคุมได และสิ่งเราภายนอกอื่นๆ 

ซึ่งไมสามารถควบคุมได ไดแก ปจจัยและเหตุการณในสภาพแวดลอมตางๆ ซึ่งมีอิทธิพลใน

การตัดสินใจซ้ือ คือ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม เปนตน 

   สิ่งเราทั้ง 2 สวนจะปอนตัวเขาสูกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ หรือท่ี

เรียกวา “กลองดํา” (Black Box) โดยมีอิทธิพลของวัฒนธรรม สังคม และจิตวิทยา ที่บุคคลนั้น

ไดร ับ  และจะแสดงออกออกมาเปนพฤติกรรมตอบสนองต อสิ่งเร า  วาจะซื้อหรือไมซื ้อ 

กระบวนการที่เกี ่ยวของระหวางสิ ่งเร า และการตอบสนองตอสิ่งเรา  ซึ ่ง เปนตัวแบบของ      

คอตเลอรนี้เรียกวา “Stimulus-Response Model”  

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ตัวแบบพฤติกรรมในการซ้ือของผูบริโภค 

ท่ีมา: Philip Kotler, Marketing Management, The Millennium ed. (Upper Saddle River, N.J. : 

Prentice-Hall, 2000), 161, อางถึงใน พิบูล  ทีปะปาล, การบริหารการตลาด กรุงเทพมหานคร: อมร

การพิมพ, 2549, 106. 

 

   1.4.2.1  ส่ิงเราภายนอก 

    สิ่ง เร า  (Stimulus) คือสิ่งที ่เขามาซึ่งอาจเก ิดขึ ้นไดจากสิ่งเร า

ภายใน (Inside Stimulus) ท่ีรางกายเกิดความไมสมดุลท้ังกายภาพหรือทางจิตใจกอใหเกิดความ

ส่ิงเราภายนอก 

การตลาด สิ่งแวดลอม 

1. ผลิตภัณฑ 

2. ราคา 

3. การจัดจําหนาย 

4. การสงเสริม 

    การตลาด 

 

1. เศรษฐกิจ 

2. เทคโนโลยี 

3. การเมือง 

4. วัฒนธรรม 

กลองดําผูบริโภค 

ลักษณะผูซื้อ กระบวนการซื้อ 

1. วัฒนธรรม 

2. สังคม 

3. สวนบุคคล 

4. จิตวิทยา 
 

1. รับรูปญหา 

2. แสวงหาขอมูล 

3. ประเมินทางเลือก 

4. ตัดสินใจซื้อ 

5. พฤติกรรมหลัง 

    การซ้ือ 

การตัดสินใจซื้อ 

1. การเลือกผลิตภัณฑ 

2. การตรา 

3. การเลือกผูจําหนาย 

4. เวลาในการซื้อ 

5. จํานวนที่ซื้อ 
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ตองการที่จะรักษาสมดุลนั้น หรือจากสิ่งเราภายนอก (Outside Stimulus) (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 

2550: 32)  

 1.4.2.1.1 สิ่งเราทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่ง

เราท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมการตลาด (Marketing Mix 7Ps) ที่นักการตลาดตองพัฒนา และ

ใชกระตุ นผูซื้อเกิดตระหนักถึงความไมสมดุล เกิดความตองการ และเกิดความตองการซื้อ 

(ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 32) ประกอบดวย 

 1.4.2.1.1.1 ผลิตภ ัณฑ ( Product)  ได แก  การขยายสาย

ผลิตภัณฑ การขยายผลิตภัณฑ การเพิ่มตรา และตราผลิตภัณฑใหม (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 

240) 

  1.4.2.1.1.2 ราคา (Price) การตั ้งราคาใหเหมาะสมกับ

คุณคาท่ีสินคาไดใหแกผูบริโภค (สิทธ์ิ  ธีรสรณ, 2551: 39) 

  1.4.2.1.1.3  ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือโครงสราง

ของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพ่ือเคล่ือนยายผลิตภัณฑและการบริการจาก

องคกรไปยังตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวยการขนสง การ

คลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ปจจุบันมีหลายหลายชองทางในการขาย นอกจากหนา

รานแลว ชองทางขายทางอินเทอรเน็ต การออกงานแสดงสินคา หรือการอาศัยพันธมิตรทาง

การคา จัดเปนการเพ่ิมชองทางจัดจําหนายได (ยุพาพร  อังกุรวานิช, 2553: 38)  

  1.4.2.1.1.4 การสงเสร ิมการตลาด  (Promotion) คือการ

ติดตอ ส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การ

ติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย (Personal Selling) และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน 

(Non-personal Selling) เชน  การเพิ ่มสินคาจากแหลงหรือกลุมตางๆ  ที ่เปนสินคาประเภท

เดียวกันเขามาจําหนาย และการใหสวนลด (ศุภิกา  สุภารัตน, 2550: 11)  

  1.4.2.1.1.5 พน ัก ง า น  ( People)  พน ัก ง า น ต อ ง ส ร า ง

ปฏิสัมพันธอยางมีประสิทธิผลกับลูกคา พนักงานตองมีการฝกฝนการใหบริการ การมีบุคลิกท่ี

สุภาพ  นอบนอม เปนกันเองกับลูกคา  การมีความรู ในสินคาของตน และงานในสายงาน

ใกลเคียง (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 247)  

  1.4.2.1.1.6 กระบวนการใหบร ิการ  (Process)  ธุรก ิจ ท่ี

ประสบความสําเร็จจะมุงความสนใจไปที่ลูกคาและพนักงาน เนื่องจากกิจการเหลานี้เขาใจถึง

ลูกโซระหวางบริการและกําไร (Service – Profit Chain) ซ่ึงเช่ือมโยงกําไรของธุรกิจบริการกับ

ความพึงพอใจของพนักงานและความพึงพอใจของลูกคา  ประกอบดวยความสัมพันธ 5 
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ประการไดแก คุณภาพบริการภายใน ความพึงพอใจและบริการที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน 

คุณคาบริการท่ีดีขึ้น กําไรจากการบริหาร และการเจริญเติบโต (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 248)  

 1.4.2.1.1.7 ล ัก ษณะท า งก า ย ภ าพ  ( Presentation)  ค ือ

ลักษณะอาคาร ทําเล ท่ีตั้ง การตกแตงภายใน อุปกรณ ฯลฯ ที่สามารถจับตองไดและปรากฏใน

สายตาของลูกคา (ตฤณ พริ้งประเสริฐ, 2553: 45) การจัดภูมิทัศนที่สวยงาม และดูสะอาด ลูกคา

ไดเห็นสินคาจากภายนอกอยางชัดเจน การเตรียมที่จอดรถใหเพียงพอ หองสุขาที่สะอาด ฯลฯ 

ส่ิงเหลานี้จะดึงดูดความสนใจแกลูกคา และยังมีผลตอความประทับใจของลูกคา 

     1.4.2.1.2  ส่ิงเราอื่นๆ เปนส่ิงแวดลอมที่ควบคุมไมไดที่สงผลตอ

การตัดสินใจทําไหเก ิดการซื้อ เชน สภาพเศรษฐกิจที่ดี เทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวก 

กฎหมายที่เอื้อประโยชน นโยบายที่กระตุนการลงทุน หรือวัฒนธรรมที่สรางการใช  เปนตน 

ในทางตรงกันขามสิ่งเราตางๆ ที่มีลักษณะในทางลบอาจไมกอใหเกิดการซื้อ แมจะมีความ

ตองการเกิดขึ้นก็ตาม เชน สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเพ่ิมขึ้นของภาษีสินคา เปนตน (ฉัตยาพร 

เสมอใจ, 2550: 33) นอกจากนี้สิ่งเรานี้อาจเกิดจากสังคม (Social Cue) เชนการพูดเคยกับเพื่อน 

สมาชิกในครอบครัว จะทําใหเกิดส่ิงจูงใจแกผูบริโภค ลักษณะของส่ิงเราทางสังคมคือ ตองเปน

บุคคลท่ีมีความสัมพันธกันระหวางบุคคล ไมใชเกิดจากผูขาย (พิบูล  ทีปะปาล, 2549: 107) 

   1.4.2.2  กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ 

 1.4.2.2.1 ลักษณะของผูซ้ือ 

    1.4.2.2.1.1 ปจจ ัยด านว ัฒนธรรม  (Culture Factors)

วัฒนธรรมเปนความเชื่อ คานิยม และความสนใจของแตละสังคมที่แตกตางกัน วัฒนธรรมท่ี

แตกตางกัน ทําใหคนที่อยูอาศัยแตละที่แตกตางกันไป รวมถึงพฤติกรรมในการบริโภคดวย 

เชนเครื่องตกแตงบานท่ีทําดวยกระดาษอาจเปนที่นิยมของชาวยุโรปหรืออเมริกา แตจะไมเปน

ท่ียอมรับของสังคมจีน ท่ีถือวาเปนของใชของคนตาย (ธงชัย  สันติวงศ, 2549: 49) 

 1.4.2.2.1.1.1 วัฒนธรรมพื ้นฐาน (Culture)  เป น

ลักษณะพื้นฐานของคนในสังคม เชนลักษณะนิสัยของคนไทยซึ่งเกิดจากการหลอหลอม

พฤติกรรมของสังคมไทย ทําใหมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 70) 

     1.4.2.2.1.1.2 วัฒนธรรมยอย (Subculture) ผูบริโภค

ที่มีพฤติกรรม ความเชื่อ คานิยมแตกตางจากผูบริโภคกลุมอื่นในวัฒนธรรมเดียวกัน แตก็มี

ความเขากันไดกับวัฒนธรรมหลักของสังคม สามารถแบงแยกไดโดยอาศัยปจจัยเชื้อชาติ สีผิว 

ศาสนา อาชีพ ชนชั้นทางสังคม อายุ เพศ และอื่นๆ (ภาวิณี  กาญจนาภา, 2554ก: 98) นักการ
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ตลาดตองเขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมยอยที่สงผลตอสินคาที่บ ุคคลเลือกซื้อ คุณลักษณะ

เฉพาะ หรือภาษาท่ีใช 

    1.4.2.2.1.2  ปจจัยดานสังคม (Social Factors) 

 1.4.2.2.1.2.1 กลุมอางอิง (Reference Group) คือ ผู

มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม ที่สงผลตอพฤติกรรม ไดแก ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน 

เพ่ือนรวมงาน กลุมศาสนา กลุมสมาคม เปนตน (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 35) 

 1.4.2.2.1.2.2 ครอบครัว (Family) เปนกลุมอางอิงท่ี

มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคตอของบุคคลในเรื่องชนิด และตรายี่หอของผลิตภัณฑที่เลือก 

หรือรานคาท่ีซ้ือสินคาละบริการ ซ่ึงมีแนวโนมที่คนในครอบครับจะปฏิบัติไปในแบบเดียวกัน 

(ภาวิณี  กาญจนาภา, 2554ก: 101) 

  1.4.2.2.1.2.3 บทบาทและสถานะ  (Roles and 

Status) หมายถึง ส่ิงท่ีผูบริโภคเปน อยูในกระบวนการดานพฤติกรรมของผูบริโภค 5 ประการ

ไดแก ผูริเริ ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจ ผูซื้อ และผูใชหรือผูบริโภค (ภาวิณี  กาญจนาภา, 2554: 

102) ซึ่งบุคคลจะรับบทบาทดังกลาวสลับกันไป โดยสอดคลองกับเหตุการณที่เกิดขึ้น (ปริญ  

ลักษิตานนท, 2544: 76) ดังนั ้นการขายที่ไดผลจึงตองนําเสนอคุณคาของสินคาใหครองใจ

ผูบริโภคใหได 

  1.4.2.2.1.2.4 ชนชั้นทางสังคม (Social Class) การ

แบงชนชั้นทางสังคมใชเกณฑดานอาชีพ  การศึกษา  รายได ทําเลที่อยู อาศัย  คนในชนชั้น

เดียวกันมีแนวโนมท่ีจะแสดงออกคลายคลึงกัน ทางดานการแตงกาย การพูด การพักผอน ฯลฯ 

แตละชั้นของสังคมจะรูเองวาใครอยูสูงหรือต่ํากวา จะพยามแสดงออกและรับรูดวย การแตง

กาย รถยนต บาน เฟอรนิเจอร เครื่องประดับ ฯลฯ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 35) 

    1.4.2.2.1.3  ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) 

      1.4.2.2.1.3.1 อายุและวงจรชีวิต (Age and Family 

Life Cycle) พฤติกรรมของแตละคน จะตางกันไปตามชวงของอายุ เชน เด็กเล็กมักสนใจสินคา

สีสันสดใส และเด็กวัยรุนมักสนใจสินคาแฟช่ัน (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 36) 

      1.4.2.2.1.3.2 อาชีพ (Occupation) นักการตลาดควร

ศึกษา พฤติกรรมเฉพาะกลุมและการพัฒนากลยุทธท่ีเหมาะสม แมวาสินคาจะเปนชนิดเดียวกัน

แตก็ตองมีการออกแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับอาชีพตางๆ (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 36)  

      1.4.2.2.1.3.3 รายได  ( Income)  คือ  โอกาสของ

เศรษฐกิจของบุคคล  จนกระทบตอสินคาและบริการที ่เขาตัดสินใจซื้อ  โอกาสเหลานั ้น
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ประกอบดวยรายได การออมสินทรัพย อํานาจการซื้อ และทัศนคติที ่เกี ่ยวกับการจายเง ิน 

นักการตลาดตองศึกษาถึงแนวโนมรายไดสวนบุคคล การออมและอัตราดอกเบี้ย (บุรินทร       

ต.ศรีวงษ, 2550: 72) เชนในสภาวะเศรษฐกิจไมดี ผูบริโภคมักเนนการออม การลดราคาสินคา

จะจูงใจใหผูบริโภคเกิดความสนใจในสินคา  

  1.4.2.2.1.3.4 การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษา

สูง มีแนวโนมท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีมากกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํา (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 

2550: 72) ฉะนั้นการนําเสนอสินคาท่ีมีช่ือเสียงแกผูท่ีมีความรู มีโอกาสท่ีจะปดการขายไดมาก 

      1.4.2.2.1.3.5  คานิยม (Values) คือ ความรวมกันเกี่ยว 

กับพฤติกรรม ท่ีสังคมเช่ือวาถูกตอง หรือพึงปรารถนา ซ่ึงมีอิทธิพลตอความคิด ความเช่ือ และ

ทัศนคติ นักการตลาดตองใสใจในคานิยมหลัก ซึ่งมี 3 กลุมดังนี ้ คานิยมที่เกี่ยวของกับผูอื่น 

คานิยมท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม และคานิยมท่ีเกี่ยวของกับตัวเอง (ภาวิณี  กาญจนาภา, 2554ก: 

96-97) 

 1.4.2.2.1.4  ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors) 

 1.4.2.2.1.4.1 แรงจูงใจ (Motivation) คือ พลังสิ่ง

กระตุน (Drive) ท่ีอยูภายในตัวบุคคลท่ีกระตุนใหบุคคลปฏิบัติ (Stanton and Futrell, 1987 อาง

ถึงใน บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 73) แรงกระตุนเกิดจากภายใน เชน รูสึกสบาย รูสึกหิว และก็เกิด

จากภายนอกไดเชนกัน เชนโฆษณา การอาน หรือการฟง  

 1.4.2.2.1.4.2  การรับรู (Perception) เปนกระบวน 

การในการเลือก จัดการ และแปล ขอมูลที่เขามา ซึ่งการรับรูแตละคนยอมแตกตางกันออกไป 

เนื่องจากการรับรูท่ีตางกัน (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 37) 

 1.4.2.2.1.4.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแตละบุคคลที่เกิดจากประสบการณ การไดเรียนรู ในเรื ่องตางๆ 

ดวยการกระทําซํ้าๆ นักการตลาดตองใชการเรียนรู  กระตุ นซํ้าๆ ดวยการโฆษณา การแจก

ตัวอยาง การสาธิต ฯลฯ ใหผูบริโภครูจักสินคา เขาใจประโยชน ชอบในขอดี จนชอบมากกวา

สินคาเดิมท่ีใชอยู และอยากซ้ือสินคานั้นมาใช (แอนนา  จุมพลเสถียร, 2547: 28) 

 1.4.2.2.1.4.4 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึงความรู 

สึกองครวมของผูบริโภคที่มีตอสินคา ซึ่งสงผลใหผูบริโภคใชหรือไมใช ซื้อหรือไมซื้อ พอใจ

หรือไมพอใจ (แอนนา  จุมพลเสถียร, 2547: 29) นักการตลาดตองยึดหลัก องคประกอบการสราง

ทัศนคติ 3 สวนคือ สวนความม่ันใจในสินคา สวนความรูสึกท่ีมีตอสินคา และสวนพฤติกรรมใน

การซ้ือหรือใชสินคา (บุรินทร ต.ศรีวงษ,2550: 76) 
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 1.4.2.2.1.4.5  บุคลิกภาพ (Personality) คือ ลักษณะ

ของบุคคลท่ีจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตอบสนองหรืออาจหมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาท่ีมี

ลักษณะแตกตางของบุคคล ซ่ึงนําไปสูการตอบสนองที่สมํ่าเสมอและมีปฏิกิริยาตอสงกระตุน 

(บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 76) 

 1.4.2.2.1.4.6 ความคิดที่มีตอตนเอง (Self Concept 

หรือ Self Image) คือลักษณะเฉพาะบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อ แบงเปน 3 แนวคิด 

ไดแก แนวคิดในการมองตัวตนที่แทจริงของตัวเอง แนวคิดในการมองตัวตนในอุดมคติ และ

แนวคิดท่ีคนอ่ืนมองตนเอง (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 36)  

 1.5  การจัดประเภทผูบริโภค ปริญ  ลักษิตานนท (2544: 117)ไดแบงประเภทของ

ผูบริโภคตามเหตุจูงใจใหซ้ือสินคา ท้ังทางดานเหตุผล จิตวิทยา(อารมณ) ดังนี้  

 1.5.1 กลุมใชเหตุผลประกอบ  (Reasons)  จะพิจารณาถึงความจําเปน  และ

คุณประโยชนของผลิตภัณฑ  

 1.5.2 กลุมผูซื้อทันทีทันใด (Impulse) จะพิจารณาถึงลักษณะของผลิตภัณฑ 

และสีสันสะดุดตา แปลกแหวกแนว   

 1.5.3 กลุมพิจารณาราคาเปนเกณฑ (Price Sensitive) 

 1.5.4 กลุมนิยมและจงรักภักดีตอตราผลิตภัณฑ (Brand Loyalty) 

 1.5.5 กลุ มที ่เ ก ิดปฏิก ิร ิยาทางอารมณ (Emotion Appeal)  ต ัดส ินใจซื ้อ

ผลิตภัณฑจาก 6 ลักษณะดังนี้ ผลิตภัณฑเพื่อความภาคภูมิใจ (Prestige) ผลิตภัณฑเพื่อสถานะ

ในสังคม  (Status)  ผลิตภัณฑเพื ่อแกปญหาความวิตกกังวล (Anxiety) ผลิตภัณฑเพื่อความ

เพลิด เพลินใจ  (Hedonic)  ผลิตภ ัณฑเ พื ่อใช งาน  (Functional)  ผลิตภ ัณฑสําหร ับผู ม ีอา ยุ 

(Maturity) 

 

2. ทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ  

 2.1  ประเภทของการตดัสินใจซ้ือ 

   กุณฑลี  รื่นรมย, เพลินทิพย  โกเมศโสภา และสาวิกา  อุณหนันท (2547: 60) 

จําแนกประเภทของสินคาเปน 3 ประเภท ไดแก สินคาเฉพาะเจาะจง (Specialty Goods) ไดแกสินคา

ท่ีมีราคาแพง สินคาท่ีหาซ้ือไดตามหางราน (Shopping Goods) และสินคาอุปโภคท่ีใชประจําวัน 

(Convenience Goods) ซ่ึงในการทําการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือของลูกคา สามารถแบง

ประเภทของการตัดสินใจซ้ือสินคาของลูกคาท่ีเปนบุคคล (Individual Purchasing) แบงออกเปน 3 

ประเภทคือ 
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  2.1.1  การตัดสินใจซ้ือแบบสลับซับซอน (Complex Decision) มีกระบวนการเปน

ขั้นตอน 5 ขั้นตอนไดแก ผูบริโภคตระหนักวามีปญหาเกิดขึ้น ผูบริโภคคนหาขอมูลขาวสารเพ่ือชวย

ในการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคประเมินทางเลือกตางๆ ผูบริโภคตัดสินใจเลือกทางหรือการตัดสินใจ

ซ้ือ และประเมินสินคาหรือบริการท่ีไดบริโภคไปแลว คุณสมบัตินี้เกิดขึ้นเฉพาะกับสินคาท่ีมีคุณคา

มาก สินคาท่ีหาซ้ือไดยาก สินคามีความสําคัญกับลูกคามาก เชน บาน รถ ท่ีดิน เครื่องประดับ หรือ

การเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ  ลูกคาจะหาขอมูลจากสินคาประเภทนี้คอนข างมาก 

ผูประกอบการจึงตองใหขอมูลกับลูกคาอยางเพียงพอโดยผานการโฆษณา การใชพนักงานเปนผู

ประชาสัมพันธ เปนตน (กุณฑลี  รื่นรมย, เพลินทิพย  โกเมศโสภา และสาวิกา  อุณหนันท, 2547: 

60-61)  

  2.1.2 การตัดสินใจซ้ือแบบจํากัด (Limited Decision Making) การตัดสินใจซ้ือ

แบบนี้คลายกับการตัดสินใจซ้ือแบบสลับซับซอน แตลดระดับความพยายามและเวลาท่ีใชในการ

ตัดสินใจ เนื่องจากลูกคามีประสบการณจากการซ้ือสินคานั้นมาแลว แตบางครั้งลูกคาก็ยังตองใช

ขอมูลในการตัดสินใจเพ่ิมเติม หากสินคาหรือบริการท่ีนํามาเปรียบเทียบนั้น มีลักษณะท่ีคลายกัน 

ขอมูลท่ีผูบริโภคจะนํามาใชเปรียบเทียบ ไดแก ราคา ช่ือยี่หอ คุณภาพ องคประกอบ รูปราง สีสัน 

ขนาด รูปแบบของผลิตภัณฑ ทําเลท่ีตั้งของราน บรรยากาศ การจัดการตกแตงภายในราน อัธยาศัย

ของพนักงานขาย การโฆษณา ประเทศหรือแหลงท่ีทําการผลิตสินคา เปนตน ซ่ึงองคกรควรให

ความสนใจกับการบริหารดานกลยุทธการสรางสรรคความแตกตางกันของสวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix Differentiation) และกลยุทธการสรางตําแหนงของผลิตภัณฑ (Product 

Positioning) ซึงเปนกลยุทธพ้ืนฐานสําคัญในการตลาดยุคปจจุบัน (กุณฑลี  รื่นรมย, เพลินทิพย  

โกเมศโสภา และสาวิกา  อุณหนันท, 2547: 62) 

  2.1.3  การตัดสินใจซ้ือแบบตามความเคยชิน (Routine Decision Making) คือ 

สินคาท่ีผูบริโภคใชในชีวิตประจําวัน ไมตองใชขอมูลและเวลาในการตัดสินใจมาก จึงเกิดการซ้ือได

อยางรวดเร็ว กลยุทธท่ีใชองคกรควรใชคือ กลยุทธดานสถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนาย และ

การโฆษณาผานส่ือประเภทวิทยุและโทรทัศน (กุณฑลี  รื่นรมย, เพลินทิพย  โกเมศโสภา และ

สาวิกา  อุณหนันท, 2547: 62) 

 2.2  บทบาทของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือ แบงได 5 บทบาทดังนี้ 

  2.2.1  ผูริเร่ิม (Initiator) คือ ผูเสนอความคิดท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑเปนคนแรก โดยได

รับรูถึงปญหาและเกิดความคิดท่ีจะซ้ือ (บุรินทร ต.ศรีวงษ,2550: 77)  

  2.2.2  ผูมีอิทธิพล (Influencer) คือ ผูมีสวนกระตุนในการเรงเราแจงขาว หรือ

ชักชวนใหผูซ้ือตัดสินใจในกระบวนการซ้ือขั้นใดขั้นหนึ่ง นักการตลาดควรศึกษาวาใครเปนผูมี
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อิทธิพลตอการซ้ือของผูซ้ือและพยามใชส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพันธไปยังผูมีอิทธิพลเหลานั้น 

เชน ครอบครัว เพ่ือน ดารา พนักงานขาย เปนตน (พิบูล  ทีปะปาล, 2549: 113)  

  2.2.3  ผูตัดสินใจ (Decider) คือ ผูตัดสินใจหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจวาซ้ือ

หรือไมซ้ือ ซ้ืออะไร ซ้ืออยางไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ือเม่ือไร และซ้ือจํานวนเทาใด (ฉัตยาพร เสมอใจ, 

2550: 19) โดยผูบริโภคสามารถตัดสินใจไดเอง หรือคนใกลชิดจะเปนผูตัดสินใจก็ได 

  2.2.4  ผูซ้ือสินคา (Buyer) คือ ผูท่ีทําการซ้ืออยางแทจริง สามารถเปนผูคัดกรอง 

และเปนผูมีอิทธิพลกับผูซ้ือรายอ่ืนๆ ไดดวย (พิบูล  ทีปะปาล, 2549: 113)  

  2.2.5 ผูใช (User) คือ ผูใชสินคาหรือบริการโดยตรง ซ่ึงอาจเปนผูบริโภคคน

สุดทาย หรือผูใชในอุตสาหกรรม และจะเปนผูทําการประเมินการใชสินคาและบริการนั้นดวย  

(ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 19) 

 2.3  กระบวนการซ้ือ 

  2.3.1  การรับรูปญหา ผูบริโภคคือผูคัดเลือก จัดลําดับ และตีความสิ่งเราโดย

การรับรู  สิ่งเราจะไดรับความสนใจจากผูบริโภค  มี 6 รูปแบบ คือ สิ่งเรานั ้นสอดคลองกับ

ประสบการณในอด ีต  สิ ่ง เร าสอดคลองกับความเชื ่อของผู บริโภคที่ม ีต อตรา  สิ ่ง เร าไม

สลับซับซอนเกินไป ส่ิงเรามีความนาเช่ือถือ สิ่งเราสัมพันธกับความตองการที่ผูบริโภคมีอยูใน

ปจจุบัน และส่ิงเราไมกอใหเกิดความกลัว (ธีรพล  ภูรัต, 2550: 18) 

   ผูบริโภค  จะตระหนักถึงความตองการในสิ่งที ่ตนเองรู สึกวายังขาด

หายไปในชีวิตของตน และจะมองหาผลิตภัณฑท่ีจะสามารถมาเติมเต็มใหกับความตองการนั้น 

(ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 33) 

   นักการตลาดตองทําใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหา หรือสภาพความไม

สมดุลระหวางสภาพที่ปรารถนา เชน การโฆษณาและการสงเสริมการขาย การวิจัยสํารวจถึง

ความชอบ ความจําเปน หรือความตองการของผูบริโภค เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑหรือบริการ  

เปนตน (ภาวิณี  กาญจนาภา, 2554ก: 89)  

  2.3.2  การแสวงขอมูล ภาวิณี  กาญจนาภา (2554ก: 90) ไดอธิบายวา ผูบริโภคจะ

เริ่มตนกระบวนการคนหาขอมูล ขาวสาร ภายในตัวของผูบริโภคเอง (Internal Search) เปน

ลําดับแรก หากคนพบวาประสบการณท่ีผานมาและความรูที่มีไมเพียงพอแกการตัดสินใจ หรือ

ผูบริโภคมีความเสี่ยงสูงในการตัดสินใจที่ผิดพลาด ซึ่งอาจกอใหเกิดผลเสียตามมาอยางมาก 

ผูบริโภคจะทําการคนหาขอมูลจากขาวสารภายนอก  (External Search) โดยแหลงขอมูล

ขาวสารจากภายนอกสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก  
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   2.3.2.1 แหลงขอมูลขาวสารสวนบุคคล (Personal Sources) เชน เพื่อน

หรือบุคคลใกลตัวของผูบริโภค หรือการพูดปากตอปาก (ภาวิณี  กาญจนาภา, 2554ก: 90) 

   2.3.2.2 แหลงขาวขอมูลสาธารณะ (Public Sources) แหลงขอมูลทุติย

ภูมิท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรโดยผานสื่อตางๆ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร 

เปนตน เอกสารงานวิจัยและรายงานผูบริโภคตางๆ ที ่ไดมีการตีพิมพเผยแพรโดยองคกร

ผูทําการวิจัย (ภาวิณี  กาญจนาภา, 2554ก: 90) 

   2.3.2.3 แหลงขอมูลที่นักการตลาดครอบครอง (Marketer-Domineted 

Sources) ซ่ึงเปนขอมูลจากผูขาย อันไดแก โฆษณา พนักงานขาย การจัดแสดง ณ จุดขาย ปาย

ฉลาก หรือแหลงขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต เปนตน (ภาวิณี  กาญจนาภา, 2554ก: 90) 

  2.3.3 การประเมินทางเลือก ผูซ้ือมักไมตัดสินใจโดยท่ีมิไดมีขอมูลอยางพอเพียง 

จึงเกิดการเสาะหาขึ้นอีก เม่ือไดขาวสารขอมูลมาจนเปนท่ีเพียงพอ หรือการคนหาขอมูลตอไป จะไม

เปนการคุมคาแลว การตัดสินใจก็จะเปนขั้นท่ีใหมีตอไป (ธงชัย  สันติวงศ, 2549: 69) ผลจากการ

ประเมินทางเลือก ผูซ้ืออาจไมเลือกทําส่ิงใดเลยถาไมมีทางเลือกใดท่ีดีเพียงพอ และนอกจากนี้

ขั้นตอนการประเมินทางเลือกอาจไมเกิดขึ้นเพราะผูซ้ืออาจมีใจโนมเอียงในทางเลือกใดทางเลือก

หนึ่งอยูแลว 

  2.3.4 การตัดสินใจซื้อ  เมื่อผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑ

ตางๆ ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ชอบมากที่สุด และจะมีปจจัยตางๆ เกิดขึ้นระหวาง

การประเมินผลไดแก  

   2.3.4.1 ทัศนคติของบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมีผลทั้งดานบวกและ

ดานลบตอการตัดสินใจ (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 82) 

   2.3.4.2 ปจจัยท่ีคาดคะเนไวกอนการตัดสินใจซ้ือ เชน รายไดที่คาดคะเน

ของครอบครัว การคาดคะเนตนทุนของผลิตภัณฑ และการคาดคะเนผลประโยชนของ

ผลิตภัณฑ (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 82) 

   2.3.4.3 ปจจัยท่ีไมไดคาดคะเนไวกอนการตัดสินใจซ้ือ เชน ผูบริโภคไม

ชอบลักษณะของพนักงานขาย หรือผูบริโภคเกิดความวิตกกังวลจากรายได นักการตลาดเชื่อวา

ปจจัยท่ีไมไดคาดคะเนมีผลอยางมากตอการตัดสินใจซ้ือ (บุรินทร ต.ศรีวงษ,2550: 82) 

  2.3.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ผูซ้ืออาจมีพฤติกรรมในการตอบสนองความ

พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ จากการซ้ือการใชดังกลาว เมื่อพึงพอใจ ก็จะทําการซื้อซํ้า และอาจ

กลายเปนลูกคาท่ีมีความภักดีได นอกจากนี้แลวผูซ้ืออาจบอกตอไปถึงบุคคลอื่นๆ ที่ใกลชิดดวย 

เมื่อไมพึงพอใจ ผูซ้ือก็จะเลิกใชและอาจประจานใหผูอื่นฟงตอไป หรืออาจเรียกรองใหผูขาย
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รับผิดชอบ (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 34) ผูซ้ืออาจเกิดความไมแนใจเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล

ของการตัดสินใจซ้ือมาแลว ซ่ึงกรณีนี้เกิดขึ้นไดแน โดยเฉพาะของท่ีมีใชเงินเปนจํานวนมากๆ 

ในขณะท่ีสินคาอ่ืนท่ีเปนชนิดเดียวกัน  ก็มีคุณภาพไมแพกัน ผูซ้ือจะหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือลดความ

กังวลท่ีเกิดขึ้น กรณีเชนนี้จะเกิดนอยมากถาหากผูซ้ือซ้ือมีความชอบเปนพิเศษตอตราสินคานั้นๆ 

หรือซ้ือเปนประจําอยูแลว (ธงชัย  สันติวงษ, 2549: 72)  

   ธงชัย  สันติวงษ (2549: 72) อธิบายวา ในกระบวนการตัดสินใจใดๆ 

ผูบริโภคจะเลือกตัดสินใจซ้ือสินคา และบริการ โดยเลือกจากสวนประกอบดังนี้  

   2.3.5.1  การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice)  

   2.3.5.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice) ประกอบดวยการตัดสินวา

ควรมีช่ือตราหรือไม ควรใชช่ือตราของใคร  

   2.3.5.3 การเลือกผูจําหนาย (Dealer Choice) 

   2.3.5.4 เวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) 

   2.3.5.5 จํานวนท่ีซ้ือ (Purchase Amount) 

  สรุปไดวา การตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวยกระบวนการท่ีผูบริโภคตองใชในการ

ตัดสินใจผานกระบวนการดังนี้ 

   1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) รับรูปญหาที่เกิดจากสิ่งเราท่ี

ผูบริโภคใหการยอมรับท้ัง 6 ไดแก ส่ิงเราสอดคลองประสบการณในอดีต สิ่งเราสอดคลองกับ

ความเชื ่อที่มีตอตราสินคา สิ่ง เราไมซับซอน สิ่งเรามีความนาเชื่อถือ สิ่งเราตรงกับความ

ตองการ และสิ่งเราไมกอใหเกิดความกลัว ดังนั ้น นักการตลาดมีหนาที่สรางสิ่งเรากระตุ น

ผูบริโภคตระหนักถึงปญหา เชน การโฆษณาและการสงเสริมการขาย รวมถึงการวิจัยถึงความ

ตองการของผูบริโภคดวย 

   2. การคนหาขอมูล (Information Search) ผูบริโภคจะคนหาขอมูลจาก

แหลงขอมูลท้ัง 2 แหลง ไดแก ขอมูลภายในตัวเองที่เกิดจากประสบการณที่เคยสัมผัสมา และ

ขอมูลจากภายนอก  คือ ขอมูลจากครอบครัว เพื่อน ผูมีประสบการณคนอื่นๆ ขอมูลจากสื่อ

โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ วารสาร  นิตยสาร งานวิจัยตางๆ และขอมูลจากการโฆษณา 

อินเทอรเน็ต พนักงานขาย เปนตน 

   3. การประเมินทางเล ือก  (Evaluation of Alternatives)  เมื ่อผาน

กระบวนการคนหาขอมูลมาอยางพอเพียงแลว ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกในสินคาและบริการท่ี

ตรงกับความตองการมากท่ีสุด แตผูบริโภคก็อาจไมเลือกเลยถาไมมีสิ่งใดที่ตรงกับมาตรฐานท่ี
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ตนเองกําหนด หรือผูบริโภคอาจตัดสินใจซื้อสินคาและบริการนั ้นเลย หากมีความพอใจใน

สินคาและบริการนั้นๆ อยูแลว 

   4. การตัดสินใจซื้อ  (Purchase) เปนขั ้นที่ผู บริโภคเลือกแลววาจะซื้อ

สินคาและบริการอะไรท่ีตรงกับความตองการมากที่สุด ทายที่สุดผูบริโภคจะประเมินความพึง

พอใจในสินคาและบริการที่ไดซื้อ และจะเกิดพฤติกรรมภายหลังการซื้อทั้งดานบวกและดาน

ลบ คือ ถาชอบก็จะเกิดการซื้อซํ้า การมีความภักดีตอตรา การแนะนําผูอื่นใหซื้อตอ แตถาไม

ชอบก็จะไมซ้ืออีก หรือประจานใหผูอ่ืนฟง  

   5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  (Postpurchase Evaluation)  เปนขั ้น

สุดทายที่ผูบริโภคจะแสดงผลที่ไดรับจากสินคาและบริการที่ใชไป โดยถาพอใจ ก็จะซื้อซํ้า 

หรือพัฒนาเปนความภักดีในตราสินคา ถาไมพอใจก็จะไมซ้ือสินคานั้นอีก 

 

3. ทฤษฎีสวนประสมการตลาด 

 3.1 ความหมายของ สวนประสมการตลาด ไดมีผูใหแนวคิดและทฤษฎีสวนประสม

การตลาด ดังนี้ 

  สวนประสมทางการตลาด คือ การผสมท่ีเขากันไดอยางดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ของการกําหนดราคา การสงเสริมการขาย ผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย และระบบการจัดจําหนาย ซ่ึงได

ออกแบบเพื่อใชสําหรับการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย  (ธงชัย สันติวงษ, 2534: 34) 

  สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินคาท่ีตอบสนองความตองการของ

ลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาท่ีผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดีจายเพราะมองวาคุม 

รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือหา เพ่ือใหสะดวกแกลูกคา

ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง (เสรี  วงศมณฑา, 

2542: 11) 

  สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงบริษัทใช

รวมกันเพ่ือความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2541ข: 84) 

  สวนประสมทางการตลาด คือตัวแปรท่ีสามารถควบคุมไดทางการตลาด หมายถึง

การสนองความตองการท่ีเปนตัวแปรท่ีสามารถควบคุม และสนองความตองการของลูกคาใหพึง

พอใจ (คอทเลอร, 2003: 16) 

  สวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยท่ีสามารถควบคุมได และสามารถท่ีจะ

เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแสดลอมเพ่ือทําใหสภาพกิจการอยูรอดหรืออาจ

เรียกไดวาสวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีถูกใชเพ่ือสนองความตองการของ
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ลูกคากลุมเปาหมายทําใหลูกคากลุมเปาหมายพอใจและมีความสุขได (กุลวดี  คูหะโรจนานนท, 

2545: 16) 

 3.2 เคร่ืองมือของสวนประสมการตลาด ประกอบดวย   

  3.2.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงอะไรก็ตามท่ีธุรกิจเสนอขายใหแกลูกคา

เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของลูกคา เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ส่ิงเหลานี้

อาจมีตัวตนท่ีเรียกวาสินคา และไมมีตัวตนท่ีเรียกวาบริการ อยางไรก็ตามธุรกิจตองทราบใหไดกอน

วาความตองการดานผลิตภัณฑท่ีแทจริงของลูกคามีองคประกอบอยางไร (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และ

คณะ, 2543ข: 40) โดยองคประกอบของผลิตภัณฑจําแนกไดดังนี้ 

    3.2.1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และความ

แตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation)  

    3.2.1.2 พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product 

Component) เชน ประโยชนพ้ืนฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 

    3.2.1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการ

ออกแบบผลิตภัณฑของกิจการ เพ่ือแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและไดรับการยอมรับของลูกคา

เปาหมาย 

    3.2.1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) ตองคํานึงถึง

ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้น 

    3.2.1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix)  

  3.2.2 ราคา (Price) หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑในรูปตัว หรือส่ิงท่ีตองจาย

สําหรับการไดมาซ่ึงบางส่ิง ซ่ึงเปนราคา ของสินคาในรายการผลิตภัณฑรวมตนทุนสวนลด สวน

ยอมให ระยะเวลาการชําระเงินและระยะเวลาการใหสินเช่ือและอ่ืนๆ (มยุรี คาน, 2552: 7) ในการตั้ง

ราคามีปจจัยท่ีตองคํานึง 4 ขอ  

    3.2.2.1  คุณคาท่ีรับรู ในสายตาของลูกคา 

    3.2.2.2  ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 

    3.2.2.3  การแขงขันในอุตสาหกรรม 

    3.2.2.4  ปจจัยอ่ืนๆ เชน กลยุทธดานราคา เปนตน  

  3.2.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสราง

ของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพ่ือเคล่ือนยายผลิตภัณฑและการบริการจาก

องคการไปยังตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวยการขนสง การ

คลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง (ยุพาพร  อังกุรวานิช, 2553: 38) ประกอบดวย  
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    3.2.3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution)  

    3.2.3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) 

  3.2.4  การสงเสริมการตลาด (Promotion)  หมายถึง การติดตอส่ือสารเกี่ยวกับ

ขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใช

พนักงานขายทําการขาย (Personal Selling) และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Non-personal 

Selling) เครื่องมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการซ่ึงทางบริษัทอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลาย

เครื่องมือแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication = IMC) โดยพิจารณาถึง

ความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขันเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได  (ศุภิกา  สุภารัตน, 

2550: 11) 

 3.2.4.1  การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสาร

เกี่ยวกับองคการหรือผลิตภัณฑ บริการ ความคิด (ศุภิกา  สุภารัตน, 2550: 11) 

  3.2.4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจง

ขาวสารและจูงใจโดยใชพนักงานขาย และการจัดการหนวยงาน (ศุภิกา  สุภารัตน, 2550: 11) 

  3.2.4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการ

สงเสริม ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจทดลองใช การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ ประกอบดวย

การกระตุนผูบริโภค (Consumer Promotion) การกระตุนคนกลาง (Trade Promotion) และการ

กระตุนพนักงานขาย (Sales Force Promotion) (ศุภิกา  สุภารัตน, 2550: 11) 

 3.2.4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Public and Public Relations) 

การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี ่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการ

ประชาสัมพันธหมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผน เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอกิจการใหเกิดกับ

กลุมใดกลุมหนึ่ง (ศุภิกา  สุภารัตน, 2550: 11) 

 3.2.4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response 

Marketing) องคกรควรใชการตลาดทางตรงเพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑกับผูซ้ือโดยตรง เพ่ือทําใหเกิด

การตอบสนองทันที ไดแก การขายทางโทรศัพท จดหมายตรง แคตตาล็อค และขายทางโทรทัศน 

วิทยุ หรือหนังสือพิมพ (ศุภิกา  สุภารัตน, 2550: 11) 

  3.2.5  พนักงาน (People) หมายถึง ผูท่ีไดรับการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ 

เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมี

ความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีตอการตอบสนองลูกคา มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา 

และสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร (พิชญสินี  พิริยาธนาสิน, 2552: 26) 
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  3.2.6 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ลักษณะของอาคาร 

ทําเลท่ีตั้ง การตกแตงภายใน อุปกรณ สมาชิก สัญลักษณ วัสดุทางการพิมพ และบริการอ่ืนๆ ของ

องคกรท่ีจับตองไดและปรากฏในสายตาของลูกคา ส่ิงตางๆ เหลานี้จะมีผลตอความประทับใจของ

ลูกคาในดานบริการท่ีมีองคประกอบท่ีจับตองไดนอยนั้น เชน การประกันภัย การโฆษณา มักจะมี

การสรางสัญลักษณท่ีมีความหมายเพื่อแทนบริการนั้นๆ (ตฤณ พริ้งประเสริฐ, 2553: 45) 

  3.2.7 กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง การอาศัยกระบวนการบางอยาง

ขององคกรเพ่ือจัดสงบริการใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและประทับใจลูกคา ประกอบดวย ความ

รวดเร็วในการใหบริการ การตอบรับจากพนักงานในการแกไขปญหาเม่ือเกิดขอผิดพลาด เปนตน 

ท้ังหมดจะสงผลตอความรูสึกนึกคิดของลูกคาท่ีมาใชบริการท้ังส้ิน กระบวนการบริการจึงถูก

ยอมรับวามีความสําคัญตอธุรกิจบริการ ท่ีสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคาได (วัชรี  อัศว

โสภณ, 2552: 15) 

 สรุปไดวา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ ตัวแปรทางการตลาดท่ี

ควบคุมได ท้ัง 7 ปจจัย ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 

พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบริการ ปจจัยท้ังหมดนั้นลวนมีความสําคัญใน

การประกอบกิจการท้ังส้ิน ซึ่งองคกรตองนําปจจัยดังกลาวไปใชประกอบกิจการเพื่อสนอง

ความตองการและความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย โดยปรับเปล่ียนใหเหมาะสมตามชวงเวลา 

โอกาส และองคประกอบตางๆ เพ่ือกระตุนใหเกิดความตองการซ้ือสินคาหือบริการของตน 

 

4. ทฤษฎแีรงจูงใจ 

 4.1 ความหมายของแรงจูงใจ  

  ธงชัย  สันติวงษ  (2545: 227) ไดอธิบายวา พฤติกรรมของคนจะถูกกําหนดและ

ควบคุมโดยแรงจูงใจตางๆ และแรงจูงใจเหลานี้ก็ยังมีลักษณะแตกตางกันไปสําหรับแตละคนอีก

ดวย ซ่ึงทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow’s Theory of Motivation) มีสมมุติขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

ความตองการของมนุษย ดังนี้  

  4.1.1 คนทุกคนมีความตองการ และความตองการนี้จะมีอยูตลอดเวลาและไมมีท่ี

ส้ินสุด นับตั้งแตเกิดจนถึงตาย ซ่ึงความจริงขอนี้ชวยใหทราบวา การจูงใจจะสามารถทําได

ตลอดเวลา 

  4.1.2 ความตองการท่ีไดรับการตอบสนองแลวจะมิใชแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรม

ตอไปอีก ความตองการท่ีจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจะตองเปนความตองการท่ียังไมไดรับการ

ตอบสนองเทานั้น  
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  4.1.3 ความตองการของคนจะมีลักษณะเปนลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูงตามลําดับ

ของความสําคัญ และขณะท่ีความตองการขั้นต่ําไดรับการตอบสนอง ความตองการท่ีสูงขึ้นขั้น

ตอไปก็จะตามมาเปนลําดับ 

  แรงจูงใจ คือ ความตองการไดรับ (The Needs for Recognition) มนุษยสวนมาก

ตองการไดรับความรูสึกวาตัวเองมีคุณคา ไดรับการยกยองนับถือจากคนอ่ืนๆ ความตองการทางดาน

นี้ทําใหเขามีการรวมกลุมทางสังคม เปนชุมชนสถาบันตางๆ ทําใหเขาสามารถแสวงหา

สถานภาพและความสนใจจากสมาชิกในกลุม (สุวัฒน วัฒนวงศ, 2533: 104) 

 4.2 ตัวแบบของแรงจูงใจ 

  ตามทัศนคติของมาสโลวไดจัดประเภทความตองการความสําคัญออกเปน 5 ระดับ 

จากตํ่าไปสูง ดังนี้  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงลําดับขั้นความตองการตามทฤษฎีของมาสโลว 

ท่ีมา: Maslow, Motivation and Personality (New York : Harper and Brothers, 1954), 35-38, อาง

ถึงใน บุรินทร  ต.ศรีวงษ, หลกัการบริหารการตลาดยุคใหม. (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2550), 73. 

 

 4.2.1  แรงจูงใจทางรางกาย (Physiological Motives) เปนแรงจูงใจของมนุษย

ท่ีเกิดจากแรงขับตางๆ ของรางกาย ไดแก ความหิว การพักผอน การหลีกเล่ียงความเจ็บปวย 

เปนตน (อัครชิต  ทีฆะทิพยสกุล, 2530: 18) 

ความสําเร็จสวนตัว (Self – Actualization) 

(การพัฒนาตัวเอง และความพึงพอใจสวนตัว) 

ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) 

(การยกยอง ความภาคภูมิใจ สถานะและความเคารพ  ) 

ความตองการดานสังคม (Social Needs) 

(ความรัก การยอมรับ และความเปนมิตร) 

ความปลอดภัยและความม่ันคง (Safety and Security Need) 

(ความรัก การยอมรับ และความเปนมิตร) 

ความตองการของรางกาย (Physiologicul Needs) 

(อาหาร น้าํ อากาศ และความตองการทางเพศ) 
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 4.2.2  ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการของมนุษย

ท่ีเหนือกวาความตองการเพ่ือความอยูรอดซ่ึงมนุษยตองการในระดับสูง เชนตองการความม่ันคงใน

การทํางาน (บุรินทร  ต.ศรีวงษ, 2550: 73) 

 4.2.3 ความตองการ ดานสังคม (Social Needs) เปนแรงจูงใจของมนุษยท่ีเกิดจาก

การเรียนรู (Learning) ภายหลัง เชน ความตองการช่ือเสียง ทรัพยสิน อํานาจ เปนตน (อัครชิต  ทีฆะ

ทิพยสกุล, 2530: 18) 

            4.2.4 ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) เปนความตองการของมนุษย 

ไดแก การยกยองสวนตัว (Self-esteem) ความนับถือ (Recognition) และ สถานะ (Status) จากสังคม 

ตลอดจนเปนความพยามท่ีจะใหมีความสัมพันธระดับสูงกับบุคคลอ่ืน (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 73) 

 4.2.5 ความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-Actualization Need) 

เปนการตองการสูงสุดของของมนุษย ซ่ึงถาบุคคลใดสามารถบรรลุความตองการนั้นไดจะไดรับ

การยกยองเปนบุคคลพิเศษ (บุรินทร  ต.ศรีวงษ, 2550: 73)  

  จากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจ สรุปไดวา แรงจูงใจคือพ้ืนฐานของส่ิงท่ีมนุษย

ตองการ ความตองการจะถูกแบงเปนลําดับขั้น ซ่ึงความตองการเม่ือไดรับการตอบสนองแลว ความ

ตองการนั้นจะไมจําเปนอีกและมนุษยคนนั้นจะพัฒนาความตองการของตนเองใหสูงขึ้นไป 

 

5. ทฤษฎีความพึงพอใจ 

 5.1  ความหมายของความพงึพอใจ 

  ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจเปนเพียงปฏิกิริยาดานความรูสึกตอส่ิงเรา

หรือส่ิงกระตัน ท่ีแสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของกระบวนการประเมิน โดยบง

บอกทิศทางของการประเมินวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไมมีปฏิกิริยา คือ

เฉยๆ ตอส่ิงเราหรือส่ิงกระตุนนั้นได (ไพบูลย  เจริญพานิช, 2539: 6) 

  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลซ่ึงมักเกิดจากการ

ไดรับการตอบสนองตามท่ีตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกท่ีดีในส่ิงนั้น ตรงกันขามหากความ

ตองการไมไดรับการตอบสนอง ความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบริการจะ

เกิดขึ้นหรือไมนั้น จะตองพิจารณาถึงลักษณะของการใหบริการขององคกร ประกอบกับระดับ

ความรูสึกของผูมารับบริการในมิติตางๆ ของแตละบุคคล (สาโรช ไสยสมบัติ, 2534: 39) 

  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติที่มีตอสิ่งหนึ่งหรือปจจัยตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของ ความรูสึกพอใจเกิดขึ้นเม่ือความตองการของบุคคล ไดรับการตอบสนองหรือบรรลุ
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จุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรู สึกดังกลาวจะลดลง หรือไมเกิดขึ้นหากความรูสึกดังกลาว

ไมไดรับการตอบสนอง (ชริณี  เดชจินดา, 2538: 24) 

  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู สึกในขั ้นแรกเมื่อบรรลุวัตถุประสงค และ

ความรู สึกขั ้นสุดทาย  เมื่อบรรลุวัตถุประสงคโดยมีแรงกระตุ น (จันทรเพ็ญ   ดูเทศานันท, 

2542: 47) 

  ความพึงพอใจ หมายถึง ความคาดหวังของมนุษยทั้งหลาย ที่ตองการอยากได

หรืออยากมี ความรูสึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดหรือสัมฤทธิ์ผลก็ตอเมื่อบุคคลนั้นๆ ไดรับในสิ่งท่ี

ตองการหรือบรรลุเปาหมายในระดับหนึ่ง และความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้นเลย

หาก ความตองการหรือจุดหมายนั้นไมไดรับการตอบสนองหรือเปนไปตามตองการ (ตฤณ  

พริ้งประเสริฐ, 2553: 41) 

  สรุปไดวา ความพึงพอใจคือความรูสึกท่ีมีตอส่ิงท่ีมนุษยไดรับจากส่ิงท่ีตนคาดหวัง 

ซ่ึงจะมีความพึงพอใจไดก็ตอเม่ือความคาดหวังนั้นไดรับการตอบสนอง แตถาไมไดรับการ

ตอบสนองความพึงพอใจจะไมเกิด หรือความพึงพอใจท่ีมีอยูอาจลดลง ท้ังนี้ความพึงพอใจของแต

ละคนไมเทากันขึ้นอยูกับคานิยมและประสบการณท่ีมี 

 5.2 การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ ศึกษากันใน 2 รูปแบบ คือ ความพึงพอใจของ

ผูปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) และความพึงพอใจในการใชบริการ โดยใชวิธีการเก็บขอมูลดวย

วิธีการดังนี้ 

  5.2.1 การใชแบบสอบถาม เปนวิธีการท่ีองคกรนิยมใชกันแพรหลายวิธีหนึ่ง โดย

การรองขอหรือขอความรวมมือ จากกลุมบุคคลท่ีตองการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมท่ี

กําหนดคําตอบไวใหเลือกตอบหรือเปนคําตอบอิสระ โดยคําถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจ

ในดานตางๆ ท่ีหนวยงานกําลังใหบริการอยู เชน ลักษณะของการใหบริการ สถานท่ีใหบริการ 

บุคลากรท่ีใหบริการ เปนตน (ตฤณ  พริ้งประเสริฐ, 2553: 41) 

  5.2.2 การสัมภาษณ เปนวิธีการท่ีทําใหองคกรทราบถึงระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการซ่ึงเปนวิธีการท่ีตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณท่ีจะจูงใจใหผูถูก

สัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณนับวาเปนวธีิท่ี

ประหยัดและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง (ตฤณ  พริ้งประเสริฐ, 2553: 41) 

  5.2.3 การสังเกต เปนวิธีการท่ีทําใหองคกรทราบถึงระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการไดโดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมท้ังกอนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจาก

การไดรับบริการแลว เชน การสังเกตกิริยาทาทาง การพูด สีหนา และความถ่ีของการมาขอรับ

บริการ เปนตน การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ ผูวัดจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนท่ี
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แนนอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความ พึงพอใจของผูใชบริการไดอยางถูกตองจะเห็นไดวา 

การวัดความพึงพอใจตอบริการนั้น สามารถท่ีจะทําการวัดไดหลายวิธี ท้ังนี้จะตองขึ้นอยูกับความ

สะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุงหมายหรือเปาหมายของการวัดดวยจึงจะสงผลใหการวัดนั้น

มีประสิทธิภาพเปนท่ีนาเช่ือถือได (ตฤณ  พริ้งประเสริฐ, 2553: 41) 

 

6. การคาสงและการคาปลีก 

 6.1  การคาสง 

  การคาสง หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับบุคคล หรือสถาบันท่ีขายสินคา ใหแก

พอคาปลีก พอคาอ่ืนๆ อุตสาหกรรม องคกร และผูใชทางการคา แตไมใชผูท่ีขายสินคาใหกับ

ผูบริโภคคนสุดทาย (U.S. Bureau of The Census, อางถึงใน ศิริ  ภูพงษวัฒนา, 2549: 177) จาก

ความหมายเหลานี้ยอดขายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด (ยกเวนการขายใหกับผูบริโภคคนสุดทาย) คือการคาสง

ท้ังส้ิน โดยท่ัวไปสินคาจะถูกจําหนายจากผูผลิตไปสูพอคาสง และพอคาปลีก ความจริงแลวเสนทาง

การเคล่ือนท่ีของสินคาไปสูผูบริโภคมีความสลับซับซอน สินคาอาจเคล่ือนยายจากผูผลิตหลายราย

ผานผูจัดจําหนายหลายรายโดยที่ไมจําเปนตองผานรานคาปลีกก็ได ผูใชคนสุดทายอาจไดแกธุรกิจ 

ซึงไมใชผูบริโภค หนาท่ีของพอคาสงไดถูกกําหนดใหเปนตัวกลางเช่ือมโยงความตองการท่ีแตกตาง

กันระหวางผูผลิตกับพอคาปลีก (ศิริ  ภูพงษวัฒนา, 2549: 177-118) 

  การคาสง หมายถึง การจําหนายผลิตภัณฑและกิจกรรมท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นโดยตรง

เกี่ยวกับการจําหนาย หรือการบริการท่ีใหกิจการท่ีซ้ือไปเพื่อขายตอ หรือเพ่ือนําไปใชในทาง

อุตสาหกรรม ในกรณีท่ีผูผลิตไดจําหนายผลิตภัณฑใหแกกิจการคาปลีกโดยไมผานคนกลางคาสง 

หรือการคาปลีกไดจําหนายผลิตภัณฑใหแกผูใชเพ่ือการอุตสาหกรรมขนาดเล็กการกระทําของ

ผูผลิตและกิจการคาปลีกในกรณีนี้ถือวาเปนการคาสง (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 1) 

  ผูคาสง หมายถึงคนกลาง (Merchant Middleman) ท่ีมีกรรมสิทธ์ิในสินคาท่ีเขา

จัดการขายสง สวนคนกลางมีความหมายรวมถึงผูคาสงและคนกลางกลางประเภทอ่ืนๆ เชน ตัวแทน

ผูผลิต (Manufacturers Agent) และนายหนา (Broker) พวกตัวแทนและนายหนาจะไมมีกรรมสิทธ์ิ

ในสินคาท่ีจัดการ และจะไดรับคาตอบแทนในงานท่ีทําเปนแบบคานายหนา (Commission) (สุวิทย  

เปยผอง, 2535: 3) 

  ดังนั้น การคาสง คือ กิจกรรมท่ีเปนตัวกลางนําสินคาและบริการจากผูผลิตไปขาย

ตอใหแก ผูซ้ือ ผูใช ท่ีเปนผูคาปลีก คนกลางคาสง องคกร อุตสาหกรรม แตไมใชผูบริโภคคน

สุดทาย โดยท่ีผูคาสงคือพอคาคนกลางท่ีเปนเจาของสินคาท่ีขาย ตองซ้ือสินคามาเก็บตุน ผูคาสงอาจ
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ขายสินคาผานคนกลางคาสง เชน ตัวแทนผูผลิต และนายหนา ซ่ึงคนกลางคาสงจะไมใชเจาของใน

สินคาท่ีขาย ไมตองซ้ือของไปเก็บตุน แตจะไดรับคานายหนาจากการขายเปนการตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ตําแหนงของพอคาสงในระบบชองทางการตลาด 

ท่ีมา: ศิริ  ภูพงษวัฒนา, การจัดการชองทางการตลาด กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแสงดา, 2549, 

178. 

 

  6.1.1  หนาที่ของการคาสง 

   6.1.1.1  การขายและการสงเสริมการขาย ผูคาสงชวยผูผลิตในการลด

คาใชจาย เพราะผูผลิตจะติดตอขายเฉพาะผูคาสงเทานั้น (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 6) ผูคาสงจะจัดหา

สินคาท่ีมีความหลากหลายจากผูผลิตหลายรายใหแกผูคาปลีก  บางครั้งผูคาสงอาจตองชวยในการ

ตกแตงสินคาใหดีขึ้น (ศิริ  ภูพงษวัฒนา, 2549: 181)  

   6.1.1.2  การจัดซ้ือและการจัดแบงประเภทสินคา (ศิริ  ภูพงษวัฒนา,     

2549: 181) 

   6.1.1.3  หนาที่ในการแบงแยกจํานวน ผูคาสงมีหนาท่ีจัดสรรสินคาเพ่ือ

จําหนายใหกับผูคาปลีก โดยแบงปริมาณสินคาท่ีมี ใหสามารถกระจายตามรานคาของผูคาปลีก ได

อยางเหมาะสม (ศิริ  ภูพงษวัฒนา, 2549: 181) 

   6.1.1.4  หนาที่คลังสินคา ผูคาสงจะมีการจัดเก็บ นําเขา-ออก อยางมีระบบ 

ซ่ึงเปนการชวยลดภาระคาใชจายและความเส่ียงในการเก็บสินคาใหแก ผูบริโภค ผูคาปลีก และ

ผูผลิต (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 6) 

   6.1.1.5  หนาที่ขนสงสินคา เม่ือผูคาสงไดรับคําส่ังซ้ือจะสงสินคาใหลูกคา

ทันทีท่ีลูกคาตองการ ลูกคาคือผูไดรับการบริการขนสงท่ีรวดเร็ว และมีตนทุนท่ีถูกลงดวย ผูคาปลีก

ผผลิต 

พอคาสง 

พอคาสง 

พอคาสง 

ผูผลิต 

ผูใชประเภทสถาบัน 

พอคาปลีก 

ผูใชประเภทการคา 



 

 

34

จึงไมจําเปนตองมีสินคาคงเหลือไวมาก ซ่ึงทําใหประหยัดเงินทุน และลดความเส่ียงดานตางๆ       

(สุวิทย  เปยผอง, 2535: 6) 

   6.1.1.6  หนาที่ทางดานการสนับสนุนทางดานการเงิน ผูคาสงชวยผูคาปลีก

ในดาน การใหการซ้ือสินคาดวยเงินเช่ือ แกผูคาปลีก และ ผูคาสงชวยเก็บสินคาเพ่ือใหผูคาปลีกไม

ตองเอาเงินไปจมในสินคาคงคลัง (ศิริ  ภูพงษวัฒนา, 2549: 181) ท้ังนี้ยังรวมถึงการใหสวนลดเงิน

สด และสวนลดทางการคาดวย 

   6.1.1.7  การรับหนาที่เส่ียงภัย ผูคาสงมีรับความเส่ียงของ ความเส่ียงภัย 

กรณีสินคาสูญ การลักขโมย ไฟไหม ตลอดจนความลาสมัยของสินคา ในการบริหารงานดาน

คลังสินคา (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 6) 

   6.1.1.8  ชวยใหขอมูลเกี่ยวกับตลาด ผูคาสงจะตองเก็บขอมูลจากลูกคา

เพ่ือใหทราบความตองการ และสงขอมูลท่ีไดใหแกผูผลิตเพ่ือนําไปวางแผนการตลาด (สุวิทย      

เปยผอง, 2535: 6) 

   6.1.1.9  คาดหมายความตองการของลูกคา ตลอดเสนทางการสงมอบสินคา

และบริการ ผูคาสงตองรูถึงความตองการของผูบริโภควาจะซ้ือสินคาใด และติดตามขาวสารเพ่ือ

ประเมินแนวโนมของอุตสาหกรรม เกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมๆ วิธีการใช ตลอดจนทัศนคติ เพ่ือท่ีจะ

จัดซ้ือสินคามาไดอยางเหมาะสม (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 6) 

   6.1.1.10 ใหคําปรึกษาแกคูคาในธุรกิจ ผูคาสงจะมีหนาท่ีใหคําปรึกษาในดาน

การขายใหแกคูคาในธุรกิจ เพ่ือสรางขีดความสามารถในการบริหารงานใหแกคูคา (ศิริ  ภูพงษ

วัฒนา, 2549: 181) 

  6.1.2  ลักษณะทําเลที่ตั้งของธุรกิจคาสง 

    ลักษณะท่ีตั้งของผูคาสงจะขึ้นอยูกับประเภทของกิจการคาสง โดยท่ัวไป

ท่ีตั้งกิจการคาสงจะอยูในท่ีท่ีมีการขนสงสะดวก เชนทาเรือ ชุมทางรถไฟ หรือสถานีขนสง กิจการ

บางประเภท เชนผูคาสงเร และผูคาทางไปรษณีย ไมจําเปนตองมีทําเลท่ีดีมากนักเพราะไมตอง

ติดตอกับลูกคาโดยตรง (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 20-22) 

  6.1.3  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคาสง 

    6.1.3.1 เมืองหรือตลาดการคาที่ตั้งกิจการ ผูประกอบกิจการคาสงควร

คํานึงถึงปจจัยพ้ืนฐาน โดยท่ัวไปเพ่ือนํามาประเมินทางเลือกทําเลท่ีตั้ง ไดแก 

 6.1.3.1.1  ปจจัยดานบุคคล คือ ปจจัยท่ีมีผลตอผูคาสงในการใช

โปรแกรมทางการตลาด หรือความพยายามทางการตลาดท่ีมากขึ้นหรือนอยลง ไดแก เมืองท่ีมีญาติพ่ี
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นองเพ่ือนฝูงหรือเปนคนกวางขวาง เมืองท่ีไมมีใครรูจัก เมืองท่ีมีลักษณะตรงกับความชอบเปนการ

สวนตัว และเมืองท่ีกําลังขยายหรือเจริญเติบโต (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 20) 

 6.1.3.1.2 ความเจริญของเมือง หากผูคาสงเลือกเมืองท่ีประกอบ

กิจการมีประชากร ชุมชนอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น แนวโนมของเมืองกําลังเจริญ และหากเมืองนั้น

มีการขยายตัวอยางมีระบบ โดยมีการจัดการดานสาธารณูประโภคอยางถูกหลัก สถาบันการตลาด

อันไดแกผูคาสงและผูคาปลีก ก็มีโอกาสท่ีจะขายสินคาและบริการของตนเองไดมากย่ิงขึ้น (สุวิทย  

เปยผอง, 2535: 20) 

 6.1.3.1.3 ประชากรในตลาดการคา นอกจากประชากรท่ีอยูรอบๆ 

เมืองท่ีเปนลูกคา ผูคาสงตองคํานึงถึงอัตราการเพิ่มหรือลดของประชากร ท้ังนี้ตองคํานึงถึงอัตราการ

เกิด การเคล่ือนยายเขา – ออก ของประชากรตามฤดูกาล หรือการยายเขามาในชุมชนใหม (สุวิทย  

เปยผอง, 2535: 20) 

 6.1.3.1.4 ดานเศรษฐกิจ ผูคาสงตองวิเคราะหถึง ความสามารถใน

การผลิตของเมืองใดเมืองหนึ่ง ซ่ึงจะมีผลทําใหเกิดการวาจาง การกระจายรายไดและอัตราการ

ขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้น เพราะอํานาจซ้ือของประชากรในทองถ่ินเปนส่ิงสําคัญตอธุรกิจคาสง

และธุรกิจคาปลีก (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 21)  

 6.1.3.1.5 ดานการแขงขัน ผูคาสงท่ีจะตั้งกิจการขึ้นมาใหมในเมืองนี้

ตองใหความสําคัญของคูแขงท้ังในดานบวกและลบ การมีธุรกิจคาสงในเมืองใดมากๆ ยอมจูงใจให

ผูคาปลีกมาซ้ือสินคาในเมืองนั้นเพราะมีโอกาสเลือกไดมาก (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 21)  

 6.1.3.1.6 ทัศนคติของชุมชน เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบท่ีสําคัญในการ

สรางอนาคตของเมือง ทัศนคติท่ีดีสามารถกระตุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดการคา 

(สุวิทย  เปยผอง, 2535: 21) 

 6.1.3.2  บริเวณภายในเมือง ประกอบดวยปจจัยดังนี้ 

 6.1.3.2.1 การประเมินธุรกิจ โดยผูคาสงตองประมาณยอดขายใน

ทองท่ีหรือบริเวณท่ีเลือก เปนท่ีตั้งของธุรกิจ สําหรับการคาสงเราสามารถประเมินไดจากยอดขาย

ของคูแขงขันนอกจากนี้อาจไดขอมูลจากผูผลิต พนักงานขาย และพอคาคนกลาง (สุวิทย  เปยผอง, 

2535: 21) 

 6.1.3.2.2 จํานวนรานคาปลีก ผูคาสงตองคํานึงวา หากทองถ่ินนั้นมี

รานคาปลีกมาก นั่นแสดงถึงอํานาจซ้ือของตลาดจะมีมากขึ้นดวย (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 21) 
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 6.1.3.2.3 สามารถเขาถึงไดสะดวก ผูคาสงตองคํานึงวา ผูคาปลีกแต

ละรายจะซ้ือของในปริมาณท่ีสูง ตองอาศัยรถยนตสวนตัว หรือมีรถเมลวิ่งผาน ส่ิงจําเปนคือถนน

หนทางสะดวกสามารถเขาออกไดงายหรือรถเมลหลายสายผาน (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 21) 

 6.1.3.2.4 ทําเลใกลกับคูแขงรายอื่นๆ ในการดําเนินธุรกิจรานคาหรือ

รานคาสงในเมืองเล็กๆ หากมีนอยรานจะขายดี แตถาอยูในเมืองใหญมีลูกคามากมายกวางขวาง 

จะตองอยูใกลคูแขงถึงจะขายดี เพราะจะเปนท่ีรวมรานคาสงจํานวนมาก ท่ีผูประกอบการคาปลีก

ท้ังหลายตั้งใจจะมาซ้ือในยานนี้ (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 21)  

 6.1.3.2.5 สภาพแวดลอม เชน การตั้งศูนยคาสงในบริเวณของทําเลท่ี

ดี มีมลพิษต่ํา ถนนหนทางดี เปนตน ยอมเอ้ืออํานวยใหผูคาปลีกและผูบริโภคเขาไปซ้ือสินคา 

 6.1.3.2.6 คาใชจายหรือตนทุนที่ลงไปกับผลตอบแทนที่จะไดรับใน

แตละทําเล เนื่องจากอัตราคาเชาและราคา ท่ีดินและอาคาร ท่ีแตกตางกันอีกท้ังคาใชจายในการ

ลงทุนอ่ืนๆ เม่ือนํามาหักกับยอดขายแลวก็จะแสดงใหเห็นถึงกําไรของธุรกิจ เม่ือผูคาสงประกอบ

กิจการในท่ีท่ีมีการลงทุนสูงแตสามารถขายไดในปริมาณมากๆ ยอมมีโอกาสท่ีจะเลือกลงทุน

มากกวาท่ีท่ีมีการลงทุนต่ําแตขายไดในปริมาณท่ีต่ํา (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 22) 

 6.2  การคาปลีก 

  การคาปลีก หมายถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการขายสินคาหรือบริการโดยตรงไปสู

ผูบริโภคคนสุดทาย เพ่ือนําไปใชสวนตัว ไมใชเพ่ือนําไปใชในทางธุรกิจ ดังนั้นสถาบันการตลาดไม

วา ผูผลิต ผูคาสง หรือผูคาปลีกหากทําหนาท่ีเชนนี้เราเรียกวาเปนการคาปลีก (สุวิทย  เปยผอง, 

2535: 39) 

  การคาปลีก คือ กิจกรรมท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการขายสินคาหรือบริการ ลูกคาคือ

ผูบริโภค หรือผูบริโภคคนสุดทาย  ซ่ึงเปนบุคคลหรือสถาบัน ท่ีซ้ือสินคาหรือบริการเพ่ือใชสวนตัว 

ไมใชเพ่ือธุรกิจ เปนการทําธุรกิจในขั้นสุดทายของชองทางการจัดจําหนาย โดยเปนตัวกลางระหวาง

โรงงานผูผลิตกับผูบริโภคคนสุดทาย ผูคาปลีกจะซ้ือสินคาในปริมาณมากและจะทยอยขายใหใน

ปริมาณนอยแกผูบริโภค ผูคาปลีกจําเปนตองซ้ือผลิตภัณฑท่ีหลากหลายจากในประเทศหรือ

ตางประเทศเพื่อนํามาขายตอ ผูขายปลีกอาจจะขายบริการควบคูไปกับการขายสินคาดวย เชน

ภัตตาคารจะขายอาหาร เครื่องดื่ม และใหบริการคือเสิรฟอาหารและเครื่องดื่มดวย ผูคาปลีกจะขาย

สินคาใหผูบริโภคท่ีแตกตางกันมากมาย เนื่องจากแตละคนจะมีความตองการท่ีแตกตางกัน            

(ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 10) 

  การคาปลีก ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการขายสินคาและบริการ

ไปสูผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate Consumer) ผูบริโภคคนสุดทายยอมแตกตางไปจากผูซ้ือท่ีเปน
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ธุรกิจ หรือสถาบัน (Business or Institution Purchase) ถาเปรียบเทียบการซ้ือของธุรกิจ แรงจูงใจใน

การซ้ือ (Buying Motive) เกิดจากความตองการกําไรหรือการนําไปขายตอ แตแรงจูงใจในการซ้ือ

ของผูบริโภคจะอยูท่ีความพอใจของครอบครัวหรือความพอใจสวนตัว (ศิริ  ภูพงษวัฒนา, 2550: 

146) 

 6.2.1 หนาที่ของการคาปลีก 

  หนาท่ีของผูประกอบการคาปลีกท่ีมีตอผูบริโภค  แมจะคลายคลึงกับ

ผูประกอบการคาสง แตจะยุงยากซับซอนกวาเพราะลูกคามีความแตกตางกันในหลายๆ ดาน เชน วัย 

ระดับการศึกษา ระดับรายได รสนิยม เช้ือชาติ ศาสนา เปนตน การตอบสนองลูกคาแตละกลุม

จะตองอาศัยประสบการณและความชํานาญสูง จึงจะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จได (สุวิทย    

เปยผอง, 2535: 40) 

  หนาท่ีของผูประกอบการคาปลีกท่ีมีตอผูผลิตและผูคาสง ผูคาปลีกจัดไดวา

เปนผูมีความชํานาญในการขายสินคาใหแกผูผลิตและผูคาสง ผูคาปลีกเปนตัวกลางท่ีทําหนาท่ีเปน

ตัวเช่ือมระหวางผูบริโภคกับผูผลิตและผูคาสง ผูคาปลีกจะชวยโฆษณาสินคาและจัดแสดงสินคา 

ผูคาปลีกจะรูถึงความตองการของผูบริโภค ใหขอมูลตางๆ ท่ีผูบริโภคตองการแกผูผลิตและผูคาสง 

ผูคาปลีกชวยส่ังซ้ือสินคามาเก็บไวลวงหนา เปนการแบงเบาภาระในการจัดเก็บสินคา ใหแกผูผลิต

และผูคาสง (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 41) 

 6.2.1.1 การจัดหาผลิตภัณฑที่หลากหลาย ผูคาปลีกคือคนกลางท่ีมีหนาท่ี

ในการซ้ือสินคาจากผูผลิตในแหลงตางๆ เพ่ือมาขายตอใหกับผูบริโภค ดังนั้นการหาสินคาท่ี

หลากหลายจึงมีความสําคัญมาก เพราะจะชวยใหผูบริโภคประหยัดเวลาในการซ้ือ (ศิริวรรณ       

เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 10) 

 6.2.1.2 การตัดสินใจในสวนประสมของสินคาและบริการ รานคาปลีกตอง

ตัดสินใจวาจะนําสินคาอะไรมาจําหนาย โดยพิจารณาในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

 6.2.1.2.1 สวนประสมของผลิตภัณฑ ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ 

(2546ก: 10) ไดแบงหนาท่ีของผูคาปลีกประกอบตอสวนประสมของผลิตภัณฑ ไดแก 

 6.2.1.2.1.1 จํานวนสายผลิตภัณฑ ท่ีผูคาปลีกเปนตองมีไวขาย 

เชนรานขายเครื่องหนัง จะตองพิจารณาวาจะขายกระเปา เส้ือผา หรือรองเทา (ศิริวรรณ  เสรีรัตน 

และคณะ, 2546ก: 10)   

 6.2.1.2.1.2 จํานวนรายการผลิตภัณฑในแตละสาย ผูคาปลีกตอง

พิจารณาวาสินคาแตละประเภทนั้นจะขายตราสินคาใดบาง หรือมีขนาดใดบาง เชนรองเทาจาก

ตางประเทศก็จะมีหลากหลายย่ีหอ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 10)   
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 6.2.1.2.2 ความหลากหลายของสินคา ของแตละสายผลิตภัณฑให

เพียงพอตอความตองการ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 10) 

 6.2.1.2.3 ความกวางของสินคา เชน ในสายเครื่องแตงกายก็จะมี เส้ือ 

กางเกง กระโปรง รองเทา เข็มขัด เปนตน (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 10) 

 6.2.1.2.4 ความลึกของสินคา เชน เส้ือผาจะมีรายละเอียดท่ีแตกตางกัน

ดวย สีสัน รูปทรง ขนาด วัสดุตกแตง เปนตน (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 10) 

 6.2.1.3 การมีสินคาใหเพียงพอกับปริมาณการขาย และการทยอยขาย ผูคา

ปลีกตองเก็บรักษาสินคาจํานวนหนึ่งใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา สินคาท่ีเปนท่ีนิยมกต็อง

เก็บตุนไวใหมาก สินคาใดไมไดรับความนิยมก็เก็บไวนอย ดังนั้นผูคาปลีกตองพิจารณาใหดีกอน

การเก็บตุนสินคาใดๆ ถาเก็บไวมากเกินไปก็จําทําใหขาดเงินทุนหมุนเวียน และอาจเสียคาเก็บรักษา

เพ่ิมขึ้น ในการส่ังซ้ือสินคาแตละครั้งผูคาปลีก ควรคํานึงถึงจุดท่ีตองทําการส่ังซ้ือและปริมาณใน

การซ้ือ การส่ังซ้ือสินคาจากผูคาสงในปริมาณมากจะชวยลดคาขนสงได จากน้ันจึงคอยทยอยขาย

สินคาออกไป (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 10-11) 

 6.2.1.4 การจัดแสดงสินคาและจัดหาบริการเสริม รานคาปลีกตองจัดแสดง

สินคาใหโดดเดน โดยมีการจัดวางแยกออกเปนหมวดหมูใหชัดเจนเพ่ือดึงดูดใจผูบริโภคหรือผูท่ี

ผานไปมาใหเขามาซ้ือสินคาภายในราน โดยเริ่มจากการเกิดการรับรู (Perception) ไดพบเห็น 

(Attention) เกิดความสนใจ (Interest) เกิดความตองการ (Desire) และเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

(Action) ในท่ีสุด นอกจากนี้ยังเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับรานคาอีกดวย ผูคาปลีกบางราย

อาจมีการใหบริการเพ่ิมเติมแกลูกคาเชน จัดพนักงานขายไวคอยใหขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับ

สินคา หรือการรับชําระคาสินคาดวยบัตรเครดิต เปนตน สินคาบางอยางจําเปนตองใหบริการควบคู

ไปดวย เพราะผูคาปลีกไมไดมุงเฉพาะขายสินคาแตเพียงอยางเดียว เชนบริการสงถึงบานลูกคา 

(Delivery) และบริการติดตั้ง เปนตน (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 11) 

 6.2.1.5 การเ พ่ิมคุณค า ใหกับ สินค าและบริการ  ผู ค าปลีก ท่ีประสบ

ความสําเร็จ คือผูท่ีมีความสามารถเพิ่มคุณคาใหกับสินคาท่ีขายใหแกลูกคาได เชน การจัดกระเชา

ผลไมและตกแตงใหดูสวยงาม ซ่ึงจะทําใหสามารถขายผลไมไดในราคาท่ีสูงขึ้น เพราะลูกคาเต็มใจ

จายเงินเพ่ิมขึ้นเนื่องจากเห็นคุณคาในส่ิงนั้น (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 11)  

 6.2.2 ลักษณะทําเลที่ตั้งของธุรกิจคาปลีก 

 6.2.2.1 ยานการคาในตัวเมือง (Downtown Area)  เปนยานการคา ท่ี

เหมาะสมท่ีผูคาปลีกควรตั้งกิจการ เชน หางสรรพสินคา รานขายสินคาท่ัวไป รานขายสินคาเฉพาะ

อยาง เปนยานท่ีมีลูกคาและประชากรสัญจรไปมาหนาแนน เปนยานท่ีมีการขายสินคามากมายหลาย
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ชนิด (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 70) แตผูบริโภคมักมองวาไมสะดวก เพราะจอดรถยากและมี

อาชญากรรมสูง (ภาวิณี  กาญจนาภา, 2554ข: 20) 

 6.2.2.2 ศูนยกลางชุมชน (Regional Center) ประกอบดวยรานคาประมาณ 

50-150 รานคา ลูกคามาจากคนอาศัยหรือทํางานในละแวก 8-16 กิโลเมตร (ภาวิณี  กาญจนาภา, 

2554ข: 20) 

 6.2.2.3 ยานการคาใกลที่อยูใกลที่พักอาศัย (Neghborhood Shopping 

Districts) เปนยานการคาท่ีมุงขายเฉพาะคนท่ีมีบานอยูแถวนั้น มักเปนรานคาขนาดเล็กขายของ

เบ็ดเตล็ดปากซอย (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 70) 

 6.2.2.4 ยานการคาตามแนวถนน (String Streets) เปนยานการคาท่ีมีราน

สองขางทางถนนท่ีเช่ือมไปสูตัวเมือง มุงขายสินคาใหแกลูกคาท่ีเดินทางผานไปมา (สุวิทย  เปยผอง, 

2535: 70) 

 6.2.2.5 ศูนยการคา (Planned Shopping Center) ศูนยการคาเปนท่ีรวม

สินคาและบริการทุกชนิด เรียกวา One-Stop Shopping (สุวิทย  เปยผอง, 2535: 71) 

 6.2.2.6 รานคาหลายรูปแบบ (Multi Channel Retailers) เปนการรวม

รานคาหลายๆรูปแบบเขาดวยกัน เชนรานคาท่ัวไป รานคาแบบไมมีหนาราน ท้ังนี้เพ่ืออํานวยความ

สะดวกแกลูกคาในหลายๆ ชองทาง (ภาวิณี  กาญจนาภา, 2554ข: 21) 

 6.2.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคาปลีก 

  6.2.3.1 การติดตอส่ือสาร (Communication) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ส่ือสารมีประโยชนตอผูคาปลีกอยางมากในการท่ีจะทําธุรกิจในปจจุบัน เชน การใชอินเทอรเน็ต 

โทรศัพท โทรทัศน ดาวเทียม เปนตน เพราะชวยใหสามารถเก็บรวบรวมและสงขอมูล ระหวาง

รานคาปลีกตางๆ และลูกคาไดโดยงาย ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดมากขึ้น 

นอกจากนี้ธุรกิจสามารถนําอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตมาใชในการเช่ือมโยงขอมูลและการ

ติดตอส่ือสารกับท่ัวโลกไดเร็วยิ่งขึ้น (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 16) 

  6.2.3.2 ระบบคอมพิวเตอร (Computerisation) ในปจจุบันรานคาปลีกมี

แนวโนมท่ีจะใหความสําคัญกับแนวคิดการตลาดจุลภาค หรือมุงการตลาดไปยังลูกคาแตละราย เชน 

การขายตามฤดูกาล และความตองการลักษณะดานประชากรศาสตร ของลูกคาแตละราย เพ่ือให

สามารถเจาะเขาถึงกลุมลูกคาได ระบบคอมพิวเตอรจึงเปนส่ิงท่ีผูคาปลีกควรใหความสําคัญในการ

ใชบริหารการตลาด (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 17) 

  6.2.3.3 แฟช่ัน  รูปแบบ  และความเหอ  ศิริวรรณ   เสรีรัตน และคณะ  

(2546ก: 18)ไดแบงความแตกตางของสินคาเปน 3 ประเภทดังนี้ 
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 6.2.3.3.1  แฟชั่น (Fashion) หมายถึงสมัยนิยมหรือวิธีการท่ีนิยมกัน

ท่ัวไปช่ัวระยะเวลาหนึ่ง เปนการยอมรับจนเกิดเปนคานิยม มีกระบวนการเกิดภาษาใหม ซ่ึงเปน

ชวงเวลาหนึ่งเทานั้น โดยมากแลวคําวาแฟช่ัน มักมีความหมายเกี่ยวกับการแตงตัว (วิกิพีเดีย 

สารานุกรมเสรี, 2556) โดยปรกติแฟช่ันมีกลุมเปาหมายคือวัยรุน ซ่ึงมีพฤติกรรมการยอมรับการ

เปล่ียนแปลงในส่ิงตางๆ อยางรวดเร็ว โดยไดรับอิทธิพลจากส่ือตางๆ เชน อินเทอรเน็ต วิทยุ 

โทรทัศน ภาพยนตร เปนตน ดังนั้นผูคาปลีกควรทําความเขาใจเกี่ยวกับแฟช่ันท่ีเปนท่ียอมรับของ

ผูบริโภค แลวทําการปรับกลยุทธดานผลิตภัณฑและการส่ือสารการตลาด เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคไดอยางทันทวงที (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 18) 

 6.2.3.3.2 รูปแบบ  (Style) เปนลักษณะท่ีแตกตางของการนําเสนอ

ผลิตภัณฑทางดานศิลปะหรือการใชความพยายามอยางใดอยางหนึ่ง (Etzel, Walker and Stanton, 

2001: G-12 อางถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 18) หรือลักษณะท่ีปรากฏเห็นไดของ

สินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง (Kotler and Armstrong, 2001: G-9 อางถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 

2546: 18) รูปแบบสามารถจําแนกไดเปนประเภทนับไมถวน บางรูปแบบถือวาลาสมัยไปแลวใน

ปจจุบัน บางรูปแบบถือวาเปนรวมสมัย เพราะแตงเม่ือไร ก็ไมถูกมองวาเชยหรือตกรุน อยางไรก็

ตามยังมีบางรูปแบบท่ีเคยลาสมัยไปแลวอาจเวียนกลับมาอีกครั้ง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2556) 

 6.2.3.3.3 ความเหอ (Fad) คือ ลักษณะของแฟชั่นท่ีเขาสูตลาดอยาง

รวดเร็ว เปนท่ียอมรับของคนกลุมหนึ่งและเส่ือมลงอยางรวดเร็วเชนกัน (Kotler and Armstrong, 

2001: G-6 อางถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 18) หรือลักษณะของแฟชั่นท่ีจํากัดของ

ผูบริโภคท่ีชอบความทาทายแปลกใหม แตไมไดเปนท่ียอมรับของผูบริโภคสวนใหญและไมไดรับ

ความนิยมนานเทาแฟช่ัน เปนเพียงความนิยมในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 

2546ก: 18) 

 6.2.3.3 ลัทธิผูบริโภคนิยม (Consumerism) เปนแนวคิดท่ีมุงความสําคัญท่ี

ผูบริโภคโดยการเพ่ิมสิทธิและอํานาจของผูบริโภคทางดานตางๆ เชนสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคา สิทธิ

ท่ีจะไดรับขอมูลท่ีถูกตอง เปนตน ในปจจุบันผูบริโภคไดรับการศึกษาและคํานึงถึงสภาพแวดลอม

ตางๆ ท่ีอยูรอบตัวมากขึ้นกวาเดิม ผูคาปลีกตองทําความเขาใจในส่ิงท่ีผูบริโภคพึงพอใจ และพยาม

สนองความตองการ ตลอดจนการสรางความสัมพันธอันดีกับผูบริโภค (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และ

คณะ, 2546ก: 19) 

 6.2.4 ลักษณะพิเศษของธุรกิจคาปลีก  

 6.2.4.1 จัดกิจกรรมทางการตลาดที่ตองการให เกิดผลการขายทันที 

(Immediacy) ธุรกิจคาปลีกจะทําการโฆษณาเนนไปท่ีการขาย และใหลูกคามาซ้ือทันที ภายใน 1-2 
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สัปดาห ดังนั้นรานคาปลีกจึงตองมีจํานวนสินคาจําหนายในจํานวนท่ีเหมาะสม (ศิริ  ภูพงษวัฒนา, 

2550: 154) 

 6.2.4.2 มียอดขายเฉลี่ยต่ํา (Low Average Sales) เนื่องจากลูกคาของ

รานคาปลีกคือผูบริโภคคนสุดทายจึงทําใหมียอดขายเฉล่ียต่ํา ดังนั้นรานคาปลีกจึงตองพยายามให

ลูกคามาซ้ือสินคาอยูเสมอ (ศิริ  ภูพงษวัฒนา, 2550: 154) 

 6.2.4.3 ยอดขายที่ไมไดตั้งใจมีสัดสวนมาก (High Proportion of Impulse 

Sales) ลูกคาของรานคาปลีกจะประกอบดวย 2 สวนคือลูกคาท่ีวางแผนซ้ือ (Planned Sales) และ

ลูกคาท่ีไมไดตั้งใจซ้ือ (Impulse Sales) จากการศึกษาของสถาบัน POPAI พบวา 53% ของยอดขาย

ในรานซุปเปอรมารเก็ตเกิดขึ้นโดยไมไดวางแผนมากอน (66% เกิดจากการจัดแสดงสินคาภายใน

ราน) (ศิริ  ภูพงษวัฒนา, 2550: 154) 

 6.2.4.4 การขายตามฤดูกาล (Seasonality) ยอดขายของการคาปลีกจะ

เปนไปตามฤดูกาล ในเดือน พ.ย. ธ.ค. และ ม.ค. จะมียอดขายประมาณ 32.7%  ในเดือน พ.ค. มิ.ย. 

และ ก.ค. ประมาณ 22% และในเดือน ส.ค. ก.ย. และ ต.ค. ประมาณ 24.4% การขายตามฤดูกาลทํา

ใหธุรกิจคาปลีกวางแผนดวยความยุงยาก ชวงท่ีขายดี ท่ีจอดรถอาจจะไมพอ พนักงานอาจตอง

ทํางานหนัก ในขณะท่ีบางชวงไมคอยมีลูกคา ท่ีจอดรถวาง และพนักงานไมมีงานทํา (ศิริ  ภูพงษ

วัฒนา, 2550: 156) 

 

7. ทฤษฎแีละหลกัพ้ืนฐานของธุรกิจตุกตา 

 7.1  ความหมายของ ตุกตาไทย 

 ตุกตาเปนของเลนท่ีเด็กชอบมากมาตั้งแตไหนแตไร ไมวาจะเปนตุกตารูปคน หรือ

รูปสัตว ตุกตาท่ีนับวาเกาแกท่ีสุด เปนตุกตารูปคน เปนศีรษะผูหญิง ไวผมแสกกลาง (ลําตัวสูญ

หายไป) ทําดวยดินเผา หรือปูนปน ตั้งแตสมัยทวาราวดี ราวพุทธศตวรรษท่ี 11-14 พบท่ีเมืองอูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี อีกแบบหนึ่งท่ีพบเห็น เปนศีรษะผูหญิงมุนผมสูงกลางกระหมอม มีเกี้ยวรัดผม 

ตุกตาท่ีนาสนใจเปนพิเศษไดแก ตุกตารูปคนเล้ียงลิง ทําดวยดินเผาสีแดง พบในบริเวณขุดแตงเจดีย

หมายเลข 11 ซ่ึงเปนเจดียฐาน 8 เหล่ียม สันนิษฐานวา อาจเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน หรืออาจจะเปน

เครื่องรางของขลังตามคติชาวอินเดีย (คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห, 2555) 

 เดิมทีเดียวตุกตาคงจะไมไดประดิษฐขึ้นสําหรับใหเด็กเลน แตมุงหมายจะใชในพิธี

ฝงศพบาง หรือบรรจุในสถานท่ีท่ีศักดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือ ตอมามีคนไปขุดพบ จึงนํารูปปนท่ีอาจจะ

มีท้ังคนและสัตวกลับบาน เพ่ือฝากเด็ก เม่ือเด็กชอบ ผูใหญจึงทําขึ้น เพ่ือใหเด็กไดเลนโดยตรง จึง

เกิดมีตุกตาขึ้น ตุกตาสมัยกอนๆ มักทํางายๆ รูปแบบไมซับซอน โดยใชวัสดุใกลตัว เชน ดิน ผา ไม 
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รังไหม ไมตองซ้ือหาเลน เสียแลวก็ทําใหมได นอกจากจะปนตุกตาเปนรูปคนแลว ยังมีตุกตาปน

เปนรูปสัตวตางๆ ท่ีเห็นในชีวิตประจําวันดวย เชน วัว ควาย หมู สุนัข เปด ไก นก  

 ในสมัยกรุงสุโขทัยประมาณพุทธศตวรรษท่ี 19-20 นอกจากจะมีตุกตาดินเผาแลว 

ยังมีตุกตาเคลือบดวยน้ํายาสีเขียว แมแตของใชในบานก็ทําเปนรูปคนหรือสัตว เชน แจกันรูปชางชู

ดอกบัวดวยงวง มีควาญชางนั่งอยูบนคอชาง เหยือกและกาน้ํารูปหงส เปนตน ชาวสุโขทัยนั้น มีฝมือ

ทางชางสูงมาก การปนตัวตุกตาจึงพัฒนาไปจากของเดิม และประณีตขึ้นมาก  เรานําตุกตาไปใชดวย

จุดมุงหมายตางๆ กัน เราจึงแบงตุกตาออกไดหลายประเภท ดังนี้  

  7.1.1 ตุกตาที่ใชในพิธีกรรม เชน ตุกตาศาลพระภูมิ ตุกตาหญิงชายประกบกัน ใช

ในพิธีแหบ้ังไฟของภาคอีสาน ตุกตาชะนีสีเหลือง สําหรับติดกิ่งไมในพิธีทอดผาปา 

  7.1.2 ตุกตาสําหรับเด็กเลน ตุกตาประเภทนี้ มักทําอยางงายๆ เม่ือเด็กเลนสกปรก

แลว ยังแกออกมาซักรีดไดดวย สามารถจะทําใหเด็กเลนไดภายใน 2-3 นาที เด็กเล็กๆ ชอบมาก 

เพราะอุมสะดวก 

  ปจจุบันตุกตาผามีวิวัฒนาการไปไกลมาก มีการใชผามาตัดเย็บเปนสวนตางๆ ของ

รางกาย ยัดนุนเปนตัวคนอยางเรียบรอย เขียนหนา สวมเส้ือผา และมีเครื่องประดับ สําหรับอุมเลน

ได นอกจากนี้ยังมีตุกตาตัวสัตวยัดนุนเปนแมว เตา ชาง สุนัข ฯลฯ ผาท่ีใชเย็บตุกตามักเปนผาดอก สี

ฉูดฉาด ตุกตามีหลายขนาด จะอุมเลนก็ได ขึ้นไปขี่เลนก็ได ไมแตกหักเสียหายงาย จึงไมเปน

อันตรายกับเด็ก บางทีประดิษฐเปนตัวหนอนยาวๆ สําหรับใหเด็กกอดนอน ตุกตาของไทยแทอีก

อยางหนึ่งคือ ตุกตากระดาษ 

  7.1.3 ตุกตาฝมือ หรือตุกตาที่มีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม ตุกตาประเภทนี้ 

สวนมากจะไมใชเลน แตจะวางไวใหเด็กชมและจับตองไดอยางระมัดระวัง ประโยชนของตุกตา

ชนิดนี้อยู ท่ี การใหเด็กไดอยูใกล และชมความงามอันประณีต เด็กๆ จะคอยๆ ซึมซับความ

ละเอียดออนของศิลปะ ทําใหเกิดอารมณออนโยน รูจักถนอมของท่ีมีคา เช่ือกันวา คนชอบศิลปะ

อยางแทจริงนั้น จะไมทําช่ัว และทําผิด ผูผลิตตุกตาประเภทนี้ถือวา เปนศิลปน มีแบบอยางของตน

โดยเฉพาะ หาตัวแทนยาก สมควรท่ีจะรูจักท้ังตัวศิลปน และผลงาน (คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห, 

2555) เชน  

   7.1.3.1 ตุกตาชาววัง เปนตุกตาท่ีทําเลนกันเฉพาะเจานาย มี 3 ขนาด คือ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ท่ีนิยมกัน มากคือ ขนาดเล็ก ซ่ึงสูงประมาณ 2 เซนติเมตร 

ขนาดใหญจะสูงประมาณ 4 เซนติเมตร ปนเปน ผูใหญ วัยรุน และเด็ก นอกจากตุกตาเดี่ยวแลว ยังมี

ตุกตาชุดตามเรื่องในวรรณคดี มีท้ังรามเกียรติ์ ละครนอก และละครใน   

   7.1.3.2 ตุกตาบางกอกดอลล ตุกตา ประเภทนี้จัดเขาอยูในประเภทตุกตาผา 
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ปจจุบัน มีผูประดิษฐตุกตาผายัดนุนขึ้นมามาก แตตุกตาผาท่ีทําขึ้นอยางประณีตไดมาตรฐานสากล

นั้น เปนตุกตาท่ีประดิษฐขึ้น โดยคุณหญิงทองกอน จันทวิมล เปนตุกตาท่ีไดรับความนิยมไปท่ัวโลก 

จัดได เปน 4 แบบดวยกันคือ  ตุกตาโขนละคร ตุกตาชาวเขาเผาตางๆ ตุกตาชาวไทยสมัย ตุกตา

ชาวนา ชาวบาน และคนไทยอาชีพตางๆ ตุกตาตางๆ เหลานี้จะหาชมได ในพิพิธภัณฑตุกตาของราน

ทําตุกตาบางกอกดอลล นาดูมาก และอาจใชเปนอุปกรณการสอนวิชาภูมิศาสตร หรือวัฒนธรรม

พ้ืนบาน และศิลปะการรายรํา มีประโยชนแกผูท่ีไดชม ทุกเพศทุกวัย และทุกสถานภาพ 

   7.1.3.3 ตุกตาชาวบานอยุธยา ของ นางสาวสุดใจ เจริญสุข ซ่ึงเปนชาว

อยุธยาโดยกําเนิด นับเปนศิลปนพ้ืนบาน ท่ีหาไดยากในการปนตุกตา ตุกตาแตละตัวจะแสดงการ

ดําเนินชีวิต อิริยาบถ การละเลนพ้ืนบาน การเลนของคนในชนบท เชน การวาเพลงเรือ เดินกอบ

แกบ ขี่มาสงเมือง เดินไมสูง มอญซอนผา ฯลฯ 

   7.1.3.4 ตุกตาไทยของนายจักรพันธุ โปษยกฤต เปนตุกตาท่ีประดิษฐขึ้น

ดวยความประณีตบรรจงสูงมาก โดยเปนผูเชิดหุนเอง เครื่องแตงตัวหุนปกและประดับเครื่องแตงตัว 

ท่ีทําจากทองและพลอยจริงๆ  

 7.1.4 ตุกตาตามความเช่ือพ้ืนบานตุกตาประเภทนี้มักประดิษฐงายๆ ดวยฝมือ

ชาวบาน และใชในเชิงไสยศาสตร เชน ตุกตาเสียกบาล ตุกตาแกบน ตุกตากุมาร ตุกตานางกวัก   

 7.1.5 ตุกตาอื่นๆ ตุกตาท่ีนาสนใจนอกเหนือ จากท่ีกลาวมาแลวก็คือ ตุกตาลิงของ

ภาคใต เปนหัตถกรรมท่ีผลิตจากผลมะพราวแหงท้ังผล ตุกตาลิงนิยมทํากันในหมูชาวสวนมะพราว 

เชนท่ีอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน  

 วัสดุท่ีใชในการประดิษฐตุกตา วัสดุท่ีคนไทยใชทําตุกตาใหลูกหลานเลนนั้น มักจะหา

ไดจากส่ิงตางๆ ท่ีอยูใกลตัว ไมตองซ้ือหา วัสดุท่ีใชทําตุกตามีหลากหลาย เชน เครื่องปนดินเผา 

กระดาษ ไมระกํา และตนนุนตาย ซากกะลามะพราว มะพราวแหงท้ังลูก ใบลาน เปลือกหอย ไม

แกะหรือกลึง แกว หญาปลอง ผา ผาเช็ดหนา ผาขาวมา ผาเช็ดตัว งา สําลีพันพลู กลีบบัวสด และ

เปลือกขาวโพด (คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห, 2555) 

 ในกระบวนเครื่องเลนของเด็กนั้น ตุกตาเปนเครื่องเลนท่ีนิยมกันมากทุกยุคทุกสมัย 

ตุกตาไมวาจะทําดวยวัสดุอะไรก็ตาม จะชวยเปนเครื่องมือท่ีลดชองวางระหวางเด็กและผูใหญ การ

ใหตุกตาแกเด็กนั้น เปนการแสดงความรักของผูใหญท่ีมีตอเด็ก กอใหเกิดความอบอุนแกเด็ก และทํา

ใหเกิดความผูกพัน การสะสมตุกตาไวชมนับวา เปนงานอดิเรกท่ีใหท้ังความรู และความเพลิดเพลิน  

 7.2  ธุรกิจผูจําหนายตุกตาผา จังหวัดราชบุรี 

  การประกอบธุรกิจของผูจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เริ่มตนจาก

การเปนธุรกิจครอบครัว ทําการคาขายแบบธุรกิจคาปลีก ลูกคาเปนผูมาหาแหลงผลิต จากน้ันมีการ
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พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การวางแผน การออกแบบ ใหมีความทันสมัย ทันความตองการท่ี

เปล่ียนแปลงตามวัฒนธรรม อาทิการออกแบบตุกตาตามแบบการตูนดังตามส่ือท่ัวไป ชุมชนบาน

สิงหและชุมชนใกลเคียง ผูประกอบการตุกตาผาจึงนํารูปแบบท่ีไดพบเห็นมาศึกษา และพัฒนา

รูปแบบในเอกลักษณของตนเอง เม่ือผูประกอบการยุคแรกเริ่มผลิตไมทันตอความตองการของ

ตลาด จึงขยายกิจการออกสูความรวมมือของชุมชนดวยการเชิญชวนผูท่ีมีความสนใจเขารวมฝกฝน 

การตัด การเย็บเพ่ือใหเปนไปตามรูปแบบท่ีลูกคาตองการ (วราพร  อางนานนท, 2552: 46)  

  รูปแบบของการประกอบการตุกตาผา มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

 7.2.1 การออกแบบผลิตภัณฑ ผูประกอบการมีการใชส่ิงท่ีมีอยูในสภาพแวดลอม

รอบๆ ตัว เชน สัตวตางๆ รูปตัวการตูนท่ีไดรับความนิยมหรือสินคาท่ีจําหนายจากแหลงอ่ืน 

ผูประกอบการสามารถนํามาดัดแปลงสรางเปนสินคาในรูปแบบของตน รวมถึงการรับจางผลิต

สินคาลิขสิทธ์ิจากผูวาจาง (วราพร  อางนานนท, 2552: 47) 

 7.2.2 การปฏิบัติงาน ผูประกอบการมีการใชแรงงานภายในครอบครัว และ

แรงงานจากชุมชนรอบขางสถานประกอบการ เงินทุนท่ีใชคือเงินทุนสะสมในครอบครัวหรือ

เงินทุนจากภาครัฐในรูปแบบของกองทุนหมูบาน วัตถุดิบท่ีใชผูประกอบการใชวิธีรวมกันซ้ือจาก

ผูคาสงรายใหญหลายราย และนํามากระจายสูผูผลิตรายยอยในทองถ่ิน สถานท่ีใชผลิตคือบานท่ีพัก

อาศัย สถานท่ีจําหนายในแบบขายสงผูซ้ือจะมารับสินคาถึงสถานท่ีผลิตโดยตรง หรือผูขายจัดสง

สินคาใหถึงผูซ้ือหากมีปริมาณสินคามากพอเหมาะสมกับรถที่ใชขนสงสินคาในรอบนั้นๆ (วราพร  

อางนานนท, 2552: 47) 

 7.2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ ผูประกอบการใชประสบการณท่ีไดจากการพัฒนา

ผลิตภัณฑนับพันชนิดท้ังการออกแบบตามจินตนาการ ผลิตตุกตาลิขสิทธ์ิ และจากสภาพแวดลอม

ภายนอก เชนทางโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพตางๆ ผูประกอบการไดนํามาพัฒนาสินคาของตนเองใหมาก

ขึ้นหรือสรางความแตกตางจากสินคารูปแบบเดิม (วราพร  อางนานนท, 2552: 48) 

 7.2.4 การต้ังราคา ผูประกอบการกําหนดราคาจากตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงโดยไมได

คํานึงถึงคูแขงทางการคา โดยรวมคาใชจายจากการผลิตสินคา คาแรงงาน และคาใชจายในการ

ดําเนินการ เม่ือไดตนทุนรวมแลวจึงบวกกําไรเขาไปตามตองการ (วราพร  อางนานนท, 2552: 48) 

 7.2.5 การจัดจําหนาย แบงออกเปน 2 กลุมดังนี้ 

  7.2.5.1 กลุมคาสง คือ ผูประกอบการท่ีทําการผลิตภายในชุมชน ลูกคาเปน

ผูเขามาเลือกหาซ้ือ ในแหลงท่ีเปนจุดศูนยรวมของการผลิต ผูประกอบการประเภทนี้ไมจําเปนตอง

อยูในแหลงคมนาคมท่ีติดถนนหลักหรือริมถนนเพชรเกษม (วราพร  อางนานนท, 2552: 48) 
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  7.2.5.2 กลุมคาปลีก คือ ผูประกอบการท่ีมีแหลงรานคาอยูริมถนนเพชร

เกษมท้ังขาเขาและขาออก รวมประมาณ 10 ราน (วราพร  อางนานนท, 2552: 48) 

 กลยุทธท่ีผูประกอบการท้ัง 2 กลุมใชคือ ตนทุนต่ํา เพ่ือใหสินคากระจายไปสูระบบ

จัดจําหนายโดยเร็ว และมีความเปนกันเองกับลูกคาเพ่ือใหเกิดการซ้ือซํ้าในครั้งตอไป (วราพร  อาง

นานนท, 2552: 48) 

 7.2.6 การสงเสริมการขาย ผูประกอบการไดจากการสนับสนุนจากหนวยงาน

ราชการและเอกชนท่ีนําคณะเขามาศึกษาดูงาน จากการไดรับการสงเสริมการทองเท่ียวประเภท

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จากรายการโทรทัศนท่ีเขามาถายทํา รวมถึงการเขามาเยี่ยมชมจาก

ผูสนใจ จากเว็บไซดโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนเปนผูดําเนินการให และการสงเสริมการขายตาม

ชวงเทศกาล เชน เทศกาลปใหม โดยสงของขวัญหรือสงบัตรอวยพรใหลูกคา เปนตน (วราพร  อาง

นานนท, 2552: 48) 

 7.2.7 การบริหารจัดการบุคลากรผูปฏิบัติงาน ผูประกอบการมีการดําเนินการให

ความรูการฝกฝนพิเศษแกพนักงานประจํา และผูรับจางรายยอย เพ่ือใหมีคุณภาพการผลิตท่ีเทาเทียม

กัน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของงานท่ีผลิตในทุกๆ ครั้ง (วราพร  อางนานนท, 2552: 48) 

 7.2.8 ลักษณะพิเศษเฉพาะ สําหรับพนักงานในการปฏิบัติงานในการขาย ตุกตาผา 

การขายสินคาของทางศูนยหัตถกรรมทองถ่ิน และรานคาปลีกท่ีมีลักษณะของผลิตภัณฑไม

สลับซับซอน เทคนิคตางๆ ในตัวสินคาไมมากนัก ตัวแทนขายไดรับการฝกฝนจากผูประกอบการ 

และองคกรภาครัฐ ใชเวลาฝกฝนไมนานนัก ก็สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (วราพร  

อางนานนท, 2552: 49) 

 7.2.9 กระบวนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และผูบริโภคใหกลับมาซ้ือ

สินคาซํ้า ผูประกอบการมีการสรางความช่ือถือใหแกลูกคาดวย ระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ การ

มีอัธยาศัยดี จิตใจดี สงงานตามนัดหมาย จัดสถานท่ีผลิตใหสะอาดเรียบรอยและเหมาะสม สินคามี

คุณภาพ กําหนดราคาท่ีแนนอน ราคาไมแพงโดยลูกคายอมรับได และมีการติดตามความเคล่ือนไหว

และสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางสมํ่าเสมอ (วราพร  อางนานนท, 2552: 49) 

 

8. ผลงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 ผูวิจัย เลือกศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาจากงานวิจัยท่ีมี

รูปแบบการศึกษาและดําเนินงานวิจัยใกลกับเคียงกับงานวิจัยนี้       

 พิษณุ  จงสถิตวัฒนา (2549: 55) กลาวถึงกฎของเองเกอล (Engel’s Law) เปนท่ียอมรับ

กันวาลักษณะการใชจายของบุคคลฐานะตางกันยอมไมเหมือนกัน ในศตวรรษท่ี 19 มีนักสถิติชาว
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เยอรมันช่ือ Ernest Engel ไดทําการวิจัยถึงระบบการใชจายของชนช้ันทํางานท่ีมีรายไดตางๆ กัน 

จากการวิจัยครั้งนั้น เขาไดสรุปหลักการใหญๆ 3 หัวขอ 

  1. ถารายไดเพ่ิมขึ้น อัตราสวนของรายไดท่ีใชจายในคาอาหารจะลดลง 

  2. คาใชจายในดานท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม จะมีอัตราสวนคงตัว ถึงแมวารายไดจะ

เพ่ิมขึ้น หรือลดนอยลง 

  3. คาใชจายในดานการพักผอน การศึกษา และการออมทรัพย จะเพ่ิมขึ้นรวดเร็ว

กวาอัตราการเพิ่มของรายได 

 จากผลการวิจัยในขอท่ี 3 นับเปนปจจัยท่ีสงเสริมใหเกิดการทองเท่ียว ธุรกิจคาปลีก คา

สงตุกตาเปนธุรกิจท่ีจะไดผลประโยชนจากการทองเท่ียวโดยตรง ดังนั้นจึงเปนปจจัยท่ีสงเสริมให

กิจการมีรายไดจากการขายเพ่ิมขึ้น 

 อังสนา  เวชอุบล (2547: 20) ไดศึกษาศักยภาพการสงออกของเลนไทย พบวาการ

สงออกของเลนท่ีมีลอของไทย 3 อันดับแรก  พบวาประเทศไทยมีศักยภาพเปนท่ียอมรับใน

ตลาดโลกในดานคุณภาพสินคา ความปลอดภัยตอเด็ก การออกแบบท่ีสวยงาม และยากตอการ

เลียนแบบดังนั้น ประเทศไทยควรสงเสริมการผลิตของเลนท่ีมีลอ โดยผูผลิตควรคํานึงถึงความ

ตองการของเด็กท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาดวย เพ่ือนํามาพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพตรงตาม

ความตองการ นอกจากนี้ผูผลิตควรตรวจสอบทุกขั้นตอน ตั้งแตการคัดเลือกวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต

จนถึงขั้นตอนการทดสอบสารพิษท่ีอาจมาจุกสารเคมีบางชนิดท่ีใชในการผลิตและควรคํานึงถึง

มาตรฐานของตลาดตางประเทศ ซ่ึงอาจมีกฎเกณฑท่ีแตกตางกันไปดวย  นอกจากนี้ผูผลิตควรมี

ทักษะ เทคนิค และควรนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชผลิต เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานสินคา รวมถึงการ

พัฒนาดานการออกแบบสินคาใหมีความทันสมัย แปลกใหม และแตกตางจากผูแขงขันอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือยกระดับของเลนมีลอของไทยไปสูกลุมตลาดระดับกลางขึ้นไป และหลีกเล่ียงการ

แขงขันกับประเทศคูแขงท่ีมีตนทุนการผลิตท่ีต่ํากวา นอกจากนี้การบรรจุภัณฑควรมีรูปแบบโดด

เดนสะดุดตาเพื่อดึงดูดใจผูซ้ือใหไดมากขึ้น ดานการตลาดนั้นผูประกอบการของไทยควรเรงขยาย

ชองทางการจําหนายใหกวางยิ่งขึ้น และควรหาโอกาสเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศอยาง

ตอเนื่องเพ่ือนําเสนอสินคาใหเปนท่ีรูจักในวงกวางมากขึ้นอีกท้ังยังเปดโอกาสใหผูประกอบการไทย

ไดรับรูถึงความตองการท่ีแทจริงของตลาดตางประเทศและความเคล่ือนไหวของผูแขงขันดวย 

 เอกรัตน  เพชรรัตน (2554) ไดศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตร และปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือตุกตาผาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช

โปรแกรมทางสถิติ ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ Chi-Square การวิเคราะห

แบบพหุคูณ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และการหาคาสัมประสิทธ์ิถดถอย ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรม
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ของผูซ้ือสวนใหญซ้ือตุกตาจากหางสรรพสินคามากท่ีสุด วัตถุประสงคในการซ้ือเพ่ือมอบเปน

ของขวัญในวันเกิดมากท่ีสุด โดยพิจารณาเลือกซ้ือจาก รูปแบบ / สีสัน มากท่ีสุด รองลงมาคือราคา 

และสวนใหญไปซ้ือกับเพ่ือนๆ ปจจัยดานสวนประสมการตลาดท่ีผู ซ้ือใหความสําคัญส่ีดาน 

ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ท่ีมีความปลอดภัย ความนุมของตุกตา รูปแบบท่ีสวยงาม มีสีสันสดใส 

ทําความสะอาดงาย รองลงมามาคือดานราคา ท่ีมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีราคาเหมาะสมกับ

ขนาดและมีราคาปานกลางเหมาะกับกําลังซ้ือ และสามารถตอรองราคาได ดานการจัดจําหนาย 

ไดแกมีแบบใหเลือกหลากหลาย มีการจัดตําแหนงท่ีหาพบไดงาย มีการจัดแสดงท่ีสวยงาม หาซ้ือได

งายจากรานคามีงานแสดงสินคาขนาดใหญ และดานการสงเสริมการตลาด ไดแก มีบริการหอสินคา

ฟรี มีการลดราคา มีการแถมสินคา 

 ศุภิกา  สุภารัตน (2550) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวไทย

ท่ีมีตอผลิตภัณฑ OTOP ในเขตอําเภอแมสาย ในจังหวัดเชียงราย พบวาความคิดเห็นโดยรวมดาน

ผลิตภัณฑเห็นวาเหมาะสมในระดับมากในดานของคุณภาพของผลิตภัณฑไดมาตรฐานตาม

ทองตลาด รูปแบบและสีสันสวยงาม มีขนาดใหเลือกหลากหลาย และมีการแสดงขอมูลบนบรรจุ

ภัณฑ ดานราคาเห็นวาเหมาะสมในระดับปานกลาง เนื่องจากเปนงานภูมิปญญาท่ีมีเอกลักษณของ

ทองถ่ิน การตั้งราคาจึงขึ้นอยูกับคุณภาพของสินคาเปนสําคัญ ดานชองทางการจัดจําหนายเห็นวา

เหมาะสมในระดับปานกลาง ไดแก ท่ีตั้งของรานคาอยูในจุดท่ีมีการเดินทางสะดวก ความสะอาด 

การจัดตกแตงภายในราน และการจัดท่ีจอดรถไวบริการ ยกเวนการจัดเรียงสินคาภายในรานอยาง

เปนหมวดหมูเห็นวามีความเหมาะสมมาก และดานการสงเสริมการตลาดเห็นวาเหมาะสมในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การเขารวมงานแสดงสินคาของหนวยงานราชการมีความ

เหมาะสมมาก  

 วราพร  อางนานนท (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการประกอบการตุกตาผา ตําบลบานสิงห 

อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพ่ือศึกษารูปแบบและกลยุทธการประกอบการตุกตาผา ใชวิธีการ

ดําเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูท่ีเกี่ยวของ จากผลการวิจัยพบวาจากการประกอบการ

ตุกตาผาเปนธุรกิจท่ีเริ่มตนจากแรงงานครอบครัว ทําการคาขายแบบธุรกิจคาปลีก ลูกคาคือผามาหา

แหลงผลิต และมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การวางแผน การออกแบบใหมีความทันสมัย ทัน

ตอความตองการและวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนไป เม่ือผูประกอบการยุคแรกเริ่มผลิตไมทันจึงเริ่มมีการ 

ขยายกิจการออกสูชุมชนดวยการเชิญผูสนใจเขารวมฝกฝน การตัด การเย็บ เพ่ือใหเปนไปตาม

รูปแบบท่ีลูกคาตองการ นอกจากผูประกอบการสามารถสรางรายไดใหแกตนแลว การท่ีมีสถานท่ี

จัดจําหนายสินคาเปนการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติดวยการสรางอาชีพท่ีเกี่ยวของกับตุกตาให

อยูกับชุมชนและบริเวณใกลเคียง รูปแบบของการประกอบการตุกตาถือวาเปนธุรกิจขนาดยอม ท่ีใช
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แหลงเงินทุนของตนเองหรือแหลงเงินทุนจากภายนอก  ผูประกอบการเปนผูกําหนดทิศทาง 

ออกแบบผลิตภัณฑ ราคาตนทุน วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทําระบบการทํางานของพนักงาน 

ประสานงานกับแหลงวัตถุดิบและผูซ้ือสินคา ลงมือผลิตหรือควบคุมการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ ทดสอบการใชงานจริงจนกระท่ังดูแลระบบจัดสงดวยตัวผูประกอบการเอง การ

ประกอบธุรกิจสวนตัว หรือการเปนผูประกอบการไดรับผลสําเร็จหรือไม สามารถวัดผลไดจากผลิต

ภาพ (Productivity) หาไดจาก ผลผลิตตอตนทุนหรืออีกกรณีหนึ่งหาไดจาก ดัชนีกําไร หาไดจาก 

ยอดขายตอตนทุน ซ่ึงการใชกําไรเปนเกณฑในการวัดผลมักใชระยะเวลา 1 ปตามระบบบัญชีของ

แตละธุรกิจ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดในการวัดความสําเร็จขององคกร สามารถนําวิธีคํานวณดัง

ขางตนมาวัดความสําเร็จเปนตัวเลขของผูประกอบการตุกตาผาได 

 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีกลาวมาขางตน มีประโยชนและเกี่ยวของตอ             

งานวิจัย กลาวคือ ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการคนควาขอมูลในการสรางกรอบแนวคิด 

การออกแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคา จากผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด (7P’s) และ พฤติกรรมการซ้ือ จากการวิเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ผูวิจัยจึงไดเลือก ปรับปรุง และสังเคราะหใหมเพ่ือใหเขากับแนวทางการวิจัยในครั้งนี้ 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผูจัด

จําหนายตุกตาผา ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคและเปนการวิจัยเชิงปริมาณ การศึกษาใช

ขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสํารวจจากแบบสอบถาม และใชขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ บทความจากหนังสือตางๆ งานวิจัยเรื่องนี้มีการเก็บ

ขอมูลอยางเปนระบบ การสํารวจในครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยขั้นตอน

และวิธีการวิจัยมีดังนี้ 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากร คือ ผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาจากผูจัดจําหนายตุกตาผา ของกลุมหัตถกรรม

ตุกตาราชบุรี โดยการนับจํานวนลูกคาท่ีเขามาซ้ือในชวงวันจันทรถึงวันอาทิตย ในเดือนมีนาคม ได

จํานวน 7,575 คน 

 1.2 การกําหนดขนาดตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยใชสํารวจในการวิจัยนี้คือ ผูบริโภคท่ี

ซ้ือสินคาจากผูจัดจําหนายตุกตาผา ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางโดยการสุมตัวอยางตามแบบของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และใหคาความ

คลาดเคล่ือนไมเกิน 5% (ทาโร  ยามาเน, 1941 : 547 อางถึงใน สุธรรม  รัตนโชติ, 2551: 101)  

  โดยใชสูตร n  =         N 

                                   1 + Ne2 

เม่ือ   n =  จํานวนตัวอยาง 

                 N =  จํานวนประชากร 

    e            =  ระดับความผิดพลาด (0.05) 

 

แทนคา   n       =               7,575 

                       1 + 7,575 (0.05)2 

     =  399.9 ~ 400 

 ดังนั้น งานวิจัยนี้ผูวิจัยกําหนดใหขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใช มีจํานวน 400 คน  
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1.3 การเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางของงานวิจัย จากการสุม

แบบตามสะดวก (Convenient Sampling) เก็บขอมูลเฉพาะผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาจากผูจัดจําหนาย

ตุกตาผา ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี จํานวน 17 รานคา แบงจํานวนกลุมตัวอยางตามสัดสวน

ของประชากร ท่ีเขามาซ้ือสินคาของรานคา 

 

ตารางท่ี 2  สถานท่ีเก็บขอมูลและ จํานวนกลุมตัวอยาง 

สถานท่ีทําการสํารวจ สถานท่ีต้ังรานคา จํานวนประชากร 

(รอยละ) 

จํานวนกลุม

ตัวอยาง (คน) 

1. รานรุงโรจนตุกตา  ตําบลบางแพ  อําเภอบางแพ 8.4 34 

2. รานกุยฝาย  ตําบลบานฆอง  อําเภอโพธาราม 6.9 28 

3. รานพรรณี  ตําบลบานฆอง  อําเภอโพธาราม 3.5 14 

4. รานวุฒิ เลเซอร 1  ตําบลบานฆอง  อําเภอโพธาราม 5.6 22 

5. รานแวว  ตําบลบานฆอง  อําเภอโพธาราม 2.3 9 

6. รานสุนทรี  ตําบลบานฆอง  อําเภอโพธาราม 7.9 31 

7. รานแตงโม  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม 8.4 34 

8. รานนก-นุย ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม 7.6 30 

9. รานนองมายด  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม 1.5 6 

10. รานนองโอ ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม 7.7 30 

11. รานปุย  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม 3.7 15 

12. รานพิเชียร-แกว  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม 4.9 20 

13. รานแมขวัญ ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม 4.2 17 

14. รานวุฒิ เลเซอร 2  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม 3.4 14 

15. รานโอปอ  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม 16.4 65 

16. รานโพธารามตุกตา  ตําบลบานเลือก  อําเภอโพธาราม 1.2 5 

17. รานอุษาตุกตา  ตําบลบานเลือก  อําเภอโพธาราม 6.4 26 

รวม 100 400 

 

2.วิธีการรวบรวมขอมูล 

งานวิจัยนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสุมตัวอยางเพ่ือตอบแบบสอบถามท่ีผูวจิยั

สรางขึ้นโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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2.1 เลือกกลุมตัวอยางจากจํานวนผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาจากผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุม

หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใชวิธีแบบสอบถามแบบมีโครงสราง (Structured Questionnaire) กําหนด

ชวงเวลาเก็บแบบสอบถามชวงวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษตางๆ เพราะจะมีจํานวน

ผูบริโภคท่ีมาซ้ือสินคาและบริการมากกวาวันธรรมดา  

2.2 นําแบบสอบถามท่ีไดไปสอบถามกลุมตัวอยางเพ่ือเก็บขอมูลนํามาวิเคราะหทางสถิติ 

 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยนี้ ใชแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด 

ทฤษฎี บทความ วารสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติ 

โดยจะแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามแบบหลายคําตอบใหเลือก 

(Multiple Choices Question) จํานวน 6 ขอ ประกอบดวยเพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา 

และ สถานภาพ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด  

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด

7P’s ของผูประกอบการ ลักษณะคําถามเปนชนิดปลายปด แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 

เรียงลําดับ (สุธรรม  รัตนโชติ, 2551: 30) มาตราวัดท่ีใชเลือกคําตอบมี 5 ระดับ ความสําคัญคือ  

สําคัญมากท่ีสุด   ใหคาเปน 5  คะแนน 

  สําคัญมาก  ใหคาเปน 4 คะแนน 

  สําคัญปานกลาง  ใหคาเปน 3 คะแนน 

  สําคัญนอย  ใหคาเปน 2 คะแนน 

  สําคัญนอยท่ีสุด  ใหคาเปน 1 คะแนน 

การกําหนดชวงของคาเฉล่ียเพ่ือทําการวิเคราะหผล แบงเปน 5 ชวง (สุธรรม  รัตนโชติ, 

2551: 23) ตามระดับคาเฉล่ียท่ีมีตอปจจัยตางๆ ดังนี้ 

4.00 – 5.00   ระดับความสําคัญ มากท่ีสุด 

   3.00 – 3.99  ระดับความสําคัญ มาก 

   2.00 – 2.99  ระดับความสําคัญ ปานกลาง 

   1.00 – 1.99  ระดับความสําคัญ นอย 

   0.00 – 0.99  ระดับความสําคัญ นอยท่ีสุด  

สวนท่ี 3 ขอมูลดานพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 

สถานท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณในการซ้ือเปนจํานวนเงินตอครั้ง โอกาสในการซ้ือ ชนิดของ
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Vm 

V1 

ผลิตภัณฑท่ีซ้ือ และตราสินคาท่ีซ้ือ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-ended Questions) 

แบบใหเลือกตอบหลายขอ (Multiple Choices)  

 สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

4. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ  

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือโดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 

 4.1 สรางแบบสอบถามโดยศึกษาจากตํารา เอกสารประกอบการสอน ทฤษฎี หลักการ 

และผลงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 4.2 นําขอมูลท่ีไดมาสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมจุดมุงหมายของการวิจัย  

 4.3 นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม   

ของเนื้อหาและความถูกตองของภาษา รวมท้ังใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข 

 4.4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน       

ตรวจสอบความแมนตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการวัดความแมนตรงตามเนื้อหายอยท่ี

แบงออกเปน ความพอเพียงท่ัวไป (General Adequacy) หมายถึงความพอเพียงโดยรวมของตัวแปร

ทุกตัวในแบบสอบถามวาครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดของการวิจัยมากนอยเพียงใด และ ความพอเพียง

เฉพาะ (Specific Adequacy) หมายถึงความพอเพียงเฉพาะตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ไดแก เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ เปนตน (สุธรรม  รัตนโชติ, 2551: 120) โดยใชมาตรฐานของความแมนตรงดังนี้  

ก   รอยละ 0 = ไมมีความแมนตรง 

   รอยละ 1-20 = แมนตรงนอยมาก 

   รอยละ 21-40 = แมนตรงนอย 

   รอยละ 41-60 = แมนตรงปานกลาง 

   รอยละ 61-80 = แมนตรงมาก 

   รอยละ 81-99 = แมนตรงมากท่ีสุด 

   รอยละ 100 = แมนตรงสมบูรณ 

  จากน้ันนําผลคะแนนของผูเช่ียวชาญในแตละขอมาหาคาความแมนตรง 

  โดยใชสูตร  Val =   

  เม่ือ   Val  =  ความแมนตรง 

     Vm   =  ความแมนตรงท่ีวัดได  

     V1   =      ความแมนตรงท้ังหมด (จํานวนผูเช่ียวชาญ) 
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 คัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแตรอยละ 61 ขึ้นไป เพ่ือใหไดแบบสอบถาม 

ท่ีมีคุณภาพ จากการดําเนินการพบวามีคาความแมนตรง ดังตารางท่ี 3 และ 4 

 

ตารางท่ี 3  แสดงคาความแมนตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามดานประชากรศาสตร 

คําถาม ระดับความแมนตรง 

1 2 3 คาเฉลี่ย รอยละ ความหมาย 

(1) ความแมนตรงตามเนื้อหาโดยรวม 6 3 6 5 83.3333 แมนตรงมากท่ีสุด 

(2) ความแมนตรงตามรายตัวแปร 

    1) เพศ 1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

    2) อายุ 1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

    3) อาชีพ 1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

    4) รายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 1 -1 1 0.33 33.3333 แมนตรงนอย 

    5) ระดับการศึกษา 1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

    6) สถานภาพสมรส 1 0 1 0.66 66.6666 แมนตรงมาก 

 

ตารางท่ี 4  แสดงคาความแมนตรงของแนวความคิดสรางของแบบสอบถามดานสวนประสม 

 การตลาด และดานพฤติกรรมการซ้ือ 

คําถาม ระดับความแมนตรง 

1 2 3 คาเฉลี่ย รอยละ ความหมาย 

(1) ความแมนตรงตามเนื้อหาโดยรวม 39 41 44 41.33 93.9394 แมนตรงมากท่ีสุด 

(2) ความแมนตรงตามรายตัวแปร 

    1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

        1.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ ได

มาตรฐานตามทองตลาด 
 

1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        1.2 ผลิตภัณฑมีรูปแบบและ 

สีสันสวยงาม 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        1.3 ตราสินคาจดจําไดงาย และ  

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ   
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 
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ตารางท่ี 4  แสดงคาความแมนตรงของแนวความคิดสรางของแบบสอบถามดานสวนประสม 

 การตลาด และดานพฤติกรรมการซ้ือ (ตอ) 

คําถาม ระดับความแมนตรง 

1 2 3 คาเฉลี่ย รอยละ ความหมาย 

        1.4 ขนาดของผลิตภัณฑมีใหเลือก

หลากหลาย   
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        1.5 มีขอกําหนดเกี่ยวกับการใช

ผลิตภัณฑ 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        1.6 ประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ 1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        1.7 สินคามีความปลอดภัยตอผูใช 

และเด็ก 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        1.8 คุณภาพของบรรจภุัณฑ 

สามารถปองกันการขีดขวน และส่ิง

สกปรกได 

-1 1 1 0.33 33.3333 แมนตรงนอย 

    2) ปจจัยดานราคา 

        2.1 การกําหนดราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพ 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        2.2 ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคา

ชัดเจน 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        2.3 ราคาใกลเคียงกับรานคาอ่ืนๆ 1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

    3) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

        3.1 สถานท่ีตั้งรานคาอยูในทําเลท่ีมี

การเดินทางสะดวก 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        3.2 มีการจัดเรยีงสินคาภายในราน

อยางเปนหมวดหมู 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        3.3 มีการจัดตกแตงภายในรานคา 

ใหสวยงาม 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        3.4 มีสินคาวางขายตลอดเวลา 

เพียงพอตอความตองการ 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 
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ตารางท่ี 4  แสดงคาความแมนตรงของแนวความคิดสรางของแบบสอบถามดานสวนประสม 

 การตลาด และดานพฤติกรรมการซ้ือ (ตอ) 

คําถาม ระดับความแมนตรง 

1 2 3 คาเฉลี่ย รอยละ ความหมาย 

    4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

        4.1 มีพนักงานคอยใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับสินคา 
1 0 1 0.66 66.6666 แมนตรงมาก 

        4.2 มีการโฆษณาและประชา 

สัมพันธผานส่ือตางๆ ของทองถ่ิน 

เชน วารสาร แผนพับ ปายโฆษณา 

ริมถนน  

1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        4.3 มีการเผยแพรขอมูลผานทาง 

เว็บไซด   
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        4.4. มีการเขารวมงานแสดงสินคา 

ตางๆ 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        4.5 มีของแถมเม่ือซ้ือสินคา  1 0 1 0.66 66.6666 แมนตรงมาก 

        4.6 มีสวนลดเม่ือซ้ือสินคา 1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        4.7 มีการลดราคาสินคาเพ่ือจูงใจให

ซ้ือเปนครั้งคราว 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        4.8 มีการประกันคุณภาพสินคา 1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        4.9 การมีผลงานอางอิงในอดตี เชน  

การมีช่ือเสียงของรานคา  
0 1 1 0.66 66.6666 แมนตรงมาก 

    5) ปจจัยดานพนักงาน 

        5.1 พนักงานมีบุคลิกภาพ  

และแตงกายสุภาพ  
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        5.2 พนักงานมีความรูในสินคา 

และการบริการ  
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        5.3 พนักงานอธิบายรายละเอียด  

โดยใชภาษาเขาใจงาย 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 
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ตารางท่ี 4  แสดงคาความแมนตรงของแนวความคิดสรางของแบบสอบถามดานสวนประสม 

 การตลาด และดานพฤติกรรมการซ้ือ (ตอ) 

คําถาม ระดับความแมนตรง 

1 2 3 คาเฉลี่ย รอยละ ความหมาย 

        5.4 พนักงานมีความเอาใจใสใน 

การใหบริการ 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

    6) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

       6.1 ปายช่ือรานมองเห็นไดชัดเจน 1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

       6.2 มีการตกแตงหนารานท่ีสวยงาม 

ดึงดูดความสนใจ 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        6.3 มีสถานท่ีจอดรถกวางขวาง  

และเพียงพอ 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        6.4 มีหองน้ําท่ีสะอาด และสุขภัณฑ

อยูในสภาพพรอมใชงาน 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        6.5 มีตูน้ําดื่มใหบริการ 1 0 1 0.66 66.6666 แมนตรงมาก 

        6.6 รานคามีความสะอาด และเปน

ระเบียบเรียบรอย 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

    7) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

        7.1 การบรกิารท่ีรวดเร็วในการ

จัดหาสินคาท่ีตองการ 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        7.2 การหาสินคาทดแทนเมื่อ 

สินคาท่ีตองการหมด 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        7.3 ความรวดเร็วในการแกปญหา 

ใหลูกคา 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        7.4 มีพนักงานคอยใหบรกิาร 

อยางเพียงพอ  
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

    8) พฤติกรรมการซ้ือ 

        8.1 สถานท่ีซ้ือ -1 1 1 0.33 33.3333 แมนตรงนอย 

        8.2 ความถ่ีในการซ้ือ 1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

 



 57

ตารางท่ี 4  แสดงคาความแมนตรงของแนวความคิดสรางของแบบสอบถามดานสวนประสม 

 การตลาด และดานพฤติกรรมการซ้ือ (ตอ) 

คําถาม ระดับความแมนตรง 

1 2 3 คาเฉลี่ย รอยละ ความหมาย 

        8.3 ปริมาณในการซ้ือเปนจํานวน 

เงินตอครั้ง 
1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        8.4 โอกาสในการซ้ือ 1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        8.5 ชนิดของผลิตภณัฑท่ีซ้ือ 1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

        8.6 ตราสินคาท่ีซ้ือ 1 1 1 1 100 แมนตรงสมบูรณ 

 

 4.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการวิเคราะหหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาแลว มาวัดคุณภาพ

ดานความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) ไปทดลองใช (Try -Out) กับประชากรท่ีมีลักษณะ

ใกลเคียงกับกลุมประชากรท่ีจะศึกษา คือ ผูบริโภคท่ีเปนผูซ้ือสินคาจากผูจัดจําหนายตุกตา กลุม

หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟา ของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันดังตารางท่ี 5 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 5  แสดงคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดานสวนประสมการตลาด (7P’s) 

คําถาม คาความเชื่อม่ัน 

(1) ปจจยัดานผลิตภณัฑ 0.7585 

(2) ปจจยัดานราคา 0.7471 

(3) ปจจยัดานชองทางการจัดจําหนาย 0.7338 

(4) ปจจยัดานการสงเสริมการตลาด 0.8893 

(5) ปจจยัดานพนักงาน 0.8486 

(6) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 0.7918 

(7) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 0.8728 

ผลเฉล่ียคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดานสวนประสมการตลาด (7P’s) 0.8060 

 

 จากการวิเคราะหหาคุณภาพดานความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดานสวนประสมการตลาด 

(7P’s) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.8060 ความเช่ือม่ันของปจจัยดานผลิตภัณฑเทากับ 
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0.7585  ความเช่ือม่ันของปจจัยดานราคาเทากับ 0.7471 ความเช่ือม่ันของปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนายเทากับ 0.7338 ความเช่ือม่ันของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดเทากับ 0.8893 ความ

เช่ือม่ันของปจจัยดานพนักงานเทากับ 0.8486 ความเช่ือม่ันของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ

เทากับ 0.7918 และความเช่ือม่ันของปจจัยดานกระบวนการใหบริการเทากับ 0.8728  แสดงวา

แบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้นนี้เปนแบบสอบถามที่มีคุณภาพทั้งความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความ

เช่ือม่ันในระดับท่ีใชไดดีเนื่องจากมีคาความเช่ือม่ันตั้งแต 0.70 ขึ้นไป (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ 

2540 : 207 - 212) 

 4.6 นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชแลวมาตรวจแกไข  ปรับปรุงใหสมบูรณ          

แลวนําเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางของการวิจัย 

 

5. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล  เริ่มตั้งแต เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2556 มี

ระยะเวลาในการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 6  แสดงระยะเวลาดําเนินงาน 

รายการ 2556 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ศึกษาความเปนมาและความสําคัญ             

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ             

เก็บและรวบรวมขอมูล             

วิเคราะหขอมูล              

สรุปผลการวิจัย             

นําเสนอผลงานวิจัย             

ทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ             

 

6. การเกบ็รวบรวมขอมูล 

การศึกษาสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผูจัดจําหนายตุกตาผา ท่ีมีผลตอการซ้ือ

ของผูบริโภค กรณีศึกษา : กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ในครั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 

ประเภทคือ  
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 6.1 ขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยาง จาํนวน 400 คน 

ดวยการแจกแบบสอบถาม ประกอบดวย คาํถามดานประชากรศาสตร พฤตกิรรมศาสตร และสวน

ประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการซ้ือของผูบริโภค โดยเกบ็ขอมูลเฉพาะวันเสาร วนัอาทิตย และ

วันหยุดนกัขัตฤกษ เม่ือรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจนครบจํานวน ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามท่ีได

จากการสอบถามกลุมตัวอยางมาวิเคราะหทางสถิติ 

 6.2 ขอมูลทตุิยภูมิ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ 

วิจัยอิสระรายงานทางวิชาการ เว็บไซต และบทความตางๆ เพ่ือทบทวนการศึกษาวิจัยในประเด็นนี ้

 

7. การวิเคราะหขอมูล  

 ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณ

ของแบบสอบถามอีกครั้ง แลวดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 7.1 นําแบบสอบถาม ท่ีคัดเลือกท้ังหมดลงหมายเลขประจําฉบับ โดยเรียงลําดับจาก  

001 – 400 

 7.2 จัดทําคูมือลงรหัส (Code Book) 

 7.3 นําขอมูลท้ังหมดมาลงรหัสเพ่ือวิเคราะหขอมูล 

 7.4 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติกําหนดระดับความมีนัยสําคัญท่ีระดับ 

0.05 โดยกําหนดการวิเคราะหขอมูลใชรูปแบบตารางโดยใชสถิติอยางงายเปรียบเทียบเปนคารอยละ 

(Percentage of Frequency) คํานวณหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เปนรายดานและโดยรวม จากน้ันนําคาเฉล่ียท่ีไดมาแปลความหมายโดยใชเกณฑ

สัมบูรณ (Absolute Criteria) โดยการหาคาเฉล่ียของระดับคะแนนแบงเปน 5 ชวง (สุธรรม  รัตน

โชติ, 2551: 23) ตามระดับคาเฉล่ียท่ีมีตอปจจัยตางๆ ดังนี้  

4.00 – 5.00   ระดับความสําคัญ มากท่ีสุด 

   3.00 – 3.99  ระดับความสําคัญ มาก 

   2.00 – 2.99  ระดับความสําคัญ ปานกลาง 

   1.00 – 1.99  ระดับความสําคัญ นอย 

   0.00 – 0.99  ระดับความสําคัญ นอยท่ีสุด  

 7.5 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติแจกแจงความถ่ีและรอยละ 

 7.6 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดโดยใชสถิติคํานวณหา

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 ผูวิจัยทําการบันทึกรหัสคําตอบในแบบสอบถาม  เพ่ือประมวลผลขอมูลโดยใช

คอมพิวเตอร โดยกําหนดการใหคะแนนระดับความสําคัญในการใหบริการดังนี้ 

สําคัญมากท่ีสุด   ใหคาเปน 5  คะแนน 

  สําคัญมาก  ใหคาเปน 4 คะแนน 

  สําคัญปานกลาง  ใหคาเปน 3 คะแนน 

  สําคัญนอย  ใหคาเปน 2 คะแนน 

  สําคัญนอยท่ีสุด  ใหคาเปน 1 คะแนน 

 การแปลความหมายโดยใชเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) โดยการหาคาเฉล่ียของ

ระดับคะแนนแบงเปน 5 ชวง (สุธรรม  รัตนโชติ, 2551: 23) ตามระดับคาเฉล่ียตอปจจัยตางๆ ดังนี้ 

4.00 – 5.00   ระดับความสําคัญ มากท่ีสุด 

   3.00 – 3.99  ระดับความสําคัญ มาก 

   2.00 – 2.99  ระดับความสําคัญ ปานกลาง 

   1.00 – 1.99  ระดับความสําคัญ นอย 

   0.00 – 0.99  ระดับความสําคัญ นอยท่ีสุด  

 7.7 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคท่ีเปนผูซ้ือ 

โดยใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ีและรอยละ 

 7.8 วิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคท่ี

เปนผูซ้ือ โดยใชสถิติ t-Test และ One-way ANOVA 

 7.9 วิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาของ

ผูบริโภคท่ีเปนผูซ้ือ โดยใชสถิติอนุมานคาสถิติท่ีใช คือ Chi-square ในการทดสอบความแตกตาง  

 7.10 สรุปผลการศึกษา ปญหา ขอเสนอแนะ และจัดทํารูปเลมเพ่ือรายงานผลการศึกษา 

 
8.  สมมติฐานการวิจัย  

คําถามที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร 

 สมมติฐานท่ี 1 เพศสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : เพศไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : เพศสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 สมมติฐานท่ี 2 เพศสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : เพศไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : เพศสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 
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 สมมติฐานท่ี 3 เพศสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : เพศไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : เพศสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 สมมติฐานท่ี 4 อายุสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : อายุไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : อายุสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 สมมติฐานท่ี 5 อายุสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : อายุไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : อายุสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 สมมติฐานท่ี 6 อายุสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : อายุไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : อายุสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 สมมติฐานท่ี 7 อาชีพสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : อาชีพไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : อาชีพสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 สมมติฐานท่ี 8 อาชีพสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : อาชีพไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : อาชีพสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 สมมติฐานท่ี 9 อาชีพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : อาชีพไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : อาชีพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 สมมติฐานท่ี 10 รายไดสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : รายไดไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : รายไดสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 สมมติฐานท่ี 11 รายไดสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : รายไดไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : รายไดสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 สมมติฐานท่ี 12 รายไดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : รายไดไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : รายไดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 
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 สมมติฐานท่ี 13 ระดับการศึกษาสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ระดับการศึกษาไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ระดับการศึกษาสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 สมมติฐานท่ี 14 ระดับการศึกษาสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ระดับการศึกษาไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ระดับการศึกษาสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 สมมติฐานท่ี 15 ระดับการศึกษาสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ระดับการศึกษาไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ระดับการศึกษาสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 16 สถานภาพสมรสสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : สถานภาพสมรสไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : สถานภาพสมรสสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 17 สถานภาพสมรสสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : สถานภาพสมรสไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : สถานภาพสมรสสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 18 สถานภาพสมรสสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : สถานภาพสมรสไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : สถานภาพสมรสสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

  

คําถามที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

สมมติฐานท่ี 19 ผลิตภัณฑสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ผลิตภัณฑไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ผลิตภัณฑสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 20 ผลิตภัณฑสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ผลิตภัณฑไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ผลิตภัณฑสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 21 ผลิตภัณฑสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ผลิตภัณฑไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ผลิตภัณฑสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 
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สมมติฐานท่ี 22 ราคาสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ราคาไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ราคาสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 23 ราคาสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ราคาไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ราคาสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 24 ราคาสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ราคาไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ราคาสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 25 ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ชองทางการจัดจําหนายไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 26 ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ชองทางการจัดจําหนายไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 27 ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา

หรือไม 

H0 : ชองทางการจัดจําหนายไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 28 การสงเสริมการตลาดสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : การสงเสริมการตลาดไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : การสงเสริมการตลาดสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 29 การสงเสริมการตลาดสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : การสงเสริมการตลาดไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : การสงเสริมการตลาดสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 30 การสงเสริมการตลาดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : การสงเสริมการตลาดไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : การสงเสริมการตลาดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 31 พนักงานสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : พนักงานไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 
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H1 : พนักงานสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 32 พนักงานสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : พนักงานไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : พนักงานสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 33 พนักงานสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : พนักงานไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : พนักงานสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 34 ลักษณะทางกายภาพสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ลักษณะทางกายภาพไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ลักษณะทางกายภาพสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 35 ลักษณะทางกายภาพสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ลักษณะทางกายภาพไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ลักษณะทางกายภาพสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 36 ลักษณะทางกายภาพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ลักษณะทางกายภาพไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ลักษณะทางกายภาพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 37 กระบวนการใหบริการสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : กระบวนการใหบริการไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : กระบวนการใหบริการสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานท่ี 38 กระบวนการใหบริการสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : กระบวนการใหบริการไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : กระบวนการใหบริการสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สมมติฐานที่ 39 กระบวนการใหบริการสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา

หรือไม 

H0 : กระบวนการใหบริการไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : กระบวนการใหบริการสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาดของธุรกจิ

ผูจัดจําหนายตุกตาผา ท่ีมีผลตอการซ้ือของผูบริโภค กรณีศึกษา : กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ผูวิจัย 

ไดนําเสนอผลการวิเคราะหออกเปนขั้นตอนตางๆ ตามลําดับดังนี้ 

 1. การวิเคราะหปจจยัดานประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา  

 2. การวิเคราะหขอมูลระดับความสําคัญท่ีเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

ของผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา 

 3. การวิเคราะหพฤติกรรมซ้ือของผูบริโภคจากผูจัดจําหนายตุกตาผากลุมหัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี 

 4. การทดสอบสมมุติฐาน  

 

1. การวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรของผูบริโภคที่ซ้ือสินคา  

 การวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรของผูบริโภค  ประกอบดวย เพศ อายุ 

อาชีพ รายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ดวยการแจกแจงความถ่ี 

และคิดเปนรอยละ แสดงผลดังตารางท่ี 7 - 12 

 

ตารางท่ี 7  รอยละของเพศจําแนกตามสถานภาพสมรสของกลุมตวัอยาง        

เพศ สถานภาพสมรส รวม 

(รอยละ) โสด สมรส หยาราง แยกกันอยู หมาย 

ชาย 13.3 16.0 0.8 0.8 0.5 31.3 

หญิง 39.3 26.3 2.3 -  1.0 68.8 

รวม 52.5 42.3 3.0 0.8 1.5 100.0 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน

รอยละ 68.8 แบงเปนสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.3 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิด

เปนรอยละ 26.3 ขณะที่เพศชายมีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเปนรอยละ 16.0 รองลงมาคือ
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สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 13.3 และสถานภาพการแยกกันอยูมีสัดสวนโดยรวมนอยท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 0.8 ดังปรากฏในตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 8  รอยละของเพศจําแนกตามอายุของกลุมตวัอยาง 

เพศ อายุ รวม 

(รอยละ) 
ตํ่ากวา 15 ป 15 - 29 ป 30 - 44 ป 45 - 59 ป 60 ป ข้ึนไป 

ชาย 1.3 12.3 12.5 4.3 1.0 31.3 

หญิง 3.4 29.5 28.4 7.3  - 68.8 

รวม 4.8 41.8 41.0 11.5 1.0 100.0 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญมีชวงอายุ 15-29ป 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.8  แบงเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 29.5 เพศชายมีชวงอายุ 60 ปขึ้นไป 

นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.0 ดังปรากฏในตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 9  รอยละของเพศจําแนกตามอาชีพของกลุมตวัอยาง 

เพศ อาชีพ รวม 

(รอยละ) นักเรียน/

นักศึกษา 

ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน

บริษัท 

เอกชน 

อาชีพอิสระ/

ธุรกิจสวนตัว 

พอบาน/

แมบาน 

อื่น ๆ 

ชาย 5.5 8.0 9.3 6.8 1.5 0.3 31.3 

หญิง 15.3 15.5 16.5 17.8 1.5 2.3 68.8 

รวม 20.8 23.5 25.8 24.5 3.0 2.5 100 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญประกอบอาชีพ 

พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.8 โดยเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 16.5 รองลงมา

ประกอบอาชีพ อิสระ / ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 24.5 และ อ่ืนๆ (ไมระบุอาชีพ) นอยท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 2.5 ดังปรากฏในตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 10  รอยละของอายุจําแนกตามอาชีพของกลุมตัวอยาง 

อาย ุ อาชีพ รวม 

(รอยละ) นักเรียน/

นักศึกษา 

ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน

บริษัท 

เอกชน 

อาชีพอิสระ/

ธุรกิจสวนตัว 

พอบาน/

แมบาน 

อื่น ๆ 

ตํ่ากวา 15 

ป 
3.8 - 1.0 - - - 4.8 

15 - 29 ป 17.0 6.3 12.3 5.5 0.3 0.5 41.8 

30 - 44 ป - 11.3 9.8 17.3 1.8 1.0 41.0 

45 - 59 ป - 5.5 2.8 1.8 0.5 1.0 11.5 

60 ปข้ึน

ไป 
- 0.5 - - 0.5 - 1.0 

รวม 20.8 23.5 25.8 24.5 3.0 2.5 100 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญมีอายุระหวาง 15 - 29 

ป คิดเปนรอยละ 41.8 โดยมีอาชีพเปนนักเรียน / นักศึกษา คิดเปนรอยละ 17.0 รองลงมามีอายุระหวาง 

30 - 44ป คิดเปนรอยละ41.0 โดยประกอบอาชีพอิสระ / ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 17.3 และกลุม

ตัวอยางมีอายุ 60 ป ขี้นไป นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.0 ดังปรากฏในตารางท่ี 10 

 

ตารางท่ี 11  รอยละของรายไดครอบครัวจําแนกตามอาชีพของกลุมตัวอยาง 

รายไดครอบครัว

เฉลี่ยตอเดือน 

(บาท) 

 อาชีพ รวม 

(รอยละ) นักเรียน/

นักศึกษา 

ราชการ/รัฐ

วิสา หกิจ 

พนักงาน

บริษัท 

เอกชน 

อาชีพ

อิสระ/

ธุรกิจ

สวนตัว 

พอบาน/

แมบาน 

อื่น ๆ 

ไมเกิน 9000  7.6 0.3 1.3 3.5 0.8 -  13.5 

9,000-15,000  5.3 1.3 5.0 2.3 0.3 0.4 14.6 

15,001-20,000  1.3 5.8 7.0 5.5 1.0 1.4 22.0 

20,001-25,000  0.5 2.8 3.3 1.5  - 0.3 8.4 
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ตารางท่ี 11  รอยละของรายไดครอบครัวจําแนกตามอาชีพของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

รายไดครอบครัว

เฉลี่ยตอเดือน 

(บาท) 

 อาชีพ รวม 

(รอยละ) นักเรียน/

นักศึกษา 

ราชการ/รัฐ

วิสา หกิจ 

พนักงาน

บริษัท 

เอกชน 

อาชีพ

อิสระ/

ธุรกิจ

สวนตัว 

พอบาน/

แมบาน 

อื่น ๆ 

25,001-30,000  1.2 3.3 2.3 2.3 1.0 0.3 10.4 

มากกวา 30,001  4.3 10.3 7.0 9.5  -  - 31.1 

รวม 20.2 23.8 25.9 24.6 3.1 2.4 100.0 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญมีรายไดครอบครัว

เฉล่ียตอเดือน มากกวา 30,001 บาท คิดเปนรอยละ 31.1 แบงเปนประกอบอาชีพราชการ / 

รัฐวิสาหกิจรวมคิดเปนรอยละ 23.8 รองลงมาผูบริโภคท่ีซ้ือมีรายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 15,001 

-20,000 บาท แบงเปนประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีสัดสวนรวมมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 

24.6  และมีรายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท นอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 8.4 และ

ประกอบอาชีพ อ่ืนๆ (ไมระบุอาชีพ) นอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 2.4 ดังปรากฏในตารางท่ี 11  

 

ตารางท่ี 12  รอยละของรายไดครอบครัวจําแนกตามระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 

รายไดครอบครัว

เฉลี่ยตอเดือน 

(บาท) 

ระดับการศึกษา 

รวม 
ประถม 

มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/

ปวส. 

ปริญญา

ตรี 

สูงกวา

ปริญญา

ตรี 

ไมเกิน 9000  1.0 3.8 4.0 1.0 3.5 -  13.3 

9,000-15,000  0.3 2.0 2.8 3.0 5.8 0.7 14.6 

15,001-20,000  0.3 2.3 1.0 1.0 15.9 1.8 22.3 

20,001-25,000   - 0.4 0.3 0.3 6.0 1.3 8.3 

25,001-30,000   - -  0.3 1.3 7.3 1.5 10.4 

มากกวา 30,001  2.0 0.4 2.3 1.0 14.1 11.3 31.1 

รวม 3.6 8.9 10.7 7.6 52.6 16.6 100.0 
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 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.6 โดยมีผูมีรายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 15,001 – 20,000 

มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 15.9 รองลงมามีระดับการศึกษาสุงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16.6 

โดยมีผูมีรายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือน มากกวา 30,001 บาท มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 11.3 และมี

ระดับการศึกษาประถมศึกษานอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 3.6  ดังปรากฏในตารางท่ี 12 

 

2. การวิเคราะหความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของผูจัดจําหนายตุกตาผากลุมหัตถกรรม

ตุกตาราชบุรี  

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคท่ีมี ผลตอ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา ผูจัดจําหนายตุกตาผา ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ประกอบดวยปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยดานพนักงาน ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการบริการ ดวยคาเฉล่ีย 

และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดงผลดังตารางท่ี 13 – 19 

 

ตารางท่ี 13  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ือ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ   S.D ระดับความคิดเห็น 

คุณภาพของผลิตภัณฑ ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม 4.18 0.60 เห็นดวยมากท่ีสุด 

ผลิตภัณฑมีรูปแบบหลากหลายและสีสันสวยงาม  4.48 0.62 เห็นดวยมากท่ีสุด 

ตราสินคาของผูประกอบการโดดเดนจดจําไดงายและ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ   4.03 0.87 เห็นดวยมากท่ีสุด 

ขนาดของผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลาย   4.55 0.66 เห็นดวยมากที่สุด 

มีขอกําหนดเกี่ยวกับการใชและดูแลผลิตภัณฑ 3.82 0.83 เห็นดวยมาก 

สินคามีความปลอดภัยตอผูใช และเด็ก 4.18 0.71 เห็นดวยมากท่ีสุด 

คุณภาพของบรรจุภัณฑ สามารถปองกันการขีดขวน

และส่ิงสกปรกได 3.81 0.88 เห็นดวยมาก 

รวม 4.15 0.80 เห็นดวยมากที่สุด 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของกลุม

ตัวอยาง มีความสําคัญในภาพรวมที่ระดับมากที่สุด ( X  = 4.15) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัย

พบวา ขนาดของผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลาย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X  = 4.55) และคุณภาพ

X
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ของบรรจุภัณฑ สามารถปองกันการขีดขวนและส่ิงสกปรกได มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X  = 3.81) 

ดังปรากฏในตารางท่ี 13 

 

ตารางท่ี 14  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานราคา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ือ 

ปจจัยดานราคา  S.D ระดับความคิดเห็น 

การกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  4.03 0.75 เห็นดวยมากที่สุด 

ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาชัดเจน 3.90 0.96 เห็นดวยมาก 

ราคาสินคาท่ีซื้อใกลเคียงกับรานคาอื่นๆ  3.95 0.80 เห็นดวยมาก 

รวม 3.96 0.84 เห็นดวยมาก 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของกลุมตัวอยาง 

มีความสําคัญในภาพรวมที่ระดับมาก ( X  = 3.96) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวาการ

กําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X  = 4.03) และผลิตภัณฑมีปายแสดง

ราคาชัดเจน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( X  = 3.90) ดังปรากฏในตารางท่ี 14 

 

ตารางท่ี 15 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ือ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  S.D ระดับความคิดเห็น 

สถานท่ีต้ังรานคาอยูในทําเลท่ีมีการเดินทางสะดวก  4.27 0.79 เห็นดวยมากท่ีสุด 

มีการจัดเรียงสินคาภายในรานอยางเปนหมวดหมู  4.30 0.78 เห็นดวยมากท่ีสุด 

มีการจัดตกแตงภายในรานคาใหสวยงาม  4.20 0.80 เห็นดวยมากที่สุด 

มีสินคาวางขายตลอดเวลาเพียงพอตอความตองการ 4.33 0.77 เห็นดวยมากที่สุด 

รวม 4.27 0.79 เห็นดวยมากที่สุด 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือของกลุมตัวอยาง มีความสําคัญในภาพรวมท่ีระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.27) เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ ผูวิจัยพบวาการมีสินคาวางขายตลอดเวลาเพียงพอตอความตองการ มีคาเฉล่ียมากที่สุด ( X  = 

4.33) และมีการจัดตกแตงภายในรานคาใหสวยงาม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X  = 4.20) ดังปรากฏ 

ในตารางท่ี 15 

 

X

X
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ตารางท่ี 16  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ือ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  S.D ระดับความคิดเห็น 

มีพนักงานขายคอยใหคําแนะนําเก่ียวกับสินคา  4.20 0.79 เห็นดวยมากที่สุด 

มีการโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ของทองถิ่น 

เชน วารสาร แผนพับ ปายโฆษณาริมถนน  3.67 0.94 เห็นดวยมาก 

มีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซด   3.55 0.96 เห็นดวยมาก 

มีการเขารวมงานแสดงสินคาตางๆ 3.54 0.81 เห็นดวยมาก 

มีของแถม เม่ือซ้ือสินคาไดตามจํานวนที่กําหนด 3.30 1.00 เห็นดวยมาก 

มีสวนลด เม่ือซื้อสินคาไดตามจํานวนท่ีกําหนด 3.59 1.00 เห็นดวยมาก 

มีการลดราคาสินคาเพื่อจูงใจใหซื้อเปนครั้งคราว 3.58 0.99 เห็นดวยมาก 

มีการประกันคุณภาพสินคา  3.61 0.98 เห็นดวยมาก 

มีผลงานอางอิงในอดีต เชน การมีช่ือเสียงของรานคา  3.79 0.88 เห็นดวยมาก 

รวม 3.65 0.96 เห็นดวยมาก 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ของกลุมตัวอยาง มีความสําคัญในภาพรวมที่ระดับมาก ( X  = 3.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

ผูวิจัยพบวาการมีพนักงานขายคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X  = 4.20) 

รองลงมาคือการมีช่ือเสียงของรานคา คิดเปนรอยละ 3.79 และมีของแถม เม่ือซ้ือสินคาไดตาม

จํานวนท่ีกําหนด มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( X  = 3.30) ดังปรากฏในตารางท่ี 16 

 

ตารางท่ี 17  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานพนักงาน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ือ 

ปจจัยดานพนักงาน  S.D ระดับความคิดเห็น 

พนักงานมีบุคลิกภาพ และแตงกายสุภาพ  4.10 0.84 เห็นดวยมากที่สุด 

พนักงานมีความรูในสินคาและการบริการ  4.13 0.83 เห็นดวยมากท่ีสุด 

พนักงานอธิบายรายละเอียด โดยใชภาษาเขาใจงาย 4.12 0.83 เห็นดวยมากท่ีสุด 

พนักงานมีความเอาใจใสในการใหบริการ 4.22 0.84 เห็นดวยมากท่ีสุด 

รวม 4.14 0.83 เห็นดวยมากท่ีสุด 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานพนักงานท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของกลุม

ตัวอยาง มีความสําคัญในภาพรวมที่ระดับมากที่สุด ( X  = 4.14) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัย

พบวาพนักงานมีความเอาใจใสในการใหบริการ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.22) และพนักงานมี

บุคลิกภาพ และแตงกายสุภาพ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( X  = 4.10) ดังปรากฏในตารางท่ี 17 

X

X
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ตารางท่ี 18  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ือ 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  S.D ระดับความคิดเห็น 

ปายช่ือรานมองเห็นไดชัดเจน 4.45 0.72 เห็นดวยมากที่สุด 

มีการตกแตงหนารานท่ีสวยงามดึงดูดความสนใจ 4.29 0.81 เห็นดวยมากท่ีสุด 

มีสถานท่ีจอดรถกวางขวาง และเพียงพอ 4.41 0.79 เห็นดวยมากท่ีสุด 

มีหองน้ําท่ีสะอาด และสุขภัณฑอยูในสภาพพรอมใชงาน 4.10 0.84 เห็นดวยมากท่ีสุด 

มีบริการน้ําดื่มฟรีใหบริการ 3.70 1.10 เห็นดวยมาก 

รานคามีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย 4.11 0.83 เห็นดวยมากท่ีสุด 

รวม 4.18 0.89 เห็นดวยมากที่สุด 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ของกลุมตัวอยาง มีความสําคัญในภาพรวมท่ีระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.18) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

ผูวิจัยพบวาปายช่ือรานมองเห็นไดชัดเจนมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.45) และการมีบริการน้ําดื่ม

ฟรีใหบริการ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( X  = 3.70) ดังปรากฏในตารางท่ี 18 

 

ตารางท่ี 19  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ือ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  S.D ระดับความคิดเห็น 

การบริการที่รวดเร็วในการจัดหาสินคาที่ตองการ  4.29 0.71 เห็นดวยมากที่สุด 

การหาสินคาทดแทนเม่ือสินคาที่ตองการหมด 4.10 0.78 เห็นดวยมากที่สุด 

มีความรวดเร็วในการแกปญหาใหลูกคา  4.10 0.76 เห็นดวยมากที่สุด 

มีพนักงานคอยใหบริการอยางเพียงพอ  4.22 0.79 เห็นดวยมากท่ีสุด 

รวม 4.18 0.76 เห็นดวยมากที่สุด 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานกระบวนการใหบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ของกลุมตัวอยาง มีความสําคัญในภาพรวมท่ีระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.18) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

ผูวิจัยพบวาการบริการท่ีรวดเร็วในการจัดหาสินคาท่ีตองการ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.29) การหา

สินคาทดแทนเม่ือสินคาท่ีตองการหมด และมีความรวดเร็วในการแกปญหาใหลูกคา มีคาเฉลี่ย

เทากัน โดยมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( X  = 4.10) ดังปรากฏในตารางท่ี 19 

 

XX

X

X
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3. การวิเคราะหพฤติกรรมซ้ือของผูบริโภคจากผูจัดจําหนายตุกตาผากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

 การวิเคราะหพฤติกรรมซ้ือของผูบริโภค ประกอบดวย สถานท่ีหรือชองทางท่ีซ้ือ

ตุกตามากท่ีสุด ความถ่ีในการซ้ือในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา จํานวนเงินในการซ้ือตอครั้ง โอกาสใน

การซ้ือ ชนิดของผลิตภัณฑท่ีซ้ือ และตราสินคาท่ีซ้ือ ดวยการแจกแจงความถ่ี และคิดเปนรอยละ 

แสดงผลดังตารางท่ี 20 - 27 

 

ตารางท่ี 20  รอยละของสถานท่ีหรือชองทางท่ีซ้ือตุกตามากท่ีสุดจําแนกตามความถ่ีในการซ้ือใน

ระยะเวลา 3 เดือนท่ีผานมาของกลุมตัวอยาง 

สถานท่ีหรือชองทางท่ีซื้อ

ตุกตามากท่ีสุด 

ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา 
รวม 

1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง อื่นๆ 

หางสรรพสินคา 23.0 4.3 1.8 2.3 2.0 33.4 

ดิสเคานสโตร 3.0 1.0  - -  1.0 5.0 

รานของเลน กิ๊ฟชอป 10.9 4.6 0.3 2.5 1.0 19.3 

รานคาอินเตอรเน็ต 0.5 0.3 -   - 1.3 2.1 

รานสมาชิกกลุมหัตถกรรม

ตุกตาราชบุรี 
23.3 9.1 4.6 1.8 1.0 39.8 

อื่นๆ 0.2 0.2  - -  -  0.4 

รวม 60.9 19.5 6.7 6.6 6.3 100.0 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญเลือกซื้อสินคาและ

บริการจากรานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.8 โดยมีความถ่ีใน

การซ้ือในระยะ  3 เดือน ท่ีผานมา  มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ  23.3 รองลงมา เล ือกซื ้อจาก

หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 33.4 โดยมีความถ่ีในการซ้ือในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา คิดเปนรอย

ละ 23.0 และซ้ือจากชองทางอ่ืนๆ ไดแก ซ้ือตอจากเพ่ือน ซ้ือตอจากรานคามือสอง นอยท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 0.4  ดังปรากฏในตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 21 รอยละของสถานท่ีหรือชองทางท่ีซ้ือตุกตามากท่ีสุดจําแนกตามโอกาสในการซ้ือของกลุม

ตัวอยาง 

สถานท่ีหรือชองทางท่ีซื้อ

ตุกตามากท่ีสุด 

โอกาสในการซื้อ 

รวม ซื้อไป

จําหนาย 

ซื้อเพื่อ

นําไปใช

เอง 

ซื้อใน

เทศกาล

สําคัญตางๆ 

ซื้อเพื่อนําไป

เปนของฝาก/

ของขวัญ 

ซื้อเม่ือมี

โปรโมช่ัน

พิเศษ 

หางสรรพสินคา 1.2 8.4 5.9 15.2 0.8 31.5 

ดิสเคานสโตร 0.2 2.1 1.0 1.3 - 4.6 

รานของเลน กิ๊ฟชอป 2.6 4.1 4.8 7.8 0.3 19.6 

รานคาอินเตอรเน็ต - 0.8 0.8 1.3 0.8 3.8 

รานสมาชิกกลุมหัตถกรรม

ตุกตาราชบุรี 
6.8 8.9 6.9 16.7 0.8 40.1 

อื่นๆ - 0.1 - 0.2 - 0.3 

รวม 10.7 24.5 19.5 42.4 2.8 100.0 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญเลือกซื้อสินคาและ

บริการจากรานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.1 เพ่ือนําไปเปน

ของฝาก / ของขวัญ มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 16.7 รองลงมาเลือกซื้อจากหางสรรพสินคา คิดเปน

รอยละ 31.5 เพ่ือนําไปเปนของฝาก / ของขวัญ คิดเปนรอยละ 15.2 และซื้อจากชองทางอื่นๆ นอย

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.3 ดังปรากฏในตารางท่ี 21 

 

ตารางท่ี 22  รอยละของสถานท่ีหรือชองทางท่ีซ้ือตุกตามากท่ีสุดจําแนกตามตราสินคาท่ีซ้ือของกลุม

ตัวอยาง 

สถานท่ีหรือชองทางท่ีซื้อ

ตุกตามากท่ีสุด 

ตราสินคาท่ีซื้อ 

รวม สินคาลิขสิทธ์ิ

จากตางประเทศ 

สินคาลิขสิทธ์ิ

ในประเทศ 

สินคาท่ีผลิต

โดยรานคาท่ี

ทานซื้อ 

สินคาไม

ระบุตรา

สินคา 

หางสรรพสินคา 13.3 4.7 4.5 5.0 27.4 

ดิสเคานสโตร 0.6 0.4 1.0 1.2 3.2 

รานของเลน กิ๊ฟชอป 7.6 2.6 5.4 3.2 18.8 
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ตารางท่ี 22  รอยละของสถานท่ีหรือชองทางท่ีซ้ือตุกตามากท่ีสุดจําแนกตามตราสินคาท่ีซ้ือของกลุม

ตัวอยาง  (ตอ) 

สถานท่ีหรือชองทางท่ีซื้อ

ตุกตามากท่ีสุด 

ตราสินคาท่ีซื้อ 

รวม สินคาลิขสิทธ์ิ

จากตางประเทศ 

สินคาลิขสิทธ์ิ

ในประเทศ 

สินคาท่ีผลิต

โดยรานคาท่ี

ทานซื้อ 

สินคาไม

ระบุตรา

สินคา 

รานคาอินเตอรเน็ต 1.0 0.7 0.7  - 2.5 

รานสมาชิกกลุมหัตถกรรม

ตุกตาราชบุรี 
15.6 8.5 19.3 4.4 47.7 

อื่นๆ  - 0.1  - 0.1 0.3 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญเลือกซื้อสินคาและ

บริการจากรานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.7 โดยเลือกซ้ือ

ตราสินคา ท่ีผลิตจากรานคา ท่ี ซ้ือ  มาก ท่ีสุดคิดเปนรอยละ  19 .3 รองลงมาเล ือกซื ้อจาก

หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 27.4 โดยเลือกซ้ือตราสินคาลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ มากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 13.3 และซ้ือจากชองทางอ่ืนๆ นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.3  

 ในภาพรวมของตราสินคาท่ีซ้ือของกลุมตัวอยางเลือกซ้ือตราสินคาลิขสิทธ์ิจาก

ตางประเทศ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.1 รองลงมาคือตราสินคาท่ีผลิตจากรานคาท่ีซ้ือ  คิดเปนรอย

ละ 30.9 และกลุมตัวอยางเลือกซ้ือสินคาไมระบุตราสินคา นอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 13.9  ดังปรากฏ

ในตารางท่ี 22 

 

ตารางท่ี 23 รอยละของจํานวนเงินในการซ้ือตอครั้งจําแนกตามความถ่ีในการซ้ือในระยะเวลา 3 เดือนท่ี

ผานมาของกลุมตัวอยาง 

จํานวนเงินในการซื้อตอครั้ง 
ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา 

รวม 
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง อื่นๆ 

ไมเกิน 100 บาท 2.5 - - - - 2.5 

101 - 200 บาท 3.6 1.0  - -  - 4.6 

201 - 400 บาท 25.4 3.6 0.5 1.0 1.0 31.6 

401 - 700 บาท 13.5 4.6 1.3 2.8 3.3 25.4 

701 - 1,000 บาท 13.7 5.6 3.3 1.3 0.3 24.2 
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ตารางท่ี 23 รอยละของจํานวนเงินในการซ้ือตอครั้งจําแนกตามความถ่ีในการซ้ือในระยะเวลา 3 เดือนท่ี

ผานมาของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

จํานวนเงินในการซื้อตอครั้ง 
ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา 

รวม 
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง อื่นๆ 

อื่นๆ 2.5 4.6 1.5 1.5 1.5  0.4 

รวม 61.3 19.3 6.6 6.6 6.1 100.0 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญใชเงินในการซื้อตอ

ครั้ง 201 – 400 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.6 โดยมีความถ่ีในการซ้ือ 1-2 ครั้ง ในระยะ 3 

เดือนท่ีผานมา มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 25.4 รองลงมาใชเงินในการซื้อตอครั้ง 401 – 700 บาทคิด

เปนรอยละ 25.4 โดยมีความถ่ีในการซ้ือ 1-2 ครั้ง ในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา มากท่ีสุดคิด คิดเปนรอย

ละ 13.5 และเลือกอื่นๆ นอยที่สุด (ใชเงินในการซื้อตอครั้ง ระหวาง 1,001 – 15,000 บาท) คิด

เปนรอยละ 0.4 ดังปรากฏในตารางท่ี 23 

 

ตารางท่ี 24   รอยละของจํานวนเงินในการซ้ือตอครั้งจําแนกตามโอกาสในการซ้ือของกลุมตัวอยาง 

จํานวนเงินในการซื้อตอครั้ง 

โอกาสในการซื้อ 

รวม ซื้อไป

จําหนาย 

ซื้อเพื่อ

นําไปใช

เอง 

ซื้อใน

เทศกาล

สําคัญตางๆ 

ซื้อเพื่อนําไป

เปนของฝาก/

ของขวัญ 

ซื้อเม่ือมี

โปรโมช่ัน

พิเศษ 

ไมเกิน 100 บาท 0.0 0.0 1.0 0.8 0.0 1.8 

101-200 บาท 0.3 1.8 0.8 2.0 0.2 5.1 

201-400 บาท 1.2 7.3 5.0 13.6 0.0 27.0 

401-700 บาท 1.2 8.8 5.1 12.6 1.7 29.4 

701-1,000 บาท 2.7 7.0 6.6 10.9 0.5 27.7 

อื่นๆ 5.5 0.0 1.0 2.3 0.2 9.0 

รวม 10.8 24.9 19.6 42.3 2.5 100.0 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญใชเงินในการซื้อตอ

ครั้ง 401 – 700 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 29.4 เพ่ือนําไปเปนของฝาก / ของขวัญมากท่ีสุดคิด
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เปนรอยละ 12.6 รองลงมาใชเงินในการซื้อตอครั้ง 701 – 1,000 บาทคิดเปนรอยละ 27.7 เพ่ือ

นําไปเปนของฝาก / ของขวัญมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 10.9 และใชเงินในการซื้อตอครั้ง ไมเกิน 

100 บาท นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.8 ดังปรากฏในตารางท่ี 24 

 

ตารางท่ี 25  รอยละของโอกาสท่ีซ้ือ จําแนกตามตราสินคาท่ีซ้ือของกลุมตัวอยาง 

โอกาสในการซื้อ 

ตราสินคาท่ีซื้อ 

รวม สินคาลิขสิทธ์ิ

จากตางประเทศ 

สินคาลิขสิทธ์ิ

ในประเทศ 

สินคาท่ีผลิต

โดยรานคาท่ี

ทานซื้อ 

สินคาไม

ระบุตรา

สินคา 

ซื้อไปจําหนาย 4.3 2.6 3.9 1.8 12.6 

ซื้อเพื่อนําไปใชเอง 8.4 3.6 7.8 2.7 22.4 

ซื้อในเทศกาลสาํคัญตางๆ 7.7 4.5 6.2 2.1 20.2 

ซื้อเพื่อนําไปเปนของฝาก/

ของขวัญ 
16.4 6.9 12.6 5.6 41.1 

ซื้อเม่ือมีโปรโมช่ันพิเศษ 1.2 0.8 1.4 0.2 3.7 

รวม 38.0 18.0 31.9 12.1 100.0 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญเลือกซื้อสินคา

ลิขสิทธ์ิจากตางประเทศมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.0 เพ่ือนําไปเปนของฝาก / ของขวัญ มากท่ีสุด

คิดเปนรอยละ 16.4 รองลงมา เลือกซ้ือตราสินคาท่ีผลิตจากรานคาท่ีซ้ือ คิดเปนรอยละ 31.9 และ

เลือกซ้ือสินคาไมระบุตรา นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 12.1 ดังปรากฏในตารางท่ี 25 

 

ตารางท่ี 26  รอยละของชนิดของผลิตภัณฑท่ีซ้ือ จําแนกตามตราสินคาท่ีซ้ือของกลุมตัวอยาง 

ชนิดของผลิตภัณฑท่ีซื้อ 

ตราสินคาท่ีซื้อ 

รวม สินคาลิขสิทธ์ิ

จากตางประเทศ 

สินคาลิขสิทธ์ิ

ในประเทศ 

สินคาท่ีผลิต

โดยรานคาท่ี

ทานซื้อ 

สินคาไม

ระบุตรา

สินคา 

ตุกตาผาขนสัตว 12.8 5.8 10.6 4.6 33.9 

ตุกตาผาขนแฟนซ ี 7.8 4.3 6.9 2.9 21.9 

ตุกตาผาไมมีขน 5.9 3.4 4.9 1.4 15.6 
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ตารางท่ี 26  รอยละของชนิดของผลิตภัณฑท่ีซ้ือ จําแนกตามตราสินคาท่ีซ้ือของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ชนิดของผลิตภัณฑท่ีซื้อ 

ตราสินคาท่ีซื้อ 

รวม สินคาลิขสิทธ์ิ

จากตางประเทศ 

สินคาลิขสิทธ์ิ

ในประเทศ 

สินคาท่ีผลิต

โดยรานคาท่ี

ทานซื้อ 

สินคาไม

ระบุตรา

สินคา 

เครื่องนอน 5.5 2.3 4.3 2.0 14.1 

สินคาเบ็ดเตล็ด 5.5 3.26 3.9 2.0 14.5 

รวม 37.5 18.9 30.6 13.0 100.0 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญเลือกซื้อตุกตาผาขน

สัตวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.9 โดยซ้ือตราสินคาลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ มากท่ีสุดคิดเปนรอย

ละ 12.8 รองลงมาเลือกซ้ือตุกตาผาขนแฟนซี คิดเปนรอยละ 21.9 และเลือกซื้อสินคาประเภทที่

นอนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 14.1 ดังปรากฏในตารางท่ี 26 

 

ตารางท่ี 27  รอยละของชนิดของผลิตภัณฑท่ีซ้ือ จําแนกตามโอกาสท่ีซ้ือของกลุมตัวอยาง 

ชนิดของผลิตภัณฑท่ีซื้อ 

โอกาสในการซื้อ 

รวม ซื้อไป

จําหนาย 

ซื้อเพื่อ

นําไปใช

เอง 

ซื้อใน

เทศกาล

สําคัญตางๆ 

ซื้อเพื่อนําไป

เปนของฝาก/

ของขวัญ 

ซื้อเม่ือมี

โปรโมช่ัน

พิเศษ 

ตุกตาผาขนสัตว 4.1 9.3 6.7 13.9 1.0 35.3 

ตุกตาผาขนแฟนซ ี 3.4 4.9 4.4 8.4 0.8 21.9 

ตุกตาผาไมมีขน 2.8 2.7 2.7 5.9 1.00 14.8 

เครื่องนอน 1.0 3.5 2.9 5.9 0.9 14.3 

สินคาเบ็ดเตล็ด 1.7 2.6 3.0 5.7 0.8 13.8 

รวม 12.6 23.4 19.7 39.8 4.4 100.0 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญเลือกซื้อตุกตาผาขน

สัตวมากท่ีสุด เพ่ือนําไปเปนของฝาก / ของขวัญมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 13.9 รองลงมาเลือกซื้อ

ตุกตาผาขนสัตว เพ่ือนําไปใชเอง คิดเปนรอยละ 9.6 ดังปรากฏในตารางท่ี 27 
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4. การทดสอบสมมตฐิาน  

 4.1 คําถามที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร 

  การวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการ

ของผูบริโภคท่ีเปนผูซ้ือ โดยใชสถิติ t-Test และ One-way ANOVA หากสมมุติฐานใดท่ีปจจัยดาน

ประชากรศาสตรของผูบริโภคที่ซื้อสินคา สงผลกับพฤติกรรมการซื้อ  จะแสดงตารางการ

วิเคราะหความสัมพันธ ดวยการแจกแจงความถ่ี และคิดเปนรอย แสดงผลดังตารางท่ี 28 – 58 

 

 สมมติฐานท่ี 1 เพศสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : เพศไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : เพศสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 28  สมมติฐานท่ี 1 เพศของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สถานท่ีหรือชองทางท่ี

ซื้อตุกตามากท่ีสุด 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-Test for Equality of Means 

F Sig. t df P-Value 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Equal variances 

assumed 
2.159 0.143 0.998 393 0.319 0.19 0.189 

Equal variances not 

assumed 
  1.021 256.015 0.308 0.19 0.184 

 

  ตารางท่ี 28 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.319 ซ่ึงมากกวา 0.05 ท่ีกําหนด

ไว ดังนัน้ผูวิจัยจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซ่ึงหมายถึง เพศไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือ

สินคา 

 

 สมมติฐานท่ี 2 เพศสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : เพศไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : เพศสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 
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ตารางท่ี 29  สมมติฐานท่ี 2 เพศของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ความถ่ีในการซื้อใน

ระยะ 3 เดือนท่ีผานมา 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-Test for Equality of Means 

F Sig. t df P-Value 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Equal variances 

assumed 
0.057 0.811 -1.447 393 0.149 -0.19 0.131 

Equal variances not 

assumed 
  -1.435 236.687 0.153 -0.19 0.132 

 

ตารางท่ี 29 แสดงใหเห็นวา คา p – Value เทากับ 0.149 ซ่ึงมากกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซ่ึงหมายถึง เพศไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

 สมมติฐานท่ี 3 เพศสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : เพศไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : เพศสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 30 สมมติฐานท่ี 3 เพศของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอจํานวนเงนิในการเลือกซ้ือสินคา 

จํานวนเงินในการซือ้

ตอครั้ง 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-Test for Equality of Means 

F Sig. t df P-Value 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Equal variances 

assumed 
0.572 0.450 1.809 391 0.071 0.24 0.130 

Equal variances not 

assumed 
  1.804 237.573 0.073 0.24 0.130 

ตารางท่ี 30 แสดงใหเห็นวา คา p – Value เทากับ 0.071 ซ่ึงมากกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซ่ึงหมายถึง เพศไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือ

สินคา 
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 สมมติฐานท่ี 4 อายุสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : อายุไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : อายุสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 31 สมมติฐานท่ี 4 อายุของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

  Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Between Groups 88.833 4 22.208 7.815 0.000 

Within Groups 1108.266 390 2.842   

Total 1197.099 394    

 

ตารางท่ี 31 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว ดังนั้น

ผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึง อายุสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 32 รอยละของอายุจําแนกตามสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

อายุ 

สถานท่ีในการเลือกซื้อสินคา 

รวม หางสรรพ

สินคา 

ดิสเคาน

สโตร 

รานของ

เลน 

กิ๊ฟชอป 

รานคา

อินเตอร 

เน็ต 

รานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี 

อื่นๆ 

ตํ่ากวา 15 ป 3.3 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 4.8 

15-29 ป 15.7 1.0 9.4 1.5 13.7 0.5 41.8 

30-44 ป 12.4 2.8 7.8 0.5 17.2 0.0 40.8 

45-59 ป 2.0 0.3 2.0 0.0 7.3 0.0 11.6 

60 ปข้ึนไป 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 

รวม 33.4 5.1 19.2 2.0 39.7 0.5 100.0 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญมีอายุ 15 – 29 ป มาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.8 ไดเลือกซ้ือสินคาท่ีหางสรรพสินคามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 15.7  รองลงมา 

อายุ 30 – 44 ป คิดเปนรอยละ 40.8 ไดเลือกซ้ือท่ีรานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี มากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 17.2 ในภาพรวม ผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาจากท่ีรานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.7 รองลงมาเลือกซ้ือสินคาที่หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 33.4 และ

เลือกซ้ือสินคาจากชองทางอ่ืนๆ นอยท่ีสุด 0.5 ดังปรากฏในตารางท่ี 32 
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 สมมติฐานท่ี 5 อายุสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : อายุไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : อายุสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 33  สมมติฐานท่ี 5 อายุของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Between Groups 11.625 4 2.906 2.007 0.093 

Within Groups 564.770 390 1.448   

Total 576.395 394    

 

ตารางท่ี 33 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.093 ซ่ึงมากกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซ่ึงหมายถึง อายุไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 สมมติฐานท่ี 6 อายุสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : อายุไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : อายุสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 34  สมมติฐานท่ี 6 อายุของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Between Groups 66.814 4 16.704 13.010 0.000 

Within Groups 498.163 388 1.284   

Total 564.977 392    

 

ตารางท่ี 34 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว ดังนั้น

ผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึง อายุสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 35  รอยละของอายุจําแนกตามจํานวนเงินในการซ้ือสินคา 

อายุ 

จํานวนเงินในการซื้อสินคา 

รวม ไมเกิน 100 

บาท 

101-200 

บาท 

201-400 

บาท 

401-700 

บาท 

701-1,000 

บาท 
อื่นๆ 

ตํ่ากวา 15 ป 0.0 0.5 3.3 0.8 0.3 0.0 4.8 

15-29 ป 1.3 2.0 16.3 12.2 8.7 1.0 41.5 
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ตารางท่ี 35  รอยละของอายุจําแนกตามจํานวนเงินในการซ้ือสินคา (ตอ) 

อายุ 

จํานวนเงินในการซื้อสินคา 

รวม ไมเกิน 100 

บาท 

101-200 

บาท 

201-400 

บาท 

401-700 

บาท 

701-1,000 

บาท 
อื่นๆ 

30-44 ป 1.3 2.0 9.9 9.4 11.7 6.6 41.0 

45-59 ป 0.0 0.0 2.0 2.8 3.6 3.3 11.7 

60 ปข้ึนไป 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8 1.0 

รวม 2.5 4.6 31.6 25.4 24.2 11.7 100.0 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญมีอายุ 15 – 29 ป มาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.5 ใชเงินในการซ้ือสินคาตอครั้งท่ี 201 – 400 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

16.3 รองลงมา อายุ 30 – 44 ป คิดเปนรอยละ 41.0 ใชเงินในการซ้ือสินคาตอครั้งท่ี 701 – 1,000 

บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.0 ในภาพรวม ผูบริโภคท่ีซ้ือใชเงินในการซ้ือสินคาตอครั้งไมเกิน 

100  บาท นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2.5 ดังปรากฏในตารางท่ี 35 

 

 สมมติฐานท่ี 7 อาชีพสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : อาชีพไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : อาชีพสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 36 สมมติฐานท่ี 7 อาชีพของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Between Groups 106.220 5 21.244 7.575 0.000 

Within Groups 1090.879 389 2.804   

Total 1197.099 394    

 

ตารางท่ี 36 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึง อาชีพสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 
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ตารางท่ี 37  รอยละของอาชีพจําแนกตามสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

อาชีพ 

สถานท่ีในการเลือกซื้อสินคา 

รวม หางสรรพ

สินคา 

ดิสเคาน

สโตร 

รานของ

เลน 

กิ๊ฟชอป 

รานคา

อินเตอร 

เน็ต 

รานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี 

อื่นๆ 

นักเรียน/

นักศึกษา 
8.9 0.8 5.3 0.0 6.1 0.0 21.0 

ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
8.4 0.8 5.1 0.0 9.6 0.0 23.8 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 
10.1 2.5 4.8 1.5 5.6 0.3 24.8 

อาชีพอิสระ/

ธุรกิจสวนตัว 
5.1 1.0 3.3 0.5 14.7 0.3 24.8 

พอบาน/

แมบาน 
1.0 0.0 0.3 0.0 1.8 0.0 3.0 

อื่นๆ 0.0 0.0 0.5 0.0 2.0 0.0 2.5 

รวม 33.4 5.1 19.2 2.0 39.7 0.5 100.0 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญประกอบอาชีพ 

พนักงานบริษัทเอกชน และ อาชีพอิสระ / ธุรกิจสวนตัว มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 24.8 โดยพนักงาน

บริษัทไดเลือกซ้ือสินคาที่หางสรรพสินคามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 10.1 และอาชัพอิสระ / ธุรกิจ

สวนตัว ไดเลือกซื้อท่ีรานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 14.7 ใน

ภาพรวม ผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาจากรานคาอินเตอรเนตนอย คิดเปนรอยละ 2.0 และ เลือกซ้ือสินคา

จากชองทางอ่ืนๆ นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.5 ดังปรากฏในตารางท่ี 37 

 

 สมมติฐานท่ี 8 อาชีพสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : อาชีพไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : อาชีพสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 38  สมมติฐานท่ี 8 อาชีพของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Between Groups 19.092 5 3.818 2.665 0.022 
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ตารางท่ี 38  สมมติฐานท่ี 8 อาชีพของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา (ตอ) 

 Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Within Groups 557.303 389 1.433   

Total 576.395 394    

 

ตารางท่ี 38 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.022 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึง อาชีพสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 39 รอยละของอาชีพจําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

อาชีพ 
ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา 

รวม 
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง อื่นๆ 

นักเรียน/

นักศึกษา 
15.4 3.3 0.8 1.5 0.0 21.0 

ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
14.9 3.5 0.5 2.0 2.8 23.8 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 
16.7 4.3 1.0 0.0 2.8 24.8 

อาชีพอิสระ/

ธุรกิจสวนตัว 
10.9 7.3 3.5 2.3 0.8 24.8 

พอบาน/

แมบาน 
2.3 0.3 0.3 0.3 0.0 3.0 

อื่นๆ 0.8 0.8 0.5 0.5 0.0 2.5 

รวม 61.0 19.5 6.6 6.6 6.3 100.0 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญประกอบอาชีพ 

พนักงานบริษัทเอกชน และ อาชีพอิสระ / ธุรกิจสวนตัว มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 24.8 โดยพนักงาน

บริษัทเอกชน มีความถ่ีในการซ้ือสินคาท่ีในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา จํานวน 1 – 2 ครั้ง มากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 16.7 รองลงมาซ้ือสินคา จํานวน 3 – 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 4.3 ในภาพรวม ผูบริโภคท่ี

ซ้ือมีความถ่ีในการซ้ือสินคาท่ีในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา จํานวน 1 – 2 ครั้ง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

61.1 และจํานวนอ่ืนๆ นอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 6.3 ดังปรากฏในตารางท่ี 39 
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 สมมติฐานท่ี 9 อาชีพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : อาชีพไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : อาชีพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 40  สมมติฐานท่ี 9 อาชีพของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอจํานวนเงนิในการเลือกซ้ือสินคา 

 Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Between Groups 41.408 5 8.282 6.121 0.000 

Within Groups 523.569 387 1.353   

Total 564.977 392    

 

ตารางท่ี 40 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึง อาชีพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือ

สินคา 

 

ตารางท่ี 41  รอยละของอาชีพจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

อาชีพ 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสนิคา 

รวม ไมเกนิ 100 

บาท 

101-200 

บาท 

201-400 

บาท 

401-700 

บาท 

701-1,000 

บาท 
อื่นๆ 

นักเรียน/

นักศึกษา 
0.0 1.0 10.9 5.6 2.5 0.8 20.9 

ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
0.0 0.5 6.4 6.1 7.4 3.6 23.9 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 
0.3 1.8 8.9 7.9 5.3 0.8 24.9 

อาชีพอิสระ/

ธุรกิจสวนตัว 
2.3 0.8 4.8 4.1 7.6 5.1 24.7 

พอบาน/

แมบาน 
0.0 0.3 0.3 1.8 0.3 0.5 3.1 

อื่นๆ 0.0 0.3 0.3 0.0 1.0 1.0 2.5 

รวม 2.5 4.6 31.6 25.4 24.2 11.7 100.0 
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ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญประกอบอาชีพ 

พนักงานบริษัทเอกชน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 24.9 ใชเงินในการซ้ือสินคาตอครั้งท่ี 201 – 400 

บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 8.9 รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ / ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 24.7 

ใชเงินในการซ้ือสินคาตอครั้งท่ี 701 – 1,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 7.6  ดังปรากฏในตาราง

ท่ี 41 

 

 สมมติฐานท่ี 10 รายไดสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : รายไดไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : รายไดสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 42 สมมติฐานท่ี 10 รายไดของกลุมตวัอยางท่ีสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Between Groups 40.080 5 8.016 2.693 0.021 

Within Groups 1148.981 386 2.977   

Total 1189.061 391    

 

ตารางท่ี 42 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.021 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึง รายไดสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 43  รอยละของรายไดจําแนกตามสถานท่ีหรือสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

รายได 

สถานท่ีในการเลือกซื้อสินคา 

รวม หางสรรพ

สินคา 

ดิสเคาน

สโตร 

รานของ

เลน 

กิ๊ฟชอป 

รานคา

อินเตอร 

เน็ต 

รานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี 

อื่นๆ 

ไมเกิน 9000 

บาท 
4.3 1.0 2.3 0.3 5.4 0.3 13.5 

9,000-15,000 

บาท 
4.3 0.3 4.3 0.3 5.4 0.3 14.8 

15,001-20,000 

บาท 
5.1 1.3 2.8 1.3 11.2 0.0 21.7 

20,001-25,000 

บาท 
3.8 0.3 2.0 0.0 1.8 0.0 7.9 
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ตารางท่ี 43  รอยละของรายไดจําแนกตามสถานท่ีหรือสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา (ตอ) 

รายได 

สถานท่ีในการเลือกซื้อสินคา 

รวม หางสรรพ

สินคา 

ดิสเคาน

สโตร 

รานของ

เลน 

กิ๊ฟชอป 

รานคา

อินเตอร 

เน็ต 

รานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี 

อื่นๆ 

25,001-30,000 

บาท 
5.1 0.0 2.0 0.0 3.3 0.0 10.5 

มากกวา 30,001 

บาท 
10.7 2.3 5.6 0.3 12.8 0.0 31.6 

รวม 33.4 5.1 19.1 2.0 39.8 0.5 100.0 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญมีรายไดตอเดือน

มากกวา 30,001 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.6 ไดเลือกซ้ือสินคาท่ีรานสมาชิกกลุมหัตถกรรม

ตุกตาราชบุรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 12.8 รองลงมา มีรายไดตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิด

เปนรอยละ 21.7 ไดเลือกซื้อท่ีรานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 

11.2 และ มีรายไดตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 7.9 ดังปรากฏในตาราง

ท่ี 43 

 

 สมมติฐานท่ี 11 รายไดสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : รายไดไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : รายไดสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 44 สมมติฐานท่ี 11 รายไดของกลุมตวัอยางท่ีสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Between Groups 26.481 5 5.296 3.730 0.003 

Within Groups 548.088 386 1.420   

Total 574.569 391    

 

ตารางท่ี 44 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.003 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายถึง รายไดสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 
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ตารางท่ี 45  รอยละของรายไดจําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

รายได 
ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา 

รวม 
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง อื่นๆ 

ไมเกิน 9000 

บาท 
11.0 2.0 0.5 0.0 0.0 13.5 

9,000-15,000 

บาท 
10.2 2.8 0.0 1.8 0.0 14.8 

15,001-20,000 

บาท 
12.8 3.1 2.0 1.3 2.6 21.7 

20,001-25,000 

บาท 
4.1 2.0 0.5 0.5 0.8 7.9 

25,001-30,000 

บาท 
4.6 3.1 1.5 1.3 0.0 10.5 

มากกวา 30,001 

บาท 
18.1 6.6 2.0 1.8 3.1 31.6 

รวม 60.7 19.6 6.6 6.6 6.4 100.0 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญมีรายไดตอเดือน

มากกวา 30,001 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.6 มีความถ่ีในการซ้ือสินคาท่ีในระยะ 3 เดือนท่ี

ผานมา จํานวน 1 – 2 ครั้ง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 18.1 และซ้ือสินคา จํานวน 7 – 8 ครั้ง นอยท่ีสุด

คิดเปนรอยละ 1.8 ดังปรากฏในตารางท่ี 45 

 

 สมมติฐานท่ี 12 รายไดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : รายไดไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : รายไดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 46  สมมติฐานท่ี 12 รายไดของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Between Groups 62.925 5 12.585 9.645 0.000 

Within Groups 501.065 384 1.305   

Total 563.990 389    
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ตารางท่ี 46 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึง รายไดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือ

สินคา 

 

ตารางท่ี 47  รอยละของรายไดจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

รายได 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสนิคา 

รวม ไมเกิน 100 

บาท 

101-200 

บาท 

201-400 

บาท 

401-700 

บาท 

701-1,000 

บาท 
อื่นๆ 

ไมเกิน 9000 

บาท 
1.3 2.1 5.6 2.3 1.5 0.5 13.3 

9,000-15,000 

บาท 
0.5 0.8 5.9 4.1 3.1 0.5 14.9 

15,001-20,000 

บาท 
0.3 1.0 7.7 5.1 4.9 2.8 21.8 

20,001-25,000 

บาท 
0.0 0.3 3.3 0.8 2.3 1.0 7.7 

25,001-30,000 

บาท 
0.0 0.3 1.8 4.6 2.8 1.0 10.5 

มากกวา 30,001 

บาท 
0.5 0.3 7.2 8.2 9.7 5.9 31.8 

รวม 2.6 4.6 31.5 25.1 24.4 11.8 100.0 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญมีรายไดตอเดือน

มากกวา 30,001 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.6 ใชเงินในการซ้ือสินคาตอครั้งท่ี 701 – 1,000 

บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 9.7 รองลงมาใชเงินในการซ้ือสินคาตอครั้งท่ี 401 - 700 บาท คิดเปน

รอยละ 8.2 และใชเงินในการซ้ือสินคาตอครั้งท่ี 101 - 200 บาท นอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 0.3 ดัง

ปรากฏในตารางท่ี 47 

 

 สมมติฐานท่ี 13 ระดับการศึกษาสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ระดับการศึกษาไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ระดับการศึกษาสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 
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ตารางท่ี 48  สมมติฐานท่ี 13 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือ

สินคา 

 Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Between Groups 75.049 5 15.010 5.204 0.000 

Within Groups 1122.050 389 2.884   

Total 1197.099 394    

 

ตารางท่ี 48 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึง ระดับการศึกษาสงผลตอสถานท่ีในการเลือก

ซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 49  รอยละของระดับการศึกษาจําแนกตามสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ระดับการศึกษา 

สถานท่ีในการเลือกซื้อสินคา 

รวม หางสรรพ

สินคา 

ดิสเคาน

สโตร 

รานของ

เลน 

กิ๊ฟชอป 

รานคา

อินเตอร 

เน็ต 

รานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี 

อื่นๆ 

ประถม 2.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.5 

มัธยมศึกษา

ตอนตน 
1.3 0.3 2.3 0.3 4.6 0.5 9.1 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย   /

ปวช. 

2.0 0.5 1.5 0.0 6.6 0.0 10.6 

อนุปริญญา/

ปวส. 
1.5 0.0 2.8 0.0 3.8 0.0 8.1 

ปริญญาตรี 19.5 4.3 9.1 1.5 17.5 0.0 51.9 

สูงกวาปริญญา

ตรี 
6.6 0.0 3.5 0.3 6.3 0.0 16.7 

รวม 33.4 5.1 19.2 2.0 39.7 0.5 100.0 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.9 ไดเลือกซ้ือสินคาท่ีหางสรรพสินคามากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 19.5 รองลงมา  มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16.7 ไดเลือกซื้อท่ี
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หางสรรพสินคา มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 6.6 และ มีระดับการศึกษาประถมศึกษานอยท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 3.5 ไดเลือกซ้ือท่ีหางสรรพสินคา มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2.5 ดังปรากฏในตารางท่ี 49 

 

 สมมติฐานท่ี 14 ระดับการศึกษาสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ระดับการศึกษาไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ระดับการศึกษาสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 50 สมมติฐานท่ี 14 ระดับการศึกษาของกลุมตวัอยางท่ีสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือ

สินคา 

 Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Between Groups 5.888 5 1.178 .803 0.548 

Within Groups 570.506 389 1.467   

Total 576.395 394    

ตารางท่ี 50 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.548 ซ่ึงมากกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซ่ึงหมายถึง ระดับการศึกษาไมสงผลตอความถ่ีในการเลือก

ซ้ือสินคา 

 

 สมมติฐานท่ี 15 ระดับการศึกษาสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ระดับการศึกษาไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ระดับการศึกษาสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 51 สมมติฐานท่ี 15 ระดับการศึกษาของกลุมตวัอยางท่ีสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือ

สินคา 

 Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Between Groups 56.170 5 11.234 8.545 0.000 

Within Groups 508.807 387 1.315   

Total 564.977 392    

ตารางท่ี 51 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึง ระดับการศึกษาสงผลตอจํานวนเงินในการ

เลือกซ้ือสินคา 
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ตารางท่ี 52  รอยละของระดับการศึกษาจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

ระดับการศึกษา 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสนิคา 

รวม ไมเกิน 100 

บาท 

101-200 

บาท 

201-400 

บาท 

401-700 

บาท 

701-1,000 

บาท 
อื่นๆ 

ประถม 0.0 0.0 2.0 0.3 1.0 0.3 3.6 

มัธยมศึกษา

ตอนตน 
1.8 2.3 1.0 1.8 1.5 0.8 9.2 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย ปวช. 
0.5 0.5 6.4 0.5 1.3 1.5 10.7 

อนุปริญญา/ปวส. 0.3 0.5 0.8 3.8 1.5 1.0 7.9 

ปริญญาตรี 0.0 1.0 18.3 15.3 12.5 4.8 51.9 

สูงกวาปริญญาตรี 0.0 0.3 3.1 3.8 6.4 3.3 16.8 

รวม 2.5 4.6 31.6 25.4 24.2 11.7 100.0 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.9 ใชเงินในการซ้ือสินคาตอครั้งท่ี 201 – 400 บาท มากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 18.3 รองลงมา มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16.8 ใชเงินในการ

ซ้ือสินคาตอครั้ งท่ี 701 – 1,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 6.4 และ มีระดับการศึกษา

ประถมศึกษานอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 3.6 ใชเงินในการซ้ือสินคาตอครั้งท่ี 401 – 700 บาท มากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 0.3   ดังปรากฏในตารางท่ี 52 

 

สมมติฐานท่ี 16 สถานภาพสมรสสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : สถานภาพสมรสไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : สถานภาพสมรสสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 53  สมมติฐานท่ี 16 สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือ

สินคา 

 Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Between Groups 47.187 4 11.797 4.001 0.003 

Within Groups 1149.912 390 2.948   

Total 1197.099 394    
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ตารางท่ี 53 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.003 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึง สถานภาพสมรสสงผลตอสถานท่ีในการเลือก

ซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 54  รอยละของสถานภาพสมรสจําแนกตามสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สถานภาพ

สมรส 

สถานท่ีในการเลือกซื้อสินคา 

รวม หางสรรพ

สินคา 

ดิสเคาน

สโตร 

รานของ

เลน 

กิ๊ฟชอป 

รานคา

อินเตอร 

เน็ต 

รานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี 

อื่นๆ 

โสด 22.8 2.3 8.9 0.5 18.0 0.3 52.7 

สมรส 8.6 2.8 9.9 1.3 19.2 0.3 42.0 

หยาราง 1.0 0.0 0.3 0.3 1.5 0.0 3.0 

แยกกันอยู 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.8 

หมาย 0.8 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 1.5 

รวม 33.4 5.1 19.2 2.0 39.7 0.5 100.0 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญมีสถานะภาพโสด 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.7 ไดเลือกซ้ือสินคาท่ีหางสรรพสินคามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 22.8 

รองลงมา มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 42.0 ไดเลือกซื้อสินคาท่ีรานสมาชิกกลุมหัตถกรรม

ตุกตาราชบุรี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 19.2 และ สถานภาพแยกกันอยูนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.8 

ไดเลือกซ้ือสินคาท่ีรานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.5 ดังปรากฏ

ในตารางท่ี 54 

 

สมมติฐานท่ี 17 สถานภาพสมรสสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : สถานภาพสมรสไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : สถานภาพสมรสสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 55  สมมติฐานท่ี 17 สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือ

สินคา 

 Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Between Groups 34.371 4 8.593 6.183 0.000 
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ตารางท่ี 55  สมมติฐานท่ี 17 สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือ

สินคา (ตอ) 

 Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Within Groups 542.023 390 1.390   

Total 576.395 394    

 

ตารางท่ี 55 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึง สถานภาพสมรสสงผลตอความถ่ีในการเลือก

ซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 56  รอยละของสถานภาพสมรสจําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

สถานภาพ

สมรส 

ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา 
รวม 

1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง อื่นๆ 

โสด 37.2 8.4 3.0 2.5 1.5 52.7 

สมรส 20.0 11.1 2.3 3.8 4.8 42.0 

หยาราง 2.3 0.0 0.8 0.0 0.0 3.0 

แยกกันอยู 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.8 

หมาย 1.3 0.0 0.3 0.0 0.0 1.5 

รวม 61.0 19.5 6.6 6.6 6.3 100.0 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญมีสถานะภาพโสด มาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.7 มีความถ่ีในการซ้ือสินคาท่ีในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา จํานวน 1 – 2 ครั้ง มาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.2 รองลงมา มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 42.0 มีความถ่ีในการซ้ือสินคาท่ี

ในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา จํานวน 1 – 2 ครั้ง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 20.0 และสถานภาพแยกกันอยู

นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.8 ดังปรากฏในตารางที่ 56 

 

สมมติฐานท่ี 18 สถานภาพสมรสสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : สถานภาพสมรสไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : สถานภาพสมรสสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 
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ตารางท่ี 57  สมมติฐานท่ี 18 สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอจํานวนเงนิในการเลือกซ้ือ

สินคา 

 Sum of Squares df Mean Square F P-Value 

Between Groups 24.073 4 6.018 4.317 0.002 

Within Groups 540.904 388 1.394   

Total 564.977 392    

 

ตารางท่ี 57 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึง สถานภาพสมรสสงผลตอจํานวนเงินในการ

เลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 58  รอยละของสถานภาพสมรสจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

สถานภาพ

สมรส 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสนิคา 

รวม ไมเกิน 100 

บาท 

101-200 

บาท 

201-400 

บาท 

401-700 

บาท 

701-1,000 

บาท 
อื่นๆ 

โสด 2.3 2.0 19.1 13.5 13.5 2.3 52.7 

สมรส 0.3 2.3 11.7 10.2 9.2 8.4 42.0 

หยาราง 0.0 0.0 0.0 1.8 1.0 0.3 3.1 

แยกกันอยู 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.5 0.8 

หมาย 0.0 0.3 0.5 0.0 0.5 0.3 1.5 

รวม 2.5 4.6 31.6 25.4 24.2 11.7 100.0 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือ สวนใหญมีสถานะภาพโสด 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.7 ใชเงินในการซ้ือสินคาตอครั้งท่ี 201 – 400 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 19.1 รองลงมา มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 42.0 ใชเงินในการซ้ือสินคาตอครั้งท่ี 201 – 

400 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 11.7 ในภาพรวมผูบริโภคใชเงินในการซ้ือสินคาตอครั้งท่ี 201 – 

400 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.6 รองลงมาใชเงินในการซ้ือสินคาตอครั้งท่ี 401 – 700 บาท 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.4 ดังปรากฏในตารางท่ี 58 
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 4.2 คําถามที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและ

บริการของผูบริโภคท่ีเปนผูซ้ือ โดยใชสถิติอนุมานคาสถิติท่ีใช คือ Chi-square ในการทดสอบความ

แตกตาง หากสมมุติฐานใดท่ีปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลกับพฤติกรรมการซ้ือ จะแสดง

ตารางการวิเคราะหความสัมพันธ ดวยการแจกแจงความถ่ี และคิดเปนคาเฉล่ีย แสดงผลดังตารางท่ี 

59 – 100 

 

สมมติฐานท่ี 19 ผลิตภัณฑสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ผลิตภัณฑไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ผลิตภัณฑสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 59 สมมติฐานท่ี 19 ปจจัยดานผลิตภณัฑ ท่ีสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

สถานท่ีในการเลอืกซือ้สินคา 110 189.87 0.000 

 

ตารางท่ี 59 ปจจัยดานผลิตภัณฑ แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 

0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลตอ

สถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 60  คาเฉล่ียของปจจัยดานผลิตภณัฑจําแนกตามสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

สถานท่ีในการเลือกซื้อสินคา 

หางสรรพ

สินคา 

ดิสเคาน

สโตร 

รานของเลน 

กิ๊ฟชอป 

รานคา

อินเตอร 

เน็ต 

รานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี 

อื่นๆ 

คุณภาพของผลิตภัณฑ 

ไดมาตรฐาน

อุตสาหกรรม 

4.22 4.00 4.17 4.25 4.19 4.00 

ผลิตภัณฑมีรูปแบบ

หลากหลายและสีสัน

สวยงาม  

4.52 4.26 4.54 4.13 4.52 4.00 
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ตารางท่ี 60  คาเฉล่ียของปจจัยดานผลิตภณัฑจําแนกตามสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา (ตอ) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

สถานท่ีในการเลือกซื้อสินคา 

หางสรรพ

สินคา 

ดิสเคาน

สโตร 

รานของเลน 

กิ๊ฟชอป 

รานคา

อินเตอร 

เน็ต 

รานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี 

อื่นๆ 

ตราสินคาของ

ผูประกอบการโดดเดน

จดจําไดงาย และ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

4.05 3.68 3.93 4.50 4.07 4.00 

ขนาดของผลิตภัณฑมีให

เลือกหลากหลาย   
4.54 4.47 4.69 4.13 4.52 4.5 

มีขอกําหนดเกี่ยวกับการ

ใชและดูแลผลิตภัณฑ  
3.70 3.84 3.75 4.50 3.89 - 

สินคามีความปลอดภัยตอ

ผูใช และเด็ก 
4.11 4.11 4.24 4.00 4.23 - 

คุณภาพของบรรจุภัณฑ 

สามารถปองกันการขีด

ขวน  และสิ่งสกปรกได 

3.75 3.63 4.01 3.25 3.79 - 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาจากรานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหความสําคัญกับผลิตภัณฑมีรูปแบบหลากหลายและสีสันสวยงาม  และ 

ขนาดของผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลาย  มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.52 รองลงมา สินคามีความ

ปลอดภัยตอผูใช และเด็กมีคาเฉล่ีย 4.23 และ คุณภาพของบรรจุภัณฑ สามารถปองกันการขีดขวน  

และส่ิงสกปรกได นอยท่ีสุด มีคาเฉล่ีย  3.79 ดังปรากฏในตารางท่ี 60 

 

สมมติฐานท่ี 20 ผลิตภัณฑสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ผลิตภัณฑไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ผลิตภัณฑสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 61  สมมติฐานท่ี 20 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

ความถ่ีในการเลอืกซือ้สนิคา 88 164.566 0.000 
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ตารางท่ี 61 ปจจัยดานผลิตภัณฑ แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 

0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงปจจัยดานผลิตภัณฑสงผล

ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 62  คาเฉล่ียของปจจัยดานผลิตภณัฑจําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา 

1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง อื่นๆ 

คุณภาพของผลิตภัณฑ ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม 4.13 4.33 4.04 4.52 4.12 

ผลิตภัณฑมีรูปแบบหลากหลายและสีสันสวยงาม  4.49 4.58 4.31 4.74 4.36 

ตราสินคาของผูประกอบการโดดเดนจดจําไดงาย 

และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
3.99 4.14 3.81 4.30 4.08 

ขนาดของผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลาย   4.53 4.66 4.38 4.74 4.40 

มีขอกําหนดเกี่ยวกับการใชและดูแลผลิตภัณฑ  3.72 3.88 3.81 4.43 4.00 

สินคามีความปลอดภัยตอผูใช และเด็ก 4.15 4.21 4.19 4.57 4.04 

คุณภาพของบรรจุภัณฑ สามารถปองกันการขีด

ขวน  และสิ่งสกปรกได 
3.74 3.96 3.54 4.52 3.60 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา ใหความสําคัญกับ

ผลิตภัณฑมีรูปแบบหลากหลายและสีสันสวยงาม  และ ขนาดของผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลาย  

มากท่ีสุด ซ่ึงทําใหมีความถ่ีในการซ้ือสินคาท่ีในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา จํานวน 7 – 8 ครั้ง มากท่ีสุด 

มีคาเฉล่ีย 4.74 รองลงมา คุณภาพของผลิตภัณฑ ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม และคุณภาพของบรรจุ

ภัณฑ สามารถปองกันการขีดขวน  และส่ิงสกปรกไดมีคาเฉล่ีย 4.52 ดังปรากฏในตารางท่ี 62 

 

สมมติฐานท่ี 21 ผลิตภัณฑสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ผลิตภัณฑไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ผลิตภัณฑสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 63  สมมติฐานท่ี 21 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อ 110 318.42 0.000 
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ตารางท่ี 63 ปจจัยดานผลิตภัณฑ แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 

0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลตอ

จํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 64  คาเฉล่ียของปจจัยดานผลิตภณัฑจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสนิคา 

ไมเกิน 

100 บาท 

101-200 

บาท 

201-400 

บาท 

401-700 

บาท 

701-1,000 

บาท 
อื่นๆ 

คุณภาพของผลิตภัณฑ ได

มาตรฐานอุตสาหกรรม 
3.70 4.12 4.22 4.17 4.18 4.21 

ผลิตภัณฑมีรูปแบบหลากหลาย

และสีสันสวยงาม  
3.40 4.35 4.57 4.51 4.54 4.49 

ตราสินคาของผูประกอบการโดด

เดนจดจําไดงาย และเหมาะสม

กับผลิตภัณฑ 

3.90 3.82 3.99 4.13 4.05 3.95 

ขนาดของผลิตภัณฑมีใหเลือก

หลากหลาย   
3.20 4.24 4.65 4.67 4.51 4.47 

มีขอกําหนดเกี่ยวกับการใชและ

ดูแลผลิตภัณฑ  
3.60 4.12 3.74 3.85 3.79 3.91 

สินคามีความปลอดภัยตอผูใช 

และเด็ก 
3.60 4.00 4.22 4.13 4.23 4.28 

คุณภาพของบรรจุภัณฑ สามารถ

ปองกันการขีดขวน  และสิ่ง

สกปรกได 

3.10 3.88 3.83 3.74 3.91 3.79 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา ใหความสําคัญกับ

ผลิตภัณฑมีรูปแบบหลากหลายและสีสันสวยงามเม่ือซ้ือสินคาในจํานวนเงิน 201 – 400 บาท มาก

ท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.57 รองลงมาจํานวนเงิน 701 – 1,000 มีคาเฉล่ีย 4.54 และใหความสําคัญกับ

คุณภาพของบรรจุภัณฑ สามารถปองกันการขีดขวน  และส่ิงสกปรกได นอยท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 3.10 

ดังปรากฏในตารางท่ี 64 
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สมมติฐานท่ี 22 ราคาสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ราคาไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ราคาสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 65  สมมติฐานท่ี 22 ปจจัยดานราคา ท่ีสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานราคา p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

สถานท่ีในการเลอืกซือ้สินคา 50 78.244 0.007 

 

ตารางท่ี 65 ปจจัยดานราคา แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.007 ซ่ึงนอยกวา 0.05 

ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงปจจัยดานราคาสงผลตอสถานท่ีใน

การเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 66 คาเฉล่ียของปจจัยดานราคาจําแนกตามสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานราคา 

สถานท่ีในการเลือกซื้อสินคา 

หางสรรพ

สินคา 

ดิสเคาน

สโตร 

รานของเลน 

กิ๊ฟชอป 

รานคา

อินเตอร 

เน็ต 

รานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี 

อื่นๆ 

การกําหนดราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ 
3.92 3.85 4.20 3.88 4.06 4.50 

ผลิตภัณฑมีปายแสดง

ราคาชัดเจน 
3.71 3.85 4.09 4.00 3.96 4.50 

ราคาสินคาท่ีซื้อใกลเคียง

กับรานคาอื่นๆ 
3.98 3.75 3.95 3.88 3.96 4.00 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาจากรานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหความสําคัญกับการกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 

4.06 รองลงมา ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาชัดเจน และราคาสินคาท่ีซ้ือใกลเคียงกับรานคาอ่ืนๆ มี

คาเฉล่ีย 3.96 ดังปรากฏในตารางท่ี 66  
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สมมติฐานท่ี 23 ราคาสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ราคาไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ราคาสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 67  สมมติฐานท่ี 23 ปจจัยดานราคา ท่ีสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานราคา p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

ความถ่ีในการเลอืกซือ้สนิคา 40 86.68 0.000 

 

ตารางท่ี 67 ปจจัยดานราคา แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 

ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงปจจัยดานราคาราคาสงผลตอ

ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

 

ตารางท่ี 68  คาเฉล่ียของปจจัยดานราคาจําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานราคา 
ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา 

1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง อื่นๆ 

การกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.95 4.16 4.04 4.38 4.04 

ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาชัดเจน 3.89 3.90 3.88 4.15 3.76 

ราคาสินคาท่ีซื้อใกลเคียงกับรานคาอื่นๆ 3.89 3.95 4.04 4.54 3.80 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา ใหความสําคัญกับราคา

สินคาท่ีซ้ือใกลเคียงกับรานคาอ่ืนๆ  มากท่ีสุด ซ่ึงทําใหมีความถ่ีในการซ้ือสินคาท่ีในระยะ 3 เดือนท่ี

ผานมา จํานวน 7 – 8 ครั้ง มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.54 รองลงมา การกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มี

คาเฉล่ีย 4.38 ดังปรากฏในตารางท่ี 68 

 

สมมติฐานท่ี 24 ราคาสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ราคาไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ราคาสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 
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ตารางท่ี 69  สมมติฐานท่ี 24 ปจจัยดานราคา ท่ีสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานราคา p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา 50 113.03 0.000 

 

ตารางท่ี 69 ปจจัยดานราคา แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 

ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงปจจัยดานราคาราคาสงผลตอ

จํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 70  คาเฉล่ียของปจจัยดานราคาจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานราคา 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสนิคา 

ไมเกิน 

100 บาท 

101-200 

บาท 

201-400 

บาท 

401-700 

บาท 

701-1,000 

บาท 
อื่นๆ 

การกําหนดราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพ 
3.40 3.72 3.99 4.09 4.08 4.11 

ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคา

ชัดเจน 
3.20 3.83 3.97 3.80 4.00 3.85 

ราคาสินคาท่ีซื้อใกลเคียงกับ

รานคาอื่นๆ 
2.80 4.00 3.94 3.96 4.02 3.98 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา ใหความสําคัญกับการ

กําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เม่ือซ้ือสินคาในจํานวนเงิน 401 – 700 บาท มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 

4.09 รองลงมาจํานวนเงิน 701 – 1,000 มีคาเฉล่ีย 4.08 และคาเฉล่ียสูงสุดของแตละปจจัยคือ จํานวน

เงินท่ีใชซ้ือสินคา 701 – 1,000 เม่ือมีราคาท่ีสูงขึ้นความสําคัญจึงมากขึ้นไปดวย ดังปรากฏในตาราง

ท่ี 70 

  

สมมติฐานท่ี 25 ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ชองทางการจัดจําหนายไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 
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ตารางท่ี 71  สมมติฐานท่ี 25 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือ

สินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

สถานท่ีในการเลอืกซือ้สินคา 55 149.072 0.000 

 

ตารางท่ี 71 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงปจจัยดาน

ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 72  คาเฉล่ียของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายจําแนกตามสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย 

สถานท่ีในการเลือกซื้อสินคา 

หางสรรพ

สินคา 

ดิสเคาน

สโตร 

รานของเลน 

กิ๊ฟชอป 

รานคา

อินเตอร 

เน็ต 

รานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี 

อื่นๆ 

สถานท่ีต้ังรานคาอยูใน

ทําเลท่ีมีการเดินทาง

สะดวก  

4.08 4.20 4.29 3.50 4.49 4.00 

มีการจัดเรียงสินคา

ภายในรานอยางเปน

หมวดหมู  

4.17 4.55 4.39 4.25 4.33 4.00 

มีการจัดตกแตงภายใน

รานคาใหสวยงาม  
4.17 4.60 4.11 4.00 4.24 4.00 

มีสินคาวางขาย

ตลอดเวลาเพียงพอตอ

ความตองการ 

4.35 4.55 4.50 4.13 4.22 4.00 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาจากรานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหความสําคัญกับสถานท่ีตั้งรานคาอยูในทําเลท่ีมีการเดินทางสะดวก  มาก

ท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.49 รองลงมามีการจัดเรียงสินคาภายในรานอยางเปนหมวดหมู มีคาเฉล่ีย 4.33 ดัง

ปรากฏในตารางท่ี 72 
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สมมติฐานท่ี 26 ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ชองทางการจัดจําหนายไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 73  สมมติฐานท่ี 26 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือ

สินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

ความถ่ีในการเลอืกซือ้สนิคา 44 110.049 0.000 

 

ตารางท่ี 73 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงปจจัยดาน

ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 74  คาเฉล่ียของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายจําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา 

1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง อื่นๆ 

สถานท่ีต้ังรานคาอยูในทําเลท่ีมีการเดินทาง

สะดวก  
4.22 4.50 4.38 4.46 3.80 

มีการจัดเรียงสินคาภายในรานอยางเปน

หมวดหมู  
4.22 4.42 4.42 4.58 4.20 

มีการจัดตกแตงภายในรานคาใหสวยงาม  4.12 4.30 4.23 4.62 4.28 

มีสินคาวางขายตลอดเวลาเพียงพอตอความ

ตองการ 
4.32 4.21 4.35 4.73 4.40 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา ใหความสําคัญกับการมี

สินคาวางขายตลอดเวลาเพียงพอตอความตองการมากท่ีสุด ซ่ึงทําใหมีความถ่ีในการซ้ือสินคาท่ีใน

ระยะ 3 เดือนท่ีผานมา จํานวน 7 – 8 ครั้ง มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.73 รองลงมา มีการจัดตกแตงภายใน

รานคาใหสวยงาม มีคาเฉล่ีย 4.62 ดังปรากฏในตารางท่ี 74 
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สมมติฐานท่ี 27 ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา

หรือไม 

H0 : ชองทางการจัดจําหนายไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 75  สมมติฐานท่ี 27 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีสงผลตอจํานวนเงนิในการเลือกซ้ือ

สินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา 55 187.79 0.000 

 

ตารางท่ี 75 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงปจจัยดาน

ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 76  คาเฉล่ียของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสนิคา 

ไมเกิน 

100 บาท 

101-200 

บาท 

201-400 

บาท 

401-700 

บาท 

701-1,000 

บาท 
อื่นๆ 

สถานท่ีต้ังรานคาอยูในทําเลท่ีมี

การเดินทางสะดวก  
3.80 4.11 4.25 4.20 4.39 4.39 

มีการจัดเรียงสินคาภายในราน

อยางเปนหมวดหมู  
3.30 4.17 4.40 4.17 4.39 4.33 

มีการจัดตกแตงภายในรานคาให

สวยงาม  
3.80 4.22 4.27 4.19 4.18 4.15 

มีสินคาวางขายตลอดเวลา

เพียงพอตอความตองการ 
3.40 4.11 4.40 4.35 4.39 4.22 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา ใหความสําคัญกับการมี

การจัดเรียงสินคาภายในรานอยางเปนหมวดหมู เม่ือซ้ือสินคาในจํานวนเงิน 201 – 400 บาท มาก

ท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.40 รองลงมาจํานวนเงิน 701 – 1,000 มีคาเฉล่ีย 4.39 และ การมีสินคาวางขาย



 

 

107

ตลอดเวลาเพียงพอตอความตองการ เม่ือซ้ือสินคาในจํานวนเงิน 201 – 400 บาท มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 

4.40 รองลงมาจํานวนเงิน 701 – 1,000 มีคาเฉล่ีย 4.39 ดังปรากฏในตารางท่ี 76  

 

สมมติฐานท่ี 28 การสงเสริมการตลาดสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : การสงเสริมการตลาดไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : การสงเสริมการตลาดสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 77  สมมติฐานท่ี 28 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือ

สินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

สถานท่ีในการเลอืกซือ้สินคา 205 277.461 0.001 

 

ตารางท่ี 77 ปจจัยดานสงเสริมการตลาดแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.001 ซ่ึง

นอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงปจจัยดานสงเสริม

การตลาดสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 78  คาเฉล่ียของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดจําแนกตามสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด 

สถานท่ีในการเลือกซื้อสินคา 

หางสรรพ

สินคา 

ดิสเคาน

สโตร 

รานของเลน 

กิ๊ฟชอป 

รานคา

อินเตอร 

เน็ต 

รานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี 

อื่นๆ 

มีพนักงานขายคอยให

คําแนะนําเกี่ยวกับสนิคา  
4.15 4.05 4.32 3.63 4.19 4.50 

มีการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธผานสื่อ

ตางๆ ของทองถิ่น เชน 

วารสาร แผนพับ ปาย

โฆษณาริมถนน  

3.68 3.80 3.61  - 3.71 4.50 
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ตารางท่ี 78  คาเฉล่ียของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดจําแนกตามสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา (ตอ) 

ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด 

สถานท่ีในการเลือกซื้อสินคา 

หางสรรพ

สินคา 

ดิสเคาน

สโตร 

รานของเลน 

กิ๊ฟชอป 

รานคา

อินเตอร 

เน็ต 

รานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี 

อื่นๆ 

มีการเผยแพรขอมูลผาน

ทางเว็บไซด   
3.46 3.70 3.70 4.50 3.57 4.50 

มีการเขารวมงานแสดง

สินคาตางๆ 
3.59 3.80 3.41 4.38 3.54 4.00 

มีของแถม เม่ือซื้อสินคา

ไดตามจํานวนท่ีกําหนด 
3.26 3.55 3.36 4.50 3.19  - 

มีสวนลด เม่ือซื้อสินคา

ไดตามจํานวนท่ีกําหนด 
3.59 3.65 3.51 3.88 3.63  - 

มีการลดราคาสินคาเพื่อ

จูงใจใหซื้อเปนครั้งคราว 
3.58 4.00 3.43 4.00 3.64 -  

มีการประกันคุณภาพ

สินคา  
3.38 3.90 3.77 4.00 3.67 4.50 

มีผลงานอางอิงในอดีต 

การมีช่ือเสียงของรานคา  
3.72 3.85 3.84 3.38 3.88 4.00 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาจากรานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหความสําคัญกับการมีพนักงานขายคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคา  มาก

ท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.19 รองลงมามีการมีผลงานอางอิงในอดีต เชน การมีช่ือเสียงของรานคา มีคาเฉล่ีย 

4.33 และการมีของแถม เม่ือซ้ือสินคาไดตามจํานวนท่ีกําหนด นอยท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 3.19 ดังปรากฏ

ในตารางท่ี 78 

 

สมมติฐานท่ี 29 การสงเสริมการตลาดสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : การสงเสริมการตลาดไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : การสงเสริมการตลาดสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 
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ตารางท่ี 79  สมมติฐานท่ี 29 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือ

สินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

ความถ่ีในการเลอืกซือ้สนิคา 164 341.24 0.000 

 

ตารางท่ี 79 ปจจัยดานสงเสริมการตลาดแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงปจจัยดานสงเสริม

การตลาดสงผลความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 80  คาเฉล่ียของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดจําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา 

1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง อื่นๆ 

มีพนักงานขายคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคา  4.11 4.31 4.26 4.48 4.21 

มีการโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 

ของทองถิ่น เชน วารสาร แผนพับ ปายโฆษณา

ริมถนน  

3.68 3.69 3.61 3.91 3.42 

มีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซด   3.56 3.46 3.65 4.00 3.79 

มีการเขารวมงานแสดงสินคาตางๆ 3.56 3.50 3.35 3.83 3.71 

มีของแถม เม่ือซื้อสินคาไดตามจํานวนท่ีกําหนด 3.32 3.21 3.04 3.52 3.42 

มีสวนลด เม่ือซื้อสินคาไดตามจํานวนท่ีกําหนด 3.63 3.75 3.09 3.65 3.42 

มีการลดราคาสินคาเพื่อจูงใจใหซื้อเปนครั้งคราว 3.59 3.76 3.43 3.78 3.46 

มีการประกันคุณภาพสินคา  3.57 3.72 3.48 4.04 3.50 

มีผลงานอางอิงในอดีต เชน การมีช่ือเสียงของ

รานคา  
3.75 4.03 3.91 4.09 3.33 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา ใหความสําคัญกับการมี

พนักงานขายคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคา มากท่ีสุด ซ่ึงทําใหมีความถ่ีในการซ้ือสินคาท่ีในระยะ 

3 เดือนท่ีผานมา จํานวน 7 – 8 ครั้ง มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.48 รองลงมา การมีผลงานอางอิงในอดีต 

เชน การมีช่ือเสียงของรานคา มีคาเฉล่ีย 4.09 ดังปรากฏในตารางท่ี 80 
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สมมติฐานท่ี 30 การสงเสริมการตลาดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : การสงเสริมการตลาดไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : การสงเสริมการตลาดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 81  สมมติฐานท่ี 30 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือ

สินคา 

ตัวแปรท่ีศกึษา 
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา 424.94 341.24 0.000 

 

ตารางท่ี 81 ปจจัยดานสงเสริมการตลาดแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงปจจัยดานสงเสริม

การตลาดสงผลจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 82  คาเฉล่ียของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสนิคา 

ไมเกิน 

100 บาท 

101-200 

บาท 

201-400 

บาท 

401-700 

บาท 

701-1,000 

บาท 
อื่นๆ 

มีพนักงานขายคอยใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับสินคา  
3.60 4.44 4.14 4.12 4.28 4.28 

มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ

ผานสื่อตางๆ ของทองถิ่น เชน 

วารสาร แผนพับ ปายโฆษณาริม

ถนน  

2.70 3.81 3.88 3.46 3.75 3.56 

มีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บ

ไซด   
3.30 4.25 3.60 3.52 3.65 3.41 

มีการเขารวมงานแสดงสินคา

ตางๆ 
3.50 3.50 3.58 3.59 3.63 3.41 

มีของแถม เม่ือซื้อสินคาไดตาม

จํานวนท่ีกําหนด 
2.40 4.06 3.24 3.40 3.34 3.10 

มีสวนลด เม่ือซื้อสินคาไดตาม

จํานวนท่ีกําหนด 
3.00 4.38 3.59 3.53 3.64 3.56 
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ตารางท่ี 82  คาเฉล่ียของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซ้ือ 

 สินคา(ตอ) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสนิคา 

ไมเกิน 

100 บาท 

101-200 

บาท 

201-400 

บาท 

401-700 

บาท 

701-1,000 

บาท 
อื่นๆ 

มีการลดราคาสินคาเพื่อจูงใจให

ซื้อเปนครั้งคราว 
3.40 4.06 3.62 3.51 3.69 3.49 

มีการประกันคุณภาพสินคา  2.60 4.00 3.69 3.46 3.68 3.67 

มีผลงานอางอิงในอดีต เชน การ

มีช่ือเสียงของรานคา  
3.00 3.88 3.89 3.83 3.80 3.74 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา ใหความสําคัญกับมี

พนักงานขายคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคา เม่ือซ้ือสินคาในจํานวนเงิน 101- 200 บาท มากท่ีสุด มี

คาเฉล่ีย 4.44 และ ผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาในจํานวนเงิน 101-200 บาท ใหความสําคัญกับมีของแถมเม่ือ

ซ้ือสินคาไดตามจํานวนท่ีกําหนด มีคาเฉล่ีย 4.06 มีสวนลด เม่ือซ้ือสินคาไดตามจํานวนท่ีกําหนด มี

คาเฉล่ีย 4.38 มีการลดราคาสินคาเพ่ือจูงใจใหซ้ือเปนครั้งคราว มีคาเฉล่ีย 4.06 มีการประกันคุณภาพ

สินคา มีคาเฉล่ีย 4.00 ซ่ึงมากกวาผูซ้ือในชวงราคาอ่ืนท้ังหมด ดังปรากฏในตารางท่ี 82  

 

สมมติฐานท่ี 31 พนักงานสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : พนักงานไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : พนักงานสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 83  สมมติฐานท่ี 31 ปจจัยดานพนกังาน ท่ีสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานพนักงาน p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

สถานท่ีในการเลอืกซือ้สินคา 70 119.341 0.000 

 

ตารางท่ี 83 ปจจัยดานพนักงานแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 

0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงปจจัยดานพนักงานสงผลตอ

สถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 
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ตารางท่ี 84  คาเฉล่ียของปจจัยดานพนกังานจําแนกตามสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานพนักงาน 

สถานท่ีในการเลือกซื้อสินคา 

หางสรรพ

สินคา 

ดิสเคาน

สโตร 

รานของเลน 

กิ๊ฟชอป 

รานคา

อินเตอร 

เน็ต 

รานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี 

อื่นๆ 

พนักงานมีบุคลิกภาพ 

และแตงกายสุภาพ  
4.08 4.10 4.26 2.75 4.11 4.50 

พนักงานมีความรูใน

สินคาและการบริการ  
4.03 4.10 4.30 3.50 4.17 4.50 

พนักงานอธิบาย

รายละเอียด โดยใชภาษา

เขาใจงาย 

4.11 4.10 4.20 4.00 4.09 4.50 

พนักงานมีความเอาใจใส

ในการใหบริการ 
4.17 4.10 4.32 3.38 4.27 4.50 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาจากรานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหความสําคัญกับ พนักงานมีความเอาใจใสในการใหบริการมากท่ีสุด มี

คาเฉล่ีย 4.27 รองลงมาพนักงานมีความรูในสินคาและการบริการ มีคาเฉล่ีย 4.17 และพนักงาน

อธิบายรายละเอียด โดยใชภาษาเขาใจงาย นอยท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.09 ดังปรากฏในตารางท่ี 84 

 

สมมติฐานท่ี 32 พนักงานสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : พนักงานไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : พนักงานสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 85  สมมติฐานท่ี 32 ปจจัยดานพนกังาน ท่ีสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานพนักงาน p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

ความถ่ีในการเลอืกซือ้สนิคา 56 115.93 0.000 

 

ตารางท่ี 85 ปจจัยดานพนักงานแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 

0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงปจจัยดานพนักงานสงผลตอ

ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา  
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ตารางท่ี 86  คาเฉล่ียของปจจัยดานพนกังานจําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานพนักงาน 
ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา 

1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง อื่นๆ 

พนักงานมีบุคลิกภาพ และแตงกายสุภาพ  4.05 4.18 4.04 4.73 3.84 

พนักงานมีความรูในสินคาและการบริการ  4.08 4.18 3.96 4.69 4.08 

พนักงานอธิบายรายละเอียด โดยใชภาษาเขาใจ

งาย 
4.06 4.23 4.00 4.27 4.32 

พนักงานมีความเอาใจใสในการใหบริการ 4.15 4.42 4.12 4.50 4.12 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา ใหความสําคัญกับพนักงาน

มีบุคลิกภาพ และแตงกายสุภาพ มากท่ีสุด ซ่ึงทําใหมีความถ่ีในการซ้ือสินคาท่ีในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา 

จํานวน 7 – 8 ครั้ง มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.73 รองลงมา การมีพนักงานมีความรูในสินคาและการบริการ 

มีคาเฉล่ีย 4.69 และพนักงานอธิบายรายละเอียด โดยใชภาษาเขาใจงาย มีคาเฉล่ีย 4.27 ดังปรากฏใน

ตารางท่ี 86 

 

สมมติฐานท่ี 33 พนักงานสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : พนักงานไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : พนักงานสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 87  สมมติฐานท่ี 33 ปจจัยดานพนกังาน ท่ีสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานพนักงาน p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา 70 197.074 0.000 

 

ตารางท่ี 87 ปจจัยดานพนักงานแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 

0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงปจจัยดานพนักงานสงผลตอ

จํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 
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ตารางท่ี 88  คาเฉล่ียของปจจัยดานพนกังานจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานพนักงาน 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสนิคา 

ไมเกิน 

100 บาท 

101-200 

บาท 

201-400 

บาท 

401-700 

บาท 

701-1,000 

บาท 
อื่นๆ 

พนักงานมีบุคลิกภาพ และแตง

กายสุภาพ  
3.40 4.44 4.25 4.03 4.02 4.02 

พนักงานมีความรูในสินคาและ

การบริการ  
3.80 4.39 4.09 4.16 4.06 4.28 

พนักงานอธิบายรายละเอียด โดย

ใชภาษาเขาใจงาย 
3.40 4.22 4.10 4.16 4.08 4.24 

พนักงานมีความเอาใจใสในการ

ใหบริการ 
3.80 4.33 4.17 4.24 4.24 4.26 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา ใหความสําคัญกับการมี

พนักงานมีความเอาใจใสในการใหบริการ เม่ือซ้ือสินคาในจํานวนเงินท่ีสูง ไดแก 401 – 700  มี

คาเฉล่ีย 4.24  701 – 1,000 บาท มีคาเฉล่ีย 4.24 และ อ่ืนๆ ซ่ึงสูงกวา 1,000 บาท มีคาเฉล่ีย 4.26 ดัง

ปรากฏในตารางท่ี 88 

 

สมมติฐานท่ี 34 ลักษณะทางกายภาพสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ลักษณะทางกายภาพไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ลักษณะทางกายภาพสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 89  สมมติฐานท่ี 34 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

สถานท่ีในการเลอืกซือ้สินคา 105 236.83 0.000 

 

ตารางท่ี 89 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงลักษณะทางกายภาพ

สงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา  
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ตารางท่ี 90  คาเฉล่ียของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานลักษณะทาง

กายภาพ 

สถานท่ีในการเลือกซื้อสินคา 

หางสรรพ

สินคา 

ดิสเคาน

สโตร 

รานของเลน 

กิ๊ฟชอป 

รานคา

อินเตอร 

เน็ต 

รานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี 

อื่นๆ 

ปายช่ือรานมองเห็นได

ชัดเจน 
4.46 4.10 4.50 3.63 4.47 4.50 

มีการตกแตงหนารานท่ี

สวยงามดึงดูดความสนใจ 
4.28 4.15 4.30 2.63 4.41 4.50 

มีสถานท่ีจอดรถ

กวางขวาง และเพียงพอ 
4.37 4.45 4.39 2.88 4.53 4.50 

มีหองน้ําท่ีสะอาด และ

สุขภัณฑอยูในสภาพ

พรอมใชงาน 

4.06 4.25 4.12 3.38 4.15 4.50 

มีบริการน้ําด่ืมฟรี

ใหบริการ 
3.58 3.35 3.77 3.38 3.79 4.50 

รานคามีความสะอาด 

และเปนระเบียบเรียบรอย 
4.02 4.25 4.12 4.00 4.15 4.50 

 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาจากรานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหความสําคัญกับ มีสถานท่ีจอดรถกวางขวาง และเพียงพอมากท่ีสุด มี

คาเฉล่ีย 4.53 รองลงมาปายช่ือรานมองเห็นไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 4.47 และมีบริการน้ําดื่มฟรี

ใหบรกิาร นอยท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.09 ดังปรากฏในตารางท่ี 90 

 

สมมติฐานท่ี 35 ลักษณะทางกายภาพสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ลักษณะทางกายภาพไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ลักษณะทางกายภาพสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 91  สมมติฐานท่ี 35 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

ความถ่ีในการเลอืกซือ้สนิคา 84 199.108 0.000 
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ตารางท่ี 91 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงลักษณะทางกายภาพ

สงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 92  คาเฉล่ียของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพจําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา 

1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง อื่นๆ 

ปายช่ือรานมองเห็นไดชัดเจน 4.49 4.45 4.38 4.50 3.92 

มีการตกแตงหนารานท่ีสวยงามดึงดูดความสนใจ 4.28 4.50 4.38 4.45 3.56 

มีสถานท่ีจอดรถกวางขวาง และเพียงพอ 4.36 4.66 4.67 4.45 3.84 

มีหองน้ําท่ีสะอาด และสุขภัณฑอยูในสภาพ

พรอมใชงาน 
4.11 4.18 4.04 4.30 3.76 

มีบริการน้ําด่ืมฟรีใหบริการ 3.66 3.76 4.04 4.10 3.08 

รานคามีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย 4.08 4.14 4.38 4.15 3.92 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีมีความถ่ีในการซ้ือสินคาท่ีในระยะ 

3 เดือนท่ีผานมา จํานวน 7 – 8 ครั้งใหความสําคัญกับปายช่ือรานมองเห็นไดชัดเจน มากท่ีสุด มี

คาเฉล่ีย 4.50 รองลงมา การมีการตกแตงหนารานท่ีสวยงามดึงดูดความสนใจ และมีสถานท่ีจอดรถ

กวางขวาง และเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 4.45 ดังปรากฏในตารางท่ี 92 

 

สมมติฐานท่ี 36 ลักษณะทางกายภาพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : ลักษณะทางกายภาพไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : ลักษณะทางกายภาพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 93  สมมติฐานท่ี 36 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีสงผลตอจํานวนเงนิในการเลือกซ้ือ

สินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา 105 220.286 0.000 

ตารางท่ี 93 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงลักษณะทางกายภาพ

สงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 
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ตารางท่ี 94  คาเฉล่ียของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสนิคา 

ไมเกิน 

100 บาท 

101-200 

บาท 

201-400 

บาท 

401-700 

บาท 

701-1,000 

บาท 
อื่นๆ 

ปายช่ือรานมองเห็นไดชัดเจน 3.30 4.44 4.56 4.37 4.46 4.46 

มีการตกแตงหนารานท่ีสวยงาม

ดึงดูดความสนใจ 
3.60 3.94 4.43 4.21 4.32 4.37 

มีสถานท่ีจอดรถกวางขวาง และ

เพียงพอ 
3.50 4.00 4.59 4.27 4.48 4.46 

มีหองน้ําท่ีสะอาด และสุขภัณฑ

อยูในสภาพพรอมใชงาน 
3.90 4.11 4.25 4.06 3.95 4.11 

มีบริการน้ําด่ืมฟรีใหบริการ 3.10 3.89 3.68 3.64 3.77 3.65 

รานคามีความสะอาด และเปน

ระเบียบเรียบรอย 
3.20 4.11 4.13 4.07 4.20 4.11 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา ใหความสําคัญกับการมี

ปายช่ือรานมองเห็นไดชัดเจน โดยผูบริโภคท่ีซ้ือดวยจํานวนเงินท่ีใชในการซ้ือตอครั้ง 701 – 1,000  

มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.46  รองลงมา จํานวนเงินท่ีใชในการซ้ือตอครั้ง 101 – 200 บาท มีคาเฉล่ีย 4.44  

การมีสถานท่ีจอดรถกวางขวางและเพียงพอ จํานวนเงินท่ีใชในการซ้ือตอครั้ง 101 – 200 บาท สูง

ท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.59 รองลงมา จํานวนเงินท่ีใชในการซ้ือตอครั้ง 701 – 1,000 บาท มีคาเฉล่ีย 4.48 ดัง

ปรากฏในตารางท่ี 94 

  

สมมติฐานท่ี 37 กระบวนการใหบริการสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : กระบวนการใหบริการไมสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : กระบวนการใหบริการสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 95  สมมติฐานท่ี 37 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ท่ีสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือ

สินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

สถานท่ีในการเลอืกซือ้สินคา 60 133.935 0.000 
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ตารางท่ี 95 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 

ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงกระบวนการ

ใหบริการสงผลตอสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 96  คาเฉล่ียของปจจัยดานกระบวนการใหบรกิารจําแนกตามสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการ 

สถานท่ีในการเลือกซื้อสินคา 

หางสรรพ

สินคา 

ดิสเคาน

สโตร 

รานของเลน 

กิ๊ฟชอป 

รานคา

อินเตอร 

เน็ต 

รานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี 

อื่นๆ 

การบริการท่ีรวดเร็วใน

การจัดหาสินคาท่ีตองการ  
4.20 4.55 4.33 4.00 4.34 4.50 

การหาสินคาทดแทนเม่ือ

สินคาท่ีตองการหมด 
3.96 4.05 4.17 4.75 4.15 4.50 

มีความรวดเรว็ในการ

แกปญหาใหลูกคา  
4.08 4.05 4.22 4.00 4.09 4.50 

มีพนักงานคอยใหบริการ

อยางเพียงพอ  
4.21 4.45 4.38 4.00 4.14 4.50 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาจากรานสมาชิกกลุม

หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหความสําคัญกับ การบริการท่ีรวดเร็วในการจัดหาสินคาท่ีตองการมาก

ท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.34 รองลงมาการหาสินคาทดแทนเมื่อสินคาท่ีตองการหมด มีคาเฉล่ีย 4.15 และมี

ความรวดเร็วในการแกปญหาใหลูกคา นอยท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.09 ดังปรากฏในตารางท่ี 96 

 

สมมติฐานท่ี 38 กระบวนการใหบริการสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาหรือไม 

H0 : กระบวนการใหบริการไมสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา  

H1 : กระบวนการใหบริการสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 97  สมมติฐานท่ี 38 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ท่ีสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือ

สินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

ความถ่ีในการเลอืกซือ้สนิคา 48 69.401 0.023 
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ตารางท่ี 97 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.023 

ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงกระบวนการ

ใหบริการสงผลตอความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 98  คาเฉล่ียของปจจัยดานกระบวนการใหบรกิารจําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา 

1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง อื่นๆ 

การบริการท่ีรวดเร็วในการจัดหาสินคาท่ีตองการ  4.25 4.35 4.31 4.78 4.12 

การหาสินคาทดแทนเม่ือสินคาท่ีตองการหมด 4.04 4.13 4.31 4.52 4.04 

มีความรวดเร็วในการแกปญหาใหลูกคา  4.03 4.09 4.27 4.74 4.16 

มีพนักงานคอยใหบริการอยางเพียงพอ  4.15 4.23 4.31 4.65 4.40 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคมีความถ่ีในการซ้ือสินคาท่ีในระยะ 3 

เดือนท่ีผานมา จํานวน 7 – 8 ครั้งใหความสําคัญกับการบริการท่ีรวดเร็วในการจัดหาสินคาท่ีตองการ 

มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.78 รองลงมา การมีความรวดเร็วในการแกปญหาใหลูกคา มีคาเฉล่ีย 4.74 และ 

การหาสินคาทดแทนเมื่อสินคาท่ีตองการหมด นอยท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.52 ดังปรากฏในตารางท่ี 98 

 

สมมติฐานที่ 39 กระบวนการใหบริการสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา

หรือไม 

H0 : กระบวนการใหบริการไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

H1 : กระบวนการใหบริการสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

 

ตารางท่ี 99  สมมติฐานท่ี 39 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ท่ีสงผลตอจํานวนเงนิในการเลือกซ้ือ

สินคา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ p-Value 

(2-tailed) df Pearson Correlation 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา 60 186.94 0.000 

 

ตารางท่ี 99 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 

ซ่ึงนอยกวา 0.05 ท่ีกําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงหมายถึงกระบวนการ

ใหบริการสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 
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ตารางท่ี 100 คาเฉล่ียของปจจัยดานกระบวนการใหบรกิารจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสนิคา 

ไมเกิน 

100 บาท 

101-200 

บาท 

201-400 

บาท 

401-700 

บาท 

701-1,000 

บาท 
อื่นๆ 

การบริการท่ีรวดเร็วในการจัดหา

สินคาท่ีตองการ  
3.90 4.28 4.27 4.38 4.29 4.26 

การหาสินคาทดแทนเม่ือสินคาท่ี

ตองการหมด 
3.30 4.33 4.08 4.12 4.11 4.15 

มีความรวดเร็วในการแกปญหา

ใหลูกคา  
3.40 4.06 4.06 4.21 4.10 4.20 

มีพนักงานคอยใหบริการอยาง

เพียงพอ  
3.30 4.28 4.23 4.27 4.17 4.35 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา ใหความสําคัญกับการ

บริการท่ีรวดเร็วในการจัดหาสินคาท่ีตองการ เม่ือซ้ือสินคาในจํานวนเงิน 401 – 700 บาท มากท่ีสุด 

มีคาเฉล่ีย 4.38 และ ผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาในจํานวนเงิน 101 – 200 บาท ใหความสําคัญกับการหา

สินคาทดแทนเมื่อสินคาท่ีตองการหมด มีคาเฉล่ีย 4.33 ดังปรากฏในตารางท่ี 100 
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บทที่  5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง สวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผูจัดจําหนายตุกตาผา ท่ีมีผลตอการซ้ือ

ของผูบริโภค กรณีศึกษา : กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ผูทําวิจัยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง

จํานวน 400 คน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 

1. สรุปผลการวิจัย 

ก 1.1  ลักษณะดานประชากรศาสตรผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาจากผูจัดจําหนายตุกตาผา ของ

กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

  ผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาจากผูจัดจําหนายตุกตาผา ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี

สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.8 แบงเปนสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.3 

และสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 26.3 รองลงมาเปนเพศชายมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 

16.0  และสถานภาพโสดรอยละ 13.3  ผูบริโภคมีชวงอายุ 15-29 ป และชวงอายุ 30-44 ป เปน

จํานวนใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 41.8 และ 40.9 ตามลําดับ ผูบริโภคประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว และขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ เปนจํานวนใกลเคียงกันคิด

เปนรอยละ 25.8  24.5  และ 23.5 ตามลําดับ   ผูบริโภคสวนใหญมีรายไดครอบครัวตอเดือนมากกวา 

30,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.1 รองลงมามีรายไดครอบครัวตอเดือนอยูในชวง 15,001-20,000 

บาท คิดเปนรอนละ 22  และผูบริโภคสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

52.6  

 2.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคจากผูจัดจําหนายตุกตา

ผากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

  ผูบริโภคซ้ือตุกตาจากรานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 39.8 แบงเปนความถ่ีในการซ้ือในระยะ 3 เดือนท่ีผานมาจํานวน 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 23.3  

รองลงมา จํานวน 3-4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 9.1  รองลงมาซ้ือตุกตาจากหางสรรพสินคาคิดเปนรอยละ 

33.4 แบงเปนความถ่ีในการซ้ือในระยะ 3 เดือนท่ีผานมาจํานวน 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 23.0 

ผูบริโภคซ้ือตุกตาเพ่ือนําไปเปนของฝาก/ของขวัญมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.4 แบงเปนการซ้ือท่ี

รานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีและหางสรรพสินคาเปนจํานวนใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 
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16.7 และ 15.2 ตามลําดับ รองลงมาซ้ือเพ่ือนําไปใชเอง คิดเปนรอยละ 24.6 แบงเปนการซ้ือท่ีราน

สมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีและหางสรรพสินคาเปนจํานวนใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 8.9 

และ 8.4 ตามลําดับ โดยการซ้ือเม่ือมีโปรโมช่ันพิเศษเปนจํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2.8 

ผูบริโภคซ้ือสินคาลิขสิทธ์ิจากตางประเทศเปนจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.1 รองลงมาซ้ือ

สินคาท่ีผลิตโดยรานคาท่ีซ้ือคิดเปนรอยละ 30.9 ผูบริโภคมีปริมาณในการซ้ือเปนจํานวนเงินตอครั้ง

จํานวน 201-400 บาท เปนจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.6 ผูบริโภคท่ีซ้ือในโอกาสตางๆ มี

ปริมาณในการซ้ือเปนจํานวนเงินตอครั้งจํานวน 201-400 บาท 401-700 บาท และ 701-1,000 บาท  

เปนจํานวนท่ีใกลเคียงกัน แตผูบริโภคท่ีซ้ือเพ่ือนําไปจําหนายมีจํานวนเงินในการซ้ือตอครั้งอยู

ในชวง 1,001-5,000 บาท  มากท่ีสุด  ผูบริโภคซ้ือตุกตาผาขนสัตวเปนจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 37.1 รองลงมาซ้ือตุกตาผาขนแฟนซี คิดเปนรอยละ 22.0 ตามลําดับ  ผูบริโภคสวนใหญซ้ือ

ผลิตภัณฑแตละประเภทเพ่ือนําไปเปนของฝาก/ของขวัญ โดยสวนใหญผูบริโภคซ้ือตุกตาผาขนสัตว

ท่ีมีลิขสิทธ์ิจากตางประเทศเปนจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 12.8 รองลงมาซ้ือตุกตาผาขนสัตวท่ี

ผลิตโดยรานคาท่ีซ้ือ คิดเปนรอยละ 10.6 สวนตุกตาผาขนสัตวแฟนซีท่ีมีลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ 

และตุกตาผาขนสัตวแฟนซีท่ีผลิตโดยรานคาท่ีซ้ือเปนจํานวนใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 7.82 และ 

6.9 ตามลําดับ  

 1.3 การวิเคราะหปจจัยตอสวนประสมการตลาดของผูจัดจําหนายตุกตาผากลุม

หัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

  ปจจัยตอสวนประสมการตลาด (7P’s) ของผูจัดจําหนายตุกตาผากลุมหัตถกรรม

ตุกตาราชบุรีท้ังหมด 7 ปจจัย สรุปผลไดดังนี้ 

  1.3.1  ปจจัยดานผลิตภัณฑ แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( X  = 4.15) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวาขนาดของผลิตภัณฑให

เลือกหลากหลายอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( X  = 4.55) และคุณภาพของบรรจุภัณฑ สามารถ

ปองกันการขีดขวนและส่ิงสกปรกไดนอยท่ีสุด ( X  = 3.81)    

  1.3.2 ปจจัยดานราคา แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับ

เห็นดวยมาก ( X  = 3.96) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวา การกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.03) และผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาชัดเจนนอยท่ีสุด ( X  = 3.90)  

  1.3.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( X  = 4.27) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวา มีสินคา

วางขายตลอดเวลาเพียงพอตอความตองการอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.33) และมีการจัด

ตกแตงภายในรานคาใหสวยงามนอยท่ีสุด ( X  = 4.20)  
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 1.3.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

อยูในระดับเห็นดวยมาก ( X  = 3.65) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวา มีพนักงานขายคอยให

คําแนะนําเกี่ยวกับสินคาอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.20) และ มีของแถมเม่ือซ้ือสินคาไดตาม

จํานวนท่ีกําหนดนอยท่ีสุด ( X  = 3.30)  

  1.3.5 ปจจัยดานพนักงาน แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( X  = 4.14) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวา พนักงานมีความเอาใจใส

ในการใหบริการอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.22) และพนักงานมีบุคลิกภาพและแตงกายสุภาพ

นอยท่ีสุด ( X  = 4.10) 

 1.3.6 ปจจัยดานลักษณะกายภาพ แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( X  = 4.18) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวา การมีสถานท่ีจอด

รถกวางขวางและเพียงพออยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.41) และมีบริการน้ําดื่มฟรีใหบริการนอย

ท่ีสุด ( X  = 3.70)  

 1.3.7 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( X  = 4.18) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวาการบริการท่ี

รวดเร็วในการจัดหาสินคาท่ีตองการอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.29) สวนการหาสินคาทดแทน

เม่ือสินคาท่ีตองการหมด และมีความรวดเร็วในการแกปญหาใหลูกคานอยท่ีสุดเทากัน ( X  = 4.10) 

1.4 การวิเคราะหสมมติฐาน  

 จากผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร

และสวนประสมทางการตลาด ท่ีสงผล และไมสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือ สรุปผลไดดังนี้     

 

ตารางท่ี 101 ลักษณะทางประชากรศาสตร ท่ีสงผล และไมสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือ 

ลักษณะทาง 

ประชากรศาสตร 

พฤติกรรมซื้อจากผูจัดจําหนายตุกตาผาของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

สถานท่ีในการซื้อตุกตา 
ความถี่ในการซื้อใน

ระยะ 3 เดือน 

จํานวนเงินในการซื้อ 

ตอครั้ง 

เพศ ไมสงผล ไมสงผล ไมสงผล 

อาย ุ สงผล ไมสงผล สงผล 

อาชีพ สงผล สงผล สงผล 

รายได สงผล สงผล สงผล 

ระดับการศึกษา สงผล ไมสงผล สงผล 

สถานภาพสมรส สงผล สงผล สงผล 
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 1.4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศไมสงผลตอสถานท่ีในการซ้ือตุกตา 

ความถ่ีในการซ้ือในระยะ 3 เดือน และจํานวนเงินในการซ้ือตอครั้ง ลักษณะทางประชากรศาสตร

ดานอายุสงผลตอสถานท่ีในการซ้ือตุกตาและจํานวนเงินในการซ้ือตอครั้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 แตไมสงผลตอความถ่ีในการซ้ือในระยะ 3 เดือน ลักษณะทางประชากรศาสตรดานสถานภาพ

สมรส อาชีพและรายไดสงผลตอสถานท่ีในการซ้ือตุกตา ความถ่ีในการซ้ือในระยะ 3 เดือน และจํานวน

เงินในการซ้ือตอครั้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ลักษณะทางประชากรศาสตรดานระดับ

การศึกษาสงผลตอสถานท่ีในการซ้ือตุกตาและจํานวนเงินในการซ้ือตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 แตไมสงผลตอความถ่ีในการซ้ือในระยะ 3 เดือน ดังปรากฏในตารางท่ี 101    

  1.4.2 สวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน

ชองทางการจําหนาย ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ปจจัยดานพนักงาน และปจจัยดานลักษณะทาง

กายภาพกระบวนการใหบริการ  สงผลตอสถานท่ีในการซ้ือตุกตา ความถ่ีในการซ้ือในระยะ 3 เดือน 

และจํานวนเงินในการซ้ือตอครั้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05    

 

2. การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

สินคา จากผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

2.1  ปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา จากผูจัด

จําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

 ผูว ิจัยพบวา อาชีพ รายได สถานภาพสมรส มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

สินคาจากผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 สวนเพศ

ไมสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา เนื่องจากตุกตาเปนเครื่องเลนท่ีไดรับความนิยมทุกยุคทุก

สมัย ผูบริโภคท้ังชายและหญิงนิยมซ้ือเพ่ือนําไปเปนของฝากของขวัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ

เอกรัตน เพชรรัตน (2554: 42) ซ่ึงศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือตุกตาผาของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาสาเหตุสวนใหญของการซ้ือตุกตาเพ่ือมอบเปนของขวัญวันเกิด      

คิดเปนรอยละ 45.8    

  ผูวิจัยแบงผูบริโภคตามโอกาสในการซ้ือ เปน 2 กลุม คือ ผูบริโภคซ้ือปลีกและผู

ซ้ือสงเพ่ือไปจําหนายตอ  ผูซ้ือสงมีสัดสวน 10.7% โดยซ้ือผานรานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตา

ราชบุรีในสัดสวน 6.8% สวนผูบริโภคซ้ือปลีกซ้ือผานรานกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีในสัดสวน 

33.3% และหางสรรพสินคาในสัดสวน 30.4% ประเภทตุกตาท่ีมีลิขสิทธ์ิจากตางประเทศไดรับความ

นิยมมากท่ีสุด เนื่องจากผูบริโภคไดรับส่ิงกระตุนผานส่ือตางๆ ผานภาพยนตร การตูน ทําให
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ผูบริโภคเกิดความตองการรูปแบบตุกตาตามส่ือท่ีเปดรับ สอดคลองกับแนวคิดของฮาโรลด 

(Harold, อางถึงใน พิบูล  ทีปะปาล, 2549: 104) ซึ่งอธิบายวา กอนที่มนุษยจะแสดงพฤติกรรม

อยางใดอยางหนึ่งออกมาจะมีมูลเหตุที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมเสมอ มูลเหตุดังกลาวจะเปน

ตัวกระตุนเรงเราจิตใจใหเกิดความตองการ และจากความตองการจะทําใหเกิดแรงจูงใจให

แสดงพฤติกรรม  

2.2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา จากผูจัด

จําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

  2.2.1  ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

   ปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา ผูวิจัยพบวา

ผูบริโภคมีคาเฉล่ียตอปจจัยดานผลิตภัณฑอยูในระดับมากท่ีสุด  เนื่องจากการปรับปรุงและ

พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑของผูประกอบการอยางตอเนื่องเพ่ือไดสินคาท่ีไดคุณภาพ ทันสมัย 

ตรงความตองการของผูบรโิภคตามความนิยมในชวงเวลาสอดคลองกับงานวิจัยของของวราพร  อาง

นานนท (2552: 47) ซ่ึงศึกษารูปแบบและกลยุทธการประกอบการตุกตาผา ตําบลบานสิงห อําเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี พบวาผูประกอบการมีการใชส่ิงท่ีมีอยูในสภาพแวดลอมรอบๆ ตัว เชน 

สัตวตางๆ รูปตัวการตูนท่ีไดรับความนิยม หรือสินคาท่ีจําหนายจากแหลงอ่ืน  

    ผูประกอบการสามารถดัดแปลงสินคาใหเปนสินคาในรูปแบบของตน 

รวมถึงการนําตุกตาลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ มาจัดจําหนาย ลูกคา 38% นิยมซ้ือสินคาลิขสิทธ์ิโดยซ้ือ

จากรานผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีในสัดสวน 15.6% นอกจากนี้การ

ออกแบบเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมีรูปแบบหลากหลาย และมีคุณภาพท่ีสูงขึ้น เปนปจจัยท่ีผูผลิต

ตุกตาควรใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ นอกจากรูปแบบของตุกตาแลวลูกคาเลือกวัสดุของ

ผลิตภัณฑดวย โดยผาขนสัตวเปนวัสดุของตุกตาท่ีลูกคาเลือกซ้ือในสัดสวนมากท่ีสุด คือ 33.8% 

  2.2.2  ปจจัยดานราคา    

   ปจจัยดานราคาสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา ผูวิจัยพบวาผูบริโภค

คํานึงถึงปจจัยดานราคาอยูในระดับมาก สินคาราคาตองไมแพงเหมาะสมกับคุณภาพสินคา ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของของ วราพร  อางนานนท (2552: 39) รานคากําหนดราคาผลิตภัณฑโดยใช

กลยุทธตนทุนต่ํา มีการกําหนดราคาแนนอนและแลกเปล่ียนขอมูลจากการรวมเปนกลุมหัตถกรรม 

ทําใหการกําหนดราคาเปนไปในทางเดียวกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของเอกรัตน เพชรรัตน 

(2554: 48) ซ่ึงศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือตุกตาผาของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานราคา มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

การมีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก รองลงมาคือ การมีราคาเหมาะสมกับ
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ขนาด มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเชนกัน และสอดคลองกับ สิทธ์ิ  ธีรสรณ (2551: 39) ซ่ึงพบวาการ

ตั้งราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาเปนส่ิงเราทางการตลาดท่ีเกี่ยวของกับสวนประสม

การตลาด ใชกระตุนใหผูซ้ือเกิดตระหนักถึงความไมสมดุลทําใหเกิดความตองการซ้ือ  

  2.2.3  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา 

ผูวิจัยพบวาผูบริโภคมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากทําเลรานคาของผูจัดจําหนายสวนใหญ 

จํานวน 15 ราน จาก 17 ราน ตั้งอยูตลอดริมถนนเพชรเกษม ซ่ึงสะดวกตอการเดินทาง จาก

ประสบการณทางธุรกิจ ผูประกอบการไดเรียนรูและพัฒนาการบริหารสินคาภายในรานเรื่อยมา ทํา

ใหสินคาถูกจัดเปนหมวดหมูและมีวางขายตลอดเพียงพอตอความตองการตลอดเวลา สอดคลองกับ

งานวิจัยของเอกรัตน เพชรรัตน (2554: 49) พบวา ปจจัยดานการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ การมีแบบใหเลือกหลากหลาย มีการจัดในตําแหนงท่ีหาพบได

งาย มีการจัดแสดงไวสวยงาม หาซ้ือไดงายจากรานคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก    

   นอกจากรานสมาชิกกลุมหัตกรรมแลวหางสรรพสินคาเปนชองทางท่ี

ผูบริโภคซ้ือตุกตาในสัดสวนถึง 33.4% รองจากรานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาท่ีซ้ือในสัดสวน 

39.7% เนื่องจากหางสรรพสินคาเปนศูนยรวมของสินคาและความบันเทิงทําใหผูซ้ือไดรับสินคา

และความสะดวกเมื่อเขาไปใชบริการ  

  2.2.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา ผูวิจัย

พบวาผูบริโภคมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เนื่องจากผูประกอบการเนนการบริการของพนักงานขาย

ภายในรานมากกวาการมีสวนลด หรือโปรโมช่ันเสริมอ่ืนๆ ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของเอกรตัน 

เพชรรัตน (2554: 50) พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร ไดแก การมีบริการหอสินคาฟรี มีการลดราคา มีการแถมสินคา เชน การแจก

ของสมนาคุณ และ ซ้ือ 1 แถม 1 

   ดังนั้นนอกจากการบริการของพนักงานขายแลว  ผูจัดจําหนายกลุม

หัตถกรรมตุกตาราชบุรีควรมีบริการหอของขวัญ หรือจัดผลิตภัณฑใหเปนกลุมของขวัญ (Gift Set) 

เพ่ือเพ่ิมคุณคาและมูลคาใหกับสินคา ผูซ้ือสามารถนําสินคาไปมอบเปนของฝาก ของขวัญแกคน

สําคัญของเขาไดในทันที เนื่องจากมีผูบริโภคท่ีซ้ือเพ่ือเปนของฝาก ของขวัญ ถึง 39.8% และซ้ือใน

เทศกาลสําคัญตางๆ ในสัดสวน 19.7%  
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  2.2.5  ปจจัยดานพนักงาน 

   ปจจัยดานดานพนักงานสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา ผูวิจัยพบวา

ผูบริโภคมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากพนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีการแตงกายท่ีสุภาพ ทํา

ใหเปนท่ีประทับใจแกผูซ้ือตั้งแตแรกเห็น พนักงานตองมีความรูในสินคาและบริการ และอธิบาย

รายละเอียด โดยใชภาษาเขาใจงาย สอดคลองกับส่ิงเราทางการตลาดดานพนักงานของ บุรินทร      

ต.ศรีวงษ (2550: 247) กลาวคือ พนักงานตองสรางปฏิสัมพันธอยางมีประสิทธิผลกับลูกคา 

พนักงานตองมีการฝกฝนการใหบริการ การมีบุคลิกที่สุภาพ นอบนอม เปนกันเองกับลูกคา 

การมีความรูในสินคาของตน และงานในสายงานใกลเคียง  

   สินคาประเภทตุกตาเปนสินคาท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑไม

ซับซอน พนักงานขายใชเวลาเรียนรูในตัวสินคาไมนานก็สามารถจดจํานําไปปฏิบัติงานได จึงทําให

สามารถอธิบายถึงคุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑไดโดยละเอียดและใชภาษาท่ีเขาใจงาย ทําใหลูกคา

ไดรับขอมูลท่ีตองการไดอยางถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และรูปแบบของกิจการท่ีเปนธุรกิจขนาด

ยอม จึงทําใหผูประกอบการดูแลการปฏิบัติงาน ของพนักงานกับลูกคาไดอยางท่ัวถึง โดยพนักงาน

ควรใหความสําคัญกับผูบริโภคท่ีอยูในชวงอายุ 15-29 ป และ 30-44 ป ท่ีมีสัดสวนคิดเปนสัดสวน 

41.8% และ 41.0% ตามลําดับ และผูบริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส มีครอบครัว ท่ีมีสัดสวน 42.3%  

  2.2.6  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

   ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา ผูวิจัย

พบวาคาเฉล่ียของผูบริโภคท่ีซ้ืออยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริโภคให

ความสําคัญกับ การมีปายหนารานท่ีโดดเดน มองเห็นไดชัดเจน มากท่ีสุด เนื่องจากบนถนนท่ีวิ่ง

ดวยความเร็วสูง การมีปายหนารานท่ีมองเห็นไดชัดเจนจะชวยดึงดูดความสนใจ รองลงมา

ผูประกอบการใหความสําคัญกับการมีพ้ืนท่ีรองรับลูกคาท่ีเดินทางมาซ้ือสินคาไดแกสถานท่ีจอดรถ

ท่ีกวางขวาง และเพียงพอ เพราะลูกคาจะเดินทางมาซ้ือสินคาดวยพาหนะสวนตัว ในชวงวันหยุด

เสาร – อาทิตย และวันหยุดตามเทศกาลตางๆ จะมีผูบริโภคท่ีซ้ือปลีก – ซ้ือสง ลูกคารายเกาและราย

ใหม มาซ้ือสินคาจํานวนหลายราย ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสถานท่ีจอดรถกวางขวางมี

เพียงพออยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับส่ิงเราทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของ ตฤณ 

พริ้งประเสริฐ(2553: 45) กลาวคือการจัดภูมิทัศนท่ีสวยงาม และดูสะอาด ลูกคาไดเห็นสินคาจาก

ภายนอกอยางชัดเจน การเตรียมท่ีจอดรถใหเพียงพอ หองสุขาท่ีสะอาด ฯลฯ สิ่งเหลานี้จะดึงดูด

ความสนใจแกลูกคา และยังมีผลตอความประทับใจของลูกคา 
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  2.2.7  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

   ปจจัยดานกระบวนการใหบริการสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา 

ผูวิจัยพบวาผูบริโภคมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด  เนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญกับการบริการ

ท่ีรวดเร็วในการจัดหาสินคาท่ีตองการ การตอบสนองของพนักงานอยางรวดเร็วในการแกปญหา

ใหแกลูกคา การหาสินคาทดแทนเมื่อสินคาท่ีตองการหมด สอดคลองกับทฤษฏีความพึงพอใจของ 

สาโรช ไสยสมบัติ (2534: 39) กลาวคือ ความรูสึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลซ่ึงมักเกิดจากการ

ไดรับการตอบสนองตามท่ีตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกท่ีดีในส่ิงนั้น โดยผูประกอบการตองมีการ

พัฒนาการบริการใหตอบสนองลูกคาใหรวดเร็ว เพ่ือสรางความประทับใจใหกับผูบริโภคและ

กลับมาซ้ือสินคาท่ีรานอีก  

 

3. ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา  

กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุร ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้

 3.1  ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการศกึษา 

  3.1.1 ดานผลิตภัณฑ ควรมีการพัฒนารูปแบบสินคาอยางตอเนื่อง ใหมีความ

หลากหลายของรูปแบบ ขนาด สีสัน เพ่ือดึงดูดใหผูบริโภคมีความสนใจ คุณภาพของสินคาได

มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด มีความปลอดภัยตอผูใชและเด็ก เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจและ

ตัดสินใจซ้ือ และมีบรรจุภัณฑสวยงามและทนทานเพื่อรักษาตุกตาใหคงสภาพดีท่ีสุด 

  3.1.1  ดานราคา ในกรณีท่ีสินคาท่ีเปนชนิดและขนาดเดียวกัน ควรกําหนดราคาให

ใกลเคียงกับรานคาอ่ืนๆ ในกลุม โดยตองอางอิงราคาจากชองทางจําหนายประเภทอ่ืนดวย เชน 

หางสรรพสินคา รานคาของเลน เปนตน 

  3.1.2  ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรมีสินคาวางขายใหเพียงพอตลอดเวลา มี

การจัดตกแตงช้ันวางจําหนายใหสวยงาม จัดเรียงเปนหมวดหมูชัดเจน ควรพัฒนาชองทางจัด

จําหนายทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีเปนหนารานตนทุนต่ําใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

  3.1.3  ดานการสงเสริมการตลาด เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคา 

พนักงานขายตองใชความสามารถในการชักจูง การใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสินคาเดน สินคาใหม 

ใหแกผูซ้ือและผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือดวย เชน ครอบครัว เพ่ือน แฟน เนื่องจากผูบริโภคท่ี

ซ้ือสวนใหญจะมาเปนครอบครัว หรือหมูคณะ ควรทําการตลาดทางตรงโดยการโฆษณา หรือ

ประชาสัมพันธ องคกรและสินคาผานส่ือตางๆ เชนวารสาร แผนพับ เว็บไซด แคตตาล็อคสินคา 
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การออกบุทจําหนายสินคา ตามงานแสดงสินคาตางๆ  เพ่ือจูงใจใหผูบริโภคเกิดการรับรู และเกิด

ความตองการซ้ือ 

  3.1.4  ดานพนักงาน ควรเอาใจใสในบริการใหมากกวาความคาดหวังของลูกคา 

และตองเรียนรู เขาใจในสินคาท่ีขาย เพ่ือใหสามารถส่ือสารใหลูกคาเขาใจ เกิดความพึงพอใจ การ

ตัดสินใจซ้ือและกลับมาซ้ือซํ้า 

  3.1.5  ดานลักษณะทางกายภาพ ควรมีปายราน และการตกแตงหนารานท่ีโดดเดน 

สวยงาม มีเอกลักษณ เพ่ือดึงดูดความสนใจ มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดหนา

ราน ควรพัฒนาพ้ืนท่ีพักผอนในรานคา เชน มีมุมพักผอน มุมถายภาพท่ีระลึก มีรานอาหาร ราน

กาแฟ เพ่ือใหผูบริโภคประทับใจและไดรับความเพลิดเพลินมากกวาการซ้ือตุกตา 

  3.1.6  ดานกระบวนการใหบริการ ควรมีความรวดเร็วในบริการ การแกปญหา

เฉพาะหนาไดดี และมีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ เพ่ือสรางความประทับใจในการบริการแก

ผูบริโภค 

 3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  3.2.1  ผูวิจัยควรทําการศึกษาส่ือท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบของผลิตภัณฑท่ีผูบริโภค

ตองการ เพ่ือใหผูประกอบการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑไดทันตอความนิยมในตลาด 

  3.2.2  ผูวิจัยควรทําการศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตสินคาของผูประกอบการ 

ใหไดมาตรฐานของเลนตามหลักสากล เชน CE Mark ของประเทศในกลุมประชาคมยุโรป หรือ 

ASTM F963 ของสหรัฐอเมริกา เปนตน ใหสามารถสงออกสินคาไปจําหนายยังตางประเทศ หรือรับ

เปนผูผลิตสินคาจากกลุมประเทศดังกลาว 

  3.2.3  ผูวิจัยควรทําการศึกษาไปยังชองทางจัดจําหนายอื่นที่ผู ประกอบการสง

สินคาไปจําหนาย เชน หางสรรพสินคา ตลาดสําเพ็ง รานคาในจังหวัดอื่นๆ เปนตน เพื่อทราบ

พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน 
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รายการอางอิง 
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เลขท่ี…..…… 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง สวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผูจัดจําหนายตุกตาผา  

ที่มีผลตอพฤตกิรรมการซ้ือของผูบริโภค กรณีศึกษา : กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

 

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและบริการ จาก

ผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

2. ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและบริการ 

จากผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

 

คําช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดของผูจัดจําหนายตุกตาผา

กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุร ี

  สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคจากผูจัดจําหนายตุกตาผา 

กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุร ี

  สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 

กกกกกกกก2. โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง        หนาขอความท่ีตรงกับขอมูลของทาน 

กกกกกกกก3. ขอมูลท่ีไดจากการสอบถามในครั้งนี้จะเก็บเปนความลับเพ่ือใชในการศึกษาเทานัน้ 
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สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตร 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย () ลงในชองชอง        หนาขอความ 

ท่ีตรงกับขอมูลของทาน 

 

1. เพศ  ชาย   หญิง     

2. อายุ 

  ต่ํากวา  15 ป                           15-29  ป       

  30-44 ป                                45-59 ป 

  60  ปขึ้นไป 

3. อาชีพ 

  นักเรียน/นักศึกษา                ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ    

  พนักงานบริษัทเอกชน              อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว 

  พอบาน/แมบาน                  อ่ืนๆ(โปรดระบุ) …….…….. 

4. รายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 

  ไมเกิน 9,000 บาท                      9,000-15,000 บาท   

  15,001-20,000 บาท   20,001-25,000 บาท                                                   

  25,001-30,000 บาท         มากกวา 30,001 บาท  

5. ระดับการศึกษา 

  ประถม           มัธยมศึกษาตอนตน 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.   อนุปริญญา / ปวส. 

  ปริญญาตรี        สูงกวาปริญญาตร ี         

6. สถานภาพสมรส 

 โสด      สมรส       

  หยาราง                                       แยกกนัอยู 

  หมาย                                  

  

 

 

 

 

สวนของผูวจิัย 

1........... 

2........... 

 

 

 

3........... 

 

  

 

4........... 

 

 

 

5........... 

 

 

 

6........... 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของผูจัดจําหนายตุกตาผากลุมหตัถกรรมตุกตาราชบุรี 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย () ลงในชองชองคะแนนท่ีตรงกับความคดิเห็นของทาน 

โดย 5 = เห็นดวยมากท่ีสุด   4 = เห็นดวยมาก   3 = เห็นดวยปานกลาง   2 = เห็นดวยนอย  

และ 1 = เห็นดวยนอยท่ีสุด   

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

2.1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ  

7. คุณภาพของผลิตภัณฑ ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม      

8. ผลิตภัณฑมีรูปแบบหลากหลายและสสีันสวยงาม       

9. ตราสินคาของผูประกอบการโดดเดนจดจําไดงาย  

    และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ   

     

10. ขนาดของผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลาย        

11. มีขอกําหนดเกี่ยวกับการใชและดูแลผลิตภัณฑ       

12. สินคามีความปลอดภัยตอผูใช และเด็ก      

13. คุณภาพของบรรจุภัณฑ สามารถปองกันการขีดขวน   

      และสิ่งสกปรกได 

     

2.2. ปจจัยดานราคา 

14. การกาํหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ       

15. ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาชัดเจน      

16. ราคาสินคาท่ีซื้อใกลเคียงกับรานคาอื่นๆ       

2.3. ปจจัยดานชองทางการจัดจาํหนาย 

17. สถานท่ีต้ังรานคาอยูในทําเลท่ีมีการเดินทางสะดวก       

18. มีการจัดเรียงสนิคาภายในรานอยางเปนหมวดหมู       

19. มีการจัดตกแตงภายในรานคาใหสวยงาม       

20. มีสินคาวางขายตลอดเวลาเพียงพอตอความตองการ      

2.4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

21. มีพนักงานขายคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคา       

22. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธผานสือ่ตางๆ ของ 

      ทองถิ่น เชน วารสาร แผนพับ ปายโฆษณาริมถนน  

     

23. มีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซด        

สวนของผูวิจัย 

 

 

7........... 

8........... 

 

9........... 

10......... 

11......... 

12......... 

 

13......... 

 

14......... 

15......... 

16......... 

 

17......... 

18......... 

19......... 

20......... 

 

21......... 

 

22......... 

23......... 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

24. มีการเขารวมงานแสดงสินคาตางๆ      

25. มีของแถม เม่ือซื้อสินคาไดตามจํานวนท่ีกาํหนด      

26. มีสวนลด เม่ือซื้อสินคาไดตามจํานวนท่ีกําหนด      

27. มีการลดราคาสินคาเพ่ือจูงใจใหซื้อเปนครัง้คราว      

28. มีการประกนัคุณภาพสินคา       

29. มีผลงานอางอิงในอดีต เชน การมีชื่อเสยีงของรานคา       

2.5. ปจจัยดานพนักงาน 

30. พนักงานมีบุคลกิภาพ และแตงกายสุภาพ       

31. พนักงานมีความรูในสนิคาและการบริการ       

32. พนักงานอธิบายรายละเอียด โดยใชภาษาเขาใจงาย      

33. พนักงานมีความเอาใจใสในการใหบริการ      

2.6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

34. ปายชือ่รานมองเห็นไดชัดเจน      

35. มีการตกแตงหนารานท่ีสวยงามดึงดูดความสนใจ      

36. มีสถานท่ีจอดรถกวางขวาง และเพียงพอ      

37. มีหองน้ําท่ีสะอาด และสุขภัณฑอยูในสภาพ 

      พรอมใชงาน 

     

38. มีบริการน้ําด่ืมฟรใีหบริการ      

39. รานคามีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย      

2.7. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

40 การบริการท่ีรวดเร็วในการจัดหาสินคาท่ีตองการ       

41. การหาสินคาทดแทนเม่ือสินคาท่ีตองการหมด      

42. มีความรวดเร็วในการแกปญหาใหลูกคา       

43. มีพนักงานคอยใหบรกิารอยางเพียงพอ       

 

 

 

 

 

สวนของผูวิจัย 

 

24......... 

25......... 

26......... 

27......... 

28......... 

29......... 

 

30......... 

31......... 

32......... 

33......... 

 

34......... 

35......... 

36......... 

 

37......... 

38......... 

39......... 

 

40......... 

41......... 

42......... 

43......... 
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมซ้ือของผูบริโภคจากผูจัดจําหนายตุกตาผา 

กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  

44. ทานซ้ือสินคาประเภทตุกตาจากสถานท่ีหรือชองทางใดมากท่ีสุด  

      (เลือกตอบเพียงขอเดียว) 

                          หางสรรพสินคา เชน เดอะมอลล , เซ็นทรัล, โรบินสัน 

 ดีสเคานสโตร เชน เทสโก โลตัส, บ๊ิกซี, แม็คโคร            

 รานคาของเลน, ของกิ๊ฟชอป 

 รานคาทางอินเทอรเนต 

 รานคาท่ีเปนสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุร ี

 อ่ืนๆ(โปรดระบุ)......................................... 

45. ความถ่ีในการซ้ือของทาน ใน ระยะ 3 เดือนท่ีผานมา (เลือกตอบเพียงขอเดียว) 

                           1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 

                           5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง 

                           อ่ืนๆ(โปรดระบุ)..........................  

46. ปริมาณในการซ้ือเปนจํานวนเงินตอครั้งของทาน (เลือกตอบเพียงขอเดียว) 

                           ไมเกิน 100 บาท 101-200 บาท 

                           201-400 บาท 401-700 บาท 

    701-1,000 บาท อ่ืนๆ(โปรดระบุ). ....................... 

47. โอกาสในการซ้ือของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

                           ซ้ือไปจําหนาย ซ้ือเพ่ือนําไปใชเอง  

                           ซ้ือในเทศกาลสําคัญ ตางๆ ซ้ือเพ่ือนําเปนของฝาก/ของขวัญ 

                           ซ้ือเม่ือมีโปรโมช่ันพิเศษ 

    อ่ืนๆ(โปรดระบุ). ............................................................... 

48. ชนิดของผลิตภณัฑท่ีทานซ้ือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ตุกตาผาขนสัตว (ผาขนยาว / ผาขนนุม / ผาขนแกะ) 

 ตุกตาผาขนแฟนซี (ผาขนกุหลาบ / ผาขนหนู) 

 ตุกตาผาไมมีขน (ผาสักหลาด / ผาT-Cot / ผา 1C) 

 เครื่องนอน (ท่ีนอน / หมอน / หมอนขาง / ผาหม)          

                      สินคาเบ็ดเตล็ด (นาฬิกา / กระเปา / รองเทา) 

 

สวนของผูวิจัย 

 

44......... 

 

 

 

 

 

 

 

45......... 

 

 

 

46......... 

 

 

 

47......... 

 

 

 

 

48......... 
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49. ตราสินคาท่ีทานซ้ือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

สินคาลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ เชน โดเรมอน, มิกี้เมาส, หมีพูห ฯลฯ               

 สินคาลิขสิทธ์ิจากในประเทศ เชน กานกลวย เปนตน 

 สินคาท่ีผลิตโดยรานคาท่ีทานซ้ือ         

  สินคาไมระบุตราสินคา 

 

 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

คําช้ีแจง โปรดระบุขอเสนอแนะ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหของทานทีใ่หขอมูลในคร้ังนี ้

สวนของผูวิจัย 

49......... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามของงานวิจัย 
เพ่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถกูตองและความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง สวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผูจําหนายตุกตาผา ที่มีผลตอการซ้ือของผูบริโภค 

กรณีศึกษา : กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

ระดับการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและบริการ 

จากผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

2. ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและ

บริการ จากผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

 

คําช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน จํานวน 7 หนา 

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนที่ 2 ความคิดเห็นของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดของผูจําหนายตุกตาผา
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
  สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคจากผูจัดจําหนายตุกตาผากลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
  สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

กกกกกกกก2. เพ่ือความเท่ียงตรงของเนื้อหาแบบสอบถามวา คําถามแตละขอมีความเหมาะสมหรือไม 

โปรดใสเครื่องหมาย () ลงในชองวาง โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

  +1    หมายถึง     คําถามมีความเหมาะสม 

    0    หมายถึง   ไมแนใจวาคําถามมีความเหมาะสมหรือไม 

   -1    หมายถึง     คําถามไมมีความเหมาะสม 

กกกกกกกก3. ขอมูลท่ีไดจากการสอบถามในครั้งนี้จะเก็บเปนความลับเพ่ือใชในการศึกษาเทานัน้ 
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 สวนที่ 1 แบบทดสอบเพื่อหาความแมนตรงเชิงเน้ือหา 

ของแบบสอบถามดานประชากรศาสตร 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย () ลงในชองคะแนน หรอืเติมขอความในชองขอเสนอแนะ 

คําถามดานประชากรศาสตร 
คะแนน 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. เพศ  

 ชาย                           หญิง 

    

2. อายุ  

 ต่ํากวา  15 ป                  15-29  ป    

 30-44 ป                         45-59 ป 

 60  ปขึ้นไป 

    

3. อาชีพ 

 นักเรียน/นักศึกษา            ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ  

 พนักงานบริษัทเอกชน     อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว 

 พอบาน/แมบาน               อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................. 

    

4. รายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 

 ไมเกิน  15,000  บาท       15,001 – 20,000  บาท  

 20,001 – 30,000  บาท     30,001 – 40,000  บาท 

 40,001 – 50,000  บาท     มากกวา 50,001 บาท               

    

5. ระดับการศึกษา 
 ประถม                                      มัธยมศึกษาตอนตน 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.  อนุปริญญา / ปวส. 
 ปริญญาตรี                   สูงกวาปริญญาตรี         

    

6. สถานภาพสมรส 

 โสด                              สมรส  

 หยาราง                           แยกกนัอยู 

 หมาย                                 

    

                                                                                                                                     สวนท่ี 2  
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สวนที่ 2 แบบทดสอบเพ่ือหาความแมนตรงของแนวความคิดสราง 

ของแบบสอบถามดานสวนประสมการตลาด 7P’s  
 

คําช้ีแจง   1. โปรดทําเครื่องหมาย () ลงในชองคะแนน หรือเติมขอความในชองขอเสนอแนะ 

2. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด7P’s 

ของผูประกอบการ ลักษณะคําถามเปนชนิดปลายปด แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 

เรียงลําดับ ดังนี้ 5 = สําคัญมากท่ีสุด 4 = สําคัญมาก 3 = สําคัญปานกลาง 2 = สําคัญนอย และ 1 = 

สําคัญนอยที่สุด 

คําถามดานสวนประสมการตลาด 7P’s 
คะแนน 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

7. คุณภาพของผลิตภัณฑ ไดมาตรฐานตามทองตลาด     

8. ผลิตภัณฑมีรูปแบบและสีสันสวยงาม      

9. ตราสินคาจดจําไดงาย และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ       

10. ขนาดของผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลาย       

11. มีขอกําหนดเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ      

12. สินคามีความปลอดภัยตอผูใช และเดก็     

13. คุณภาพของบรรจภุัณฑ     

2.2 ปจจัยดานราคา 

14. การกําหนดราคาเหมาะสมกับคณุภาพ      

15. ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาชัดเจน     

16. ราคาใกลเคียงกับรานคาอ่ืนๆ      

2.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

17. สถานท่ีตั้งรานคาอยูในทําเลท่ีมีการเดนิทางสะดวก      

18. มีการจดัเรียงสินคาภายในรานอยางเปนหมวดหมู      

19. มีการจดัตกแตงภายในรานคาใหสวยงาม      

20. มีสินคาวางขายตลอดเวลาเพียงพอตอความตองการ     
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คําถามดานสวนประสมการตลาด 7P’s 
คะแนน 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

21. มีพนักงานขายคอยใหคําแนะนําเกีย่วกับสินคา      

22. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ ของ

ทองถ่ิน เชน วารสาร แผนพับ ปายโฆษณาริมถนน  

    

23. มีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซด       

24. มีการเขารวมงานแสดงสินคาตางๆ     

25. มีของแถมเม่ือซ้ือสินคา     

26. มีสวนลดเม่ือซ้ือสินคา     

27. มีการลดราคาสินคาเพ่ือจูงใจใหซ้ือเปนครั้งคราว     

28. มีการประกันคุณภาพสินคา      

29. การมีผลงานอางอิงในอดตี เชน การมีช่ือเสียงของรานคา      

2.5 ปจจัยดานพนักงาน 

30. พนักงานมีบุคลิกภาพ และแตงกายสุภาพ      

31. พนักงานมีความรูในสินคาและการบริการ      

32. พนักงานอธิบายรายละเอียด โดยใชภาษาเขาใจงาย     

33. พนักงานมีความเอาใจใสในการใหบรกิาร     

2.6 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

34. ปายช่ือรานมองเห็นไดชัดเจน     

35. มีการตกแตงหนารานท่ีสวยงามดึงดูดความสนใจ     

36. มีสถานท่ีจอดรถกวางขวาง และเพียงพอ     

37. มีหองน้ําท่ีสะอาด และสุขภัณฑอยูในสภาพพรอมใชงาน     

38. มีตูน้ําดื่มใหบริการ     

39. รานคามีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย     
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คําถามดานสวนประสมการตลาด 7P’s 
คะแนน 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2.7 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

40 การบรกิารท่ีรวดเร็วในการจดัหาสินคาท่ีตองการ      

41. การหาสินคาทดแทนเมื่อสินคาท่ีตองการหมด     

42. มีความรวดเร็วในการแกปญหาใหลูกคา      

43. มีพนักงานคอยใหบรกิารอยางเพียงพอ      

                                                                                                                                      สวนท่ี 3  
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สวนที่ 3 แบบทดสอบเพ่ือหาความแมนตรงของแนวความคิดสราง 

ของแบบสอบถามดานพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย () ลงในชองคะแนน หรอืเติมขอความในชองขอเสนอแนะ 

คําถามดานพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
คะแนน 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

44. ทานซ้ือสินคาประเภทตุกตาจากสถานท่ีหรือชองทางใด

มากท่ีสุด 

 หางสรรพสินคา เชน เดอะมอลล , เซ็นทรัล, โรบินสัน 

 ดีสเคานสโตร เชน เทสโก โลตัส, บ๊ิกซี, แม็คโคร            

 รานคาของเลน, ของกิ๊ฟชอป 

 รานคาทางอินเทอรเนต 

 รานคาท่ีเปนสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุร ี

 อ่ืนๆ(โปรดระบุ)......................................... 

    

45. ความถ่ีในการซ้ือของทาน ใน ระยะ 3 เดือนท่ีผานมา  

 1-2 ครั้ง                    3-4 ครั้ง 

 5-6 ครั้ง                    7-8 ครั้ง 

 อ่ืนๆ(โปรดระบุ)..........................  

    

46. ปริมาณในการซ้ือเปนจํานวนเงินตอครั้งของทาน 

 ไมเกิน 100 บาท              101-200 บาท 

  201-400 บาท                  401-700 บาท 

 701-1,000 บาท                อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............... 
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คําถามดานพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
คะแนน 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

47. โอกาสในการซ้ือของทาน  

 ซ้ือไปจําหนาย                        

 ซ้ือเพ่ือนําไปใชเอง  

 ซ้ือในเทศกาลสําคัญ ตางๆ    

 ซ้ือเพ่ือนําเปนของฝาก/ของขวัญ 

 อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................................... 

    

48. ชนิดของผลิตภณัฑท่ีทานซ้ือ  

 ตุกตาผาขนสัตว (ผาขนยาว / ผาขนนุม / ผาขนแกะ) 

 ตุกตาผาขนแฟนซี (ผาขนกุหลาบ / ผาขนหนู) 

 ตุกตาผาไมมีขน (ผาT-Cot / ผา 1C) 

 เครื่องนอน (ท่ีนอน / หมอน / หมอนขาง / ผาหม)          

 สินคาเบ็ดเตล็ด (นาฬิกา / กระเปา / รองเทา) 

    

49. ตราสินคาท่ีทานซ้ือ 

 สินคาลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ เชน โดเรมอน, มิกี้เมาส,    

      หมีพูห ฯลฯ               

 สินคาลิขสิทธ์ิจากในประเทศ เชน กานกลวย เปนตน 

 สินคาท่ีผลิตโดยรานคาท่ีทานซ้ือ         

 สินคาไมระบุตราสินคา 

    

                                                                                                                                      สวนท่ี 4  
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สวนที่ 4  ขอเสนอแนะ 

คําช้ีแจง โปรดระบุขอเสนอแนะ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหของทานทีใ่หขอมูลในคร้ังนี ้

 

 

ลงช่ือ ...................................................ผูทรงคุณวุฒ ิ

                                                   (........................................................) 

                             ................/............./................ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ประวัติกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
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ประวัติกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

 

             จังหวัดราชบุรี  มีผูผลิต ผูจําหนาย สินคาตุกตา ท่ีนอน หมอน และวัสดุการผลิตท่ี

เกี่ยวของจํานวนมาก กระจายกันอยูเขตพ้ืนท่ี ตําบลบานสิงห ตําบลบานฆองตําบล ตําบลบานเลือก 

ตําบลดอนทราย ของอําเภอโพธาราม และ ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ   

             ป  พ.ศ. 2540  นายปราโมทย  ไพรชนม  นายอําเภอโพธาราม ไดมีการพูดคุยกับ

ผูประกอบการในการพัฒนากลุม และไดใหเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน นางพรรณิพา  ทองใย  เปนผูให

คําแนะนํา และใหคําปรึกษาในเรื่องของการรวมกลุม ในเรื่องของระเบียบขอบังคับ การดําเนินการ

ตางๆ ของกลุม และไดประสานกับหนวยงานราชการตางๆ ในจังหวัดราชบุรีใหสงเสริมกิจกรรม

ของกลุม เชน การฝกอบรม การใหความรู การพัฒนาการผลิต การตลาด การจัดจําหนาย ตางๆ โดย

มีหนวยงานราชการท่ีสนับสนุนสงเสริมกลุม คือ 

 1. อุตสาหกรรมจังหวัด 

 2. พาณิชยจังหวัด 

 3. แรงงานจังหวัด 

 4. พัฒนาชุมชนจังหวัด 

 5. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 4 

มาใหความรูเกี่ยวกับการรวมเปนกลุมอาชีพ  และใหทราบถึงประโยชนของการรวมกลุม โดยในป 

พ.ศ. 2540 ไดมีการรวมกลุมขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการรวมกลุม ดังนี้  

 

วัตถุประสงคในการรวมกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี   

 1. สงเสริมการรวมกลุมอาชีพของสมาชิกครอบครัวและชุมชนโดยท่ัวไป 

 2. สงเสริมการรวมกลุมอาชีพเพ่ือใหเกิดการม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และไดรับ

ประโยชนจากการรวมกลุมอยางแทจริง 

 3. สงเสริมใหสมาชิกรูจักการดําเนินงานในรูปกลุมดวยตนเอง ตามหลักประชาธิปไตย

และหลักการพัฒนากลุม 

 4. สงเสริมอาชีพหลักของสมาชิก 

 5. จัดบริการดานปจจัยการผลิต เทคนิคการผลิต เงินทุนดําเนินการ การตลาด การสราง

เอกลักษณ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ การบริหารจัดการเพ่ือชวยเหลือในการประกอบอาชีพ 

 6. รวมมือกับกลุมอาชีพตาง ๆ ทุกระดับ ตลอดจนรวมมือกับทางราชการและองคกร

เอกชนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน สงเสริมใหสมาชิกกลุมรวมพลังเพ่ือสรางอํานาจตอรองและ
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วางแผน กําหนดทิศทางในการแกไขปญหารวมกัน อันจะเปนการสงเสริมหลักการทํางาน แบบ

ประชาธิปไตยโดยพ้ืนฐานใหกับประชาชน 

 7. มุงเนนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทใหสูงขึ้น ท้ังใน

ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง อันจะเปนแนวทางไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนบาน 

ขยายไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญตามนโยบายรัฐบาล 

 กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เปนกลุมหนึ่งท่ีประสบผลสําเร็จ โดยมีการเจริญเติบโตเปน

ลําดับอยางตอเนื่องซ่ึงไดจัดตั้งกลุมขึ้นตามหลักและวิธีดําเนินการจัดตั้งกลุมของกรมการพัฒนา

ชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีสมาชิกแรกเริ่ม 45 คน ซ่ึงการบริหารจัดการ ดําเนินการภายใต

ระเบียบขอบังคับกลุม มีคณะกรรมการบริหารกลุมทําหนาท่ีบริหารจัดการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของกลุม โดยเฉพาะสมาชิกกลุมมีความตั้งใจและมีสวนรวมในการดําเนินงานอยาง

สมํ่าเสมอ  ซ่ึงนับวามีการขยายตัวของกลุมอยางกวางขวาง และนอกจากนั้นกลุมหัตถกรรมตุกตา

ราชบุรี เปนธุรกิจชุมชนท่ีสามารถจะผลักดันใหเปนทุนทางสังคม ท่ีจะนํามาสูการสรางงาน สราง

อาชีพ และเปนศูนยกลางการเรียนรู โดยมีการถายทอดขั้นตอน วิธีการดําเนินการ ทักษะตางๆ ใช

เทคนิคการฝกอบรมแบบมีสวนรวม  ผสมผสานกับการแลกเปล่ียนเรียนรูกันเองและกลุมอาชีพอ่ืนๆ   

ซ่ึงเปนการพัฒนาความรู ความสามารถในการประกอบอาชีพแกสมาชิกในชุมชน จนสมาชิกเกิด

ทักษะและความชํานาญ สงผลใหผลิตภัณฑตุกตาท่ีผลิตออกมา เปนท่ียอมรับและเปนท่ีนิยมของ

บุคคลท่ัวไป   

 

 มีนาคม 2552 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีใน

การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม  รวมกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

พัฒนาผูผลิตของเลนรายยอยในเขตจังหวัดราชบุรี จัดอบรมใหความรู  และจัดทํามาตรฐาน

อุตสาหกรรมของเลน  มอก.685-2540  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน  

รวมท้ังกํากับดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ  ภายในประเทศเพ่ือคุมครองผูบริโภคไดตระหนักดีวา  ในเขต

จังหวัดราชบุรีมีผูผลิตผลิตภัณฑของเลน   ประเภทตุกตาผารายยอยเปนจํานวนมาก  หากไดมีการ

พัฒนาเพื่อใหผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐาน จะสามารถสงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑใหเพ่ิมมาก

ขึ้น   ประกอบกับผลิตภัณฑของเลน  เปนผลิตภัณฑท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตาม

มาตรฐาน  ซ่ึงผูผลิตและผูนําเขา ตองผลิตและนําเขาผลิตภัณฑตามมาตรฐานและไดรับใบอนุญาต

ดวย  ปจจุบันมีผูประกอบการในกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.685-

2540 (มาตรฐานอุตสาหกรรมของเลน) จํานวนท้ังส้ิน 73 ราย (ขอมูลกลุมจาก นางอุระษา  เหลาโชติ 

รองประธานกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี)  
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