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การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ 2) 

เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ 3) เพื่อกําหนดกลยุทธการไดเปรียบ

ทางการแขงขันของผูประกอบการ เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จาก

กลุมตัวอยาง คือ ลูกคาที่มาใชบริการที่บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม จํานวน 

400 คน รวมกับการสัมภาษณผูบริหาร วิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานดวยตัวสถิติไครสแคว และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก กลุมลูกคา สงผลตอพฤติกรรมดานผลิตภัณฑกลุม

ปูนซีเมนตและโครงสรางที่ซ้ือครั้งลาสุด (Chi-square = 150.50*) ชวงเวลา (Chi-square = 285.35*) สาเหตุหลัก

ที่ทําใหซ้ือสินคา (Chi-square = 253.18*) ความถี่ (Chi-square = 137.44*) มากที่สุด สวนระดับการศึกษา สงผล

ตอพฤติกรรมดานผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ซ้ือครั้งลาสุด (Chi-square = 148.98*) ผูที่

มีอิทธิพลในการตัดสินใจ (Chi-square = 79.97*) คาใชจายตอครั้ง (Chi-square = 86.81*) รูปแบบการชําระคา

สินคาและบริการ (Chi-square = 95.06*) มากที่สุด 2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการบริการ 

สงผลตอพฤติกรรมดานผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและโครงสรางที่ซ้ือครั้งลาสุด (F = 14.37*) ผูที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซ้ือสินคา (F = 5.01*) ชวงเวลาที่เลือกซ้ือสินคา (F = 45.90*) สาเหตุหลักที่ทําใหนิยมซ้ือสินคาในรานโก

ลบอลเฮาส สาขานครปฐม (F = 8.69*) ความถี่ในการเลือกซ้ือสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม (F = 

24.45*) ดานผลิตภัณฑ สงผลตอพฤติกรรมดานผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ซ้ือครั้งลาสุด 

(F = 12.41, Sig = 0.000) รูปแบบการชําระคาสินคาและบริการ (F = 6.18*) ดานราคา สงผลตอพฤติกรรมดาน

คาใชจายตอครั้งโดยประมาณที่ซ้ือสินคา (F = 15.51*) 3) สภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ ไดแก 

รูปแบบการใชชีวิตของคนในปจจุบัน ภาวะโลกรอน กระแสการเลือกใชวัสดุกอสรางที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การ

เปดเสรีทางการคา นโยบายสงเสริมการสรางที่อยูอาศัยของภาครัฐ ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน และการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 4) ขอไดเปรียบของกิจการ ไดแก การจดจํารายละเอียดของลูกคาประจํา การใหบริการ

ที่ดี สินคาหลากหลายและมีคุณภาพ มีแบรนดสินคาเปนของตนเอง มีฐานขอมูลลูกคาและสินคา นําเทคโนโลยีมาใช

ในระบบจัดเก็บสินคาจึงชวยลดตนทุน มีทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม เน่ืองจากองคกรไมไดเปดเครดิตลูกคาสามารถเปล่ียน

ใจไปซ้ือสินคากับคูแขงได การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูจําหนาย การจําหนายสินคาแบรนดของตนเองเปนจุดเดนที่

ลอกเลียนแบบไดยาก และยังมีการวิจัยและพัฒนาองคความรูตางๆ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาองคกรอยูเสมอ   
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The objectives of this research were to study the indival factors, the marketing mix factors 

that affect the service behavior and the advantage of the business enterprise. The data was collected by 

questionnaires from 400 customers of Siam Global House PCL, Muang Nakhon pathom Branch by 

convenience sampling.  The interview of branch manager was also conducted. The data was analyzed 

through frequencies, percentage, mean, standard deviation, and hypothesis testing by Chi-square and one-

way ANOVA. 

The result found that 1) Group of customer influenced on last purchase of Cement and 

structures products (Chi-square = 150.50*), time (Chi-square = 285.35*), reasons for purchasing (Chi-square 

= 253.18*), frequency (Chi-square = 137.44*). Education level influenced on last purchase of Decorative 

Building Material product (Chi-square = 148.98*), Influential person Chi-square = 79.97*) Expense (Chi-

square = 86.81*), Payment type (Chi-square = 95.06*). 2) Process influenced on last purchase of Decorative 

Building Material product (F = 14.37*), Influential person (F = 5.01*), time (F = 45.90*), reasons for purchasing 

(F = 8.69*), frequency (F = 24.45*). Product influenced on last purchase of Decorative Building Material 

product (F = 12.41*), Payment type (F = 6.18*) and Price influenced on expense (F = 15.51*). 3) the external 

factors influencing  business operation are the lifestyle of new generation who want one-stop service, 

global warming, the trend of construction materials which are environmental friendly, ASEAN Free Trade 

Area, the government policies about the residence construction support, the exchange rate fluctuation, 

the changing of technology. These factors influenced customers to find more information via Internet. 4) 

In terms of resources management in business operation, there were the advantages such as good service 

quality, various and quality products with their own brand, along to the customers and product database. 

There is technology use for store management to reduce operation cost. The location is appropriate. 

However, the customers can buy products from competitors because the company has no credit 

application to the customers. In terms of unique of the organization are the good relationship to 

distributors, selling own products, distinctive and different services from competitors, along to adapt the 

benefits from researches and development to develop the organization. 
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สุดทายน้ีผูวิจัยใครกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ใหความรัก ความหวงใย เปน

กําลังใจและสนับสนุน สงเสริมในทุกๆดานมาโดยตลอด จนทําใหผูวิจัยสามารถจัดทําวิทยานิพนธฉบับ

น้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี คุณประโยชนที่ไดรับจากวิทยานิพนธฉบับน้ีผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องมือบูชา
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วัสดุกอสราง คือ ผลิตภัณฑหรือวัสดุที่มีจุดมุงหมายสําหรับการกอสราง เปนสิ่งที่มนุษย

คิดคนมาจากเทคโนโลยีหรือเปนสิ่งที่ธรรมชาติสรางข้ึนมา ปจจุบัน วัสดุที่เปนธรรมชาติเริ่มมีจํานวน

ลดลงทําใหมนุษยตองพัฒนาปรับปรุงเรงพัฒนาวัสดุที่มีอยูอยางจํากัด ใหสามารถนํามาใชไดกับ

เทคโนโลยีปจจุบัน เพื่อตอบสนองความตองการในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย ใหมีการกินดีอยู

ดีข้ึน อีกทั้งการกาวหนาของเทคโนโลยีไดพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายมากข้ึน ทั้งจากการ

ออกแบบเพื่อใหเขา กับยุคสมัยใหม หรือการออกแบบเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภค เชน

ความตองการทางดานการ ประหยัดพลังงานของตัวอาคาร ความตองการทางดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก และความตองการทางดานความ ปลอดภัย ถาที่อยูอาศัยคือปจจัยที่ชวยใหมนุษยสามารถ

ดํารงชีวิตอยูได วัสดุกอสรางที่กอใหเกิดสภาพแวดลอมที่เปนอันตรายตอรางกายทั้งภายในและ

ภายนอกอาคารก็ถือเปนสิ่งที่ขัดกับ วัตถุประสงคน้ัน และวัสดุน้ันคงไมอาจกลาวไดวาเปนวัสดุที่ดี 

(อาทิตย วังในกุล, 2554) 

วัสดุกอสรางที่ดีจะตองมีความสามารถในการรับนํ้าหนักและสามารถใชงานไดตามวัตถุ 

ประสงคของการออกแบบ ซึ่งวัสดุกอสรางที่ดีมีลักษะตางๆ ดังน้ี 1. หาไดงายหรือไม 2. สามารถใช

งานไดงายหรือไม 3. วัสดุน้ันสามารถใชงานไดสมประโยชนหรือไม กลาวคือผลิตภัณฑควรหาซื้อได

งาย และราคาถูก วัสดุกอสราง จะ ”หาไดงาย” ก็ตอเมื่อมีขายตามรานคาวัสดุกอสรางในราคาที่เรา

สามารถหาซื้อได หรือในอีกแงหน่ึงคือเปน วัสดุที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรมเปนปริมาณคราวละมากๆ 

เพื่อทําใหวัสดุน้ันมีตนทุนที่ถูกลง และขนสงไดงาย ข้ึน เพื่อความสะดวกตอกระจายสินคาออกสูตลาด 

(ธนา อุทัยภัตรากูร, 2550) 

ผูบริโภคนับเปนปจจัยสําคัญและเปนเปาหมายของการดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาด

ของ องคกรธุรกิจ โดยมีบทบาทในฐานะลูกคาขององคกรธุรกิจที่นํามาซึ่งรายไดและผลกําไรใหกับ

องคกรหาก ปราศจากผูบริโภคหรือลูกคาก็เปนที่แนนอนวา องคกรธุรกิจจะไมสามารถดําเนินการ

ตอไปได ในอดีตนักการตลาดตางวางแผนกลยุทธและกําหนดนโยบายรวมถึงพยายามดําเนิน กิจกรรม

ทางการตลาดที่หลากหลายโดยมีเปาหมายเพื่อขายสินคาใหกับผูบริโภค แตในปจจุบัน นักการตลาด

ตางตระหนักตอการพยายามดําเนินกลยุทธทางการตลาดตางๆ เพื่อขายสินคาใหกับผูบริโภคน้ันไม

สามารถ ประสบความสําเร็จได หากปราศจากความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับลูกคาขององคกรธุรกิจ

1 



2 

หรือผูบริโภคทีอ่ยูในตลาด การพยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับลูกคาขององคกรธุรกิจหรือผูบริโภคใน

ตลาดนับเปนสิ่งที่มี ความสําคัญย่ิง ผูบริโภคที่มีคุณลักษณะทางกายภาพภายนอกที่เหมือนกันทุก

ประการสามารถมีความตองการ ที่แตกตางกันไดหลากหลายและพฤติกรรมการซื้อสินคาก็ไม

เหมือนกัน เน่ืองจากมีองคประกอบที่เปนปจจัยทั้งภายนอกและภายในตัวของผูบริโภคเขามามอีทิธิพล

ตอกระบวนการคิดและการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค เปนการอธิบายถึงเหตุปจจัยทั้งภายใน และภายนอกตัวของผูบริโภค

และกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคที่มีอิทธิพลใหเกิดความหลากหลายในพฤติกรรมผูบริโภค 

ปจจัยที่อยูภายในตัวของผูบริโภคประกอบดวย การจูงใจ การเรียนรู การรับรู ทัศนคติ ซึ่งสงผลตอ

บุคลิกภาพ วิถีการดําเนินชีวิต และความเปนตัวตนของผูบริโภคที่แสดงออกมาภายนอกให บุคคลอื่น

ไดรับรูและมองเห็น เมื่อถูกรวมเขากับปจจัยภายนอกตัวของผูบริโภคที่ประกอบดวย กลุมอางอิง 

ครอบครัว วัฒนธรรม รายได ลักษณะทางประชากรศาสตร และ สังคม จะมีอิทธิพลใหเกิดความ

แตกตางใน กระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคในที่สุด พฤติกรรมการซื้อและ

กระบวนการภายหลังการซื้อ ซึ่งเปนอีกสวนหน่ึงของพฤติกรรมผูบริโภคที่นักการ ตลาดไดหันมาให

ความสนใจ เน่ืองจากเปนพฤติกรรมที่สามารถนํามาซึ่งความซื่อสัตยของผูบริโภคที่มีตอตราย่ีหอของ

ผลิตภัณฑ (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554) 

ภาพรวมของตลาดวัสดุกอสรางตลอดป 2557 มีการชะลอตัวเน่ืองจากการเติบโตของ

ยอดขายสินคาข้ึนอยูกับทิศทางของอุตสาหกรรมกอสรางเปนหลัก ซึ่งในชวงครึ่งป 2557 ทั้งภาครัฐ

และเอกชนมีการชะลอการกอสรางและลงทุนเพิ่มเน่ืองมาจากปญหาทางการเมืองที่ยืดเย้ือ สงผลให

การเบิกจายในโครงการตางๆมีความลาชา อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจของไทยมีการชะลอตัว ขาดกําลัง

การซื้อจากผูบริโภคที่เน่ืองมาจากอัตราคาครองชีพสูงข้ึน ทําใหผูบริโภคชะลอการซื้อหรือลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย หากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) สามารถผลักดันใหเกิดโครงการขนาดใหญ

ในการกอสรางได จะชวยใหมีนโยบายลงทุนที่ชัดเจนข้ึน สงผลใหเกิดความเช่ือมั่นในการลงทุนเพิ่มได 

และจะสงผลตอเน่ืองใหเกิดความตองการของวัสดุกอสรางตามมาจากปจจัยขางตน ยังมีปจจัยที่สําคัญ 

อีก 2 ดาน คือ 1) การเติบโตของตลาดวัสดุกอสรางที่ใชในกิจกรรมซอมแซมและตกแตง 

เพราะในชวงตนปของป 2557 ไดเกิดเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สรางความเสียหายตออาคาร 

สิ่งปลูกสรางหลายครั้ง เชน เหตุการณแผนดินไหวทางภาคเหนือของไทยและการเกิดพายุฤดูรอนที่มี

ผลใหเกิดลมกระโชกแรงและฝนฟาคะนอง ทั้งน้ี ความตองการของสินคาวัสดุกอสรางในหมวด

ซอมแซมและตกแตงที่ขยายตัวจะมีสวนชวยพยุงการชะลอตัวของอุปสงคสินคาวัสดุกอสรางในปน้ี 

และ 2)ยอดขายสินคาวัสดุกอสรางเติบโตในจังหวัดชายแดนและพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งมีผลจากการ

ขยายตัวของเมืองและการเติบโตของรานคาวัสดุกอสรางในพื้นที่ดังกลาว เน่ืองจากไดรับอานิสงสจาก

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในกลุมประเทศ CLM (กัมพูชา สปป.
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ลาว และเมียนมาร) ประกอบกับสินคาวัสดุกอสรางของไทยไดรับการยอมรับจากลูกคาที่อยูในกลุม

ประเทศเหลาน้ี บวกกับเสนทางคมนาคมในปจจุบันมีความสะดวกแลว จึงทําใหลูกคาจากประเทศ

เพื่อนบานเหลาน้ีเดินทางเขามาซื้อฝงไทยมากข้ึน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2557) 

ในตลาดคูแขงมีผูประกอบการรายใหญรายหลาย โดยเฉพาะกลุมที่เปนโมเดลแบบ Big 

Box มีการขยายสาขาแบบกาวกระโดด เพื่อครอบครองที่ดินที่เปนทําเลที่ดีกวากอนคูแขง คนที่

ครอบครองกอนจะไดเปรียบเปนอยางมากเน่ืองจากที่ดินในทําเลใกลเมืองและใกลแหลงที่อยูอาศัยหา

ยากและมีราคาแพงข้ึน การขยาย 1 สาขาตองใชเวลา 6-9 เดือนในการกอสราง ย่ิงขยายสาขาไดเร็ว

เทาไหร ก็จะตอบสนองผูบริโภคในพื้นที่เร็วมากข้ึนเทาน้ัน โดยเฉพาะในทําเลที่ยังไมมีคูแขงแบบ 

modern trade เขาไป และไดประโยชนจากการเปน first mover อีกดวย โดยเฉพาะผูเลนหลักใน

โมเดล Home center หรือ Big Box ซึ่งเปนรานคาปลีกขนาดใหญที่มีสินคามากกวา 50,000 SKUs 

ตางแขงขันกันขยายสาขาเพื่อใหครอบคลุมทั่วประเทศ 

นอกจากน้ี ผูประกอบการในตลาดเริ่มเขามาแขงขันเพื่อเจาะกลุมลูกคาในกลุมอื่นๆ ที่ยัง

ไมมีสวนแบงตลาด เพื่อใหครอบคลุมในหลาย segment มากข้ึน ผูบริโภคสินคาเกี่ยวกับบานน้ัน แบง

ออกเปนสองกลุมคือ กลุมผูบริโภครายยอย และกลุมผูรับเหมาหรือผูพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

ซึ่งกลุมแรกน้ันพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันยังคงนิยมไปเลือกสินคาเกี่ยวกับบานเอง แตถามี

ความตองการเฉพาะเจาะจง ก็จะเลือกไปที่ Specialty store เชน เมื่อตองการกระเบื้องก็จะนึกถึง

บุญถาวร แตถาตองการความสะดวกสบายแบบไปเพียงแหงเดียวไดผลิตภัณฑหลากหลาย จะเลือก 

Home Center อยางไรก็ดี ผูประกอบการเริ่มเห็นความตองการเฉพาะกลุมที่หลากหลาย ซึ่งโมเดลที่

ประสบความสําเร็จคือ การที่ผูประกอบการเริ่มหันมารุกตลาดใน segment อื่นๆ มากข้ึน เชน กลุม

เซ็นทรัลรีเทล หันมาลงทุนในกลุมวัสดุกอสรางเพื่อขยายฐานลูกคาใหครบทุก segment จากเดิมที่มี

โฮมเวิรคซึ่งเนนกลุมลูกคารายยอย และลาสุดโฮมโปร ผูประกอบการรายใหญในโมเดล Big Box ก็มี

แผนลงทุนมาเจาะตลาดเฉพาะกลุมคือ กลุมชางและผูรับเหมา โดยมีแผนเปดสาขาภายใตแบรนด เม

กา โฮม ซึ่งเนนสินคาหนักเชน อิฐ ปูน ทราย ในขณะที่โฮมโปร จะยังคงขยายสาขาตอเน่ืองเพื่อ

ตอบสนองความตองการลูกคารายยอย เชนเดียวกับโฮมเวิรคที่มีไทวัสดุมาเพื่อตอบสนองกลุม

ผูรับเหมา (ศูนยขอมูลธุรกิจและขอมูลการตลาด, 2551) 

การที่บริษัทฯ ตองขยายสาขาเพื่อใหครอบคลุมทําเลยุทธศาสตรโดยเฉพาะในเมืองที่มี

ศักยภาพ การจัดหาใหมีสินคาคงคลังและบริการใหหลากหลายครอบคลุมมากที่สุด รวมทั้ง การ

แขงขันดานราคา กลยุทธ loyalty program ทั้งการลด แลก แจก แถม ซึ่งการดําเนินกลยุทธเหลาน้ี 

จําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมาก ปญหาที่ตามมาคือ ทําใหสัดสวนกําไรสุทธิของกิจการลดลงในป 

2557 เมื่อเทียบกับป 2556 (บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน), 2557) รายละเอียดดังรูป

ตอไปน้ี)  
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ภาพที่1 แสดงอัตราสวนทางการเงิน และผลการดําเนินงานตอหุนของบริษัท สยาม โกลบอลเฮาส 

จํากัด (มหาชน) ในป พ.ศ. 2555-2557 

ที่มา: บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน), รายงานประจําป พ.ศ. 2557, เขาถึงเมื่อ 22 

มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.globalhouse.co.th/investor_annual report.php 

 

บริษัท สยาม โกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (2540) เปนบริษัทที่จดทะเบียนกอต้ังข้ึน

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจจําหนาย สินคาวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง เครื่องมือ อุปกรณ ที่ใช

ในงานกอสราง ตอเติม ตกแตง บานและสวน ภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ โดยใชช่ือทางการคา

วา “โกลบอล เฮาส” (Global House) โดยสิ้นป 2558 มีจํานวนสาขาใหบริการรวมทั้งสิ้น 38 สาขา 

จากสภาวการณแขงขันที่คอนขางรุนแรงในปจจุบันดังที่กลาวมาแลว ทําใหบริษัทฯ ตองปรับตัวเพื่อ

สรางความสามารถในการแขงขันในดานตางๆ เชน การขยายการลงทุน โดยเปดดําเนินการสาขาใหม

ใหครอบคลุมจังหวัดสําคัญๆ มากย่ิงข้ึน โดยแตละสาขาน้ันตองใชเงินลงทุนประมาณ สาขาละ 300-

400 ลานบาท จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายขยายสาขาอยางตอเน่ืองน้ัน อาจมีความเสี่ยงหากเกิดกรณี

ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากปจจัยที่ไมสามารถควบคุม

ได (Uncontrollable factor) อาทิ ภาวะเศรษฐกิจของ ประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจโลก การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เปนตน 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการประกอบธุรกิจจัดจําหนายวัสดุกอสราง ซึ่ง

ผูวิจัยเปนทายาทของเจาของกิจการ จึงทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่

มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ บ.สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อ

เปนประโยชนและใชเปนแนวทางใหกับผูวิจัยและผูประกอบการรายอื่นนําผลการวิจัยไปใชในการ

ดําเนินธุรกิจใหเกิดประโยชนและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของผูประกอบการใหประสบ

ความสําเร็จอยางย่ังยืน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบ.สยามโกลบอลเฮาส

จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ บ.สยาม

โกลบอลเฮาสจํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม 

3. เพื่อกําหนดกลยุทธการไดเปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ บ.สยามโกลบอลเฮาส

จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม แตกตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบ.สยามโกลบอลเฮาส

จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม แตกตางกัน 

 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา  

การศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษา กลยุทธปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการ

ใชบริการ บ.สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งปจจัยดังกลาวประกอบไปดวย 

1.1 ปจจัยดานประชากรศาสตร  

1.1.1 เพศ 

1.1.2 อายุ 

1.1.3 รายได 

1.1.4 อาชีพ 

1.1.5 การศึกษา 

1.1.6 สถานภาพ 

1.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

                  1.2.1 ผลิตภัณฑ 

1.2.2 ราคา 

1.2.3 ชองทางการจําหนาย 

1.2.4 การสงเสริมการตาด 

1.2.5 บุคลากร 
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1.2.6 กระบวนการใหบริการ 

1.2.7 ดานลักษณะทางกายภาพ 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ผูวิจัยศึกษา ไดแก 1) ผูบริหาร 2) ลูกคา ไดแก กลุมลูกคาที่เขามาใชบริการที่ 

บ.สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) สาขา อ. เมือง จ.นครปฐม 

3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา  

3.1.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดผูที่มาใชบริการ 

3.1.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมของผูใชบริการ บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 

(มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม 

4. ขอบเขตดานเวลา ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการศึกษา คนควา 

เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จนถึงการประมวลผลวิเคราะหและสรุปอภิปราย ต้ังแตเดือน

พฤศจิกายน 2558 – พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 6 เดือน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาขอมูล แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ตลอดจนไดกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งน้ี และไดทํากรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 

ตัวแปรตน                                                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. เพื่อทราบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ 

2. เพื่อทราบกลยุทธสวนประสมทางการตลาดที่มีพฤติกรรมการใชบริการ 

3. เพื่อทราบกลยุทธการไดเปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการ 

ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร 

1. ประเภทลูกคา   

2. เพศ 

3. รายได             

4. อายุ 

5. การศึกษา       

6. อาชีพ 

7. สถานภาพ 

ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด  

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา  

3. ดานชองทางการจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

5. ดานบุคลากร 

6. ดานกระบวนการ

ใหบริการ 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมการใชบรกิาร 

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส

จํากัด (มหาชน) 

1. สินคาท่ีซ้ือ 

2. ผูท่ีมีอิทธิพล         

3. สถานท่ีซ้ือ 

4. คาใชจายในการซ้ือ         

5. สาเหตท่ีุซ้ือ 

6. รูปแบบการชําระเงิน 

7. ความถี่ในการซ้ือ 

กลยุทธการไดเปรียบ

ทางการแขงขัน 

 

 



8 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง  

1.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจํา เปนและความตองการของ

มนุษยไดคือ สิ่งที่ผูขายตองมอบ ใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑ

น้ัน ๆ โดยทั่วไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑที่อาจจับตองได (Tangible 

Products) และ ผลิตภัณฑที่จับตองไมได (Intangible Products)  

1.2 ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบ

ระหวางคุณคา (Value) ของ บริการกับราคา (Price) ของบริการน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะ

ตัดสินใจซื้อ ดังน้ัน การกําหนดราคาการ ใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน 

และงายตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน  

1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปน กิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศ

สิ่งแวดลอมในการนําเสนอ บรกิารใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชน

ของบริการที่นําเสนอ ซึ่งจะตอง พิจารณาในดานทําเลที่ต้ัง (Location) และชองทางในการนําเสนอ

บริการ (Channels)  

1.4 ดานการสงเสริม (Promotions) เปนเครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญในการ

ติดตอสื่อสารใหผูใชบริการ โดยมี วัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม 

การใชบริการและเปนกุญแจสําคัญของ การตลาดสายสัมพันธ  

1.5 ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก 

การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อ ใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปน

ความ สัมพันธระหวางเจาหนาที่ผู ใหบริการและผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร เจาหนาที่ตองมี

ความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอ ผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ

แกไขปญหา สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร  

1.6 ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and 

Presentation) เปนแสดงให เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการนําเสนอใหกับลูกคาใหเห็นเปน

รูปธรรม โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสราง

คุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาด เรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และ

การใหบริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่น ๆ ที่ลูกคาควรไดรับ  

1.7 ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงาน

ปฏิบัติในดานการบริการ ที่ นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และ

ทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ สวนประสมการตลาดทั้ง 7 อยางเปนสิ่งสําคัญตอการกําหนดกล
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ยุทธตางๆ ทางดานการตลาด ของธุรกิจ ที่จะตองมีการจัดสวนประสมแตละอยางใหมีความเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมของธุรกิจและของ อุตสาหกรรมที่แตกตางกันไปไมมีสูตรที่ตายตัว 

2. โมเดิรนเทรด หมายถึง การขายสินคาและบริการที่มีการจัดการอยางเปนระบบคือมี

การจัดตกแตงรูปแบบของราน มีการจัดการเรื่องของสินคาและบริการ มีการจัดระบบในเรื่องการ

ควบคุมสินคาและบริการ รวมไปถึงระบบการบริหารคน เงิน การตลาด 

3. บิ๊กบอก หมายถึงรานคาปลีกวัสดุกอสรางและสินคาเกี่ยวกับบานครบวงจรหรือ Big-

box store แบบติดแอร ที่สินคาราว 70-80% เปนสินคาสําหรับซอมแซมปรับปรุงบาน ขณะที่สินคา

วัสดุกอสรางมีสัดสวนเพียงราว 10% และลูกคากวา 80% เปนกลุมลูกคารายยอยอยางเชน โฮมโปร

และโฮมเวิรค  

4. เฟริสมูฟเวอร หมายถึง บริษัทที่เขาสูตลาดกอน เปนรายแรก ขอไดเปรียบคือ สามารถ

เขาถึงตลาดและทรัพยากรในประเทศเปาหมายไดกอนใครเพื่อน ทําใหตราสินคาเปนที่คุนหู คุนตา 

และลูกคาพรอมที่จะเลือกสินคาน้ันกอนสินคาตัวอื่นๆ นอกจากน้ัน บริษัทที่เขาสูตลาดเปนรายแรก 

อาจจะสามารถซื้อสินทรัพย หรือตอรองกับซัพพลายเออรไดในราคาที่ตํ่ากวาในฐานะที่เปนผูผลิตเจา

แรกที่ยังไมมีคูแขง 

5. การไดเปรียบทางการแขงขัน หมายถึงการที่องคการมีความสามารถที่ แตกตางจาก

ผูอื่น โดยมีการปรับใชกลยุทธทางการแขงขันที่เหมาะสมแกองคการเพื่อใหมีผลการดําเนินงานที่ 

เหนือกวาคูแขงขัน อันนําไปสูการเปนผูนําการตลาดและองคการอื่นไมสามารถเลียนแบบไดหรือทําได

ไมดีเทา  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ บ.สยามโก

ลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัย

ที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

1. ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร 

2. ทฤษฏีและแนวคิดปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางการตลาด 

3. ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

4. ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงกลยุทธ 

5. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. ทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2550:57-59)ลักษณะประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ 

อายุ อาชีพ รายได สถานภาพ ระดับการศึกษา สถิติที่วัดไดของประชากรจะชวยในการกําหนดตลาด

กลุมเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับ ภาวิณี กาญจนาภา( 2554:72) กลาววา ลักษณะประชากรศาสตร

รวมถึง อายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญกับนักการ

ตลาด เพราะมันเกี่ยวพันกับอุปสงค ในตัวสินคา การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรช้ีใหเห็นถึงการ

เกิดตลาดใหม 

ลักษณะทางประชากรศาสตรที่ดีมีดังน้ี 

1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุม ผูบริโภค

ที่แตกตาง นักการตลาดจึงตองใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรที่แตกตางของ

สวนตลาด นักการตลาดไดคนหาความตองการของสวนแบงตลาดสวนลึก (Niche market) โดย

มุงหวังความสําคัญที่ตลาดอายุสวนน้ัน 

2. เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงตลาดที่สําคัญเชนกัน นักการตลาดตองศึกษาตัว

แปรน้ีอยางรอบคอบ เพราะในปจจุบัน ตัวแปรทางดานเพศมีการเปลีย่นแปลงในพฤติกรรมการบริโภค 

10 
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3. ลักษณะครอบครัว (Market status) นักการตลาดสนใจจํานวนและลักษณะของ

บุคคลในครัวเรือนที่ใชสินคาและยังสนใจลักษณะดานประชากรศาสตร และโครงสรางดานสื่อที่จะ

เกี่ยวของกับผูมีอํานาจตัดสินใจในครัวเรือน เพื่อชวยในการพัฒนากลยุทธการตลาดใหเหมาะสม 

4. รายไดการศึกษาและอาชีพ (Income, Education, Occupation) ตัวแปรที่สําคัญใน

การกําหนดสวนของตลาดคือความเปนตลาดใหญในกลุมเปาหมาย ปญหาที่สําคัญในการแบงคือ

รายได รายไดเปนตัวช้ีการมรหรือไมมีความสามารถในการจับจายซื้อสินคา ในขณะเดียวกัน การเลือก

ซื้อสินคาที่จริงอาจถือเกณฑรูปแบบการดําเนินชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษาแมวารายไดจะ

เปนตัวแปรที่ใชบอยมาก เกณฑรายไดอาจเกี่ยวของกับอายุ อาชีพ ระดับการศึกษารวมกัน 

จึงสรุปไดวาปจจัยดานประชากรศาสตรเปนปจจัยที่นิยมนํามาใชศึกษากันมาก ในการ

แบงสวนการตลาดตามกลุมผูบริโภคโดยอาศัยตัวแปรศึกษาไดแก เพศอายุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

รายไดเช้ือชาติศาสนาขนาดครอบครัว หรือวงจรชีวิตครอบครัว นํามาวางแผนกําหนดกลยุทธสราง

ความตองการหรือจูงใจใหผู บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ เพื่อใหเขาถึงและตรงกับ

กลุมเปาหมายโดยตรงมากที่สุดเพราะจะทําใหนักการตลาดน้ัน สามารถ ประเมินขนาดของตลาด

เปาหมายที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. ทฤษฏีและแนวคิดปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การตลาดเปนการตอบสนองความจําเปนและความตองการ ตลอดจนความตองการซื้อ

ของ ผูบริโภค เมื่อผูบริโภคไดรับผลิตภัณฑแลว สิ่งน้ันยอมมีคุณคาและสรางความพึงพอใจใหกับ

ผูบริโภคเพราะเปน ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ โดยใชกระบวนการแลกเปลี่ยน ซื้อขายผลิตภัณฑน้ัน โดยมี

การสรางสัมพันธทาง การตลาดอยางเปนระบบ ซึ่งจะกอใหเกิดทรัพยสินที่มีคาย่ิงแกองคกร และมี

ลักษณะเปนวัฏจักรหมุนวนไป เรื่อยๆไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งนักการตลาดตองมีความชํานาญในการศึกษา

วิเคราะห เพื่อหาสิ่งที่มีคุณคามาสนอง ความตองการของผูบริโภค จึงเกิดกระบวนการของ

แนวความคิดหลักทางการตลาดข้ึน (พิษณุ จงสถิตยวัฒนา 2544, 10) สําหรับการกําหนดกลยุทธ

การตลาดสามารถทําไดโดยการวิเคราะหทางการตลาดดวยเครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลาย ใน

การศึกษาครั้งน้ี ขอยกตัวอยางการวิเคราะหและกลยุทธทางการตลาดที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ 7P's 

Service Marketing Mix ตาม แนวคิดของ Zeithaml and Bitner (อางถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ 

อยุธยา, 2552: 26-29) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

7P's Service Marketing Mix 

เมื่อกลาวถึงสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed) สําหรับสินคาโดยทั่วไปน้ัน 

มักเปนองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานการตลาด เปนปจจัยที่สามารถควบคุมได โดยพื้นฐาน

จะประกอบไปดวยองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย 
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(Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกวา 4P’s (สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 29) 

แตเมื่อพิจารณาสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (Service Marketing Mixed) จะประกอบ

ไปดวยสวนประสมทางการตลาด 7 ดานหรือ 7P’s ที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) 

การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) บุลากรหรือพนักงาน (Personal) 

การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical) และกระบวนการ (Process) เน่ืองจากแนวคิด 

4P's น้ันไมเพียงพอตอการอธิบายมุมมองหลักของการบริการได (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546: 

434) ซึ่งมีรายละเอียดแตละองคประกอบดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปน

หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน 

บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา 

บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่ เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 

ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี

อรรถประโยชน (Utility)มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขาย

ได 

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหได

ผลิตภัณฑหรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดข้ึนถัดจาก Product 

ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับ

ราคา (Price) ของผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ 

3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบัน

และกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑ

ออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวย 

การขนสง การคลังสินคาและการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึง

พอใจตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ ใหเกิดความตองการ เพื่อ

เตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซื้อ 

หรือเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ หรือเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับ

ขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงาน

ขาย (Personal selling) ทําการขาย และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน เครื่องมือในการติดตอสื่อสาร

มีหลายประการ องคการอาจเลือกใชหน่ึงหรือหลายเครื่องมือซึ่งตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือการ

สื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน [ Integrated Marketing Communication (IMC) ]โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 
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5. บุคคล (People) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝกอบรม (Training) 

การจูงใจ (Motivation) เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน 

พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่ ดีสามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริ เริ่ม มี

ความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 

6. กระบวนการ (Process) เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและ

สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer satisfaction) 

7. การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) โดยพยายาม

สรางคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) ตัวอยาง โรงแรมตองพัฒนาลักษณะ

ทางกายภาพและรูปแบบการใหบริการ เพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer-value proposition) 

ไมวาจะเปนดานความสะอาดความรวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่นๆ 

จากแนวคิดดังกลาว สามารถสรุปไดวา ปจจุบัน แนวคิดสวนประสมทางการตลาดแบบ

ด้ังเดิม ที่มีองคประกอบพื้นฐาน 4 ดาน หรือ 4P’s ไมสามารถอธิบายมุมมองของธุรกิจบริการได 

ดังน้ัน จึงมีการพัฒนาแนวคิดเพื่ออธิบายองคประกอบของธุรกิจบริการหรือที่เรียกวา  สวนประสมทาง

การตลาดของธุรกิจบริการ (Service Marketing Mixed) หรือ 7P’s ซึ่งจะประกอบไปดวยสวน

ประสมทางการตลาด 7 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) 

และการสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากรหรือพนักงาน (Personal) การสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ (Physical) และกระบวนการ (Process)  

 

3. ทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง การกระทําโดยมนุษยแสดงออกโดยไมรูตัวการแสดงออก

หรือการกระทําโดยธรรมชาติของมนุษยสามารถสงอิทธิพลทางการตลาดได หรือ การกระทําหรือการ

แสดงออกของมนุษยซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุนภายใน เชน ความคิด ทัศนคติ และคานิยม นอกจากน้ีการ

แสดงออกน้ันๆอาจมาจากการกระทบของปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม และ สังคม พฤติกรรม

ผูบริโภคคือ การแสดงปฏิกิริยาของบุคคลที่เปนกระบวนการ เพื่อใหไดรับสินคาหรือบริการตามความ

ตองการของตน3) พฤติกรรมผูบริโภคคือ กระบวนการที่เกี่ยวกบการคนหาขอมูล การซื้อ การใชการ

ประเมินผลในสินคาหรือบริการ หรือพฤติกรรมการผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซื้อ การใช การ

ประเมิน และการกําจัดสินคาและบริการ ของผูบริโภคข้ันสุดทาย ที่ซื้อสินคาและบริการไปเพื่อ

ตอบสนองความตองการของตนเอง หรือเพื่อกินหรือใชภายในครัวเรือน ผูบริโภคทุกคนที่ซื้อสินคาและ

บริการไปเพื่อวัตถุประสงคเชนวาน้ีรวมกันเรียกวาตลาดผูบริโภค ผูบริโภคทั่วโลกน้ันมีความแตกตาง

กันในลักษณะดานประชากรศาสตรอยูหลายประเด็น เชน ในเรื่องของอายุรายไดระดับการศึกษา

ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีคานิยม และรสนิยม เปนตน พฤติกรรมการกินการใชการซื้อ และ
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ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคตอผลิตภัณฑจึงแตกตางกันออกไป ทําใหมีการซื้อการบริโภคสินคาและ

บริการหลายๆ ชนิดที่แตกตางกัน นอกจากลักษณะประชากรดังกลาวแลว ยังมีปจจัยอื่นๆ อีกที่ทําให

มีการบริโภคแตกตางกัน(กมลภพ ทิพยปาละ, 2555) 

ศิวารัตน ณ ปทุม และคณะ (2550: 13) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การ

กระทําของบุคคลหน่ึงที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ ทั้งน้ีรวมถึง กระบวนการ

ตัดสินใจซึ่งเกิดข้ึนกอน และมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําประเด็นสําคัญของ ค าจ ากัดความก็

คือ กระบวนการตัดสินใจที่มีอยูกอน (Precede) หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของ ผูบริโภค

ในขณะใดขณะหน่ึงที่ผูบริโภคซื้อสินคาน้ันๆ จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาซึ่งมี

คานิยมและทัศนคติรวมอยูดวย 

ทฤษฎีการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  

Kotler and Keller (2009) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) เปน

การศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค ทั้งที่เปนบุคคลกลุม หรือองคการเพื่อให ทราบ

ถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อการใชการเลือกบริการแนวคิดหรือ ประสบการณที่จะ

ทําใหผูบริโภคพึงพอใจคําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธการตลาด ที่สามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม โดยการวิเคราะห พฤติกรรมผูบริโภคจะอาศัย

คําถามเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ  

1. ใครอยูในตลาดเปาหมายเพื่อตองการทราบถึงลักษณะกลุมเปาหมายทางดาน 

ประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร 

2. ผูบริโภคซื้ออะไรเพื่อทราบถึงสิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อก็คือตองการคุณสมบัติหรือ 

องคประกอบของผลิตภัณฑและความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน  

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อเพื่อทราบถึงวัตถุประสงคในการซื้อผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อ 

ตอบสนองความตองการของเขาดานรางกายและดานจิตวิทยาซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ 

พฤติกรรมการซื้อโดยดูถึงปจจัยภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม ปจจัย

เฉพาะบุคคล 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเพื่อทราบถึงบทบาทของกลุมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลใน 

การตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบดวยผูริเริ่มในการซื้อผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผูตัดสินใจซื้อผู ซื้อและ

ผูใช 

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใดเพื่อทราบถึงโอกาสในการซื้อเชนชวงเดือนใดของปหรือชวง ฤดูกาล

ใดของปชวงวันใดของเดือน  

6. ผูริโภคซื้อที่ไหนเพื่อทราบถึงชองทางหรือแหลงที่ผูริโภคไปทําการซื้อเชน สเป

เช้ียลต้ีสโตร รานวัสดุกอสรางทั่วไป หรือโมเดรินเทรด ฯลฯ  

 

https://maymayny.wordpress.com/2014/12/06/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-2-%e0%b8%97%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%8e%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89/%23_ENREF_1
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7. ผูบริโภคซื้ออยางไรเพื่อทราบถึงข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อซึ่งประกอบดวยการรับรู 

ปญหาการคนหาขอมูลการประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

พฤติกรรมของผูบริโภค ธุรกิจสามารถรูถึงขอมูลเชิงลึกของผูบริโภคในรูปแบบขอมูล เพื่อ

ใชประกอบการตัดสินใจกอนที่จะเริ่มหรือปรับปรุงธุรกิจการจะขายสินคาหรือบริการจําเปนตองมี

การศึกษาถึงพฤติกรรมกลุมเปาหมายเพื่อที่จะทราบวาสินคาหรือบริการของเราสามารถตอบสนอง

พวกเขาไดหรือไม ซึ่งหากผูประกอบการยังไมทราบถึงพฤติกรรมผูบริโภคก็สามารถใชหลักการ 6W 

1H เปนตัวชวยในการวิเคราะหกลุมเปาหมายได ศิริวรรณเสรีรัตนและคณะ,(2552:128 )ซึ่งสามารถ

วิเคราะหไดดังน้ี 

Who: กําหนดวากลุมเปาหมายคือใคร โดยกําหนดจาก อายุ เพศ การศึกษา รายได 

อาชีพ รูปแบบการใชชีวิต โดยอางอิงจากหลักประชากรศาสตรเปนตัวกําหนด 

What: เราตองการขายอะไรและสิ่งน้ันสามารถตอบสนองของผูบริโภคไดหรือไม โดย

วิเคราะหผลิตภัณฑในเรื่องของ จุดเดนผลิตภัณฑ สิ่งที่สามารถดึงดูดลูกคาได ความแตกตางจากคูแขง 

ผลิตภัณฑตรงตอจุดประสงคของผูใชหรือไม 

When: ผูบริโภคจะซื้อเมื่อใด เปนการวิเคราะหความถ่ีในการซื้อมากนอยเพียงไร โอกาส

ในการซื้อเปนชวงใด เชน เชา กลางวัน เย็น กลางคืน วันสําคัญตางๆ 

Where: ผูบริโภคจะสามารถซื้อไดจากที่ไหน เปนการกําหนดชองทางการจัดจําหนาย

และสถานที่วาลูกคาจะซื้อผลิตภัณฑไดจากที่ไหนบาง 

 Whom: ใครมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อโดยอางอิงจากกลุมบุคคลที่ผูบริโภคใหความ

สนใจ ใหความเช่ือถือและไวใจ เชน แพทย ดารา นักรอง คนในครอบครัว กลุมเพื่อน 

Why: ทําไมผูบริโภคจึงตัดสินใจซื้อ เหตุผลใดที่ผูซื้อใหความสนใจและซื้อสินคาหรือ

บริการน้ันๆ 

How: ตัดสินใจซื้ออยางไร เปนการวิเคราะหถึงข้ันตอนการตัดสินใจซื้อของลูกคา โดยจะ

แบงข้ันตอนไดดังน้ี 

1. การรับรูปญหา เปนการรับรูวาหากไมมีสินคาหรือบริการดังกลาวจะมีผลกระทบ

อยางไรตอชีวิต 

2. การหาขอมูล เปนหาขอมูลผลิตภัณฑจากสื่อตางๆหรือบุคคลอางอิง 

3. ประเมินทางเลือก คือข้ันตอนของการตัดสินใจผลิตภัณฑวามีผลิตภัณฑอื่นๆที่

เหมือนหรือคลายกันหรือไม 

4. การตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคตัดสินใจซื้อในขณะน้ัน ซึ่งจะตองพิจารณาวาเหตุใด

ผูบริโภคจึงซื้อ 
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5. ความรูสึกหลังการซื้อ ความรูสึกหลังการซื้ออาจจะเปนแงบวกหรือแงลบก็ได หาก

มีความรูสึกดีตอผลิตภัณฑจะเกิดการซื้อซ้ํา หากประทับใจจะเกิดความภักดีตอสินคาและบอกตอแก

คนรูจัก 

หลักการดังกลาวเปนการใชวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค เปนการวิเคราะหอยางเปน

ระบบและเห็นภาพชัดเจน ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการชวยวางแผนการจัดการของธุรกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

4. แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหเชิงกลยุทธ 

การวิเคราะหเชิงกลยุทธ เปนการพิจารณาสภาพแวดลอมที่สงผลกระทบโดยตรงตอการ

ดําเนินการขององคกร ในการวิเคราะหตองพิจารณาใหครอบคลุมทั้งสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

(External Environment) และ สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) เพื่อเปน

ขอมูลในการพิจารณาโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน และความสามารถในการแขงขัน (ณัฐวัฒน 

นิปกากร. 2543) การวิเคราะหเชิงกลยุทธเริ่มตนจากการศึกษาวิเคราะห ตรวจสอบและประเมิน

สภาพแวดลอมอยางรอบดาน (ณฐวัฒน พระงาม, 2555: 5) ซึ่งจะทําใหสามารถประเมินความสามารถ

ในการแขงขันและนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธในระดับตางๆ ขององคกรได ทั้งน้ี 

เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรมีจํานวนมาก ในการศึกษาครั้งน้ี ขอนําเสนอ

เครื่องมือที่จะนํามาประยุกตใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ SPELT Analysis และ VRIO Frameworks 

ดังน้ี 

4.1 การวิเคราะหปจจัยภายนอก: SPELT Analysis 

การวิเคราะหหรือระดมสมองเพื่อกําหนดปจจัยภายนอกตางๆ เพื่อใหเขาใจสถานการณ

ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจขององคกรสามารถวิเคราะหโดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย 

(อัจฉรา จันทรฉาย, 2553 :3 – 9) การวิเคราะหดวย SPELT Analysis เปนเทคนิคหน่ึงที่นิยมใชใน

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เทคนิค SPELT Analysis มีช่ือเรียกอีกหลายช่ือ ช่ือที่เปนที่รูจัก

หรือคุนเคยคือ PEST Analysis หรือช่ืออื่นๆ เชน PESTLE, PESTEL, PESTLIED, STEEPLE & SLEPT 

เปนตน ข้ึนอยูกับความตองการใชงานและขอมูลที่จะทําการวิเคราะห (เอกกมล เอี่ยมศรี, 2554) การ

ใช SPELT Analysis ในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวยประเด็นที่ตองทําการวิเคราะห ไดแก 

สังคม (Social) นโยบายหรือการเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) กฎหมาย (Legal) และการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technological) ปจจัยเหลาน้ีเปนปจจัยภายนอกที่องคกรไมสามารถ

ควบคุมได แตสามารถนําขอมูลมาประกอบเพื่อนําไปวิเคราะหหาวิธีการในการต้ังรับหรือเสริมสราง

โอกาสใหกับองคกรได (Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, 2002: 11) รายละเอียดการ

วิเคราะหในแตละประเด็นมีดังตอไปน้ี 
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4.1.1 S – Social เปนการวิเคราะหปจจัยทางสังคมไมวาจะเปนสภาวะแวดลอม 

วัฒนธรรม ซึ่งแตละชนชาติมีความแตกตางกันออกไป ซึ่งก็เปนปจจัยหน่ึงทางสังคมเชนเดียวกันใน

เรื่องของ ธรรมเนียม ประเพณี รวมไปถึงประเด็นดานศาสนา เชน การเพิ่มหรือลดของประชากร 

ทัศนคติตอการรักษาสิ่งแวดลอมของคนในชุมชน การจับจายใชสอยของคนในชุมชนเนนสินคานําเขา

หรือสินคาพื้นที่ ขาวสารและการบอกตอ วิถีชีวิตของคนในสังคม พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา อัตรา

การอพยพเขาหรือออกของคนในชุมชน คุณภาพชีวิตการเปนอยู อายุและเพศ การแบงชนช้ันวรรณะ 

และสิทธิเสรีภาพของผูคน 

4.1.2 P – Politic เปนการวิเคราะหปจจัยดานนโยบายและการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลาโดย รัฐบาลอาจมีการออกนโยบายบางอยางที่สงผลกระทบทั้งดานดีและดานเสียตอ

ธุรกิจ ฉะน้ันการวิเคราะหปจจัยดานน้ีจะข้ึนอยูกับสภาวะการเมืองเปนหลัก เชนปจจุบันน้ีการเมืองมี

การผลักดันการปฏิรูป ซึ่งสงผลถึงเสถียรภาพทางการเมืองไมดีนักก็จะสงผลใหกิจการตางๆตองต้ังรับ

กับเหตุการณที่จะเกิดข้ึน ปจจัยตางๆ เชน สถานะความมั่นคงและรูปแบบของทางรัฐบาล ปญหา

คอรัปช่ัน อิสระและเสรีภาพในการทําธุรกิจหลากหลายรูปแบบของแตละทองถ่ิน 

4.1.3 E – Economic เปนการวิเคราะหถึงปจจัยสภาวะแวดลอมของเศรษฐกิจ เปนอีก

ปจจัยที่สําคัญ เชน กิจการที่นําเขาสงออกยอมตองสนใจในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน อันจะ

สงผลใหเกิดกําไรหรือขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงอัตราดอกเบี้ยก็เปนอีกตัวหน่ึงที่มคีวามสาํคัญ

โดยหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม จะแสดงใหเห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ดีข้ึน ในขณะเดียวกันก็สงผลตอภาระ

คาใชจายทางการเงินของบริษัทที่เพิ่มสูงข้ึนเชนเดียวกันกับปจจัยที่สงผลตอเศรษฐกิจ ไดแก ภาวะเงิน

ฝด ภาวะเงินเฟอ และอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนในประเทศ อัตราการวางงานของคนในประเทศ 

อัตราคาแรงข้ันตํ่าและคาแรงของพนักงานโดยเฉลี่ย ระดับชนช้ัน และกําลังซื้อของผูคนในประเทศ 

เพดานราคาของสินคาและบริการที่เราสนใจ ตลาดหุนของประเทศ และวงจรของธุรกิจที่เราสนใจ 

4.1.4 L – Legal เปนการวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ไป ประเด็นน้ี คอนขางมีความใกลเคียงกับประเด็นนโยบายและการเมือง แตจะเนนหนักไปในดาน

กฎหมาย ที่อาจสงผลกระทบตอองคกรหรือการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทาง

กฎหมาย เชน กฎหมายการจางงาน กฎหมายดานสิ่งแวดลอม และกฎหมายการคุมครองผูบริโภค 

กฎระเบียบปฏิบัติและขอหามในการทําธุรกิจ การควบคุมการนําเขาและการสงออก การเรียกเก็บ

อัตราคาธรรมเนียมและภาษี รวมทั้ง กฎหมายในดานตางๆ เชน ดานการละเมิดลิขสิทธ์ิ การขโมย

ขอมูล สวัสดิการพนักงาน 

4.1.5 T – Technology ปจจัยดานน้ีถือวามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอยางมาก ทั้งน้ี 

เทคโนโลยีมีการพัฒนาสงผลตอธุรกิจทุกภาคสวนที่ตองนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมเขาไปใชงาน เพื่อลด

ตนทุน หรือเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับคูแขง ปจจัยตางๆ เชน เทคโนโลยีข้ันพื้นฐานของพื้นที่อัตรา
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปริมาณนักสราง และนักพัฒนา ระดับของเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการสื่อสาร และการเขาถึงเทคโนโลยีใหม 

จากแนวคิดดังกลาว สามารถสรุปไดวา SPELT Analysis คือ เครื่องมือที่เปนประโยชน

ในการวิเคราะหเพื่อทําความเขาใจสภาพแวดลอมภาพรวมของธุรกิจ เพื่อใหทราบประเด็นโอกาสและ

ภัยคุกคามที่คาดวาจะสงผลตอองคการ เพื่อนํามาใชวางแผนใชประโยชนจากโอกาสและพยายามลด

ภัยคุกคามลง โดยมีประเด็นในการวิเคราะห ไดแก ดานสังคม ดานนโยบายและการเมือง ดาน

เศรษฐกิจ ดานกฎหมายและดานเทคโนโลยี เปนตน  

4.2 แนวคิดในการจัดการทรัพยากรขององคกร: VRIO Frameworks 

VRIO framework ของ  Barney (1991: 171–180).เปนเครื่ องมือในการ วิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในขององคกร ซึ่งเปนวิธีการวิเคราะหที่ใชทรัพยากร (Resources) สําคัญในการ

วิเคราะห ไมวาจะเปน สินทรัพย (Asset) ความสามารถ (Competency) กระบวนการ (Process) 

และทักษะหรือความรู (Skill or knowledge) ที่อยูภายใตการควบคุมขององคกร ทรัพยากรตางๆ 

เหลาน้ีหากชวยใหองคกรมีความไดเปรียบหรือความเปนตอในการแขงขัน ก็ถือไดวาเปนจุดแข็ง 

ในทางตรงขาม หากนําทรัพยากรเหลาน้ีไปใชประโยชนไดนอยกวาคูแขง ก็ถือวาเปนจุดออน ซึ่งกรอบ

แนวคิดในการวิเคราะหที่สําคัญคือ VRIO Framework (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2551: 33) ซึ่ง

มีความหมายและแนวทางในการวิเคราะห ดังน้ี 

4.2.1 V: Value คือ ขอไดเปรียบ  

องคประกอบที่สําคัญในการจัดต้ังองคกร คือ ทรัพยากรตางๆ ที่นํามาใชประโยชนใน

องคกร เชน คน (ความรูและทักษะ) สินทรัพย กระบวนการ (เชน กระบวนการทางการตลาด เปนตน) 

เมื่อทําการประเมินในประเด็นขอไดเปรียบขององคกรแลว ตองนํามาพิจารณาวาทรัพยากรดังกลาวมี

ประโยชนกับองคกรมากนอยเพียงใด และสามารถนํามาสราง “ความไดเปรียบในการแขงขัน” ใน

ตลาดหรืออุตสาหกรรมของธุรกิจมากนอยเพียงใด และหากพบวาองคกรมีความไดเปรียบในการ

แขงขัน แสดงวา ทรัพยากรดังกลาว เปน Core competency ขององคกรของเรา หรือเรียกงายๆวา

เปน “จุดแข็ง” ก็ได เชน บุคลากรของเรามีความรูความสามารถหรือทักษะในดานการตลาดอยางมาก 

โดยสามารถสรางกระบวนการทางการตลาดไดอยางชัดเจน และนําไปสูการปฏิบัติที่สรางความ

ไดเปรียบในการแขงขัน และสรางกําไรหรือยอดขายไดสูง 

4.2.2 R: Rareness คือ คูแขงมีหรือไมมี 

ประเด็นน้ีจะมุงประเมิน “เปรียบเทียบกับคูแขงขัน” ในตลาด โดยหลังจากที่ไดทํา

การประเมินขอไดเปรียบขององคกรแลว และพบวาทรัพยากรในองคกรสามารถนํามาใชเปนจุดแข็งใน

การแขงขันแลว ควรประเด็นจุดแข็งดังกลาวไปเปรียบเทียบกับคูแขงขันในธุรกิจ ซึ่งหากเปรียบเทียบ

แลวพบวาคูแขงก็มีจุดแข็งประเด็นดังกลาวเหมือนกัน แสดงวา ทรัพยากรดังกลาว อาจไมใช Value
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หรือจุดแข็งขององคกรอีกตอไป การพิจารณาประเด็นน้ีมีขอดี คือ เปนการตรวจสอบหรือตอบคําถาม

วา ทรัพยากรที่เราคิดวาไดเปรียบน้ัน จริงหรือไม น่ันเอง 

4.2.3 I: Imitability คือ ตนทุนการเลียนแบบ 

ตนทุนการเลียนแบบ เปนประเด็นที่ตอเน่ืองกับ Value กลาวคือ เมื่อประเมินแลววา 

ทรัพยากรดานไหนที่เปนจุดแข็งขององคกร สิ่งที่ตองทําตอไปคือ ประเมินวาคูแขงขันสําคัญของเราน้ัน 

สามารถเลียนแบบไดยากหรืองายเพียงใด ซึ่งจะสัมพันธกับประเด็นที่วา หากคูแขงจะเลียนแบบ 

จะตองใชเงินมากนอยแคไหน เชน ในกรณี Value ของเราคือ ทรัพยากรดานคน การเลียนแบบจะทํา

ไดคอนขางยาก หากคูแขงจะเลียนแบบก็อาจตองลงทุนในการฝกอบรมบุคลากรอยางหนักเพื่อสูกับ

องคกรของเรา เปนตน 

4.2.4 O: Organization คือ การจัดการใชประโยชน 

การจัดการใชประโยชน ถือวาเปนประเด็นที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิง เพราะถึงแม

องคกรจะมีทรัพยากรที่ดีเลิศ มี Value และ การเลียนแบบก็ยาก แตหากองคกรไมรูจักวิธีการใช

ทรัพยากรน้ันใหเกิดประโยชน ก็อาจจะไมตางไปกับการไมมีทรัพยากรน้ันๆ อยูเลยในองคกร ดังน้ัน 

องคกรตองประเมินทรัพยากร ไปพรอมๆกับการมีแผนหรือกระบวนการที่จะใชทรัพยากรน้ันๆใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

จากแนวคิดดังกลาว สามารถสรุปไดวา VRIO framework คือ เครื่องมือในการวิเคราะห

สภาพแวดลอมทางดานทรัพยากรภายในขององคกร ไดแก สินทรัพย ความสามารถ กระบวนการ 

และทักษะหรือความรู เพื่อพิจารณาวาทรัพยากรตางๆ เหลาน้ีหากชวยใหองคกรมีความไดเปรียบใน

การแขงขันหรือไม อยางไร โดยมีแนวทางในการวิเคราะห ไดแก ทรัพยากรเหลาน้ันกอใหเกิดขอ

ไดเปรียบหรือไม คูแขงมีหรือไมมีทรัพยากรเหลาน้ัน คูแขงมีตนทุนการเลียนแบบและการจัดการใช

ประโยชนอยางไร เปนตน 

 

5. ขอมูลเก่ียวกับบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม 

ประวัติความเปนมาของบริษัท 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (Siam Global House Public Company 

Limited) เกิดจากการควบรวมกัน ระหวาง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด และบริษัท สยามโก

ลบอลเฮาส (ขอนแกน) จํากัด โดยดําเนินการควบรวมเสร็จเรียบรอย ตาม หนังสือแสดงการจด

ทะเบียนกอต้ังบริษัทเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 700,000,000 บาท (เจ็ด

รอยลานบาทถวน) เพื่อประกอบธุรกิจจําหนายสินคาวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง เครื่องมือ อุปกรณ ที่ใช

ในงานกอสราง ตอเติม ตกแตง บานและสวน ภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ โดยใชช่ือทางการคา

วา “โกลบอล เฮาส” (Global House) ซึ่งเปนหน่ึงในตัวแทนจําหนายวัสดุอุปกรณกอสรางและ
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ตกแตงบานครบวงจรที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงในประเทศไทย โดยกอต้ังธุรกิจเปนสาขาแรกในจังหวัด

รอยเอ็ด ดําเนินงานโดย นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจาหนาที่บริหาร ดวยแรงบันดาลใจและความ

มุงมั่นที่จะสรางสิ่งใหมๆใหเกิดข้ึนแกวงการคาวัสดุ กอสรางของประเทศไทย ประกอบกับเปนผูมี

ความรูและประสบการณในธุรกิจคาวัสดุกอสรางมาเปนเวลานานกวา 20 ป “โกลบอลเฮาส”จึงได

เกิดข้ึน 

ดวยแนวคิด และปรัชญา “ครบ และหลากหลาย” ซึ่งถือเปนตนตํารับในการบูรณาการ

กิจการจําหนายวัสดุกอสราง ทั่วไปใหกลายเปนกิจการในรูปแบบแวรเฮาสสโตร ที่รวมสินคาในกลุม

สินคาโครงสราง สินคาประเภทเครื่องตกแตงบาน อาคารและสวน และเครื่องมือชาง รวมถึงสินคาอื่น 

ๆ อีกหลากหลายชนิด ดวยจํานวนรายการกวา 90,000 รายการ โดยถูกจัดวางอยางเปนระเบียบ 

ภายในอาคารขนาดใหญ โดยมีขนาดพื้นที่ต้ังแต 18,000 – 32,000 ตารางเมตร ทั้งน้ีเพื่ออํานวยความ

สะดวกใหลูกคาสามารถเลือกชมและสัมผัสสินคาไดอยางใกลชิดดวยตัวเอง  

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ต้ังอยู

เลขที่ 222 หมู 8 ตําบลลําพยา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 มีลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ คือ การจัดจําหนายวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง เครื่องมือ อุปกรณ ที่ใชในงานกอสราง ตอเติม 

ตกแตง บานและสวน 

 โดยมีที่ต้ังสํานักงานใหญ เลขที่ 232 หมูที่ 19 ตําบลรอบเมือง อําเภอเมือง จังหวัด

รอยเอ็ด 45000 ทั้งน้ี บริษัทไดเปดสาขา “โกลบอล เฮาส” เปนแหงแรกที่จังหวัดรอยเอ็ด และได

ขยายสาขาในจังหวัดตาง ๆ อยางตอเน่ือง โดยปจจุบันมีสาขาที่เปดใหบริการรวม 38 สาขา สาขาที่ จ.

นครปฐมนับเปนสาขาที่7 

วิสัยทัศน เปนชองทางจัดจําหนายสินคาวัสดุกอสรางและสินคาตกแตงบานที่ดีทีสุดใน

ภูมิภาคอาเซียน (A Better Choice for A Better Home)  

พันธกิจ บริษัทจะมุงสรางคุณคาของสินคาและบริการใหเหมาะสมกับความตองการของ

ลูกคาในแตละพื้นที ่ควบคูไปกับการบริหาร ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินธุรกิจใหอยูในระดับที่

เหมาะสมเพื่อใหบริษัทสามารถสงมอบความคุมคาของสินคาและบริการใหแก ลูกคาไดสูงที่สุด 

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนในการเปนชองทางจัดจําหนายสินคาวัสดุกอสรางและสินคาตกแตง

บานที่ดีที่สุดในอาเซียน นอกจากการ บริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและมุงเนนกระบวนการ

ทํางานที่เปนเลิศแลว บริษัทยังจะมุงพัฒนาชองทางจัดจําหนายสินคา การ สรางความสัมพันธกับ

ลูกคา การทํางานรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ควบคูไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การพัฒนา บุคคลากรเพื่อรองรับการเติบโตและสรางมูลคาเพิ่มที่เหมาะสมใหแกผูมีสวนไดเสียและ

สังคมโดยรวม 
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วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของบริษัท 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่จดทะเบียนกอต้ังข้ึนโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจจําหนาย สินคาวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง เครื่องมือ อุปกรณ ที่ใชใน

งานกอสราง ตอเติม ตกแตง บานและสวน ภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ โดยใชช่ือทางการคาวา 

“โกลบอล เฮาส” (Global House) โดยสิ้นป 2558 มีจํานวนสาขาใหบริการรวมทั้งสิ้น 38 สาขา 

ครอบคลุม 3 ภูมิภาค คือ ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยสาขาแตละแหงต้ังอยูในทําเลที่เหมาะสม

และสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการของลูกคาทุกกลุม 

นอกจากน้ีเพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทที่ต้ังใจจะเปนชองทางจัดจําหนายสินคาวัสดุ

กอสรางและสินคาตกแตงบานที่ดี ทีสุดในภูมิภาคอาเซียน บริษัทยังอยูในระหวางขยายสาขาให

ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายสินคาในชองทางใหม

เพื่อรองรับวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา นอกจากน้ีบริษัทยังอยูระหวาง

การศึกษาโอกาสในการขยายชองทางจัดจําหนายของบริษัทไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนควบคู

ไปดวย 

โดยบริษัทมีความตระหนักดีวา การเติบโตทางธุรกิจอยางตอเน่ืองน้ัน โดยเฉพาะในชวงน้ี

น้ัน จะตองมาจากการเติบโตจาก ผลงานการดําเนินธุรกิจ และการเติบโตจากการขยายสาขา ดังน้ัน 

บริษัทจึงมุงเนนการตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก โดย จะเนนการพิจารณาเพื่อทบทวน

ถึงสินคา และกระบวนการใหบริการที่มีตอกลุมลูกคา ทั้งประเภทและสวนผสมของสินคา ความ

หลากหลาย การจัดหาสินคา การกําหนดราคาอยางสมเหตุสมผล มีความยุติธรรม การจัดเก็บสินคาที่

มีประสิทธิภาพและประหยัดตนทุน ตลอดจนการนําเสนอสินคาในแตละสาขา โดยคํานึงถึงความ

ตองการของตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคในแตละสาขาเปนสําคัญ นอกจากน้ีบริษัทมีเปาหมาย

การขยายสาขา เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาไดอยางทั่วถึง โดยการขยาย

สาขา ใหครอบคลุมไปยังจังหวัดตาง ๆ ในทุกภูมิภาคอยางตอเน่ือง ซึ่งปจจุบันมีสาขาที่เปดใหบริการ

แลวรวม 38 สาขา 

ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ 

ผลิตภัณฑท่ีจําหนาย 

บริษัทดําเนินธุรกิจจําหนายสินคาวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง เครื่องมือ อุปกรณที่ใชในงาน

กอสราง ตอเติม ตกแตงบานและสวน ภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ โดยใชช่ือทางการคาวา “โก

ลบอล เฮาส” (Global House) โดยปจจุบันบริษัทมีสินคาครอบคลุมประเภทของงานกอสราง ตอเติม 

ตกแตง อาคารทุกประเภท เปนจํานวนรายการรวมกวา 88,000 รายการ ครอบคลุมทุกระดับราคา 

โดยสินคาที่วางจําหนายในแตละประเภทน้ัน ลวนไดรับการคัดเลือกมาแลววามีคุณภาพมาตรฐาน ทั้ง

ยังอยูในความตองการและความนิยมของตลาดทั้ง ในปจจุบันและอนาคต โดยมีพื้นที่การขายเฉลี่ยของ
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แตละสาขาต้ังแต 18,000 – 32,000 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถที่เตรียมไวรองรับเปนจํานวนกวา 

200 คัน ทั้งน้ีสามารถแบงสินคาที่จําหนายออกเปน 2 ประเภทหลัก ไดดังน้ี 

1. “โกลบอล เฮาส” เปนศูนยจําหนายสินคาวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง เครื่องมือ อุปกรณ 

ที่ใชในงานกอสรางตอเติม ตกแตง บานและสวน แบบครบวงจร ในรูปแบบ One Stop Shopping 

Home Center โดยกลุมลูกคาเปาหมายที่สําคัญคือ กลุมลูกคาที่เปนเจาของบาน กลุมผูประกอบ

อาชีพอิสระ ชาง ผูรับเหมาขนาดเล็กและขนาดกลาง รานคาวัสดุกอสรางขนาดเล็ก และโครงการ

กอสรางอาคารและที่พักอาศัย ซึ่งสินคาที่จัดจําหนายจะอยูภายใตอาคารหลังเดียวในลักษณะแวรเฮาส

สโตร ที่จัดเก็บสินคาพรอมสงมอบใหกับลูกคาไดทันที 

2. “โกลบอล เฮาส” เปนศูนยจําหนายสินคา โดยสามารถแบงสินคาที่จําหนายออกเปน 

2 ประเภทหลัก คือ 

 

ตารางที่ 1 ประเภทสินคาและรายการสินคาที่จัดจําหนายของบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 

  

ประเภทของสินคา ตัวอยางรายการสินคา จํานวนรายการ 

1. กลุมวัสดุกอสราง สําหรับงานดานโครงสราง  

- กลุมปูนซเีมนตและ

โครงสราง 

ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนกอฉาบ 103 

- กลุมเหล็ก ตะป ูและลวด เหล็กเสนกลม เหลก็ขอออย เหลก็ตัวซ ีเหล็ก

ฉาก 

840 

- กลุมหลังคาและอุปกรณ

ติดต้ัง 

กระเบื้องมุงหลงัคาตราเพชร กระเบือ้ง

คอนกรีต แผนยิปซัม 

3,160 

- กลุมถังนํ้า ทอนํ้าระบบ

นํ้าและจัด สวน 

ถังนํ้าพลาสติก และถังสแตนเลส ทอนํ้า 

รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการตกแตง

และจัดสวน 

8,966 

2. กลุมวัสดุตกแตง สําหรับงานตกแตงอาคาร 

- กลุมประตู หนาตาง ไมและ

อุปกรณ 

ประตูไม ประตูพีวีซ ีหนาตาง วงกบ ไมค้ิว 

ไมบัว ราวบันได ลูกกรงไม ไมแปรรูป ไมฝา 

5,319 

- กลุมเครื่องมือชาง เครื่องมือชางปูน ชางไม ชางเหล็ก ชางสี 18,201 

- กลุมไฟฟาและอุปกรณ สวิทช ปลั๊ก สายไฟฟา หลอดไฟฟา ดวง

โคมไฟฟา เครื่องใชัไฟฟาในบาน 

เครื่องครัวไฟฟา อุปกรณเครื่องครัวไฟฟา 

19,034 
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ตารางที่ 1 ประเภทสินคาและรายการสินคาที่จัดจําหนายของบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 

(มหาชน) (ตอ) 

  

ประเภทของสินคา ตัวอยางรายการสินคา จํานวนรายการ 

2. กลุมวัสดุตกแตง สําหรับงานตกแตงอาคาร 

- กลุมสุขภัณฑ หองนํ้าและ

หองครัว 

สุขภัณฑ กอกนํ้า อางอาบนํ้า 12,889 

- กลุมกระเบื้องเซรามิควัสดุ

ตกแตงพื้น และผนัง 

กระเบื้องปูพื้น บุผนัง กระเบื้องแกรนิต 11,131 

- กลุมสีและเคมีภัณฑ สีทาบาน สีรองพื้น สีนํ้ามัน สียอมไม 6,786 

- กลุมอุปกรณเฟอรนิเจอร มือจบัและปุมเฟอรนิเจอร,บานพบั,ตัวตอ ปุม

รับช้ัน,อุปกรณ ล็อคเเละตัวยึด,อุปกรณ

ภายในหองครัว,รางลิ้นชัก 

4,542 

- กลุมเฟอรนิเจอรและ

เครือ่งใชภายในบาน 

อุปกรณสํานักงาน 

ตู เตียง เกาอี้ ที่นอน 3,123 

รวมรายการสินคาท้ังสิ้น 94,094 

ที่มา: บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน), รายงานประจําป พ.ศ. 2557, เขาถึงเมื่อ 22 

มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.globalhouse.co.th/investor_annual report.php 

 

จากจํานวนรายการสินคาที่มีใหเลือกอยางหลากหลายรวมกวา 90,000 รายการน้ัน 

เปนไปตามแนวคิดและหลักปรัชญาเริ่มตนของการกอต้ัง ที่เนนความ “ครบ และหลากหลาย” โดย

เนนแนวคิดเพื่อการบูรณาการจากกิจการจําหนายวัสดุกอสรางที่สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไป ให

กลายเปนกิจการในรูปแบบแวรเฮาสสโตรขนาดใหญ ทั้งน้ีสามารถแบงพื้นที่บริการออกไดเปน 2 สวน

คือ 

สวนท่ี 1 สวน Shopping Area คือ พื้นที่สวนใหญที่ลูกคาสามารถเดินเลือกชม และ

เลือกซื้อสินคาไดอยางใกลชิด ตามความพึงพอใจ ซึ่งภายในบริเวณ Shopping Area ทุก ๆ จุด จะมี

พนักงานที่พรอมใหบริการ ยืนประจําตามจุดตาง ๆ ซึ่งพรอมใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําแก

ลูกคาในทันทีที่ตองการ 

สวนท่ี 2 สวน Drive Through คือ สวนที่วางจําหนายประเภทสินคาในกลุมโครงสราง 

ซึ่งในบริเวณพื้นที่สวนน้ี จะมีรถโฟลคลิฟท และ โอเวอรเฮด เครน พรอมใหบริการและอํานวยความ
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สะดวกแกลูกคา และจะเปนพื้นที่ที่ลูกคาสามารถนํารถเขามาจอด เพื่อจะ ไดเขามาเลือกซื้อสินคาได

ในบริเวณดานหลังของศูนยจําหนาย ซึ่งจะจัดพื้นที่ใหสามารถจายเงิน ออกบิล และรับสินคาไดภายใน 

10 นาท ีพรอมบรรทุกสินคาที่ซื้อกลับบานไดทันท ี

1. การใหบริการ  

โกลบอลเฮาส ยึดมั่นปรัชญาการจําหนายสินคาและการใหบริการ ภายใตนโยบาย

คุณภาพ 5 ประการที่สําคัญ ดังน้ี 

FAST คือ การอํานวยความสะดวกใหเกิดความรวดเร็วในการใหบริการ 

RIGHT คือ การจําหนายสินคาที่มีคุณภาพและการใหบริการอยางถูกตอง เช่ือถือได 

CHEAP คือ การจําหนายสินคาในราคายุติธรรมและยอมเยา 

EASY คือ การบริการอยางเปนกันเอง พนักงานมีขีดความสามารถใหคําปรึกษาแกลูกคา

ไดเปนอยางดี 

POLITE คือ การบริการลูกคาดวยความสุภาพ มีมารยาท ใหเกียรติลูกคา มีความเปนมือ

อาชีพ 

บริการสินคาสั่งพิเศษ บริษัทใหบริการสินคาสั่งพิเศษ ในกรณีที่ลูกคาตองการสินคาที่

ทางรานไมไดเก็บสินคาไวจําหนายตามปกติ  

บริการรับเปลี่ยนและรับคืนสินคา บริษัทจะรับเปลี่ยนและรับคืนสินคา ในกรณีที่ลูกคา

ไมพึงพอใจในสินคาหรือสินคาเกิดขอบกพรองจากการผลิตหรือการใชงาน ตามปกติ โดยมีเงื่อนไขการ

รับคืนสินคาภายในระยะเวลา 30 วัน เพียงแตลูกคานําใบเสร็จรับเงินและสินคาในสภาพที่สมบูรณมา

แสดง เทาน้ัน ทางบริษัทจะพิจารณาและจายเปนเงินสดทันที  

2. การจัดหาผลิตภัณฑ  

2.1 ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ  

ในการจัดหาผลิตภัณฑของบริษัทน้ัน หนาที่ในการสั่งซื้อสินคาทุกรายการจะถูก

ควบคุมและดําเนินการโดยสํานักงานจัดซื้อ ฝายบริหารสินคาซึ่งต้ังอยูภายในสํานักงานใหญจังหวัด

รอยเอ็ด ปจจุบันบริษัทมีการจัดหาผลิตภัณฑใหม มาวางจําหนายอยางสม่ําเสมอ โดยมีวิธีการจัดหา

ผลิตภัณฑดังน้ี  

2.1.1 ผูผลิตเปนผูมาเสนอจําหนายสินคาใหกับบริษัท 

2.1.2 ฝายบริหารสินคาและจัดซื้อเปนผูติดตอไปยังผูผลิตทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ โดยไดตรวจสอบสินคาและนัดเย่ียมชม สินคาและโรงงานของผูผลิตกอนตัดสินใจเลือก

สินคามาจําหนาย 

2.1.3 ฝายบริหารสินคาและจัดซื้อทําการศึกษาความตองการของตลาดและ

ลูกคา เพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการจัดหา ผลิตภัณฑตอบสนองความตองการของลูกคา 
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 2.2 แหลงท่ีมาของผลิตภัณฑ 

บริษัทเปนผูจัดจําหนายสินคาจากผูผลิต ตัวแทนจําหนาย วัสดุกอสราง เครื่องมือ 

อุปกรณตกแตงบานครบวงจร โดยสินคา ภายในราน มีการสั่งซื้อแบงเปน 2 สวน คือการจัดซื้อ

ผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 85 และการจัดซื้อผลิตภัณฑจากตางประเทศ ประมาณรอยละ 

15 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.2.1 ผูผลิตภายในประเทศโดยแบงตามสายผลิตภัณฑแยกตามกลุมสินคา

ปจจุบันบริษัทฯมีผูแทนจําหนายที่เปนพันธมิตร ทางการคารวมกันกวา 700 ราย ซึ่งตลอดเวลาที่ผาน

มาไดใหการสนับสนุน และดําเนินงานรวมกันดวยดีเสมอมา ทั้งดาน การโฆษณา ประชาสัมพันธ 

กิจกรรมสงเสริมการขาย เรื่อยไปจนถึงการรวมสนับสนุนการเปดสาขาใหม 

2.2.2 ผลิตในตางประเทศ คือ กลุมผูผลิตในประเทศจีน เวียดนาม และมาเลเซีย 

รวมกันกวา 200 ราย โดยสินคาที่ นําเขามา จําหนาย ไดแก กระเบื้องแกรนิต อิฐแกว สุขภัณฑ 

อุปกรณหองนํ้าอางสปา ฉากกั้นอาบนํ้าไมอัด ประตู หนาตางสําเร็จรูป เครื่องมือชาง ลูกบิด บานพับ 

โคมไฟ อุปกรณทําความสะอาด เครื่องใชไฟฟา และ เฟอรนิเจอรสํานักงาน เปนตน 

2.3 HOUSE BRAND 

ปจจุบันบริษัทมีสินคา HOUSE BRAND ทั้งสิ้น 50 แบรนด และมีสินคารวมกัน

มากกวา 10,000 รายการ โดย บริษัท ไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของบริษัท เพื่อเปนการสราง

ความมั่นใจใหกับลูกคา วาเปนสินคาที่มีคุณภาพ ระดับดี และมีราคาตํ่ากวาสินคาระดับเดียวกันที่

จําหนายในทองตลาด นอกจากน้ีในสินคาบางรายการยังมีการรับประกันคุณภาพสินคาในเครื่องหมาย

การคา ของบริษัทที่ยาวนานกวามาตรฐานในทองตลาด ซึ่งทั้งน้ีเปนผลจากประสิทธิภาพในการจัดหา

ผูผลิตที่สามารถผลิตสินคาไดคุณภาพดี ใน ราคาตนทุนที่สรางความไดเปรียบใหกับบริษัท  

 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ชัยสิทธ์ิ จิญกาญจน (2556) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยดานสินคาในรูปแบบบูรณาการ 

ความเขาใจถึงพฤติกรรมของผูบริโภคและการ สื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาวัสดุกอสรางในรานคาปลีกวัสดุกอสรางสมัยใหม (Modern Trade) ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานสินคาในรูปแบบบูรณา

การ ความเขาใจ ถึงพฤติกรรมของผูบริโภคและการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคา วัสดุกอสรางในรานคาปลีกวัสดุกอสรางสมัยใหม (Modern Trade) ผลการศึกษา

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26-30 ป มี การศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 30,000 บาท สวนใหญ

จะเนนในดานของคุณภาพของสินคา และมักจะใชจายสินคาวัสดุกอสรางเฉลี่ย นอยกวา 1 ครั้งตอ
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สัปดาห ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยทางการตลาด ความถ่ีในการใช บริการ และราคา

สินคาและบริการที่แตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาวัสดุกอสรางใน รานคาปลีกวัสดุ

กอสรางสมัยใหม (Modern Trade) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล นอกจากน้ี

ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยใชสื่อและการจัดกิจกรรม สงผลตอการตัดสนิใจซือ้

สินคาวัสดุกอสรางในรานคาปลีกวัสดุกอสรางสมัยใหม (Modern Trade) ของ ผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา ไดแก ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยการจัด

กิจกรรม ปจจัยสินคาในรูปแบบบูรณาการ ดานคุณคาของสินคา และดานรูปลักษณ ของสินคา 

ตามลําดับ ในขณะที่ปจจัยสินคาในรูปแบบบูรณาการ ดานฟงกช่ันของสินคา ดานคุณภาพ ของสินคา 

ดานเทคโนโลยีของสินคา และดานการใหบริการของสินคา ปจจัยความเขาใจถึงพฤติกรรม ผูบริโภค 

ดานความเขาใจผูบริโภคอยางถองแท ดานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค และดานวิถีทางของ

ผูบริโภค และปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยใชสื่อ ไมสงผลตอการ ตัดสินใจซื้อ

สินคาวัสดุกอสรางในรานคาปลีกวัสดุกอสรางสมัยใหม (Modern Trade) ของผูบริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร 

กฤตวรรณ พริ้งสกุล (2557) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยเกื้อหนุนกลยุทธการสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันธุรกิจการสรางขายสายเคเบิลใตดิน ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อ

ศึกษาองคประกอบที่กอใหเกิดปจจัยเกื้อหนุนกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันธุรกจิสราง

ขายสายเคเบิลใตดิน 2) เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาตัวช้ีขีดความสามารถปจจัยเกื้อหนุนกลยุทธ

การสรางไดเปรียบในการแขงขันธุรกิจสรางขายสายเคเบิลใตดิน การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสม 

โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหตัวแบบเสนทาง จากพนักงานธุรกิจสรางขายสายเคเบิลใต

ดิน จํานวน 22 บริษัท จํานวน 442 ตัวอยางประกอบกับการสัมภาษณเจาะลึก ผูบริหารระดับสูง 

จํานวน 8 ราย เครื่องมือในการวิจัย คือแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา

จากผูทรงคุณวุฒิ ดวยวิธีคํานวณหา IOC และทดสอบความนาเช่ือถือดวยการหาคาสหสัมพันธดวยวิธี

ของครอนบัช ผลการวิเคราะหพบวา กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันธุรกิจสรางขายสาย

เคเบิลใตดินพบวาเกิดจากคุณภาพทางการจัดการ ( =0.93) และคุณภาพขององคการ ( =0.59) 

ตามลําดับ ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี พบวากลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันธุรกิจ

สรางขายสายเคเบิลใตดิน ตองเกิดจากการผสมผสานองคประกอบดานผูนําตนทุนเพื่อใหองคการ

สามารถดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีองคประกอบดานการสรางความแตกตาง โดยคิด

หาวิธีการอยูตลอดเพื่อตอบสนองตอเหตุการณที่ เปนปจจุบัน “กาวกอน ยอมถึงกอน” และ

องคประกอบดานการมุงเนนเฉพาะกลุม โดยหากลุมเปาหมายที่ชัดเจนไมเสียเวลา ตรงเปาหมายและ

ในการดําเนินธุรกิจตองมีการพัฒนาธุรกิจไปเปนลําดับข้ันตอน 
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กัลยาลัชญ เลิศสกลพันธ (2558) กลยุทธการสรางความไดเปรียบจากการแขงขันทาง

การตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบัตรเครดิตประเภทสะสมไมลของธนาคารพาณิชยของกลุมคนวัย

ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเขาถึงความตองการของลูกคาบัตร

เครดิตประเภทสะสมไมลเพื่อการปรับปรุง พัฒนาเงื่อนไขตาง ๆ กําหนดเปาหมาย กลยุทธ และอื่น ๆ 

อันสงผลตอความพึงพอใจเลือกถือบัตรคงสถานะ และหรือเพิ่มการใชจายอันจะเปนผลดีทั้งฝาย

ธนาคารพาณิชยผูออกบัตรเครดิตและผูใชบริการทั้งสองฝาย กลุมตัวอยางจํานวน 400 คนโดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือใน การศึกษา โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหครั้งน้ี คือสถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบดวยคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติเชิงอนุมานใชสถิติ 

Independent Samples t-test, One-Way Anova และPearson Product Moment Correlation 

เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางเปนหญิงมากกวาชายชวงอายุที่ 31-40 

ปสถานภาพโสด,สมาชิกในครอบครัวมากกวา 3 คน,การศึกษาระดับปริญญาตรีเปนพนักงาน

บริษัทเอกชนมีรายไดในชวง 60,001-75,000 และปจจัยดานสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจคือดานราคา และการสงเสริมการตลาดปจจัยดานกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันที่มีผลตอการตัดสินใจคือ ดานการสรางความแตกตาง และปจจัยที่ เลือกใชเพราะสิทธิ

ประโยชนที่ไดรับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยดานประชากรศาสตรมิไดสงผลตอการเลอืกใช

บัตรเครดิตประเภทสะสมไมลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตปจจัยดานสวนประสม

การตลาดดานราคาและดานการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับการเลือกใชบัตรเครดิตประเภท

สะสมไมลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เหมือนกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันดานการสรางความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อรรนพ เรืองกัลปวงศ และคณะ (2555) ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอ

ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจผลิตภัณฑอาหารแปรรูปผักและผลไมในกลุมภาคกลางตอนลาง 

การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการแขงขันของธุรกิจผลิตภัณฑอาหารแปรรูปผัก

และผลไม 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันของธุรกิจผลิตภัณฑอาหารแปรรูปผักและ

ผลไมจําแนกตามขอมูลทั่วไป และปจจัยดานสภาพแวดลอม และ 3) เพื่อศึกษาปจจัยดาน

สภาพแวดลอมที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันของธุรกิจผลิตภัณฑอาหารแปรรูปผักและผลไม 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารแปรรูปผักและผลไมที่มีเงินทุนไมเกิน 

50 ลานบาทในกลุมภาคกลางตอนลาง 1 และ 2 จํานวน 236 ราย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

t-test, One-way ANOVA ทดสอบความแตกตางรายคูโดยใช Scheffé’s test และการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ

ในธุรกิจผลิตภัณฑอาหารแปรรูปผักและผลไมในกลุมภาคกลางตอนลางที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมี
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เงินทุนนอยกวา 1,000,000 บาท ระยะเวลาการดําเนินงานอยูระหวาง 8 - 14 ป และจํานวนแรงงาน

อยูระหวาง 5 - 10 คนผูประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑอาหารแปรรูปผักและผลไมที่เปนกลุมตัวอยาง

มีปจจัยดานสภาพแวดลอมในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับ

มากทุกประเด็น อันดับแรก คือ ดานปจจัยการผลิต รองลงมา คือ ดานอุตสาหกรรมสนับสนุน และ

ดานอุปสงค ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจผลิตภัณฑอาหารแปรรูปผักและผลไมในภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกประเด็น อันดับแรก คือ ดานกล

ยุทธทางการตลาด รองลงมา คือ ดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ผูประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑอาหารแปรรูปผักและผลไมที่เปนกลุมตัวอยางที่มีขอมูล

ทั่วไปดานระยะเวลาการดําเนินงานตางกัน มีความสามารถในการแขงขันของธุรกิจผลิตภัณฑอาหาร

แปรรูปผักและผลไมไมแตกตางกัน สวนเงินทุนและจํานวนแรงงานแตกตางกันมีความสามารถในการ

แขงขันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอความสามารถ

ในการแขงขันของธุรกิจผลิตภัณฑอาหารแปรรูปผักและผลไม ไดแก ดานอุปสงคเงินทุน ดานบริบท

ทางการแขงขัน และกลยุทธทางธุรกิจ มีสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจรอยละ 32.4 

นวพร สังวร (2557) กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในการสงออก

ยางพาราไทยสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1)สํารวจปจจัยคุณลักษณะ

ของผูประกอบธุรกิจสงออกยางพารา ปจจัยดานการจัดองคกร กลยุทธการตลาดของธุรกิจสงออก

ยางพารา และความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจสงออกยางพาราไทย (2)วิเคราะหองคประกอบตัว

แปรคุณลักษณะผูประกอบธุรกิจสงออกยางพารา ปจจัยการจัดองคกรกลยุทธการตลาดของธุรกิจ

สงออกยางพาราความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจสงออกยางพาราไทย(3)วิเคราะหอิทธิพลปจจัย

คุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจสงออกยางพารา ปจจัยดานการจัดองคกร กลยุทธการตลาดของธุรกจิ

สงออกยางพารา ตอความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจสงออกยางพาราไทย (4) คนหากลยุทธการ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขันในการสงออกยางพาราไทยสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 

460 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติอางอิงวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง ผลการวิจัย (1) คุณลักษณะของผู

ประกอบธุรกิจสงออกยางพาราที่ประสบความสําเร็จสวนมากข้ึนอยูกับบุคลิกภาพ ปจจัยดานการจัด

องคกรสวนมากข้ึนอยูกับ วิธีปฏิบัติบัติ กลยุทธการตลาดของธุรกิจสงออกยางพาราสวนมากข้ึนอยูกับ

การสงเสริมการตลาด และปจจัยดานความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจสงออกยางพาราไทยสวนมาก

ข้ึนอยูกับเทคโนโลยี (2) องคประกอบของปจจัยคุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจสงออกยางพาราดาน

บุคลิกภาพมีคานํ้าหนักมากที่สุดปจจัยดานการจัดองคกร วิธีปฏิบัติ มีคานํ้าหนักมากที่สุด กลยุทธ

การตลาดของธุรกิจสงออกยางพารา การสงเสริมการตลาดมีคานํ้าหนักมากที่สุด ปจจัยความไดเปรียบ

ในการดําเนินธุรกิจสงออกยางพาราไทยเทคโนโลยีมีคานํ้าหนักมากที่สุด (3) อิทธิพลเชิงสาเหตุทางตรง
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และทางออมตอความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจสงออกยางพาราไทยพบวา ปจจัยดานคุณลักษณะ

ของผูประกอบธุรกิจสงออกยางพารา (ทางตรง= 0.354 ทางออม=0.084 รวม=0.428)ปจจัยดานการ

จัดองคกร (ทางตรง= 0.502 ทางออม=0.146รวม=0.648)กลยุทธการตลาดของธุรกิจสงออก

ยางพารา (ทางตรง=0.315) (4) โมเดลสมการโครงสรางมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษผาน

เกณฑดีมาก โดยมีคา χ2= 59.15, df = 44, p-value=0.063, χ2/df=1.34, RMSEA=0.027 

ธวัชชัย ฤทธิสอน และ อภิชาติ วิบูลยกุล (2555) ทําการวิเคราะหปจจัยภายในและ

ภายนอก เพื่อสรางแผนกลยุทธ การดําเนินงานของบริษัท ศิริโรจนยูโรคาร จํากัด จังหวัดอุดรธานี โดย

ใชแบบสัมภาษณในการรวบรวมขอมูลภายในองคการ ภายนอกองคการ และแบบสอบถามถามผูเขา

มาใชบริการในศูนยบริการมาวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก (SWOT analysis) กําหนดแมทท

ริกซภายนอก กําหนดแมททริกซภายใน ภายนอก กําหนดแมททริกซทาวซ แลวนํามากําหนดกลยุทธ

ระดับบริษัท ระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่ที่เหมาะสม จากการวิเคราะหปจจัยภายในไดผล

คะแนนถวงน้ําหนักรวม 3.45 คะแนน การวิเคราะหปจจัยภายนอกไดผลคะแนนถวงน้ําหนักรวม 2.70 

คะแนน มากําหนดแมททริกซภายในภายนอกไดสัดสวนที่ 1 การเจริญเติบโตและสราง จับคูจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส อุปสรรค ที่มีความสําคัญตอการดําเนินกิจการตางๆลงในแมททริกซทาวซ ไดแก SO 

คือ มีการรับประกันรถยนตนานถึง 5 ปหรือ 150000 กม. WO คือ โรงงานที่ผลิตรถยนตไมไดต้ังใน

ประเทศไทยและอะไหลรถยนตหายากเมื่อเทียบกับรถยนตยีหออื่น เชน TOYOTA, HONDA เปนตน 

ST คือ เปนรถที่ใชงานไดหลายรูปแบบและรัฐบาลลดภาษีรถยนตคันแรก WT คือ ลูกคาทั่วไปยังไม

รูจักบริษัทผูผลิตรถยีหอ KIA ดังน้ัน จึงนํามากําหนดกลยุทธระดับบริษัทที่เหมาะสม คือ กลยุทธการ

เติบโตและสราง กลยุทธระดับธุรกิจที่เหมาะสม คือ กลยุทธการจัดการองคกรและการบริหารโดยผูนํา

บริษัทที่มีประสบการณในการบริหารงานจึงจะทําให บริษัท ศิริโรจนยูโรคาร จํากัด ประสบ

ความสําเร็จในการทําธุรกิจ 

สุภาวินี ทัศนสุวรรณและวินัย พุทธกูล (2556) การวิเคราะหความไดเปรียบเชิงแขงขันใน

ผลิตภัณฑปลานิลแชแข็ง ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความไดเปรียบเชิงแขงขัน

ในผลิตภัณฑปลานิลแชแข็งของประเทศไทย และเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนาม(ประเทศคูแขงขัน) 

โดยใชแนวคิดทฤษฎีความไดเปรียบเชิงแขงขันของ Michael E. Porter และการวิเคราะห SWOT 

รวมทั้งศึกษาระบบธุรกิจปลานิลของประเทศไทยประกอบดวย งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มี

การเก็บรวมรวบขอมูลทุติยภูมิจากบทความ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลการวิจัยพบวา ประเทศ

ไทยมีความไดเปรียบเชิงแขงขันในผลิตภัณฑดังกลาว ทั้งน้ีเพราะมีปจจัยที่สงเสริมใหเกิดความ

ไดเปรียบเชิงแขงขัน ไดแก ความอุดมสมบูรณของสัตวนํ้า การไดรับสิทธิพิเศษดานภาษีจากประเทศคู

คา และนโยบายที่ดีในการสงเสริมอุตสาหกรรมสัตวนํ้าแชแข็งดังกลาวทั้งทางตรงและทางออม และ

มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารไดรับการยอมรับจากประเทศคูคา สวนปจจัยที่ทําใหเกิดความ
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เสียเปรียบในการแขงขัน คือ อุปสงคภายในประเทศอยูในระดับตํ่า แตเมื่อศึกษากับประเทศคูแขงขัน 

ประเทศเวียดนาม พบวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบในปจจัยอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเน่ือง

อยูในระดับที่สูงกวาประเทศเวียดนาม และไดรับผลกระทบจากมาตรการตางๆ จากประเทศคูคานอย

กวาประเทศเวียดนาม สวนการศึกษาระบบธุรกิจปลานิลในประเทศไทยน้ัน พบวาระบบยอยปจจัย

การผลิตมีปญหาในเรื่องของตนทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะคาอาหาร ระบบยอยการผลิต ปลาที่เลี้ยงใน

บอดิน ยังมีปญหาในเรื่องของกลิ่นโคลน ระบบยอยการรวบรวมและการจัดหา เกษตรกรจะขายปลา

ใหกับพอคาคนกลาง พอคาคนกลางจะเปนผูกําหนดราคาและปริมาณการซื้อ 

สุนทรารักษ สุทธิจันทร และเมธา สุธีรโรจน (2555) ปจจัยที่มีผลกระทบตอความได

เปรียงทางการแขงขันของอุตสาหกรรมสงออกอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย การวิจัยเชิง

สํารวจครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความไดเปรียบทางการแขงขันของ

อุตสาหกรรมสงออกอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารธุรกิจ

สงออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย คัดเลือกโดยวิธีสุมตัวอยางแบบเปนไปตามโอกาสสถิติ จํานวน 

149 ราย คิดเปนรอยละ 53.79 เครื่องมือที่ใชเปนสอบถามเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ 

ประกอบดวย ปจจัยที่มีผลกระทบตอความไดเปรียบทางการแขงขัน คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.86 และ

ความไดเปรียบทางการแขงขัน คาความเช่ือมั่น เทากับ 0.88 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 

คาความถ่ี คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริหาร

เห็นวาปจจัยที่มีผลกระทบของอุตสาหกรรมสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง 2) ผูบริหารเห็นวาความไดเปรียบทางการแขงขันอุตสาหกรรมสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 3) ปจจัยที่มีอํานาจพยากรณความไดเปรียบทางการแขงขัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ดานความสามารถของบุคลากร ดานความสามารถทางการตลาด 

และดานความเขมขนของการวิจัยและพัฒนา สวนปจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ดาน

ความสามารถในการจัดการ โดยมีอํานาจในการพยากรณรอยละ 62.0 

กาญชนก บัวทอง (2557) ทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธการจัดการบริหารรานคาวัสดุ

กอสรางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูกลยุทธ ในการ

จัดการบริหารรานวัสดุกอสรางในเขตอําเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก และเพื่อทราบถึงการรับรูสําหรับ

การใชกลยุทธในการบริหารจัดการของรานวัสดุกอสรางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประชากร

และกลุมตัวอยาง ไดแก รานคาวัสดุกอสรางที่จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก และลูกคาที่เขามาใชบริการกับรานคาวัสดุกอสราง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปน

แบบสัมภาษณเกี่ยวกับกลยุทธการจัดการบริหารรานคาวัสดุกอสรางในเขตอําเภอเมือง จังหวัด 

พิษณุโลก ผล จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางรานคาวัสดุกอสรางทั้ง 4 กลุมตัวอยางจะใชกลยุทธใน

การดําเนินกิจการที่คลาย ๆ กัน เน่ืองมาจากการแขงที่สูงของธุรกิจประเภทน้ี และเพื่อชวยดึงดูด
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ลูกคาใหเขามาใชบริการกิจการของกลุมตัวอยางแตละกลุมซึ่งกลยุทธที่กลุมตัวอยางใชจะให 

ความสําคัญเรื่องของการบริการลูกคา เชน การใหคําปรึกษาโดยผูเช่ียวชาญ เปนตน เรื่อง logistic 

เชน การขนสงสินคาใหลูกคา และเรื่อง การจัดโปรโมช่ัน เพื่อดึงดูดลูกคา และผลจากการวิเคราะห 

โดยการนําขอมูลจากแบบสอบถามเรื่อง การรับรูในการใชกลยุทธการบริหารของรานวัสดุกอสราง ซึ่ง

มีคาเฉลี่ยคือ 4.01 ถือวามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก แสดงใหเห็นวาการเลือกใชกลยุทธในแตละ

กิจการลูกคาสามารถรับรู ได ถึงการกําหนดกลยุทธ เพื่อเพิ่มปจจัยในการดําเนินกิจการใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ช่ือผูแตง ช่ือผลงาน 
วัตถุประสงคของ

งานวิจัย 
ระเบียบวิธวีิจัย ขอคนพบและตัวแปรที่ศึกษา 

1. ชัยสิทธ์ิ จิญ

กาญจน (2556) 

ปจจัยดานสินคา

ในรูปแบบบูรณา

การ ความเขาใจ

ถึงพฤติกรรมของ

ผูบริโภคและการ

สื่อสารทาง

การตลาดแบบ

ครบวงจรท่ีมีผล

ตอการตดัสินใจ

ซ้ือสินคาวัสดุ

กอสรางในรานคา

ปลีกวัสดุกอสราง

สมัยใหม 

(Modern 

Trade) ของ

ผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

และ ปริมณฑล 

ศึกษาปจจัยดาน

สินคาในรูปแบบ

บูรณาการ ความ

เขาใจ ถึง

พฤติกรรมของ

ผูบริโภคและการ

สื่อสารทาง

การตลาดแบบ

ครบวงจรท่ีมีผล

ตอการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา วัสดุ

กอสรางในรานคา

ปลีกวัสดุกอสราง

สมัยใหม 

(Modern Trade) 

รวบรวมขอมูลโดย

ใชแบบสอบถาม

จากกลุมตัวอยาง

ผูบริโภคท่ีเปน

ลูกคาของรานคา

ปลีกวัสดุกอสราง

สมัยใหม 

(Modern Trade) 

การวิเคราะห

ขอมูลโดยใช คา

รอยละ คาเฉลีย่ 

ความถีแ่ละ SD. 

ทดสอบสมมติฐาน

ความแตกตางดวย

การวิเคราะห 

One-Way 

Anova 

ปจจัยทางการตลาด ความถี่

ในการใช บริการ และราคา

สินคาและบริการท่ีแตกตาง

กัน ไมสงผลตอการตดัสินใจ

ซ้ือสินคาวัสดุกอสราง 

นอกจากน้ีปจจัยดานการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การ โดยใชสื่อและการจัด

กิจกรรม สงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือมากท่ีสดุ 

รองลงมา ไดแก ปจจัยดาน

การสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณา การ โดยการจัด

กิจกรรม ปจจัยสินคาใน

รูปแบบบูรณาการ ดาน

คุณคาของสินคา และดาน

รูปลักษณ ของสินคา 

ตามลําดับ  
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ตารางที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ  (ตอ) 

 

ช่ือผูแตง ช่ือผลงาน 
วัตถุประสงคของ

งานวิจัย 
ระเบียบวิธวีิจัย ขอคนพบและตัวแปรที่ศึกษา 

2. กฤตวรรณ 

พร้ิงสกุล (2557) 

ปจจัยเก้ือหนุน

กลยุทธการ

สรางความ

ไดเปรียบใน

การแขงขัน

ธุรกิจการสราง

ขายสายเคเบิล

ใตดิน ใน

ประเทศไทย 

1) เพ่ือศึกษา

องคประกอบท่ี

กอใหเกิดปจจัย

เก้ือหนุนกลยุทธ

การสรางความ

ไดเปรียบในการ

แขงขันธุรกิจสราง

ขายสายเคเบิลใต

ดิน 2) เพ่ือ

นําเสนอแนว

ทางการพัฒนาตัวชี้

ขีดความสามารถ

ปจจัยเก้ือหนุนกล

ยุทธการสราง

ไดเปรียบในการ

แขงขันธุรกิจสราง

ขายสายเคเบิลใต

ดิน 

เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณดวยการ

วิเคราะหตัวแบบ

เสนทาง จาก

พนักงานธุรกิจสราง

ขายสายเคเบิลใต

ดิน จํานวน 22 

บริษัท จํานวน 442 

ตัวอยางประกอบ

กับการสัมภาษณ

เจาะลึก ผูบริหาร

ระดับสูง จํานวน 8 

ราย เคร่ืองมือใน

การวิจัย คือ

แบบสอบถามท่ีผาน

การตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา

จากผูทรงคณุวุฒ ิ

ดวยวิธีคํานวณหา 

IOC และทดสอบ

ความนาเชื่อถือดวย

การหาคา

สหสัมพันธดวยวิธี

ของครอนบัช 

ผลการวิเคราะหพบวา กล

ยุทธการสรางความไดเปรียบ

ในการแขงขันธุรกิจสรางขาย

สายเคเบลิใตดินเกิดจาก

คุณภาพทางการจัดการและ

คุณภาพขององคการ

ตามลําดับ ขอเสนอแนะจาก

การวิจัยคร้ังน้ี พบวากลยุทธ

การสรางความไดเปรียบ 

ตองเกิดจากการผสมผสาน

องคประกอบดานผูนําตนทุน

เพ่ือใหองคการ สามารถ

ดําเนินกิจการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตองมี

องคประกอบดานการสราง

ความแตกตาง โดยคดิหา

วิธีการอยูตลอดเพ่ือ

ตอบสนองตอเหตุการณท่ี

เปนปจจุบัน “กาวกอน ยอม

ถึงกอน” และองคประกอบ

ดานการมุงเนนเฉพาะกลุม 

โดยหากลุมเปาหมายท่ี

ชัดเจนไมเสยีเวลา ตรง

เปาหมายและในการดําเนิน

ธุรกิจตองมีการพัฒนาธุรกิจ

ไปเปนลําดบัขั้นตอน 
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ตารางที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ  (ตอ) 

 

ช่ือผูแตง ช่ือผลงาน 
วัตถุประสงคของ

งานวิจัย 
ระเบียบวิธวีิจัย ขอคนพบและตัวแปรที่ศึกษา 

3. กัลยาลัชญ 

เลิศสกลพันธ 

(2558) 

กลยุทธการ

สรางความ

ไดเปรียบจาก

การแขงขัน

ทางการตลาด

ท่ีมีผลตอการ

เลือกใชบัตร

เครดติประเภท

สะสมไมลของ

ธนาคาร

พาณิชยของ

กลุมคนวัย

ทํางานในเขต

กรุงเทพมหาน

คร 

ศึกษาการเขาถึง

ความตองการของ

ลูกคาบตัรเครดิต

ประเภทสะสมไมล

เพ่ือการปรับปรุง 

พัฒนาเงื่อนไขตาง 

ๆ กําหนด

เปาหมาย กลยุทธ 

และอ่ืน ๆ อัน

สงผลตอความพึง

พอใจเลือกถือบัตร 

คงสถานะ และ

หรือเพ่ิมการใชจาย

อันจะเปนผลดีท้ัง

ฝายธนาคาร

พาณิชยผูออกบตัร

เครดติและ

ผูใชบริการท้ังสอง

ฝาย 

กลุมตัวอยางจํานวน 

400 คนโดยใช

แบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือใน 

การศึกษา โดยสถิติ

ท่ีใชในการวิเคราะห

คร้ังน้ี คือสถติิเชงิ

พรรณนา 

ประกอบดวย

คาความถี่ คารอย

ละ คาเฉลีย่ และ

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สวนสถติิ

เชิงอนุมานใชสถติ ิ

Independent 

Samples t-test, 

One-Way Anova 

และPearson 

Product Moment 

Correlation 

ปจจัยดานสวนประสม

การตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจคือดานราคา และ

การสงเสริมการตลาดปจจัย

ดานกลยุทธการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันท่ีมี

ผลตอการตดัสินใจคือ ดาน

การสรางความแตกตาง และ

ปจจัยท่ีเลือกใชเพราะสิทธิ

ประโยชนท่ีไดรับ ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา

ปจจัยดานสวนประสม

การตลาดดานราคาและ 

ดานการสงเสริมการขายมี

ความสัมพันธกับการเลือกใช

บัตรเครดิตประเภทสะสม

ไมลอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05  
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ตารางที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ  (ตอ) 

 

ช่ือผูแตง ช่ือผลงาน 
วัตถุประสงค

ของงานวจิัย 
ระเบียบวิธวีิจัย ขอคนพบและตัวแปรที่ศึกษา 

4. อรรนพ 

เรืองกัลปวงศ 

และคณะ 

(2555) 

ปจจัยดาน

สภาพแวดลอม

ท่ีสงผลตอ

ความสามารถ

ในการแขงขัน

ของธุรกิจ

ผลิตภัณฑ

อาหารแปรรูป

ผักและผลไม

ในกลุมภาค

กลางตอนลาง 

1) เพ่ือศึกษา 

เปรียบเทียบ

ความสามารถ

ในการแขงขัน

ของธุรกิจ

ผลิตภัณฑ

อาหารแปรรูป

ผักและผลไม 

จําแนกตาม

ขอมูลท่ัวไป 

และปจจัยดาน

สภาพแวดลอม 

และ 3) ศึกษา

ปจจัยดาน

สภาพแวดลอม

ท่ีสงผลตอ

ความสามารถ

ในการแขงขัน

ของธุรกิจ 

กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การวิจัยเปน

ผูประกอบการ

ผลิตภัณฑอาหาร

แปรรูปผักและ

ผลไมท่ีมีเงินทุนไม

เกิน 50 ลานบาท

ในกลุมภาคกลาง

ตอนลาง 1 และ 2 

จํานวน 236 ราย 

เคร่ืองมือท่ีใชใน

การเก็บรวบรวม

ขอมูลเปน

แบบสอบถาม การ

วิเคราะหขอมูลใช

วิธีการหาคารอยละ 

คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

t-test, One-way 

ANOVA ทดสอบ

ความแตกตางราย

คูโดยใช 

Scheffé’s test 

และการวิเคราะห

ถดถอยพหคุูณ 

(Multiple 

Regression 

Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา ความสามารถ

ในการแขงขันของธุรกิจ

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปผักและ

ผลไมในภาพรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

อยูในระดับมากทุกประเด็น 

อันดับแรก คือ ดานกลยุทธทาง

การตลาด รองลงมา คือ ดาน

คุณภาพและความปลอดภัยของ

อาหาร และดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลย ีผูประกอบการใน

ธุรกิจผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

ผักและผลไมท่ีเปนกลุมตัวอยาง

ท่ีมีขอมูลท่ัวไปดานระยะเวลา

การดําเนินงานตางกัน มี

ความสามารถในการแขงขันของ

ธุรกิจผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

ผักและผลไมไมแตกตางกัน สวน

เงินทุนและจํานวนแรงงาน

แตกตางกันมีความสามารถใน

การแขงขันแตกตางกัน ปจจัย

ดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอ

ความสามารถในการแขงขันของ

ธุรกิจผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

ผักและผลไม ไดแก ดานอุปสงค

เงินทุน ดานบริบททางการ

แขงขัน และกลยุทธทางธุรกิจ มี

สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจรอยละ 

32.4  
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ตารางที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ  (ตอ) 

 

ช่ือผูแตง ช่ือผลงาน 
วัตถุประสงคของ

งานวิจัย 
ระเบียบวิธวีิจัย ขอคนพบและตัวแปรที่ศึกษา 

5. นวพร สังวร 

(2557) 

กลยุทธการ

สรางความ

ไดเปรียบ

ทางการ

แขงขันในการ

สงออก

ยางพาราไทยสู

ประชาคม

เศรษฐกิจ

อาเซียน 

(1)สํารวจและ

วิเคราะหปจจัย

คุณลักษณะของผู

ประกอบธุรกิจ

สงออกยางพารา 

การจัดองคกร 

การตลาด และ

ความไดเปรียบใน

การดําเนินธุรกิจ 

(3) วิเคราะห

อิทธิพลของปจจัย

ท่ีมีผลตอความ

ไดเปรียบ และ (4) 

คนหากลยทุธการ

สรางความ

ไดเปรียบทางการ

แขงขันในการ

สงออกยางพารา

ไทยสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

รวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยาง 

จํานวน 460 

ตัวอยาง สถติิท่ีใช

ในการวิเคราะหใช

สถิติเชิงพรรณนา 

ไดแก คาเฉลี่ยเลข

คณิต คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติ

อางอิงวิเคราะหตัว

แบบสมการ

โครงสราง 

คุณลักษณะของผูประกอบ

ธุรกิจสงออกยางพาราท่ี

ประสบความสําเร็จ ขึ้นอยู

กับบุคลิกภาพ ปจจัยดาน

การจัดองคกรสวนมากขึ้นอยู

กับ วิธีปฎิบัต ิกลยุทธ

การตลาดของธุรกิจสงออก

ยางพาราสวนมากขึ้นอยูกับ

การสงเสริมการตลาด และ

ปจจัยดานความไดเปรียบใน

การดําเนินธุรกิจสงออก

ยางพาราไทยสวนมากขึ้นอยู

กับเทคโนโลย ี 
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ตารางที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ  (ตอ) 

 

ช่ือผูแตง ช่ือผลงาน 
วัตถุประสงคของ

งานวิจัย 
ระเบียบวิธวีิจัย ขอคนพบและตัวแปรที่ศึกษา 

6. ธวัชชัย ฤทธิ

สอน และ 

อภิชาต ิวิบูลย

กุล (2555)  

การวิเคราะห

ปจจัยภายใน

และภายนอก 

เพ่ือสรางแผน

กลยุทธ การ

ดําเนินงานของ

บริษัท ศิริ

โรจนยูโรคาร 

จํากัด จังหวัด

อุดรธานี  

วิเคราะหปจจัย

ภายในและ

ภายนอก (SWOT 

analysis) 

กําหนดแมททริกซ

ภายนอก 

กําหนดแมททริกซ

ภายใน ภายนอก 

กําหนดแมททริกซ

ทาวซ แลวนํามา

กําหนดกลยทุธ

ระดับบริษัท ระดับ

ธุรกิจ และกลยุทธ

ระดับหนาท่ีท่ี

เหมาะสม 

ใชแบบสัมภาษณใน

การรวบรวมขอมูล

ภายในองคการ 

ภายนอกองคการ 

และแบบสอบถาม

ถามผูเขามาใช

บริการใน

ศูนยบริการมา 

จุดแขง็ จุดออน โอกาส 

อุปสรรค ท่ีมีความสําคัญตอ

การดําเนินกิจการตางๆ 

ไดแก SO คือ มีการ

รับประกันรถยนตนานถงึ 5 

ป WO คือ โรงงานท่ีผลิต

รถยนตไมไดตั้งในประเทศ

ไทยและอะไหลรถยนตหา

ยาก ST คือ เปนรถท่ีใชงาน

ไดหลายรูปแบบและรัฐบาล

ลดภาษีรถยนตคันแรก WT 

คือ ลูกคาท่ัวไปยงัไมรูจัก 

ดังน้ัน กลยุทธระดับบริษัทท่ี

เหมาะสม คือ กลยุทธการ

เติบโตและสราง กลยุทธ

ระดับธุรกิจท่ีเหมาะสม คือ 

กลยุทธการจัดการองคกร

และการบริหารโดยผูนํา

บริษัทท่ีมีประสบการณใน

การบริหารงานจึงจะทําให 

บริษัท ศิริโรจนยูโรคาร 

จํากัด ประสบความสาํเร็จใน

การทําธุรกิจ  
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ตารางที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ  (ตอ) 

 

ช่ือผูแตง ช่ือผลงาน 
วัตถุประสงคของ

งานวิจัย 
ระเบียบวิธวีิจัย ขอคนพบและตัวแปรที่ศึกษา 

7. สุภาวินี 

ทัศนสุวรรณ 

และ 

วินัย พุทธกูล 

(2556) 

การวิเคราะห

ความไดเปรียบ

เชิงแขงขันใน

ผลิตภัณฑปลา

นิลแชแขง็ ของ

ประเทศไทย 

วิเคราะหความ

ไดเปรียบเชงิ

แขงขันใน

ผลิตภัณฑปลานิล

แชแข็ง และ

เปรียบเทียบกับ

ประเทศเวียดนาม

(ประเทศคูแขงขัน) 

โดยใชแนวคดิ

ทฤษฎีความ

ไดเปรียบเชงิ

แขงขันของ 

Michael E. 

Porter และการ

วิเคราะห SWOT  

เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ มีการเก็บ

รวมรวบขอมูลทุตยิ

ภูมิจากบทความ 

เอกสารงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

ประเทศไทยมีความ

ไดเปรียบ โดยมีปจจัยท่ี

สงเสริม ไดแก ความอุดม

สมบูรณของสตัวนํ้า การ

ไดรับสิทธิพิเศษดานภาษ ี

และนโยบายท่ีด ีสวนปจจัยท่ี

ทําใหเกิดความเสียเปรียบ 

คือ อุปสงคภายในประเทศ 

เม่ือเปรียบเทียบกับ

เวียดนาม พบวา ไทยมีความ

ไดเปรียบในระดับท่ีสงูกวา 

เพราะไดรับผลกระทบจาก

มาตรการตางๆ จากประเทศ

คูคานอยกวา  
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ตารางที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ  (ตอ) 

 

ช่ือผูแตง ช่ือผลงาน 
วัตถุประสงคของ

งานวิจัย 
ระเบียบวิธวีิจัย ขอคนพบและตัวแปรที่ศึกษา 

8. สุนทรารักษ 

สุทธิจันทร และ 

เมธา สุธีรโรจน 

(2555) 

ปจจัยท่ีมี

ผลกระทบตอ

ความไดเปรียบ

ทางการ

แขงขันของ

อุตสาหกรรม

สงออกอัญมณี

และ

เคร่ืองประดบั

ในประเทศไทย 

ศึกษาปจจัยท่ีมี

ผลกระทบตอ

ความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน

ของอุตสาหกรรม

สงออกอัญมณีและ

เคร่ืองประดบัใน

ประเทศไทย 

กลุมตัวอยาง คือ 

ผูบริหารธุรกิจ

สงออกอัญมณีและ

เคร่ืองประดบัไทย 

จํานวน 149 ราย 

เคร่ืองมือท่ีใชเปน

สอบถาม สถติิท่ีใช

ในการวิเคราะห

ขอมูลไดแก 

คาความถี่ คารอย

ละ คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติ

ถดถอยพหคุูณ 

1) ผูบริหารเห็นวาปจจัยท่ีมี

ผลกระทบของอุตสาหกรรม

สงออกอัญมณีและ

เคร่ืองประดบั โดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง  

2) ผูบริหารเห็นวาความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน

อุตสาหกรรมสงออกอัญมณี

และเคร่ืองประดับ โดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง  

3) ปจจัยท่ีมีอํานาจพยากรณ

ความไดเปรียบทางการ

แขงขัน คือ ดาน

ความสามารถของบุคลากร 

ดานความสามารถทาง

การตลาด ดานความเขมขน

ของการวิจัยและพัฒนา และ

ดานความสามารถในการ

จัดการ  
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ตารางที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ  (ตอ) 

 

ช่ือผูแตง ช่ือผลงาน 
วัตถุประสงคของ

งานวิจัย 
ระเบียบวิธวีิจัย ขอคนพบและตัวแปรที่ศึกษา 

9. กาญชนก 

บัวทอง (2557) 

กลยุทธการ

จัดการบริหาร

รานคาวัสดุ

กอสรางใน

เขตอ อําเภอ

เมือง จังหวัด

พิษณุโลก 

วัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาการรับรูกล

ยุทธ ในการจัดการ

บริหารรานวัสดุ

กอสรางในเขต

อําเภอเมือง 

จังหวัด พิษณุโลก 

และเพ่ือทราบถงึ

การรับรูสําหรับ

การใชกลยุทธใน

การบริหารจัดการ

ของรานวัสดุ

กอสรางในเขต

อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 

ประชากรและกลุม

ตัวอยาง ไดแก 

รานคาวัสดุกอสราง

ท่ีจดทะเบยีนเปน

บริษัทจํากัด ตําบล

ในเมือง อําเภอ

เมือง จังหวัด

พิษณุโลก และ

ลูกคาท่ีเขามาใช

บริการกับรานคา

วัสดุกอสราง 

เคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษา เปนแบบ

สัมภาษณเก่ียวกับ

กลยุทธการจัดการ

บริหารรานคาวัสดุ

กอสรางในเขต

อําเภอเมือง จังหวัด 

พิษณุโลก  

ผล จากการศึกษาพบวา กลุม

ตัวอยางรานคาวัสดุกอสราง

ท้ัง 4 กลุมตัวอยางจะใชกล

ยุทธในการดําเนินกิจการท่ี

คลาย ๆ กัน เน่ืองมาจากการ

แขง ท่ีสูงของธุรกิจประเภทน้ี 

และเพ่ือชวยดงึดดูลูกคาให

เขามาใชบริการกิจการของ

กลุมตัวอยางแตละกลุม ซ่ึงกล

ยุทธท่ีกลุมตัวอยางใชจะให 

ความสําคัญเร่ืองของการ

บริการลูกคา เชน การให

คําปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ 

เปนตน เร่ือง logistic เชน 

การขนสงสินคาใหลูกคา และ

เร่ือง การจัดโปรโมชั่น เพ่ือ

ดึงดูดลูกคา และผลจากการ

วิเคราะห โดยการน าขอมูล

จากแบบสอบถามเร่ือง การ

รับรูในการใชกลยุทธการ

บริหารของ รานวัสดุกอสราง 

ซ่ึงมีคาเฉลีย่คือ 4.01 ถือวามี

ความพึงพอใจอยูในระดับ 

มาก แสดงใหเห็นวาการ

เลือกใชกลยุทธในแตละ

กิจการลูกคา สามารถรับรูได

ถึงการกําหนดกลยทุธเพ่ือเพ่ิม

ปจจัยในการดําเนินกิจการให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ  (ตอ) 

 

ช่ือผูแตง ช่ือผลงาน 
วัตถุประสงคของ

งานวิจัย 
ระเบียบวิธวีิจัย ขอคนพบและตัวแปรที่ศึกษา 

10. ปรียาพร  

จิระไพทูรย 

และ ธีระ ฤทธิ

รอด (2557) 

การวางแผน

กลยุทธทาง

การตลาดเพ่ือ

เพ่ิมยอดขาย

ของรานจีระ

พาณิชย 

อําเภอชุมแพ 

จังหวัด

ขอนแกน 

เพ่ือศึกษาถึงปจจัย

ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจ เลือกซ้ือ

วัสดุกอสรางและ

อุปกรณทางการ

เกษตร ศึกษาและ

วิเคราะหคูแขงทาง

การคา และเพ่ือ

กําหนดกลยทุธใน

การเพ่ิมยอดขาย 

ของรานจีระ

พาณิชย 

เก็บรวบรวมขอมูล

โดยใช

แบบสอบถาม โดย

ศึกษาถึงปจจัยท่ีมี

ผลตอการตดัสินใจ 

เลือกซ้ือวัสดุ

กอสรางและ

อุปกรณการเกษตร 

โดยนําขอมูลท่ีได

น้ัน มาใชในการ

วางแผนกลยุทธทาง

การตลาด ในการ

กําหนดรูปแบบและ

กิจกรรมดาน

สงเสริมการตลาด

เพ่ือเพ่ิมยอดขาย

วัสดุกอสรางและ

อุปกรณทาง 

การเกษตรของราน

จีระพาณิชย 

จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ี

ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญมากท่ีสุด เปน

ลําดับแรก คือ ดานราคา คดิ

เปนรอยละ 67.0 ความสาํคญั

ลําดับท่ีสอง คือ ดาน

ผลิตภัณฑ คิดเปน รอยละ 

52.0 ความสําคญัลําดับท่ีสาม 

คือ ดานชองทางการจัด

จําหนาย คดิเปนรอยละ 61.0 

ความสําคัญ ลําดับสดุทาย คือ 

ดานการสงเสริมการตลาด คดิ

เปนรอยละ 20.0 นอกจากน้ี

สิ่งท่ีผูตอบแบบสอบถาม

ตองการ ใหปรับปรุงมากท่ีสดุ

คือดานท่ีจอดรถ 

 

 



 

 

 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ บ.สยามโก

ลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)” สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) 

โดยใชวิธีการอธิบายลักษณะเชิงพรรณนา (Descriptive) ใหความสําคัญแกการนําเสนอขอมูล ที่ได

จากวิเคราะหงานทบทวนวรรณกรรม ตางๆ การสัมภาษณผูอํานวยการเขต และเก็บขอมูลจาก

แบบสอบถามจากผูเขามาใชบริการ บ. สยามโกลบอลเฮาสจํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารทางวิชาการแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชในการกําหนด

แนวคิดในการวิจัยได ซึ่งประกอบดวยหัวขอดังตอไปน้ี 

1. การออกแบบการวิจัย  

2. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  

3. เครื่องมือการวิจัย  

4. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

5. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

6. การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 

7. การวิเคราะหขอมูล  

 

การออกแบบการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการวิจัยแบบผสม ( Mixed Method) ประกอบดวยการ

วิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช

การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ บ.

สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐมและใชการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา

กลยุทธการไดเปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการมีสาระโดยสรุปในการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ 

1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารทางวิชาการ ตํารา 

วารสาร บทความทางวิชาการที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยทางดาน

ประชากรศาสตรรวมไปถึงศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค

41 
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1.2 ดําเนินการสํารวจโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูใชบริการ เพื่อเก็บ

ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยทางดานประชากรศาสตรรวมไปถึงศึกษา

พฤติกรรมของผูบริโภค จากน้ันนํามาประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS และนําขอมูลที่ได มาสรุป และ

อภิปรายผลตอไป 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

2.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารทางวิชาการ ตํารา 

วารสาร บทความทางวิชาการที่เกี่ยวของกับแนวทางการทําวิจัยเชิงคุณภาพ 

2.2 ดําเนินการสัมภาษณผูอํานวยการเขตภาคกลางเขต2 บ.สยามโกลบอลเฮาส 

จํากัด มหาชน สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม สัมภาษณแบบตัวตอตัว (Face to Face) โดยใช

แบบสอบถาม ซึ่งเปนชุดคําถามเกี่ยวกับกลยุทธการไดเปรียบทางการแขงขัน และการจัดการ

ทรัพยากร 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี จําแนกออกเปน 2 กลุมตามประเภทงานวิจัย ดังน้ี 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ  

ประชากร ไดแก ลูกคาที่เขามาใชบริการซื้อสินคากับ บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 

(มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม ไดแก กลุมลูกคาปลีก กลุมรานคาชวง กลุมผูรับเหมา และกลุม

โครงการกอสราง  

กลุมตัวอยาง คือ ลูกคาที่เขามาใชบริการซื้อสินคากับรานจําหนายสินคาของบริษัท 

สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) ไดแก กลุมลูกคาปลีก กลุมผูรับเหมา กลุมโครงการกอสราง ซึ่งไม

ทราบจํานวนที่แนนอน ดังน้ัน สามารถคํานวณไดจากสูตรของ W.G. Cochran โดยกําหนดคาความ

เช่ือมั่นรอยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549) ซึ่งมีสูตร

ดังตอไปน้ี 

n = 
𝑃𝑃(1−𝑃𝑃)𝑍𝑍2

𝐸𝐸2
 

โดยที ่

n = ขนาดตัวอยาง 

P = สัดสวนของประชากรที่ตองการสุม เทากับ 0.5 

Z = ระดับความเช่ือมั่นที่กําหนดไวที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 มีคาเทากับ 1.96 

E = ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได เทากับ 0.05 
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แทนคา   n = 
(0.05)(1−0.5)1.962

0.052
 

       = 384.16  

                                   = 385คน 

 ดังน้ัน โดยไดเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 4% เทากับ15คน ดังน้ันขนาดกลุม

ตัวอยางของผูใชบริการ บ.สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม โดยใชการ

สุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเก็บรวบรวมขอมูล 

สําหรับการศึกษาครั้งน้ีเทากับ 400 คน   

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูล ในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูอํานวยการเขตภาคกลาง 

เขต2 และหัวหนาฝายบุคคลและซึ่งมีความรูทางดานกลยุทธการตลาด ขอมูลของบริษัทสยามโกลบอล

เฮาสจํากัด (มหาชน) เปนอยางดี และสามารถใหขอมูลภาพรวมขององคกรไดจํานวน 2 ทาน เพื่อให

ไดขอมูลที่ถูกตองและสอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษาวิจัยโดยตรง โดยมีเกณฑในการคัดเลือก

ผูใหขอมูลคือ  

2.1 เปนบุคคลระดับบริหารที่เช่ียวชาญโดยมีประสบการณในดานที่เกี่ยวของ 

2.2 เปนบุคคลที่เปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับภายในองคกร 

2.3 เปนบุคคลที่มีตําแหนงหนาที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องที่

ตองการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมิวิธีการเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี จําแนกไดดังน้ี 

1. ประเด็นหรือแนวคําถาม สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก มีรายละเอียดคําถาม ดังน้ี  

SPELT Analysis 

 1. สภาพแวดลอมดานสังคม (Social) ที่สงผลกระทบตอองคกร 

 2. สภาพแวดลอมดานการเมือง (Political) ที่สงผลกระทบตอองคกร 

 3. สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic) ที่สงผลกระทบตอองคกร 

 4. สภาพแวดลอมดานกฎหมาย (Legal) ที่สงผลกระทบตอองคกร 

 5. สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology) ที่สงผลกระทบตอองคกร 

VRIO Framework Analysis 

1. ขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจขององคกร (V: Value) 

2. คูแขงที่สงผลกระทบตอองคกรและประเด็นที่ใชในการแขงขัน (Rareness คือ 

คูแขงมีหรือไมมี) 

3. ความยากตอการลอกเลียนแบบขอไดเปรียบขององคกร (I: Imitability คือ 

ตนทุนการเลียนแบบ) 
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4. การจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรที่ มีอ ยู ขององคกร  (O: 

Organization คือ การจัดการใชประโยชน) 

2. แบบสอบถาม สําหรับการสอบถามกับกลุมตัวอยางลูกคาที่มาใชบริการ แบงออกเปน 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชบริการรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของบริษัทสยามโกลบอลเฮาส 

จํากัด(มหาชน) โดยใชแนวคิดสวนประสมทางการตลาด 7P Marketing Mix’s 

ทั้งน้ี แบบสอบถามในสวนที่ 3 เปนการวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดฯ 

ในมุมมองของผูใชบริการ ใชวิธีวัดตามมาตรวัดแบบลิเคอรท (Likert Scale) โดยแบงระดับคาคะแนน 

5 ระดับ ดังน้ี 

ความคิดเห็น        คะแนน 

เห็นดวยมากที่สุด  คาคะแนนเทากับ  5 

เห็นดวย   คาคะแนนเทากับ  4 

เห็นดวยปานกลาง  คาคะแนนเทากับ  3 

ไมเห็นดวย   คาคะแนนเทากับ  2 

ไมเห็นดวยอยางย่ิง  คาคะแนนเทากับ  1 

เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีแลว จะไดคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมา

พิจารณาระดับการใหความเห็น โดยใชสูตรคํานวณความกวางของอัตรภาคช้ัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน 

และคณะ, 2541) ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณา ดังน้ี  

 คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด             =          5 - 1  =  0.80 

   จํานวนช้ัน                              5 

จากเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธการตลาดที่มีผล

ตอการดําเนินธุรกิจฯ ไดดังน้ี 

คะแนน  1.00  –  1.80  คือ มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด 

คะแนน  1.81  –  2.60  คือ มีความคิดเห็นในระดับนอย 

คะแนน  2.61  –  3.40  คือ มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 

คะแนน  3.41  –  4.20  คือ มีความคิดเห็นในระดับมาก 

คะแนน  4.21  –  5.00  คือ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด    

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและทําการเก็บรวบรวมขอมูล ในการ

ทําวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สรางข้ึนโดยการประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และ
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งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยลักษณะแบบสอบถามมีลักษณะเปนคําถามปลายปด(  Closed ended 

question) ซึ่งประกอบไปดวย 3 สวน 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม

โดยจําแนกตามลักษณะประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 

ซึ่งเปนลักษณะคําถามปลายปด คําถามแบบมาตรานามบัญญัติ ซึ่งมีใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว

เทาน้ัน 

สวนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชบริการ บ. สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 

(มหาชน) โดยเปนคําถามปลายปดคือผูตอบเลือกตอบไดเพียง 1 คําตอบ 

สวนที่ 3 เปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด(มหาชน) โดยใชแนวคิดสวนประสมทางการตลาด 7P Marketing 

Mix’sลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา( Rating scale ) โดยใหเลือกตอบ5ระดับการ

ตัดสินใจ ของ ลิคเครทสเกล( Likert scales) 

 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ บ.

สยามโกลบอลเฮาสจํากัด (มหาชน) ผูวิจัยใชการสัมภาษณเปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ละเครื่องมืออื่นๆดังตอไปน้ี 

1. การศึกษาจากแหลงอางอิง หนังสือ วารสาร บทความ เอกสารงานวิจัย และสื่อ

อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่เกี่ยวกับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัย

สวนประสมทางการตลาด  

2. การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการโดยจากแบบสัมภาษณ ที่เตรียม

แนวคําถามไวลวงหนา มีการบันทึกเสียงขณะสนทนา  

3. การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม โดยจากศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ คือ 

การเขามาใชบริการซื้อสินคา 

4. แนวคําถามผูวิจัยสรางคําถามข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณแลวนํามา

ออกแบบเปนแบบสัมภาษณ โดยเปนคําถามแบบปลายเปด ผูวิจัยทําการตรวจสอบคุณภาพของ

ประเด็นคําถามโดยตรวจสอบความครอบคลุมของคําถาม ตรวจสอบการใชภาษา การสื่อความหมาย 

และตรวจสอบความสอดคลองของวัตถุประสงค ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  

5. นําแบบสอบถามที่ไดเสนอตออาจารยที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบปรับปรุง ความ

สมบูรณ และความถูกตองโดยภาษาที่ใชตองทําความเขาใจงาย และสามารถครอบคลุมเน้ือหาถึงเรื่อง

ที่กําลังศึกษา  
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6. นําแบบสอบถามที่ไดทําการปรับแกไขแลว ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ พิจารณา ความ

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามและนําไปปรับปรุงแกไข นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไข

เรียบรอยแลว ไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3ทาน เพื่อตรวจสอบเน้ือหา และนําไปปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

7. นําแบบสอบถามที่ไดแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับประชากรกลุมตัวอยางที่มี

ลักษณะใกลเคียงกลุมตัวอยางของผูวิจัยตามแนวติดของ ครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) 

จํานวน 30 ตัวอยาง ผลทดสอบความนาเช่ือถือ เครื่องมือวามีความเช่ือถือในระดับสูงเน่ืองจากมี่คา

การทดสอบที่ 0.86 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษามีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยจําแนกออก

ตามประเภทของขอมูล ดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก ขอมูลที่รวบรวมจากกลุมเปาหมายโดยตรง ใน

ที่น้ีรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแนวคําถามที่สรางข้ึนเปนกรอบในการต้ังคําถาม และ

การสอบถามโดยใชแบบสอบถาม 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก ขอมูลจากแหลงขอมูลอื่นๆ เชน แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวบรวมขอมูลโดยการคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ เชน งานวิจัย 

หนังสือ รายงานประจําป สิ่งพิมพและเอกสารอื่นๆ โดยการคนควาและรวบรวมขอมูลจากหองสมุด 

ระบบอินเตอรเน็ต เปนตน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ หลังจากรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเชิงลึกและการ

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากการศึกษาทบทวนจากเอกสารที่เกี่ยวของแลว จะนําขอมูลดังกลาวมา

วิเคราะห และเรียบเรียงขอมูลเพื่อนําเสนอตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา ไดแก 

SPELT Analysis และ VRIO Framework 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ จําแนกออกเปนสองสวน ดังน้ี 

2.1 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เพื่อ

วิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร โดยสถิติที่ใชประกอบไปดวย การหาคาความถ่ี 

(Frequency) และรอยละ (Percentage) สวนการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธการตลาดที่มี

ผลตอการดําเนินธุรกิจ ใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ บ.สยามโกลบอลเฮาส จํากัด มหาชน 
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สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม ใชสถิติทดสอบ chi-Square Test และ one way ANOVA และเมื่อพบ

ความแตกตางจึงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของ LSD โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ บ.

สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใช

แบบสอบถาม รวบรวมขอมูลกับกลุมลูกคาจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวก 

รวมกับการสัมภาษณผูบริหารสาขา ทั้งน้ีเพื่อตอบวัตถุประสงคในการศึกษา จะนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลจากการศึกษาในครั้งน้ี เปน 6 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการ 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของบริษัท สยามโกลบอล

เฮาส จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม 

สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สวนที่ 5 สภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท สยาม

โกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม 

สวนที่ 6 แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจของ บริษัท สยามโก

ลบอลเฮาส จํากัด(มหาชน) อ.เมือง จ.นครปฐม 

ผลการศึกษามีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 3 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 (n = 400) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

กลุมลูกคา 

ลูกคาปลีก 100 25.00 

โครงการกอสราง 60 15.00 

รานคาชวง 20 5.00 

ผูรบัเหมา 220 55.00 

รวม 400 100.00 

เพศ     

ชาย 203 50.75 

หญิง 197 49.25 

รวม 400 100.00 

อายุ 

18-26 ป 5 1.25 

27-35 ป 104 26.00 

36-44 ป 149 37.25 

45-53 ป 104 26.00 

54 ปข้ึนไป 38 9.50 

รวม 400 100.00 

สถานภาพ 

โสด 161 40.25 

สมรส 167 41.75 

หมาย/หยาราง 72 18.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 3 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

(n = 400) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาหรือเทากบัมัธยมศึกษาปที ่6 67 16.75 

ปวช. 22 5.50 

ปวส.หรืออนุปรญิญา 151 37.75 

ปริญญาตร ี 130 32.50 

สูงกวาปริญญาตร ี 30 7.50 

รวม 400 100.00 

อาชีพ 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 30 7.50 

พนักงานเอกชน/หางราน 123 30.80 

ประกอบธุรกิจสวนตัว 247 61.80 

รวม 400 100.00 

รายไดตอเดือน 

10,000-20,000 บาท 15 3.75 

20,001-30,000 บาท 85 21.25 

30,001-40,000 บาท 111 27.75 

มากกวา 40,000 บาท 189 47.25 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

กลุมลูกคา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูรับเหมา จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 

55.00 รองลงมา คือ ลูกคาปลีก จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.00 โครงการกอสราง จํานวน 60 

คน คิดเปนรอยละ 15.00 และรานคาชวง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00  
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เพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.75 

และเปนเพศหญิง จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.25 

อายุ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุระหวาง 36-44 ป จํานวน 149 คน คิดเปนรอย

ละ 37.25 รองลงมาอายุระหวาง 27-35 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.00 อายุ 45-53 ป 

จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.00 อายุ 54 ปข้ึนไป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และอายุ

ระหวาง 18-26 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25 ตามลําดับ 

สถานภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 167 คน คิดเปนรอย

ละ 41.75 รองลงมามีสถานภาพโสด จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.25 และเปนหมาย/หยาราง 

จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปวส.หรืออนุปริญญา 

จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.75 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 130 คน คิด

เปนรอยละ 32.50 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.50 ปวช. จํานวน 22 คน คิด

เปนรอยละ 5.50 และตํ่ากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.75 

ตามลําดับ 

อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 247 คน คิดเปนรอย

ละ 61.80 รองลงมาเปนพนักงานเอกชน/หางราน จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.80 และเปน

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.50 ตามลําดับ 

รายไดตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือนมากกวา 40,000 บาท 

จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.25 รองลงมามีรายไดตอเดือนระหวาง30,001-40,000 บาท 

จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 27.75 รายไดตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท จํานวน 85 คน 

คิดเปนรอยละ 21.25 และรายไดตอเดือนระหวาง 10,000-20,000 บาท จํานวน 15 คน คิดเปนรอย

ละ 3.75 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการ 

 

ตารางที่ 4 พฤติกรรมการใชบริการ ดานผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและโครงสรางที่ซื้อครั้งลาสุด 

(n = 400) 

ผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและโครงสรางทีซ่ื้อครัง้ลาสุด จํานวน (คน) รอยละ 

กลุมเหล็ก ตะปู และลวด 50 12.50 

กลุมปูนซเีมนตและโครงสราง 158 39.50 

กลุมหลงัคาและอปุกรณติดต้ัง 107 26.80 

กลุมถังนํ้า ทอนํ้าระบบนํ้าและจัดสวน 85 21.30 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 4 พบวาผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและโครงสรางที่ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญนิยมซื้อมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและโครงสราง จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 

39.50 รองลงมา คือ กลุมหลังคาและอุปกรณติดต้ัง จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.80 กลุมถังนํ้า 

ทอนํ้าระบบนํ้าและจัดสวน จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.30 และกลุมเหล็ก ตะปู และลวด 

จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 5 พฤติกรรมการใชบริการ ดานผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ซื้อครั้ง

ลาสุด 

(n = 400) 

ผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตงสําหรบังานตกแตงอาคารทีซ่ื้อครัง้ลาสุด จํานวน (คน) รอยละ 

กลุมวัสดุตกแตงสําหรบังานตกแตงอาคาร 103 25.80 

กลุมประตู หนาตาง ไมและอปุกรณ 71 17.80 

กลุมกระเบื้องเซรามิควัสดุตกแตงพื้นและผนัง 87 21.80 

กลุมเครื่องมือชาง 51 12.80 

กลุมสีและเคมีภัณฑ 44 11.00 

กลุมไฟฟาและอปุกรณ 22 5.50 

กลุมอปุกรณเฟอรนิเจอร 22 5.50 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 5 พบวาผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญนิยมซื้อมากที่สุด คือ กลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคาร จํานวน 103 

คน คิดเปนรอยละ 25.80 รองลงมา คือ กลุมกระเบื้องเซรามิควัสดุตกแตงพื้นและผนัง จํานวน 87 คน 

คิดเปนรอยละ 21.80 กลุมประตู หนาตาง ไมและอุปกรณ จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.80 กลุม

เครื่องมือชาง จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.80 กลุมสีและเคมีภัณฑ จํานวน 44 คน คิดเปนรอย

ละ 11.00 กลุมไฟฟาและอุปกรณ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 และกลุมอุปกรณเฟอรนิเจอร 

จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 6 พฤติกรรมการใชบริการ ดานผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส 

สาขานครปฐม 

(n = 400) 

ผูที่มีอทิธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคา จํานวน (คน) รอยละ 

ตัดสินใจดวยตัวเอง 346 86.50 

เพื่อน 8 2.00 

บุคคลในครอบครัว 15 3.80 

อื่นๆ 31 7.80 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 6 พบวาผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขา

นครปฐมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ ตัดสินใจดวยตัวเอง จํานวน 346 คน คิดเปนรอยละ 

86.50 รองลงมา คือ บุคคลอื่นๆ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.80 บุคคลในครอบครัว จํานวน 15 

คน คิดเปนรอยละ 3.80 และเพื่อน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 7 พฤติกรรมการใชบริการ ดานชวงเวลาที่เลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขา

นครปฐม 

(n = 400) 

ชวงเวลาที่เลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม จํานวน (คน) รอยละ 

วันจันทร-วันศุกร 145 36.30 

วันเสาร-อาทิตย 233 58.30 

วันหยุดนักขัตฤกษ 22 5.50 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 7 พบวาชวงเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อสินคาจากรานโก

ลบอลเฮาส สาขานครปฐม คือ วันเสาร-อาทิตย จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 58.30 รองลงมาคือ

วันจันทร-วันศุกร จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.30 และวันหยุดนักขัตฤกษ จํานวน 22 คน คิด

เปนรอยละ 5.50 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 8 พฤติกรรมการใชบริการ ดานคาใชจายตอครั้งโดยประมาณที่ซื้อสินคาจากรานโกลบอล

เฮาส สาขานครปฐม 

(n = 400) 

คาใชจายตอครั้งโดยประมาณทีซ่ื้อสินคา จํานวน (คน) รอยละ 

ไมเกิน 500 บาท 15 3.80 

501-1,000 บาท 13 3.30 

1,001-1,500 บาท 26 6.50 

1,500-2,000 บาท 67 16.80 

มากกวา 2,000 บาท 279 69.80 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 8 พบวาคาใชจายตอครั้งโดยประมาณที่ซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส 

สาขานครปฐม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชจายมากกวา 2,000 บาท จํานวน 279 คน คิดเปนรอย

ละ 69.80 รองลงมาใชจายระหวาง 1,500-2,000 บาท จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.80 ใชจาย

ระหวาง 1,001-1,500 บาท จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.50 ใชจายไมเกิน 500 บาท จํานวน 15 
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คน คิดเปนรอยละ 3.80 และใชจายระหวาง 501-1,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.30 

ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 9 พฤติกรรมการใชบริการ ดานสาเหตุหลักที่ทําใหนิยมซื้อสินคาในรานโกลบอลเฮาส สาขา

นครปฐม 

(n = 400) 

สาเหตุหลักทีท่ําใหนิยมซื้อสินคาในรานโกลบอลเฮาส สาขา

นครปฐม 
จํานวน (คน) รอยละ 

ความใหมของสินคา 15 3.80 

มีความสะดวกดานสถานที ่ 135 33.80 

มีความครบวงจรดวยบริการดานตางๆ 40 10.00 

มีความหลากหลายของสินคา 148 37.00 

มีการสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม 14 3.50 

อื่น ๆ 48 12.00 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 9 พบวาสาเหตุหลักที่ทําใหผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมซื้อสินคาใน

รานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม คือ มีความหลากหลายของสินคา จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 

37.00 รองลงมาคือมีความสะดวกดานสถานที่ จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.80 อื่น ๆ จํานวน 

48 คน คิดเปนรอยละ 12.00 มีความครบวงจรดวยบริการดานตาง ๆ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 

10.00 ความใหมของสินคา จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.80 และมีการสงเสริมการขาย ลด แลก 

แจก แถม จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.50 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 10 พฤติกรรมการใชบริการ ดานรูปแบบการชําระคาสินคาและบริการใหแกรานโกลบอล

เฮาส สาขานครปฐม 

(n = 400) 

รูปแบบการชําระคาสินคาและบริการ จํานวน (คน) รอยละ 

เงินสด 321 80.25 

บัตรเครดิต/เดบิต 54 13.50 

เช็คธนาคาร 25 6.25 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมชําระคาสินคาและบริการใน

รูปแบบของเงินสด จํานวน 321 คน คิดเปนรอยละ 80.25 รองลงมาชําระดวยบัตรเครดิต/เดบิต 

จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 และชําระดวยเช็คธนาคาร จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.25 

ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 11 พฤติกรรมการใชบริการ ดานความถ่ีในการเลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขา

นครปฐม 

(n = 400) 

ความถ่ีในการเลือกซื้อสินคา จํานวน (คน) รอยละ 

อาทิตยละครั้ง 89 22.30 

เดือนละครั้ง 134 33.50 

สองเดือนตอครัง้ 86 21.50 

มากกวา 2 เดือนตอครั้ง 91 22.80 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส 

สาขานครปฐมเดือนละครั้ง จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.50 รองลงมามากกวา 2 เดือนตอครั้ง 

จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.80 อาทิตยละครั้ง จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.30 และสอง

เดือนตอครั้ง จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.50 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของบริษัท สยามโกลบอลเฮาส 

จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม 

 

ตารางที่ 12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมและรายดาน 

(n = 400) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด Mean S.D. แปลผล ลําดับ 

ดานผลิตภัณฑ 3.92 0.72 มาก 1 

ดานราคา 3.82 0.61 มาก 3 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.53 0.65 มาก 7 

ดานการสงเสรมิทางการตลาด 3.42 0.70 มาก 6 

ดานบุคลากร 3.79 0.76 มาก 4 

ดานการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 3.92 0.50 มาก 1 

ดานกระบวนการบริการ 3.67 0.62 มาก 5 

รวม 3.72 0.54 มาก   

 

จากตารางที่ 12 พบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.72 และ S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุก

ดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Mean = 3.92 

และ S.D. = 0.50) และดานผลิตภัณฑ (Mean = 3.92 และ S.D. = 0.72) รองลงมาคือ ดานราคา 

(Mean = 3.82 และ S.D. = 0.61) ดานบุคลากร (Mean = 3.79 และ S.D. = 0.76) ดานกระบวนการ

บริการ (Mean = 3.67 และ S.D. = 0.62) ดานการสงเสริมทางการตลาด (Mean = 3.42 และ S.D. 

= 0.70) และดานชองทางการจัดจําหนาย (Mean = 3.53 และ S.D. = 0.65) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 13 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ 

(n = 400) 

ดานผลิตภัณฑ 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
ลําดับ นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1. ผลิตภัณฑมีใหเลือก

หลากหลายทั้งรูปแบบและ

ตรายี่หอ  

13 0 95 176 116 3.96 0.91 มาก 3 

(3.30) (0.00 ) (23.80) (44.00) (29.00)     

2. ผลิตภัณฑมีคุณภาพ มี

ตราสินคาที่นาเช่ือถือ  

5 4 62 207 122 4.09 0.78 มาก 1 

(1.30) (1.00) (15.50) (51.80) (30.50)     

3. ผลิตภัณฑมีหลากหลาย

ทั้งคุณภาพและราคาให

เลือกซ้ือ  

5 9 75 183 128 4.05 0.84 มาก 2 

(1.30) (2.30) (18.80) (45.80) (32.00)     

4. ผลิตภัณฑมีการ

ออกแบบที่ทันสมัย แปลก

ใหม ไมเหมือนใคร  

5 21 153 184 37 3.57 0.78 มาก 4 

(1.30) (5.30) (38.30) (46.00) (9.30)     

รวม 3.92 0.72 มาก   

 

จากตารางที่ 13 พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน

ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.92 และ S.D. = 0.72) โดยหัวขอที่มีระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพมีตราสินคาที่นาเช่ือถือ (Mean = 4.09 และ S.D. = 0.78) 

รองลงมา คือ ผลิตภัณฑมีหลากหลายทั้งคุณภาพและราคาใหเลือกซื้อ (Mean = 4.05 และ S.D. = 

0.84) ผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลายทั้งรูปแบบและตราย่ีหอ (Mean = 3.96 และ S.D. = 0.91) 

และผลิตภัณฑมีการออกแบบที่ทันสมัย แปลกใหม ไมเหมือนใคร (Mean = 3.57 และ S.D. = 0.78) 

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา 

(n = 400) 

ดานราคา 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
ลําดับ นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1. ราคาขายมีความ

เหมาะสมกับคุณภาพสินคา  

5 13 102 212 68 3.81 0.80 มาก 3 

(1.30) (3.30) (25.50) (53.00) (17.00)     

2. ราคาขายถูกกวาเม่ือ

เทียบกับรานประเภท

เดียวกัน  

13 36 172 158 21 3.35 0.84 ปาน

กลาง 

4 

(3.30) (9.00) (43.00) (39.50) (5.30)    

3. มีปายแสดงราคาสินคา

อยางชัดเจน  

5 4 47 204 140 4.18 0.77 มาก 1 

(1.30) (1.00) (11.80) (51.00) (35.00)     

4. มีราคาหลากหลายระดับ

ใหเลือกซ้ือ  

5 4 70 246 75 3.96 0.72 มาก 2 

(1.30) (1.00) (17.50) (61.50) (18.80)     

รวม 3.82 0.61 มาก   

 

จากตารางที่ 14 พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา

โดยรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.82 และ S.D. = 0.61) โดยหัวขอที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

คือ มีปายแสดงราคาสินคาอยางชัดเจน (Mean = 4.18 และ S.D. = 0.77) รองลงมา คือ มีราคา

หลากหลายระดับใหเลือกซื้อ (Mean = 3.96 และ S.D. = 0.72) ราคาขายมีความเหมาะสมกับ

คุณภาพสินคา (Mean = 3.81 และ S.D. = 0.80) และราคาขายถูกกวาเมื่อเทียบกับรานประเภท

เดียวกัน (Mean = 3.35 และ S.D. = 0.84) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย 

(n = 400) 

ดานชองทางการจัด

จําหนาย 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
ลําดับ นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1. ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการ

เดินทาง  

13 5 146 192 44 3.62 0.82 มาก 2 

(3.30) (1.30) (36.50) (48.00) (11.00)     

2. มีบริการจัดสงสินคาถึง

บาน  

9 14 173 158 46 3.55 0.83 มาก 3 

(2.30) (3.50) (43.30) (39.50) (11.50)     

3. เวลาเปด-ปดมีความ

เหมาะสม  

5 12 98 220 65 3.82 0.78 มาก 1 

(1.30) (3.00) (24.50) (55.00) (16.30)     

4. สามารถส่ังซ้ือผาน

ชองทางอ่ืนได เชน 

โทรศัพท อินเตอรเน็ต  

29 44 196 106 25 3.14 0.95 ปาน

กลาง 

4 

(7.30) (11.00) (49.00) (26.50) (6.30)    

รวม 3.53 0.65 มาก   

 

จากตารางที่ 15 พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน

ชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.53 และ S.D. = 0.65) โดยหัวขอที่มี

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ เวลาเปด-ปดมีความเหมาะสม (Mean = 3.82 และ S.D. = 0.78) 

รองลงมา คือ ทําเลที่ต้ังสะดวกตอการเดินทาง (Mean = 3.62 และ S.D. = 0.82) มีบริการจัดสง

สินคาถึงบาน (Mean = 3.55 และ S.D. = 0.83) และสามารถสั่งซื้อผานชองทางอื่นได เชน โทรศัพท 

อินเตอรเน็ต (Mean = 3.14 และ S.D. = 0.95) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมทางการตลาด 

(n = 400) 

ดานการสงเสริมทาง

การตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
ลําดับ นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1. มีการโฆษณาผานส่ือ

ตางๆ อยางทั่วถึง  

29 25 154 157 35 3.36 0.98 ปาน

กลาง 

3 

(7.30) (6.30) (38.50) (39.30) (8.80)    

2. สามารถผอนชําระ

สินคาได  

38 43 155 126 38 3.21 1.07 ปาน

กลาง 

4 

(9.50) (10.80) (38.80) (31.50) (9.50)    

3. มีการใหสวนลดพิเศษ 30 48 180 117 25 3.15 0.97 ปาน

กลาง 

5 

  (7.50) (12.00) (45.00) (29.30) (6.30)    

4. สามารถจายคาสินคา

ผานบัตรเครดิตได  

14 13 143 201 29 3.55 0.82 มาก 2 

(3.50) (3.30) (35.80) (50.30) (7.30)     

5 สามารถเปล่ียนหรือคืน

สินคาไดหากไมเปนที่พอใจ  

5 8 92 229 66 3.86 0.75 มาก 1 

(1.30) (2.00) (23.00) (57.30) (16.50)     

รวม 3.42 0.70 
ปาน

กลาง 
  

 

จากตารางที่ 16 พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการ

สงเสริมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.42 และ S.D. = 0.70) โดยหัวขอที่มี

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินคาไดหากไมเปนที่พอใจ (Mean = 3.86 

และ S.D. = 0.75) รองลงมา คือ สามารถจายคาสินคาผานบัตรเครดิตได (Mean = 3.55 และ S.D. = 

0.82) มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ อยางทั่วถึง (Mean = 3.36 และ S.D. = 0.98) สามารถผอนชําระ

สินคาได (Mean = 3.21 และ S.D. = 1.07) และมีการใหสวนลดพิเศษ (Mean = 3.15 และ S.D. = 

0.97) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคลากร 

(n = 400) 

ดานบุคลากร 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
ลําดับ นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1. พนักงานมีความรูและให

คําแนะนําไดเปนอยางดี  

13 21 79 234 53 3.73 0.87 มาก 3 

(3.30) (5.30) (19.80) (58.50) (13.30)     

2. พนักงานมีอัธยาศัยไมตรี 

มีมนุษยสัมพันธที่ดี  

4 17 71 251 57 3.85 0.75 มาก 1 

(1.00) (4.30) (17.80) (62.80) (14.30)     

3. พนักงานใหความเอาใจ

ใสในการใหบริการแกลูกคา  

4 21 74 260 41 3.78 0.74 มาก 2 

(1.00) (5.30) (18.50) (65.00) (10.30)     

รวม 3.79 0.76 มาก   

 

จากตารางที่ 17 พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน

บุคลากรโดยรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.79 และ S.D. = 0.76) โดยหัวขอที่มีระดับความคิดเห็น

มากที่สุด คือ พนักงานมีอัธยาศัยไมตรี มีมนุษยสัมพันธที่ ดี (Mean = 3.85 และ S.D. = 0.75) 

รองลงมา คือ พนักงานใหความเอาใจใสในการใหบริการแกลูกคา (Mean = 3.78 และ S.D. = 0.74) 

และและพนักงานมีความรูและใหคําแนะนําได เปนอยางดี (Mean = 3.73 และ S.D. = 0.87) 

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 

(n = 400) 

ดานการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
ลําดับ นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1. มีการจัดวางสินคาเปน

หมวดหมู ทําใหหาไดงาย  

0 13 72 270 45 3.87 0.64 มาก 3 

(0.00) (3.30) (18.00) (67.50) (11.30)     

2. ความสะอาด/เปนระเบียบ 0 4 77 274 45 3.90 0.58 มาก 2 

(0.00) (1.00) (19.30) (68.50) (11.30)     

3. สถานที่จอดรถมีเพียงพอ  0 0 38 280 82 4.11 0.54 มาก 1 

(0.00) (0.00) (9.50) (70.00) (20.50)     

4. การตกแตงรานและ

บรรยากาศทําใหนาเดิน  

0 13 92 258 37 3.80 0.64 มาก 4 

(0.00) (3.30) (23.00) (64.50) (9.30)     

รวม 3.92 0.50 มาก   

 

จากตารางที่ 18 พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.92 และ S.D. = 0.50) โดยหัวขอที่

มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ สถานที่จอดรถมีเพียงพอ (Mean = 4.11 และ S.D. = 0.54) 

รองลงมา คือ ความสะอาด/เปนระเบียบ (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.58) มีการจัดวางสินคาเปน

หมวดหมู ทําใหหาไดงาย (Mean = 3.87 และ S.D. = 0.64) และการตกแตงรานและบรรยากาศทํา

ใหนาเดิน (Mean = 3.80 และ S.D. = 0.64) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 19 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการบริการ 

(n = 400) 

ดานกระบวนการบริการ 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
ลําดับ นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1. ใหความรวดเร็วในการ

ใหบริการ  

0 9 105 257 29 3.77 0.61 มาก 1 

0.00 (2.30) (26.30) (64.30) (7.30)     

2. จัดสงสินคาไดรวดเร็วและ

ถูกตอง  

8 22 99 250 21 3.64 0.75 มาก 2 

(2.00) (5.50) (24.80) (62.50) (5.30)     

3. ความรวดเร็วและถูกตอง

ในการเปล่ียน ซอมหรือสงคืน

สินคา  

0 25 129 221 25 3.62 0.70 มาก 3 

0.00 (6.30) (32.30) (55.30) (6.30)     

รวม 3.67 0.62 มาก   

 

จากตารางที่ 19 พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน

กระบวนการบริการโดยรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.67 และ S.D. = 0.62) โดยหัวขอที่มีระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ใหความรวดเร็วในการใหบริการ (Mean = 3.77 และ S.D. = 0.61) 

รองลงมา คือ จัดสงสินคาไดรวดเร็วและถูกตอง (Mean = 3.64 และ S.D. = 0.75) และความรวดเร็ว

และถูกตองในการเปลี่ยน ซอมหรือสงคืนสินคา (Mean = 3.62 และ S.D. = 0.70)ตามลําดับ 
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สวนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัทสยามโกลบอล

เฮาสจํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 20 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการใชบริการ ดาน

ผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและโครงสรางที่ซื้อครั้งลาสุด 

(n = 400) 

ปจจัยสวนบุคคล Chi-square Sig. แปลผล 

กลุมลูกคา 150.50 0.000* สงผล 

เพศ 6.64 0.084 ไมสงผล 

อายุ 63.41 0.000* สงผล 

สถานภาพ 59.66 0.000* สงผล 

ระดับการศึกษา 107.92 0.000* สงผล 

อาชีพ 10.00 0.125 ไมสงผล 

รายไดตอเดือน 26.66 0.002* สงผล 

* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 20 พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก กลุมลูกคา อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการใชบริการ ดานผลิตภัณฑกลุม

ปูนซีเมนตและโครงสรางที่ซื้อครั้งลาสุดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 21 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการใชบริการ ดาน

ผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ซื้อครั้งลาสุด 

(n = 400) 

ขอมูลสวนบุคคล Chi-square Sig. แปลผล 

กลุมลูกคา 148.52 0.000* สงผล 

เพศ 18.93 0.004* สงผล 

อายุ 163.62 0.000* สงผล 

สถานภาพ 135.94 0.000* สงผล 

ระดับการศึกษา 148.98 0.000* สงผล 

อาชีพ 28.13 0.005* สงผล 

รายไดตอเดือน 35.28 0.009* สงผล 

* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 21 พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก กลุมลูกคา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการใชบริการ ดานผลิตภัณฑ

กลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ซื้อครั้งลาสุดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 22 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการใชบริการ ดานผูที่มี

อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

(n = 400) 

ขอมูลสวนบุคคล Chi-square Sig. แปลผล 

กลุมลูกคา 59.55 0.000 สงผล 

เพศ 41.38 0.000 สงผล 

อายุ 63.37 0.000 สงผล 

สถานภาพ 30.01 0.000 สงผล 

ระดับการศึกษา 79.97 0.000 สงผล 

อาชีพ 22.03 0.001 สงผล 

รายไดตอเดือน 23.67 0.005 สงผล 

* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 22 พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก กลุมลูกคา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการใชบริการ ดานผลิตภัณฑ

กลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ซื้อครั้งลาสุดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

ตารางที่ 23 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการใชบริการ ดานชวงเวลา

ที่เลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

(n = 400) 

ขอมูลสวนบุคคล Chi-square Sig. แปลผล 

กลุมลูกคา 285.35 0.000 สงผล 

เพศ 30.26 0.000 สงผล 

อายุ 28.54 0.000 สงผล 

สถานภาพ 147.73 0.000 สงผล 

ระดับการศึกษา 122.53 0.000 สงผล 

อาชีพ 0.97 0.915 ไมสงผล 

รายไดตอเดือน 40.60 0.000 สงผล 

* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 23 พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก กลุมลูกคา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการใชบริการ ดานชวงเวลาที่เลือกซื้อ

สินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 24 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการใชบริการ ดาน

คาใชจายตอครั้งโดยประมาณที่ซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

(n = 400) 

ขอมูลสวนบุคคล Chi-square Sig. แปลผล 

กลุมลูกคา 48.52 0.000 สงผล 

เพศ 42.51 0.000 สงผล 

อายุ 50.42 0.000 สงผล 

สถานภาพ 48.48 0.000 สงผล 

ระดับการศึกษา 86.81 0.000 สงผล 

อาชีพ 12.48 0.131 ไมสงผล 

รายไดตอเดือน 60.26 0.000 สงผล 

* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 24 พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก กลุมลูกคา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการใชบริการ ดานคาใชจายตอครั้ง

โดยประมาณที่ซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

0.05 
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ตารางที่ 25 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการใชบรกิาร ดานสาเหตุ

หลักที่ทําใหนิยมซื้อสินคาในรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

(n = 400) 

ขอมูลสวนบุคคล Chi-square Sig. แปลผล 

กลุมลูกคา 253.18 0.000 สงผล 

เพศ 18.91 0.002 สงผล 

อายุ 126.34 0.000 สงผล 

สถานภาพ 138.31 0.000 สงผล 

ระดับการศึกษา 176.29 0.000 สงผล 

อาชีพ 11.55 0.316 ไมสงผล 

รายไดตอเดือน 39.82 0.000 สงผล 

* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 25 พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก กลุมลูกคา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการใชบริการ ดานสาเหตุหลักที่ทําให

นิยมซื้อสินคาในรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 26 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการใชบรกิาร ดานรูปแบบ

การชําระคาสินคาและบริการใหแกรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

(n = 400) 

ขอมูลสวนบุคคล Chi-square Sig. แปลผล 

กลุมลูกคา 55.17 0.000 สงผล 

เพศ 10.11 0.006 สงผล 

อายุ 35.87 0.000 สงผล 

สถานภาพ 32.90 0.000 สงผล 

ระดับการศึกษา 95.06 0.000 สงผล 

อาชีพ 5.15 0.272 ไมสงผล 

รายไดตอเดือน 30.08 0.000 สงผล 

* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 26 พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก กลุมลูกคา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการใชบริการ ดานรูปแบบการชําระคา

สินคาและบริการใหแกรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 27 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการใชบรกิาร ดานความถ่ี

ในการเลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

(n = 400) 

ขอมูลสวนบุคคล Chi-square Sig. แปลผล 

กลุมลูกคา 137.44 0.000 สงผล 

เพศ 13.58 0.004 สงผล 

อายุ 52.95 0.000 สงผล 

สถานภาพ 84.51 0.000 สงผล 

ระดับการศึกษา 101.12 0.000 สงผล 

อาชีพ 3.94 0.685 ไมสงผล 

รายไดตอเดือน 43.77 0.000 สงผล 

* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 27 พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก กลุมลูกคา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการใชบริการ ดานความถ่ีในการเลือก

ซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัทโกลบอล

เฮาส สาขานครปฐม 

 

ตารางที่ 28 เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามพฤติกรรมการใชบริการ ดาน

ผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและโครงสรางที่ซื้อจากบริษัทโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม ครัง้

ลาสุด 

(n = 400) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด F Sig. แปลผล 

ดานผลิตภัณฑ 9.08 0.000* สงผล 

ดานราคา 4.29 0.005* สงผล 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.16 0.025* สงผล 

ดานการสงเสรมิทางการตลาด 5.33 0.001* สงผล 

ดานบุคลากร 3.10 0.027* สงผล 

ดานการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 3.44 0.017* สงผล 

ดานกระบวนการบริการ 14.37 0.000* สงผล 

รวม 6.07 0.000* สงผล 

* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 28 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากร ดานการนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ และดานกระบวนการบริการที่แตกตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการใชบริการ ดาน

ผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและโครงสรางที่ซื้อจากบริษัทโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม ครั้งลาสุด

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงทําการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ดังตารางที่ 30 
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ตารางที่ 29 เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามพฤติกรรมการใชบริการ ดาน

ผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ซื้อจากบริษัทโกลบอลเฮาส สาขา

นครปฐม ครั้งลาสุด 

(n = 400) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด F Sig. แปลผล 

ดานผลิตภัณฑ 12.41 0.000* สงผล 

ดานราคา 6.26 0.000* สงผล 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 9.35 0.000* สงผล 

ดานการสงเสรมิทางการตลาด 5.34 0.000* สงผล 

ดานบุคลากร 8.70 0.000* สงผล 

ดานการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.00 0.001* สงผล 

ดานกระบวนการบริการ 7.88 0.000* สงผล 

รวม 9.31 0.000* สงผล 

* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 29 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากร ดานการนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ และดานกระบวนการบริการที่แตกตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการใชบริการ ดาน

ผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ซื้อจากบริษัทโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม ครั้ง

ลาสุดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 30 เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามพฤติกรรมการใชบริการ ดานผูที่

มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

(n = 400) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด F Sig. แปลผล 

ดานผลิตภัณฑ 1.62 0.185 ไมสงผล 

ดานราคา 0.89 0.449 ไมสงผล 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 0.34 0.796 ไมสงผล 

ดานการสงเสรมิทางการตลาด 4.63 0.003* สงผล 

ดานบุคลากร 2.05 0.107 ไมสงผล 

ดานการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 2.69 0.046* สงผล 

ดานกระบวนการบริการ 5.01 0.002* สงผล 

รวม 0.82 0.483 ไมสงผล 

* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 30 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด 

ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการบริการที่แตกตางกัน สงผลใหพฤติกรรม

การใชบริการ ดานผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

ตารางที่ 31 เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามพฤติกรรมการใชบริการ ดาน

ชวงเวลาที่เลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

(n = 400) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด F Sig. แปลผล 

ดานผลิตภัณฑ 17.35 0.000* สงผล 

ดานราคา 12.04 0.000* สงผล 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 1.14 0.323 ไมสงผล 

ดานการสงเสรมิทางการตลาด 36.77 0.000* สงผล 

ดานบุคลากร 23.23 0.000* สงผล 

ดานการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 16.96 0.000* สงผล 

ดานกระบวนการบริการ 45.90 0.000* สงผล 

รวม 25.36 0.000* สงผล 

* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 31 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากร ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดาน

กระบวนการบริการที่แตกตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการใชบริการ ดานชวงเวลาที่เลือกซื้อสินคาจาก

รานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 32 เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามพฤติกรรมการใชบริการ ดาน

คาใชจายตอครั้งโดยประมาณที่ซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

(n = 400) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด F Sig. แปลผล 

ดานผลิตภัณฑ 15.51 0.000* สงผล 

ดานราคา 29.33 0.000* สงผล 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 11.67 0.000* สงผล 

ดานการสงเสรมิทางการตลาด 7.44 0.000* สงผล 

ดานบุคลากร 9.28 0.000* สงผล 

ดานการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 7.91 0.000* สงผล 

ดานกระบวนการบริการ 3.66 0.006* สงผล 

รวม 12.62 0.000* สงผล 

* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 32 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากร ดานการนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ และดานกระบวนการบริการที่แตกตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการใชบริการ ดาน

คาใชจายตอครั้งโดยประมาณที่ซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 33 เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามพฤติกรรมการใชบริการ ดาน

สาเหตุหลักที่ทําใหนิยมซื้อสินคาในรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

(n = 400) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด F Sig. แปลผล 

ดานผลิตภัณฑ 7.15 0.000* สงผล 

ดานราคา 2.78 0.018* สงผล 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 1.13 0.342 ไมสงผล 

ดานการสงเสรมิทางการตลาด 4.45 0.001* สงผล 

ดานบุคลากร 2.34 0.041* สงผล 

ดานการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 1.42 0.215 ไมสงผล 

ดานกระบวนการบริการ 8.69 0.000* สงผล 

รวม 2.78 0.017* สงผล 

* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 33 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากร และดานกระบวนการบริการที่แตกตางกัน สงผลให

พฤติกรรมการใชบริการ ดานสาเหตุหลักที่ทําใหนิยมซื้อสินคาในรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

ตารางที่ 34 เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามพฤติกรรมการใชบริการ ดาน

รูปแบบการชําระคาสินคาและบริการใหแกรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

(n = 400) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด F Sig. แปลผล 

ดานผลิตภัณฑ 6.18 0.002* สงผล 

ดานราคา 2.43 0.089 ไมสงผล 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 2.56 0.079 ไมสงผล 

ดานการสงเสรมิทางการตลาด 0.79 0.457 ไมสงผล 

ดานบุคลากร 1.31 0.271 ไมสงผล 

ดานการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 3.64 0.027* สงผล 

ดานกระบวนการบริการ 5.99 0.003* สงผล 

รวม 1.33 0.266 ไมสงผล 

* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 34 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานการนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการบริการที่แตกตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการใชบริการ 

ดานรูปแบบการชําระคาสินคาและบริการใหแกรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 35 เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามพฤติกรรมการใชบริการ ดาน

ความถ่ีในการเลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

(n = 400) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด F Sig. แปลผล 

ดานผลิตภัณฑ 21.08 0.000* สงผล 

ดานราคา 14.88 0.000* สงผล 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 10.07 0.000* สงผล 

ดานการสงเสรมิทางการตลาด 21.83 0.000* สงผล 

ดานบุคลากร 18.17 0.000* สงผล 

ดานการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 6.18 0.000* สงผล 

ดานกระบวนการบริการ 24.45 0.000* สงผล 

รวม 22.72 0.000* สงผล 

* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 35 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากร ดานการนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ และดานกระบวนการบริการที่แตกตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการใชบริการ ดานความถ่ี

ในการเลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

 

โดยผลจากตารางที่ 28-35 นําไปวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD สามารถ

สรุปผลการทดสอบไดดังตารางที่ 36 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 36 สรุปสมมติฐานที่ 2 เปนรายคู 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและ

โครงสรางที่ซ้ือคร้ังลาสุด 

ผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ซ้ือคร้ัง

ลาสุด 
คาใชจายตอคร้ัง ความถี่ในการเลือกซ้ือสินคา 

ดานผลิตภัณฑ 1. กลุมถังน้ําทอน้ําระบบน้ํา

และจัดสวน > กลุมเหล็ก 

ตะปู และลวด กลุม

ปูนซีเมนตและโครงสราง 

และกลุมหลังคาและอุปกรณ

ติดตัง้ 

1. กลุมประตู หนาตาง ไมและอุปกรณ < กลุมกระเบ้ือง

เซรามิควัสดุตกแตงพ้ืนและผนัง กลุมเคร่ืองมือชาง กลุมสี

และเคมีภัณฑ 

2. กลุมไฟฟาและอุปกรณ > กลุมวัสดุตกแตงสําหรับงาน

ตกแตงอาคาร กลุมกระเบ้ืองเซรามิควัสดุตกแตงพ้ืนและผนัง 

กลุมเคร่ืองมือชาง กลุมสีและเคมีภัณฑ 

3. กลุมอุปกรณเฟอรนิเจอร > กลุมวัสดุตกแตงสําหรับงาน

ตกแตงอาคาร กลุมประตู หนาตาง ไมและอุปกรณ กลุม

กระเบ้ืองเซรามิควัสดุตกแตงพ้ืนและผนัง กลุมเคร่ืองมือชาง 

กลุมสีและเคมีภัณฑ 

1. ไมเกิน 500 บาท และ 501-1,000 

บาท < 1,001-1,500 บาท 1,500-2,000 

บาท และมากกวา 2,000 บาท 

2. 1,001-1,500 บาท < มากกวา 2,000 

บาท 

1. สองเดือนตอคร้ัง > อาทิตย

ละคร้ัง และเดือนละคร้ัง 

2. มากกวา 2 เดือนตอคร้ัง < 

อาทิตยละคร้ัง เดือนละคร้ัง 

และสองเดือนตอคร้ัง 

ดานราคา 1. กลุมถังน้ําทอน้ําระบบน้ํา

และจัดสวน > กลุมเหล็ก 

ตะปู และลวด กลุม

ปูนซีเมนตและโครงสราง 

และกลุมหลังคาและอุปกรณ

ติดตัง้ 

กลุมอุปกรณเฟอรนิเจอร > กลุมวัสดุตกแตงสําหรับงาน

ตกแตงอาคาร กลุมประตู หนาตาง ไมและอุปกรณ กลุม

กระเบ้ืองเซรามิควัสดุตกแตงพ้ืนและผนัง กลุมเคร่ืองมือชาง 

กลุมสีและเคมีภัณฑ กลุมไฟฟาและอุปกรณ 

1. ไมเกิน 500 บาท < 501-1,000 บาท 

1,001-1,500 บาท 1,500-2,000 บาท 

และมากกวา 2,000 บาท 

2. 501-1,000 บาท และ 1,001-1,500 

บาท < 1,500-2,000 บาท 

3. 1,001-1,500 บาท < มากกวา 2,000 

บาท 

4. 1,500-2,000 บาท > มากกวา 2,000 

บาท 

1. สองเดือนตอคร้ัง > อาทิตย

ละคร้ัง และเดือนละคร้ัง 

2. มากกวา 2 เดือนตอคร้ัง < 

อาทิตยละคร้ัง เดือนละคร้ัง 

และสองเดือนตอคร้ัง 
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ตารางที่ 36 สรุปสมมติฐานที่ 2 เปนรายคู (ตอ) 

 
ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 

ผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและ

โครงสรางที่ซ้ือคร้ังลาสุด 
ผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ซ้ือคร้ังลาสุด คาใชจายตอคร้ัง ความถี่ในการเลือกซ้ือสินคา 

ดานชองทางการจัด

จําหนาย 

1. กลุมหลังคาและอุปกรณติดตั้ง > 

กลุมเหล็ก ตะปู และลวด 

2. กลุมถังน้ํา ทอน้ําระบบน้ําและ

จัดสวน > กลุมหลังคาและอุปกรณ

ติดตัง้ 

1. กลุมกระเบ้ืองเซรามิควัสดุตกแตงพ้ืนและผนัง > กลุมวัสดุตกแตง 

สําหรับงานตกแตงอาคาร กลุมประตู หนาตาง ไมและอุปกรณ กลุม

เคร่ืองมือชาง กลุมสีและเคมีภัณฑ 

2. กลุมไฟฟาและอุปกรณ < กลุมประตู หนาตาง ไมและอุปกรณ กลุม

กระเบ้ืองเซรามิควัสดุตกแตงพ้ืนและผนัง กลุมสีและเคมีภัณฑ 

3. กลุมอุปกรณเฟอรนิเจอร < กลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคาร 

กลุมประตู หนาตาง ไมและอุปกรณ กลุมกระเบ้ืองเซรามิควัสดุตกแตงพ้ืน

และผนัง กลุมเคร่ืองมือชาง กลุมสีและเคมีภัณฑ กลุมไฟฟาและอุปกรณ 

1. ไมเกิน 500 บาท < 501-1,000 

บาท 1,001-1,500 บาท 1,500-

2,000 บาท และมากกวา 2,000 

บาท 

2. 501-1,000 บาท และ 1,001-

1,500 บาท < 1,500-2,000 บาท 

3. 1,500-2,000 บาท > มากกวา 

2,000 บาท 

1. อาทิตยละคร้ัง < เดือน

ละคร้ัง และสองเดือนตอคร้ัง 

2. มากกวา 2 เดือนตอคร้ัง 

< เดือนละคร้ัง และสอง

เดือนตอคร้ัง 

ดานการสงเสริมทาง

การตลาด 

1. กลุมถังน้ําทอน้ําระบบน้ําและจัด

สวน > กลุมเหล็ก ตะปู และลวด 

กลุมปูนซีเมนตและโครงสราง และ

กลุมหลังคาและอุปกรณติดตั้ง 

1. กลุมกระเบ้ืองเซรามิควัสดุตกแตงพ้ืนและผนัง > กลุมประตู หนาตาง 

ไมและอุปกรณ  

2. กลุมอุปกรณเฟอรนิเจอร < กลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคาร 

กลุมประตู หนาตาง ไมและอุปกรณ กลุมกระเบ้ืองเซรามิควัสดุตกแตงพ้ืน

และผนัง กลุมเคร่ืองมือชาง กลุมสีและเคมีภัณฑ กลุมไฟฟาและอุปกรณ 

1. ไมเกิน 500 บาท < 501-1,000 

บาท 1,500-2,000 บาท และ

มากกวา 2,000 บาท 

2. 1,001-1,500 บาท < 1,500-

2,000 บาท และมากกวา 2,000 

บาท 

1. สองเดือนตอคร้ัง > 

อาทิตยละคร้ัง และเดือนละ

คร้ัง 

2. มากกวา 2 เดือนตอคร้ัง 

< อาทิตยละคร้ัง เดือนละ

คร้ัง และสองเดือนตอคร้ัง 

ดานบุคลากร 1. กลุมถังน้ําทอน้ําระบบน้ําและจัด

สวน > กลุมปูนซีเมนตและ

โครงสราง และกลุมหลังคาและ

อุปกรณติดตั้ง 

1. กลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคาร < กลุมกระเบ้ืองเซรามิควัสดุ

ตกแตงพ้ืนและผนัง กลุมสีและเคมีภัณฑ 

2. กลุมไฟฟาและอุปกรณ < กลุมกระเบ้ืองเซรามิควัสดุตกแตงพ้ืนและผนัง 

กลุมสีและเคมีภัณฑ 

3. กลุมอุปกรณเฟอรนิเจอร < กลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคาร 

กลุมประตู หนาตาง ไมและอุปกรณ กลุมกระเบ้ืองเซรามิควัสดุตกแตงพ้ืน

และผนัง กลุมเคร่ืองมือชาง กลุมสีและเคมีภัณฑ กลุมไฟฟาและอุปกรณ 

1. ไมเกิน 500 บาท และ 1,001-

1,500 บาท < 1,500-2,000 บาท 

และมากกวา 2,000 บาท 

2. 1,500-2,000 บาท > มากกวา 

2,000 บาท 

1. อาทิตยละคร้ัง < เดือน

ละคร้ัง 

2. มากกวา 2 เดือนตอคร้ัง 

< อาทิตยละคร้ัง เดือนละ

คร้ัง และสองเดือนตอคร้ัง 
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ตารางที่ 36 สรุปสมมติฐานที่ 2 เปนรายคู (ตอ)  

 
ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 

ผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและ

โครงสรางที่ซ้ือคร้ังลาสุด 
ผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ซ้ือคร้ังลาสุด คาใชจายตอคร้ัง ความถี่ในการเลือกซ้ือสินคา 

ดานการนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ 

1. กลุมหลังคาและอุปกรณติดตั้ง > 

กลุมเหล็ก ตะปู และลวด 

2. กลุมถังน้ํา ทอน้ําระบบน้ําและ

จัดสวน > กลุมหลังคาและอุปกรณ

ติดตัง้ 

1. กลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคาร < กลุมกระเบ้ืองเซรามิควัสดุ

ตกแตงพ้ืนและผนัง กลุมสีและเคมีภัณฑ 

2. กลุมประตู หนาตาง ไมและอุปกรณ < กลุมกระเบ้ืองเซรามิควัสดุ

ตกแตงพ้ืนและผนัง 

3. กลุมกระเบ้ืองเซรามิควัสดุตกแตงพ้ืนและผนัง > กลุมเคร่ืองมือชาง 

กลุมอุปกรณเฟอรนิเจอร 

4. กลุมสีและเคมีภัณฑ > กลุมอุปกรณเฟอรนิเจอร 

1. 1,500-2,000 บาท > ไมเกิน 

500 บาท 501-1,000 บาท 

1,001-1,500 บาท 

2. มากกวา 2,000 บาท > 1,001-

1,500 บาท 

3. 1,500-2,000 บาท > มากกวา 

2,000 บาท 

1. อาทิตยละคร้ัง < เดือน

ละคร้ัง และสองเดือนตอคร้ัง 

2. มากกวา 2 เดือนตอคร้ัง 

< เดือนละคร้ัง และสอง

เดือนตอคร้ัง 

ดานกระบวนการบริการ 1. กลุมถังน้ําทอน้ําระบบน้ําและจัด

สวน > กลุมเหล็ก ตะปู และลวด 

กลุมปูนซีเมนตและโครงสราง และ

กลุมหลังคาและอุปกรณติดตั้ง 

2. กลุมเหล็ก ตะปู และลวด < กลุม

ปูนซีเมนตและโครงสราง กลุม

หลังคาและอุปกรณติดตั้ง 

1. กลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคาร > กลุมประตู หนาตาง ไม

และอุปกรณ 

2. กลุมประตู หนาตาง ไมและอุปกรณ < กลุมกระเบ้ืองเซรามิควัสดุ

ตกแตงพ้ืนและผนัง กลุมเคร่ืองมือชาง กลุมสีและเคมีภัณฑ 

3. กลุมอุปกรณเฟอรนิเจอร < กลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคาร 

กลุมประตู หนาตาง ไมและอุปกรณ กลุมกระเบ้ืองเซรามิควัสดุตกแตงพ้ืน

และผนัง กลุมเคร่ืองมือชาง กลุมสีและเคมีภัณฑ กลุมไฟฟาและอุปกรณ 

ไมเกิน 500 บาท และ 501-1,000 

บาท < 1,500-2,000 บาท และ

มากกวา 2,000 บาท 

1. สองเดือนตอคร้ัง > 

อาทิตยละคร้ัง และเดือนละ

คร้ัง 

2. มากกวา 2 เดือนตอคร้ัง 

< อาทิตยละคร้ัง เดือนละ

คร้ัง และสองเดือนตอคร้ัง 
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ตารางที่ 36 สรุปสมมติฐานที่ 2 เปนรายคู (ตอ) 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ

สินคา 
ชวงเวลาที่เลือกซ้ือสินคา สาเหตุหลักที่ทําใหนิยมซ้ือสินคา 

รูปแบบการชําระคาสินคาและ

บริการ 

ดานผลิตภัณฑ - 1. วันจันทร-วันศุกร > วันเสาร-อาทติย  1. ความใหมของสินคา > มีความสะดวกดานสถานที่

และมีความหลากหลายของสินคา 

2. มีความสะดวกดานสถานที ่< มีความครบวงจร

ดวยบริการดานตางๆ มีความหลากหลายของสินคา 

มีการสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม และอ่ืน ๆ 

3. มีความครบวงจรดวยบริการดานตางๆ > มีความ

หลากหลายของสินคา และอ่ืน ๆ 

1. บัตรเครดิต/เดบิต < เงินสด

และเช็คธนาคาร 

ดานราคา - 1. วันจันทร-วันศุกร > วันเสาร-อาทติย 1. ความใหมของสินคา < มีความครบวงจรดวย

บริการดานตางๆ  

2. มีความสะดวกดานสถานที ่< มีความครบวงจร

ดวยบริการดานตางๆ มีความหลากหลายของสินคา 

- 

ดานชองทางการจัดจําหนาย - - - - 

ดานการสงเสริมทางการตลาด 1. ผูที่ตัดสินใจดวยตวัเอง < ผูที่

ตัดสินใจจากบุคคลในครอบครัว 

และอ่ืนๆ 

1. วันจันทร-วันศุกร > วันเสาร-อาทติย  

2. วันหยุดนักขัตฤกษ < วันเสาร-อาทติย  

1. มีความสะดวกดานสถานที ่< มีความครบวงจร

ดวยบริการดานตางๆ มีความหลากหลายของสินคา 

และมีการสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม  

2. เหตุผลอ่ืน ๆ < มีความครบวงจรดวยบริการดาน

ตางๆ มีความหลากหลายของสินคา 

- 
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ตารางที่ 36 สรุปสมมติฐานที่ 2 เปนรายคู (ตอ) 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ

สินคา 
ชวงเวลาที่เลือกซ้ือสินคา สาเหตุหลักที่ทําใหนิยมซ้ือสินคา 

รูปแบบการชําระคาสินคาและ

บริการ 

ดานบุคลากร - 1. วันจันทร-วันศุกร > วันเสาร-อาทติย  

2. วันหยุดนักขัตฤกษ < วันเสาร-อาทติย  

1. มีการสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม < 

ความใหมของสินคา มีความสะดวกดานสถานที ่ 

2. มีความครบวงจรดวยบริการดานตางๆ > มีความ

หลากหลายของสินคา มีการสงเสริมการขาย ลด 

แลก แจก แถม และอ่ืน ๆ 

- 

ดานการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 

1. เพ่ือน > บุคคลอ่ืน ๆ 1. วันจันทร-วันศุกร > วันเสาร-อาทติย  

2. วันหยุดนักขัตฤกษ > วันจันทร-วันศุกร และ

วันเสาร-อาทิตย 

- 1. บัตรเครดิต/เดบิต < เงินสด

และเช็คธนาคาร 

ดานกระบวนการบริการ 1. ที่บุคคลในครอบครัว > ตัดสินใจ

จากตัวเอง และเพ่ือน  

2. เพ่ือน < ผูที่ตัดสินใจดวยตวัเอง

และบุคคลอ่ืน ๆ 

1. วันจันทร-วันศุกร > วันเสาร-อาทติย  

2. วันหยุดนักขัตฤกษ < วันเสาร-อาทติย 

1. ความใหมของสินคา > มีความสะดวกดานสถานที่ 

และอ่ืน ๆ 

2. มีความสะดวกดานสถานที ่< มีความครบวงจร

ดวยบริการดานตางๆ มีความหลากหลายของสินคา 

3. มีความครบวงจรดวยบริการดานตางๆ > มีความ

หลากหลายของสินคา และอ่ืน ๆ 

4. มีความหลากหลายของสินคา > อ่ืน ๆ 

1. เช็คธนาคาร > เงินสด และ

บัตรเครดิต/เดบิต 

2. เงินสด > บัตรเครดิต/เดบิต 

 

 

 

 

85 

 



86 

สวนท่ี 5 สภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจท่ีสงผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท สยามโกลบอล

เฮาส จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม 

จากการรวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ในการศึกษาครั้งน้ีไดประยุกตใชแนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกดวย SPELT 

Analysis โดยรวบรวมขอมูลจากผูบริหารบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน รายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. สภาพแวดลอมดานสังคม (Social) พบวาประเด็นสภาพแวดลอมทางสังคมที่สงผลตอ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดแก  

1.1 รูปแบบการใชชีวิตที่เรงรีบของคนในปจจุบัน ทําใหมีความตองการบริการที่ครบ

วงจร กลาวคือ การดํารงชีวิตในปจจุบันที่เรงรีบน้ัน ผูบริโภคตองการซื้อสินคาจากรานที่มีสินคาครบ

ทุกรายการในที่เดียวซึ่งนับเปนการสรางความสะดวกสบายใหแกลูกคา องคกรของบริษัทฯมีสินคาที่

ครอบคลุมเกือบทั้งหมดของสินคาวัสดุกอสราง ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดจัดใหมีสินคามากถึง 90,000รายการ

ซึ่งสามารถตอบโจทยลูกคาขอน้ีไดอยางแนนอน นอกจากน้ี ยังมีการรวบรวมรายช่ือสินคาที่เปนที่

ตองการของลูกคาเพื่อนํามาจําหนายใหแกลูกคาอีกดวย 

1.2 ภาวะโลกรอน ทําใหเกิดกระแสการสรางอาคาร/ที่อยูอาศัยที่ประหยัดการใช

พลังงาน เชน ฉนวนกันความรอน สีกันความรอน กระเบื้องสะทอนความรอน เปนตน กลาวคือ สภาพ

ภูมิอากาศที่ทวีความรอนข้ึน ทําใหบริษัทฯ สามารถจําหนายสินคาที่เกี่ยวกับความเย็นหรือวัสดุสราง

บานที่ชวยประหยัดพลังงานไดเปนอยางดี ทั้งน้ี บริษัทผูผลิตสินคาไดผลิตสินคาออกมารองรับกับ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปซึ่งการแกปญหาดวยการติดเครื่องปรับอากาศเพียงอยางเดียวไมสามารถ

แกปญหาได อาจจะตองใชวิธีอื่นรวมดวย ในปจจุบันทางผูผลิตวัสดุสรางบานไดหันมาใสใจเรื่องการ

ผลิตวัสดุกันความรอนมากข้ึน สินคาที่ไดรับความนิยมในชวงน้ีไดแกฉนวนกันความรอน อิฐมวลเบา 

ไมระแนงบังตาเพื่อกันแดด รวมทั้ง สปริงเกอร เน่ืองจากผูบริโภคไดนําไปติดต้ังเพื่อพนไอนํ้าระบาย

อากาศในบานเพื่อชวยปรับความรอนใหอากาศมีความเย็นข้ึน สวนสีกันความรอนอาจยังไมไดรับความ

นิยมเพราะผูบริโภคยังไมเห็นถึงความจําเปนในการทาสีดวยสีประเภทน้ี 

1.3 กระแสการเลือกใชวัสดุกอสรางที่ผานกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

และเปนสงผลดีตอสุขภาพ โดยเห็นไดชัดมากที่สุด คือฉนวนกันความรอนรุนใหมที่เปนฟองนํ้า

เน่ืองจากผูบริโภคมีความกังวลในเรื่องของใยแกว ใยแกวเมื่อมีการแตกหักหรือในชวงติดต้ังมีการตัดตัว

วัสดุ เมื่อสัมผัสเศษใยแกวจะติดตัวทําใหเกิดการอาการคัน ทั้งน้ีเรื่องของฉนวนใยแกวที่เกี่ยวกับมะเร็ง

น้ันมักเกิดจากการเขาใจผิดวาฉนวนใยแกวเปนวัสดุอันตรายเชนเดียวกับใยหิน ซึ่งในความเปนจริง

แลวฉนวนใยแกวจะมีลักษณะโครงสรางเปนทอนทรงกระบอกที่แตกตางจากใยหินและมีขนาดใหญ

กวามากจึงไมสามารถสูดเขาไปที่ปอดไดและอาจไดรับขอมูลแตดานลบของสินคาทําใหผูบริโภคเกิด

ความไมมั่นใจในตัวสินคา ซึ่งทาง SCG ไดผลิตฉนวนตราชาง STAY COOL ยังไดรับการรับรองจาก
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สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IRAC) ขององคการอนามัยโลกวาใชใยฉนวนที่ไมเปนอันตรายตอรางกาย 

ซึ่งอาจสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคมากข้ึน สินคาประเภทสุขภัณฑก็มีการเลือกใชแบบประหยัดนํ้า

ซึ่งสามารถชวยลดปริมาณการใชนํ้าและประหยัดเงินคานํ้าอีกดวย  

 

2. สภาพแวดลอมดานการเมือง (Political)  

ผูบริหารใหขอมูลวาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปนสิ่งที่องคกรไมสามารถหลกีเลีย่งได 

ในชวงหลายปที่ผานมาประเทศไทยประสบปญหาดานการเมืองพอสมควร ทําให เศรษฐกิจ

ภายในประเทศเกิดการชะลอตัวรวมไปถึงตลาดวัสดุกอสรางดวยซึ่งผูบริโภคไมอยากจับจายใชสอย จะ

ใชอะไรตองคิดหนักกอนซื้อแตหลังจากที่เศรษฐกิจเริ่มฟนตัวประชาชนเริ่มมีการซื้อสินคากันมากข้ึน 

และรัฐบาลไดมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจตลาดวัสดุกอสรางที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดมีมติเห็นชอบ

จัดทําโครงการบานประชารัฐ เพื่อชวยสรางโอกาสใหประชาชนทั่วไป ครอบคลุมขาราชการพลเรือน 

ทหาร ตํารวจ และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมผูมีรายไดนอยที่ไมเคยมีกรรมสิทธ์ิ

ในที่อยูอาศัยมากอนใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ในสวนของสาขาที่อยูตางจังหวัดอาจไมไดรับ

ผลกระทบมากนัก แตในสวนสาขานครปฐมยอดขายทรงตัว และในตอนที่เกิดนํ้าทวมสาขานครปฐมมี

ประชาชนเขามาจับจายซื้อสินคาไปซอมแซมบานเปนจํานวนมาก สินคากอสรางภายในรานฯ ขายดี

ทุกอยาง 

 

3. สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic)  

3.1 การเปดเสรีทางการคา ผูบริหารบริษัทฯ ใหขอมูลวา สําหรับประเด็นการเปด

เสรีทางการคาน้ัน บริษัทฯ ยังคงมีความเช่ือมั่นในการฟนตัวที่ดีคอยเปนคอยไปของเศรษฐกิจไทย ซึ่ง

ถือเปนสัญญาณการเริ่มตนที่ดีสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 

AEC) ดังน้ัน บริษัทฯจึงยังคงมีนโยบายขยายสาขาภายในประเทศเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง และยังมี

นโยบายขยายธุรกิจเพิ่มในประเทศเพื่อนบาน อาทิ ลาว, พมา, เวียดนาม และกัมพูชา บริษัทฯมี

ความรูความชํานาญ ประสบการณ และเงินทุน รวมทั้งบริษัทฯมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกรง จะ

สงผลใหบริษัทฯสามารถรุกไปขางหนาไดอยางมั่นคง สาขาที่อยูติดชายแดนเขตของประเทศเพื่อนบาน

อยาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดที่ติดชายแดนเหลาน้ันไดมี

ประเทศเพื่อนบานเขามาจับจายซื้อสินคาเปนจํานวนมาก สงผลใหมียอดจําหนายสูงข้ึน และแผน

ธุรกิจป 2559 บริษัทฯทุมกวา 2.4 พันลาน ที่จะขยายสาขาเพิ่ม 12 สาขา ครอบคลุมตลาด “ไทย-

ลาว-เมียนมา” เดินหนากลยุทธปาลอมเมือง เจาะตลาด กทม.และปริมณฑล ลงทุน 20 ลานเพื่อ

พัฒนาตอสูกับคูแขง ในสวนของผูประกอบการรายใหญ บริษัทฯ ไมไดเนนกลุมเปาหมายกลุมน้ี แตจะ

เนนโครงการบานจัดสรรและกลุมผูรับเหมา 
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3.2 อัตราแลกเปลี่ยน ผูบริหารไดใหขอมูลวา บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน เน่ืองจากบริษัทมีการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนดังกลาว ผานนโยบายการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจากแหลงขาวสาร

ตางๆอยางใกลชิด และไดจัดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ไว

กับทางสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีวงเงินสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศลวงหนาจํานวน 2 สัญญาเทากับ 2,160 ลานบาท และ 26.34 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 

โดยมียอดใชวงเงิน 446.14 ลานบาท และ 4.25 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งน้ีวงเงินสัญญา

แลกเปลี่ยนดังกลาวจะเปนชองทางหน่ึงในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่

อาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต และที่ผานมาบริษัทไมไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงเรื่องอัตรา

แลกเปลี่ยนแตอยางใด 

 

4. สภาพแวดลอมดานกฎหมาย (Legal)  

กฎหมายผังเมือง พบวาไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจแตอยางใด เน่ืองจากกอนที่

บริษัทฯ จะตัดสินใจซื้อที่ดินตองคํานึงถึงพื้นที่ที่มีการกําหนดในกฎหมายผังเมืองกอนมีพื้นที่สีเขียวสี

แดงตรงไหนบาง ขนาดของพื้นที่ที่เราตองการมีความเพียงพอหรือไม มันตองคํานึงถึงปจจัยหลายๆ

อยาง ถาทุกอยางมีความสมบูรณก็จะย่ืนแบบและกอสรางตอไป และที่ผานมาสําหรับสาขา อ.เมือง จ.

นครปฐมไมมีปญหาแตอยางใด 

 

5. สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology) 

จากการรวบรวมขอมูล ผูบริหารไดใหความเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมมผีล

ตอการดําเนินธุรกิจมากนัก แตอาจสงในแงที่วาลูกคากลุมเปาหมายสามารถเปรียบเทียบหรือหาขอมลู

สินคาและราคาจากอินเตอรเน็ตมากข้ึน ทําใหรานจําหนายสินคาไมสามารถแขงขันดานราคาได

เทาที่ควร นอกจากน้ี การที่ลูกคาใชเทคโนโลยีทางการสื่อสารมากย่ิงข้ึน เชน การสืบคนหาขอมูลทาง

อินเตอรเน็ต ทําใหมีการคนหาและสั่งซื้อสินคาผานชองทางออนไลนมากย่ิงข้ึน ดังน้ันบริษัทจึงให

ความสําคัญกับการใหขอมูลหรือแสดงรูปภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาผานชองทางเว็ปไซตมาก

ย่ิงข้ึน อยางไรก็ตาม ลูกคาสวนใหญมักจะมีความชอบที่จะเขามาเลือกชมสินคาดวยตนเองมากกวา 

ทําใหไดเห็นสินคาตัวจริงกอนตัดสินใจซื้อ โดยทางบริษัทไดจัดใหมีพนักงานที่คอยใหบริการดานขอมูล

ของสินคาและรับบริการรองเรียนตางๆทั้งหนาเคาเตอรบริการและการโทรเขาไปที่ Customer 

service คือ 1160  
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สวนท่ี 6 แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจของ บริษัท สยามโกลบอล

เฮาส จํากัด(มหาชน) อ.เมือง จ.นครปฐม 

จากการรวบรวมขอมูลการบริหารจัดการทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน

การศึกษาครั้งน้ีไดประยุกตใชกรอบแนวคิดการวิเคราะหบริหารจัดการทรัพยากร VRIO Frameworks 

โดยรวบรวมขอมูลจากผูบริหารบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน รายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ (V: Value คือ ขอไดเปรียบ) 

ขอไดเปรียบของกิจการในประเด็นตางๆ เชน ความภักดีของลูกคาหรือความแตกตางของ

สินคาและบริการ ผูบริหารไดใหขอมูลวา กลุมลูกคาเปาหมายโดยเฉพาะผูรับเหมากอสรางอาจจะยัง

ไมยึดติดหรือภัตดีตอแบรนดที่จําหนายเทาที่ควร แตมีความเช่ือมั่นวามีความภักดีตอองคกรหรือแบ

รนดโกลบอลเฮาสแนนอน เน่ืองจากบริษัทฯ เนนการใหบริการดวยความเปนกันเองกับลูกคา มีการ

จดจํารายละเอียดของลูกคาประจําแตละรายวาตองการสินคาลักษณะใด แบรนดใด โดยลูกคาไมตอง

เสียเวลาอธิบายมาก นอกจากน้ี แบรนดโกลบอลเฮาสยังมีสินคาครอบคลุมทุกประเภทของงาน

กอสราง ตอเติม ตกแตง อาคารทุกประเภท เปนจํานวนรายการรวมกวา 90,000 รายการ ครอบคลุม

ทุกระดับราคา โดยสินคาที่วางจําหนายในแตละประเภทน้ัน ลวนไดรับการคัดเลือกมาแลววามี

คุณภาพมาตรฐาน ทั้งยังอยูในความตองการและความนิยมของตลาดทั้งในปจจุบันและการคาดการณ

ความตองการในอนาคต สินคาที่บริษัทฯ นํามาจําหนายมีย่ีหอที่แตกตางหลากหลาย รวมทั้งมีแบรนด

ที่บริษัทฯ สั่งผลิตข้ึนมาซึ่งมีคุณภาพเทากับตราสินคาของทองตลาดแตจะแตกตางในดานของราคา

มากกวาเพราะบริษัทฯสั่งผลิตในจํานวนที่มากทําใหสินคามีราคาถูกกวา จึงถือไดวา องคกรคอนขางมี

ความไดเปรียบธุรกิจรานจําหนายอุปกรณกอสรางอื่นๆ ในพื้นที่เปนอยางมาก 

นอกจากน้ี ประเด็นความไดเปรียบดานฐานขอมูลสินคาและลูกคา ผูบริหารไดใหขอมูล

วา  นับจากวันที่เปดกิจการจนถึงวันน้ีบริษัทฯดําเนินกิจการมานานกวา 19 ป นับเปนเจาแรกของ

ตลาดวัสดุกอสรางจึงทําใหบริษัทฯ มีฐานขอมูลลูกคาและฐานขอมูลดานสินคา ทั้งสินคาทีไดรับความ

นิยมและไมไดรับความนิยมโดยบริษัทมีความตระหนักดีวา การเติบโตทางธุรกิจอยางตอเน่ืองน้ัน 

จะตองมาจากการเติบโตจากผลงานการดําเนินธุรกิจ และการเติบโตจากการขยายสาขา ดังน้ัน บริษัท

จึงมุงเนนการตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก โดยจะเนนการพิจารณาเพื่อทบทวนถึง

สินคา และกระบวนการใหบริการที่มีตอกลุมลูกคา ทั้งประเภทและสวนผสมของสินคา ความ

หลากหลาย การจัดหาสินคา การกําหนดราคาอยางสมเหตุสมผล มีความยุติธรรม การจัดเก็บสินคาที่

มีประสิทธิภาพและประหยัดตนทุน ตลอดจนการนําเสนอสินคา โดยคํานึงถึงความตองการของตลาด

และพฤติกรรมของผูบริโภคในแตละสาขาเปนสําคัญ นอกจากน้ีบริษัทแม ยังมีเปาหมายการขยาย

สาขา เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาไดอยางทั่วถึง โดยการขยายสาขาให
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ครอบคลุมไปยังจังหวัดตางๆ ในทุกภูมิภาคอยางตอเน่ือง ซึ่งปจจุบันมีสาขาที่เปดใหบริการแลวรวม 

38 สาขา 

2. คูแขงรายสําคัญ และผลกระทบตอองคกรของทานจากคูแขง (R: Rareness คูแขง) 

2.1 คูแขงรายสําคัญของกิจการ 

จากการสัมภาษณ ผูบริหารโกลบอลเฮาสสาขา อ.เมือง จ.นครปฐม ระบุวา คูแขง

ของบริษัทฯ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูประกอบธุรกิจโฮมเซ็นเตอรและกลุมผูประกอบธุรกิจ

รานคาเฉพาะอยาง ธุรกิจประเภทโฮมเซ็นเตอรรายสําคัญคือ ไทวัสดุ บริหารงานโดยบริษัท ซี อาร ซี 

เพาเวอร รีเทล จํากัด จําหนายวัสดุอุปกรณเพื่อการตกแตงซอมแซมที่อยูอาศัยอยางครบวงจร ภายใต

จุดขาย “ ครบ ถูก ดี ที่ไทวัสดุ” โดยเปดใหบริการครั้งแรก ป 2553 แตสามารถเติบโตจนขยายสาขา

ไดอยางรวดเร็ว ปจจุบันมีสาขาที่เปดใหบริการแลวจํานวน 41 สาขา อยางไรก็ตาม ไทวัสดุ ไมถือเปน

คูแขงประเภทโฮมเซ็นเตอรที่สําคัญของโกลบอลเฮาสสาขา อ.เมือง จ.นครปฐม แตอยางใด เน่ืองจาก

ไทวัสดุสาขาที่ใกลที่สุด ต้ังอยูในอําเภอพุทธมณฑล มีระยะหางกันประมาณ 30 กม. ในขณะที่คูแขง

ประเภทรานคาเฉพาะอยางก็ไมถือเปนคูแขงรายสําคัญของโกลบอลเฮาสสาขา อ.เมือง จ.นครปฐม 

เน่ืองจากยังไมมีรานคาในรูปแบบดังกลาวต้ังอยูใกลเคียงกัน จะมีแตเฉพาะรานจําหนายอุปกรณการ

กอสรางรายยอยทั่วไป ซึ่งไมถือวาเปนคูแขงที่สําคัญ เน่ืองจากเปนรานคาขนาดเล็ก มีสินคาไม

หลากหลายเทียบเทากับโกลบอลเฮาส 

2.2 ตนทุนการผลิต การจัดหาหรือการจัดจําหนายสินคาและบริการและการ

ประหยัดจากขนาดขององคกร 

ผูบริหารไดใหขอมูลในภาพรวมขององคกรวา ปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการลดขนาดลง 

เน่ืองจากบริษัทฯ ไมจําเปนตองมีพื้นที่บริการขนาดใหญ เพราะสาขาใหมที่ไดกอต้ังข้ึนน้ัน ไดมีการจัด

ระเบียบของคลังสินคาไวดานหลัง ซึ่งทําใหพื้นที่ในการใหบริการสารถลดลงได นอกจากน้ียังไดลงทุน 

20 ลานบาท ปรับปรุงระบบการทํางานใหม โดยมีระบบจัดเก็บสินคาที่พัฒนาข้ึนใหมเปนระบบ

อัตโนมัติที่ควบคุมการทํางานโดยคอมพิวเตอรดวยการใชโรบอต (หุนยนต) มาจัดเก็บเรียกวา

Automated Storage Retrieval System หรือระบบ AS RS เปนระบบการจัดเก็บสินคาและเรียก

คืนสินคาอัตโนมัติ จะเปนวิธีการที่ทําใหสโตรแตละแหงใชพื้นที่จัดเก็บสตอกสินคาไดนอยลง พรอมกับ

ปรับวิธีการจัดเก็บเปนแบบแนวด่ิงมากข้ึน และใชโรบอตเขาไปจัดเก็บและเบิกสินคาออกมาแทนซึ่งจะ

ชวยลดตนทุนสวนตาง ไดคอนขางมาก ดังคําใหสัมภาษณที่ระบุวา “จะชวยลดตนทุนในดานของขนาด

ที่ดินที่ใชกอสรางสโตรจะลดลง รวมถึงคากอสรางและการปฏิบัติการดวย ทําใหบริษัทฯ สามารถ

บริหารตนทุนภาพรวมในระยะยาวไดลดลงตามไปดวย เชน ใชรถโฟรกลิฟตนอยลง เหลือสโตรละ 2 

คัน เปนตน 
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2.3 ทําเลที่ต้ังของรานโกลบอลเฮาสสาขา อ.เมือง จ.นครปฐม 

ผูบริหารไดใหขอมูลวา ในภาพรวมแลวบริษัท โกลบอลเฮาส คอนขางมีจุดแข็งดาน

ทําเลที่ต้ัง ถือเปนประเด็นที่ทําใหบริษัทฯเหนือกวาคูแขงเปนอยางมาก เน่ืองจากบริษัทฯ มีทีมกวาน

ซื้อที่ดินและสํารวจตลาดโดยเรงซื้อที่ดินที่เปนจังหวัดเศรษฐกิจไวลวงหนาอยางนอย 5 ป กอนการ

กอต้ัง ทําใหบริษัทฯเปน first mover ในดานการครอบครองที่ดินในพื้นที่ตางๆไดกอนคูแขง รวมทั้ง 

โกลบอลเฮาสสาขา อ.เมือง จ.นครปฐม ก็เชนกัน ที่พบวารานฯ ไมมีคูแขงที่อยูในบริเวณทําเลที่

ใกลเคียงกันน้ีเลย 

2.4 ความงายตอการเปลี่ยนใจของลูกคา 

ผูบริหารไดใหความเห็นวา ลูกคาสามารถเปลี่ยนใจไปซื้อสินคากับคูแขงไดงาย เชน

ใกลที่ไหนซื้อที่น่ัน หรือมีเครดิตที่ไหนก็ซื้อที่น่ันได เน่ืองจากองคกรไมไดเปดเครดิต นอกจากการทํา

แบงกการันตีไวเทาน้ัน อยางไรก็ตาม แตบริษัทฯ ก็จะมีลูกคาประจําที่ยังซื้อสินคากับบริษัทฯ อยูซึ่ง

เปนกลุมผูรับเหมากอสรางที่ใชบริการกันมาเปนระยะเวลายาวนานแลว 

 

3. ความงายในการลอกเลียนแบบและแนวทางในการปองกัน (I: Imitability คือ ตนทุน

การเลียนแบบ) 

3.1 การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูจําหนาย 

ในการจัดหาผลิตภัณฑของบริษัท หนาที่ในการสั่งซื้อสินคาทุกรายการจะถูกควบคุม

และดําเนินการโดยสํานักงานจัดซื้อ ฝายบริหารสินคา ซึ่งต้ังอยูภายในสํานักงานใหญจังหวัดรอยเอ็ด 

ปจจุบันบริษัทมีการจัดหาผลิตภัณฑใหม โดยมีวิธีการจัดหาผลิตภัณฑดังน้ี 

3.1.1 ผูผลิตเปนผูมาเสนอจําหนายสินคาใหกับบริษัท 

3.1.2 ฝายบริหารสินคาและจัดซื้อเปนผูติดตอไปยังผูผลิตทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ โดยไดตรวจสอบสินคาและนัดเย่ียมชมสินคาและโรงงานของผูผลิตกอนตัดสินใจเลือก

สินคามาจําหนาย 

3.1.3 ฝายบริหารสินคาและจัดซื้อทําการศึกษาความตองการของตลาดและ

ลูกคา เพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการจัดหาผลิตภัณฑตอบสนองความตองการของลูกคา 

บริษัทฯมีความสัมพันธที่ ดีกับผูจัดจําหนาย มีความสัมพันธที่ยาวนานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการแขงในตลาด บริษัทฯมีวางแผนงานทางธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณ

การตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดแนวทางการธุรกิจเพื่อนําเสนอ

สินคา และบริการที่ดีที่สุด เพื่อสรางความปติใหแกลูกคาซึ่ง รวมทั้งเปนการกระชับความสัมพันธอันดี

ระหวางบริษัทฯและผูจําหนาย ผูผลิตสินคา 
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3.2 การครอบครองตราสินคาทีม่ีช่ือเสียง 

องคกรของบริษัทฯมีตราสินคาที่ครองครองใจผูบริโภคอยูหลากหลายย่ีหอเพราะ

กอนที่บริษัทฯจะเลือกสินคาเขามาขาย บริษัทฯไดทําการศึกษาถึงพฤติกรรมที่ผูบริโภคมีตอสินคาน้ันๆ

และดูความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ 

3.3 การจําหนายสินคาแบรนดของตนเองโดยเฉพาะ 

องคกรของบริษัทฯปจจุบันบริษัทมีสินคา HOUSE BRAND ทั้งสิ้น 50 แบรนด และ

มีสินคารวมกันมากกวา10,000 รายการ โดย บริษัทไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของบริษัท เพื่อ

เปนการสรางความมั่นใจใหกับลูกคา วาเปนสินคาที่มีคุณภาพ ระดับดี และมีราคาตํ่ากวาสินคาระดับ

เดียวกันที่จําหนายในทองตลาด นอกจากน้ีในสินคาบางรายการยังมีการรับประกันคุณภาพสินคาใน

เครื่องหมายการคาของบริษัทที่ยาวนานกวามาตรฐานในทองตลาด ซึ่งทั้งน้ีเปนผลจากประสิทธิภาพ

ในการจัดหาผูผลิตที่สามารถผลิตสินคาไดคุณภาพดี ในราคาตนทุนที่สรางความไดเปรียบใหกับบริษัท 

3.4 การจัดใหมีบริการที่โดดเดนแตกตางจากคูแขง 

ผูบริหารใหขอมูลวายุทธศาสตรการแขงขันในภาพรวมขององคกรจะเนนพัฒนา

ประสิทธิภาพการขาย การตลาด การบริการ และระบบการปฏิบัติงานและการบริการตางๆ 

ยกตัวอยางเชน ระบบจัดเก็บสินคาที่ควบคุมการทํางานโดยคอมพิวเตอรโรบอต (หุนยนต) หรือระบบ 

AS RS เปนระบบการจัดเก็บสินคาและเรียกคืนสินคาอัตโนมัติ รวมทั้ง ยังมีการพัฒนาระบบบริการ

เสริมดานการขายตาง เชน ระบบสมาชิก ที่ลูกคาที่เปนสมาชิกสามารถเดินเขาไปย่ืนบัตรประชาชน

โดยไมตองกรอกขอมูล สามารถอานจากไมโครชิปไดทันที เมื่อมาซื้อของและมีคูปองรายการชิงโชค 

เดิมตองจํากัดจํานวนซื้อและน่ังกรอกขอมูล แตเมื่อซื้อจํานวนคูปองจะกรอกใหเรียบรอยและย่ืนใน

กลองได นอกจากน้ี เพื่อใหการบริการตอบสนองความตองการสูงสุดของลูกคา บริษัทฯ ยังมีความ

พยายามในการพัฒนารูปแบบการบริการทุกรูปแบบโดยหวังใหโกลบอลเฮาสเปนผูจําหนายอุปกรณ

กอสรางที่สรางความประทับใจ สรางความพึงพอใจและความภักดีจากลูกคามากที่สุด ดังคําให

สัมภาษณที่ระบุวา “....พยายามพัฒนาระบบใหเฟรนดลี่มากข้ึน แตเดิมบริษัทฯ ไมเคยใหเครดิตใคร 

ขายเงินสด และเครดิตการด ถาจะเช่ือตองมีแบงกการันตี โดยเฉพาะลูกคาที่เปนผูรับเหมา ทั้งน้ี 

องคกรจะไมหยุดที่จะหากลยุทธเพื่อครองใจลูกคากลุมน้ีอยางแนนอน” 

 

4. การจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ (O: ดาน

ความถ่ีในการเลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

4.1 การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ มีทีมวิจัยและพัฒนาองคความรูตางๆ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาองคกรใหดี

เสมออยูตลอดเวลา เชน การพัฒนาระบบการจัดเก็บสินคาแบบลาสุดใหเขากับระบบขาย POS (Point 
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of sell) ซึ่งเปนระบบที่ทันสมัย นับเปนวัตกรรมของระบบคาปลีกในประเทศไทย เปนระบบที่ทีม

พัฒนาระบบของ Global House ไดพัฒนาข้ึนมาเอง ถือเปนนวัตกรรมของบริษัทฯ ที่สรางความ

ภาคภูมิใจใหแกคนในองคกรและจะเปนตนแบบรานคาวัสดุกอสรางรูปแบบใหมของเมืองไทย 

เชนเดียวกับที่บริษัทฯ ไดเคยนํานวัตกรรมมาใชเมื่อ 19 ปที่ผานมา ทํา ใหเปนรูปแบบการคาวัสดุ

กอสรางรูปแบบใหมมาจนถึงทุกวันน้ี และจากที่บริษัทฯ ไดพัฒนานวัตกรรมใหมอีกครั้งในปที่ผานมา 

ซึ่งจะเปนตนแบบรานคาในรูปแบบใหมของบริษัทฯ ซึ่งจะทํา ใหบริษัทฯเพิ่มระดับการบริการ 

(Service level) ใหสูงข้ึนและเปนมาตรฐานใหมของวงการคาปลีกของเมืองไทย นอกจากน้ี ผูบริหาร

ไดใหขอมูลวา บริษัทฯ ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาระบบ computer software ที่ใชเปนระบบ 

ERP สมบูรณแบบที่สุด และเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ พรอมตอยอดไปพัฒนา

ระบบตาง ๆ เช่ือมโยงกันเปนระบบไดเปนอยางดี ตอบสนองขอมูลตาง ๆ ไดตามความตองการ 

ครอบคลุมทุกที่ทุกเวลา นอกจากน้ี บริษัทฯไดนําเทคโนโลยีดังกลาวไปใชกับกิจการที่บริษัทฯ ไดเขา

ไปรวมลงทุน ผลปรากฏวาเปนที่นาพอใจเชนกัน สําหรับในปตอๆ ไป แผนการขยายสาขาบริษัทฯ

ยังคงเหมือนเดิมไมไดปรับลดลง และหลังจากที่ศูนยกระจายสินคาที่ใหมของบริษัทฯ เปดบริการ

ภายในปลายป 2559 ก็จะชวยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและศักยภาพใหแก Global House ทุกสาขา 

รวมทั้ง สาขาจังหวัดนครปฐมมากย่ิงข้ึน 

4.2 ระบบการขนสงสินคาหรือระบบการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ 

จากการสัมภาษณผูบริหารไดใหขอมูลวา ปลายป 2559 องคกรจะนําระบบหุนยนต

โรบอต AS RS หรือระบบการจัดเก็บสินคาและเรียกคืนสินคาอัตโนมัติ ไปใชที่ศูนยกระจายสินคา 

(แวรเฮาส) ที่ อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนศูนยกระจายสินคาแหงแรกของบริษัท สรางบน

ที่ดินขนาด 100 ไร พื้นที่กอสรางประมาณ 3 หมื่นตารางเมตร เปนอาคารสูง 20 เมตร มีช้ันจัดเก็บ 

13 ช้ัน ใชเงินลงทุนประมาณ 500 ลานบาท อยูติดกับศูนยกระจายสินคาของเอสซีจี ปจจุบันกําลัง

กอสรางจะแลวเสร็จปลายปน้ี ซึ่งที่น่ีจะใชวิธีการเก็บสินคาแบบแนวด่ิง มีชองเก็บสินคากวา 4 หมื่น

ชอง และใชโรบอตจํานวน 13 ตัว ทําหนาที่ในการจัดเก็บและสงสินคาเพื่อนําไปสงยังสโตรที่กระจาย

อยูทั่วประเทศ ทําใหโกลบอลเฮาสทุกสาขา รวมทั้งสาขานครปฐมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

สินคามากย่ิงข้ึน กา ที่องคกรลงทุนในดานน้ีเน่ืองจากเพื่อตองการแกปญหาการจัดหาพื้นที่เก็บสตอก

สินคา แตละสโตรจะมีพื้นที่นอยมาก อีกทั้งจะชวยเรื่องโลจิสติกส ทําใหบริษัทฯ สงสินคาไดทั้งวัน ซึ่งส

โตรปลายทางไมตองเก็บสตอกสินคาจํานวนมาก ดังความใหสัมภาษณที่ระบุวา “พอบริษัทฯ เปนศูนย

กระจายสินคาตองมีสินคามากในพื้นที่น้ี ถามีระบบน้ีทําใหสามารถเก็บสินคาไดเหมาะสมกับความ

ตองการของสาขาไดทุกวัน ทําใหการบริหารจัดการสตอกเปนระเบียบและราบรื่น ใชเวลาสั้น” 
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4.3 ทีมงานบริหารที่มีความสามารถเหนือกวาคูแขง 

ตัวแทนผูบริหารไดใหขอมูลวา องคกรใหความสําคัญกับคุณคาของบุคลากรที่ใชใน

การดําเนินธุรกิจและยึดมั่นปฏิบัติสืบตอกันมานาน ในการใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากร

มนุษย บริษัทถือวานอกจากการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ เพื่อความเจริญกาวหนาในหนาที่

การงานและเปนปจจัยหน่ึงในการเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจแลว ยังใหความสําคัญกับ

การใสใจในการสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี เพื่อใหพนักงานมีความสุขทั้งสุขภาพกายและ

สุขภาพใจที่จะโครงสรางแรงงาน บริษัทฯ ใสใจและใหความสําคัญกับประชาชนในชุมชนโดยรอบที่ต้ัง

ของทุกสาขา โดยสรางโอกาสและสงเสริมการจางแรงงานใหเกิดข้ึนกับประชาชนในชุมชน ทั้งการ

รับเขามาฝกงานเพื่อเสริมสรางประสบการณกอนเขาสูตลาดแรงงานกอนจบการศึกษา และรับเขามา

เปนพนักงานโดยผานข้ันตอนการสรรหาและคัดเลือกโดยระบบคณะกรรมการ นอกจากน้ี บริษัทฯ 

ยังใหความสําคัญกับสิทธิและความเสมอภาคของพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณของบริษัท ปลูกฝง

พนักงานต้ังแตเขารวมงาน อันครอบคลุมหลักสิทธิมนุษยชนที่กฎหมายกําหนด คุณภาพชีวิตการ

ทํางาน การฝกอบรมที่ เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของบริษัท สําหรับการบริหารคาจาง

และสวัสดิการ บริษัทฯ บริหารคาตอบแทนพนักงานภายใตระบบคุณธรรม และใหความสําคัญกับ

ความสามารถของพนักงาน สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ พรอม ๆ ไปกับการพัฒนาตนเอง โดย

สวัสดิการ ที่บริษัทฯ จัดใหน้ันจะเนนสอดคลองกับสถานการณจริงและความสามารถของบริษัท

ประกอบกัน โดยดูแลปรับปรุงสม่ําเสมอ เพื่อใหพนักงานมีความมั่นคงในการทํางานรวมกับบริษัท 

ทั้งน้ี การมีทีมบริหารอยางมืออาชีพ อยูแบบพี่นอง และถาบริษัทฯเห็นใครมีแววในการพัฒนาบริษัทฯ

จะเลือกเขามาบริหารในตําแหนงที่สูงกวาตอไป บริษัทฯจะมองความสามารถและพัฒนาจากคนใน

องคกรกอนเสมอ เพื่อที่พวกเขาจะไดรับรูปญหาและเขาใจในการแกไขปญหาไดอยางมีระบบ 

4.4 วัฒนธรรมขององคกรที่เขมแข็ง 

ผูบริหารไดใหขอมูลวา วัฒนธรรมที่สําคัญขององคกร คือ การปลูกฝงพนักงานกลาว

ทักทาย การใชรอยย้ิมบริการลูกคาและบริการดวยความเต็มใจ ปลูกฝงใหรักองคกรอยูกันแบบพี่แบบ

นอง ใสเสื้อโปโลที่เปนฟอรมขององคกรเหมือนกันทั้งสาขาไมแบงชนช้ันวรรณะ พนักงานทุกคนไมวา

จะตําแหนงใด ก็ตองการความกาวหนาในหนาที่การงาน ซึ่งการที่จะเติบโตข้ึนไปไดตองอาศัยการ

เรียนรูทักษะใหมๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่สูงข้ึนไปอยูเสมอ องคกรที่แข็งแรงจึงควรสนับสนุนการ

อํานวยความสะดวกในการพัฒนาตัวเองใหพนักงาน เพื่อชวยผลักดันใหพนักงานกระตือรือรนที่จะเพิ่ม

ศักยภาพของตัวเองใหมากข้ึน เชน การเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องนารูตางๆ สงเสริมโดยการ

สนับสนุนคาเรียนในการอบรมภายนอกอยาง คอรสเรียนภาษาตางประเทศ คอรสพัฒนาทักษะการ

เจรจาตอรอง การวางแผนการตลาด การบริหาร ตางๆ หรือแมแตระบบการเรียนออนไลนที่ชวย
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ประหยัดตนทุนไดมากกวา ซึ่งการอํานวยความสะดวกทั้งหมดน้ีจะชวยใหพนักงานมองเห็นโอกาสใน

การพัฒนาตัวเอง และยังเปนการชวยออกแบบใหการเรียนรูมีรูปแบบที่ชัดเจนย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ 

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม มีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัทสยามโกลบอลเฮาส

จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ บ.สยาม

โกลบอลเฮาสจํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม 

3. เพื่อกําหนดกลยุทธการไดเปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการ 

การวิจัยครั้ ง น้ี เปนการ วิจัย เ ชิงผสมผสาน (Mixed Method)  ใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จากกลุมตัวอยาง คือ ลูกคาที่มาใชบริการที่บริษัท

สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม จํานวน 400 คน รวมกับการสัมภาษณ

ผูอํานวยการเขต วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาความถ่ี และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิเคราะหความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ไดแก กลุมลูกคา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดตอเดือน ที่สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัทสยามโกลบอลเฮาสจํากัด 

(มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม ดวยตัวสถิติไครสแควร (Chi-square) และวิเคราะหปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัทโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม ดวยการ

วิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาตามลําดับ ดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 400 คน พบวา กลุมลูกคา

สวนใหญเปนผูรับเหมา จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.00 เพศชาย จํานวน 203 คน คิดเปนรอย

ละ 50.75 อายุระหวาง 36-44 ป จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.25 มีสถานภาพสมรส จํานวน 

167 คน คิดเปนรอยละ 41.75 การศึกษาระดับปวส.หรืออนุปริญญา จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 

37.75 ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.80 มีรายไดตอเดือนมากกวา 

40,000 บาท จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.25 

96 
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2. ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมซื้อผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและโครงสรางมากที่สุด 

รอยละ 39.50 และนิยมซื้อผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตง สําหรับงานตกแตงอาคาร รอยละ 25.80 

รองลงมา คือ กลุมกระเบื้องเซรามิควัสดุตกแตงพื้นและผนัง รอยละ 21.80 ผูที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส คือ ตนเอง รอยละ 86.50 เลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอล

เฮาส สาขานครปฐม ชวงวันเสาร-อาทิตย รอยละ 58.30 โดยมีคาใชจายตอครั้งมากกวา 2,000 บาท 

รอยละ 69.80 สาเหตุหลักที่ทําใหผูตอบแบบสอบถามนิยมซื้อสินคาในรานโกลบอลเฮาส สาขา

นครปฐม คือ มีความหลากหลายของสินคา รอยละ 37.00 นิยมชําระคาสินคาและบริการในรูปแบบ

ของเงินสด รอยละ 80.25 และมีความถ่ีในการเลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม

เดือนละครั้ง รอยละ 33.50 รองลงมามากกวา 2 เดือนตอครั้ง รอยละ 22.80  

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ และดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานราคา ดานบุคลากร ดานกระบวนการ

บริการ ดานการสงเสริมทางการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ 

ดานผลิตภัณฑ หัวขอที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพมีตรา

สินคาที่นาเช่ือถือ รองลงมา คือ ผลิตภัณฑมีหลากหลายทั้งคุณภาพและราคาใหเลือกซื้อ ผลิตภัณฑมี

ใหเลือกหลากหลายทั้งรูปแบบและตราย่ีหอ และผลิตภัณฑมีการออกแบบที่ทันสมัย แปลกใหม ไม

เหมือนใคร ตามลําดับ 

ดานราคา หัวขอที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีปายแสดงราคาสินคาอยางชัดเจน 

รองลงมา คือ มีราคาหลากหลายระดับใหเลือกซื้อ ราคาขายมีความเหมาะสมกับคุณภาพสินคา และ

ราคาขายถูกกวาเมื่อเทียบกับรานประเภทเดียวกัน ตามลําดับ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย หัวขอที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ เวลาเปด-ปดมี

ความเหมาะสม รองลงมา คือ ทําเลที่ต้ังสะดวกตอการเดินทาง มีบริการจัดสงสินคาถึงบาน และ

สามารถสั่งซื้อผานชองทางอื่นได เชน โทรศัพท อินเตอรเน็ต เปนตน ตามลําดับ 

ดานการสงเสริมทางการตลาด หัวขอที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ สามารถเปลี่ยน

หรือคืนสินคาไดหากไมเปนที่พอใจ รองลงมา คือ สามารถจายคาสินคาผานบัตรเครดิตได มีการ

โฆษณาผานสื่อตางๆ อยางทั่วถึง สามารถผอนชําระสินคาได และมีการใหสวนลดพิเศษ ตามลําดับ 

ดานบุคลากร หัวขอที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ พนักงานมีอัธยาศัยไมตรี มี

มนุษยสัมพันธที่ดี รองลงมา คือ พนักงานใหความเอาใจใสในการใหบริการแกลูกคา และพนักงานมี

ความรูและใหคําแนะนําไดเปนอยางดี ตามลําดับ 
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ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ หัวขอที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ สถานที่

จอดรถมีเพียงพอ รองลงมา คือ ความสะอาด/เปนระเบียบ มีการจัดวางสินคาเปนหมวดหมู ทําใหหา

ไดงาย และการตกแตงรานและบรรยากาศทําใหนาเดิน ตามลําดับ 

ดานกระบวนการบริการ หัวขอที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ใหความรวดเร็วใน

การใหบริการ รองลงมา คือ จัดสงสินคาไดรวดเร็วและถูกตอง และความรวดเร็วและถูกตองในการ

เปลี่ยน ซอมหรือสงคืนสินคา ตามลําดับ 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท

สยามโกลบอลเฮาสจํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา 

1. ผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและโครงสรางที่ซื้อครั้งลาสุดแตกตางกัน ตามกลุมลูกคา 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน 

2. ผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ซื้อครั้งลาสุด และผูที่มี

อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคา แตกตางกัน ตามกลุมลูกคา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดตอเดือน 

3. ชวงเวลาที่เลือกซื้อสินคา คาใชจายตอครั้งโดยประมาณที่ซื้อสินคา สาเหตุหลักที่

ทําใหนิยมซื้อสินคาในรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม รูปแบบการชําระคาสินคาและบริการ และ

ความถ่ีในการเลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม แตกตางกัน ตามกลุมลูกคา เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ดังแสดงในตารางที่ 45 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัทโก

ลบอลเฮาส สาขานครปฐม ผลการศึกษาพบวา 

1. ผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและโครงสรางที่ซื้อครั้งลาสุด ผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตง

สําหรับงานตกแตงอาคารที่ซื้อครั้งลาสุด คาใชจายตอครั้งโดยประมาณที่ซื้อสินคา และความถ่ีในการ

เลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม แตกตางกันตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากร 

ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการบริการ 

2. ผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคา แตกตางกันตามปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด และดานกระบวนการบริการ 

3. ชวงเวลาที่เลือกซื้อสินคา แตกตางกันตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากร ดานการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ และดานกระบวนการบริการ 
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4. สาเหตุหลักที่ทําใหนิยมซื้อสินคาในรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม แตกตางกัน

ตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมทางการตลาด ดาน

บุคลากร และดานกระบวนการบริการ 

5. รูปแบบการชําระคาสินคาและบริการ แตกตางกันตามปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานผลิตภัณฑ ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการบริการ ดังแสดง

ในตารางที่ 46 และเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ดังแสดงในตารางที่ 47 

 

ตารางที่ 37 สรุปสมมติฐานที่ 1 

 

พฤติกรรมการใชบริการ 
กลุม

ลูกคา 
เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ 

รายได

ตอ

เดือน 

ผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและ

โครงสรางที่ซ้ือครั้งลาสุด 

สงผล - สงผล สงผล สงผล - สงผล 

ผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตงสําหรับงาน

ตกแตงอาคารที่ซ้ือครั้งลาสุด 

สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล 

ผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือสินคา สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล 

ชวงเวลาที่เลือกซ้ือสินคา สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล - สงผล 

คาใชจายตอครั้งโดยประมาณที่ซ้ือ

สินคา 

สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล - สงผล 

สาเหตุหลักที่ทําใหนิยมซ้ือสินคาใน

รานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล - สงผล 

รูปแบบการชําระคาสินคาและบริการ สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล - สงผล 

ความถี่ในการเลือกซ้ือสินคาจากราน

โกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล - สงผล 
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ตารางที่ 38 สรุปสมมติฐานที่ 2 

 

พฤติกรรมการใชบริการ 
ดาน

ผลิตภัณฑ 

ดาน

ราคา 

ดาน

ชองทาง

การจัด

จําหนาย 

ดานการ

สงเสริม

ทาง

การตลาด 

ดาน

บุคลากร 

ดานการ

นําเสนอ

ลักษณะ

ทาง

กายภาพ 

ดาน

กระบวนการ

บริการ 

ผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนต

และโครงสรางที่ซ้ือครั้ง

ลาสุด 

สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล 

ผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตง

สําหรับงานตกแตงอาคารที่

ซ้ือครั้งลาสุด 

สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล 

ผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ

ซ้ือสินคา 

- - - สงผล - สงผล สงผล 

ชวงเวลาที่เลือกซ้ือสินคา สงผล สงผล - สงผล สงผล สงผล สงผล 

คาใชจายตอครั้ง

โดยประมาณที่ซ้ือสินคา 

สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล 

สาเหตุหลักที่ทําใหนิยมซ้ือ

สินคาในรานโกลบอลเฮาส 

สาขานครปฐม 

สงผล สงผล - สงผล สงผล - สงผล 

รูปแบบการชําระคาสินคา

และบริการ 

สงผล - - - - สงผล สงผล 

ความถี่ในการเลือกซ้ือสินคา

จากรานโกลบอลเฮาส สาขา

นครปฐม 

สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล สงผล 

 

5. สภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจท่ีสงผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท สยามโก

ลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม 

5.1 สภาพแวดลอมดานสังคม (Social)  

5.1.1 รูปแบบการใชชีวิตที่เรงรีบของคนในปจจุบัน ทําใหมีความตองการบริการ

ที่ครบวงจร ผูบริโภคตองการซื้อสินคาจากรานที่มีสินคาครบทุกรายการในที่เดียวซึ่งนับเปนการสราง

ความสะดวกสบายใหแกลูกคา  
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5.1.2 ภาวะโลกรอน ทําใหเกิดกระแสการสรางอาคาร/ที่อยูอาศัยที่ประหยัด

การใชพลังงาน เชน ฉนวนกันความรอน สีกันความรอน กระเบื้องสะทอนความรอน เปนตน  

5.1.3 กระแสการเลือกใชวัสดุกอสรางที่ผานกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม และสงผลดีตอสุขภาพ  

5.2 สภาพแวดลอมดานการเมือง (Political)  

ผูบริหารใหขอมูลวาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปนสิ่งที่องคกรไมสามารถ

หลีกเลี่ยงได ปญหาดานการเมืองทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัวรวมไปถึงตลาดวัสดุ

กอสรางดวย แตหลังจากที่เศรษฐกิจเริ่มฟนตัวประชาชนเริ่มมีการซื้อสินคากันมากข้ึน และรัฐบาลไดมี

นโยบายกระตุนเศรษฐกิจตลาดวัสดุกอสราง 

5.3 สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic)  

5.3.1 การเปดเสรีทางการคา บริษัทมีนโยบายขยายสาขาภายในประเทศเพิ่มข้ึน

อยางตอเน่ืองในประเทศเพื่อนบาน อาทิ ลาว, พมา, เวียดนาม และกัมพูชา และแผนธุรกิจป 2559 

บริษัททุมกวา 2.4 พันลาน ที่จะขยายสาขาเพิ่ม 12 สาขา ครอบคลุมตลาด “ไทย-ลาว-เมียนมา”  

5.3.2 อัตราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากบริษัทสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ จึงมีความ

เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบดังกลาว ผาน

นโยบายการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจากแหลงขาวสารตางๆอยางใกลชิด และ

จัดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับทางสถาบันการเงิน  

5.4 สภาพแวดลอมดานกฎหมาย (Legal)  

กฎหมายผังเมือง เน่ืองจากกอนที่บริษัทจะตัดสินใจซื้อที่ดิน ไดคํานึงถึงพื้นที่ที่มีการ

กําหนดในกฎหมายผังเมือง ขนาดของพื้นที่ ถาทุกอยางมีความสมบูรณก็จะย่ืนแบบและกอสรางตอไป

ซึ่งไมเปนอุปสรรคแตอยางใด 

5.5 สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology) 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสงผลในแงที่วาลูกคากลุมเปาหมายสามารถ

เปรียบเทียบหรือหาขอมูลสินคาและราคาจากอินเตอรเน็ตมากข้ึน ทําใหรานจําหนายสินคาไมสามารถ

แขงขันดานราคาไดเทาที่ควร บริษัทจึงใหความสําคัญกับการใหขอมูลหรือแสดงรูปภาพและ

รายละเอียดเกี่ยวกับสินคาผานชองทางเว็ปไซตมากย่ิงข้ึน อยางไรก็ตาม ลูกคาสวนใหญชอบที่จะเขา

มาเลือกชมสินคาดวยตนเอง เพราะทําใหไดเห็นสินคาตัวจริงกอนตัดสินใจ  
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6. แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจของ บริษัท สยามโก

ลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) อ.เมือง จ.นครปฐม มีผลการศึกษาดังตอไปน้ี 

6.1 ขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ (V: Value คือ ขอไดเปรียบ) 

บริษัทเนนการใหบริการดวยความเปนกันเองกับลูกคา มีการจดจํารายละเอียดของ

ลูกคาประจําแตละรายวาตองการสินคาลักษณะใด แบรนดใด นอกจากน้ีแบรนดโกลบอลเฮาสยังมี

สินคาครอบคลุมทุกประเภทของงานกอสราง ตอเติม ตกแตง อาคารทุกประเภท เปนจํานวนรายการ

รวมกวา 90,000 รายการ ครอบคลุมทุกระดับราคา 

6.2 คูแขงรายสําคัญ และผลกระทบตอองคกรของทานจากคูแขง (R: Rareness 

คูแขง) 

6.2.1 คูแขงรายสําคัญของกิจการ คูแขงของบริษัทฯ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 

กลุมผูประกอบธุรกิจโฮมเซ็นเตอร และกลุมผูประกอบธุรกิจรานคาเฉพาะอยาง ธุรกิจประเภทโฮมเซน็

เตอรรายสําคัญคือ ไทวัสดุ อยางไรก็ตาม ไทวัสดุ ไมถือเปนคูแขงที่สําคัญของโกลบอลเฮาสสาขา อ.

เมือง จ.นครปฐม เน่ืองจากไทวัสดุสาขาที่ใกลที่สุดต้ังอยูในอําเภอพุทธมณฑล มีระยะหางกันประมาณ 

30 กม. ในขณะที่คูแขงประเภทรานคาเฉพาะอยางเปนรานคาขนาดเล็ก มีสินคาไมหลากหลาย

เทียบเทากับโกลบอลเฮาส 

6.2.2 ตนทุนการผลิต การจัดหาหรือการจัดจําหนายสินคาและบริการและการ

ประหยัดจากขนาดขององคกร ปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการลดขนาดลง เน่ืองจากสาขาใหมที่ไดกอต้ังข้ึน

น้ัน ไดมีการจัดระเบียบของคลังสินคาไวดานหลัง ซึ่งทําใหพื้นที่ในการใหบริการสารถลดลงได 

นอกจากน้ียังไดลงทุนปรับปรุงระบบการทํางานใหม โดยมีระบบจัดเก็บสินคาและเรียกคืนสินคาเปน

ระบบอัตโนมัติ (Automated Storage Retrieval System หรือ ASRS) ทําใหสโตรแตละแหงใชพื้นที่

จัดเก็บสตอกสินคาไดนอยลง พรอมกับปรับวิธีการจัดเก็บเปนแบบแนวด่ิงมากข้ึน  

6.2.3 ทําเลที่ต้ังของรานโกลบอลเฮาสสาขา อ.เมือง จ.นครปฐม ในภาพรวมแลว

บริษัทโกลบอลเฮาสมีจุดแข็งดานทําเลที่ต้ัง เน่ืองจากบริษัทฯ มีทีมกวานซื้อที่ดินและสํารวจตลาดโดย

เรงซื้อที่ดินที่เปนจังหวัดเศรษฐกิจไวลวงหนาอยางนอย 5 ป กอนการกอต้ัง ทําใหบริษัทฯเปน first 

mover ในดานการครอบครองที่ดินในพื้นที่ตาง ๆ ไดกอนคูแขง รวมทั้ง โกลบอลเฮาสสาขา อ.เมอืง 

จ.นครปฐม ก็เชนกัน ที่พบวารานฯ ไมมีคูแขงที่อยูในบริเวณทําเลที่ใกลเคียงกันน้ีเลย 

6.2.4 ความงายตอการเปลี่ยนใจของลูกคา เน่ืองจากองคกรไมไดเปดเครดิต

นอกจากการทําแบงกการันตีไวเทาน้ัน ทําใหลูกคาสามารถเปลี่ยนใจไปซื้อสินคากับคูแขงไดงาย 

อยางไรก็ตาม บริษัทมีลูกคาประจําที่ยังซื้อสินคากับบริษัทอยู ซึ่งเปนกลุมผูรับเหมากอสรางที่ใช

บริการกันมาเปนระยะเวลายาวนาน 
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6.3 ความงายในการลอกเลียนแบบและแนวทางในการปองกัน (I: Imitability คือ 

ตนทุนการเลียนแบบ) 

6.3.1 การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูจําหนาย บริษัทมีความสัมพันธที่ดีและ

ยาวนานกับผูจัดจําหนาย บริษัทวางแผนงานทางธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณการตลาดที่

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดแนวทางการธุรกิจเพื่อนําเสนอสินคาและ

บริการที่ดีที่สุด  

6.3.2 การครอบครองตราสินคาที่มีช่ือเสียง บริษัทมีตราสินคาที่ครองใจผูบรโิภค

หลากหลายย่ีหอ เพราะกอนที่บริษัทจะเลือกสินคาเขามาขาย ไดทําการศึกษาถึงพฤติกรรมที่ผูบริโภค

มีตอสินคาน้ัน ๆ และดูความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ 

6.3.3 การจําหนายสินคาแบรนดของตนเองโดยเฉพาะ ปจจุบันบริษัทมีสินคา 

HOUSE BRAND ทั้งสิ้น 50 แบรนด และมีสินคารวมกันมากกวา 10,000 รายการ โดยไดจดทะเบียน

เครื่องหมายการคาของบริษัท เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับลูกคาวาเปนสินคาที่มีคุณภาพ และมี

ราคาตํ่ากวาสินคาระดับเดียวกันที่จําหนายในทองตลาด ซึ่งทั้งน้ีเปนผลจากประสิทธิภาพในการจัดหา

ผูผลิตที่สามารถผลิตสินคาไดคุณภาพดี ในราคาตนทุนที่สรางความไดเปรียบใหกับบริษัท 

6.3.4 การจัดใหมีบริการที่โดดเดนแตกตางจากคูแขง ยุทธศาสตรการแขงขันใน

ภาพรวมขององคกรจะเนนพัฒนาประสิทธิภาพการขาย การตลาด การบริการ และระบบการ

ปฏิบัติงานและการบริการตางๆ รวมทั้งยังมีการพัฒนาระบบบริการเสริมดานการขายตาง ๆ เชน 

ระบบสมาชิก ที่ลูกคาที่เปนสมาชิกสามารถเดินเขาไปย่ืนบัตรประชาชนโดยไมตองกรอกขอมูล 

สามารถอานจากไมโครชิปไดทันที เมื่อมาซื้อของและมีคูปองรายการชิงโชค 

6.4 การจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ (O: 

ดานความถ่ีในการเลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

6.4.1 การวิจัยและพัฒนา บริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาองคความรูตางๆ เพื่อ

นํามาใชในการพัฒนาองคกรใหดีเสมออยูตลอดเวลา เชน การพัฒนาระบบการจัดเก็บสินคาที่ทันสมัย

ใหเขากับระบบขาย POS (Point of sell) รานคาในรูปแบบใหมซึ่งจะทําใหระดับการบริการ (Service 

level) สูงข้ึนและเปนมาตรฐานใหมของวงการคาปลีกของเมืองไทย การประสบผลสําเร็จในการ

พัฒนาระบบ computer software ที่ใชเปนระบบ ERP สมบูรณแบบที่สุด  

6.4.2 ระบบการขนสงสินคาหรือระบบการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ องคกร

นําระบบการจัดเก็บสินคาและเรียกคืนสินคาอัตโนมัติ ไปใชที่ศูนยกระจายสินคา (แวรเฮาส) ที่ อ.วัง

นอย จ.พระนครศรีอยุธยา ทําหนาที่ในการจัดเก็บและสงสินคาเพื่อนําไปสงยังสโตรที่กระจายอยูทั่ว

ประเทศ ทําใหโกลบอลเฮาสทุกสาขา รวมทั้งสาขานครปฐมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินคา
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มากย่ิงข้ึน ซึ่งชวยในเรื่องโลจิสติกส ทําใหบริษัทฯ สงสินคาไดทั้งวัน ซึ่งสโตรปลายทางไมตองเก็บส

ตอกสินคาจํานวนมาก  

6.4.3 ทีมงานบริหารที่มีความสามารถเหนือกวาคูแขง องคกรใหความสําคัญกับ

คุณคาของบุคลากร นอกจากการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ เจริญกาวหนาในหนาที่การงาน

แลว ยังใหความสําคัญกับการใสใจในการสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี เพื่อใหพนักงานมีความสุข

ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ สงเสริมการจางแรงงานใหเกิดข้ึนกับประชาชนในชุมชน ใหความสําคัญ

กับสิทธิและความเสมอภาคของพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณของบริษัท บริหารคาตอบแทน

พนักงานภายใตระบบคุณธรรม และใหความสําคัญกับความสามารถของพนักงาน และการมีทีม

บริหารอยางมืออาชีพ อยูแบบพี่นอง บริษัทฯจะมองความสามารถและพัฒนาจากคนในองคกรกอน

เสมอ เพื่อที่พวกเขาจะไดรับรูปญหาและเขาใจในการแกไขปญหาไดอยางมีระบบ 

6.4.4 วัฒนธรรมขององคกรที่เขมแข็ง วัฒนธรรมที่สําคัญขององคกร คือ การ

ปลูกฝงพนักงานกลาวทักทาย การใชรอยย้ิมบริการลูกคาและบริการดวยความเต็มใจ ปลูกฝงใหรัก

องคกรอยูกันแบบพี่แบบนอง ใสเสื้อโปโลที่เปนฟอรมขององคกรเหมือนกันทั้งสาขาไมแบงชนช้ัน

วรรณะ พนักงานทุกคนไมวาจะตําแหนงใด ก็ตองการความกาวหนาในหนาที่การงาน ซึ่งการที่จะ

เติบโตข้ึนไปไดตองอาศัยการเรียนรูทักษะใหมๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่สูงข้ึนไปอยูเสมอ  

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมซื้อผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและโครงสราง และกลุมวัสดุ

ตกแตง สําหรับงานตกแตงอาคาร โดยตัดสินใจดวยตนเอง เลือกซื้อสินคาในชวงวันเสาร-อาทิตย โดย

มีคาใชจายตอครั้งมากกวา 2,000 บาท สาเหตุหลักที่ซื้อสินคาในรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

เพราะมีความหลากหลายของสินคา นิยมชําระคาสินคาและบริการในรูปแบบของเงินสด และมีความถ่ี

ในการเลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐมเดือนละครั้ง เน่ืองจากกลุมตัวอยางสวน

ใหญประกอบธุรกิจสวนตัว จึงคอนขางมีความอิสระที่จะเลือกเวลาที่จะมาใชบริการ การกําหนดเวลา

ปดเปดที่คอนขางครอบคลุมเวลาในชวงกลางวันและหัวคํ่า ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยสิทธ์ิ จิญ

กาญจน (2556) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยดานสินคาในรูปแบบบูรณาการ ความเขาใจถึงพฤติกรรม

ของผูบริโภคและการ สื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาวัสดุกอสราง

ในรานคาปลีกวัสดุกอสรางสมัยใหม (Modern Trade) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ 

ปริมณฑล สวนใหญจะเนนในดานของคุณภาพของสินคา และมักจะใชจายสินคาวัสดุกอสรางเฉลี่ย 

นอยกวา 1 ครั้งตอสัปดาห 
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2. กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานราคา ดานบุคลากร ดาน

กระบวนการบริการ ดานการสงเสริมทางการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 434) ที่กลาววา การสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) เปนการสรางคุณภาพของการบริการโดยรวม (Total 

Quality Management: TQM) เปนการสรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer-value proposition) 

3. ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัทโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 44 พบวา 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก กลุมลูกคา อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอ

เดือน สงผลตอพฤติกรรมจํานวน 8 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและโครงสรางที่ซื้อครั้งลาสุด 

ผลิตภัณฑกลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ซื้อครั้งลาสุด ผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ

สินคา ชวงเวลาที่เลือกซื้อสินคา คาใชจายตอครั้งโดยประมาณที่ซื้อสินคา สาเหตุหลักที่ทําใหนิยมซื้อ

สินคาในรานโกลบอลเฮาสสาขานครปฐม รูปแบบการชําระคาสินคาและบริการ และความถ่ีในการ

เลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาสสาขานครปฐม 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สงผลตอพฤติกรรมจํานวน 7 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ

กลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ซื้อครั้งลาสุด ผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคา 

ชวงเวลาที่เลือกซื้อสินคา คาใชจายตอครั้งโดยประมาณที่ซื้อสินคา สาเหตุหลักที่ทําใหนิยมซื้อสินคาใน

รานโกลบอลเฮาสสาขานครปฐม รูปแบบการชําระคาสินคาและบริการ และความถ่ีในการเลือกซื้อ

สินคาจากรานโกลบอลเฮาสสาขานครปฐม 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อาชีพ สงผลตอพฤติกรรมจํานวน 2 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ

กลุมวัสดุตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ซือ้ครั้งลาสดุ และผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคา ดัง  

ซึ่งสอดคลองกับ ภาวิณี กาญจนาภา (2554: 72) กลาววา ลักษณะประชากรศาสตร

รวมถึง อายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญกับนักการ

ตลาด เพราะเกี่ยวพันกับอุปสงคในตัวสินคา การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรช้ีใหเห็นถึงการเกิด

ตลาดใหม 

4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัทโกลบอลเฮาส 

สาขานครปฐม ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 44 และ 45 พบวา 

4.1 ผลิตภัณฑกลุมปูนซีเมนตและโครงสรางที่ซื้อครั้งลาสุด ผลิตภัณฑกลุมวัสดุ

ตกแตงสําหรับงานตกแตงอาคารที่ซื้อครั้งลาสุด คาใชจายตอครั้งโดยประมาณที่ซื้อสินคา และความถ่ี

ในการเลือกซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม ที่แตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวน
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ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทาง

การตลาด ดานบุคลากร ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการบริการ แตกตาง

กัน โดยผูที่มีคาใชจายตอครั้งต้ังแต 1,500 บาทข้ึนไป จะใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาด

มากกวาผูที่ใชจายไมเกิน 500 บาท 501-1,000 บาท และ 1,001-1,500 บาท และผูที่มาซื้อสินคา

สองเดือนตอครั้ง จะใหความสําคัญมากกวาผูที่มาซื้ออาทิตยละครั้งหรือเดือนละครั้ง แตผูที่มาซื้อ

สินคานาน ๆ ที (มากกวา 2 เดือนตอครั้ง) จะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดตํ่า 

อาจเน่ืองมาจาก กลุมตัวอยางที่มักซื้อสินคาในมูลคาที่สูงกวา อาจมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกวาและมี

ความตองการเลือกซื้อสินคาที่ดี มีคุณภาพ ถึงแมจะมีราคาที่สูงกวา กลุมคนเหลาน้ีมักจะมีความ

พิถีพิถันในการเลือกซื้อสินคา โดยเปรียบเทียบทั้งในดานของสินคาที่มีอยูอยางหลากหลายแบรนด 

หลากหลายช้ันคุณภาพ ในราคาที่หลากหลายระดับแตกตางกันออกไป ทําใหลูกคากลุมน้ีเล็งเห็นวา

บริษัทฯ ไดมีการดําเนินการในกลยุทธตางๆดานผลิตภัณฑและราคามากกวากลุมที่ซื้อในมูลคาตํ่ากวา 

ซึ่งคนกลุมหลังน้ี มักไมเรื่องมาก มีเปาหมายในใจอยูแลววาจะเลือกแบรนดใด ในราคาที่อยูใน

งบประมาณที่ตนเองเตรียมมาแลว 

4.2 ผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคา แตกตางกันตามปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด และดานกระบวนการบริการ โดยหากตัดสินใจดวยตนเองจะ

ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดนอยกวาการมีเพื่อน บุคคลในครอบครัว และบุคคล

อื่น ๆ รวมตัดสินใจ เน่ืองจากแตละบุคคลมีมุมมองแตกตางกัน เงื่อนไขในการเลือกซื้อ จึงแตกตางกัน 

ดังน้ันผูซื้อจึงตองใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดมากข้ึน 

4.3 ชวงเวลาที่เลือกซื้อสินคา แตกตางกันตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากร ดานการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ และดานกระบวนการบริการ โดยผูที่ซื้อชวงวันจันทร-ศุกร จะคํานึงถึงปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดมากกวาผูที่เลือกซื้อชวงวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ อาจเน่ืองมาจากวันจันทร-

ศุกร จะเปนชวงรานคาสวนใหญเปดขาย ทําใหผูซื้อมีตัวเลือกมากข้ึน ไมวาจะเปนดานราคา หรือ

สถานที่ที่เลือกซื้อ ประกอบกับผูซื้อมีโอกาสและมีเวลาไดเดินชมสินคาและบริการที่บริษัทฯ นําเสนอ

ไดอยางเต็มที่โดยไมมีคนพลุกพลาน เน่ืองจากเปนชวงเวลาทํางานของคนที่ทํางานประจํา การไดชม

สินคาอยางเต็มที่ทําใหไดรับรูรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ทางรานไดนํามาจําหนาย ไดทราบถึง

รายละเอียดการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด บุคลากรของบริษัทฯ มีเวลาบริการใหความรู ชวยเหลือ

และแนะนําในประเด็นตางๆ ที่อยากทราบไดอยางเต็มที่ 

4.4 สาเหตุหลักที่ทําใหนิยมซื้อสินคาในรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม แตกตาง

กันตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมทางการตลาด ดาน

บุคลากร และดานกระบวนการบริการ โดยผูที่คํานึงถึงความใหมของสินคา ความสะดวกในการ
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เดินทางไปซื้อ และความครบวงจรดานการบริการตาง ๆ จะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดมากกวาเหตุผลอื่น ๆ  

4.5 รูปแบบการชําระคาสินคาและบริการ แตกตางกันตามปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานผลิตภัณฑ ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการบริการ โดยผู

ซื้อที่ชําระดวยเงินสดจะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดาน

กระบวนการมากกวาผูที่ชําระดวยบัตรเครดิต/เดบิต และเช็คเงินสด ดังแสดงในตารางที่ 45 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกัลยาลัชญ เลิศสกลพันธ (2558) ศึกษากลยุทธการ

สรางความไดเปรียบจากการแขงขันทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบัตรเครดิตประเภทสะสมไมล

ของธนาคารพาณิชยของกลุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานสวน

ประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจคือดานราคา และการสงเสริมการตลาด 

5. จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจตาม

แนวคิด SPELT Analysis พบวา  

5.1 ดานสังคม (Social) ความตองการบริการที่ครบวงจรจากรูปแบบการใชชีวิตที่

เรงรีบของคนในปจจุบัน ภาวะโลกรอน กระแสการเลือกใชวัสดุกอสรางที่ผานกระบวนการผลิตที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมและดีตอสุขภาพ  

5.2 ดานการเมือง (Political) แมจะทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอ 

แตนโยบายภาครัฐที่สงเสริมการสรางที่อยูอาศัย ทําใหสินคากอสรางภายในรานขายดี   

5.3 ดานเศรษฐกิจ (Economic) พบวา มีนโยบายขยายสาขาภายในประเทศจาก

การเปดการคาเสรี และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  

5.4 ดานกฎหมาย (Legal) พบวาไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจแตอยางใด  

5.5 ดานเทคโนโลยี (Technology) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสงผลใหลูกคา

กลุมเปาหมายสามารถเปรียบเทียบหรือหาขอมูลสินคาและราคาจากอินเตอรเน็ตมากข้ึน ซึง่สอดคลอง

กับแนวคิดของ Thomas L. Wheelen and J. David Hunger (2002) ที่วา การนําเทคโนโลยีที่

เหมาะสมเขาไปใชงานจะชวยลดตนทุนหรือเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงได 

6. แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจ จากแนวคิด VRIO 

frameworks 

6.1 V: Value หรือ ขอไดเปรียบของกิจการ บริษัทเนนการใหบริการดวยความเปน

กันเองกับลูกคา มีการจดจํารายละเอียดของลูกคาประจําทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ มีสินคา

ครอบคลุมทุกประเภทของงานกอสราง และเปนสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีแบรนดสินคาเปนของ

ตนเอง มีฐานขอมูลลูกคาและสินคา เพื่อนํามามาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการอยูเสมอๆ ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) ที่กลาววา การที่บุคลากรจะสามารถสรางความพึง
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พอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดีสามารถ

ตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับ

องคกร ขณะเดียวกันผลิตภัณฑที่เสนอขายเพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคาตองมีอรรถประโยชน 

(Utility) คือสามารถตอบสนองความตองการใชงาน มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผล

ทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได 

6.2 R: Rareness หรือ คูแขงและผลกระทบตอองคกรจากการแขงขัน พบวา ยังไม

มีคูแขงรายสําคัญสําหรับโกลบอลเฮาสสาขา อ.เมือง จ.นครปฐม เน่ืองจากยังไมมีรานคาในรูปแบบ

ดังกลาวต้ังอยูใกลเคียงกัน ในขณะที่คูแขงประเภทรานคาเฉพาะอยางเปนรานคาขนาดเล็ก มีสินคาไม

หลากหลายเทียบเทากับโกลบอลเฮาส  

6.3 I: Imitability หรือ ความงายในการลอกเลียนแบบ คือการสรางความสัมพันธที่

ดีกับผูจําหนาย ในประเทศและการครอบครองตราสินคาที่มีช่ือเสียง การจําหนายสินคาแบรนดของ

ตนเองโดยเฉพาะ ทําใหสามารถจําหนายไดในราคาตํ่ากวาสินคาระดับเดียวกัน นอกจากน้ียังมีบริการ

ที่โดดเดนแตกตางจากคูแขง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ กัลยาลัชญ เลิศสกลพันธ (2558) ที่

ศึกษากลยุทธการสรางความไดเปรียบจากการแขงขันทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบัตรเครดิต

ประเภทสะสมไมลของธนาคารพาณิชยของกลุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดาน

สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจคือดานราคา กลาวคือ การที่มีสินคาในราคาที่ตํ่ากวาและ

คุณภาพเทาเทียมกัน ลูกคายอมเลือกสินคาที่มีราคาตํ่ากวา จุดแข็งที่สําคัญของบริษัทฯ คือ การจัดให

มีบริการที่โดดเดนแตกตางจากคูแขง ยุทธศาสตรการแขงขันในภาพรวมขององคกรจะเนนพัฒนา

ประสิทธิภาพการขาย การตลาด การบริการ และระบบการปฏิบัติงานและการบริการตางๆ เชน 

ระบบจัดเก็บและเรียกคืนสินคาอัตโนมัติ ระบบสมาชิก เปนตน 

6.4 O: Organization หรือ การจัดการใชประโยชนจากทรัพยากร พบวาบริษัทใช

ประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ นํามาพัฒนาองคกรใหดีอยูเสมอ เชน ระบบการจัดเก็บ

สินคาที่ทันสมัยเขากับระบบขาย POS (Point of sell) รานคาในรูปแบบใหมซึ่งจะทําใหระดับการ

บริการ (Service level) สูงข้ึนและเปนมาตรฐานใหมของวงการคาปลีกของเมืองไทย การพัฒนา

ระบบ computer software ที่ใชเปนระบบ ERP สมบูรณแบบที่สุด รวมทั้งการมีทีมงานบริหารที่มี

ความสามารถเหนือกวาคูแขง และที่สําคัญ คือ การมีวัฒนธรรมขององคกรที่เขมแข็ง ปลูกฝงพนักงาน

กลาวทักทาย การใชรอยย้ิมบริการลูกคาและบริการดวยความเต็มใจ ถือเปนการสงตอบริการที่มี

คุณภาพจากบุคลากรคุณภาพขององคกรไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกฤตวรรณ พริ้ง

สกุล (2557) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยเกื้อหนุนกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

ธุรกิจการสรางขายสายเคเบิลใตดิน ในประเทศไทย พบวากลยุทธการสรางความไดเปรียบในการ

แขงขันธุรกิจสรางขายสายเคเบิลใตดิน ตองเกิดจากการผสมผสานองคประกอบดานผูนําตนทุนเพื่อให
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องคการสามารถดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีองคประกอบดานการสรางความแตกตาง 

โดยคิดหาวิธีการอยูตลอดเพื่อตอบสนองตอเหตุการณที่เปนปจจุบัน “กาวกอน ยอมถึงกอน” และ

องคประกอบดานการมุงเนนเฉพาะกลุม โดยหากลุมเปาหมายที่ชัดเจนไมเสียเวลา ตรงเปาหมายและ

ในการดําเนินธุรกิจตองมีการพัฒนาธุรกิจไปเปนลําดับข้ันตอน 

 

ขอเสนอแนะ 

ในการศึกษาวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอพฤติกรรมการใชบริการ บ.สยาม

โกลบอลเฮาสจํากัด (มหาชน) น้ันควรมีกลยุทธในการดําเนินการดังน้ี 

1. บริษัทควรศึกษาความเปนไปไดในการใหเครดิตแกลูกคา (Credit) โดยอาจพิจารณา

ดําเนินการในกลุมลูกคาขาประจําที่เปนผูรับเหมากอสรางกอน เน่ืองจากเปนลูกคาที่มีความนาเช่ือถือ

ลูกและใชบริการบริษัทฯ มาเปนระยะเวลายาวนานแลว หากประสบความสําเร็จจึงขยายผลไปยัง

ลูกคากลุมอื่นๆ ตอไป  

2. ดานผลิตภัณฑ ควรสํารวจตลาดหรือความชอบของผูบริโภค (Survey) กอนใน

ประเด็นเกี่ยวกับความทันสมัยและแปลกใหมของสินคา สําหรับเลือกสินคาจากแบรนดตางๆเขามา

จําหนาย หรือการผลิตสินคาตางๆ ในแบรนดของตนเองเพื่อจําหนาย เพื่อใหสามารถเลือกหรือผลิต

สินคาที่ตรงกับความตองการของลูกคาเปาหมายใหมากที่สุด ในการ 

3. ดานราคา ควรเปรียบเทียบราคาสินคาชนิดเดียวกันกับคูแขง (Compare) และต้ัง

ราคาใหสามารถแขงขันได ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถทํากําไรได 

4. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ควรเพิ่มชองทางใหลูกคาสามารถสั่งซื้อผาน

ชองทางอื่น ๆ ได เชน โทรศัพท อินเตอรเน็ต เปนตน รวมถึงมีบริการสงสินคาถึงที่ 

5. ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) สําหรับสินคาที่ราคาสูงควรอํานวยความ

สะดวกใหลูกคาสามารถผอนชําระสินคาได หรือใหสวนลดพิเศษ ดวยการรวมมือกับพันธมิตรที่เปน

สถาบันการเงิน เปนตน ควรมีการประชาสัมพันธหรือใหขอมูลขาวสารแกลูกคาเปาหมาย โดยการกระ

จายขาวสารไปในวงกวางมากกวาน้ี เพื่อใหบุคคลตางๆ ไดรับรูรับทราบจุดเดนหรือกิจกรรมทาง

การตลาดของรานฯ ไมเนนเฉพาะการใหขอมูลในรานฯ เทาน้ัน ซึ่งจะทําใหลูกคาขาจรที่นานๆ มาใช

บริการไดรับรูขอมูลขาวสารไปดวย อันจะเปนการเพิ่มยอดขายมากย่ิงข้ึน 

6. ดานบุคลากร (People)ควรมีพนักงานคอยอธิบาย แนะนําสินคาใหกับกลุมลูกคา 

หรือใหขอมูลเปรียบเทียบสินคาระหวางสินคาที่มีช่ือเสียง กับสินคาของบริษัท เพื่อใหลูกคาทราบถึง

คุณภาพที่ใกลเคียงกันในราคาที่ตํ่ากวา และนําเสนอประโยชนทางดานตนทุนใหกับลูกคา จัดเตรียม

ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสินคา ราคาสินคา ใหพนักงานทราบ โดยอาจแบงพนักงานเปนหมวดหมู 

และมีผูเช่ียวชาญในแตละหมวดสินคาคอยใหความรูและคําแนะนํา เนนยํ้าใหบุคลากรตอบสนองความ
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ตองการของกลุมลูกคาอยางเต็มที่ดวยความเต็มใจ การมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี พัฒนาในดานองคความรู

ของพนักงานเกี่ยวกับสินคาและบริการที่เสนอขายในรานฯ เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจในตัว

สินคาอยางแทจริง และนําความรู ดังกลาวไปถายทอดหรือแนะนําไปยังกลุมลูกคาเปาหมายได 

นอกจากน้ีควรจัดใหมีพนักงานคอยบริการอยางเพียงพอในชวง วันหยุดเสาร-อาทิตย 

7. ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Analysis) ควรปรับปรุงการตกแตง 

และบรรยากาศของรานใหมีความสวยงาม ผอนคลาย โปรง โลงสบาย นาเดินชมดูสินคา และมีจุด

แสดงสินคาตัวอยางใหลูกคาไดลองสัมผัสหรือลองใชไดในบางชนิด และใหความสําคัญกับการแสดง

ขอมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา รวมทั้งใหบริการจําหนายสินคาผานทางชองทางออนไลน เพื่อ

อํานวยความสะดวกใหแกลูกคามากย่ิงข้ึน 

8. ดานกระบวนการบริการ (Service) ควรเพิ่มความรวดเร็วและถูกตองในการเปลี่ยน

ซอมหรือสงคืนสินคา คอยติดตามสถานะสินคาที่ถูกสงมาเปลี่ยนซอมใหกับลูกคา เพื่อสรางความ

เช่ือมั่นและประทับใจใหกับลูกคา 

9. เพื่อไมใหบริษัทฯ หยุดการพัฒนาในดานตาง ๆ (Standpoint) บริษัทควรมีการศึกษา

เปรียบเทียบกับผูแขงที่เปนผูประกอบการที่มีลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นอยูเสมอ เพื่อใหทราบจุดแข็ง

จุดออนเปรียบเทียบกับผูประกอบการรายอื่นๆ อันจะนําไปสูแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในดาน

ตางๆ ขององคกรตอไป 

 

การวิจัยในคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่อาจสงผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัทสยามโกลบอล

เฮาส จํากัด (มหาชน) สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม เชน ปจจัยแรงจูงใจ ปจจัยความจงรักภักดี เปนตน 

2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังสาขาอื่น ๆ เพื่อนําจุดเดน จุดดอย แนวทางการ

แกไขปญหา แนวทางการบริการ ของแตละสาขามาเปรียบเทียบ และแชรขอมูลเพื่อนําไปพัฒนาการ

ปฏิบัติงานใหดีข้ึน 

3. ควรทําการสัมภาษณพนักงานขายภายในบริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 

สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อไดทราบพฤติกรรมการใชบริการของผูซื้อในอีกมุมมองหน่ึง เน่ืองจาก

เปนผูที่ไดสัมผัส และมีการสื่อสารกับลูกคาโดยตรง 
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เร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ  

ของบริษัท สยาม โกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)  

คําชี้แจง: แบบประเมินความเที่ยงตรง(IOC)ของเครื่องมือการวิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดทีม่ีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ ของ บริษัท สยาม โกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)

สาขา อ.เมือง จ.นครปฐม” เพื่อประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอขอคําถาม มีความ

เหมาะสมที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมลูในการวิจัยซึ่งจะทําการประเมินความ

เที่ยงตรง 

 กรุณาทําเครื่องหมายกากบาท หรือ ถูก ในขอที่ตรงกบัความเปนจรงิและในชองที่ตรงกบั

ความคิดเห็นของทานมากทีสุ่ด 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

1. ประเภทลกูคา  

 กลุมลูกคาปลีก  กลุมโครงการกอสราง 

 กลุมรานคาชวง  กลุมหนวยงานราชการ/เอกชน 

 กลุมผูรบัเหมา   

2. เพศ 

 ชาย   หญิง 

3. อายุ 

 18 - 26 ป  45 - 53 ป 

 27 - 35 ป  มากกวา 54 ปข้ึนไป  

 36 - 44 ป   

4. สถานภาพสมรส 

 โสด  สมรส 

 หมาย/หยาราง  อื่นๆ (โปรดระบุ).................  

5. ระดับการศึกษา 

 ม.6 หรือตํ่ากวา  ปริญญาตร ี

 ปวช.  สูงกวาปริญญาตร ี

 ปวส.หรืออนุปรญิญา   
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6. อาชีพ 

 นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา  ประกอบธุรกิจสวนตัว /แมบาน 

 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ  อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................ 

 พนักงานเอกชน หางราน   

7. รายได 

 10,000 - 20,000   บาทตอเดือน  30,001 - 40,000 บาทตอเดือน 

 20,001 - 30,000 บาทตอเดือน  มากกวา 40,000    บาทตอเดือน 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการ 

 

1. ครั้งลาสุดที่ใชบริการ ทานซื้อผลิตภัณฑใดจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม 

1.1 กลุมปูนซเีมนตและโครงสราง 

    กลุมปูนซเีมนตและโครงสราง            กลุมถังนํ้า ทอนํ้าระบบนํ้าและจัดสวน            

        กลุมเหล็ก ตะป ูและลวด                  กลุมหลังคาและอุปกรณติดต้ัง 

1.2 กลุมวัสดุตกแตง สําหรบังานตกแตงอาคาร 

  กลุมประตู หนาตาง ไมและอปุกรณ    กลุมกระเบื้องเซรามิควัสดุตกแตงพื้นและผนัง 

  กลุมเครื่องมือชาง                         กลุมสีและเคมีภัณฑ 

  กลุมไฟฟาและอปุกรณ                   กลุมอปุกรณเฟอรนิเจอร 

  กลุมสุขภัณฑ หองนํ้าและหองครัว    

 กลุมเฟอรนิเจอรและเครือ่งใชในบานอุปกรณสํานักงาน 

2. ผูที่มีอทิธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม ของทาน  

(กรุณาเลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

   �     ตัดสินใจดวยตนเอง            �   บุคคลในครอบครัว/ แฟน 

      �     เพื่อน                     �   อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. 

3. สวนใหญทานจะไปใชบริการที่บริษัทโกลบอลเฮาสในวันใดตอไปน้ีมากทีสุ่ด (กรุณาเลอืกตอบเพียง 

1 ขอ)  

     �     วันจันทร-วันศุกร        �   วันหยุดนักขัตฤกษ       �    วันเสาร-วันอาทิตย 

4. คาใชจายโดยประมาณที่ทานซื้อสินคาและบรกิารจากรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม (กรุณา

เลือกตอบเพียง 1 ขอ)  

    � ไมเกิน 500 บาท/ครั้ง �   501 – 1,000 บาท/ครั้ง    1,001 – 1,500/ครั้ง    

       1,501-2,000 บาท/ครั้ง   มากกวา 2,000 บาท/ครั้ง  
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5. ขอใดเปนสาเหตุหลกัที่ทําใหทานนิยมซื้อสินคาในรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม (กรุณา

เลือกตอบเพียง 1 ขอ)  

� ความใหมของสินคา   �  มีความหลากหลายของสินคา 

 มีความสะดวกดานสถานที ่   มีการสงเสรมิการขาย ลด แลก แจก แถม 

มีความครบวงจรดวยบริการดานตางๆ  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

6. รูปแบบการชําระคาสินคาและบริการของทานแกรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม ตรงกับขอใด

มากที่สุด (กรุณาเลือกตอบเพียง 1 ขอ)  

เงินสด                       � เช็คธนาคาร 

บัตรเครดิต/เดบิต   

7. ความถ่ีในการเลือกใชบรกิารรานโกลบอลเฮาส สาขานครปฐม ตรงกบัขอใดมากทีสุ่ด (กรุณา

เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

อาทิตยละครัง้   เดือนละครั้ง 

2 เดือนตอครัง้     นานๆ ที (มากกวา 2 เดือนตอครั้ง) 

 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บ.สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 

(มหาชน) 

 

กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

เห็น

ดวย 

อยาง

ย่ิง 

เห็น

ดวย 

 

เฉยๆ 

 

ไม

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

อยาง

ย่ิง 

1 ดานผลิตภัณฑ 

1 
ผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลายทั้งรูปแบบและ

ตราย่ีหอ 
     

2 ผลิตภัณฑมีคุณภาพ มีตราสินคาที่นาเช่ือถือ      

3 
ผลิตภัณฑมหีลากหลายทั้งคุณภาพและราคาให

เลือกซื้อ 
          

4 
ผลิตภัณฑมกีารออกแบบที่ทันสมัย แปลกใหม ไม

เหมอืนใคร 
          

2 ดานราคา 
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กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

เห็น

ดวย 

อยาง

ย่ิง 

เห็น

ดวย 

 

เฉยๆ 

 

ไม

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

อยาง

ย่ิง 

1 ราคาขายมีความเหมาะสมกับคุณภาพสินคา           

2 
ราคาขายถูกกวาเมื่อเทียบกบัรานประเภท

เดียวกัน 
          

3 มีปายแสดงราคาสินคาอยางชัดเจน      

4 มีราคาหลากหลายระดับใหเลือกซื้อ      

3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 

1 ทําเลที่ต้ังสะดวกตอการเดินทาง           

2 มีบรกิารจัดสงสินคาถึงบาน           

3 เวลาเปด-ปด มาความเหมาะสม      

4 
สามารถสั่งซื้อผานชองทางอื่นได เชน โทรศัพท 

อินเตอรเน็ต 
     

4 ดานสงเสริมการตลาด 

1 มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ อยางทั่วถึง            

2 สามารถผอนชําระสินคาได           

3 มีการใหสวนลดพิเศษ           

4 สามารถจายคาสินคาผานบัตรเครดิตได      

5 
สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินคาไดหากไมเปนที่

พอใจ 
     

5 ดานบุคคลากร 

1 พนักงานมีความรูและใหคําแนะนําไดเปนอยางดี           

2 พนักงานมีอัธยาศัยไมตรี มมีนุษยสัมพันธที่ดี           

3 
พนักงานใหความเอาใจใสในการใหบริการแก

ลูกคา 
          

6 ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

1 มีการจัดวางสินคาเปนหมวดหมู ทําใหหาไดงาย           
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กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

เห็น

ดวย 

อยาง

ย่ิง 

เห็น

ดวย 

 

เฉยๆ 

 

ไม

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

อยาง

ย่ิง 

2 ความสะอาด/เปนระเบียบของรานคา           

3 สถานที่จอดรถมเีพียงพอ           

4 การตกแตงรานและบรรยากาศทําใหนาเดิน      

7 ดานกระบวนการใหบริการ 

1 ความรวดเร็วในการใหบริการ           

2 จัดสงสินคาไดรวดเร็วและถูกตอง           

3 
ความรวดเร็วและถูกตองในการเปลี่ยน ซอมหรือ

สงคืนสินคา 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตารางผลคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.868 27 

 

Item-Total Statistics 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

1. ผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลายทั้งรูปแบบและตรายี่หอ 101.43 33.771 .475 .862 

2. ผลิตภัณฑมีคุณภาพ มีตราสินคาที่นาเชื่อถือ 101.40 34.386 .498 .861 

3. ผลิตภัณฑมีหลากหลายทั้งคุณภาพและราคาใหเลือกซ้ือ 101.50 34.466 .389 .865 

4. ผลิตภัณฑมีการออกแบบที่ทันสมัย แปลกใหม ไมเหมือน

ใคร 
102.13 35.913 .203 .870 

1. ราคาขายมคีวามเหมาะสมกับคุณภาพสินคา 101.67 33.885 .501 .861 

2. ราคาขายถูกกวาเมื่อเทียบกับรานประเภทเดียวกัน 102.40 34.869 .229 .874 

3. มีปายแสดงราคาสินคาอยางชัดเจน 101.63 33.344 .640 .857 

4. มีราคาหลากหลายระดับใหเลือกซ้ือ 101.60 34.317 .642 .858 

1. ทําเลที่ตัง้สะดวกตอการเดินทาง 102.33 34.851 .351 .866 

2. มีบริการจัดสงสินคาถึงบาน 102.27 33.651 .480 .862 

3. เวลาเปด-ปดมีความเหมาะสม 101.80 33.407 .636 .857 

4. สามารถส่ังซ้ือผานชองทางอ่ืนได เชน โทรศัพท 

อินเตอรเน็ต 
102.43 34.806 .325 .867 

1. มีการโฆษณาผานส่ือตางๆ อยางทั่วถึง 101.90 33.610 .572 .859 

2. สามารถผอนชําระสินคาได 102.17 34.626 .314 .868 

3. มีการใหสวนลดพิเศษ 102.47 36.395 .075 .878 

4. สามารถจายคาสินคาผานบัตรเครดติได 102.17 34.764 .331 .867 

5 สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคาไดหากไมเปนที่พอใจ 101.77 34.806 .699 .859 

1. พนักงานมีความรูและใหคําแนะนําไดเปนอยางด ี 101.77 35.909 .732 .863 
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Item-Total Statistics 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

2. พนักงานมีอัธยาศัยไมตรี มีมนุษยสัมพันธที่ด ี 101.77 35.909 .732 .863 

3. พนักงานใหความเอาใจใสในการใหบริการแกลูกคา 101.77 35.909 .732 .863 

1. มีการจัดวางสินคาเปนหมวดหมู ทาํใหหาไดงาย 101.77 35.909 .732 .863 

2. ความสะอาด/เปนระเบียบ 101.77 35.909 .732 .863 

3. สถานที่จอดรถมีเพียงพอ 101.77 35.909 .732 .863 

4. การตกแตงรานและบรรยากาศทําใหนาเดิน 101.77 35.909 .732 .863 

1. ใหความรวดเร็วในการใหบริการ 101.80 35.821 .527 .863 

2. จัดสงสินคาไดรวดเร็วและถูกตอง 101.77 35.909 .732 .863 

3. ความรวดเร็วและถูกตองในการเปล่ียน ซอมหรือสงคืน

สินคา 
101.80 35.821 .527 .863 
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ภาคผนวก ค 

เกียรติบัตรการนําเสนอบทความวิจัย 
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