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This research aims to explore the influence of marketing mix factors and
demographic factors on the product buying behaviors of the consumers. The findings will
benefit the management and point directions for business improvement. This research utilizes
a sample of 400 consumers and describes sample’s means, percentages, and distributions.
The research, also, uses statistical methods such as t-Test, One-way ANOVA and Chi-square
to carry out quantitative analysis, setting the significance level at 0.05.
Research findings are as follows: for statistical description of the sample, female
accounts for 68.8 percent, 31.1 percent have an average monthly household income of over
30,001 baht. 52.5 percent. have bachelor’s degrees. 52.5 percent are single. Demographic
factors that impact the purchasing outcome are occupation, income, as well as marital status.
In terms of marketing mix, there are five most important factors affecting the purchasing
decision. The first one is the product. The producer must develop quality merchandise that is
also modern for the consumers. The seller must bring foreign copyrighted products, that are
popular, to sell. The second factor is distribution channel. The location of the shop must be
convenient to travel to. The merchandise in the store must be organized by categories. The
quantities of merchandise must be sufficient for consumer’s demand at all times. The third is
personnel factor. Employees must have good personalities as well as be knowledgeable on
the products and services that they provide. They must be attentive with a service mind. The
fourth is the environmental factor. This includes attention-grabbing sign in front of the store,
window dressing that appeals to the public, as well as ample parking spaces for customers.
The fifth factor is service. Service must be prompt and efficient. The ability to quickly find what
the customer wants, suggesting solutions to customer’s problems, suggesting substitute
products, as well as having sufficient staff are vital.
Two interesting findings about consumer behaviors are that 42.41 percent are
buying the item as gifts and 38.1 percent are only buying foreign brand name products.
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหากกกกกก
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมยุคใหม ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับความ
เสี่ยงสําคัญหลายดาน เชน ปญหาเศรษฐกิจโลก หรือปญหาที่จะเกิดจากการเขารวมกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซีย น (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งจะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเคลื่อนยายของแรงงาน การรุกตลาดจากสินคาตางประเทศที่มีตนทุนต่ํา นโยบายกีด
กันสินคาตางๆ ซึ่งเปนขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศหรือจุดออนภายในประเทศที่จําเปนตองแกไข
ดังนั้นประเทศไทยตองเตรียมความพรอมและจัดการความเสี่ยงตางๆ เพื่อใหกระบวนการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ ยั่งยืนและมีความตอเนื่อง ผลการพัฒนาที่ผานมา
ทุกภาคสวนไดนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ ประกอบ
กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยที่หลากหลายและเขมแข็ง ทําใหประเทศไทยมีภูมิคุมกัน
และความพรอมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงที่ประเทศไทยตองเผชิญ
มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประเทศไทยจําเปนตองเสริมสราง
จุดแข็งหรือภูมิคุมกัน ที่มีอยูในภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งพัฒนาภูมิคุมกัน ใหมเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และใชโอกาสที่เอื้ออํานวยใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศไดอยาง
เหมาะสมและรูเทาทัน
จากสภาวะดังกลาว สมาคมของขวัญของชํารวยไทยและของตกแตงบาน คาดวา สินคา
ประเภทของขวัญภายในประเทศ อาจจะขยายตัวไมมากนัก เพียง 1-2 เปอรเซ็นต เทานั้น แมการผลิต
ในปนี้จะกลับเขาสูภาวะปกติจากปญหาน้ําทวมปที่แลว แตเนื่องจากกําลังซื้อของประชาชนคอนขาง
จํากัด มีการระมัดระวังการจับจายใชสอยมากขึ้น เนื่องจากมีการใชจายตามโครงการประชานิยม
ตางๆ เชน ซื้อบานหลังแรก ซื้อรถคันแรก จึงจําเปนตองกันเงินบางสวนเพื่อใชในการผอนชําระคา
งวด ประกอบกับราคาสินคาประเภทของขวัญ ภาพรวมราคาของขวัญปนี้ราคาสูงกวาปที่แลวตามคา
วัตถุดิบ และคาแรงที่แพงขึ้น (ศิริชัย เลิศศิริมิตร, 2555)
อําเภอโพธารามและอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เปนแหลงที่มีการผลิตตุกตาผามาก
ที่สุดในประเทศ ตุกตาผาเปน 1 ใน 5 ผลิตภัณฑเดนของจังหวัดซึ่งไดแก ผาจกคูบัว นมหนองโพ
โองมังกร ปลาสวยงาม และ ตุกตาผา (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, 2547) ตุกตาผาราชบุรี
มีการผลิตมาตั้งแตประมาณป พ.ศ. 2525 ในป พ.ศ. 2540ไดรวมกลุมระหวางผูคาและผูผลิตตุกตา
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ใชชื่อกลุมวา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี นับวาเปน กลุมธุรกิจชุมชนที่ประสบความสําเร็จสามารถ
ขยายผลตอการเพิ่มสมาชิก เงินทุน การผลิต การจําหนาย และ รายไดของสมาชิก ซึ่งสามารถรองรับ
การวางงานไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เปนกลุมหนึ่งที่มีการ
เจริญเติบโตเปนลําดับอยางตอเนื่อง ปจจุบันกลุมมีสมาชิก 1,300 คน (ชาติชาย ขณะฤกษ, 2556) ซึ่ง
นับวามีการขยายตัวของกลุมอยางกวางขวาง นอกจากนั้นกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เปนธุรกิจ
ชุมชนที่สามารถจะผลักดันใหเปนทุนทางสังคม ที่จะนํามาสูการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
และเปนศูนยกลางการเรียนรู สงผลใหผลิตภัณฑตุกตาที่ผลิตออกมา เปนที่ยอมรับและเปนที่นิยม
ของบุคคลทั่วไป และสามารถจัดจําหนายไดอยางแพรหลาย ตุกตาจากกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
มีการวางจําหนายตามหางสรรพสินคา รวมทั้งรานคาปลีก คาสงตางๆ และสงเปนสินคาสงออก
ตางประเทศ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) รวมกับสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี จัดอบรมใหความรู และจัดทํามาตรฐานอุตสาหกรรมของเลน มอก.685-2540 เพื่อ
เพิ่ ม ศัก ยภาพใหมี ขี ด ความสามารถในการแข ง ขัน ใหกั บ หั ต ถกรรมตุ ก ตาราชบุ รี การพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห เ ป น ไปตามมาตรฐาน สามารถส ง เสริ ม การจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห เ พิ่ ม มากขึ้ น
นอกเหนือจากดานคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ
อาทิเชน ปจจัยดานประชากรศาสตร และปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูประกอบการผลิตและจัดจําหนายตุกตาผา ราย
หนึ่ ง ในกลุ ม หั ต ถกรรมตุ ก ตาราชบุ รี มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะศึ ก ษาส ว นประสมทางการตลาดที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี โดยใหทราบวาปจจัยใด
ที่มีผลตอพฤติกรรมในการเลือกซื้อของผูบริโภค โดยใชทฤษฏีสวนผสมทางการตลาด (7P’s) และ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค เปนแนวทางในการหาคําตอบของการวิจัย เพื่อกําหนดทิศทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของ ผูจัดจําหนายตุกตาของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหมีความ
เหมาะสม สามารถยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงไดกับทุกสถานการณในปจจุบันและอนาคต
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา จากผูจัด
จําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
2.2 ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา จากผู
จัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
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3. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผูจัดจําหนายตุกตาผา ที่มีผลตอการ
ซื้อของผูบริโภค กรณีศึกษา : กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
3.1 ขอบเขตดา นเนื้อ หา ศึก ษาปจ จัย สว นประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี โดยศึกษาประวัติ
ความเปนมา รูปแบบกลยุทธการประกอบการ รวมถึงปญหา อุปสรรคจากการประกอบการ แนว
ทางการแกไข และพัฒนาอยางยั่งยืน ของ กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี และอาศัยขอมูลดานสว น
ประสมทางการตลาด (7P’s) เปนปจจัยบงชี้ถึงความสําคัญดานการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินคาและบริการ จาก กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
3.2 ขอบเขตดานพื้นที่ พื้นที่ที่ใชในการศึกษาคือ รานจัดจําหนายตุกตา ที่เปนสมาชิก
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ในตําบลบานเลือก ตําบลบานฆอง และตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม
และ ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จํานวนทั้งสิ้น 17 ราน
3.3 ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาการศึกษาวิจัย ตั้งแตเดือนเดือนมกราคม – ธันวาคม
พ.ศ. 2556 รวมระยะเวลา 12 เดือน
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย
คัวแปรอิสระ
ปจจัยดานประชากรศาสตร
- เพศ (X1 : Nominal)
- อายุ (X2 : Interval)
- อาชีพ (X3 : Ordinal)
- รายได (X4 : Ordinal)
- ระดับการศึกษา (X5 : Ordinal)
- สถานภาพสมรส (X6 : Ordinal)

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
- ดานผลิตภัณฑ (X7 : Interval)
- ดานราคา (X8 : Interval)
- ดานชองทางการจัดจําหนาย (X9 :
Interval)
- ดานการสงเสริมการตลาด (X10 :
Interval)
- ดานพนักงาน (X11 : Interval)
- ดานลักษณะทางกายภาพ (X12 :
Interval)
- ดานกระบวนการใหบริการ (X13 :
Interval)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการซื้อ
- สถานที่ซื้อ (Y1 : Ordinal)
- ความถี่ในการซื้อ (Y2 : Ordinal)
- ปริมาณในการซื้อเปนจํานวนเงินตอ
ครั้ง (Y3 : Ordinal)
- โอกาสในการซื้อ (Y4 : Ordinal)
- ชนิดของผลิตภัณฑที่ซื้อ (Y5 :
Ordinal)
- ตราสินคาที่ซื้อ (Y6 : Ordinal)

5
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
5.1 ทราบปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา จากผูจัด
จําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
5.2 ทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา จากผู
จัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
5.3 นําผลในการวิจัยเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา สวนประสมทาง
การตลาด ใหตรงกับความตองการของผูบริโภค เพื่อใหเกิดการซื้อสินคา จากผูจัดจําหนายตุกตาผา
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
6. นิยามศัพทเฉพาะ
สํา หรับ การวิ จัย ครั้ง นี้ ผูวิ จั ย ได กํา หนดนิ ย ามศัพ ท ปฏิ บั ติก ารเพื่ อให เข า ใจตรงกั น
ดังตอไปนี้
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี หมายถึง ผูจัดจําหนายตุกตาผาที่เปนสมาชิกกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี
ผูคาปลีก คือผูขายสินคา/บริการใหกับผูบริโภคคนสุดทาย (สุวิทย เปยผอง, 2535: 39)
รา นคา ปลีก คือรานที่ข ายสิน คาใหกับผูบริโ ภคคนสุด ทาย ลักษณะของการคาปลีก
โดยทั่วไปมักจะเปดโอกาสใหคนทั่วไปเขาไปประกอบการไดงาย (สุวิทย เปยผอง, 2535: 39)
ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจเสนอขายใหแกผูบริโภคเพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ
ความตองการของผูบริโภค เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด สิ่งเหลานี้อาจมีตัวตนที่เรียกวาสินคา
และไมมีตัวตนที่เรียกวาบริการ ธุรกิจตองทราบใหไดกอนวาความตองการดานผลิตภัณฑที่แทจริง
ของลูกคามีองคประกอบอยางไร (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2543: 40)
ราคา หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑในสิ่งที่ตองจายสําหรับการไดมาซึ่งบางสิ่ง ซึ่งเปน
ราคา ของสินคาในรายการผลิตภัณฑรวมตนทุนสวนลด สวนยอมให ระยะเวลาการชําระเงินและ
ระยะเวลาการใหสินเชื่อและอื่นๆ (มยุรี คาน, 2552: 7 )
ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและ
กิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและการบริการจากองคการไปยังตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยใน
การกระจายตัวสินคา ประกอบดวยการขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง (ยุพา
พร อังกุรวานิช, 2553: 38)
การสงเสริมการตลาด หมายถึง การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ
เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย (Personal
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Selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non-personal Selling) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมี
หลายประการซึ่ ง ทางบริ ษั ท อาจเลื อ กใช ห นึ่ ง หรื อ หลายเครื่ อ งมื อ แบบประสมประสานกั น
(Integrated Marketing Communication = IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ
คูแขงขันโดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได (ศุภิกา สุภารัตน, 2550: 11)
พนักงาน หมายถึง ผูที่ไดรับการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสราง
ความพึงพอใจใหกับผูบริโภค ไดแตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี
ตอการตอบสนองผูบริโภค มีความคิด ริเริ่ม มีค วามสามารถในการแกปญหา และสามารถสราง
คานิยมใหกับองคกร (พิชญสินี พิริยาธนาสิน, 2552: 26)
ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะของอาคาร ทําเลที่ตั้ง การตกแตงภายใน อุปกรณ
สมาชิกสัญลักษณ วัสดุทางการพิมพ และบริการอื่นๆ ขององคกรที่จับตองไดและปรากฏในสายตา
ของผู บ ริ โ ภค สิ่ ง ต า งๆ เหล า นี้ จ ะมี ผ ลต อ ความประทั บ ใจของผู บ ริ โ ภคในด า นบริ ก ารที่ มี
องคประกอบที่จับตองไดนอยนั้น เชน การประกันภัย การโฆษณา มักจะมีการสรางสัญลักษณที่มี
ความหมายเพื่อแทนบริการนั้นๆ (ตฤณ พริ้งประเสริฐ, 2553: 45)
กระบวนการใหบริการ หมายถึง การอาศัยกระบวนการบางอยางเพื่อจัดสงบริการใหกับ
ผูบริโภคไดอยางรวดเร็วและประทับใจ ประกอบดวย ความรวดเร็วในการใหบริการ การตอบรับ
จากพนักงานในการแกไขปญหาเมื่อเกิดขอผิดพลาดเปนตน ทั้งหมดจะสงผลตอความรูสึกนึกคิด
ของผูบริโภคที่มาใชบริการทั้งสิ้น กระบวนการบริการจึงถูกยอมรับวามีความสําคัญตอธุรกิจบริการ
สามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูบริโภค (วัชรี อัศวโสภณ, 2552: 15)
ตราสินคาที่ผลิตจากรานคาที่ซื้อ คือ สินคาที่ทางรานคาที่จัดจําหนายเปนผูผลิตเอง หรือ
รานคาอื่นๆ ในกลุม ผลิตแลวสงมาจําหนายยังรานคาอื่นๆ ในกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี (ชาติชาย
ขณะฤกษ, 2556)
สินคาไมระบุตราสินคา คือ สินคาที่มาจากกลุมผูผลิตรายยอยในพื้นที่ เชนกลุมแมบาน
หรืองานประดิษฐของกลุมนักเรียนในพื้นที่ สินคาชนิดนี้เปนสินคาจําพวกพวงกุญแจ ชอดอกไม
เบาะรองนั่ง ผาเช็ดมือ พรมเช็ดเทา เปนตน (ชาติชาย ขณะฤกษ, 2556)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
การศึกษาวิจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผูจําหนายตุกตาผา ที่มีผลตอการ
ซื้อของผูบริโภค กรณีศึกษา : กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการศึกษาดังนี้
1 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
2 ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ
3 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
4 ทฤษฎีแรงจูงใจ
5 ทฤษฎีความพึงพอใจ
6 การคาปลีกและการคาสง
7 ทฤษฎีและหลักพื้นฐานของธุรกิจตุก ตา
8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ ริโภค
1.1 ความหมายของพฤติก รรมผูบ ริ โ ภค (Consumer Behavior) ไดมีผู ใ หนิย าม
ความหมายของพฤติกรรม ดังนี้
พฤติก รรมผูบริโ ภค หมายถึง การกระทําที่เ กี่ย วขอ งกับ การตัด สิน ใจเลือ ก
(Select) การซื้อ (Purchase) การใช (Use) และการกําจัด สว นที่เหลือ (Dispose) ของสิน คาหรือ
บริการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการและความปรารถนาของตน (Solomon, 2009, อางถึง
ใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2553: 6)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การใชการกระทํา อาการหรือการแสดงอากัปกิริยา
อาการใดๆ ที่บุคคลแสดงออกทางรางกาย อารมณ ความคิด ความรูสึก การใชสอยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อ
ตอบสนองสิ่งเราตามความตองการของตน พฤติกรรมเกิดไดทั้งภายในและภายนอกรางกาย บุคคล
อื่นสามารถสังเกตเห็นไดและใชเครื่องมือทดสอบได (ธีรพงศ พงศฑีฆายุ, 2554: 7)
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พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงกระบวนการในการจัดหาใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือ
บริก าร การบริโ ภคผลิต ภัณ ฑหรือบริก าร และรวมถึงพฤติก รรมที่ เกิด ขึ้น ภายหลังจากการใช
ผลิตภัณฑหรือบริการดังกลาว (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554 : 87)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของแตละบุคคล ในการคน
การเลือกซื้อ การใช การประเมินผล หรือจัดการกับสินคาและบริการ ซึ่งผูบริโภคคาดวาสามารถ
ตอบสนองความตองการของตนได (Schiffman and Kanuk, 1994, อางถึงใน บุรินทร ต.ศรีวงษ,
2551: 64)
สรุปไดวา พฤติก รรมผูบริโภค คือการตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช และการ
กําจัด สว นที่เหลือ ของสิน คาหรือบริก ารตางๆ ของคนหรือกลุมคน ซึ่งคาดหวังใหบรรลุความ
ตองการเพื่อตอบสนองสิ่งเรา ขึ้น อยูกับบทบาทในการเปนผูใ ช ผูจาย และผูซื้อ โดยพฤติกรรม
ผูบริโภคสามารถสังเกตเห็นไดและใชเครื่องมือทดสอบได
1.2 ประโยชนของการ การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
ในอดีตผูบริโภคสว นใหญจะทําการบริโภคสิ่งตางๆ ที่สรางขึ้นเอง ตอมาในยุค
ปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการผลิตจํานวนมาก (Mass Production) เพื่อลดตนทุน สงผลใหราคาสินคาถูก
แตไมมีความหลากหลาย ผูบริโภคตองยอมรับในสิ่งที่ผูผลิตนําเสนอเนื่องจากมีทางเลือกนอย แต
ในปจจุบันธุรกิจตางๆ เกิดขึ้นมากมาย ไดสงผลใหการดําเนินงานขององคกรธุรกิจทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีการแขงขันสูงและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อความอยูรอดและใหองคกรแขงขันกับ
คูแขงได ธุรกิจตองไมเพียงสรางสินคาหรือบริก ารออกสูตลาดเทานั้น แตผูบริหารการตลาดของ
องคกรจําเปนตองศึก ษาและทําความเขาใจถึงพฤติก รรมผูบริโ ภค (Consumer Behavior) เพื่อให
สามารถผลิตสินคาหรือบริการที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม องคกรตอง
พยามตอบสนองความตอ งการ (Needs) ของผู บริโ ภคให มากที่ สุด และสร างความได เปรีย บ
เหนือกวาคูแขงจากการสรางความพึงพอใจ (Satisfaction) แกผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคแตละคนจะมี
พฤติกรรมการบริโภคที่แตกตางกัน เพื่อไมใหสับสนในการศึกษาผูบริโภค จึงตองจํากัดขอบเขต
และศึกษาลักษณะโดยรวมของพฤติกรรมผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 15-16)
ดังนั้นองคกรตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพราะเปนสิ่งจําเปนและมีประโยชน
ดานตางๆ ดังนี้
1.2.1 ใช กํา หนดแนวทางในการวางแผนและปรับ ปรุ ง กลยุท ธท างการตลาด
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคทําใหองคกรเขาใจถึงความตองการและนํามาวางแผนการตลาดเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางเหมาะสม (ฉัตยา
พร เสมอใจ, 2550: 16)

9
1.2.2 สรางความภักดีตอสิน คาและบริการ เมื่อองคกรสามารถตอบสนองความ
ตองการของผู บริ โ ภคได แล ว ย อมเกิด การซื้ อซ้ํา ถ าสามารถสรา งความพอใจแก ผูบริ โ ภคได
สม่ําเสมอ สามารถนําพาไปสูความซื่อสัตยของผูบริโภคที่มีตอตรายี่หอของผลิตภัณฑหรือบริการ
ในทายที่สุด (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554: 93)
1.2.3 ติดตามการเปลี่ยนแปลงความตองการของผูบ ริโภค เนื่องจากสินคาและ
บริการที่มีมากขึ้น สภาวะแวดลอมตางๆ ที่มีความเปลี่ย นแปลงอยูตลอดเวลา ความตองการของ
ผูบริโภคยอมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคจะทําใหองคกรทราบถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการตลาดใหเหมาะสมกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 16)
1.2.4 ประเมินโอกาสทางการตลาด องคกรตองประเมินโอกาสที่ตองทําการตลาด
ใหตรงกับความตองการของผูบริโภค โดยศึกษาจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคในดาน
ตางๆ ทั้งการยายที่อยู ความเปนอยูทางสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและจิตใจ (ฉัตยาพร
เสมอใจ, 2550: 16)
1.2.5 การแบงและเลือกสวนตลาดไดเหมาะสม องคกรตองเลือกตําแหนงในตลาด
ของตนใหตรงกับลักษณะของสินคาหรือบริการและศักยภาพของบริษัทในการตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค ผูบริหารตองคํานึงถึงกลุมของผูบริโภคที่มีรสนิยมเหมือนกันเขาไวดวยกันให
เปน สว นของตลาด (Market Segments) และเมื่อทราบถึงสว นของตลาดแลว ก็จ ะมีก ารพัฒ นา
ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ขึ้ น มาเพื่ อ ตอบสนองกลุ ม นั้ น โดยเฉพาะตามนโยบายที่ เ รี ย กว า Market
Segmentation (ธงชัย สันติวงษ, 2549: 35)
1.2.6 เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแสวงหาช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยใหม การศึ ก ษา
พฤติกรรมของผูบริโ ภคคือ การคนหาแหลงผูบริโภคที่ยังไมไดรับการตอบสนองจนพอใจ หรือ
ตลาดใหม (New Market) หากสามารถผลิตสินคาเพื่อมาตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ก็
จะเปนโอกาสที่จะไดทํากําไร สิ่งสําคัญอันดับแรกที่องคกรตองทํา คือ สามารถคนหาหรือคาดคะเน
ความตองการของผูบริโภคใหไดกอนที่จะผลิตสินคาออกมาขาย นักการตลาดสมัยใหมจะตองยึด
หลัก ที่วา ผูบริโ ภคเปน ใหญ (Consumer Oriented) เพราะลัก ษณะของตลาดที่เกิด ขึ้น ใหมนั้ น
ยอมขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในสังคม (ปริญ ลักษิตานนท, 2553: 61)
1.2.7 เพื่อปกปองผลประโยชนของผูบริโภค เนื่องจากการศึกษาพฤติกรรมทําให
ทราบถึงความตองการและเปนการบอกไปถึงผูผลิต และจําหนายที่จัด สรรสิ่งตางๆ ใหตรงกับ
พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 16)
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1.2.8 เครื่องมือในการกําหนดนโยบายและงานวิจัย เมื่อองคกรทราบขอมูลที่ได
มาแลว องคกรสามารถนําไปปรับใชในนโยบายของบริษัทได (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 16)
1.3 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior)
การคน หาหรือ วิจ ัย เกี่ย วกับ พฤติก รรมการซื้อ และการใชข องผูบ ริโ ภคเพื ่อ
ทราบถึงลัก ษณะความตองการและพฤติก รรมการซื้อและการใชข องผูบริโ ภค คําตอบที่ไดจ ะ
ชว ยใหน ัก การตลาดสามารถจัด กลยุท ธก ารตลาด (Marketing Strategies) ที่ส ามารถสนอง
ความพึงพอใจของผูบ ริโ ภคไดอยางเหมาะสม (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2551: 64) คําถามที่ใ ชเพื่อ
คนหาลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดว ย Who?, What?, Why?,
When?, Where? และ How? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบดวย
ตารางที่ 1 แสดงการใชคําถาม 7 คําถาม เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
รวมทั้งวิธีการใชกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
คําถาม (6Ws และ 1H)
1. ใครอยูในตลาดเป าหมาย
(Who is in the target market?)

2. ผู บริ โภคซื้อ อะไร
(What dose the consumer buy?)

คําตอบที่ตองการทราบ (7Os)
ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants)
ทางดาน
(1) ประชากรศาสตร
(2) ภูมิ ศาสตร
(3) จิตวิ ทยา หรื อจิตวิเ คราะห
(4) พฤติกรรมศาสตร
สิ่งที่ผู บ ริ โภคต องการซื้ อ (Objects)
สิ่งที่ผู บ ริ โภคต องการจากผลิตภัณฑ
ก็คือต องการคุณสมบัติห รื อ
องคประกอบของผลิต ภัณ ฑ
(Product Component) และความ
แตกต างที่เ หนื อกวาผูแ ข งขัน
(Competitive Differentiation)

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
กลยุ ทธการตลาด (4Ps)
ประกอบดวยกลยุ ทธดานผลิตภัณ ฑ
ราคา การจัดจําหน าย และการ
สงเสริมการตลาดที่เหมาะสม และ
ตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุม เป าหมาย
กลยุ ทธดานผลิต ภัณ ฑ (Product
Strategy) ประกอบด วย
1. ผลิตภัณ ฑ หลั ก
2. รู ปลักษณผลิตภัณ ฑ ประกอบดวย
การบรรจุภั ณฑ ตราสิน ค า รูป แบบ
บริ ห ารคุณ ภาพ ลั กษณะ นวัต กรรม
3. ผลิตภัณ ฑ ควบ
4. ผลิตภัณ ฑที่คาดหวัง
5. ศั กยภาพผลิต ภัณฑ ความแตกต าง
ทางการแข งขัน (Competitive
Differentiation) ประกอบด วยความ
แตกต างด านผลิตภัณฑ บริ การ
พนัก งานและภาพลักษณ
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ตารางที่ 1 แสดงการใชคําถาม 7 คําถาม เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
รวมทั้งวิธีการใชกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบริโภค (ตอ)
คําถาม (6Ws และ 1H)
3. ทําไมผูบ ริ โภคจึงซื้ อ
(Why does the consumer buy?)

คําตอบที่ตองการทราบ (7Os)
วัตถุ ประสงคในการซื้ อ (Objective)
ผูบ ริ โภคซื้ อสิน คาเพื่ อสนองความ
ตองการของเขาดานร างกายและ
ดานจิตวิทยาซึ่งต องศึ กษาถึ งป จจัย ที่
มีอิทธิพ ลต อพฤติก รรมการซื้ อ
(1) ป จจัย ภายในหรื อปจจัยทาง
จิตวิทยา
(2) ป จจัย ทางสัง คมและวั ฒนธรรม
(3) ป จจัยเฉพาะบุ คคล

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
กลยุ ทธที่ใชม ากคื อ
1. กลยุทธด านผลิตภัณฑ (Product
Strategy)
2. กลยุทธ การส งเสริม การตลาด
(Promotion Strategies)
ประกอบดวยกลยุ ทธการโฆษณา
การขายโดยใชพนักงานขาย การ
สงเสริมการขาย การใหขาว และ
การประชาสัมพั นธ
3. กลยุทธด านราคา
4. ดานช องทางการจัดจําหน าย
4. ใครมีสว นร วมในการตัดสินใจซื้ อ บทบาทของกลุมต างๆ
กลยุ ทธที่ใชม ากคื อ กลยุ ทธการ
(Who participates in the buying?) (Organizations) และอิทธิ พลในการ โฆษณาและ (หรือ )การสงเสริม
การตลาด (Advertising and
ตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย
Promotion Strategies) โดยใชกลุมผู
(1) ผู ริเ ริ่ม
มีอิทธิพ ล
(2) ผูมีอิทธิพ ล
(3) ผูตัดสินใจซื้อ
(4) ผูซื้ อ
(5) ผูใช
5. ผู บริ โภคซื้อ เมื่อใด (When does
โอกาสในการซื้ อ (Occasions) เชน กลยุ ทธที่ใชม ากคื อ กลยุ ทธการ
the consumer buy?)
ชวงเดื อนใดของป หรื อช วงฤดูกาล สงเสริมการตลาด (Promotion
ใดของป ช วงวันใดของเดือน
Strategies) เชน ทําการสงเสริม
ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิ เศษ
การตลาดเมื่อใดจึ งจะสอดคล องกับ
หรื อเทศกาลวันสําคั ญตางๆ
โอกาสในการซื้ อ
6. ผู บริ โภคซื้อ ที่ไหน (Where does ชองทางหรื อแหล ง (Outlets) ที่
กลยุ ทธชอ งทางการจัดจําหน าย
the consumer buy?)
ผูบ ริ โภคไปทําการซื้อ เชน
(Distribution Channel Strategies)
บริษัทนําผลิตภั ณฑสูต ลาดเป าหมาย
หางสรรพสินคา ซูปเปอรม าเก็ต
บางลําพู พาหุรัด สยามสแควร ร าน โดยพิจ ารณาว าจะผ านคนกลาง
อยางไร
ขายของชํา ฯลฯ
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ตารางที่ 1 แสดงการใชคําถาม 7 คําถาม เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
รวมทั้งวิธีการใชกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบริโภค (ตอ)
คําถาม (6Ws และ 1H)
7. ผู บริ โภคซื้อ อยางไร (How does
the consumer buy?)

คําตอบที่ตองการทราบ (7Os)
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้ อ
(Operation) ประกอบดวย
(1) การรับ รูปญ หา
(2) การคนหาขอมู ล
(3) การประเมิน ทางเลือ ก
(4) การตัดสินใจซื้ อ
(5) ความรูสึ กภายหลั งการซื้ อ

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
กลยุ ทธที่ใชม ากคื อ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion
strategies) ประกอบดวยกลยุ ทธการ
โฆษณา การขายโดยใชพนั กงาน
ขาย การสงเสริม การขาย การให ขาว
และการประชาสัมพั นธ
การตลาดทางตรงเชน พนั กงานขาย
จะกําหนดวัต ถุประสงคในการขาย
ใหสอดคล องกั บวัตถุประสงคใน
การตัดสินใจซื้อ

ที่มา: บุรินทร ต.ศรีวงษ, หลักการบริหารการตลาดยุคใหม. (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2550), 64-65.
1.3.1 ใครอยูใ นตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปน คําถาม
เพื่อหากลุมที่ใชสินคาหรือบริก าร หรือมีแนวโนมที่จ ะใชสิน คาหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะชวยให
องคกรทราบลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupant) ที่แทจริงของผลิตภัณฑ รวมถึงพฤติกรรมในการซื้อ
และการใชของกลุมเปาหมาย เชน ลูกคากลุมเปาหมายของสายการบินตนทุนต่ํา เปนกลุมรายได
ปานกลาง ชอบเดินทาง ชอบความสะดวก มีความทันสมัย เปนตน (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 30)
1.3.2 ผูบ ริโ ภคซื้อ อะไร (What dose the consumer buy?) เพื่อใหองคก ร
ทราบสิ่งที่ตลาดซื้อ (Objects) ซึ่งก็คือผลประโยชนที่ผูบริโภคตองการ เชน สิ่งที่ผูบริโภคตองการ
จากบัตรเครดิตคือ ประโยชนใชสอยและความสะดวกในการซื้อสินคาและบริการโดยไมตองพกเงิน
การยอมรับและยกยองในสังคมจากการที่ผูบริโภคมีบัตรเครดิตใช (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 65)
1.3.3 ทําไมผูบ ริโ ภคจึง ซื้อ (Why does the consumer buy?) เพื่อใหองคกร
ทราบถึ งเหตุผลที่แทจ ริง (Objectives) ในการตัด สิน ใจซื้อของลูก คา นํามาเปนแนวทางในการ
วางแผนจูงใจกลุมเปาหมาย เพื่อสามารถตอบสนองเหตุผลที่ทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อ เชน จากการ
พิจารณากลุมเปาหมายของสายการบินในประเทศ จะเห็นไดวาลูกคาแบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ
กลุมลูกคาที่ซื้อเวลาเปน หลัก จึงไมตองการสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น เมื่อทําใหร าคาต่ําลงกับ
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ระยะเวลาที่เร็วขึ้น โดยเปรียบเทียบจากการเดินทางรูปแบบอื่น ผูบริโภคกลุมนี้จะยินดีจายเพิ่มขึ้น
เพื่อการซื้อระยะเวลาที่เร็วขึ้น แตก็ไมตองการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะสรางตนทุนเพิ่ม และกลุม
ลูกคาที่ซื้อความสะดวกสบายเปน หลัก ที่มีความสามารถและยิน ดีที่จ ะจายเพื่อที่จะไดรับความ
สะดวกสบายเพิ่มขึ้น เปนตน (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 31)
1.3.4 ใครมีสว นรวมในการตัด สิน ใจซื้อ (Who participates in the buying?)
มีใ ครบางที่เกี่ยวของในการซื้อสิน คาแตละครั้งของลูกคา บางครั้งการตัด สิน ใจซื้อ ครอบครัว
หัวหนาหรือเพื่อนก็มีสวนสําคัญในการตัดสินใจ ดังนั้น องคกรตองใหความสําคัญกับผูมีสวนรวม
ตัดสินใจดวย เชน สินคาที่มีราคาแพง (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 31)
1.3.5 ผูบ ริโ ภคซื้อ เมื่อ ใด (When does the consumer buy?) เพื่อใหองคกร
ทราบถึงโอกาสในการซื้อ (Occasions) ของผูบริโภค เชน ผูใชบัตรเครดิตมักจะใชในโอกาสที่มีการ
เดินทางทั้งภายในและภายนอกประเทศ โอกาสที่ตองมีการใชจายซื้อสินคา โอกาสที่ตองเบิกเงินสด
ลวงหนา เชน ชวงเทศการของขวัญ (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 66)
1.3.6 ผูบ ริโ ภคซื้อ ที่ไ หน (Where does the consumer buy?) ผูบริโ ภค
เปาหมายเดินเขาไปซื้อสินคาในสถานที่แบบใด ซึ่งองคกรจะไดนําสินคาของตนไปวางจําหนายได
ถูกที่ ปจจุบันในหางสรรพสินคา สินคาประเภท ผัก ผลไม มักมีบรรจุภัณฑ ที่สะอาด มิดชิด และมี
ตราสินคา ทําใหผูบริโภคมีความมั่นใจมากขึ้น ซึ่งก็จะเหมาะสําหรับผูบริโภคที่คอนขางมีรายไดดี
และใสใจกับสุขอานามัย ซึ่งก็คุมคาเพราะรับประกันไดเลยวา แพงกวาแตสะอาดและปลอดภัยจริง
(บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 66)
1.3.7 ผูบ ริโ ภคซื้อ อยา งไร (How does the consumer buy?) เพื่อใหองคกร
ทราบถึงกระบวนการบริหารการซื้อของลูกคา (Operation) วามีขั้นตอนการซื้ออยางไร ตั้งแตการ
รับรูถึงปญหา ทําการคนหาขอมูลเพื่อแกไขหรือลดปญหานั้นๆ ทําการประเมินทางการเลือกในการ
แกไขปญหา และตัดสินใจซื้ออยางไร จะชวยใหธุรกิจมีขอมูลในการวางแผนการสงเสริมการตลาด
ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 31)
1.4 ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค
ในหลักการของการตลาดสมัยใหม ถือหลัก ที่วาผูบริโ ภคเปน สิ่งสําคัญ ดังนั้น
องคกรตางๆ จึงไดใหความสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคมากขึ้น ยิ่งสามารถเขาใจ
ในความตองการของผูบริโภคไดถูกตอง และตอบสนองไดดีกวามากเทาใด นั่นคือขอไดเปรีย บ
ที่จ ะสามารถขาย สรา งกํา ไร และครองสว นแบงการตลาดไดเ หนือกวาคูแขง ขัน ดัง นั้น การ
เขาใจในกระบวนการเกิดพฤติกรรมของผูบริโภค จึงเปนสิ่งที่องคกรตองทําความเขาใจ
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1.4.1 กระบวนการพฤติกรรม
ฮาโรลด (Harold, อางถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 2549: 104) อธิบายวา กอนที่
มนุษ ยจ ะแสดงพฤติก รรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาจะมีมูลเหตุที่จ ะทําใหเกิด พฤติก รรมเสมอ
ซึ่งมูลเหตุดังกลาวจะเปนตัวกระตุนเรงเราจิตใจใหเกิด ความตองการ และจากความตองการจะ
ทํา ใหเ กิด แรงจูง ใจใหแ สดงพฤติก รรมในที่สุด ซึ่ง มีลัก ษณะเปน ขั้น ตอนหรือ กระบวนการ
เรีย กวา กระบวนการพฤติก รรม (Process of Behavior) กระบวนการพฤติก รรมของมนุษ ย
แบงเปน 3 ประการดังนี้ คือ
1.4.1.1 สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม (Cause of Behavior) หมายความ
วา การที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดออกมานั้น จะตองมีสาเหตุที่ทําใหเกิด และ
สิ่งเปนสาเหตุก็คือ ความตองการที่เกิดขึ้นในตัวคนนั่นเอง (พิบูล ทีปะปาล, 2549: 104)
1.4.1.2 แรงจูงใจหรือแรงกระตุน (Motivation of Behavior)พฤติก รรม
จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีก ารเปด (Turned On) ใหเกิด วงจรขึ้น เทานั้น กลาวอีก นัยหนึ่งคือมีก าร
เคลื่อนไหว หรือดําเนินไปนั่น เอง ในทางหนึ่งแรงกระตุน ที่จ ะเกิด ขึ้น ภายในตัว บุค คลอัน สืบ
เนื่องมาจากความตองการที่มีอยูไดรับการกระตุน เตือน (Need Activation) ภายหลังจากไดรับ
การกระตุนจากการรับเขามาทางประสาทสัมผัส และมีความอยากไดรับการตอบสนองดังกลาว
และในทํานองเดียวกัน แรงกระตุนอาจเกิดจากตัวกระตุน ภายนอกไดเชน กัน (ธงชัย สันติวงษ,
2549: 63) โดยปรกติค วามตองการใดๆ จะเกิด ขึ้น ไดตอ งเกิด แรงจูงใจหรือไดรับการกระตุน
เสีย กอ น เมื่อ มีแรงกระตุน แลว จะเกิด ภาวะแรงผลัก ดัน กลายเปน การกระทํา เพื่อ ตอบสนอง
ความตองการ ในกรณีแรงกระตุนที่เกิดจากภายใน เชน ความรูสึก งว ง รูสึก หิว หรือกรณีอยาก
ไดโทรศัพทรุนใหมลาสุด เพราะตองการใหดูมีบุคลิกทัน สมัย เปน ตน สําหรับกรณีแรงกระตุน
ที่เกิดจากภายนอก เกิดขึ้นจากการโฆษณา การอาน หรือจากการบอกเลาตอ เชน โฆษณาเสื้อผา
สวยๆ ในนิต ยสารแฟชั่น ทํา ใหค ุณ ผูหญิง เกิด ความรูสึก อยากซื้อมาสวมใส และอวดเพื่อนๆ
หรือ การไดเ ห็น รูป ลัก ษณแ ละทดสอบขับ รถหรูรุ น ใหม ในงานแสดงรถยนตก ็ทํ า ใหเ กิด
ความรูสึกอยากได เพื่อเอาไวขับขี่และแสดงออกถึงความสําเร็จของตน เปนตน
1.4.1.3 เปา หมายของพฤติก รรม (Goal of Behavior) การที่ค นแสดง
พฤติก รรมออกมานั้น มิไดก ระทํา ไปอยางเลื่อ นลอยโดยปราศจากจุด มุง หมายหรือไรทิศทาง
ตรงกันขามกลับมุงสูเปาหมายที่แนนอนเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ แหงความตองการของตน (พิบูล
ทีปะปาล, 2549: 104) การตอบสนองเปาหมายที่ตั้งเอาไวข องผูบริโ ภคคือการตัด สิน ใจซื้อ เพื่อ
สนองตอแรงจูงใจ ซึ่งเริ่มตนจากการตัดสินใจของชนิดผลิตภัณฑ เมื่อไดแลว จึงเลือกตราสิน คา
จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยขั้นแรกผูบริโภคจะทบทวนถึงความตองการของ
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ตนเอง ในการเลือกผลิต ภัณ ฑที่จ ะนํา มาเติมเต็ม สว นที่ข าดหายของตน ขั้น ที่สองจะแสวงหา
ขอมูล จากหลายๆ แหลงและหลายผลิตภัณฑ ขั้น ที่สามคือการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด ใหแก
ตนเอง ขั้นสุดทายคือการตัดสินใจซื้อเพื่อสนองเปาหมาย
1.4.2 ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค ของ ฟลิป คอตเลอร
ฟลิป คอตเลอร (Kotler, 2000: 161) ไดคิด ตัว แบบเพื่ออธิบายพฤติก รรม
ของผูบ ริโ ภค ระบุว า พฤติก รรมจะเกิด ไดตอ งตอ งมีสาเหตุทํา ใหเ กิด ประกอบดว ยสิ่งเรา 2
สวนไดแกสว นประสมทางการตลาด 4P’s ซึ่งเปน ปจ จัย ที่ค วบคุมได และสิ่งเราภายนอกอื่น ๆ
ซึ่งไมสามารถควบคุมได ไดแ ก ปจ จัยและเหตุก ารณใ นสภาพแวดลอมตางๆ ซึ่ง มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อ คือ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม เปนตน
สิ่งเราทั้ง 2 สว นจะปอนตัว เขาสูก ระบวนการตัด สิน ใจของผูซื้อ หรือที่
เรียกวา “กลองดํา” (Black Box) โดยมีอิทธิพลของวัฒ นธรรม สังคม และจิต วิทยา ที่บุค คลนั้น
ไดร ับ และจะแสดงออกออกมาเปน พฤติก รรมตอบสนองตอ สิ ่ง เรา วา จะซื ้อ หรือ ไมซื ้อ
กระบวนการที่เ กี ่ย วขอ งระหวา งสิ ่ง เรา และการตอบสนองตอ สิ่ง เรา ซึ ่ง เปน ตัว แบบของ
คอตเลอรนี้เรียกวา “Stimulus-Response Model”
สิ่งเร าภายนอก
การตลาด

สิ่งแวดลอม

1. ผลิตภัณฑ
2. ราคา
3. การจัดจํา หนา ย
4. การสง เสริม
การตลาด

1. เศรษฐกิจ
2. เทคโนโลยี
3. การเมือง
4. วัฒนธรรม

กล องดําผูบริโภค
ลักษณะผูซื้อ
1. วัฒนธรรม
2. สังคม
3. สวนบุคคล
4. จิตวิท ยา

กระบวนการซื้อ
1. รับ รูปญ หา
2. แสวงหาขอมูล
3. ประเมินทางเลือก
4. ตัดสินใจซื้อ
5. พฤติ กรรมหลัง
การซื้อ

การตัดสินใจซื้อ
1. การเลือกผลิตภัณฑ
2. การตรา
3. การเลือกผูจํา หน าย
4. เวลาในการซื้อ
5. จํานวนที่ซื้อ

ภาพที่ 2 ตัวแบบพฤติกรรมในการซื้อของผูบริโภค
ที่มา: Philip Kotler, Marketing Management, The Millennium ed. (Upper Saddle River, N.J. :
Prentice-Hall, 2000), 161, อางถึงใน พิบูล ทีปะปาล, การบริหารการตลาด กรุงเทพมหานคร: อมร
การพิมพ, 2549, 106.
1.4.2.1 สิ่งเราภายนอก
สิ่ง เรา (Stimulus) คือ สิ ่ง ที ่เ ขา มาซึ ่ง อาจเกิด ขึ ้น ไดจ ากสิ ่ง เรา
ภายใน (Inside Stimulus) ที่รางกายเกิดความไมสมดุลทั้งกายภาพหรือทางจิตใจกอใหเกิด ความ
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ตองการที่จ ะรัก ษาสมดุลนั้น หรือจากสิ่งเราภายนอก (Outside Stimulus) (ฉัตรยาพร เสมอใจ,
2550: 32)
1.4.2.1.1 สิ่ง เรา ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปน สิ่ง
เราที่เกี่ยวของกับสว นประสมการตลาด (Marketing Mix 7Ps) ที่นัก การตลาดตองพัฒ นา และ
ใชก ระตุน ผูซื้อเกิด ตระหนัก ถึง ความไมส มดุล เกิด ความตอ งการ และเกิด ความตอ งการซื้อ
(ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 32) ประกอบดวย
1.4.2.1.1.1 ผลิต ภัณ ฑ (Product) ไดแ ก การขยายสาย
ผลิตภัณ ฑ การขยายผลิต ภัณ ฑ การเพิ่ม ตรา และตราผลิต ภัณ ฑใ หม (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550:
240)
1.4.2.1.1.2 ราคา (Price) การตั้ง ราคาใหเ หมาะสมกับ
คุณคาที่สินคาไดใหแกผูบริโภค (สิทธิ์ ธีรสรณ, 2551: 39)
1.4.2.1.1.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือโครงสราง
ของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและการบริการจาก
องคก รไปยัง ตลาด สว นกิ จ กรรมที่ ชว ยในการกระจายตัว สิ น คา ประกอบดว ยการขนสง การ
คลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ปจจุบันมีหลายหลายชองทางในการขาย นอกจากหนา
รานแลว ชองทางขายทางอิน เทอรเน็ต การออกงานแสดงสิน คา หรือการอาศัย พัน ธมิตรทาง
การคา จัดเปนการเพิ่มชองทางจัดจําหนายได (ยุพาพร อังกุรวานิช, 2553: 38)
1.4.2.1.1.4 การสง เสริม การตลาด (Promotion) คือ การ
ติดตอ สื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การ
ติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย (Personal Selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน
(Non-personal Selling) เชน การเพิ ่ม สิน คา จากแหลง หรือ กลุม ตา งๆ ที ่เ ปน สิน คา ประเภท
เดียวกันเขามาจําหนาย และการใหสวนลด (ศุภิกา สุภารัตน, 2550: 11)
1.4.2.1.1.5 พ น ัก ง า น ( People) พ น ัก ง า น ต อ ง ส ร า ง
ปฏิสัมพันธอยางมีประสิทธิผลกับลูกคา พนัก งานตองมีก ารฝก ฝนการใหบริก าร การมีบุค ลิก ที่
สุภ าพ นอบนอ ม เปน กัน เองกับ ลูก คา การมีค วามรู ใ นสิน คา ของตน และงานในสายงาน
ใกลเคียง (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 247)
1.4.2.1.1.6 กระบวนการใหบ ริก าร (Process) ธุร กิจ ที่
ประสบความสําเร็จจะมุงความสนใจไปที่ลูก คาและพนัก งาน เนื่องจากกิจ การเหลานี้เขา ใจถึง
ลูกโซระหวางบริการและกําไร (Service – Profit Chain) ซึ่งเชื่อมโยงกําไรของธุร กิจ บริก ารกับ
ความพึง พอใจของพนัก งานและความพึง พอใจของลูก คา ประกอบดว ยความสัม พัน ธ 5
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ประการไดแก คุณภาพบริการภายใน ความพึงพอใจและบริก ารที่มีประสิทธิภ าพของพนัก งาน
คุณคาบริการที่ดีขึ้น กําไรจากการบริหาร และการเจริญเติบโต (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 248)
1.4.2.1.1.7 ลัก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ( Presentation) ค ือ
ลักษณะอาคาร ทําเล ที่ตั้ง การตกแตงภายใน อุปกรณ ฯลฯ ที่สามารถจับตองไดและปรากฏใน
สายตาของลูกคา (ตฤณ พริ้งประเสริฐ, 2553: 45) การจัด ภูมิทัศนที่สวยงาม และดูสะอาด ลูก คา
ไดเห็นสินคาจากภายนอกอยางชัด เจน การเตรียมที่จ อดรถใหเพียงพอ หองสุข าที่สะอาด ฯลฯ
สิ่งเหลานี้จะดึงดูดความสนใจแกลูกคา และยังมีผลตอความประทับใจของลูกคา
1.4.2.1.2 สิ่งเราอื่นๆ เปนสิ่งแวดลอมที่ค วบคุมไมไดที่สงผลตอ
การตัด สิน ใจทํา ไหเ กิด การซื้อ เชน สภาพเศรษฐกิจ ที่ด ี เทคโนโลยีที่อํา นวยความสะดวก
กฎหมายที่เอื้อประโยชน นโยบายที่ก ระตุน การลงทุน หรือวัฒ นธรรมที่สรางการใช เปน ตน
ในทางตรงกัน ขา มสิ่ง เราตา งๆ ที่มีลัก ษณะในทางลบอาจไมกอ ใหเ กิด การซื้อ แมจ ะมีค วาม
ตองการเกิดขึ้นก็ตาม เชน สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเพิ่มขึ้นของภาษีสินคา เปนตน (ฉัตยาพร
เสมอใจ, 2550: 33) นอกจากนี้สิ่งเรานี้อาจเกิด จากสังคม (Social Cue) เชน การพูด เคยกับเพื่อน
สมาชิกในครอบครัว จะทําใหเกิดสิ่งจูงใจแกผูบริโภค ลักษณะของสิ่งเราทางสังคมคือ ตองเปน
บุคคลที่มีความสัมพันธกันระหวางบุคคล ไมใชเกิดจากผูขาย (พิบูล ทีปะปาล, 2549: 107)
1.4.2.2 กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ
1.4.2.2.1 ลักษณะของผูซื้อ
1.4.2.2.1.1 ปจ จัย ดา นวัฒ นธรรม (Culture Factors)
วัฒ นธรรมเปน ความเชื่อ คานิย ม และความสนใจของแตละสังคมที่แตกตางกัน วัฒ นธรรมที่
แตกตา งกัน ทําใหค นที่อ ยูอาศัย แตละที่แตกตางกัน ไป รวมถึง พฤติก รรมในการบริโ ภคดว ย
เชนเครื่องตกแตงบานที่ทําดวยกระดาษอาจเปนที่นิย มของชาวยุโ รปหรืออเมริก า แตจ ะไมเปน
ที่ยอมรับของสังคมจีน ที่ถือวาเปนของใชของคนตาย (ธงชัย สันติวงศ, 2549: 49)
1.4.2.2.1.1.1 วัฒ นธรรมพื ้น ฐาน(Culture) เปน
ลัก ษณะพื้น ฐานของคนในสัง คม เชน ลัก ษณะนิส ัย ของคนไทยซึ ่ง เกิด จากการหลอ หลอม
พฤติกรรมของสังคมไทย ทําใหมีลักษณะที่คลายคลึงกัน (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 70)
1.4.2.2.1.1.2 วัฒนธรรมยอย (Subculture) ผูบริโ ภค
ที่มีพฤติก รรม ความเชื่อ คานิย มแตกตา งจากผูบ ริโ ภคกลุม อื่น ในวัฒ นธรรมเดีย วกัน แตก ็มี
ความเขากันไดกับวัฒนธรรมหลักของสังคม สามารถแบงแยกไดโ ดยอาศัย ปจ จัยเชื้อชาติ สีผิว
ศาสนา อาชีพ ชนชั้น ทางสังคม อายุ เพศ และอื่น ๆ (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554ก: 98) นัก การ
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ตลาดตอ งเขา ใจอิท ธิพ ลของวัฒ นธรรมยอ ยที่สง ผลตอ สิน คา ที่บ ุค คลเลือ กซื้อ คุณ ลัก ษณะ
เฉพาะ หรือภาษาที่ใช
1.4.2.2.1.2 ปจจัยดานสังคม (Social Factors)
1.4.2.2.1.2.1 กลุมอางอิง (Reference Group) คือ ผู
มีอิทธิพลทั้ง ทางตรงและทางออ ม ที่สง ผลตอ พฤติก รรม ไดแ ก ครอบครัว เพื่อน เพื่อ นบา น
เพื่อนรวมงาน กลุมศาสนา กลุมสมาคม เปนตน (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 35)
1.4.2.2.1.2.2 ครอบครัว (Family) เปน กลุมอางอิงที่
มีผลตอ พฤติก รรมการบริโ ภคตอของบุค คลในเรื่อ งชนิด และตรายี่หอ ของผลิต ภัณ ฑที่เ ลือ ก
หรือรานคาที่ซื้อสินคาละบริการ ซึ่งมีแนวโนมที่ค นในครอบครับจะปฏิบัติไปในแบบเดีย วกัน
(ภาวิณี กาญจนาภา, 2554ก: 101)
1.4.2.2.1.2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and
Status) หมายถึง สิ่งที่ผูบริโภคเปน อยูในกระบวนการดานพฤติก รรมของผูบริโ ภค 5 ประการ
ไดแ ก ผูริเริ่ม ผูมีอิท ธิพล ผูต ัด สิน ใจ ผูซื้อ และผูใ ชหรือผูบ ริโ ภค (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554:
102) ซึ่ง บุค คลจะรับ บทบาทดังกลาวสลับกัน ไป โดยสอดคลอ งกับเหตุก ารณที่เ กิด ขึ้น (ปริญ
ลัก ษิต านนท, 2544: 76) ดัง นั้น การขายที่ไ ดผ ลจึง ตอ งนํา เสนอคุณ คาของสิน คา ใหค รองใจ
ผูบริโภคใหได
1.4.2.2.1.2.4 ชนชั้นทางสังคม (Social Class) การ
แบง ชนชั้น ทางสัง คมใชเ กณฑด า นอาชีพ การศึก ษา รายได ทํา เลที่อ ยูอ าศัย คนในชนชั ้น
เดียวกันมีแนวโนมที่จะแสดงออกคลายคลึงกัน ทางดานการแตงกาย การพูด การพัก ผอน ฯลฯ
แตละชั้น ของสังคมจะรูเ องวาใครอยูสูงหรือต่ํา กวา จะพยามแสดงออกและรับรูดว ย การแตง
กาย รถยนต บาน เฟอรนิเจอร เครื่องประดับ ฯลฯ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 35)
1.4.2.2.1.3 ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors)
1.4.2.2.1.3.1 อายุและวงจรชีวิต (Age and Family
Life Cycle) พฤติกรรมของแตละคน จะตางกันไปตามชวงของอายุ เชน เด็ก เล็ก มัก สนใจสิน คา
สีสันสดใส และเด็กวัยรุนมักสนใจสินคาแฟชั่น (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 36)
1.4.2.2.1.3.2 อาชีพ (Occupation) นักการตลาดควร
ศึกษา พฤติกรรมเฉพาะกลุมและการพัฒนากลยุทธที่เหมาะสม แมวาสิน คาจะเปน ชนิด เดีย วกัน
แตก็ตองมีการออกแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับอาชีพตางๆ (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 36)
1.4.2.2.1.3.3 รายได (Income) คือ โอกาสของ
เศรษฐกิจ ของบุค คล จนกระทบตอ สิน คา และบริก ารที ่เ ขาตัด สิน ใจซื ้อ โอกาสเหลา นั ้น
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ประกอบดว ยรายได การออมสิน ทรัพ ย อํา นาจการซื ้อ และทัศ นคติที ่เ กี่ย วกับ การจา ยเงิน
นัก การตลาดตอ งศึก ษาถึง แนวโนม รายไดสว นบุค คล การออมและอัต ราดอกเบี้ย (บุริน ทร
ต.ศรีวงษ, 2550: 72) เชน ในสภาวะเศรษฐกิจ ไมดี ผูบริโ ภคมัก เนน การออม การลดราคาสิน คา
จะจูงใจใหผูบริโภคเกิดความสนใจในสินคา
1.4.2.2.1.3.4 การศึกษา (Education) ผูที่มีก ารศึก ษา
สูง มีแนวโนมที่จะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึก ษาต่ํา (บุรินทร ต.ศรีวงษ,
2550: 72) ฉะนั้นการนําเสนอสินคาที่มีชื่อเสียงแกผูที่มีความรู มีโอกาสที่จะปดการขายไดมาก
1.4.2.2.1.3.5 คานิยม (Values) คือ ความรวมกันเกี่ยว
กับพฤติก รรม ที่สังคมเชื่อวาถูก ตอง หรือพึงปรารถนา ซึ่งมีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อ และ
ทัศนคติ นัก การตลาดตองใสใ จในคา นิย มหลัก ซึ่ง มี 3 กลุมดังนี้ คา นิย มที่เ กี่ย วขอ งกับผูอื่น
คานิยมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม และคานิยมที่เกี่ยวของกับตัวเอง (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554ก:
96-97)
1.4.2.2.1.4 ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors)
1.4.2.2.1.4.1 แรงจูง ใจ (Motivation) คือ พลัง สิ่ง
กระตุน (Drive) ที่อยูภายในตัวบุคคลที่กระตุน ใหบุค คลปฏิบัติ (Stanton and Futrell, 1987 อาง
ถึงใน บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 73) แรงกระตุนเกิดจากภายใน เชน รูสึกสบาย รูสึกหิว และก็เกิด
จากภายนอกไดเชนกัน เชนโฆษณา การอาน หรือการฟง
1.4.2.2.1.4.2 การรับ รู (Perception) เปน กระบวน
การในการเลือก จัด การ และแปล ขอมูลที่เขามา ซึ่งการรับรูแตละคนยอมแตกตางกัน ออกไป
เนื่องจากการรับรูที่ตางกัน (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 37)
1.4.2.2.1.4.3 การเรีย นรู (Learning) หมายถึง การ
เปลี่ย นแปลงพฤติก รรมของแตละบุค คลที่เกิด จากประสบการณ การไดเรีย นรูใ นเรื่องตา งๆ
ดว ยการกระทํา ซ้ําๆ นัก การตลาดตองใชก ารเรีย นรู กระตุน ซ้ําๆ ดว ยการโฆษณา การแจก
ตัวอยาง การสาธิต ฯลฯ ใหผูบริโภครูจักสิน คา เขาใจประโยชน ชอบในขอดี จนชอบมากกวา
สินคาเดิมที่ใชอยู และอยากซื้อสินคานั้นมาใช (แอนนา จุมพลเสถียร, 2547: 28)
1.4.2.2.1.4.4 ทัศ นคติ (Attitudes) หมายถึงความรู
สึกองครวมของผูบริโภคที่มีตอสิน คา ซึ่งสงผลใหผูบริโ ภคใชหรือไมใ ช ซื้อหรือไมซื้อ พอใจ
หรือไมพอใจ (แอนนา จุมพลเสถียร, 2547: 29) นักการตลาดตองยึดหลัก องคประกอบการสราง
ทัศนคติ 3 สวนคือ สวนความมั่นใจในสินคา สวนความรูสึกที่มีตอสินคา และสวนพฤติกรรมใน
การซื้อหรือใชสินคา (บุรินทร ต.ศรีวงษ,2550: 76)
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1.4.2.2.1.4.5 บุค ลิก ภาพ (Personality) คือ ลักษณะ
ของบุคคลที่จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตอบสนองหรืออาจหมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาที่มี
ลัก ษณะแตกตางของบุค คล ซึ่งนําไปสูการตอบสนองที่สม่ําเสมอและมีปฏิกิริย าตอสงกระตุน
(บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 76)
1.4.2.2.1.4.6 ความคิด ที่มีตอตนเอง (Self Concept
หรือ Self Image) คือ ลัก ษณะเฉพาะบุค คลที่สง ผลตอ พฤติก รรมการซื้อ แบงเปน 3 แนวคิด
ไดแก แนวคิดในการมองตัว ตนที่แทจ ริงของตัว เอง แนวคิด ในการมองตัว ตนในอุด มคติ และ
แนวคิดที่คนอื่นมองตนเอง (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 36)
1.5 การจัด ประเภทผูบ ริโ ภค ปริญ ลักษิตานนท (2544: 117)ไดแบงประเภทของ
ผูบริโภคตามเหตุจูงใจใหซื้อสินคา ทั้งทางดานเหตุผล จิตวิทยา(อารมณ) ดังนี้
1.5.1 กลุ ม ใชเ หตุผ ลประกอบ (Reasons) จะพิจ ารณาถึง ความจํ า เปน และ
คุณประโยชนของผลิตภัณฑ
1.5.2 กลุม ผูซื้อ ทัน ทีทัน ใด (Impulse) จะพิจ ารณาถึง ลัก ษณะของผลิต ภัณ ฑ
และสีสันสะดุดตา แปลกแหวกแนว
1.5.3 กลุมพิจารณาราคาเปนเกณฑ (Price Sensitive)
1.5.4 กลุมนิยมและจงรักภักดีตอตราผลิตภัณฑ (Brand Loyalty)
1.5.5 กลุ ม ที ่เ กิด ปฏิก ิร ิย าทางอารมณ (Emotion Appeal) ตัด สิน ใจซื ้อ
ผลิตภัณฑจาก 6 ลัก ษณะดังนี้ ผลิต ภัณ ฑเพื่อความภาคภูมิใ จ (Prestige) ผลิต ภัณ ฑเพื่อสถานะ
ในสัง คม (Status) ผลิต ภัณ ฑเ พื ่อ แกปญ หาความวิต กกัง วล (Anxiety) ผลิต ภัณ ฑเ พื่อ ความ
เพลิด เพลิน ใจ (Hedonic) ผลิต ภัณ ฑเ พื ่อ ใชง าน (Functional) ผลิต ภัณ ฑสํ า หรับ ผู ม ีอ ายุ
(Maturity)
2. ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ
2.1 ประเภทของการตัดสินใจซื้อ
กุณ ฑลี รื่น รมย, เพลิน ทิพย โกเมศโสภา และสาวิกา อุณ หนัน ท (2547: 60)
จําแนกประเภทของสินคาเปน 3 ประเภท ไดแก สินคาเฉพาะเจาะจง (Specialty Goods) ไดแกสินคา
ที่มีราคาแพง สินคาที่หาซื้อไดต ามหางราน (Shopping Goods) และสินคาอุปโภคที่ใชประจําวัน
(Convenience Goods) ซึ่งในการทําการศึกษากระบวนการตัด สิน ใจซื้อของลูกคา สามารถแบง
ประเภทของการตัดสินใจซื้อสินคาของลูกคาที่เปนบุคคล (Individual Purchasing) แบงออกเปน 3
ประเภทคือ
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2.1.1 การตัดสินใจซื้อแบบสลับซับซอน (Complex Decision) มีกระบวนการเปน
ขั้นตอน 5 ขั้นตอนไดแก ผูบริโภคตระหนักวามีปญหาเกิดขึ้น ผูบริโภคคนหาขอมูลขาวสารเพื่อชวย
ในการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคประเมินทางเลือกตางๆ ผูบริโภคตัดสินใจเลือกทางหรือการตัดสินใจ
ซื้อ และประเมินสินคาหรือบริการที่ไดบริโภคไปแลว คุณสมบัตินี้เกิดขึ้นเฉพาะกับสินคาที่มีคุณคา
มาก สินคาที่หาซื้อไดยาก สินคามีความสําคัญกับลูกคามาก เชน บาน รถ ที่ดิน เครื่องประดับ หรือ
การเดิ น ทางท อ งเที่ ย วต า งประเทศ ลู ก ค า จะหาข อ มู ล จากสิ น ค า ประเภทนี้ ค อ นข า งมาก
ผูประกอบการจึงตองใหขอมูลกับลูกคาอยางเพียงพอโดยผานการโฆษณา การใชพนักงานเปนผู
ประชาสัมพันธ เปนตน (กุณฑลี รื่นรมย, เพลินทิพย โกเมศโสภา และสาวิกา อุณหนันท, 2547:
60-61)
2.1.2 การตัดสินใจซื้อแบบจํากัด (Limited Decision Making) การตัดสินใจซื้อ
แบบนี้คลายกับการตัดสินใจซื้อแบบสลับซับซอน แตลดระดับความพยายามและเวลาที่ใชในการ
ตัดสินใจ เนื่องจากลูกคามีประสบการณจากการซื้อสินคานั้นมาแลว แตบางครั้งลูกคาก็ยังตองใช
ขอมูลในการตัดสินใจเพิ่มเติม หากสินคาหรือบริการที่นํามาเปรียบเทียบนั้น มีลักษณะที่คลายกัน
ขอมูลที่ผูบริโภคจะนํามาใชเปรียบเทียบ ไดแก ราคา ชื่อยี่หอ คุณภาพ องคประกอบ รูปราง สีสัน
ขนาด รูปแบบของผลิตภัณฑ ทําเลที่ตั้งของราน บรรยากาศ การจัดการตกแตงภายในราน อัธยาศัย
ของพนักงานขาย การโฆษณา ประเทศหรือแหลงที่ทําการผลิต สินคา เปน ตน ซึ่งองคกรควรให
ความสนใจกับการบริห ารดา นกลยุ ทธก ารสร างสรรคค วามแตกตางกัน ของสว นประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix Differentiation) และกลยุทธการสรางตําแหนงของผลิตภัณฑ (Product
Positioning) ซึงเปนกลยุทธพื้นฐานสําคัญในการตลาดยุคปจจุบัน (กุณฑลี รื่นรมย, เพลินทิพย
โกเมศโสภา และสาวิกา อุณหนันท, 2547: 62)
2.1.3 การตัดสินใจซื้อ แบบตามความเคยชิน (Routine Decision Making) คือ
สินคาที่ผูบริโภคใชในชีวิตประจําวัน ไมตองใชขอมูลและเวลาในการตัดสินใจมาก จึงเกิดการซือ้ ได
อยางรวดเร็ว กลยุทธที่ใชองคกรควรใชคือ กลยุทธดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย และ
การโฆษณาผานสื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน (กุณ ฑลี รื่น รมย, เพลิน ทิพย โกเมศโสภา และ
สาวิกา อุณหนันท, 2547: 62)
2.2 บทบาทของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ แบงได 5 บทบาทดังนี้
2.2.1 ผูริเริ่ม (Initiator) คือ ผูเสนอความคิดที่จะซื้อผลิตภัณฑเปนคนแรก โดยได
รับรูถึงปญหาและเกิดความคิดที่จะซื้อ (บุรินทร ต.ศรีวงษ,2550: 77)
2.2.2 ผูมีอิท ธิพล (Influencer) คือ ผูมีสวนกระตุนในการเรงเราแจงขาว หรือ
ชักชวนใหผูซื้อตัดสินใจในกระบวนการซื้อขั้นใดขั้นหนึ่ง นักการตลาดควรศึกษาวาใครเปนผูมี
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อิทธิพลตอการซื้อของผูซื้อและพยามใชสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธไปยังผูมีอิทธิพลเหลานั้น
เชน ครอบครัว เพื่อน ดารา พนักงานขาย เปนตน (พิบูล ทีปะปาล, 2549: 113)
2.2.3 ผูตัดสินใจ (Decider) คือ ผูตัดสินใจหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจวาซื้อ
หรือไมซื้อ ซื้ออะไร ซื้ออยางไร ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อไร และซื้อจํานวนเทาใด (ฉัต ยาพร เสมอใจ,
2550: 19) โดยผูบริโภคสามารถตัดสินใจไดเอง หรือคนใกลชิดจะเปนผูตัดสินใจก็ได
2.2.4 ผูซื้อสินคา (Buyer) คือ ผูที่ทําการซื้ออยางแทจ ริง สามารถเปนผูคัดกรอง
และเปนผูมีอิทธิพลกับผูซื้อรายอื่นๆ ไดดวย (พิบูล ทีปะปาล, 2549: 113)
2.2.5 ผูใ ช (User) คือ ผูใ ชสิน ค าหรือบริก ารโดยตรง ซึ่งอาจเปน ผูบริโ ภคคน
สุด ทาย หรือผูใชในอุต สาหกรรม และจะเปนผูทําการประเมิน การใชสินคาและบริการนั้นดว ย
(ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 19)
2.3 กระบวนการซื้อ
2.3.1 การรับ รูปญ หา ผูบริโ ภคคือ ผูคัด เลือก จัด ลําดับ และตีค วามสิ่งเราโดย
การรับ รู สิ่ง เรา จะไดร ับ ความสนใจจากผูบริโ ภค มี 6 รูป แบบ คือ สิ่ง เรา นั้น สอดคลองกับ
ประสบการณใ นอดีต สิ ่ง เรา สอดคลอ งกับ ความเชื ่อ ของผู บ ริโ ภคที ่ม ีต อ ตรา สิ ่ง เรา ไม
สลับซับซอนเกินไป สิ่งเรามีความนาเชื่อถือ สิ่งเราสัมพัน ธกับความตองการที่ผูบริโ ภคมีอยูใ น
ปจจุบัน และสิ่งเราไมกอใหเกิดความกลัว (ธีรพล ภูรัต, 2550: 18)
ผูบ ริโ ภค จะตระหนัก ถึง ความตอ งการในสิ ่ง ที ่ต นเองรู สึก วา ยัง ขาด
หายไปในชีวิตของตน และจะมองหาผลิตภัณฑที่จะสามารถมาเติมเต็มใหกับความตองการนั้น
(ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 33)
นักการตลาดตองทําใหผูบริโ ภคตระหนัก ถึงปญหา หรือสภาพความไม
สมดุลระหวางสภาพที่ปรารถนา เชน การโฆษณาและการสงเสริมการขาย การวิจัย สํารวจถึง
ความชอบ ความจําเปน หรือความตองการของผูบริโ ภค เพื่อปรับปรุงผลิต ภัณ ฑห รือบริก าร
เปนตน (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554ก: 89)
2.3.2 การแสวงขอมูล ภาวิณี กาญจนาภา (2554ก: 90) ไดอธิบายวา ผูบริโ ภคจะ
เริ่มตน กระบวนการคน หาขอมูล ขาวสาร ภายในตัว ของผูบริโ ภคเอง (Internal Search) เปน
ลําดับแรก หากคนพบวาประสบการณที่ผานมาและความรูที่มีไมเพียงพอแกก ารตัด สิน ใจ หรือ
ผูบริโ ภคมีค วามเสี่ย งสูง ในการตัด สิน ใจที่ผิด พลาด ซึ่ง อาจกอใหเกิด ผลเสียตามมาอยา งมาก
ผูบ ริโ ภคจะทํา การคน หาขอ มูล จากขา วสารภายนอก (External Search) โดยแหลง ขอ มูล
ขาวสารจากภายนอกสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
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2.3.2.1 แหลงขอมูลขาวสารสว นบุค คล (Personal Sources) เชน เพื่อน
หรือบุคคลใกลตัวของผูบริโภค หรือการพูดปากตอปาก (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554ก: 90)
2.3.2.2 แหลงขา วขอ มูล สาธารณะ (Public Sources) แหลงขอมูล ทุต ิย
ภูมิที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรโ ดยผา นสื่อตางๆ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิต ยสาร วารสาร
เปน ตน เอกสารงานวิจ ัย และรายงานผูบ ริโ ภคตา งๆ ที ่ไ ดม ีก ารตีพิม พเ ผยแพรโ ดยองคก ร
ผูทําการวิจัย (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554ก: 90)
2.3.2.3 แหลง ขอ มูล ที่น ัก การตลาดครอบครอง (Marketer-Domineted
Sources) ซึ่งเปนขอมูลจากผูขาย อัน ไดแก โฆษณา พนัก งานขาย การจัด แสดง ณ จุด ขาย ปาย
ฉลาก หรือแหลงขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต เปนตน (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554ก: 90)
2.3.3 การประเมินทางเลือก ผูซื้อมักไมตัดสินใจโดยที่มิไดมีขอมูลอยางพอเพียง
จึงเกิดการเสาะหาขึ้นอีก เมื่อไดขาวสารขอมูลมาจนเปนที่เพียงพอ หรือการคนหาขอมูลตอไป จะไม
เปนการคุมคาแลว การตัดสินใจก็จะเปนขั้นที่ใหมีตอไป (ธงชัย สันติวงศ, 2549: 69) ผลจากการ
ประเมินทางเลือก ผูซื้ออาจไมเลือกทําสิ่งใดเลยถาไมมีทางเลือกใดที่ดีเพียงพอ และนอกจากนี้
ขั้นตอนการประเมินทางเลือกอาจไมเกิดขึ้นเพราะผูซื้ออาจมีใจโนมเอียงในทางเลือกใดทางเลือก
หนึ่งอยูแลว
2.3.4 การตัด สิน ใจซื้อ เมื่อ ผูบ ริโ ภคกําหนดความพอใจระหวา งผลิต ภัณ ฑ
ตางๆ ผูบริโ ภคจะตัด สิน ใจซื้อผลิต ภัณ ฑที่ชอบมากที่สุด และจะมีปจ จัย ตางๆ เกิด ขึ้น ระหวาง
การประเมินผลไดแก
2.3.4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่นที่เกี่ยวที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผลทั้งดานบวกและ
ดานลบตอการตัดสินใจ (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 82)
2.3.4.2 ปจจัยที่คาดคะเนไวกอนการตัดสินใจซื้อ เชน รายไดที่ค าดคะเน
ของครอบครัว การคาดคะเนตน ทุน ของผลิต ภัณ ฑ และการคาดคะเนผลประโยชนข อง
ผลิตภัณฑ (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 82)
2.3.4.3 ปจจัยที่ไมไดคาดคะเนไวกอนการตัดสินใจซื้อ เชน ผูบริโ ภคไม
ชอบลักษณะของพนักงานขาย หรือผูบริโภคเกิดความวิตกกังวลจากรายได นัก การตลาดเชื่อวา
ปจจัยที่ไมไดคาดคะเนมีผลอยางมากตอการตัดสินใจซื้อ (บุรินทร ต.ศรีวงษ,2550: 82)
2.3.5 พฤติก รรมภายหลัง การซื้อ ผูซื้ออาจมีพฤติกรรมในการตอบสนองความ
พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ จากการซื้อการใชดังกลาว เมื่อพึง พอใจ ก็จ ะทํา การซื้อ ซ้ํา และอาจ
กลายเปนลูกคาที่มีความภักดีได นอกจากนี้แลวผูซื้ออาจบอกตอไปถึงบุค คลอื่น ๆ ที่ใ กลชิด ดว ย
เมื่อไมพึงพอใจ ผูซื้อก็จ ะเลิก ใชและอาจประจานใหผูอื่น ฟงตอไป หรืออาจเรีย กรองใหผูข าย
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รับผิดชอบ (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 34) ผูซื้ออาจเกิดความไมแนใจเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล
ของการตัด สิน ใจซื้อมาแลว ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นไดแน โดยเฉพาะของที่มีใชเงิน เปนจํานวนมากๆ
ในขณะที่สินคาอื่นที่เปนชนิดเดียวกัน ก็มีคุณภาพไมแพกัน ผูซื้อจะหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อลดความ
กังวลที่เกิดขึ้น กรณีเชนนี้จะเกิดนอยมากถาหากผูซื้อซื้อมีความชอบเปนพิเศษตอตราสินคานั้นๆ
หรือซื้อเปนประจําอยูแลว (ธงชัย สันติวงษ, 2549: 72)
ธงชัย สัน ติว งษ (2549: 72) อธิบ ายว า ในกระบวนการตั ด สิน ใจใดๆ
ผูบริโภคจะเลือกตัดสินใจซื้อสินคา และบริการ โดยเลือกจากสวนประกอบดังนี้
2.3.5.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice)
2.3.5.2 การเลือกตราสิน คา (Brand Choice) ประกอบดว ยการตัด สิน วา
ควรมีชื่อตราหรือไม ควรใชชื่อตราของใคร
2.3.5.3 การเลือกผูจําหนาย (Dealer Choice)
2.3.5.4 เวลาในการซื้อ (Purchase Timing)
2.3.5.5 จํานวนที่ซื้อ (Purchase Amount)
สรุปไดวา การตัดสินใจซื้อ ประกอบดวยกระบวนการที่ผูบริโภคตองใชใ นการ
ตัดสินใจผานกระบวนการดังนี้
1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) รับรูปญหาที่เกิด จากสิ่งเราที่
ผูบริโภคใหการยอมรับทั้ง 6 ไดแก สิ่งเราสอดคลองประสบการณใ นอดีต สิ่งเราสอดคลองกับ
ความเชื ่อ ที่มีต อ ตราสิน คา สิ่ง เรา ไมซับ ซอ น สิ่ง เรา มีค วามนา เชื่อ ถือ สิ่ง เรา ตรงกับ ความ
ตอ งการ และสิ่ง เราไมก อใหเ กิด ความกลัว ดังนั้น นัก การตลาดมีหนาที่สรางสิ่ง เรากระตุน
ผูบริโภคตระหนักถึงปญหา เชน การโฆษณาและการสงเสริมการขาย รวมถึงการวิจัย ถึงความ
ตองการของผูบริโภคดวย
2. การคนหาขอมูล (Information Search) ผูบริโภคจะคน หาขอมูลจาก
แหลงขอมูลทั้ง 2 แหลง ไดแก ขอมูลภายในตัว เองที่เกิด จากประสบการณที่เคยสัมผัสมา และ
ขอ มูล จากภายนอก คือ ขอ มูล จากครอบครัว เพื่อ น ผูมีประสบการณค นอื่น ๆ ขอ มูล จากสื่อ
โทรทัศ น วิท ยุ หนัง สือ พิม พ วารสาร นิต ยสาร งานวิจ ัย ตา งๆ และขอ มูล จากการโฆษณา
อินเทอรเน็ต พนักงานขาย เปนตน
3. การประเมิน ทางเลือ ก (Evaluation of Alternatives) เมื ่อ ผา น
กระบวนการคนหาขอมูลมาอยางพอเพียงแลว ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกในสิน คาและบริก ารที่
ตรงกับความตองการมากที่สุด แตผูบริโภคก็อาจไมเลือกเลยถาไมมีสิ่ง ใดที่ตรงกับมาตรฐานที่
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ตนเองกํา หนด หรือ ผูบ ริโ ภคอาจตัด สิน ใจซื้อสิน คาและบริก ารนั้น เลย หากมีค วามพอใจใน
สินคาและบริการนั้นๆ อยูแลว
4. การตัด สิน ใจซื้อ (Purchase) เปน ขั้น ที่ผูบ ริโ ภคเลือ กแลว วา จะซื้อ
สินคาและบริการอะไรที่ตรงกับความตองการมากที่สุด ทายที่สุด ผูบริโ ภคจะประเมิน ความพึง
พอใจในสิน คาและบริก ารที่ไดซื้อ และจะเกิด พฤติก รรมภายหลังการซื้อทั้งดานบวกและดาน
ลบ คือ ถาชอบก็จ ะเกิด การซื้อซ้ํา การมีค วามภัก ดีตอตรา การแนะนําผูอื่น ใหซื้อ ตอ แตถาไม
ชอบก็จะไมซื้ออีก หรือประจานใหผูอื่นฟง
5. พฤติก รรมภายหลัง การซื ้อ (Postpurchase Evaluation) เปน ขั ้น
สุด ทา ยที่ผูบ ริโ ภคจะแสดงผลที่ไ ดร ับจากสิน คาและบริก ารที่ใ ชไป โดยถา พอใจ ก็จ ะซื้อ ซ้ํา
หรือพัฒนาเปนความภักดีในตราสินคา ถาไมพอใจก็จะไมซื้อสินคานั้นอีก
3. ทฤษฎีสวนประสมการตลาด
3.1 ความหมายของ สวนประสมการตลาด ไดมีผูใหแนวคิดและทฤษฎีสวนประสม
การตลาด ดังนี้
สวนประสมทางการตลาด คือ การผสมที่เขากันไดอยางดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของการกําหนดราคา การสงเสริมการขาย ผลิตภัณฑที่เสนอขาย และระบบการจัดจําหนาย ซึ่งได
ออกแบบเพื่อใชสําหรับการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย (ธงชัย สันติวงษ, 2534: 34)
สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสิน คาที่ตอบสนองความตองการของ
ลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโ ภคยอมรับไดและผูบริโภคยิน ดีจายเพราะมองวาคุม
รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหา เพื่อใหสะดวกแกลูกคา
ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง (เสรี วงศมณฑา,
2542: 11)
สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใช
รวมกันเพื่อความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541ข: 84)
สวนประสมทางการตลาด คือตัวแปรที่สามารถควบคุมไดทางการตลาด หมายถึง
การสนองความตองการที่เปนตัวแปรที่สามารถควบคุม และสนองความตองการของลูกคาใหพึง
พอใจ (คอทเลอร, 2003: 16)
สว นประสมทางการตลาดเป น ป จ จัย ที่ ส ามารถควบคุ ม ได และสามารถที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแสดลอมเพื่อทําใหสภาพกิจการอยูรอดหรืออาจ
เรียกไดวาสวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกใชเพื่อสนองความตองการของ
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ลูกคากลุมเปาหมายทําใหลูก คากลุมเปาหมายพอใจและมีความสุขได (กุลวดี คูหะโรจนานนท,
2545: 16)
3.2 เครื่องมือของสวนประสมการตลาด ประกอบดวย
3.2.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งอะไรก็ตามที่ธุรกิจเสนอขายใหแกลูกคา
เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของลูกคา เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด สิ่งเหลานี้
อาจมีตัวตนที่เรียกวาสินคา และไมมีตัวตนที่เรียกวาบริการ อยางไรก็ตามธุรกิจตองทราบใหไดกอน
วาความตองการดานผลิตภัณฑที่แทจริงของลูกคามีองคประกอบอยางไร (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คณะ, 2543ข: 40) โดยองคประกอบของผลิตภัณฑจําแนกไดดังนี้
3.2.1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และความ
แตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation)
3.2.1.2 พิจ ารณาจากองคประกอบ (คุณ สมบัติ) ของผลิต ภัณฑ (Product
Component) เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ
3.2.1.3 การกําหนดตําแหนงผลิต ภัณ ฑ (Product Positioning) เปน การ
ออกแบบผลิต ภัณ ฑข องกิจ การ เพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและไดรับการยอมรับของลูก คา
เปาหมาย
3.2.1.4 การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ (Product Development) ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้น
3.2.1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix)
3.2.2 ราคา (Price) หมายถึง มู ลคาของผลิต ภั ณ ฑใ นรู ปตัว หรือสิ่งที่ ตองจา ย
สําหรับการไดมาซึ่งบางสิ่ง ซึ่งเปนราคา ของสินคาในรายการผลิตภัณฑรวมตนทุนสวนลด สวน
ยอมให ระยะเวลาการชําระเงินและระยะเวลาการใหสินเชื่อและอื่นๆ (มยุรี คาน, 2552: 7) ในการตั้ง
ราคามีปจจัยที่ตองคํานึง 4 ขอ
3.2.2.1 คุณคาที่รับรู ในสายตาของลูกคา
3.2.2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ
3.2.2.3 การแขงขันในอุตสาหกรรม
3.2.2.4 ปจจัยอื่นๆ เชน กลยุทธดานราคา เปนตน
3.2.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสราง
ของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและการบริการจาก
องคก ารไปยัง ตลาด สว นกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัว สิน คา ประกอบดว ยการขนสง การ
คลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง (ยุพาพร อังกุรวานิช, 2553: 38) ประกอบดวย
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3.2.3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution)
3.2.3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics)
3.2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติด ตอสื่อสารเกี่ยวกับ
ขอมูลระหวางผูข ายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศ นคติและพฤติก รรมการซื้อ การติด ตอสื่อสารอาจใช
พนัก งานขายทําการขาย (Personal Selling) และการติด ตอสื่อสารโดยไมใ ชคน (Non-personal
Selling) เครื่องมือในการติด ตอสื่อสารมีหลายประการซึ่งทางบริษัทอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลาย
เครื่องมือแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication = IMC) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขันเพื่อบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได (ศุภิกา สุภารัตน,
2550: 11)
3.2.4.1 การโฆษณา (Advertising) เป น กิ จ กรรมในการเสนอข า วสาร
เกี่ยวกับองคการหรือผลิตภัณฑ บริการ ความคิด (ศุภิกา สุภารัตน, 2550: 11)
3.2.4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจง
ขาวสารและจูงใจโดยใชพนักงานขาย และการจัดการหนวยงาน (ศุภิกา สุภารัตน, 2550: 11)
3.2.4.3 การสงเสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจ กรรมการ
สงเสริม ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจทดลองใช การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ ประกอบดวย
การกระตุนผูบริโภค (Consumer Promotion) การกระตุนคนกลาง (Trade Promotion) และการ
กระตุนพนักงานขาย (Sales Force Promotion) (ศุภิกา สุภารัตน, 2550: 11)
3.2.4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Public and Public Relations)
การใหขาวเปน การเสนอความคิด เกี่ย วกับ สิน คาหรือ บริก ารที่ไมตอ งมีก ารจายเงิน สว นการ
ประชาสัมพัน ธหมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผน เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอกิจการใหเกิดกับ
กลุมใดกลุมหนึ่ง (ศุภิกา สุภารัตน, 2550: 11)
3.2.4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ Direct Response
Marketing) องคกรควรใชการตลาดทางตรงเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑกับผูซื้อโดยตรง เพื่อทําใหเกิด
การตอบสนองทันที ไดแก การขายทางโทรศัพท จดหมายตรง แคตตาล็อค และขายทางโทรทัศน
วิทยุ หรือหนังสือพิมพ (ศุภิกา สุภารัตน, 2550: 11)
3.2.5 พนักงาน (People) หมายถึง ผูที่ไดรับการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ
เพื่ อ ให ส ามารถสร า งความพึ ง พอใจให กั บ ลู ก ค า ได แ ตกต า งเหนื อ คู แ ข ง ขั น พนั ก งานต อ งมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีตอการตอบสนองลูกคา มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา
และสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร (พิชญสินี พิริยาธนาสิน, 2552: 26)
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3.2.6 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ลักษณะของอาคาร
ทําเลที่ตั้ง การตกแตงภายใน อุปกรณ สมาชิก สัญลักษณ วัสดุทางการพิมพ และบริการอื่นๆ ของ
องคกรที่จับตองไดและปรากฏในสายตาของลูกคา สิ่งตางๆ เหลานี้จะมีผลตอความประทับใจของ
ลูกคาในดานบริการที่มีองคประกอบที่จับตองไดนอยนั้น เชน การประกันภัย การโฆษณา มักจะมี
การสรางสัญลักษณที่มีความหมายเพื่อแทนบริการนั้นๆ (ตฤณ พริ้งประเสริฐ, 2553: 45)
3.2.7 กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง การอาศัยกระบวนการบางอยาง
ขององคกรเพื่อจัดสงบริการใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและประทับใจลูกคา ประกอบดวย ความ
รวดเร็วในการใหบริการ การตอบรับจากพนักงานในการแกไขปญหาเมื่อเกิดขอผิดพลาด เปนตน
ทั้งหมดจะสงผลตอความรูสึก นึกคิด ของลูก คาที่มาใชบริก ารทั้งสิ้น กระบวนการบริก ารจึงถูก
ยอมรับวามีความสําคัญตอธุรกิจบริการ ที่สามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคาได (วัชรี อัศว
โสภณ, 2552: 15)
สรุปไดวา สว นประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ ตัว แปรทางการตลาดที่
ควบคุม ได ทั้ง 7 ปจ จัย ไดแก ผลิต ภัณฑ ราคา ชองทางการจัด จําหนาย การสงเสริมการตลาด
พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบริการ ปจจัยทั้งหมดนั้นลวนมีความสําคัญใน
การประกอบกิจการทั้งสิ้น ซึ่ง องคก รตอ งนํา ปจ จัย ดัง กลา วไปใชป ระกอบกิจ การเพื่อ สนอง
ความตองการและความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย โดยปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมตามชวงเวลา
โอกาส และองคประกอบตางๆ เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการซื้อสินคาหือบริการของตน
4. ทฤษฎีแรงจูงใจ
4.1 ความหมายของแรงจูงใจ
ธงชัย สันติวงษ (2545: 227) ไดอธิบายวา พฤติกรรมของคนจะถูกกําหนดและ
ควบคุมโดยแรงจูงใจตางๆ และแรงจูงใจเหลานี้ก็ยังมีลักษณะแตกตางกันไปสําหรับแตละคนอีก
ดวย ซึ่งทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow’s Theory of Motivation) มีสมมุติขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความตองการของมนุษย ดังนี้
4.1.1 คนทุกคนมีความตองการ และความตองการนี้จะมีอยูตลอดเวลาและไมมีที่
สิ้น สุด นั บตั้ งแต เกิ ด จนถึ งตาย ซึ่ง ความจริ งข อ นี้ช ว ยให ทราบว า การจู งใจจะสามารถทํา ได
ตลอดเวลา
4.1.2 ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะมิใชแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรม
ตอไปอีก ความตองการที่จ ะมีอิทธิพลตอพฤติก รรมจะตองเปน ความตองการที่ยังไมไดรับการ
ตอบสนองเทานั้น
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4.1.3 ความตองการของคนจะมีลักษณะเปนลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูงตามลําดับ
ของความสําคัญ และขณะที่ค วามตองการขั้นต่ําไดรับ การตอบสนอง ความตองการที่สูงขึ้นขั้น
ตอไปก็จะตามมาเปนลําดับ
แรงจูงใจ คือ ความตองการไดรับ (The Needs for Recognition) มนุษยสวนมาก
ตองการไดรับความรูสึกวาตัวเองมีคุณคา ไดรับการยกยองนับถือจากคนอื่นๆ ความตองการทางดาน
นี้ทําใหเขามีก ารรวมกลุม ทางสัง คม เปน ชุม ชนสถาบัน ตา งๆ ทํา ใหเ ขาสามารถแสวงหา
สถานภาพและความสนใจจากสมาชิกในกลุม (สุวัฒน วัฒนวงศ, 2533: 104)
4.2 ตัวแบบของแรงจูงใจ
ตามทัศนคติของมาสโลวไดจัดประเภทความตองการความสําคัญออกเปน 5 ระดับ
จากต่ําไปสูง ดังนี้
ความสําเร็จสวนตัว (Self – Actualization)
(การพัฒนาตัวเอง และความพึงพอใจสวนตัว)
ความตองการการยกยอง (Esteem Needs)
(การยกยอง ความภาคภูมิใจ สถานะและความเคารพ )
ความตองการดานสังคม (Social Needs)
(ความรัก การยอมรับ และความเปนมิตร)
ความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security Need)
(ความรัก การยอมรับ และความเปนมิตร)
ความตองการของรางกาย (Physiologicul Needs)
(อาหาร น้าํ อากาศ และความตองการทางเพศ)

ภาพที่ 3 แสดงลําดับขั้นความตองการตามทฤษฎีของมาสโลว
ที่มา: Maslow, Motivation and Personality (New York : Harper and Brothers, 1954), 35-38, อาง
ถึงใน บุรินทร ต.ศรีวงษ, หลักการบริหารการตลาดยุคใหม. (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2550), 73.
4.2.1 แรงจูงใจทางรางกาย (Physiological Motives) เปน แรงจูงใจของมนุษย
ที่เกิด จากแรงขับตางๆ ของรางกาย ไดแก ความหิว การพัก ผอน การหลีก เลี่ย งความเจ็บ ปว ย
เปน ตน (อัครชิต ทีฆะทิพยสกุล, 2530: 18)
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4.2.2 ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการของมนุษ ย
ที่เหนือกวาความตองการเพื่อความอยูรอดซึ่งมนุษยตองการในระดับสูง เชนตองการความมั่นคงใน
การทํางาน (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 73)
4.2.3 ความตองการ ดานสังคม (Social Needs) เปนแรงจูงใจของมนุษ ยที่เกิดจาก
การเรียนรู (Learning) ภายหลัง เชน ความตองการชื่อเสียง ทรัพยสิน อํานาจ เปนตน (อัครชิต ทีฆะ
ทิพยสกุล, 2530: 18)
4.2.4 ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) เปนความตองการของมนุษ ย
ไดแก การยกยองสวนตัว (Self-esteem) ความนับถือ (Recognition) และ สถานะ (Status) จากสังคม
ตลอดจนเปนความพยามที่จะใหมีความสัมพันธระดับสูงกับบุคคลอื่น (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 73)
4.2.5 ความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-Actualization Need)
เปนการตองการสูงสุดของของมนุษ ย ซึ่งถาบุคคลใดสามารถบรรลุความตองการนั้นไดจะไดรับ
การยกยองเปนบุคคลพิเศษ (บุรินทร ต.ศรีวงษ, 2550: 73)
จากการศึก ษาทฤษฎีแรงจู งใจ สรุปไดวา แรงจูง ใจคือพื้น ฐานของสิ่งที่มนุษ ย
ตองการ ความตองการจะถูกแบงเปนลําดับขั้น ซึ่งความตองการเมื่อไดรับการตอบสนองแลว ความ
ตองการนั้นจะไมจําเปนอีกและมนุษยคนนั้นจะพัฒนาความตองการของตนเองใหสูงขึ้นไป
5. ทฤษฎีความพึงพอใจ
5.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจเปนเพียงปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเรา
หรือสิ่งกระตัน ที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของกระบวนการประเมิน โดยบง
บอกทิศทางของการประเมินวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไมมีปฏิกิริยา คือ
เฉยๆ ตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนนั้นได (ไพบูลย เจริญพานิช, 2539: 6)
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลซึ่งมักเกิดจากการ
ไดรับการตอบสนองตามที่ตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึก ที่ดีในสิ่งนั้น ตรงกัน ขามหากความ
ตองการไมไดรับการตอบสนอง ความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น ความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการจะ
เกิดขึ้นหรือไมนั้น จะตองพิจารณาถึงลักษณะของการใหบริการขององคกร ประกอบกับระดับ
ความรูสึกของผูมารับบริการในมิติตางๆ ของแตละบุคคล (สาโรช ไสยสมบัติ, 2534: 39)
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก หรือทัศ นคติที่มีตอสิ่งหนึ่งหรือปจ จัย ตางๆ
ที่เกี่ยวของ ความรูสึกพอใจเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคล ไดรับการตอบสนองหรือบรรลุ
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จุด มุง หมายในระดับหนึ่ง ความรูสึก ดังกลาวจะลดลง หรือ ไมเกิด ขึ้น หากความรูสึก ดัง กลา ว
ไมไดรับการตอบสนอง (ชริณี เดชจินดา, 2538: 24)
ความพึง พอใจ หมายถึง ความรูสึก ในขั้น แรกเมื่อ บรรลุว ัต ถุป ระสงค และ
ความรูสึก ขั้น สุด ทา ย เมื่อ บรรลุว ัต ถุป ระสงคโ ดยมีแ รงกระตุน (จัน ทรเ พ็ญ ดูเ ทศานัน ท,
2542: 47)
ความพึงพอใจ หมายถึง ความคาดหวังของมนุษ ยทั้งหลาย ที่ตองการอยากได
หรืออยากมี ความรูสึกพึงพอใจจะเกิด ขึ้น ไดหรือสัมฤทธิ์ผลก็ตอเมื่อบุค คลนั้น ๆ ไดรับ ในสิ่งที่
ตองการหรือบรรลุเปาหมายในระดับหนึ่ง และความรูสึก ดังกลาวจะลดลงหรือ ไมเกิด ขึ้น เลย
หาก ความตอ งการหรือจุด หมายนั้น ไมไ ดร ับ การตอบสนองหรือเปน ไปตามตองการ (ตฤณ
พริ้งประเสริฐ, 2553: 41)
สรุปไดวา ความพึงพอใจคือความรูสึกที่มีตอสิ่งที่มนุษยไดรับจากสิ่งที่ตนคาดหวัง
ซึ่ง จะมีค วามพึ งพอใจไดก็ ตอ เมื่ อความคาดหวั งนั้ น ไดรั บการตอบสนอง แต ถา ไม ได รับ การ
ตอบสนองความพึงพอใจจะไมเกิด หรือความพึงพอใจที่มีอยูอาจลดลง ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต
ละคนไมเทากันขึ้นอยูกับคานิยมและประสบการณที่มี
5.2 การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ ศึกษากันใน 2 รูปแบบ คือ ความพึงพอใจของ
ผูปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) และความพึงพอใจในการใชบริการ โดยใชวิธีการเก็บขอมูลดวย
วิธีการดังนี้
5.2.1 การใชแบบสอบถาม เปนวิธีการที่องคกรนิยมใชกันแพรหลายวิธีหนึ่ง โดย
การรองขอหรือขอความรวมมือ จากกลุมบุคคลที่ตองการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมที่
กําหนดคําตอบไวใหเลือกตอบหรือเปนคําตอบอิสระ โดยคําถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจ
ในดานตางๆ ที่หนวยงานกําลังใหบริการอยู เชน ลักษณะของการใหบริการ สถานที่ใหบริการ
บุคลากรที่ใหบริการ เปนตน (ตฤณ พริ้งประเสริฐ, 2553: 41)
5.2.2 การสัมภาษณ เปนวิธีการที่ทําใหองคกรทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการซึ่งเปนวิธีการที่ตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณที่จะจูงใจใหผูถูก
สัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณนับวาเปนวิธที ี่
ประหยัดและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง (ตฤณ พริ้งประเสริฐ, 2553: 41)
5.2.3 การสัง เกต เปน วิธีก ารที่ทําใหองคก รทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการไดโดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งกอนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจาก
การไดรับบริการแลว เชน การสังเกตกิริยาทาทาง การพูด สีหนา และความถี่ของการมาขอรับ
บริการ เปนตน การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ ผูวัดจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่

32
แนนอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความ พึงพอใจของผูใชบริการไดอยางถูกตองจะเห็นไดวา
การวัดความพึงพอใจตอบริการนั้น สามารถที่จะทําการวัดไดหลายวิธี ทั้งนี้จะตองขึ้นอยูกับความ
สะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุงหมายหรือเปาหมายของการวัดดวยจึงจะสงผลใหการวัดนั้น
มีประสิทธิภาพเปนที่นาเชื่อถือได (ตฤณ พริ้งประเสริฐ, 2553: 41)
6. การคาสงและการคาปลีก
6.1 การคาสง
การคาสง หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับบุคคล หรือสถาบันที่ขายสินคา ใหแก
พอคาปลีก พอคาอื่น ๆ อุตสาหกรรม องคกร และผูใ ชทางการคา แตไมใ ชผูที่ข ายสินคาใหกับ
ผูบริโภคคนสุดทาย (U.S. Bureau of The Census, อางถึงใน ศิริ ภูพงษวัฒนา, 2549: 177) จาก
ความหมายเหลานี้ยอดขายที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ยกเวนการขายใหกับผูบริโภคคนสุดทาย) คือการคาสง
ทั้งสิ้น โดยทั่วไปสินคาจะถูกจําหนายจากผูผลิตไปสูพอคาสง และพอคาปลีก ความจริงแลวเสนทาง
การเคลื่อนที่ของสินคาไปสูผูบริโภคมีความสลับซับซอน สินคาอาจเคลื่อนยายจากผูผลิตหลายราย
ผานผูจัดจําหนายหลายรายโดยที่ไมจําเปนตองผานรานคาปลีกก็ได ผูใชคนสุดทายอาจไดแกธุรกิจ
ซึงไมใชผูบริโภค หนาที่ของพอคาสงไดถูกกําหนดใหเปนตัวกลางเชื่อมโยงความตองการที่แตกตาง
กันระหวางผูผลิตกับพอคาปลีก (ศิริ ภูพงษวัฒนา, 2549: 177-118)
การคาสง หมายถึง การจําหนายผลิตภัณฑและกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยตรง
เกี่ย วกับการจําหนาย หรือการบริก ารที่ใ หกิจ การที่ซื้อไปเพื่อขายตอ หรือเพื่อนําไปใชใ นทาง
อุตสาหกรรม ในกรณีที่ผูผลิตไดจําหนายผลิตภัณฑใหแกกิจการคาปลีกโดยไมผานคนกลางคาสง
หรือการคาปลีก ไดจําหนายผลิตภัณฑใหแกผูใ ชเพื่อการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การกระทําของ
ผูผลิตและกิจการคาปลีกในกรณีนี้ถือวาเปนการคาสง (สุวิทย เปยผอง, 2535: 1)
ผูคาสง หมายถึงคนกลาง (Merchant Middleman) ที่มีกรรมสิทธิ์ในสิน คาที่เขา
จัดการขายสง สวนคนกลางมีความหมายรวมถึงผูคาสงและคนกลางกลางประเภทอื่นๆ เชน ตัวแทน
ผูผลิต (Manufacturers Agent) และนายหนา (Broker) พวกตัวแทนและนายหนาจะไมมีกรรมสิทธิ์
ในสินคาที่จัดการ และจะไดรับคาตอบแทนในงานที่ทําเปนแบบคานายหนา (Commission) (สุวิทย
เปยผอง, 2535: 3)
ดังนั้น การคาสง คือ กิจกรรมที่เปนตัวกลางนําสินคาและบริการจากผูผลิตไปขาย
ตอใหแก ผูซื้อ ผูใ ช ที่เปนผูคาปลีก คนกลางคาสง องคกร อุตสาหกรรม แตไมใ ชผูบริโภคคน
สุดทาย โดยที่ผูคาสงคือพอคาคนกลางที่เปนเจาของสินคาที่ขาย ตองซื้อสินคามาเก็บตุน ผูคาสงอาจ
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ขายสินคาผานคนกลางคาสง เชน ตัวแทนผูผลิต และนายหนา ซึ่งคนกลางคาสงจะไมใชเจาของใน
สินคาที่ขาย ไมตองซื้อของไปเก็บตุน แตจะไดรับคานายหนาจากการขายเปนการตอบแทน
ผูผลิต
ผผลิต

พอคาสง
พอคาสง

พอคาสง

พอคาปลีก
ผูใชประเภทสถาบัน
ผูใชประเภทการคา

ภาพที่ 4 ตําแหนงของพอคาสงในระบบชองทางการตลาด
ที่มา: ศิริ ภูพงษวัฒนา, การจัดการชองทางการตลาด กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแสงดา, 2549,
178.
6.1.1 หนาที่ของการคาสง
6.1.1.1 การขายและการสง เสริมการขาย ผูคา สงชว ยผูผลิ ต ในการลด
คาใชจาย เพราะผูผลิตจะติดตอขายเฉพาะผูคาสงเทานั้น (สุวิทย เปยผอง, 2535: 6) ผูคาสงจะจัดหา
สินคาที่มีความหลากหลายจากผูผลิตหลายรายใหแกผูคาปลีก บางครั้งผูคาสงอาจตองชวยในการ
ตกแตงสินคาใหดีขึ้น (ศิริ ภูพงษวัฒนา, 2549: 181)
6.1.1.2 การจัด ซื้ อ และการจั ด แบ ง ประเภทสิ น คา (ศิริ ภูพ งษ วัฒ นา,
2549: 181)
6.1.1.3 หนาที่ใ นการแบงแยกจํา นวน ผูคาสงมีหนาที่จัด สรรสิน คาเพื่อ
จําหนายใหกับผูคาปลีก โดยแบงปริมาณสินคาที่มี ใหสามารถกระจายตามรานคาของผูคาปลีก ได
อยางเหมาะสม (ศิริ ภูพงษวัฒนา, 2549: 181)
6.1.1.4 หนาที่คลังสินคา ผูคาสงจะมีการจัดเก็บ นําเขา-ออก อยางมีระบบ
ซึ่งเปน การชว ยลดภาระคาใชจายและความเสี่ย งในการเก็บสินคาใหแก ผูบริโภค ผูคาปลีก และ
ผูผลิต (สุวิทย เปยผอง, 2535: 6)
6.1.1.5 หนาที่ขนสงสินคา เมื่อผูคาสงไดรับคําสั่งซื้อจะสงสินคาใหลูกคา
ทันทีที่ลูกคาตองการ ลูกคาคือผูไดรับการบริการขนสงที่รวดเร็ว และมีตนทุนที่ถูกลงดวย ผูคาปลีก
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จึงไมจําเปน ตองมีสิน คาคงเหลือไวมาก ซึ่งทําใหประหยัดเงิน ทุน และลดความเสี่ย งดานตางๆ
(สุวิทย เปยผอง, 2535: 6)
6.1.1.6 หนาที่ทางดานการสนับสนุนทางดานการเงิน ผูคาสงชวยผูคาปลีก
ในดาน การใหการซื้อสินคาดวยเงินเชื่อ แกผูคาปลีก และ ผูคาสงชวยเก็บสินคาเพื่อใหผูคาปลีกไม
ตองเอาเงินไปจมในสินคาคงคลัง (ศิริ ภูพงษวัฒนา, 2549: 181) ทั้งนี้ยังรวมถึงการใหสวนลดเงิน
สด และสวนลดทางการคาดวย
6.1.1.7 การรับ หนาที่เสี่ยงภัย ผูคาสงมีรับความเสี่ย งของ ความเสี่ย งภัย
กรณีสินคาสูญ การลัก ขโมย ไฟไหม ตลอดจนความลาสมัยของสิน คา ในการบริหารงานดาน
คลังสินคา (สุวิทย เปยผอง, 2535: 6)
6.1.1.8 ชว ยใหขอ มูลเกี่ย วกับ ตลาด ผูคาสงจะตองเก็บขอมูลจากลูก คา
เพื่อใหทราบความตองการ และสงขอมูลที่ไดใหแกผูผลิต เพื่อนําไปวางแผนการตลาด (สุวิทย
เปยผอง, 2535: 6)
6.1.1.9 คาดหมายความตองการของลูกคา ตลอดเสนทางการสงมอบสินคา
และบริการ ผูคาสงตองรูถึงความตองการของผูบริโภควาจะซื้อสินคาใด และติดตามขาวสารเพื่อ
ประเมินแนวโนมของอุตสาหกรรม เกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมๆ วิธีการใช ตลอดจนทัศนคติ เพื่อที่จะ
จัดซื้อสินคามาไดอยางเหมาะสม (สุวิทย เปยผอง, 2535: 6)
6.1.1.10 ใหคําปรึกษาแกคูคาในธุรกิจ ผูคาสงจะมีหนาที่ใหคําปรึกษาในดาน
การขายใหแกคูคาในธุรกิจ เพื่อสรางขีดความสามารถในการบริหารงานใหแกคูคา (ศิริ ภูพงษ
วัฒนา, 2549: 181)
6.1.2 ลักษณะทําเลที่ตั้งของธุรกิจคาสง
ลักษณะที่ต้ังของผูคาสงจะขึ้นอยูกับประเภทของกิจการคาสง โดยทั่วไป
ที่ตั้งกิจการคาสงจะอยูในที่ที่มีการขนสงสะดวก เชนทาเรือ ชุมทางรถไฟ หรือสถานีขนสง กิจการ
บางประเภท เชนผูคาสงเร และผูคาทางไปรษณีย ไมจําเปน ตองมีทําเลที่ดีมากนัก เพราะไมตอง
ติดตอกับลูกคาโดยตรง (สุวิทย เปยผอง, 2535: 20-22)
6.1.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคาสง
6.1.3.1 เมือ งหรือ ตลาดการค าที่ตั้ ง กิจการ ผู ประกอบกิ จ การคาส งควร
คํานึงถึงปจจัยพื้นฐาน โดยทั่วไปเพื่อนํามาประเมินทางเลือกทําเลที่ตั้ง ไดแก
6.1.3.1.1 ปจ จั ย ด า นบุค คล คื อ ป จ จั ย ที่ มี ผลต อ ผูค า สง ในการใช
โปรแกรมทางการตลาด หรือความพยายามทางการตลาดที่มากขึ้นหรือนอยลง ไดแก เมืองที่มีญาติพี่
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นองเพื่อนฝูงหรือเปนคนกวางขวาง เมืองที่ไมมีใครรูจัก เมืองที่มีลักษณะตรงกับความชอบเปนการ
สวนตัว และเมืองที่กําลังขยายหรือเจริญเติบโต (สุวิทย เปยผอง, 2535: 20)
6.1.3.1.2 ความเจริญ ของเมือ ง หากผูคาสง เลือกเมืองที่ป ระกอบ
กิจการมีประชากร ชุมชนอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น แนวโนมของเมืองกําลังเจริญ และหากเมืองนั้น
มีการขยายตัวอยางมีระบบ โดยมีการจัดการดานสาธารณูประโภคอยางถูกหลัก สถาบันการตลาด
อันไดแกผูคาสงและผูคาปลีก ก็มีโอกาสที่จะขายสินคาและบริการของตนเองไดมากยิ่งขึ้น (สุวิทย
เปยผอง, 2535: 20)
6.1.3.1.3 ประชากรในตลาดการคา นอกจากประชากรที่อยูรอบๆ
เมืองที่เปนลูกคา ผูคาสงตองคํานึงถึงอัตราการเพิ่มหรือลดของประชากร ทั้งนี้ตองคํานึงถึงอัตราการ
เกิด การเคลื่อนยายเขา – ออก ของประชากรตามฤดูกาล หรือการยายเขามาในชุมชนใหม (สุวิทย
เปยผอง, 2535: 20)
6.1.3.1.4 ดานเศรษฐกิจ ผูคาสงตองวิเคราะหถึง ความสามารถใน
การผลิตของเมืองใดเมืองหนึ่ง ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดการวาจาง การกระจายรายไดและอัตราการ
ขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้น เพราะอํานาจซื้อของประชากรในทองถิ่นเปนสิ่งสําคัญตอธุรกิจคาสง
และธุรกิจคาปลีก (สุวิทย เปยผอง, 2535: 21)
6.1.3.1.5 ดานการแขงขัน ผูคาสงที่จะตั้งกิจการขึ้นมาใหมในเมืองนี้
ตองใหความสําคัญของคูแขงทั้งในดานบวกและลบ การมีธุรกิจคาสงในเมืองใดมากๆ ยอมจูงใจให
ผูคาปลีกมาซื้อสินคาในเมืองนั้นเพราะมีโอกาสเลือกไดมาก (สุวิทย เปยผอง, 2535: 21)
6.1.3.1.6 ทัศนคติของชุมชน เปนปจจัยที่มีผลกระทบที่สําคัญในการ
สรางอนาคตของเมือง ทัศนคติที่ดีสามารถกระตุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดการคา
(สุวิทย เปยผอง, 2535: 21)
6.1.3.2 บริเวณภายในเมือง ประกอบดวยปจจัยดังนี้
6.1.3.2.1 การประเมิน ธุรกิจ โดยผูคาสงตองประมาณยอดขายใน
ทองที่หรือบริเวณที่เลือก เปนที่ตั้งของธุรกิจ สําหรับการคาสงเราสามารถประเมินไดจากยอดขาย
ของคูแขงขันนอกจากนี้อาจไดขอมูลจากผูผลิต พนักงานขาย และพอคาคนกลาง (สุวิทย เปยผอง,
2535: 21)
6.1.3.2.2 จํานวนรานคาปลีก ผูคาสงตองคํานึงวา หากทองถิ่นนั้นมี
รานคาปลีกมาก นั่นแสดงถึงอํานาจซื้อของตลาดจะมีมากขึ้นดวย (สุวิทย เปยผอง, 2535: 21)
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6.1.3.2.3 สามารถเขาถึงไดสะดวก ผูคาสงตองคํานึงวา ผูคาปลีกแต
ละรายจะซื้อของในปริมาณที่สูง ตองอาศัยรถยนตสวนตัว หรือมีรถเมลวิ่งผาน สิ่งจําเปนคือถนน
หนทางสะดวกสามารถเขาออกไดงายหรือรถเมลหลายสายผาน (สุวิทย เปยผอง, 2535: 21)
6.1.3.2.4 ทําเลใกลกับคูแขงรายอื่นๆ ในการดําเนินธุรกิจรานคาหรือ
รานคาสงในเมืองเล็กๆ หากมีนอยรานจะขายดี แตถาอยูในเมืองใหญมีลูกคามากมายกวางขวาง
จะตองอยูใกลคูแขงถึงจะขายดี เพราะจะเปนที่รวมรานคาสงจํานวนมาก ที่ผูประกอบการคาปลีก
ทั้งหลายตั้งใจจะมาซื้อในยานนี้ (สุวิทย เปยผอง, 2535: 21)
6.1.3.2.5 สภาพแวดลอม เชน การตั้งศูนยคาสงในบริเวณของทําเลที่
ดี มีมลพิษต่ํา ถนนหนทางดี เปนตน ยอมเอื้ออํานวยใหผูคาปลีกและผูบริโภคเขาไปซื้อสินคา
6.1.3.2.6 คาใชจายหรือตนทุนที่ลงไปกับผลตอบแทนที่จะไดรับใน
แตล ะทําเล เนื่องจากอัต ราคาเชาและราคา ที่ดินและอาคาร ที่แตกตางกันอีกทั้งคาใชจายในการ
ลงทุนอื่นๆ เมื่อนํามาหักกับยอดขายแลวก็จะแสดงใหเห็นถึงกําไรของธุรกิจ เมื่อผูคาสงประกอบ
กิจ การในที่ที่มีก ารลงทุน สูงแตสามารถขายไดใ นปริมาณมากๆ ยอมมีโ อกาสที่จ ะเลือกลงทุน
มากกวาที่ที่มีการลงทุนต่ําแตขายไดในปริมาณที่ต่ํา (สุวิทย เปยผอง, 2535: 22)
6.2 การคาปลีก
การคาปลีก หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการขายสินคาหรือบริการโดยตรงไปสู
ผูบริโภคคนสุดทาย เพื่อนําไปใชสวนตัว ไมใชเพื่อนําไปใชในทางธุรกิจ ดังนั้นสถาบันการตลาดไม
วา ผูผลิต ผูคาสง หรือผูคาปลีกหากทําหนาที่เชนนี้เราเรียกวาเปนการคาปลีก (สุวิทย เปยผอง,
2535: 39)
การคาปลีก คือ กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการขายสินคาหรือบริการ ลูกคาคือ
ผูบริโภค หรือผูบริโภคคนสุดทาย ซึ่งเปนบุคคลหรือสถาบัน ที่ซื้อสินคาหรือบริการเพื่อใชสวนตัว
ไมใชเพื่อธุรกิจ เปนการทําธุรกิจในขั้นสุดทายของชองทางการจัดจําหนาย โดยเปนตัวกลางระหวาง
โรงงานผูผลิตกับผูบริโภคคนสุดทาย ผูคาปลีกจะซื้อสินคาในปริมาณมากและจะทยอยขายใหใน
ปริมาณนอยแกผู บริโ ภค ผู คาปลี ก จําเปน ต องซื้อ ผลิต ภัณ ฑที่ หลากหลายจากในประเทศหรื อ
ตางประเทศเพื่อนํามาขายตอ ผูข ายปลีก อาจจะขายบริก ารควบคูไปกับการขายสิน คาดว ย เชน
ภัตตาคารจะขายอาหาร เครื่องดื่ม และใหบริการคือเสิรฟอาหารและเครื่องดื่มดวย ผูคาปลีกจะขาย
สิน คา ให ผูบ ริโ ภคที่แ ตกตา งกั นมากมาย เนื่ อ งจากแต ละคนจะมีค วามต องการที่ แตกต างกั น
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 10)
การคาปลีก ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขายสินคาและบริการ
ไปสูผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate Consumer) ผูบริโภคคนสุดทายยอมแตกตางไปจากผูซื้อที่เปน
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ธุรกิจ หรือสถาบัน (Business or Institution Purchase) ถาเปรียบเทียบการซื้อของธุรกิจ แรงจูงใจใน
การซื้อ (Buying Motive) เกิดจากความตองการกําไรหรือการนําไปขายตอ แตแรงจูงใจในการซื้อ
ของผูบริโภคจะอยูที่ความพอใจของครอบครัวหรือความพอใจสวนตัว (ศิริ ภูพงษวัฒนา, 2550:
146)
6.2.1 หนาที่ของการคาปลีก
หน า ที่ ข องผู ป ระกอบการค า ปลี ก ที่ มี ต อ ผู บ ริ โ ภค แม จ ะคล า ยคลึ ง กั บ
ผูประกอบการคาสง แตจะยุงยากซับซอนกวาเพราะลูกคามีความแตกตางกันในหลายๆ ดาน เชน วัย
ระดับการศึกษา ระดับรายได รสนิย ม เชื้อชาติ ศาสนา เปน ตน การตอบสนองลูกคาแตละกลุม
จะตองอาศัยประสบการณและความชํานาญสูง จึงจะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ได (สุวิทย
เปยผอง, 2535: 40)
หนาที่ของผูประกอบการคาปลีกที่มีตอผูผลิตและผูคาสง ผูคาปลีกจัดไดวา
เปนผูมีความชํานาญในการขายสินคาใหแกผูผลิตและผูคาสง ผูคาปลีกเปนตัวกลางที่ทําหนาที่เปน
ตัวเชื่อมระหวางผูบริโภคกับผูผลิตและผูคาสง ผูคาปลีกจะชวยโฆษณาสินคาและจัดแสดงสินคา
ผูคาปลีกจะรูถึงความตองการของผูบริโภค ใหขอมูลตางๆ ที่ผูบริโภคตองการแกผูผลิตและผูคาสง
ผูคาปลีกชวยสั่งซื้อสินคามาเก็บไวลวงหนา เปนการแบงเบาภาระในการจัดเก็บสินคา ใหแกผูผลิต
และผูคาสง (สุวิทย เปยผอง, 2535: 41)
6.2.1.1 การจัดหาผลิตภัณฑที่หลากหลาย ผูคาปลีกคือคนกลางที่มีหนาที่
ในการซื้อสิน คาจากผูผลิต ในแหลงตางๆ เพื่อมาขายตอใหกับผูบ ริโ ภค ดังนั้น การหาสิน คา ที่
หลากหลายจึงมีค วามสําคัญมาก เพราะจะชว ยใหผูบริโ ภคประหยัด เวลาในการซื้อ (ศิริว รรณ
เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 10)
6.2.1.2 การตัดสินใจในสวนประสมของสินคาและบริการ รานคาปลีกตอง
ตัดสินใจวาจะนําสินคาอะไรมาจําหนาย โดยพิจารณาในดานตางๆ ดังตอไปนี้
6.2.1.2.1 สวนประสมของผลิตภัณฑ ศิริว รรณ เสรีรัต น และคณะ
(2546ก: 10) ไดแบงหนาที่ของผูคาปลีกประกอบตอสวนประสมของผลิตภัณฑ ไดแก
6.2.1.2.1.1 จํานวนสายผลิต ภัณ ฑ ที่ผูคาปลีก เปน ตองมีไวข าย
เชนรานขายเครื่องหนัง จะตองพิจารณาวาจะขายกระเปา เสื้อผา หรือรองเทา (ศิริวรรณ เสรีรัตน
และคณะ, 2546ก: 10)
6.2.1.2.1.2 จํานวนรายการผลิตภัณฑในแตละสาย ผูคาปลีกตอง
พิจารณาวาสิน คาแตละประเภทนั้นจะขายตราสินคาใดบาง หรือมีขนาดใดบาง เชนรองเทาจาก
ตางประเทศก็จะมีหลากหลายยี่หอ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 10)
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6.2.1.2.2 ความหลากหลายของสินคา ของแตละสายผลิต ภัณ ฑใ ห
เพียงพอตอความตองการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 10)
6.2.1.2.3 ความกวางของสินคา เชน ในสายเครื่องแตงกายก็จะมี เสื้อ
กางเกง กระโปรง รองเทา เข็มขัด เปนตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 10)
6.2.1.2.4 ความลึกของสินคา เชน เสื้อผาจะมีรายละเอียดที่แตกตางกัน
ดวย สีสัน รูปทรง ขนาด วัสดุตกแตง เปนตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 10)
6.2.1.3 การมีสินคาใหเพียงพอกับปริมาณการขาย และการทยอยขาย ผูคา
ปลีกตองเก็บรักษาสินคาจํานวนหนึ่งใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา สินคาที่เปนที่นิยมก็ตอ ง
เก็บตุนไวใหมาก สินคาใดไมไดรับความนิยมก็เก็บไวนอย ดังนั้นผูคาปลีกตองพิจารณาใหดีกอน
การเก็บตุนสินคาใดๆ ถาเก็บไวมากเกินไปก็จําทําใหขาดเงินทุนหมุนเวียน และอาจเสียคาเก็บรักษา
เพิ่มขึ้น ในการสั่งซื้อสินคาแตละครั้งผูคาปลีก ควรคํานึงถึงจุดที่ตองทําการสั่งซื้อและปริมาณใน
การซื้อ การสั่งซื้อสินคาจากผูคาสงในปริมาณมากจะชวยลดคาขนสงได จากนั้นจึงคอยทยอยขาย
สินคาออกไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 10-11)
6.2.1.4 การจัดแสดงสินคาและจัดหาบริการเสริม รานคาปลีกตองจัดแสดง
สินคาใหโดดเดน โดยมีการจัดวางแยกออกเปนหมวดหมูใหชัดเจนเพื่อดึงดูดใจผูบริโภคหรือผูที่
ผานไปมาใหเขามาซื้อสิน คาภายในราน โดยเริ่มจากการเกิด การรับรู (Perception) ไดพบเห็ น
(Attention) เกิดความสนใจ (Interest) เกิดความตองการ (Desire) และเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
(Action) ในที่สุด นอกจากนี้ยังเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับรานคาอีกดวย ผูคาปลีกบางราย
อาจมีการใหบริการเพิ่มเติมแกลูกคาเชน จัดพนักงานขายไวคอยใหขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับ
สินคา หรือการรับชําระคาสินคาดวยบัตรเครดิต เปนตน สินคาบางอยางจําเปนตองใหบริการควบคู
ไปดวย เพราะผูคาปลีก ไมไดมุงเฉพาะขายสินคาแตเพียงอยางเดียว เชนบริก ารสงถึงบานลูกคา
(Delivery) และบริการติดตั้ง เปนตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 11)
6.2.1.5 การเพิ่ ม คุ ณ ค า ให กั บ สิ น ค า และบริ ก าร ผู ค า ปลี ก ที่ ป ระสบ
ความสําเร็จ คือผูที่มีความสามารถเพิ่มคุณคาใหกับสินคาที่ขายใหแกลูกคาได เชน การจัดกระเชา
ผลไมและตกแตงใหดูสวยงาม ซึ่งจะทําใหสามารถขายผลไมไดในราคาที่สูงขึ้น เพราะลูกคาเต็มใจ
จายเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากเห็นคุณคาในสิ่งนั้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 11)
6.2.2 ลักษณะทําเลที่ตั้งของธุรกิจคาปลีก
6.2.2.1 ย า นการค า ในตั ว เมื อ ง (Downtown Area) เป น ย า นการค า ที่
เหมาะสมที่ผูคาปลีกควรตั้งกิจการ เชน หางสรรพสินคา รานขายสินคาทั่วไป รานขายสินคาเฉพาะ
อยาง เปนยานที่มีลูกคาและประชากรสัญจรไปมาหนาแนน เปนยานที่มีการขายสินคามากมายหลาย
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ชนิด (สุวิทย เปย ผอง, 2535: 70) แตผูบริโ ภคมัก มองวาไมสะดวก เพราะจอดรถยากและมี
อาชญากรรมสูง (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554ข: 20)
6.2.2.2 ศูนยกลางชุมชน (Regional Center) ประกอบดวยรานคาประมาณ
50-150 รานคา ลูกคามาจากคนอาศัยหรือทํางานในละแวก 8-16 กิโลเมตร (ภาวิณี กาญจนาภา,
2554ข: 20)
6.2.2.3 ยา นการค า ใกล ที่อ ยู ใ กล ที่พั ก อาศัย (Neghborhood Shopping
Districts) เปนยานการคาที่มุงขายเฉพาะคนที่มีบานอยูแถวนั้น มักเปนรานคาขนาดเล็ก ขายของ
เบ็ดเตล็ดปากซอย (สุวิทย เปยผอง, 2535: 70)
6.2.2.4 ยานการคาตามแนวถนน (String Streets) เปนยานการคาที่มีราน
สองขางทางถนนที่เชื่อมไปสูตัวเมือง มุงขายสินคาใหแกลูกคาที่เดินทางผานไปมา (สุวิทย เปยผอง,
2535: 70)
6.2.2.5 ศูนยการคา (Planned Shopping Center) ศูน ยการคาเปนที่รวม
สินคาและบริการทุกชนิด เรียกวา One-Stop Shopping (สุวิทย เปยผอง, 2535: 71)
6.2.2.6 รา นคาหลายรูป แบบ (Multi Channel Retailers) เปน การรวม
รานคาหลายๆรูปแบบเขาดวยกัน เชนรานคาทั่วไป รานคาแบบไมมีหนาราน ทั้งนี้เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกลูกคาในหลายๆ ชองทาง (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554ข: 21)
6.2.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคาปลีก
6.2.3.1 การติดตอสื่อสาร (Communication) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สื่อสารมีประโยชนตอผูคาปลีกอยางมากในการที่จะทําธุรกิจในปจจุบัน เชน การใชอินเทอรเน็ต
โทรศัพท โทรทัศน ดาวเทีย ม เปนตน เพราะชวยใหสามารถเก็บรวบรวมและสงขอมูล ระหวาง
รานคาปลีกตางๆ และลูก คาไดโดยงาย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภ าพในการดําเนิน งานไดมากขึ้น
นอกจากนี้ธุ ร กิจ สามารถนําอิน เทอรเน็ต และอิน ทราเน็ตมาใช ใ นการเชื่ อมโยงขอ มูลและการ
ติดตอสื่อสารกับทั่วโลกไดเร็วยิ่งขึ้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 16)
6.2.3.2 ระบบคอมพิวเตอร (Computerisation) ในปจจุบันรานคาปลีก มี
แนวโนมที่จะใหความสําคัญกับแนวคิดการตลาดจุลภาค หรือมุงการตลาดไปยังลูกคาแตละราย เชน
การขายตามฤดูกาล และความตองการลักษณะดานประชากรศาสตร ของลูกคาแตละราย เพื่อให
สามารถเจาะเขาถึงกลุมลูกคาได ระบบคอมพิวเตอรจึงเปนสิ่งที่ผูคาปลีกควรใหความสําคัญในการ
ใชบริหารการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 17)
6.2.3.3 แฟชั่ น รู ป แบบ และความเห อ ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น และคณะ
(2546ก: 18)ไดแบงความแตกตางของสินคาเปน 3 ประเภทดังนี้
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6.2.3.3.1 แฟชั่น (Fashion) หมายถึงสมัยนิยมหรือวิธีก ารที่นิยมกัน
ทั่วไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง เปนการยอมรับจนเกิด เปนคานิยม มีกระบวนการเกิดภาษาใหม ซึ่งเปน
ชว งเวลาหนึ่งเทานั้น โดยมากแลว คําวาแฟชั่น มัก มีค วามหมายเกี่ย วกับการแตงตัว (วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี, 2556) โดยปรกติแฟชั่นมีกลุมเปาหมายคือวัยรุน ซึ่งมีพฤติกรรมการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงในสิ่งตางๆ อยางรวดเร็ว โดยได รับอิทธิพลจากสื่อตางๆ เชน อิน เทอรเน็ต วิท ยุ
โทรทัศน ภาพยนตร เปนตน ดังนั้นผูคาปลีกควรทําความเขาใจเกี่ยวกับแฟชั่นที่เปนที่ยอมรับของ
ผูบริโภค แลวทําการปรับกลยุทธดานผลิต ภัณ ฑและการสื่อสารการตลาด เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดอยางทันทวงที (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 18)
6.2.3.3.2 รูป แบบ (Style) เป น ลั ก ษณะที่แ ตกตา งของการนํ าเสนอ
ผลิตภัณฑทางดานศิลปะหรือการใชความพยายามอยางใดอยางหนึ่ง (Etzel, Walker and Stanton,
2001: G-12 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 18) หรือลักษณะที่ปรากฏเห็นไดของ
สินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง (Kotler and Armstrong, 2001: G-9 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,
2546: 18) รูปแบบสามารถจําแนกไดเปนประเภทนับไมถวน บางรูปแบบถือวาลาสมัยไปแลวใน
ปจจุบัน บางรูปแบบถือวาเปนรวมสมัย เพราะแตงเมื่อไร ก็ไมถูกมองวาเชยหรือตกรุน อยางไรก็
ตามยังมีบางรูปแบบที่เคยลาสมัยไปแลวอาจเวียนกลับมาอีกครั้ง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2556)
6.2.3.3.3 ความเหอ (Fad) คือ ลักษณะของแฟชั่นที่เขาสูตลาดอยาง
รวดเร็ว เปนที่ยอมรับของคนกลุมหนึ่งและเสื่อมลงอยางรวดเร็วเชนกัน (Kotler and Armstrong,
2001: G-6 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546ก: 18) หรือลักษณะของแฟชั่นที่จํากัดของ
ผูบริโภคที่ชอบความทาทายแปลกใหม แตไมไดเปนที่ยอมรับของผูบริโภคสวนใหญและไมไดรับ
ความนิยมนานเทาแฟชั่น เปนเพียงความนิยมในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,
2546ก: 18)
6.2.3.3 ลัทธิผูบริโภคนิยม (Consumerism) เปนแนวคิดที่มุงความสําคัญที่
ผูบริโภคโดยการเพิ่มสิทธิและอํานาจของผูบริโภคทางดานตางๆ เชนสิทธิที่จะเลือกซื้อสินคา สิทธิ
ที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง เปนตน ในปจจุบันผูบริโภคไดรับการศึกษาและคํานึงถึงสภาพแวดลอม
ตางๆ ที่อยูรอบตัวมากขึ้นกวาเดิม ผูคาปลีกตองทําความเขาใจในสิ่งที่ผูบริโภคพึงพอใจ และพยาม
สนองความตองการ ตลอดจนการสรางความสัมพันธอันดีกับผูบริโภค (ศิริว รรณ เสรีรัตน และ
คณะ, 2546ก: 19)
6.2.4 ลักษณะพิเศษของธุรกิจคาปลีก
6.2.4.1 จั ด กิ จ กรรมทางการตลาดที่ ต อ งการให เ กิ ด ผลการขายทั น ที
(Immediacy) ธุรกิจคาปลีกจะทําการโฆษณาเนนไปที่การขาย และใหลูกคามาซื้อทันที ภายใน 1-2
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สัปดาห ดังนั้นรานคาปลีกจึงตองมีจํานวนสินคาจําหนายในจํานวนที่เหมาะสม (ศิริ ภูพงษวัฒนา,
2550: 154)
6.2.4.2 มีย อดขายเฉลี่ย ต่ํา (Low Average Sales) เนื่องจากลูก คาของ
รานคาปลีกคือผูบริโภคคนสุดทายจึงทําใหมียอดขายเฉลี่ยต่ํา ดังนั้นรานคาปลีกจึงตองพยายามให
ลูกคามาซื้อสินคาอยูเสมอ (ศิริ ภูพงษวัฒนา, 2550: 154)
6.2.4.3 ยอดขายที่ไมไดตั้งใจมีสัดสวนมาก (High Proportion of Impulse
Sales) ลูกคาของรานคาปลีกจะประกอบดวย 2 สวนคือลูกคาที่วางแผนซื้อ (Planned Sales) และ
ลูกคาที่ไมไดตั้งใจซื้อ (Impulse Sales) จากการศึกษาของสถาบัน POPAI พบวา 53% ของยอดขาย
ในรานซุปเปอรมารเก็ตเกิดขึ้นโดยไมไดวางแผนมากอน (66% เกิดจากการจัดแสดงสินคาภายใน
ราน) (ศิริ ภูพงษวัฒนา, 2550: 154)
6.2.4.4 การขายตามฤดู ก าล (Seasonality) ยอดขายของการค า ปลี ก จะ
เปนไปตามฤดูกาล ในเดือน พ.ย. ธ.ค. และ ม.ค. จะมียอดขายประมาณ 32.7% ในเดือน พ.ค. มิ.ย.
และ ก.ค. ประมาณ 22% และในเดือน ส.ค. ก.ย. และ ต.ค. ประมาณ 24.4% การขายตามฤดูกาลทํา
ใหธุร กิจ คาปลีก วางแผนดวยความยุงยาก ชว งที่ข ายดี ที่จอดรถอาจจะไมพอ พนัก งานอาจตอง
ทํางานหนัก ในขณะที่บางชวงไมคอยมีลูกคา ที่จอดรถวาง และพนักงานไมมีงานทํา (ศิริ ภูพงษ
วัฒนา, 2550: 156)
7. ทฤษฎีและหลักพื้นฐานของธุรกิจตุกตา
7.1 ความหมายของ ตุก ตาไทย
ตุกตาเปนของเลนที่เด็กชอบมากมาตั้งแตไหนแตไร ไมวาจะเปนตุกตารูปคน หรือ
รูปสัตว ตุก ตาที่นับวาเกาแกที่สุด เปนตุกตารูปคน เปน ศีร ษะผูหญิง ไวผมแสกกลาง (ลําตัวสูญ
หายไป) ทําดวยดินเผา หรือปูนปน ตั้งแตสมัยทวาราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 11-14 พบที่เมืองอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี อีกแบบหนึ่งที่พบเห็น เปนศีรษะผูหญิงมุนผมสูงกลางกระหมอม มีเกี้ยวรัดผม
ตุกตาที่นาสนใจเปนพิเศษไดแก ตุกตารูปคนเลี้ยงลิง ทําดวยดินเผาสีแดง พบในบริเวณขุดแตงเจดีย
หมายเลข 11 ซึ่งเปนเจดียฐาน 8 เหลี่ยม สันนิษฐานวา อาจเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน หรืออาจจะเปน
เครื่องรางของขลังตามคติชาวอินเดีย (คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห, 2555)
เดิมทีเดียวตุกตาคงจะไมไดประดิษฐขึ้นสําหรับใหเด็กเลน แตมุงหมายจะใชในพิธี
ฝงศพบาง หรือบรรจุในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ ตอมามีคนไปขุดพบ จึงนํารูปปนที่อาจจะ
มีทั้งคนและสัตวกลับบาน เพื่อฝากเด็ก เมื่อเด็กชอบ ผูใหญจึงทําขึ้น เพื่อใหเด็กไดเลนโดยตรง จึง
เกิดมีตุกตาขึ้น ตุกตาสมัยกอนๆ มักทํางายๆ รูปแบบไมซับซอน โดยใชวัสดุใกลตัว เชน ดิน ผา ไม
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รังไหม ไมตองซื้อหาเลน เสียแลวก็ทําใหมได นอกจากจะปนตุกตาเปนรูปคนแลว ยังมีตุกตาปน
เปนรูปสัตวตางๆ ที่เห็นในชีวิตประจําวันดวย เชน วัว ควาย หมู สุนัข เปด ไก นก
ในสมัยกรุงสุโขทัยประมาณพุทธศตวรรษที่ 19-20 นอกจากจะมีตุกตาดินเผาแลว
ยังมีตุกตาเคลือบดวยน้ํายาสีเขียว แมแตของใชในบานก็ทําเปนรูปคนหรือสัตว เชน แจกันรูปชางชู
ดอกบัวดวยงวง มีควาญชางนั่งอยูบนคอชาง เหยือกและกาน้ํารูปหงส เปนตน ชาวสุโขทัยนั้น มีฝมือ
ทางชางสูงมาก การปนตัวตุกตาจึงพัฒนาไปจากของเดิม และประณีตขึ้นมาก เรานําตุกตาไปใชดวย
จุดมุงหมายตางๆ กัน เราจึงแบงตุกตาออกไดหลายประเภท ดังนี้
7.1.1 ตุกตาที่ใชในพิธีกรรม เชน ตุกตาศาลพระภูมิ ตุกตาหญิงชายประกบกัน ใช
ในพิธีแหบั้งไฟของภาคอีสาน ตุกตาชะนีสีเหลือง สําหรับติดกิ่งไมในพิธีทอดผาปา
7.1.2 ตุกตาสําหรับเด็กเลน ตุกตาประเภทนี้ มักทําอยางงายๆ เมื่อเด็กเลนสกปรก
แลว ยังแกออกมาซักรีด ไดดว ย สามารถจะทําใหเด็กเลน ไดภายใน 2-3 นาที เด็กเล็กๆ ชอบมาก
เพราะอุมสะดวก
ปจจุบันตุกตาผามีวิวัฒนาการไปไกลมาก มีการใชผามาตัดเย็บเปนสวนตางๆ ของ
รางกาย ยัดนุนเปนตัวคนอยางเรียบรอย เขียนหนา สวมเสื้อผา และมีเครื่องประดับ สําหรับอุมเลน
ได นอกจากนี้ยังมีตุกตาตัวสัตวยัดนุนเปนแมว เตา ชาง สุนัข ฯลฯ ผาที่ใชเย็บตุกตามักเปนผาดอก สี
ฉูด ฉาด ตุก ตามีหลายขนาด จะอุมเลน ก็ได ขึ้น ไปขี่เลน ก็ได ไมแตกหักเสียหายงาย จึงไมเปน
อันตรายกับเด็ก บางทีประดิษฐเปนตัวหนอนยาวๆ สําหรับใหเด็กกอดนอน ตุกตาของไทยแทอีก
อยางหนึ่งคือ ตุกตากระดาษ
7.1.3 ตุ ก ตาฝ มื อ หรื อ ตุ ก ตาที่ มี คุ ณ ค า ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม ตุ ก ตาประเภทนี้
สวนมากจะไมใชเลน แตจะวางไวใหเด็กชมและจับตองไดอยางระมัดระวัง ประโยชนของตุกตา
ชนิ ด นี้อ ยู ที่ การใหเ ด็ ก ได อยู ใ กล และชมความงามอั น ประณี ต เด็ ก ๆ จะค อ ยๆ ซึม ซั บความ
ละเอียดออนของศิลปะ ทําใหเกิดอารมณออนโยน รูจักถนอมของที่มีคา เชื่อกันวา คนชอบศิลปะ
อยางแทจริงนั้น จะไมทําชั่ว และทําผิด ผูผลิตตุกตาประเภทนี้ถือวา เปนศิลปน มีแบบอยางของตน
โดยเฉพาะ หาตัวแทนยาก สมควรที่จ ะรูจักทั้งตัวศิลปน และผลงาน (คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห,
2555) เชน
7.1.3.1 ตุก ตาชาววัง เปนตุกตาที่ทําเลน กัน เฉพาะเจานาย มี 3 ขนาด คือ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ที่นิยมกัน มากคือ ขนาดเล็ก ซึ่งสูงประมาณ 2 เซนติเมตร
ขนาดใหญจะสูงประมาณ 4 เซนติเมตร ปนเปน ผูใหญ วัยรุน และเด็ก นอกจากตุกตาเดี่ยวแลว ยังมี
ตุกตาชุดตามเรื่องในวรรณคดี มีทั้งรามเกียรติ์ ละครนอก และละครใน
7.1.3.2 ตุกตาบางกอกดอลล ตุกตา ประเภทนี้จัดเขาอยูในประเภทตุกตาผา
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ปจจุบัน มีผูประดิษฐตุกตาผายัดนุนขึ้นมามาก แตตุกตาผาที่ทําขึ้นอยางประณีตไดมาตรฐานสากล
นั้น เปนตุกตาที่ประดิษฐขึ้น โดยคุณหญิงทองกอน จันทวิมล เปนตุกตาที่ไดรับความนิยมไปทั่วโลก
จัดได เปน 4 แบบดว ยกันคือ ตุกตาโขนละคร ตุกตาชาวเขาเผาตางๆ ตุก ตาชาวไทยสมัย ตุกตา
ชาวนา ชาวบาน และคนไทยอาชีพตางๆ ตุกตาตางๆ เหลานี้จะหาชมได ในพิพิธภัณฑตุกตาของราน
ทําตุกตาบางกอกดอลล นาดูมาก และอาจใชเปนอุปกรณการสอนวิชาภูมิศาสตร หรือวัฒนธรรม
พื้นบาน และศิลปะการรายรํา มีประโยชนแกผูที่ไดชม ทุกเพศทุกวัย และทุกสถานภาพ
7.1.3.3 ตุก ตาชาวบา นอยุ ธ ยา ของ นางสาวสุด ใจ เจริ ญ สุข ซึ่งเปน ชาว
อยุธยาโดยกําเนิด นับเปนศิลปนพื้นบาน ที่หาไดยากในการปนตุกตา ตุกตาแตละตัวจะแสดงการ
ดําเนินชีวิต อิริยาบถ การละเลนพื้นบาน การเลนของคนในชนบท เชน การวาเพลงเรือ เดินกอบ
แกบ ขี่มาสงเมือง เดินไมสูง มอญซอนผา ฯลฯ
7.1.3.4 ตุกตาไทยของนายจัก รพัน ธุ โปษยกฤต เปนตุก ตาที่ประดิษฐขึ้น
ดวยความประณีตบรรจงสูงมาก โดยเปนผูเชิดหุนเอง เครื่องแตงตัวหุนปกและประดับเครื่องแตงตัว
ที่ทําจากทองและพลอยจริงๆ
7.1.4 ตุก ตาตามความเชื่อ พื้น บานตุกตาประเภทนี้มัก ประดิษฐงายๆ ดวยฝมือ
ชาวบาน และใชในเชิงไสยศาสตร เชน ตุกตาเสียกบาล ตุกตาแกบน ตุกตากุมาร ตุกตานางกวัก
7.1.5 ตุกตาอื่นๆ ตุกตาที่นาสนใจนอกเหนือ จากที่กลาวมาแลวก็คือ ตุกตาลิงของ
ภาคใต เปนหัตถกรรมที่ผลิตจากผลมะพราวแหงทั้งผล ตุกตาลิงนิยมทํากันในหมูชาวสวนมะพราว
เชนที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน
วัสดุที่ใชในการประดิษฐตุกตา วัสดุที่คนไทยใชทําตุกตาใหลูกหลานเลนนั้น มักจะหา
ไดจากสิ่งตางๆ ที่อยูใกลตัว ไมตองซื้อหา วัสดุที่ใ ชทําตุกตามีหลากหลาย เชน เครื่องปนดินเผา
กระดาษ ไมระกํา และตนนุนตาย ซากกะลามะพราว มะพราวแหงทั้งลูก ใบลาน เปลือกหอย ไม
แกะหรือกลึง แกว หญาปลอง ผา ผาเช็ดหนา ผาขาวมา ผาเช็ดตัว งา สําลีพันพลู กลีบบัวสด และ
เปลือกขาวโพด (คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห, 2555)
ในกระบวนเครื่องเลนของเด็กนั้น ตุกตาเปน เครื่องเลนที่นิย มกัน มากทุกยุคทุกสมัย
ตุกตาไมวาจะทําดวยวัสดุอะไรก็ตาม จะชวยเปนเครื่องมือที่ลดชองวางระหวางเด็กและผูใหญ การ
ใหตุกตาแกเด็กนั้น เปนการแสดงความรักของผูใหญที่มีตอเด็ก กอใหเกิดความอบอุนแกเด็ก และทํา
ใหเกิดความผูกพัน การสะสมตุกตาไวชมนับวา เปนงานอดิเรกที่ใหทั้งความรู และความเพลิดเพลิน
7.2 ธุรกิจผูจําหนายตุกตาผา จังหวัดราชบุรี
การประกอบธุรกิจของผูจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เริ่มตนจาก
การเปนธุรกิจครอบครัว ทําการคาขายแบบธุรกิจคาปลีก ลูกคาเปนผูมาหาแหลงผลิต จากนั้นมีการ
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พัฒ นาเทคโนโลยีก ารผลิต การวางแผน การออกแบบ ใหมีค วามทัน สมัย ทัน ความตองการที่
เปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรม อาทิการออกแบบตุกตาตามแบบการตูนดังตามสื่อทั่วไป ชุมชนบาน
สิงหและชุม ชนใกลเคีย ง ผูประกอบการตุก ตาผาจึงนํารูปแบบที่ไดพบเห็นมาศึกษา และพัฒนา
รูปแบบในเอกลักษณของตนเอง เมื่อผูประกอบการยุคแรกเริ่มผลิต ไมทันตอความตองการของ
ตลาด จึงขยายกิจการออกสูความรวมมือของชุมชนดวยการเชิญชวนผูที่มีความสนใจเขารวมฝกฝน
การตัด การเย็บเพื่อใหเปนไปตามรูปแบบที่ลูกคาตองการ (วราพร อางนานนท, 2552: 46)
รูปแบบของการประกอบการตุกตาผา มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
7.2.1 การออกแบบผลิตภัณฑ ผูประกอบการมีการใชสิ่งที่มีอยูในสภาพแวดลอม
รอบๆ ตั ว เชน สัต ว ตางๆ รู ปตัว การ ตูน ที่ ไดรั บความนิ ยมหรือสิ น คา ที่จํา หนา ยจากแหลงอื่ น
ผูประกอบการสามารถนํามาดัดแปลงสรางเปนสินคาในรูปแบบของตน รวมถึงการรับจางผลิต
สินคาลิขสิทธิ์จากผูวาจาง (วราพร อางนานนท, 2552: 47)
7.2.2 การปฏิ บัติ ง าน ผูป ระกอบการมีก ารใชแ รงงานภายในครอบครั ว และ
แรงงานจากชุมชนรอบขางสถานประกอบการ เงิน ทุน ที่ใ ชคือเงินทุน สะสมในครอบครัว หรือ
เงินทุนจากภาครัฐในรูปแบบของกองทุนหมูบาน วัตถุดิบที่ใชผูประกอบการใชวิธีรวมกันซื้อจาก
ผูคาสงรายใหญหลายราย และนํามากระจายสูผูผลิตรายยอยในทองถิ่น สถานที่ใชผลิตคือบานที่พัก
อาศัย สถานที่จําหนายในแบบขายสงผูซื้อจะมารับสินคาถึงสถานที่ผลิตโดยตรง หรือผูขายจัดสง
สินคาใหถึงผูซื้อหากมีปริมาณสินคามากพอเหมาะสมกับรถที่ใชขนสงสินคาในรอบนั้นๆ (วราพร
อางนานนท, 2552: 47)
7.2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ ผูประกอบการใชประสบการณที่ไดจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑนับพันชนิดทั้งการออกแบบตามจินตนาการ ผลิตตุกตาลิขสิทธิ์ และจากสภาพแวดลอม
ภายนอก เชนทางโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพตางๆ ผูประกอบการไดนํามาพัฒนาสินคาของตนเองใหมาก
ขึ้นหรือสรางความแตกตางจากสินคารูปแบบเดิม (วราพร อางนานนท, 2552: 48)
7.2.4 การตั้งราคา ผูประกอบการกําหนดราคาจากตนทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยไมได
คํานึงถึงคูแขงทางการคา โดยรวมคาใชจายจากการผลิต สินคา คาแรงงาน และคาใชจายในการ
ดําเนินการ เมื่อไดตนทุนรวมแลวจึงบวกกําไรเขาไปตามตองการ (วราพร อางนานนท, 2552: 48)
7.2.5 การจัดจําหนาย แบงออกเปน 2 กลุมดังนี้
7.2.5.1 กลุมคาสง คือ ผูประกอบการที่ทําการผลิตภายในชุมชน ลูกคาเปน
ผูเขามาเลือกหาซื้อ ในแหลงที่เปนจุดศูนยรวมของการผลิต ผูประกอบการประเภทนี้ไมจําเปนตอง
อยูในแหลงคมนาคมที่ติดถนนหลักหรือริมถนนเพชรเกษม (วราพร อางนานนท, 2552: 48)
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7.2.5.2 กลุมคาปลีก คือ ผูประกอบการที่มีแหลงรานคาอยูริมถนนเพชร
เกษมทั้งขาเขาและขาออก รวมประมาณ 10 ราน (วราพร อางนานนท, 2552: 48)
กลยุทธที่ผูประกอบการทั้ง 2 กลุมใชคือ ตนทุนต่ํา เพื่อใหสินคากระจายไปสูระบบ
จัดจําหนายโดยเร็ว และมีความเปนกันเองกับลูกคาเพื่อใหเกิดการซื้อซ้ําในครั้งตอไป (วราพร อาง
นานนท, 2552: 48)
7.2.6 การสง เสริมการขาย ผูประกอบการไดจ ากการสนับสนุน จากหนว ยงาน
ราชการและเอกชนที่นําคณะเขามาศึก ษาดูงาน จากการไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวประเภท
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จากรายการโทรทัศนที่เขามาถายทํา รวมถึงการเขามาเยี่ยมชมจาก
ผูสนใจ จากเว็บไซดโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนเปนผูดําเนินการให และการสงเสริมการขายตาม
ชวงเทศกาล เชน เทศกาลปใหม โดยสงของขวัญหรือสงบัตรอวยพรใหลูกคา เปนตน (วราพร อาง
นานนท, 2552: 48)
7.2.7 การบริหารจัดการบุคลากรผูปฏิบัติงาน ผูประกอบการมีการดําเนินการให
ความรูการฝกฝนพิเศษแกพนักงานประจํา และผูรับจางรายยอย เพื่อใหมีคุณภาพการผลิตที่เทาเทียม
กัน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของงานที่ผลิตในทุกๆ ครั้ง (วราพร อางนานนท, 2552: 48)
7.2.8 ลักษณะพิเศษเฉพาะ สําหรับพนักงานในการปฏิบัติงานในการขาย ตุกตาผา
การขายสิน คา ของทางศูน ยหั ต ถกรรมทอ งถิ่ น และรา นค าปลีก ที่มี ลัก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ม
สลับซับซอน เทคนิคตางๆ ในตัวสินคาไมมากนัก ตัวแทนขายไดรับการฝกฝนจากผูประกอบการ
และองคกรภาครัฐ ใชเวลาฝกฝนไมนานนัก ก็สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (วราพร
อางนานนท, 2552: 49)
7.2.9 กระบวนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และผูบ ริโ ภคใหกลับมาซื้อ
สินคาซ้ํา ผูประกอบการมีการสรางความชื่อถือใหแกลูกคาดวย ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การ
มีอัธยาศัยดี จิตใจดี สงงานตามนัดหมาย จัดสถานที่ผลิตใหสะอาดเรียบรอยและเหมาะสม สินคามี
คุณภาพ กําหนดราคาที่แนนอน ราคาไมแพงโดยลูกคายอมรับได และมีการติดตามความเคลื่อนไหว
และสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ (วราพร อางนานนท, 2552: 49)
8. ผลงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
ผูวิจัย เลือกศึก ษางานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาจากงานวิจัยที่มี
รูปแบบการศึกษาและดําเนินงานวิจัยใกลกับเคียงกับงานวิจัยนี้
พิษณุ จงสถิตวัฒนา (2549: 55) กลาวถึงกฎของเองเกอล (Engel’s Law) เปนที่ยอมรับ
กันวาลักษณะการใชจายของบุคคลฐานะตางกันยอมไมเหมือนกัน ในศตวรรษที่ 19 มีนักสถิติชาว
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เยอรมันชื่อ Ernest Engel ไดทําการวิจัยถึงระบบการใชจายของชนชั้นทํางานที่มีรายไดตางๆ กัน
จากการวิจัยครั้งนั้น เขาไดสรุปหลักการใหญๆ 3 หัวขอ
1. ถารายไดเพิ่มขึ้น อัตราสวนของรายไดที่ใชจายในคาอาหารจะลดลง
2. คาใชจายในดานที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม จะมีอัตราสวนคงตัว ถึงแมวารายไดจะ
เพิ่มขึ้น หรือลดนอยลง
3. คาใชจายในดานการพักผอน การศึกษา และการออมทรัพย จะเพิ่มขึ้นรวดเร็ว
กวาอัตราการเพิ่มของรายได
จากผลการวิจัยในขอที่ 3 นับเปนปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการทองเที่ยว ธุรกิจคาปลีก คา
สงตุกตาเปนธุรกิจที่จะไดผลประโยชนจากการทองเที่ยวโดยตรง ดังนั้นจึงเปนปจจัยที่สงเสริมให
กิจการมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น
อังสนา เวชอุบล (2547: 20) ไดศึก ษาศัก ยภาพการสงออกของเลนไทย พบวาการ
สง ออกของเล น ที่มี ล อของไทย 3 อั น ดับ แรก พบว าประเทศไทยมี ศั ก ยภาพเปน ที่ ย อมรับ ใน
ตลาดโลกในดานคุณภาพสิน คา ความปลอดภัยตอเด็ก การออกแบบที่สวยงาม และยากตอการ
เลีย นแบบดังนั้น ประเทศไทยควรสงเสริมการผลิต ของเลนที่มีลอ โดยผูผลิต ควรคํานึงถึงความ
ตองการของเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดวย เพื่อนํามาพัฒนาสินคาใหมีคุณ ภาพตรงตาม
ความตองการ นอกจากนี้ผูผลิตควรตรวจสอบทุกขั้นตอน ตั้งแตการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
จนถึงขั้นตอนการทดสอบสารพิษ ที่อาจมาจุกสารเคมีบางชนิดที่ใชในการผลิตและควรคํานึงถึง
มาตรฐานของตลาดตางประเทศ ซึ่งอาจมีกฎเกณฑที่แตกตางกันไปดวย นอกจากนี้ผูผลิตควรมี
ทัก ษะ เทคนิค และควรนําเทคโนโลยีที่ทัน สมัยมาใชผลิต เพื่อเพิ่มมาตรฐานสิน คา รวมถึงการ
พัฒ นาดานการออกแบบสิน คาใหมีค วามทัน สมั ย แปลกใหม และแตกตางจากผูแ ขงขัน อยา ง
ตอเนื่อง เพื่อยกระดับของเลน มีลอของไทยไปสูก ลุมตลาดระดับกลางขึ้นไป และหลีกเลี่ยงการ
แขงขันกับประเทศคูแขงที่มีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา นอกจากนี้การบรรจุภัณฑควรมีรูปแบบโดด
เดนสะดุดตาเพื่อดึงดูดใจผูซื้อใหไดมากขึ้น ดานการตลาดนั้นผูประกอบการของไทยควรเรงขยาย
ชองทางการจําหนายใหกวางยิ่งขึ้น และควรหาโอกาสเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศอยาง
ตอเนื่องเพื่อนําเสนอสินคาใหเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้นอีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูประกอบการไทย
ไดรับรูถึงความตองการที่แทจริงของตลาดตางประเทศและความเคลื่อนไหวของผูแขงขันดวย
เอกรัตน เพชรรัตน (2554) ไดศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตร และปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อตุกตาผาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช
โปรแกรมทางสถิติ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Chi-Square การวิเคราะห
แบบพหุคูณ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และการหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอย ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรม
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ของผูซื้อสวนใหญซื้อตุกตาจากหางสรรพสินคามากที่สุด วัต ถุประสงคใ นการซื้อเพื่อมอบเปน
ของขวัญในวันเกิดมากที่สุด โดยพิจารณาเลือกซื้อจาก รูปแบบ / สีสัน มากที่สุด รองลงมาคือราคา
และสว นใหญ ไปซื้ อกับ เพื่อ นๆ ปจ จั ย ดา นสว นประสมการตลาดที่ผู ซื้อใหค วามสํ าคัญ สี่ดา น
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ที่มีความปลอดภัย ความนุมของตุกตา รูปแบบที่สวยงาม มีสีสันสดใส
ทําความสะอาดงาย รองลงมามาคือดานราคา ที่มีราคาเหมาะสมกับคุณ ภาพ มีราคาเหมาะสมกับ
ขนาดและมีร าคาปานกลางเหมาะกับกําลังซื้อ และสามารถตอรองราคาได ดานการจัดจําหนาย
ไดแกมีแบบใหเลือกหลากหลาย มีการจัดตําแหนงที่หาพบไดงาย มีการจัดแสดงที่สวยงาม หาซื้อได
งายจากรานคามีงานแสดงสินคาขนาดใหญ และดานการสงเสริมการตลาด ไดแก มีบริการหอสินคา
ฟรี มีการลดราคา มีการแถมสินคา
ศุภิกา สุภารัตน (2550) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มีตอผลิตภัณฑ OTOP ในเขตอําเภอแมสาย ในจังหวัดเชียงราย พบวาความคิดเห็นโดยรวมดาน
ผลิต ภัณ ฑเห็ น ว าเหมาะสมในระดั บมากในด า นของคุณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑไ ดมาตรฐานตาม
ทองตลาด รูปแบบและสีสันสวยงาม มีขนาดใหเลือกหลากหลาย และมีการแสดงขอมูลบนบรรจุ
ภัณฑ ดานราคาเห็นวาเหมาะสมในระดับปานกลาง เนื่องจากเปนงานภูมิปญญาที่มีเอกลักษณของ
ทองถิ่น การตั้งราคาจึงขึ้นอยูกับคุณภาพของสินคาเปนสําคัญ ดานชองทางการจัดจําหนายเห็นวา
เหมาะสมในระดับปานกลาง ไดแก ที่ตั้งของรานคาอยูในจุดที่มีการเดินทางสะดวก ความสะอาด
การจัดตกแตงภายในราน และการจัดที่จอดรถไวบริการ ยกเวนการจัดเรียงสินคาภายในรานอยาง
เปนหมวดหมูเห็นวามีความเหมาะสมมาก และดานการสงเสริมการตลาดเห็นวาเหมาะสมในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การเขารวมงานแสดงสินคาของหนวยงานราชการมีความ
เหมาะสมมาก
วราพร อางนานนท (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการประกอบการตุกตาผา ตําบลบานสิงห
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธการประกอบการตุกตาผา ใชวิธีการ
ดําเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่เกี่ยวของ จากผลการวิจัยพบวาจากการประกอบการ
ตุกตาผาเปนธุรกิจที่เริ่มตนจากแรงงานครอบครัว ทําการคาขายแบบธุรกิจคาปลีก ลูกคาคือผามาหา
แหลงผลิต และมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การวางแผน การออกแบบใหมีความทันสมัย ทัน
ตอความตองการและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป เมื่อผูประกอบการยุคแรกเริ่มผลิตไมทันจึงเริ่มมีการ
ขยายกิจการออกสูชุม ชนดว ยการเชิญผูสนใจเขารวมฝก ฝน การตัด การเย็บ เพื่อใหเปนไปตาม
รูปแบบที่ลูกคาตองการ นอกจากผูประกอบการสามารถสรางรายไดใหแกตนแลว การที่มีสถานที่
จัดจําหนายสินคาเปนการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติดวยการสรางอาชีพที่เกี่ยวของกับตุกตาให
อยูกับชุมชนและบริเวณใกลเคียง รูปแบบของการประกอบการตุกตาถือวาเปนธุรกิจขนาดยอม ที่ใช

48
แหลง เงิ น ทุ น ของตนเองหรื อแหล งเงิน ทุน จากภายนอก ผู ประกอบการเป น ผู กํา หนดทิ ศทาง
ออกแบบผลิต ภัณ ฑ ราคาตน ทุน วางแผนการปฏิบัติงาน จัด ทําระบบการทํางานของพนัก งาน
ประสานงานกับแหลงวัตถุดิบและผูซื้อสินคา ลงมือผลิตหรือควบคุมการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ ทดสอบการใชงานจริงจนกระทั่งดูแลระบบจัดสงดว ยตัว ผูประกอบการเอง การ
ประกอบธุรกิจสวนตัว หรือการเปนผูประกอบการไดรับผลสําเร็จหรือไม สามารถวัดผลไดจากผลิต
ภาพ (Productivity) หาไดจาก ผลผลิตตอตนทุนหรืออีกกรณีหนึ่งหาไดจาก ดัชนีกําไร หาไดจาก
ยอดขายตอตนทุน ซึ่งการใชกําไรเปนเกณฑในการวัดผลมักใชระยะเวลา 1 ปตามระบบบัญชีของ
แตละธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ในการวัดความสําเร็จขององคกร สามารถนําวิธีคํานวณดัง
ขางตนมาวัดความสําเร็จเปนตัวเลขของผูประกอบการตุกตาผาได
จากการทบทวนงานวิจัย ที่เกี่ย วของที่ก ลาวมาขางตน มีประโยชนและเกี่ยวของตอ
งานวิจัย กลาวคือ ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการคน ควาขอมูลในการสรางกรอบแนวคิด
การออกแบบสอบถาม เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคา จากผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร
ปจจัยดานสวนประสมการตลาด (7P’s) และ พฤติกรรมการซื้อ จากการวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยจึงไดเลือก ปรับปรุง และสังเคราะหใหมเพื่อใหเขากับแนวทางการวิจัยในครั้งนี้

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจั ย นี้มี จ ุด มุง หมายเพื่อ ศึก ษาป จ จั ย สว นประสมทางการตลาดของธุร กิจ ผูจั ด
จําหนายตุกตาผา ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคและเปนการวิจัยเชิงปริมาณ การศึกษาใช
ขอมูลแบบปฐมภู มิ (Primary Data) โดยการสํ ารวจจากแบบสอบถาม และใชขอมู ลทุติย ภู มิ
(Secondary Data) จากงานวิจัย ที่เกี่ย วของ บทความจากหนังสือตางๆ งานวิจัย เรื่องนี้มีก ารเก็บ
ขอมูลอยางเปน ระบบ การสํารวจในครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยขั้นตอน
และวิธีการวิจัยมีดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร คือ ผูบริโภคที่ซื้อสินคาจากผูจัดจําหนายตุกตาผา ของกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี โดยการนับจํานวนลูกคาที่เขามาซื้อในชวงวันจันทรถึงวันอาทิตย ในเดือนมีนาคม ได
จํานวน 7,575 คน
1.2 การกําหนดขนาดตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยใชสํารวจในการวิจัยนี้คือ ผูบริโภคที่
ซื้อสินคาจากผูจัดจําหนายตุกตาผา ของกลุมหัต ถกรรมตุกตาราชบุรี ผูวิจัย ไดกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยการสุมตัวอยางตามแบบของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และใหคาความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน 5% (ทาโร ยามาเน, 1941 : 547 อางถึงใน สุธรรม รัตนโชติ, 2551: 101)
โดยใชสูตร
n
=
N
1 + Ne2
เมื่อ
n
=
จํานวนตัวอยาง
N
=
จํานวนประชากร
e
=
ระดับความผิดพลาด (0.05)
แทนคา

n

=

7,575
1 + 7,575 (0.05)2
=
399.9 ~ 400
ดังนั้น งานวิจัยนี้ผูวิจัยกําหนดใหขนาดของกลุมตัวอยางที่ใช มีจํานวน 400 คน
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1.3 การเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางของงานวิจัย จากการสุม
แบบตามสะดวก (Convenient Sampling) เก็บขอมูลเฉพาะผูบริโภคที่ซื้อสินคาจากผูจัด จําหนาย
ตุกตาผา ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี จํานวน 17 รานคา แบงจํานวนกลุมตัวอยางตามสัดสวน
ของประชากร ที่เขามาซื้อสินคาของรานคา
ตารางที่ 2 สถานที่เก็บขอมูลและ จํานวนกลุมตัวอยาง
สถานที่ทําการสํารวจ
1. รานรุงโรจนตุกตา
2. รานกุยฝาย
3. รานพรรณี
4. รานวุฒิ เลเซอร 1
5. รานแวว
6. รานสุนทรี
7. รานแตงโม
8. รานนก-นุย
9. รานนองมายด
10. รานนองโอ
11. รานปุย
12. รานพิเชียร-แกว
13. รานแมขวัญ
14. รานวุฒิ เลเซอร 2
15. รานโอปอ
16. รานโพธารามตุกตา
17. รานอุษาตุกตา

สถานที่ตั้งรานคา

จํานวนประชากร จํานวนกลุม
(รอยละ)
ตัวอยาง (คน)
ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ
34
8.4
ตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม
28
6.9
ตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม
14
3.5
ตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม
22
5.6
ตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม
9
2.3
ตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม
31
7.9
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม
34
8.4
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม
30
7.6
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม
6
1.5
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม
30
7.7
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม
15
3.7
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม
20
4.9
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม
17
4.2
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม
14
3.4
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม
65
16.4
ตําบลบานเลือก อําเภอโพธาราม
5
1.2
ตําบลบานเลือก อําเภอโพธาราม
26
6.4
100
400
รวม

2.วิธีการรวบรวมขอมูล
งานวิจัยนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสุมตัวอยางเพื่อตอบแบบสอบถามที่ผูวจิ ยั
สรางขึ้นโดยมีขั้นตอน ดังนี้
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2.1 เลือกกลุมตัวอยางจากจํานวนผูบริโภคที่ซื้อสินคาจากผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใชวิธีแบบสอบถามแบบมีโครงสราง (Structured Questionnaire) กําหนด
ชวงเวลาเก็บแบบสอบถามชวงวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษตางๆ เพราะจะมีจํานวน
ผูบริโภคที่มาซื้อสินคาและบริการมากกวาวันธรรมดา
2.2 นําแบบสอบถามที่ไดไปสอบถามกลุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูลนํามาวิเคราะหทางสถิติ
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้ ใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี บทความ วารสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ
โดยจะแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามแบบหลายคําตอบใหเลือก
(Multiple Choices Question) จํานวน 6 ขอ ประกอบดวยเพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา
และ สถานภาพ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด
สวนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
7P’s ของผูประกอบการ ลักษณะคําถามเปนชนิดปลายปด แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)
เรียงลําดับ (สุธรรม รัตนโชติ, 2551: 30) มาตราวัดที่ใชเลือกคําตอบมี 5 ระดับ ความสําคัญคือ
สําคัญมากที่สุด
ใหคาเปน
5
คะแนน
สําคัญมาก
ใหคาเปน
4
คะแนน
สําคัญปานกลาง
ใหคาเปน
3
คะแนน
สําคัญนอย
ใหคาเปน
2
คะแนน
สําคัญนอยที่สุด
ใหคาเปน
1
คะแนน
การกําหนดชวงของคาเฉลี่ยเพื่อทําการวิเคราะหผล แบงเปน 5 ชวง (สุธรรม รัตนโชติ,
2551: 23) ตามระดับคาเฉลี่ยที่มีตอปจจัยตางๆ ดังนี้
4.00 – 5.00
ระดับความสําคัญ
มากที่สุด
3.00 – 3.99
ระดับความสําคัญ
มาก
2.00 – 2.99
ระดับความสําคัญ
ปานกลาง
1.00 – 1.99
ระดับความสําคัญ
นอย
0.00 – 0.99
ระดับความสําคัญ
นอยที่สุด
สวนที่ 3 ขอมูลดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย
สถานที่ซื้อ ความถี่ในการซื้อ ปริมาณในการซื้อเปนจํานวนเงินตอครั้ง โอกาสในการซื้อ ชนิดของ
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ผลิตภัณฑที่ซื้อ และตราสินคาที่ซื้อ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-ended Questions)
แบบใหเลือกตอบหลายขอ (Multiple Choices)
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
4. การสรางและพัฒนาเครือ่ งมือ
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือโดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้
4.1 สรางแบบสอบถามโดยศึกษาจากตํารา เอกสารประกอบการสอน ทฤษฎี หลักการ
และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
4.2 นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมจุดมุงหมายของการวิจัย
4.3 นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
ของเนื้อหาและความถูกตองของภาษา รวมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข
4.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปใหผูทรงคุณ วุฒิ จํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบความแมนตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการวัดความแมนตรงตามเนื้อหายอยที่
แบงออกเปน ความพอเพียงทั่วไป (General Adequacy) หมายถึงความพอเพียงโดยรวมของตัวแปร
ทุกตัวในแบบสอบถามวาครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของการวิจัยมากนอยเพียงใด และ ความพอเพียง
เฉพาะ (Specific Adequacy) หมายถึงความพอเพียงเฉพาะตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ เปนตน (สุธรรม รัตนโชติ, 2551: 120) โดยใชมาตรฐานของความแมนตรงดังนี้
ก
รอยละ 0
=
ไมมีความแมนตรง
รอยละ 1-20 =
แมนตรงนอยมาก
รอยละ 21-40 =
แมนตรงนอย
รอยละ 41-60 =
แมนตรงปานกลาง
รอยละ 61-80 =
แมนตรงมาก
รอยละ 81-99 =
แมนตรงมากที่สุด
รอยละ 100
=
แมนตรงสมบูรณ
จากนั้นนําผลคะแนนของผูเชี่ยวชาญในแตละขอมาหาคาความแมนตรง
Vm
โดยใชสูตร
Val =
V1
เมื่อ
Val =
ความแม
นตรง
Vm =
ความแมนตรงที่วัดได
V1
=
ความแมนตรงทั้งหมด (จํานวนผูเชี่ยวชาญ)
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คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแตรอยละ 61 ขึ้นไป เพื่อใหไดแบบสอบถาม
ที่มีคุณภาพ จากการดําเนินการพบวามีคาความแมนตรง ดังตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 แสดงคาความแมนตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามดานประชากรศาสตร
คําถาม
ระดับความแมนตรง
1 2 3 คาเฉลี่ย รอยละ
ความหมาย
6 3 6
5
83.3333 แมนตรงมากที่สุด
(1) ความแมนตรงตามเนื้อหาโดยรวม
(2) ความแมนตรงตามรายตัวแปร
1) เพศ
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
2) อายุ
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
3) อาชีพ
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
4) รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
1 -1 1 0.33 33.3333 แมนตรงนอย
5) ระดับการศึกษา
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
6) สถานภาพสมรส
1 0 1 0.66 66.6666 แมนตรงมาก
ตารางที่ 4 แสดงคาความแมนตรงของแนวความคิดสรางของแบบสอบถามดานสวนประสม
การตลาด และดานพฤติกรรมการซื้อ
คําถาม
ระดับความแมนตรง
1 2 3 คาเฉลี่ย รอยละ
ความหมาย
(1) ความแมนตรงตามเนื้อหาโดยรวม 39 41 44 41.33 93.9394 แมนตรงมากที่สุด
(2) ความแมนตรงตามรายตัวแปร
1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ
1.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ ได
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
มาตรฐานตามทองตลาด
1.2 ผลิตภัณฑมีรูปแบบและ
สีสันสวยงาม
1.3 ตราสินคาจดจําไดงาย และ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ

1 1

1

1

100

แมนตรงสมบูรณ

1 1

1

1

100

แมนตรงสมบูรณ
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ตารางที่ 4 แสดงคาความแมนตรงของแนวความคิดสรางของแบบสอบถามดานสวนประสม
การตลาด และดานพฤติกรรมการซื้อ (ตอ)
คําถาม
ระดับความแมนตรง
1 2 3 คาเฉลี่ย รอยละ
ความหมาย
1.4 ขนาดของผลิตภัณฑมใี หเลือก
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
หลากหลาย
1.5 มีขอกําหนดเกี่ยวกับการใช
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
ผลิตภัณฑ
1.6 ประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ 1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
1.7 สินคามีความปลอดภัยตอผูใช
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
และเด็ก
1.8 คุณภาพของบรรจุภัณฑ
สามารถปองกันการขีดขวน และสิ่ง
-1 1 1 0.33 33.3333 แมนตรงนอย
สกปรกได
2) ปจจัยดานราคา
2.1 การกําหนดราคาเหมาะสมกับ
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
คุณภาพ
2.2 ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคา
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
ชัดเจน
2.3 ราคาใกลเคียงกับรานคาอื่นๆ
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
3) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
3.1 สถานที่ตั้งรานคาอยูในทําเลที่มี
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
การเดินทางสะดวก
3.2 มีการจัดเรียงสินคาภายในราน
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
อยางเปนหมวดหมู
3.3 มีการจัดตกแตงภายในรานคา
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
ใหสวยงาม
3.4 มีสินคาวางขายตลอดเวลา
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
เพียงพอตอความตองการ

55
ตารางที่ 4 แสดงคาความแมนตรงของแนวความคิดสรางของแบบสอบถามดานสวนประสม
การตลาด และดานพฤติกรรมการซื้อ (ตอ)
คําถาม
ระดับความแมนตรง
1 2 3 คาเฉลี่ย รอยละ
ความหมาย
4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
4.1 มีพนักงานคอยใหคําแนะนํา
1 0 1 0.66 66.6666 แมนตรงมาก
เกี่ยวกับสินคา
4.2 มีการโฆษณาและประชา
สัมพันธผานสื่อตางๆ ของทองถิ่น
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
เชน วารสาร แผนพับ ปายโฆษณา
ริมถนน
4.3 มีการเผยแพรขอมูลผานทาง
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
เว็บไซด
4.4. มีการเขารวมงานแสดงสินคา
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
ตางๆ
4.5 มีของแถมเมื่อซื้อสินคา
1 0 1 0.66 66.6666 แมนตรงมาก
4.6 มีสวนลดเมื่อซื้อสินคา
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
4.7 มีการลดราคาสินคาเพื่อจูงใจให
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
ซื้อเปนครั้งคราว
4.8 มีการประกันคุณภาพสินคา
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
4.9 การมีผลงานอางอิงในอดีต เชน
0 1 1 0.66 66.6666 แมนตรงมาก
การมีชื่อเสียงของรานคา
5) ปจจัยดานพนักงาน
5.1 พนักงานมีบคุ ลิกภาพ
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
และแตงกายสุภาพ
5.2 พนักงานมีความรูใ นสินคา
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
และการบริการ
5.3 พนักงานอธิบายรายละเอียด
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
โดยใชภาษาเขาใจงาย
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ตารางที่ 4 แสดงคาความแมนตรงของแนวความคิดสรางของแบบสอบถามดานสวนประสม
การตลาด และดานพฤติกรรมการซื้อ (ตอ)
คําถาม
ระดับความแมนตรง
1 2 3 คาเฉลี่ย รอยละ
ความหมาย
5.4 พนักงานมีความเอาใจใสใน
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
การใหบริการ
6) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
6.1 ปายชื่อรานมองเห็นไดชัดเจน
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
6.2 มีการตกแตงหนารานที่สวยงาม
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
ดึงดูดความสนใจ
6.3 มีสถานที่จอดรถกวางขวาง
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
และเพียงพอ
6.4 มีหองน้ําที่สะอาด และสุขภัณฑ
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
อยูในสภาพพรอมใชงาน
6.5 มีตูน้ําดื่มใหบริการ
1 0 1 0.66 66.6666 แมนตรงมาก
6.6 รานคามีความสะอาด และเปน
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
ระเบียบเรียบรอย
7) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
7.1 การบริการที่รวดเร็วในการ
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
จัดหาสินคาที่ตองการ
7.2 การหาสินคาทดแทนเมื่อ
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
สินคาที่ตองการหมด
7.3 ความรวดเร็วในการแกปญ
 หา
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
ใหลูกคา
7.4 มีพนักงานคอยใหบริการ
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
อยางเพียงพอ
8) พฤติกรรมการซื้อ
8.1 สถานที่ซื้อ
-1 1 1 0.33 33.3333 แมนตรงนอย
8.2 ความถี่ในการซื้อ
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
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ตารางที่ 4 แสดงคาความแมนตรงของแนวความคิดสรางของแบบสอบถามดานสวนประสม
การตลาด และดานพฤติกรรมการซื้อ (ตอ)
คําถาม
ระดับความแมนตรง
1 2 3 คาเฉลี่ย รอยละ
ความหมาย
8.3 ปริมาณในการซื้อเปนจํานวน
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
เงินตอครั้ง
8.4 โอกาสในการซื้อ
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
8.5 ชนิดของผลิตภัณฑที่ซื้อ
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
8.6 ตราสินคาที่ซื้อ
1 1 1
1
100 แมนตรงสมบูรณ
4.5 นําแบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแลว มาวัดคุณภาพ
ดานความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ไปทดลองใช (Try -Out) กับประชากรที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมประชากรที่จะศึกษา คือ ผูบริโภคที่เปน ผูซื้อสินคาจากผูจัด จําหนายตุกตา กลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม โดยใช วิ ธี สัม ประสิท ธิ์ อั ล ฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นดังตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานสวนประสมการตลาด (7P’s)
คําถาม
คาความเชื่อมัน่
(1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ
0.7585
(2) ปจจัยดานราคา
0.7471
(3) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
0.7338
(4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
0.8893
(5) ปจจัยดานพนักงาน
0.8486
(6) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
0.7918
(7) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
0.8728
ผลเฉลี่ยคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานสวนประสมการตลาด (7P’s)
0.8060
จากการวิเคราะหหาคุณภาพดานความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานสวนประสมการตลาด
(7P’s) ไดคา ความเชื่อ มั่น ทั้งฉบับเทากับ 0.8060 ความเชื่อมั่นของปจจัยดานผลิต ภัณฑเทากับ
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0.7585 ความเชื่อมั่นของปจจัยดานราคาเทากับ 0.7471 ความเชื่อมั่นของปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนายเทากับ 0.7338 ความเชื่อมั่น ของปจ จัย ดานการสงเสริมการตลาดเทากับ 0.8893 ความ
เชื่อมั่นของปจ จัย ดานพนัก งานเทากับ 0.8486 ความเชื่อมั่น ของปจจัยดานลัก ษณะทางกายภาพ
เทากับ 0.7918 และความเชื่อมั่น ของปจจัยดานกระบวนการใหบริการเทากับ 0.8728 แสดงวา
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นนี้เปนแบบสอบถามที่มีคุณ ภาพทั้งความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความ
เชื่อมั่นในระดับที่ใชไดดีเนื่องจากมีคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.70 ขึ้นไป (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
2540 : 207 - 212)
4.6 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใช แ ล ว มาตรวจแก ไ ข ปรั บ ปรุ ง ให ส มบู ร ณ
แลวนําเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางของการวิจัย
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัย ทําการเก็บรวบรวมขอมูล เริ่มตั้งแต เดือนมกราคม – ธัน วาคม พ.ศ.2556 มี
ระยะเวลาในการดําเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงระยะเวลาดําเนินงาน
รายการ
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ศึกษาความเปนมาและความสําคัญ
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เก็บและรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล
สรุปผลการวิจัย
นําเสนอผลงานวิจัย
ทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

6. การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผูจัดจําหนายตุกตาผา ที่มีผลตอการซื้อ
ของผูบริโภค กรณีศึกษา : กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ในครั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2
ประเภทคือ
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6.1 ขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม ตัวอยาง จํานวน 400 คน
ดวยการแจกแบบสอบถาม ประกอบดวย คําถามดานประชากรศาสตร พฤติกรรมศาสตร และสวน
ประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการซื้อของผูบริโภค โดยเก็บขอมูลเฉพาะวันเสาร วันอาทิตย และ
วันหยุดนักขัตฤกษ เมื่อรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจนครบจํานวน ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามที่ได
จากการสอบถามกลุมตัวอยางมาวิเคราะหทางสถิติ
6.2 ขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ
วิจัยอิสระรายงานทางวิชาการ เว็บไซต และบทความตางๆ เพื่อทบทวนการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้
7. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณ
ของแบบสอบถามอีกครั้ง แลวดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
7.1 นําแบบสอบถาม ที่คัด เลือกทั้งหมดลงหมายเลขประจําฉบับ โดยเรียงลําดับจาก
001 – 400
7.2 จัดทําคูมือลงรหัส (Code Book)
7.3 นําขอมูลทั้งหมดมาลงรหัสเพื่อวิเคราะหขอมูล
7.4 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติกําหนดระดับความมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.05 โดยกําหนดการวิเคราะหขอมูลใชรูปแบบตารางโดยใชสถิติอยางงายเปรียบเทียบเปนคารอยละ
(Percentage of Frequency) คํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เปน รายดานและโดยรวม จากนั้น นําคาเฉลี่ย ที่ไดมาแปลความหมายโดยใชเกณฑ
สัมบูรณ (Absolute Criteria) โดยการหาคาเฉลี่ยของระดับคะแนนแบงเปน 5 ชวง (สุธรรม รัตน
โชติ, 2551: 23) ตามระดับคาเฉลี่ยที่มีตอปจจัยตางๆ ดังนี้
4.00 – 5.00
ระดับความสําคัญ
มากที่สุด
3.00 – 3.99
ระดับความสําคัญ
มาก
2.00 – 2.99
ระดับความสําคัญ
ปานกลาง
1.00 – 1.99
ระดับความสําคัญ
นอย
0.00 – 0.99
ระดับความสําคัญ
นอยที่สุด
7.5 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติแจกแจงความถี่และรอยละ
7.6 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดโดยใชสถิติคํานวณหา
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผู วิ จั ย ทํ า การบั น ทึ ก รหั ส คํ า ตอบในแบบสอบถาม เพื่ อ ประมวลผลข อ มู ล โดยใช
คอมพิวเตอร โดยกําหนดการใหคะแนนระดับความสําคัญในการใหบริการดังนี้
สําคัญมากที่สุด
ใหคาเปน
5
คะแนน
สําคัญมาก
ใหคาเปน
4
คะแนน
สําคัญปานกลาง
ใหคาเปน
3
คะแนน
สําคัญนอย
ใหคาเปน
2
คะแนน
สําคัญนอยที่สุด
ใหคาเปน
1
คะแนน
การแปลความหมายโดยใชเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) โดยการหาคาเฉลี่ยของ
ระดับคะแนนแบงเปน 5 ชวง (สุธรรม รัตนโชติ, 2551: 23) ตามระดับคาเฉลี่ยตอปจจัยตางๆ ดังนี้
4.00 – 5.00
ระดับความสําคัญ
มากที่สุด
3.00 – 3.99
ระดับความสําคัญ
มาก
2.00 – 2.99
ระดับความสําคัญ
ปานกลาง
1.00 – 1.99
ระดับความสําคัญ
นอย
0.00 – 0.99
ระดับความสําคัญ
นอยที่สุด
7.7 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคที่เปนผูซื้อ
โดยใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถี่และรอยละ
7.8 วิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคที่
เปนผูซื้อ โดยใชสถิติ t-Test และ One-way ANOVA
7.9 วิเคราะหปจ จัย สว นประสมทางการตลาดสงผลตอพฤติก รรมการซื้อสิน คาของ
ผูบริโภคที่เปนผูซื้อ โดยใชสถิติอนุมานคาสถิติที่ใช คือ Chi-square ในการทดสอบความแตกตาง
7.10 สรุปผลการศึกษา ปญหา ขอเสนอแนะ และจัดทํารูปเลมเพื่อรายงานผลการศึกษา
8. สมมติฐานการวิจัย
คําถามที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร
สมมติฐานที่ 1 เพศสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : เพศไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : เพศสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 2 เพศสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : เพศไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : เพศสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
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สมมติฐานที่ 3 เพศสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : เพศไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : เพศสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 4 อายุสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : อายุไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : อายุสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 5 อายุสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : อายุไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : อายุสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 6 อายุสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : อายุไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : อายุสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 7 อาชีพสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : อาชีพไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : อาชีพสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 8 อาชีพสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : อาชีพไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : อาชีพสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 9 อาชีพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : อาชีพไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : อาชีพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 10 รายไดสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : รายไดไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : รายไดสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 11 รายไดสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : รายไดไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : รายไดสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 12 รายไดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : รายไดไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : รายไดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
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สมมติฐานที่ 13 ระดับการศึกษาสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ระดับการศึกษาไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ระดับการศึกษาสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 14 ระดับการศึกษาสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ระดับการศึกษาไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ระดับการศึกษาสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 15 ระดับการศึกษาสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ระดับการศึกษาไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ระดับการศึกษาสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 16 สถานภาพสมรสสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : สถานภาพสมรสไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : สถานภาพสมรสสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 17 สถานภาพสมรสสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : สถานภาพสมรสไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : สถานภาพสมรสสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 18 สถานภาพสมรสสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : สถานภาพสมรสไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : สถานภาพสมรสสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
คําถามที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
สมมติฐานที่ 19 ผลิตภัณฑสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ผลิตภัณฑไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ผลิตภัณฑสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 20 ผลิตภัณฑสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ผลิตภัณฑไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ผลิตภัณฑสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 21 ผลิตภัณฑสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ผลิตภัณฑไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ผลิตภัณฑสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
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สมมติฐานที่ 22 ราคาสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ราคาไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ราคาสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 23 ราคาสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ราคาไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ราคาสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 24 ราคาสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ราคาไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ราคาสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 25 ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ชองทางการจัดจําหนายไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 26 ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ชองทางการจัดจําหนายไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐ านที่ 27 ชองทางการจัด จําหนายสงผลตอจํานวนเงิน ในการเลือกซื้อสิน คา
หรือไม
H0 : ชองทางการจัดจําหนายไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 28 การสงเสริมการตลาดสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : การสงเสริมการตลาดไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : การสงเสริมการตลาดสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 29 การสงเสริมการตลาดสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : การสงเสริมการตลาดไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : การสงเสริมการตลาดสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 30 การสงเสริมการตลาดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : การสงเสริมการตลาดไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : การสงเสริมการตลาดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 31 พนักงานสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : พนักงานไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
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H1 : พนักงานสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 32 พนักงานสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : พนักงานไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : พนักงานสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 33 พนักงานสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : พนักงานไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : พนักงานสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 34 ลักษณะทางกายภาพสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ลักษณะทางกายภาพไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ลักษณะทางกายภาพสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 35 ลักษณะทางกายภาพสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ลักษณะทางกายภาพไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ลักษณะทางกายภาพสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 36 ลักษณะทางกายภาพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ลักษณะทางกายภาพไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ลักษณะทางกายภาพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 37 กระบวนการใหบริการสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : กระบวนการใหบริการไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : กระบวนการใหบริการสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 38 กระบวนการใหบริการสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : กระบวนการใหบริการไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : กระบวนการใหบริการสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐ านที่ 39 กระบวนการให บริก ารส งผลตอจํา นวนเงิน ในการเลือ กซื้อสิน ค า
หรือไม
H0 : กระบวนการใหบริการไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : กระบวนการใหบริการสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล งานวิ จั ย เรื่ อ งสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
ผูจัดจําหนายตุกตาผา ที่มีผลตอการซื้อของผูบริโภค กรณีศึกษา : กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ผูวิจัย
ไดนําเสนอผลการวิเคราะหออกเปนขั้นตอนตางๆ ตามลําดับดังนี้
1. การวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรข องผูบริโภคที่ซื้อสินคา
2. การวิเคราะหขอมูลระดับความสําคัญที่เกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
ของผูบริโภคที่ซื้อสินคา
3. การวิเคราะหพฤติกรรมซื้อของผูบริโภคจากผูจัดจําหนายตุกตาผากลุมหัตถกรรมตุกตา
ราชบุรี
4. การทดสอบสมมุติฐาน
1. การวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรข องผูบ ริโภคที่ซื้อสินคา
การวิเ คราะหปจ จัย ดา นประชากรศาสตรข องผูบ ริโ ภค ประกอบดว ย เพศ อายุ
อาชีพ รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ดวยการแจกแจงความถี่
และคิดเปนรอยละ แสดงผลดังตารางที่ 7 - 12
ตารางที่ 7 รอยละของเพศจําแนกตามสถานภาพสมรสของกลุมตัวอยาง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

โสด
13.3
39.3
52.5

สมรส
16.0
26.3
42.3

สถานภาพสมรส
หยาราง
แยกกันอยู
0.8
0.8
2.3
3.0
0.8

หมาย
0.5
1.0
1.5

รวม
(รอยละ)
31.3
68.8
100.0

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 68.8 แบงเปนสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.3 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิด
เปนรอยละ 26.3 ขณะที่เพศชายมีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิด เปน รอยละ 16.0 รองลงมาคือ
65

66
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 13.3 และสถานภาพการแยกกันอยูมีสัดสวนโดยรวมนอยที่สุด คิด
เปนรอยละ 0.8 ดังปรากฏในตารางที่ 7
ตารางที่ 8 รอยละของเพศจําแนกตามอายุของกลุมตัวอยาง
เพศ

อายุ

รวม
(รอยละ)

ต่ํากวา 15 ป

15 - 29 ป

30 - 44 ป

45 - 59 ป

60 ป ขึ้นไป

ชาย

1.3

12.3

12.5

4.3

1.0

31.3

หญิง

3.4

29.5

28.4

7.3

-

68.8

รวม

4.8

41.8

41.0

11.5

1.0

100.0

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญมีชวงอายุ 15-29ป
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.8 แบงเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 29.5 เพศชายมีชวงอายุ 60 ปขึ้นไป
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.0 ดังปรากฏในตารางที่ 8
ตารางที่ 9 รอยละของเพศจําแนกตามอาชีพของกลุมตัวอยาง
เพศ
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
บริษัท
เอกชน

อาชีพอิสระ/
ธุรกิจสวนตัว

พอบาน/
แมบาน

อื่น ๆ

รวม
(รอยละ)

อาชีพ
นักเรียน/
นักศึกษา

ชาย

5.5

8.0

9.3

6.8

1.5

0.3

31.3

หญิง

15.3

15.5

16.5

17.8

1.5

2.3

68.8

รวม

20.8

23.5

25.8

24.5

3.0

2.5

100

ผลการศึ ก ษาแสดงใหเห็ น วา กลุมตัว อย างผูบริ โ ภคที่ซื้อ สว นใหญประกอบอาชี พ
พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.8 โดยเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 16.5 รองลงมา
ประกอบอาชีพ อิสระ / ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 24.5 และ อื่นๆ (ไมระบุอาชีพ) นอยที่สุด คิด
เปนรอยละ 2.5 ดังปรากฏในตารางที่ 9
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ตารางที่ 10 รอยละของอายุจําแนกตามอาชีพของกลุมตัวอยาง
อายุ
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
บริษัท
เอกชน

อาชีพอิสระ/
ธุรกิจสวนตัว

พอบาน/
แมบาน

อื่น ๆ

รวม
(รอยละ)

อาชีพ
นักเรียน/
นักศึกษา

ต่ํากวา 15
ป

3.8

-

1.0

-

-

-

4.8

15 - 29 ป

17.0

6.3

12.3

5.5

0.3

0.5

41.8

30 - 44 ป

-

11.3

9.8

17.3

1.8

1.0

41.0

45 - 59 ป

-

5.5

2.8

1.8

0.5

1.0

11.5

60 ปขึ้น
ไป

-

0.5

-

-

0.5

-

1.0

รวม

20.8

23.5

25.8

24.5

3.0

2.5

100

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญมีอายุระหวาง 15 - 29
ป คิดเปนรอยละ 41.8 โดยมีอาชีพเปนนักเรียน / นักศึกษา คิดเปนรอยละ 17.0 รองลงมามีอายุระหวาง
30 - 44ป คิดเปนรอยละ41.0 โดยประกอบอาชีพอิสระ / ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 17.3 และกลุม
ตัวอยางมีอายุ 60 ป ขี้นไป นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.0 ดังปรากฏในตารางที่ 10
ตารางที่ 11 รอยละของรายไดครอบครัวจําแนกตามอาชีพของกลุมตัวอยาง
รายไดครอบครัว
เฉลี่ยตอเดือน
(บาท)

อาชีพ
พนักงาน
อาชีพ
บริษัท
อิสระ/
เอกชน
ธุรกิจ
สวนตัว

พอบาน/
แมบาน

รวม
อื่น ๆ (รอยละ)

นักเรียน/
นักศึกษา

ราชการ/รัฐ
วิสา หกิจ

ไมเกิน 9000

7.6

0.3

1.3

3.5

0.8

-

13.5

9,000-15,000

5.3

1.3

5.0

2.3

0.3

0.4

14.6

15,001-20,000

1.3

5.8

7.0

5.5

1.0

1.4

22.0

20,001-25,000

0.5

2.8

3.3

1.5

-

0.3

8.4
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ตารางที่ 11 รอยละของรายไดครอบครัวจําแนกตามอาชีพของกลุมตัวอยาง (ตอ)
รายไดครอบครัว
เฉลี่ยตอเดือน
(บาท)

อาชีพ
พนักงาน
อาชีพ
บริษัท
อิสระ/
เอกชน
ธุรกิจ
สวนตัว

นักเรียน/
นักศึกษา

ราชการ/รัฐ
วิสา หกิจ

25,001-30,000

1.2

3.3

2.3

2.3

1.0

0.3

10.4

มากกวา 30,001

4.3

10.3

7.0

9.5

-

-

31.1

20.2

23.8

25.9

24.6

3.1

2.4

100.0

รวม

พอบาน/
แมบาน

รวม
อื่น ๆ (รอยละ)

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญมีรายไดครอบครัว
เฉลี่ย ตอ เดือ น มากกว า 30,001 บาท คิ ด เปน รอ ยละ 31.1 แบง เป น ประกอบอาชี พราชการ /
รัฐวิสาหกิจรวมคิดเปนรอยละ 23.8 รองลงมาผูบริโภคที่ซื้อมีรายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 15,001
-20,000 บาท แบงเปนประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีสัดสวนรวมมากที่สุดคิดเปนรอยละ
24.6 และมีรายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 8.4 และ
ประกอบอาชีพ อื่นๆ (ไมระบุอาชีพ) นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 2.4 ดังปรากฏในตารางที่ 11
ตารางที่ 12 รอยละของรายไดครอบครัวจําแนกตามระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง
ระดับการศึกษา
รายไดครอบครัว
เฉลี่ยตอเดือน
(บาท)

สูงกวา
ปริญญา
ตรี

รวม

3.5

-

13.3

3.0

5.8

0.7

14.6

1.0

1.0

15.9

1.8

22.3

0.4

0.3

0.3

6.0

1.3

8.3

-

-

0.3

1.3

7.3

1.5

10.4

2.0

0.4

2.3

1.0

14.1

11.3

31.1

3.6

8.9

10.7

7.6

52.6

16.6

100.0

ประถม

มัธยมศึกษา
ตอนตน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช.

ไมเกิน 9000

1.0

3.8

4.0

1.0

9,000-15,000

0.3

2.0

2.8

15,001-20,000

0.3

2.3

20,001-25,000

-

25,001-30,000
มากกวา 30,001
รวม

อนุปริญญา/ ปริญญา
ปวส.
ตรี
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ผลการศึกษาแสดงใหเห็น วา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.6 โดยมีผูมีรายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 20,000
มากที่สุดคิด เปนรอยละ 15.9 รองลงมามีระดับการศึกษาสุงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16.6
โดยมีผูมีรายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 30,001 บาท มากที่สุดคิดเปนรอยละ 11.3 และมี
ระดับการศึกษาประถมศึกษานอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.6 ดังปรากฏในตารางที่ 12
2. การวิเคราะหความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของผูจัดจําหนายตุกตาผากลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มี ผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคา ผูจัดจําหนายตุกตาผา ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ประกอบดวยปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ปจจัยดานพนักงาน ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการบริการ ดวยคาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงผลดังตารางที่ 13 – 19
ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
คุณภาพของผลิตภัณฑ ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑมีรูปแบบหลากหลายและสีสันสวยงาม
ตราสินคาของผูประกอบการโดดเดนจดจําไดงายและ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ
ขนาดของผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลาย
มีขอกําหนดเกี่ยวกับการใชและดูแลผลิตภัณฑ
สินคามีความปลอดภัยตอผูใช และเด็ก
คุณภาพของบรรจุภัณฑ สามารถปองกันการขีดขวน
และสิ่งสกปรกได
รวม

X
4.18
4.48

พฤติกรรมการซื้อ
S.D
ระดับความคิดเห็น
0.60
เห็นดวยมากที่สุด
0.62
เห็นดวยมากที่สุด

4.03
4.55
3.82
4.18

0.87
0.66
0.83
0.71

เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมากที่สุด

3.81
4.15

0.88
0.80

เห็นดวยมาก
เห็นดวยมากที่สุด

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสิน ใจซื้อของกลุม
ตัวอยาง มีความสําคัญในภาพรวมที่ร ะดับมากที่สุด ( X = 4.15) เมื่อพิจ ารณาเปน รายขอ ผูวิจัย
พบวา ขนาดของผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลาย มีคา เฉลี่ย มากที่สุด ( X = 4.55) และคุณภาพ
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ของบรรจุภัณฑ สามารถปองกันการขีดขวนและสิ่งสกปรกได มีคา เฉลี่ย นอ ยที่สุด ( X = 3.81)
ดังปรากฏในตารางที่ 13
ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานราคา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยดานราคา
การกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาชัดเจน
ราคาสินคาที่ซื้อใกลเคียงกับรานคาอื่นๆ
รวม

X
4.03
3.90
3.95
3.96

พฤติกรรมการซื้อ
S.D
ระดับความคิดเห็น
0.75
เห็นดวยมากที่สุด
0.96
เห็นดวยมาก
0.80
เห็นดวยมาก
0.84
เห็นดวยมาก

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของกลุมตัวอยาง
มีความสําคัญในภาพรวมที่ร ะดับมาก ( X = 3.96) เมื่อพิจ ารณาเปน รายขอ ผูวิจัยพบวาการ
กําหนดราคาเหมาะสมกับคุณ ภาพ มีคา เฉลี่ย มากที่สุด ( X = 4.03) และผลิตภัณฑมีปายแสดง
ราคาชัดเจน มีคาเฉลี่ย นอยที่สุด ( X = 3.90) ดังปรากฏในตารางที่ 14
ตารางที่ 15 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
สถานที่ตั้งรานคาอยูในทําเลที่มีการเดินทางสะดวก
มีการจัดเรียงสินคาภายในรานอยางเปนหมวดหมู
มีการจัดตกแตงภายในรานคาใหสวยงาม
มีสินคาวางขายตลอดเวลาเพียงพอตอความตองการ
รวม

X
4.27
4.30
4.20
4.33
4.27

พฤติกรรมการซื้อ
S.D
ระดับความคิดเห็น
0.79
เห็นดวยมากที่สุด
0.78
เห็นดวยมากที่สุด
0.80
เห็นดวยมากที่สุด
0.77
เห็นดวยมากที่สุด
0.79
เห็นดวยมากที่สุด

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อของกลุมตัวอยาง มีความสําคัญในภาพรวมที่ระดับมากที่สุด ( X = 4.27) เมื่อพิจารณาเปน ราย
ขอ ผูวิจัยพบวาการมีสินคาวางขายตลอดเวลาเพียงพอตอความตองการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X =
4.33) และมีการจัดตกแตงภายในรานคาใหสวยงาม มีคา เฉลี่ย นอ ยที่สุด ( X = 4.20) ดัง ปรากฏ
ในตารางที่ 15
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
มีพนักงานขายคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคา
มีการโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ของทองถิ่น
เชน วารสาร แผนพับ ปายโฆษณาริมถนน
มีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซด
มีการเขารวมงานแสดงสินคาตางๆ
มีของแถม เมื่อซื้อสินคาไดตามจํานวนที่กําหนด
มีสวนลด เมื่อซื้อสินคาไดตามจํานวนที่กําหนด
มีการลดราคาสินคาเพื่อจูงใจใหซื้อเปนครั้งคราว
มีการประกันคุณภาพสินคา
มีผลงานอางอิงในอดีต เชน การมีชื่อเสียงของรานคา
รวม

X
4.20

พฤติกรรมการซื้อ
S.D
ระดับความคิดเห็น
0.79
เห็นดวยมากที่สุด

3.67
3.55
3.54
3.30
3.59
3.58
3.61
3.79
3.65

0.94
0.96
0.81
1.00
1.00
0.99
0.98
0.88
0.96

เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ของกลุมตัวอยาง มีความสําคัญในภาพรวมที่ร ะดับมาก ( X = 3.65) เมื่อพิจ ารณาเปน รายขอ
ผูวิจัยพบวาการมีพนักงานขายคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคา มีคา เฉลี่ย มากที่สุด ( X = 4.20)
รองลงมาคือการมีชื่อเสีย งของรา นคา คิด เปน รอยละ 3.79 และ มีของแถม เมื่อซื้อสินคาไดตาม
จํานวนที่กําหนด มีคาเฉลี่ย นอยที่สุด ( X = 3.30) ดังปรากฏในตารางที่ 16
ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานพนักงาน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยดานพนักงาน
พนักงานมีบุคลิกภาพ และแตงกายสุภาพ
พนักงานมีความรูในสินคาและการบริการ
พนักงานอธิบายรายละเอียด โดยใชภาษาเขาใจงาย

X
4.10
4.13
4.12

พฤติกรรมการซื้อ
S.D
ระดับความคิดเห็น
0.84
เห็นดวยมากที่สุด
0.83
เห็นดวยมากที่สุด
0.83
เห็นดวยมากที่สุด

พนักงานมีความเอาใจใสในการใหบริการ
รวม

4.22
4.14

0.84
0.83

เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมากที่สุด

ผลการศึก ษาแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานพนัก งานที่มีผลตอการตัด สิน ใจซื้อของกลุม
ตัวอยาง มีความสําคัญในภาพรวมที่ร ะดับมากที่สุด ( X = 4.14) เมื่อพิจ ารณาเปน รายขอ ผูวิจัย
พบวาพนักงานมีความเอาใจใสในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.22) และพนักงานมี
บุคลิกภาพ และแตงกายสุภาพ มีคาเฉลี่ย นอยที่สุด ( X = 4.10) ดังปรากฏในตารางที่ 17
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ตารางที่ 18 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
ปายชื่อรานมองเห็นไดชัดเจน
มีการตกแตงหนารานที่สวยงามดึงดูดความสนใจ
มีสถานที่จอดรถกวางขวาง และเพียงพอ
มีหองน้ําที่สะอาด และสุขภัณฑอยูในสภาพพรอมใชงาน
มีบริการน้ําดื่มฟรีใหบริการ
รานคามีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย
รวม

X

X
4.45
4.29
4.41
4.10
3.70
4.11
4.18

พฤติกรรมการซื้อ
S.D
ระดับความคิดเห็น
0.72
เห็นดวยมากที่สุด
0.81
เห็นดวยมากที่สุด
0.79
เห็นดวยมากที่สุด
0.84
เห็นดวยมากที่สุด
1.10
เห็นดวยมาก
0.83
เห็นดวยมากที่สุด
0.89
เห็นดวยมากที่สุด

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ของกลุมตัวอยาง มีความสําคัญในภาพรวมที่ระดับมากที่สุด ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาเปน รายขอ
ผูวิจัยพบวาปายชื่อรานมองเห็นไดชัดเจนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.45) และการมีบริการน้ําดื่ม
ฟรีใหบริการ มีคาเฉลี่ย นอยที่สุด ( X = 3.70) ดังปรากฏในตารางที่ 18
ตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
การบริการที่รวดเร็วในการจัดหาสินคาที่ตองการ
การหาสินคาทดแทนเมื่อสินคาที่ตองการหมด
มีความรวดเร็วในการแกปญหาใหลูกคา
มีพนักงานคอยใหบริการอยางเพียงพอ
รวม

X
4.29
4.10
4.10
4.22
4.18

พฤติกรรมการซื้อ
S.D
ระดับความคิดเห็น
0.71
เห็นดวยมากที่สุด
0.78
เห็นดวยมากที่สุด
0.76
เห็นดวยมากที่สุด
0.79
เห็นดวยมากที่สุด
0.76
เห็นดวยมากที่สุด

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซือ้
ของกลุมตัวอยาง มีความสําคัญในภาพรวมที่ระดับมากที่สุด ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาเปน รายขอ
ผูวิจัยพบวาการบริการที่รวดเร็วในการจัดหาสินคาที่ตองการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.29) การหา
สินคาทดแทนเมื่อสินคาที่ตองการหมด และมีความรวดเร็วในการแกปญหาใหลูกคา มีคา เฉลี่ย
เทากัน โดยมีคาเฉลี่ย นอยที่สุด ( X = 4.10) ดังปรากฏในตารางที่ 19
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3. การวิเคราะหพฤติกรรมซื้อของผูบริโภคจากผูจัดจําหนายตุกตาผากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
การวิเ คราะหพฤติกรรมซื้อของผูบริโภค ประกอบดว ย สถานที่หรือชองทางที่ซื้อ
ตุกตามากที่สุด ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนที่ผานมา จํานวนเงินในการซื้อตอครั้ง โอกาสใน
การซื้อ ชนิดของผลิตภัณฑที่ซื้อ และตราสินคาที่ซื้อ ดวยการแจกแจงความถี่ และคิดเปนรอยละ
แสดงผลดังตารางที่ 20 - 27
ตารางที่ 20 รอยละของสถานที่หรือชองทางที่ซื้อตุกตามากที่สุดจําแนกตามความถี่ในการซื้อใน
ระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมาของกลุมตัวอยาง
สถานที่หรือชองทางที่ซื้อ
ตุกตามากที่สุด

ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนที่ผานมา

รวม

1-2 ครั้ง

3-4 ครั้ง

5-6 ครั้ง

7-8 ครั้ง

อื่นๆ

หางสรรพสินคา

23.0

4.3

1.8

2.3

2.0

33.4

ดิสเคานสโตร

3.0

1.0

-

-

1.0

5.0

รานของเลน กิ๊ฟชอป

10.9

4.6

0.3

2.5

1.0

19.3

รานคาอินเตอรเน็ต
รานสมาชิกกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี
อื่นๆ

0.5

0.3

-

-

1.3

2.1

23.3

9.1

4.6

1.8

1.0

39.8

0.2

0.2

-

-

-

0.4

60.9

19.5

6.7

6.6

6.3

100.0

รวม

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญเลือกซื้อสิน คาและ
บริการจากรานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.8 โดยมีความถี่ใน
การซื้ อ ในระยะ 3 เดื อ นที่ ผ า นมา มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 23.3 รองลงมาเลือ กซื ้อ จาก
หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 33.4 โดยมีความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนที่ผานมา คิดเปนรอย
ละ 23.0 และซื้อจากชองทางอื่นๆ ไดแก ซื้อตอจากเพื่อน ซื้อตอจากรา นคามือสอง นอยที่สุด คิด
เปนรอยละ 0.4 ดังปรากฏในตารางที่ 20
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ตารางที่ 21 รอยละของสถานที่หรือชองทางที่ซื้อตุกตามากที่สุดจําแนกตามโอกาสในการซื้อของกลุม
ตัวอยาง
โอกาสในการซื้อ
สถานที่หรือชองทางที่ซื้อ
ตุกตามากที่สุด
หางสรรพสินคา

1.2

ซื้อเพื่อ
นําไปใช
เอง
8.4

ดิสเคานสโตร

0.2

2.1

1.0

1.3

-

4.6

รานของเลน กิ๊ฟชอป

2.6

4.1

4.8

7.8

0.3

19.6

รานคาอินเตอรเน็ต
รานสมาชิกกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี
อื่นๆ

-

0.8

0.8

1.3

0.8

3.8

6.8

8.9

6.9

16.7

0.8

40.1

-

0.1

-

0.2

-

0.3

รวม

10.7

24.5

19.5

42.4

2.8

100.0

ซื้อไป
จําหนาย

ซื้อใน
เทศกาล
สําคัญตางๆ
5.9

ซื้อเพื่อนําไป
เปนของฝาก/
ของขวัญ
15.2

ซื้อเมื่อมี
โปรโมชั่น
พิเศษ
0.8

31.5

รวม

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญเลือกซื้อสิน คาและ
บริการจากรานสมาชิก กลุมหัต ถกรรมตุก ตาราชบุรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.1 เพื่อนําไปเปน
ของฝาก / ของขวัญ มากที่สุดคิดเปนรอยละ 16.7 รองลงมาเลือกซื้อจากหางสรรพสิน คา คิดเปน
รอยละ 31.5 เพื่อนําไปเปนของฝาก / ของขวัญ คิดเปนรอยละ 15.2 และซื้อจากชองทางอื่น ๆ นอย
ที่สุด คิดเปนรอยละ 0.3 ดังปรากฏในตารางที่ 21
ตารางที่ 22 รอยละของสถานที่หรือชองทางที่ซื้อตุกตามากที่สุดจําแนกตามตราสินคาที่ซื้อของกลุม
ตัวอยาง
ตราสินคาที่ซื้อ
สถานที่หรือชองทางที่ซื้อ
ตุกตามากที่สุด
หางสรรพสินคา

13.3

4.7

สินคาที่ผลิต
โดยรานคาที่
ทานซื้อ
4.5

ดิสเคานสโตร

0.6

0.4

1.0

1.2

3.2

รานของเลน กิ๊ฟชอป

7.6

2.6

5.4

3.2

18.8

สินคาลิขสิทธิ์ สินคาลิขสิทธิ์
จากตางประเทศ ในประเทศ

สินคาไม
ระบุตรา
สินคา
5.0

27.4

รวม
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ตารางที่ 22 รอยละของสถานที่หรือชองทางที่ซื้อตุกตามากที่สุดจําแนกตามตราสินคาที่ซื้อของกลุม
ตัวอยาง (ตอ)
ตราสินคาที่ซื้อ
สถานที่หรือชองทางที่ซื้อ
ตุกตามากที่สุด
รานคาอินเตอรเน็ต
รานสมาชิกกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี
อื่นๆ

1.0

0.7

สินคาที่ผลิต
โดยรานคาที่
ทานซื้อ
0.7

15.6

8.5

19.3

4.4

47.7

-

0.1

-

0.1

0.3

สินคาลิขสิทธิ์ สินคาลิขสิทธิ์
จากตางประเทศ ในประเทศ

สินคาไม
ระบุตรา
สินคา
-

รวม

2.5

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญเลือกซื้อสิน คาและ
บริก ารจากรานสมาชิก กลุมหัต ถกรรมตุก ตาราชบุรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.7 โดยเลือกซื้อ
ตราสิ น ค า ที่ ผ ลิ ต จากร า นค า ที่ ซื้ อ มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 19.3 รองลงมาเลือ กซื ้อ จาก
หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 27.4 โดยเลือกซื้อตราสินคาลิขสิทธิ์จากตางประเทศ มากที่สุด คิด
เปนรอยละ 13.3 และซื้อจากชองทางอื่นๆ นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.3
ในภาพรวมของตราสิ น ค า ที่ ซื้ อ ของกลุ ม ตั ว อย า งเลื อ กซื้ อ ตราสิ น ค า ลิ ข สิ ทธิ์ จ าก
ตางประเทศ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.1 รองลงมาคือตราสินคาที่ผลิตจากรานคาที่ซื้อ คิดเปนรอย
ละ 30.9 และกลุมตัวอยางเลือกซื้อสินคาไมระบุตราสินคา นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 13.9 ดังปรากฏ
ในตารางที่ 22
ตารางที่ 23 รอยละของจํานวนเงินในการซื้อตอครั้งจําแนกตามความถี่ในการซื้อในระยะเวลา 3 เดือนที่
ผานมาของกลุมตัวอยาง
จํานวนเงินในการซื้อตอครั้ง

ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนที่ผานมา

รวม

1-2 ครั้ง

3-4 ครั้ง

5-6 ครั้ง

7-8 ครั้ง

อื่นๆ

ไมเกิน 100 บาท

2.5

-

-

-

-

2.5

101 - 200 บาท

3.6

1.0

-

-

-

4.6

201 - 400 บาท

25.4

3.6

0.5

1.0

1.0

31.6

401 - 700 บาท

13.5

4.6

1.3

2.8

3.3

25.4

701 - 1,000 บาท

13.7

5.6

3.3

1.3

0.3

24.2
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ตารางที่ 23 รอยละของจํานวนเงินในการซื้อตอครั้งจําแนกตามความถี่ในการซื้อในระยะเวลา 3 เดือนที่
ผานมาของกลุมตัวอยาง (ตอ)
จํานวนเงินในการซื้อตอครั้ง
อื่นๆ
รวม

ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนที่ผานมา

รวม

1-2 ครั้ง

3-4 ครั้ง

5-6 ครั้ง

7-8 ครั้ง

อื่นๆ

2.5

4.6

1.5

1.5

1.5

0.4

61.3

19.3

6.6

6.6

6.1

100.0

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญใ ชเงิน ในการซื้อตอ
ครั้ง 201 – 400 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.6 โดยมีความถี่ในการซื้อ 1-2 ครั้ง ในระยะ 3
เดือนที่ผานมา มากที่สุดคิดเปนรอยละ 25.4 รองลงมาใชเงินในการซื้อตอครั้ง 401 – 700 บาทคิด
เปนรอยละ 25.4 โดยมีความถี่ในการซื้อ 1-2 ครั้ง ในระยะ 3 เดือนที่ผานมา มากที่สุดคิด คิดเปนรอย
ละ 13.5 และเลือกอื่น ๆ นอยที่สุด (ใชเงิน ในการซื้อตอครั้ง ระหวาง 1,001 – 15,000 บาท) คิด
เปนรอยละ 0.4 ดังปรากฏในตารางที่ 23
ตารางที่ 24 รอยละของจํานวนเงินในการซื้อตอครั้งจําแนกตามโอกาสในการซื้อของกลุมตัวอยาง
โอกาสในการซื้อ
ซื้อไป
จําหนาย

ซื้อเพื่อ
นําไปใช
เอง

ซื้อใน
เทศกาล
สําคัญตางๆ

ซื้อเพื่อนําไป
เปนของฝาก/
ของขวัญ

ซื้อเมื่อมี
โปรโมชั่น
พิเศษ

รวม

ไมเกิน 100 บาท

0.0

0.0

1.0

0.8

0.0

1.8

101-200 บาท

0.3

1.8

0.8

2.0

0.2

5.1

201-400 บาท

1.2

7.3

5.0

13.6

0.0

27.0

401-700 บาท

1.2

8.8

5.1

12.6

1.7

29.4

701-1,000 บาท

2.7

7.0

6.6

10.9

0.5

27.7

อื่นๆ

5.5

0.0

1.0

2.3

0.2

9.0

10.8

24.9

19.6

42.3

2.5

100.0

จํานวนเงินในการซื้อตอครั้ง

รวม

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญใ ชเงิน ในการซื้อตอ
ครั้ง 401 – 700 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.4 เพื่อนําไปเปนของฝาก / ของขวัญมากที่สุดคิด
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เปนรอยละ 12.6 รองลงมาใชเงิน ในการซื้อตอครั้ง 701 – 1,000 บาทคิดเปน รอยละ 27.7 เพื่อ
นําไปเปนของฝาก / ของขวัญมากที่สุดคิดเปนรอยละ 10.9 และใชเงิน ในการซื้อตอครั้ง ไมเกิน
100 บาท นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.8 ดังปรากฏในตารางที่ 24
ตารางที่ 25 รอยละของโอกาสที่ซื้อ จําแนกตามตราสินคาที่ซื้อของกลุมตัวอยาง
ตราสินคาที่ซื้อ
โอกาสในการซื้อ

สินคาลิขสิทธิ์ สินคาลิขสิทธิ์
จากตางประเทศ ในประเทศ

สินคาที่ผลิต
โดยรานคาที่
ทานซื้อ

สินคาไม
ระบุตรา
สินคา

รวม

ซื้อไปจําหนาย

4.3

2.6

3.9

1.8

12.6

ซื้อเพื่อนําไปใชเอง

8.4

3.6

7.8

2.7

22.4

ซื้อในเทศกาลสําคัญตางๆ
ซื้อเพื่อนําไปเปนของฝาก/
ของขวัญ

7.7

4.5

6.2

2.1

20.2

16.4

6.9

12.6

5.6

41.1

1.2

0.8

1.4

0.2

3.7

38.0

18.0

31.9

12.1

100.0

ซื้อเมื่อมีโปรโมชั่นพิเศษ
รวม

ผลการศึก ษาแสดงใหเห็น ว า กลุมตัว อยางผูบริโ ภคที่ ซื้อ สว นใหญเ ลือ กซื้อ สิน คา
ลิขสิทธิ์จากตางประเทศมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.0 เพื่อนําไปเปนของฝาก / ของขวัญ มากที่สุด
คิดเปนรอยละ 16.4 รองลงมา เลือกซื้อตราสินคาที่ผลิตจากรานคาที่ซื้อ คิดเปนรอยละ 31.9 และ
เลือกซื้อสินคาไมระบุตรา นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 12.1 ดังปรากฏในตารางที่ 25
ตารางที่ 26 รอยละของชนิดของผลิตภัณฑที่ซื้อ จําแนกตามตราสินคาที่ซื้อของกลุมตัวอยาง
ตราสินคาที่ซื้อ

ตุกตาผาขนสัตว

12.8

5.8

สินคาที่ผลิต
โดยรานคาที่
ทานซื้อ
10.6

ตุกตาผาขนแฟนซี

7.8

4.3

6.9

2.9

21.9

ตุกตาผาไมมีขน

5.9

3.4

4.9

1.4

15.6

ชนิดของผลิตภัณฑที่ซื้อ

สินคาลิขสิทธิ์ สินคาลิขสิทธิ์
จากตางประเทศ ในประเทศ

สินคาไม
ระบุตรา
สินคา
4.6

33.9

รวม
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ตารางที่ 26 รอยละของชนิดของผลิตภัณฑที่ซื้อ จําแนกตามตราสินคาที่ซื้อของกลุมตัวอยาง (ตอ)
ตราสินคาที่ซื้อ

เครื่องนอน

5.5

2.3

สินคาที่ผลิต
โดยรานคาที่
ทานซื้อ
4.3

สินคาเบ็ดเตล็ด

5.5

3.26

3.9

2.0

14.5

37.5

18.9

30.6

13.0

100.0

ชนิดของผลิตภัณฑที่ซื้อ

สินคาลิขสิทธิ์ สินคาลิขสิทธิ์
จากตางประเทศ ในประเทศ

รวม

สินคาไม
ระบุตรา
สินคา
2.0

14.1

รวม

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญเลือกซื้อตุก ตาผาขน
สัตวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.9 โดยซื้อตราสินคาลิขสิทธิ์จากตางประเทศ มากที่สุดคิดเปนรอย
ละ 12.8 รองลงมาเลือกซื้อตุกตาผาขนแฟนซี คิดเปน รอยละ 21.9 และเลือกซื้อสิน คาประเภทที่
นอนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 14.1 ดังปรากฏในตารางที่ 26
ตารางที่ 27 รอยละของชนิดของผลิตภัณฑที่ซื้อ จําแนกตามโอกาสที่ซื้อของกลุมตัวอยาง
โอกาสในการซื้อ
ซื้อไป
จําหนาย

ซื้อเพื่อ
นําไปใช
เอง

ซื้อใน
เทศกาล
สําคัญตางๆ

ซื้อเพื่อนําไป
เปนของฝาก/
ของขวัญ

ซื้อเมื่อมี
โปรโมชั่น
พิเศษ

รวม

ตุกตาผาขนสัตว

4.1

9.3

6.7

13.9

1.0

35.3

ตุกตาผาขนแฟนซี

3.4

4.9

4.4

8.4

0.8

21.9

ตุกตาผาไมมีขน

2.8

2.7

2.7

5.9

1.00

14.8

เครื่องนอน

1.0

3.5

2.9

5.9

0.9

14.3

สินคาเบ็ดเตล็ด

1.7

2.6

3.0

5.7

0.8

13.8

12.6

23.4

19.7

39.8

4.4

100.0

ชนิดของผลิตภัณฑที่ซื้อ

รวม

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญเลือกซื้อตุก ตาผาขน
สัตวมากที่สุด เพื่อนําไปเปนของฝาก / ของขวัญมากที่สุดคิดเปนรอยละ 13.9 รองลงมาเลือกซื้อ
ตุกตาผาขนสัตว เพื่อนําไปใชเอง คิดเปนรอยละ 9.6 ดังปรากฏในตารางที่ 27
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4. การทดสอบสมมติฐาน
4.1 คําถามที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร
การวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการ
ของผูบริโภคที่เปนผูซื้อ โดยใชสถิติ t-Test และ One-way ANOVA หากสมมุติฐานใดที่ปจ จัย ดา น
ประชากรศาสตรข องผูบ ริโ ภคที่ซื้อ สิน คา สง ผลกับ พฤติก รรมการซื้อ จะแสดงตารางการ
วิเคราะหความสัมพันธ ดวยการแจกแจงความถี่ และคิดเปนรอย แสดงผลดังตารางที่ 28 – 58
สมมติฐานที่ 1 เพศสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : เพศไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : เพศสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 28 สมมติฐานที่ 1 เพศของกลุมตัวอยางที่สงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
สถานที่หรือชองทางที่
ซื้อตุกตามากที่สุด
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

Levene's Test for
Equality of
Variances

t-Test for Equality of Means
Mean
Std. Error
Difference Difference

F

Sig.

t

df

P-Value

2.159

0.143

0.998

393

0.319

0.19

0.189

1.021

256.015

0.308

0.19

0.184

ตารางที่ 28 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.319 ซึ่งมากกวา 0.05 ที่กําหนด
ไว ดังนัน้ ผูวิจัยจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่งหมายถึง เพศไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อ
สินคา
สมมติฐานที่ 2 เพศสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : เพศไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : เพศสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
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ตารางที่ 29 สมมติฐานที่ 2 เพศของกลุมตัวอยางที่สงผลตอความถีใ่ นการเลือกซื้อสินคา
ความถี่ในการซื้อใน
ระยะ 3 เดือนทีผ่ านมา

Levene's Test for
Equality of
Variances
F

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

0.057

Sig.

t-Test for Equality of Means
t

0.811 -1.447
-1.435

Mean Std. Error
Difference Difference

df

P-Value

393

0.149

-0.19

0.131

236.687

0.153

-0.19

0.132

ตารางที่ 29 แสดงใหเห็นวา คา p – Value เทากับ 0.149 ซึ่งมากกวา 0.05 ที่กําหนดไว
ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่งหมายถึง เพศไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 3 เพศสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : เพศไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : เพศสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 30 สมมติฐานที่ 3 เพศของกลุมตัวอยางที่สงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
จํานวนเงินในการซือ้
ตอครั้ง
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

Levene's Test for
Equality of
Variances

t-Test for Equality of Means
Mean Std. Error
Difference Difference

F

Sig.

t

df

P-Value

0.572

0.450

1.809

391

0.071

0.24

0.130

1.804

237.573

0.073

0.24

0.130

ตารางที่ 30 แสดงใหเห็นวา คา p – Value เทากับ 0.071 ซึ่งมากกวา 0.05 ที่กําหนดไว
ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่งหมายถึง เพศไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อ
สินคา
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สมมติฐานที่ 4 อายุสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : อายุไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : อายุสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 31 สมมติฐานที่ 4 อายุของกลุมตัวอยางที่สงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
Sum of Squares
88.833
1108.266
1197.099

Between Groups
Within Groups
Total

df
4
390
394

Mean Square
22.208
2.842

F
7.815

P-Value
0.000

ตารางที่ 31 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไว ดังนั้น
ผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึง อายุสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 32 รอยละของอายุจําแนกตามสถานทีใ่ นการเลือกซื้อสินคา
อายุ

หางสรรพ
สินคา

ดิสเคาน
สโตร

ต่ํากวา 15 ป
15-29 ป
30-44 ป
45-59 ป
60 ปขึ้นไป
รวม

3.3
15.7
12.4
2.0
0.0
33.4

1.0
1.0
2.8
0.3
0.0
5.1

สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
รานของ
รานคา
รานสมาชิกกลุม
เลน
อินเตอร
หัตถกรรมตุกตา
กิ๊ฟชอป
เน็ต
ราชบุรี
0.0
0.0
0.5
9.4
1.5
13.7
7.8
0.5
17.2
2.0
0.0
7.3
0.0
0.0
1.0
19.2
2.0
39.7

อื่นๆ
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.5

รวม
4.8
41.8
40.8
11.6
1.0
100.0

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญมีอายุ 15 – 29 ป มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 41.8 ไดเลือกซื้อสินคาที่หางสรรพสินคามากที่สุด คิดเปนรอยละ 15.7 รองลงมา
อายุ 30 – 44 ป คิดเปนรอยละ 40.8 ไดเลือกซื้อที่รานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี มากที่สุด
คิดเปนรอยละ 17.2 ในภาพรวม ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาจากที่รานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.7 รองลงมาเลือกซื้อสินคาที่หางสรรพสิน คา คิดเปนรอยละ 33.4 และ
เลือกซื้อสินคาจากชองทางอื่นๆ นอยที่สุด 0.5 ดังปรากฏในตารางที่ 32
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สมมติฐานที่ 5 อายุสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : อายุไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : อายุสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 33 สมมติฐานที่ 5 อายุของกลุมตัวอยางที่สงผลตอความถีใ่ นการเลือกซื้อสินคา
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
11.625
564.770
576.395

df
4
390
394

Mean Square
2.906
1.448

F
2.007

P-Value
0.093

ตารางที่ 33 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.093 ซึ่งมากกวา 0.05 ที่กําหนดไว
ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่งหมายถึง อายุไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 6 อายุสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : อายุไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : อายุสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 34 สมมติฐานที่ 6 อายุของกลุมตัวอยางที่สงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
66.814
498.163
564.977

df
4
388
392

Mean Square
16.704
1.284

F
13.010

P-Value
0.000

ตารางที่ 34 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไว ดังนั้น
ผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึง อายุสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 35 รอยละของอายุจําแนกตามจํานวนเงินในการซื้อสินคา
อายุ
ต่ํากวา 15 ป
15-29 ป

ไมเกิน 100
บาท
0.0
1.3

จํานวนเงินในการซื้อสินคา
101-200 201-400
401-700
บาท
บาท
บาท
0.5
3.3
0.8
2.0
16.3
12.2

701-1,000
บาท
0.3
8.7

อื่นๆ
0.0
1.0

รวม
4.8
41.5
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ตารางที่ 35 รอยละของอายุจําแนกตามจํานวนเงินในการซื้อสินคา (ตอ)
อายุ

ไมเกิน 100
บาท
1.3
0.0
0.0
2.5

30-44 ป
45-59 ป
60 ปขึ้นไป
รวม

จํานวนเงินในการซื้อสินคา
101-200 201-400
401-700
บาท
บาท
บาท
2.0
9.9
9.4
0.0
2.0
2.8
0.0
0.0
0.3
4.6
31.6
25.4

701-1,000
บาท
11.7
3.6
0.0
24.2

อื่นๆ
6.6
3.3
0.8
11.7

รวม
41.0
11.7
1.0
100.0

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญมีอายุ 15 – 29 ป มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 41.5 ใชเงินในการซื้อสินคาตอครั้งที่ 201 – 400 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ
16.3 รองลงมา อายุ 30 – 44 ป คิด เปน รอยละ 41.0 ใชเงินในการซื้อสินคาตอครั้งที่ 701 – 1,000
บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.0 ในภาพรวม ผูบริโภคที่ซื้อใชเงินในการซื้อสินคาตอครั้งไมเกิน
100 บาท นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.5 ดังปรากฏในตารางที่ 35
สมมติฐานที่ 7 อาชีพสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : อาชีพไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : อาชีพสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 36 สมมติฐานที่ 7 อาชีพของกลุมตัวอยางที่สงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
106.220
1090.879
1197.099

df
5
389
394

Mean Square
21.244
2.804

F
7.575

P-Value
0.000

ตารางที่ 36 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไว
ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึง อาชีพสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา

84
ตารางที่ 37 รอยละของอาชีพจําแนกตามสถานทีใ่ นการเลือกซื้อสินคา
อาชีพ

สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
รานของ
รานคา
รานสมาชิกกลุม
เลน
อินเตอร
หัตถกรรมตุกตา
กิ๊ฟชอป
เน็ต
ราชบุรี

รวม

หางสรรพ
สินคา

ดิสเคาน
สโตร

8.9

0.8

5.3

0.0

6.1

0.0

21.0

8.4

0.8

5.1

0.0

9.6

0.0

23.8

10.1

2.5

4.8

1.5

5.6

0.3

24.8

5.1

1.0

3.3

0.5

14.7

0.3

24.8

1.0

0.0

0.3

0.0

1.8

0.0

3.0

0.0
33.4

0.0
5.1

0.5
19.2

0.0
2.0

2.0
39.7

0.0
0.5

2.5
100.0

นักเรียน/
นักศึกษา
ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริษัทเอกชน
อาชีพอิสระ/
ธุรกิจสวนตัว
พอบาน/
แมบาน
อื่นๆ
รวม

อื่นๆ

ผลการศึ ก ษาแสดงให เห็ น วา กลุมตั ว อยางผู บริโ ภคที่ซื้ อ ส วนใหญประกอบอาชี พ
พนักงานบริษัทเอกชน และ อาชีพอิสระ / ธุรกิจสวนตัว มากที่สุด คิดเปนรอยละ 24.8 โดยพนักงาน
บริษัทไดเลือกซื้อสินคาที่หางสรรพสิน คามากที่สุด คิดเปนรอยละ 10.1 และอาชัพอิสระ / ธุร กิจ
สว นตัว ไดเลือกซื้อที่รานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี มากที่สุด คิด เปน รอยละ 14.7 ใน
ภาพรวม ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาจากรานคาอินเตอรเนตนอย คิดเปนรอยละ 2.0 และ เลือกซื้อสินคา
จากชองทางอื่นๆ นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.5 ดังปรากฏในตารางที่ 37
สมมติฐานที่ 8 อาชีพสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : อาชีพไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : อาชีพสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 38 สมมติฐานที่ 8 อาชีพของกลุมตัวอยางที่สงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
Between Groups

Sum of Squares
19.092

df
5

Mean Square
3.818

F
2.665

P-Value
0.022
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ตารางที่ 38 สมมติฐานที่ 8 อาชีพของกลุมตัวอยางที่สงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา (ตอ)
Sum of Squares
557.303
576.395

Within Groups
Total

df
389
394

Mean Square
1.433

F

P-Value

ตารางที่ 38 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.022 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไว
ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึง อาชีพสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 39 รอยละของอาชีพจําแนกตามความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
อาชีพ
นักเรียน/
นักศึกษา
ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริษัทเอกชน
อาชีพอิสระ/
ธุรกิจสวนตัว
พอบาน/
แมบาน
อื่นๆ
รวม

1-2 ครั้ง

ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนที่ผานมา
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7-8 ครั้ง

อื่นๆ

รวม

15.4

3.3

0.8

1.5

0.0

21.0

14.9

3.5

0.5

2.0

2.8

23.8

16.7

4.3

1.0

0.0

2.8

24.8

10.9

7.3

3.5

2.3

0.8

24.8

2.3

0.3

0.3

0.3

0.0

3.0

0.8
61.0

0.8
19.5

0.5
6.6

0.5
6.6

0.0
6.3

2.5
100.0

ผลการศึก ษาแสดงใหเห็น วา กลุมตัว อยางผูบริโ ภคที่ซื้อ สว นใหญประกอบอาชี พ
พนักงานบริษัทเอกชน และ อาชีพอิสระ / ธุรกิจสวนตัว มากที่สุด คิดเปนรอยละ 24.8 โดยพนักงาน
บริษัทเอกชน มีความถี่ในการซื้อสินคาที่ในระยะ 3 เดือนที่ผานมา จํานวน 1 – 2 ครั้ง มากที่สุด คิด
เปนรอยละ 16.7 รองลงมาซื้อสินคา จํานวน 3 – 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 4.3 ในภาพรวม ผูบริโภคที่
ซื้อมีความถี่ในการซื้อสินคาที่ในระยะ 3 เดือนที่ผานมา จํานวน 1 – 2 ครั้ง มากที่สุด คิดเปนรอยละ
61.1 และจํานวนอื่นๆ นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 6.3 ดังปรากฏในตารางที่ 39
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สมมติฐานที่ 9 อาชีพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : อาชีพไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : อาชีพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 40 สมมติฐานที่ 9 อาชีพของกลุมตัวอยางที่สงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
41.408
523.569
564.977

df
5
387
392

Mean Square
8.282
1.353

F
6.121

P-Value
0.000

ตารางที่ 40 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไว
ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึง อาชีพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อ
สินคา
ตารางที่ 41 รอยละของอาชีพจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
อาชีพ
นักเรียน/
นักศึกษา
ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริษัทเอกชน
อาชีพอิสระ/
ธุรกิจสวนตัว
พอบาน/
แมบาน
อื่นๆ
รวม

ไมเกิน 100
บาท

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
101-200 201-400
401-700
บาท
บาท
บาท

701-1,000
บาท

อื่นๆ

รวม

0.0

1.0

10.9

5.6

2.5

0.8

20.9

0.0

0.5

6.4

6.1

7.4

3.6

23.9

0.3

1.8

8.9

7.9

5.3

0.8

24.9

2.3

0.8

4.8

4.1

7.6

5.1

24.7

0.0

0.3

0.3

1.8

0.3

0.5

3.1

0.0
2.5

0.3
4.6

0.3
31.6

0.0
25.4

1.0
24.2

1.0
11.7

2.5
100.0
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ผลการศึก ษาแสดงใหเห็น วา กลุมตัว อยางผูบริโ ภคที่ซื้อ สว นใหญประกอบอาชี พ
พนักงานบริษัทเอกชน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 24.9 ใชเงินในการซื้อสินคาตอครั้งที่ 201 – 400
บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 8.9 รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ / ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 24.7
ใชเงินในการซื้อสินคาตอครั้งที่ 701 – 1,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 7.6 ดังปรากฏในตาราง
ที่ 41
สมมติฐานที่ 10 รายไดสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : รายไดไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : รายไดสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 42 สมมติฐานที่ 10 รายไดของกลุมตัวอยางที่สงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
Sum of Squares
40.080
1148.981
1189.061

Between Groups
Within Groups
Total

df
5
386
391

Mean Square
8.016
2.977

F
2.693

P-Value
0.021

ตารางที่ 42 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.021 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไว
ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึง รายไดสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 43 รอยละของรายไดจําแนกตามสถานที่หรือสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
รายได
ไมเกิน 9000
บาท
9,000-15,000
บาท
15,001-20,000
บาท
20,001-25,000
บาท

หางสรรพ ดิสเคาน
สินคา
สโตร

สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
รานของ
รานคา
รานสมาชิกกลุม
เลน
อินเตอร
หัตถกรรมตุกตา
กิ๊ฟชอป
เน็ต
ราชบุรี

อื่นๆ

รวม

4.3

1.0

2.3

0.3

5.4

0.3

13.5

4.3

0.3

4.3

0.3

5.4

0.3

14.8

5.1

1.3

2.8

1.3

11.2

0.0

21.7

3.8

0.3

2.0

0.0

1.8

0.0

7.9

88
ตารางที่ 43 รอยละของรายไดจําแนกตามสถานที่หรือสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา (ตอ)
รายได

หางสรรพ ดิสเคาน
สินคา
สโตร

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

สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
รานของ
รานคา
รานสมาชิกกลุม
เลน
อินเตอร
หัตถกรรมตุกตา
กิ๊ฟชอป
เน็ต
ราชบุรี

รวม

อื่นๆ

5.1

0.0

2.0

0.0

3.3

0.0

10.5

10.7

2.3

5.6

0.3

12.8

0.0

31.6

33.4

5.1

19.1

2.0

39.8

0.5

100.0

ผลการศึก ษาแสดงใหเห็น วา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สว นใหญมีรายไดตอเดือน
มากกวา 30,001 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.6 ไดเลือกซื้อสินคาที่รานสมาชิกกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 12.8 รองลงมา มีรายไดตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิด
เปนรอยละ 21.7 ไดเลือกซื้อที่รานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี มากที่สุด คิด เปน รอยละ
11.2 และ มีรายไดตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 7.9 ดังปรากฏในตาราง
ที่ 43
สมมติฐานที่ 11 รายไดสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : รายไดไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : รายไดสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 44 สมมติฐานที่ 11 รายไดของกลุมตัวอยางที่สงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
26.481
548.088
574.569

df
5
386
391

Mean Square
5.296
1.420

F
3.730

P-Value
0.003

ตารางที่ 44 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไว
ดังนั้นผูวิจัยจึงปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ H1 ซึ่งหมายถึง รายไดสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
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ตารางที่ 45 รอยละของรายไดจําแนกตามความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
รายได

1-2 ครั้ง

ไมเกิน 9000
บาท
9,000-15,000
บาท
15,001-20,000
บาท
20,001-25,000
บาท
25,001-30,000
บาท
มากกวา 30,001
บาท
รวม

ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนที่ผานมา
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7-8 ครั้ง

อื่นๆ

รวม

11.0

2.0

0.5

0.0

0.0

13.5

10.2

2.8

0.0

1.8

0.0

14.8

12.8

3.1

2.0

1.3

2.6

21.7

4.1

2.0

0.5

0.5

0.8

7.9

4.6

3.1

1.5

1.3

0.0

10.5

18.1

6.6

2.0

1.8

3.1

31.6

60.7

19.6

6.6

6.6

6.4

100.0

ผลการศึก ษาแสดงใหเห็น วา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สว นใหญมีรายไดตอเดือน
มากกวา 30,001 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.6 มีความถี่ในการซื้อสินคาที่ในระยะ 3 เดือนที่
ผานมา จํานวน 1 – 2 ครั้ง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 18.1 และซื้อสินคา จํานวน 7 – 8 ครั้ง นอยที่สุด
คิดเปนรอยละ 1.8 ดังปรากฏในตารางที่ 45
สมมติฐานที่ 12 รายไดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : รายไดไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : รายไดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 46 สมมติฐานที่ 12 รายไดของกลุมตัวอยางที่สงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
62.925
501.065
563.990

df
5
384
389

Mean Square
12.585
1.305

F
9.645

P-Value
0.000
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ตารางที่ 46 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไว
ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึง รายไดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อ
สินคา
ตารางที่ 47 รอยละของรายไดจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
รายได

ไมเกิน 100
บาท

ไมเกิน 9000
บาท
9,000-15,000
บาท
15,001-20,000
บาท
20,001-25,000
บาท
25,001-30,000
บาท
มากกวา 30,001
บาท
รวม

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
101-200 201-400
401-700
บาท
บาท
บาท

701-1,000
บาท

อื่นๆ

รวม

1.3

2.1

5.6

2.3

1.5

0.5

13.3

0.5

0.8

5.9

4.1

3.1

0.5

14.9

0.3

1.0

7.7

5.1

4.9

2.8

21.8

0.0

0.3

3.3

0.8

2.3

1.0

7.7

0.0

0.3

1.8

4.6

2.8

1.0

10.5

0.5

0.3

7.2

8.2

9.7

5.9

31.8

2.6

4.6

31.5

25.1

24.4

11.8

100.0

ผลการศึก ษาแสดงใหเห็น วา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สว นใหญมีรายไดตอเดือน
มากกวา 30,001 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.6 ใชเงินในการซื้อสินคาตอครั้งที่ 701 – 1,000
บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 9.7 รองลงมาใชเงินในการซื้อสินคาตอครั้งที่ 401 - 700 บาท คิดเปน
รอยละ 8.2 และใชเงินในการซื้อสินคาตอครั้งที่ 101 - 200 บาท นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 0.3 ดัง
ปรากฏในตารางที่ 47
สมมติฐานที่ 13 ระดับการศึกษาสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ระดับการศึกษาไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ระดับการศึกษาสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา

91
ตารางที่ 48 สมมติฐานที่ 13 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางที่สงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อ
สินคา
Sum of Squares
75.049
1122.050
1197.099

Between Groups
Within Groups
Total

df
5
389
394

Mean Square
15.010
2.884

F
5.204

P-Value
0.000

ตารางที่ 48 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไว
ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึง ระดับการศึกษาสงผลตอสถานที่ในการเลือก
ซื้อสินคา
ตารางที่ 49 รอยละของระดับการศึกษาจําแนกตามสถานทีใ่ นการเลือกซือ้ สินคา
ระดับการศึกษา หางสรรพ ดิสเคาน
สินคา
สโตร
ประถม
มัธยมศึกษา
ตอนตน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย /
ปวช.
อนุปริญญา/
ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญา
ตรี
รวม

สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
รานของ
รานคา
รานสมาชิกกลุม
เลน
อินเตอร
หัตถกรรมตุกตา
กิ๊ฟชอป
เน็ต
ราชบุรี
0.0
0.0
1.0

2.5

0.0

1.3

0.3

2.3

0.3

2.0

0.5

1.5

1.5

0.0

19.5

อื่นๆ

รวม

0.0

3.5

4.6

0.5

9.1

0.0

6.6

0.0

10.6

2.8

0.0

3.8

0.0

8.1

4.3

9.1

1.5

17.5

0.0

51.9

6.6

0.0

3.5

0.3

6.3

0.0

16.7

33.4

5.1

19.2

2.0

39.7

0.5

100.0

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.9 ไดเลือกซื้อสินคาที่หางสรรพสินคามากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 19.5 รองลงมา มี ร ะดับ การศึก ษาสูง กว า ปริ ญญาตรี คิ ด เปน รอ ยละ 16.7 ไดเ ลือ กซื ้อ ที่
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หางสรรพสินคา มากที่สุด คิดเปนรอยละ 6.6 และ มีระดับการศึกษาประถมศึกษานอยที่สุด คิดเปน
รอยละ 3.5 ไดเลือกซื้อที่หางสรรพสินคา มากที่สุด คิดเปนรอยละ 2.5 ดังปรากฏในตารางที่ 49
สมมติฐานที่ 14 ระดับการศึกษาสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ระดับการศึกษาไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ระดับการศึกษาสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 50 สมมติฐานที่ 14 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางที่สงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อ
สินคา
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
5.888
570.506
576.395

df
5
389
394

Mean Square
1.178
1.467

F
.803

P-Value
0.548

ตารางที่ 50 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.548 ซึ่งมากกวา 0.05 ที่กําหนดไว
ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่งหมายถึง ระดับการศึกษาไมสงผลตอความถี่ในการเลือก
ซื้อสินคา
สมมติฐานที่ 15 ระดับการศึกษาสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ระดับการศึกษาไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ระดับการศึกษาสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 51 สมมติฐานที่ 15 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางที่สงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อ
สินคา
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
56.170
508.807
564.977

df
5
387
392

Mean Square
11.234
1.315

F
8.545

P-Value
0.000

ตารางที่ 51 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไว
ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึง ระดับการศึกษาสงผลตอจํานวนเงินในการ
เลือกซื้อสินคา
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ตารางที่ 52 รอยละของระดับการศึกษาจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ระดับการศึกษา
ประถม
มัธยมศึกษา
ตอนตน
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

ไมเกิน 100
บาท
0.0

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
101-200 201-400
401-700
701-1,000
บาท
บาท
บาท
บาท
0.0
2.0
1.0
0.3

รวม

อื่นๆ
0.3

3.6

1.8

2.3

1.0

1.8

1.5

0.8

9.2

0.5

0.5

6.4

0.5

1.3

1.5

10.7

0.3
0.0
0.0
2.5

0.5
1.0
0.3
4.6

0.8
18.3
3.1
31.6

3.8
15.3
3.8
25.4

1.5
12.5
6.4
24.2

1.0
4.8
3.3
11.7

7.9
51.9
16.8
100.0

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.9 ใชเงินในการซื้อสินคาตอครั้งที่ 201 – 400 บาท มากที่สุด
คิดเปนรอยละ 18.3 รองลงมา มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16.8 ใชเงินในการ
ซื้ อ สิ น ค า ต อ ครั้ ง ที่ 701 – 1,000 บาท มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 6.4 และ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
ประถมศึกษานอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.6 ใชเงินในการซื้อสินคาตอครั้งที่ 401 – 700 บาท มากที่สุด
คิดเปนรอยละ 0.3 ดังปรากฏในตารางที่ 52
สมมติฐานที่ 16 สถานภาพสมรสสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : สถานภาพสมรสไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : สถานภาพสมรสสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 53 สมมติฐานที่ 16 สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางที่สงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อ
สินคา
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
47.187
1149.912
1197.099

df
4
390
394

Mean Square
11.797
2.948

F
4.001

P-Value
0.003
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ตารางที่ 53 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไว
ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึง สถานภาพสมรสสงผลตอสถานที่ในการเลือก
ซื้อสินคา
ตารางที่ 54 รอยละของสถานภาพสมรสจําแนกตามสถานทีใ่ นการเลือกซือ้ สินคา
สถานภาพ
สมรส

หางสรรพ ดิสเคาน
สินคา
สโตร

โสด
สมรส
หยาราง
แยกกันอยู
หมาย
รวม

22.8
8.6
1.0
0.3
0.8
33.4

2.3
2.8
0.0
0.0
0.0
5.1

สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
รานของ
รานคา
รานสมาชิกกลุม
เลน
อินเตอร
หัตถกรรมตุกตา
กิ๊ฟชอป
เน็ต
ราชบุรี
8.9
0.5
18.0
9.9
1.3
19.2
0.3
0.3
1.5
0.0
0.0
0.5
0.3
0.0
0.5
19.2
2.0
39.7

รวม

อื่นๆ
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.5

52.7
42.0
3.0
0.8
1.5
100.0

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญมีสถานะภาพโสด
มากที่สุด คิด เปน รอยละ 52.7 ไดเลือกซื้อสิน คาที่หางสรรพสิน คามากที่สุด คิดเปนรอยละ 22.8
รองลงมา มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 42.0 ไดเลือกซื้อสินคาที่รานสมาชิกกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 19.2 และ สถานภาพแยกกันอยูนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.8
ไดเลือกซื้อสินคาที่รานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 0.5 ดังปรากฏ
ในตารางที่ 54
สมมติฐานที่ 17 สถานภาพสมรสสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : สถานภาพสมรสไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : สถานภาพสมรสสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 55 สมมติฐานที่ 17 สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางที่สงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อ
สินคา
Between Groups

Sum of Squares
34.371

df
4

Mean Square
8.593

F
6.183

P-Value
0.000
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ตารางที่ 55 สมมติฐานที่ 17 สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางที่สงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อ
สินคา (ตอ)
Within Groups
Total

Sum of Squares
542.023
576.395

df
390
394

Mean Square
1.390

F

P-Value

ตารางที่ 55 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไว
ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึง สถานภาพสมรสสงผลตอความถี่ในการเลือก
ซื้อสินคา
ตารางที่ 56 รอยละของสถานภาพสมรสจําแนกตามความถีใ่ นการเลือกซือ้ สินคา
สถานภาพ
สมรส
โสด
สมรส
หยาราง
แยกกันอยู
หมาย
รวม

1-2 ครั้ง
37.2
20.0
2.3
0.3
1.3
61.0

ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนที่ผานมา
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7-8 ครั้ง
8.4
3.0
2.5
11.1
2.3
3.8
0.0
0.8
0.0
0.0
0.3
0.3
0.0
0.3
0.0
19.5
6.6
6.6

อื่นๆ
1.5
4.8
0.0
0.0
0.0
6.3

รวม
52.7
42.0
3.0
0.8
1.5
100.0

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญมีสถานะภาพโสด มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 52.7 มีความถี่ในการซื้อสินคาที่ในระยะ 3 เดือนที่ผานมา จํานวน 1 – 2 ครั้ง มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 37.2 รองลงมา มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 42.0 มีความถี่ในการซื้อสินคาที่
ในระยะ 3 เดือนที่ผานมา จํานวน 1 – 2 ครั้ง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 20.0 และสถานภาพแยกกันอยู
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.8 ดังปรากฏในตารางที่ 56
สมมติฐานที่ 18 สถานภาพสมรสสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : สถานภาพสมรสไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : สถานภาพสมรสสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
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ตารางที่ 57 สมมติฐานที่ 18 สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางที่สงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อ
สินคา
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
24.073
540.904
564.977

df
4
388
392

Mean Square
6.018
1.394

F
4.317

P-Value
0.002

ตารางที่ 57 แสดงใหเห็นวา คา p - Value เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไว
ดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึง สถานภาพสมรสสงผลตอจํานวนเงินในการ
เลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 58 รอยละของสถานภาพสมรสจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
สถานภาพ
สมรส
โสด
สมรส
หยาราง
แยกกันอยู
หมาย
รวม

ไมเกิน 100
บาท
2.3
0.3
0.0
0.0
0.0
2.5

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
101-200 201-400
401-700
บาท
บาท
บาท
2.0
19.1
13.5
2.3
11.7
10.2
0.0
0.0
1.8
0.0
0.3
0.0
0.3
0.5
0.0
4.6
31.6
25.4

701-1,000
บาท
13.5
9.2
1.0
0.0
0.5
24.2

อื่นๆ
2.3
8.4
0.3
0.5
0.3
11.7

รวม
52.7
42.0
3.1
0.8
1.5
100.0

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ สวนใหญมีสถานะภาพโสด
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.7 ใชเงินในการซื้อสินคาตอครั้งที่ 201 – 400 บาท มากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 19.1 รองลงมา มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 42.0 ใชเงินในการซื้อสินคาตอครั้งที่ 201 –
400 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 11.7 ในภาพรวมผูบริโภคใชเงินในการซื้อสินคาตอครั้งที่ 201 –
400 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.6 รองลงมาใชเงินในการซื้อสินคาตอครั้งที่ 401 – 700 บาท
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.4 ดังปรากฏในตารางที่ 58
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4.2 คําถามที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและ
บริการของผูบริโภคที่เปนผูซื้อ โดยใชสถิติอนุมานคาสถิติที่ใช คือ Chi-square ในการทดสอบความ
แตกตาง หากสมมุติฐานใดที่ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลกับพฤติกรรมการซื้อ จะแสดง
ตารางการวิเคราะหค วามสัมพัน ธ ดวยการแจกแจงความถี่ และคิดเปนคาเฉลี่ย แสดงผลดังตารางที่
59 – 100
สมมติฐานที่ 19 ผลิตภัณฑสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ผลิตภัณฑไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ผลิตภัณฑสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 59 สมมติฐานที่ 19 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่สงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
df
Pearson Correlation
110
189.87

ตัวแปรที่ศึกษา
สถานที่ในการเลือกซือ้ สินคา

p-Value
(2-tailed)
0.000

ตารางที่ 59 ปจจัยดานผลิตภัณฑ แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา
0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลตอ
สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 60 คาเฉลี่ยของปจจัยดานผลิตภัณฑจําแนกตามสถานทีใ่ นการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
คุณภาพของผลิตภัณฑ
ไดมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑมีรูปแบบ
หลากหลายและสีสัน
สวยงาม

สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
รานคา รานสมาชิกกลุม
รานของเลน
อินเตอร หัตถกรรมตุกตา
กิ๊ฟชอป
เน็ต
ราชบุรี

หางสรรพ
สินคา

ดิสเคาน
สโตร

4.22

4.00

4.17

4.25

4.19

4.00

4.52

4.26

4.54

4.13

4.52

4.00

อื่นๆ
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ตารางที่ 60 คาเฉลี่ยของปจจัยดานผลิตภัณฑจําแนกตามสถานทีใ่ นการเลือกซื้อสินคา (ตอ)
ปจจัยดานผลิตภัณฑ

สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
รานคา รานสมาชิกกลุม
รานของเลน
อินเตอร หัตถกรรมตุกตา
กิ๊ฟชอป
เน็ต
ราชบุรี

หางสรรพ
สินคา

ดิสเคาน
สโตร

4.05

3.68

3.93

4.50

4.07

4.00

4.54

4.47

4.69

4.13

4.52

4.5

3.70

3.84

3.75

4.50

3.89

-

4.11

4.11

4.24

4.00

4.23

-

3.75

3.63

4.01

3.25

3.79

-

ตราสินคาของ
ผูประกอบการโดดเดน
จดจําไดงาย และ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ
ขนาดของผลิตภัณฑมีให
เลือกหลากหลาย
มีขอกําหนดเกี่ยวกับการ
ใชและดูแลผลิตภัณฑ
สินคามีความปลอดภัยตอ
ผูใช และเด็ก
คุณภาพของบรรจุภัณฑ
สามารถปองกันการขีด
ขวน และสิ่งสกปรกได

อื่นๆ

ผลการศึก ษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัว อยางผูบริโ ภคที่ซื้อสิน คาจากรานสมาชิก กลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหความสําคัญกับผลิตภัณฑมีรูปแบบหลากหลายและสีสันสวยงาม และ
ขนาดของผลิต ภัณฑมีใ หเลือกหลากหลาย มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.52 รองลงมา สิน คามีค วาม
ปลอดภัยตอผูใช และเด็กมีคาเฉลี่ย 4.23 และ คุณภาพของบรรจุภัณฑ สามารถปองกันการขีดขวน
และสิ่งสกปรกได นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.79 ดังปรากฏในตารางที่ 60
สมมติฐานที่ 20 ผลิตภัณฑสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ผลิตภัณฑไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ผลิตภัณฑสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 61 สมมติฐานที่ 20 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่สงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตัวแปรที่ศึกษา
ความถี่ในการเลือกซือ้ สินคา

ปจจัยดานผลิตภัณฑ
df
Pearson Correlation
88
164.566

p-Value
(2-tailed)
0.000

99
ตารางที่ 61 ปจจัยดานผลิตภัณฑ แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา
0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงปจจัยดานผลิตภัณฑสงผล
ความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 62 คาเฉลี่ยของปจจัยดานผลิตภัณฑจําแนกตามความถีใ่ นการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
คุณภาพของผลิตภัณฑ ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑมีรูปแบบหลากหลายและสีสันสวยงาม
ตราสินคาของผูประกอบการโดดเดนจดจําไดงาย
และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
ขนาดของผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลาย
มีขอกําหนดเกี่ยวกับการใชและดูแลผลิตภัณฑ
สินคามีความปลอดภัยตอผูใช และเด็ก
คุณภาพของบรรจุภัณฑ สามารถปองกันการขีด
ขวน และสิ่งสกปรกได

ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนที่ผานมา
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง อื่นๆ
4.13
4.33
4.04
4.12
4.52
4.49
4.58
4.31
4.36
4.74
3.99

4.14

3.81

4.30

4.08

4.53
3.72
4.15

4.66
3.88
4.21

4.38
3.81
4.19

4.74
4.43
4.57

4.40
4.00
4.04

3.74

3.96

3.54

4.52

3.60

ผลการศึก ษาแสดงใหเห็น ว า กลุ มตัว อย างผูบริ โ ภคที่ ซื้อสิน ค า ให ค วามสํ าคัญ กั บ
ผลิตภัณฑมีรูปแบบหลากหลายและสีสันสวยงาม และ ขนาดของผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลาย
มากที่สุด ซึ่งทําใหมีความถี่ในการซื้อสินคาที่ในระยะ 3 เดือนที่ผานมา จํานวน 7 – 8 ครั้ง มากที่สุด
มีคาเฉลี่ย 4.74 รองลงมา คุณภาพของผลิตภัณฑ ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม และคุณภาพของบรรจุ
ภัณฑ สามารถปองกันการขีดขวน และสิ่งสกปรกไดมีคาเฉลี่ย 4.52 ดังปรากฏในตารางที่ 62
สมมติฐานที่ 21 ผลิตภัณฑสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ผลิตภัณฑไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ผลิตภัณฑสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 63 สมมติฐานที่ 21 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่สงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตัวแปรที่ศึกษา
จํานวนเงินในการเลือกซื้อ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ
df
Pearson Correlation
110
318.42

p-Value
(2-tailed)
0.000

100
ตารางที่ 63 ปจจัยดานผลิตภัณฑ แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา
0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลตอ
จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 64 คาเฉลี่ยของปจจัยดานผลิตภัณฑจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
คุณภาพของผลิตภัณฑ ได
มาตรฐานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑมีรูปแบบหลากหลาย
และสีสันสวยงาม
ตราสินคาของผูประกอบการโดด
เดนจดจําไดงาย และเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ
ขนาดของผลิตภัณฑมีใหเลือก
หลากหลาย
มีขอกําหนดเกี่ยวกับการใชและ
ดูแลผลิตภัณฑ
สินคามีความปลอดภัยตอผูใช
และเด็ก
คุณภาพของบรรจุภัณฑ สามารถ
ปองกันการขีดขวน และสิ่ง
สกปรกได

ไมเกิน
100 บาท

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
101-200 201-400 401-700 701-1,000
บาท
บาท
บาท
บาท

อื่นๆ

3.70

4.12

4.22

4.17

4.18

4.21

3.40

4.35

4.57

4.51

4.54

4.49

3.90

3.82

3.99

4.13

4.05

3.95

3.20

4.24

4.65

4.67

4.51

4.47

3.60

4.12

3.74

3.85

3.79

3.91

3.60

4.00

4.22

4.13

4.23

4.28

3.10

3.88

3.83

3.74

3.91

3.79

ผลการศึก ษาแสดงใหเห็น ว า กลุ มตัว อย างผูบริ โ ภคที่ ซื้อสิน ค า ให ค วามสํ าคัญ กั บ
ผลิตภัณฑมีรูปแบบหลากหลายและสีสันสวยงามเมื่อซื้อสินคาในจํานวนเงิน 201 – 400 บาท มาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.57 รองลงมาจํานวนเงิน 701 – 1,000 มีคาเฉลี่ย 4.54 และใหค วามสําคัญกับ
คุณภาพของบรรจุภัณฑ สามารถปองกันการขีดขวน และสิ่งสกปรกได นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.10
ดังปรากฏในตารางที่ 64

101
สมมติฐานที่ 22 ราคาสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ราคาไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ราคาสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 65 สมมติฐานที่ 22 ปจจัยดานราคา ที่สงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานราคา
df
Pearson Correlation
50
78.244

ตัวแปรที่ศึกษา
สถานที่ในการเลือกซือ้ สินคา

p-Value
(2-tailed)
0.007

ตารางที่ 65 ปจจัยดานราคา แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.007 ซึ่งนอยกวา 0.05
ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงปจจัยดานราคาสงผลตอสถานที่ใน
การเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 66 คาเฉลี่ยของปจจัยดานราคาจําแนกตามสถานทีใ่ นการเลือกซือ้ สินคา
ปจจัยดานราคา
การกําหนดราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑมีปายแสดง
ราคาชัดเจน
ราคาสินคาที่ซื้อใกลเคียง
กับรานคาอื่นๆ

สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
รานคา รานสมาชิกกลุม
รานของเลน
อินเตอร หัตถกรรมตุกตา
กิ๊ฟชอป
เน็ต
ราชบุรี

หางสรรพ
สินคา

ดิสเคาน
สโตร

3.92

3.85

4.20

3.88

4.06

4.50

3.71

3.85

4.09

4.00

3.96

4.50

3.98

3.75

3.95

3.88

3.96

4.00

อื่นๆ

ผลการศึก ษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัว อยางผูบริโ ภคที่ซื้อสิน คาจากรานสมาชิก กลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหความสําคัญกับการกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มากที่สุด มีคาเฉลีย่
4.06 รองลงมา ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาชัดเจน และราคาสินคาที่ซื้อใกลเคียงกับรานคาอื่นๆ มี
คาเฉลี่ย 3.96 ดังปรากฏในตารางที่ 66

102
สมมติฐานที่ 23 ราคาสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ราคาไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ราคาสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 67 สมมติฐานที่ 23 ปจจัยดานราคา ที่สงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตัวแปรที่ศึกษา
ความถีใ่ นการเลือกซือ้ สินคา

ปจจัยดานราคา
df
Pearson Correlation
40
86.68

p-Value
(2-tailed)
0.000

ตารางที่ 67 ปจจัยดานราคา แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05
ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัย จึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงปจ จัยดานราคาราคาสงผลตอ
ความถี่ในการเลือกซื้อสินคา

ตารางที่ 68 คาเฉลี่ยของปจจัยดานราคาจําแนกตามความถีใ่ นการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานราคา
การกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาชัดเจน
ราคาสินคาที่ซื้อใกลเคียงกับรานคาอื่นๆ

ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนที่ผานมา
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง
3.95
4.16
4.04
4.38
3.89
3.90
3.88
4.15
3.89
3.95
4.04
4.54

อื่นๆ
4.04
3.76
3.80

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อสินคา ใหความสําคัญกับราคา
สินคาที่ซื้อใกลเคียงกับรานคาอื่นๆ มากที่สุด ซึ่งทําใหมีความถี่ในการซื้อสินคาที่ในระยะ 3 เดือนที่
ผานมา จํานวน 7 – 8 ครั้ง มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.54 รองลงมา การกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มี
คาเฉลี่ย 4.38 ดังปรากฏในตารางที่ 68
สมมติฐานที่ 24 ราคาสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ราคาไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ราคาสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
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ตารางที่ 69 สมมติฐานที่ 24 ปจจัยดานราคา ที่สงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานราคา
df
Pearson Correlation
50
113.03

ตัวแปรที่ศึกษา
จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา

p-Value
(2-tailed)
0.000

ตารางที่ 69 ปจจัยดานราคา แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05
ที่กําหนดไวดังนั้น ผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงปจ จัย ดานราคาราคาสงผลตอ
จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 70 คาเฉลี่ยของปจจัยดานราคาจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานราคา
การกําหนดราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ
ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคา
ชัดเจน
ราคาสินคาที่ซื้อใกลเคียงกับ
รานคาอื่นๆ

ไมเกิน
100 บาท

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
101-200 201-400 401-700 701-1,000
บาท
บาท
บาท
บาท

อื่นๆ

3.40

3.72

3.99

4.09

4.08

4.11

3.20

3.83

3.97

3.80

4.00

3.85

2.80

4.00

3.94

3.96

4.02

3.98

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อสินคา ใหความสําคัญกับการ
กําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อซื้อสินคาในจํานวนเงิน 401 – 700 บาท มากที่สุด มีคาเฉลี่ย
4.09 รองลงมาจํานวนเงิน 701 – 1,000 มีคาเฉลี่ย 4.08 และคาเฉลี่ยสูงสุดของแตละปจจัยคือ จํานวน
เงินที่ใชซื้อสินคา 701 – 1,000 เมื่อมีราคาที่สูงขึ้นความสําคัญจึงมากขึ้นไปดวย ดังปรากฏในตาราง
ที่ 70
สมมติฐานที่ 25 ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ชองทางการจัดจําหนายไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
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ตารางที่ 71 สมมติฐานที่ 25 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ที่สงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อ
สินคา
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
df
Pearson Correlation
55
149.072

ตัวแปรที่ศึกษา
สถานที่ในการเลือกซือ้ สินคา

p-Value
(2-tailed)
0.000

ตารางที่ 71 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 72 คาเฉลี่ยของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายจําแนกตามสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานชองทางการจัด
หางสรรพ
จําหนาย
สินคา
สถานที่ตั้งรานคาอยูใน
ทําเลที่มีการเดินทาง
สะดวก
มีการจัดเรียงสินคา
ภายในรานอยางเปน
หมวดหมู
มีการจัดตกแตงภายใน
รานคาใหสวยงาม
มีสินคาวางขาย
ตลอดเวลาเพียงพอตอ
ความตองการ

ดิสเคาน
สโตร

สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
รานคา รานสมาชิกกลุม
รานของเลน
อินเตอร หัตถกรรมตุกตา
กิ๊ฟชอป
เน็ต
ราชบุรี

อื่นๆ

4.08

4.20

4.29

3.50

4.49

4.00

4.17

4.55

4.39

4.25

4.33

4.00

4.17

4.60

4.11

4.00

4.24

4.00

4.35

4.55

4.50

4.13

4.22

4.00

ผลการศึก ษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัว อยางผูบริโ ภคที่ซื้อสิน คาจากรานสมาชิก กลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหความสําคัญกับสถานที่ตั้งรานคาอยูในทําเลที่มีการเดินทางสะดวก มาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.49 รองลงมามีการจัดเรียงสินคาภายในรานอยางเปนหมวดหมู มีคาเฉลี่ย 4.33 ดัง
ปรากฏในตารางที่ 72
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สมมติฐานที่ 26 ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ชองทางการจัดจําหนายไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 73 สมมติฐานที่ 26 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ที่สงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อ
สินคา
ตัวแปรที่ศึกษา
ความถี่ในการเลือกซือ้ สินคา

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
df
Pearson Correlation
44
110.049

p-Value
(2-tailed)
0.000

ตารางที่ 73 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 74 คาเฉลี่ยของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายจําแนกตามความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
สถานที่ตั้งรานคาอยูในทําเลที่มีการเดินทาง
สะดวก
มีการจัดเรียงสินคาภายในรานอยางเปน
หมวดหมู
มีการจัดตกแตงภายในรานคาใหสวยงาม
มีสินคาวางขายตลอดเวลาเพียงพอตอความ
ตองการ

ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนทีผ่ านมา
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง

อื่นๆ

4.22

4.50

4.38

4.46

3.80

4.22

4.42

4.42

4.58

4.20

4.12

4.30

4.23

4.62

4.28

4.32

4.21

4.35

4.73

4.40

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อสินคา ใหความสําคัญกับการมี
สินคาวางขายตลอดเวลาเพียงพอตอความตองการมากที่สุด ซึ่งทําใหมีความถี่ในการซื้อสินคาที่ใน
ระยะ 3 เดือนที่ผานมา จํานวน 7 – 8 ครั้ง มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.73 รองลงมา มีการจัดตกแตงภายใน
รานคาใหสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.62 ดังปรากฏในตารางที่ 74
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สมมติฐ านที่ 27 ชองทางการจัด จําหนายสงผลตอจํานวนเงิน ในการเลือกซื้อสิน คา
หรือไม
H0 : ชองทางการจัดจําหนายไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 75 สมมติฐานที่ 27 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ที่สงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อ
สินคา
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
df
Pearson Correlation
55
187.79

ตัวแปรที่ศึกษา
จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา

p-Value
(2-tailed)
0.000

ตารางที่ 75 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย แสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 76 คาเฉลี่ยของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
สถานที่ตั้งรานคาอยูในทําเลที่มี
การเดินทางสะดวก
มีการจัดเรียงสินคาภายในราน
อยางเปนหมวดหมู
มีการจัดตกแตงภายในรานคาให
สวยงาม
มีสินคาวางขายตลอดเวลา
เพียงพอตอความตองการ

ไมเกิน
100 บาท

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
101-200 201-400 401-700 701-1,000
บาท
บาท
บาท
บาท

อื่นๆ

3.80

4.11

4.25

4.20

4.39

4.39

3.30

4.17

4.40

4.17

4.39

4.33

3.80

4.22

4.27

4.19

4.18

4.15

3.40

4.11

4.40

4.35

4.39

4.22

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อสินคา ใหความสําคัญกับการมี
การจัดเรียงสินคาภายในรานอยางเปนหมวดหมู เมื่อซื้อสินคาในจํานวนเงิน 201 – 400 บาท มาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.40 รองลงมาจํานวนเงิน 701 – 1,000 มีคาเฉลี่ย 4.39 และ การมีสินคาวางขาย
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ตลอดเวลาเพียงพอตอความตองการ เมื่อซื้อสินคาในจํานวนเงิน 201 – 400 บาท มากที่สุด มีคาเฉลี่ย
4.40 รองลงมาจํานวนเงิน 701 – 1,000 มีคาเฉลี่ย 4.39 ดังปรากฏในตารางที่ 76
สมมติฐานที่ 28 การสงเสริมการตลาดสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : การสงเสริมการตลาดไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : การสงเสริมการตลาดสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 77 สมมติฐานที่ 28 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่สงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อ
สินคา
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด
df
Pearson Correlation
205
277.461

ตัวแปรที่ศึกษา
สถานที่ในการเลือกซือ้ สินคา

p-Value
(2-tailed)
0.001

ตารางที่ 77 ปจจัยดานสงเสริมการตลาดแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.001 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงปจจัยดานสงเสริม
การตลาดสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 78 คาเฉลี่ยของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดจําแนกตามสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด
มีพนักงานขายคอยให
คําแนะนําเกี่ยวกับสินคา
มีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ ของทองถิ่น เชน
วารสาร แผนพับ ปาย
โฆษณาริมถนน

สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
รานคา รานสมาชิกกลุม
รานของเลน
อินเตอร หัตถกรรมตุกตา
กิ๊ฟชอป
เน็ต
ราชบุรี

หางสรรพ
สินคา

ดิสเคาน
สโตร

4.15

4.05

4.32

3.63

4.19

4.50

3.68

3.80

3.61

-

3.71

4.50

อื่นๆ
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ตารางที่ 78 คาเฉลี่ยของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดจําแนกตามสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา (ตอ)
ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด
มีการเผยแพรขอมูลผาน
ทางเว็บไซด
มีการเขารวมงานแสดง
สินคาตางๆ
มีของแถม เมื่อซื้อสินคา
ไดตามจํานวนที่กําหนด
มีสวนลด เมื่อซื้อสินคา
ไดตามจํานวนที่กําหนด
มีการลดราคาสินคาเพื่อ
จูงใจใหซื้อเปนครั้งคราว
มีการประกันคุณภาพ
สินคา
มีผลงานอางอิงในอดีต
การมีชื่อเสียงของรานคา

สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
รานคา รานสมาชิกกลุม
รานของเลน
อินเตอร หัตถกรรมตุกตา
กิ๊ฟชอป
เน็ต
ราชบุรี

หางสรรพ
สินคา

ดิสเคาน
สโตร

3.46

3.70

3.70

4.50

3.57

4.50

3.59

3.80

3.41

4.38

3.54

4.00

3.26

3.55

3.36

4.50

3.19

-

3.59

3.65

3.51

3.88

3.63

-

3.58

4.00

3.43

4.00

3.64

-

3.38

3.90

3.77

4.00

3.67

4.50

3.72

3.85

3.84

3.38

3.88

4.00

อื่นๆ

ผลการศึก ษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัว อยางผูบริโ ภคที่ซื้อสิน คาจากรานสมาชิก กลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหความสําคัญกับการมีพนักงานขายคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคา มาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.19 รองลงมามีการมีผลงานอางอิงในอดีต เชน การมีชื่อเสียงของรานคา มีคาเฉลี่ย
4.33 และการมีของแถม เมื่อซื้อสินคาไดตามจํานวนที่กําหนด นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.19 ดังปรากฏ
ในตารางที่ 78
สมมติฐานที่ 29 การสงเสริมการตลาดสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : การสงเสริมการตลาดไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : การสงเสริมการตลาดสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
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ตารางที่ 79 สมมติฐานที่ 29 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่สงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อ
สินคา
ตัวแปรที่ศึกษา
ความถี่ในการเลือกซือ้ สินคา

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด
df
Pearson Correlation
164
341.24

p-Value
(2-tailed)
0.000

ตารางที่ 79 ปจจัยดานสงเสริมการตลาดแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงปจจัยดานสงเสริม
การตลาดสงผลความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 80 คาเฉลี่ยของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดจําแนกตามความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
มีพนักงานขายคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคา
มีการโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
ของทองถิ่น เชน วารสาร แผนพับ ปายโฆษณา
ริมถนน
มีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซด
มีการเขารวมงานแสดงสินคาตางๆ
มีของแถม เมื่อซื้อสินคาไดตามจํานวนที่กําหนด
มีสวนลด เมื่อซื้อสินคาไดตามจํานวนที่กําหนด
มีการลดราคาสินคาเพื่อจูงใจใหซื้อเปนครั้งคราว
มีการประกันคุณภาพสินคา
มีผลงานอางอิงในอดีต เชน การมีชื่อเสียงของ
รานคา

ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนที่ผานมา
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง
4.11
4.31
4.26
4.48

อื่นๆ
4.21

3.68

3.69

3.61

3.91

3.42

3.56
3.56
3.32
3.63
3.59
3.57

3.46
3.50
3.21
3.75
3.76
3.72

3.65
3.35
3.04
3.09
3.43
3.48

4.00
3.83
3.52
3.65
3.78
4.04

3.79
3.71
3.42
3.42
3.46
3.50

3.75

4.03

3.91

4.09

3.33

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อสินคา ใหความสําคัญกับการมี
พนักงานขายคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคา มากที่สุด ซึ่งทําใหมีความถี่ในการซื้อสินคาที่ในระยะ
3 เดือนที่ผานมา จํานวน 7 – 8 ครั้ง มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.48 รองลงมา การมีผลงานอางอิงในอดีต
เชน การมีชื่อเสียงของรานคา มีคาเฉลี่ย 4.09 ดังปรากฏในตารางที่ 80
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สมมติฐานที่ 30 การสงเสริมการตลาดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : การสงเสริมการตลาดไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : การสงเสริมการตลาดสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 81 สมมติฐานที่ 30 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่สงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อ
สินคา
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด
df
Pearson Correlation
424.94
341.24

ตัวแปรที่ศกึ ษา
จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา

p-Value
(2-tailed)
0.000

ตารางที่ 81 ปจจัยดานสงเสริมการตลาดแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงปจจัยดานสงเสริม
การตลาดสงผลจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 82 คาเฉลี่ยของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
มีพนักงานขายคอยใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับสินคา
มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ ของทองถิ่น เชน
วารสาร แผนพับ ปายโฆษณาริม
ถนน
มีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บ
ไซด
มีการเขารวมงานแสดงสินคา
ตางๆ
มีของแถม เมื่อซื้อสินคาไดตาม
จํานวนที่กําหนด
มีสวนลด เมื่อซื้อสินคาไดตาม
จํานวนที่กําหนด

ไมเกิน
100 บาท

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
101-200 201-400 401-700 701-1,000
บาท
บาท
บาท
บาท

อื่นๆ

3.60

4.44

4.14

4.12

4.28

4.28

2.70

3.81

3.88

3.46

3.75

3.56

3.30

4.25

3.60

3.52

3.65

3.41

3.50

3.50

3.58

3.59

3.63

3.41

2.40

4.06

3.24

3.40

3.34

3.10

3.00

4.38

3.59

3.53

3.64

3.56
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ตารางที่ 82 คาเฉลี่ยของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซื้อ
สินคา(ตอ)
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
มีการลดราคาสินคาเพื่อจูงใจให
ซื้อเปนครั้งคราว
มีการประกันคุณภาพสินคา
มีผลงานอางอิงในอดีต เชน การ
มีชื่อเสียงของรานคา

ไมเกิน
100 บาท

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
101-200 201-400 401-700 701-1,000
บาท
บาท
บาท
บาท

อื่นๆ

3.40

4.06

3.62

3.51

3.69

3.49

2.60

4.00

3.69

3.46

3.68

3.67

3.00

3.88

3.89

3.83

3.80

3.74

ผลการศึกษาแสดงใหเห็น วา กลุมตัว อยางผูบริโ ภคที่ซื้อสินคา ใหความสําคัญ กับมี
พนักงานขายคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคา เมื่อซื้อสินคาในจํานวนเงิน 101- 200 บาท มากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 4.44 และ ผูบริโภคที่ซื้อสินคาในจํานวนเงิน 101-200 บาท ใหความสําคัญกับมีของแถมเมื่อ
ซื้อสินคาไดตามจํานวนที่กําหนด มีคาเฉลี่ย 4.06 มีสวนลด เมื่อซื้อสินคาไดตามจํานวนที่กําหนด มี
คาเฉลี่ย 4.38 มีการลดราคาสินคาเพื่อจูงใจใหซื้อเปนครั้งคราว มีคาเฉลี่ย 4.06 มีการประกันคุณภาพ
สินคา มีคาเฉลี่ย 4.00 ซึ่งมากกวาผูซื้อในชวงราคาอื่นทั้งหมด ดังปรากฏในตารางที่ 82
สมมติฐานที่ 31 พนักงานสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : พนักงานไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : พนักงานสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 83 สมมติฐานที่ 31 ปจจัยดานพนักงาน ที่สงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตัวแปรที่ศึกษา
สถานที่ในการเลือกซือ้ สินคา

ปจจัยดานพนักงาน
df
Pearson Correlation
70
119.341

p-Value
(2-tailed)
0.000

ตารางที่ 83 ปจจัยดานพนักงานแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา
0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงปจจัยดานพนักงานสงผลตอ
สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
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ตารางที่ 84 คาเฉลี่ยของปจจัยดานพนักงานจําแนกตามสถานทีใ่ นการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานพนักงาน

สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
รานคา รานสมาชิกกลุม
รานของเลน
อินเตอร หัตถกรรมตุกตา
กิ๊ฟชอป
เน็ต
ราชบุรี

หางสรรพ
สินคา

ดิสเคาน
สโตร

4.08

4.10

4.26

2.75

4.11

4.50

4.03

4.10

4.30

3.50

4.17

4.50

4.11

4.10

4.20

4.00

4.09

4.50

4.17

4.10

4.32

3.38

4.27

4.50

พนักงานมีบุคลิกภาพ
และแตงกายสุภาพ
พนักงานมีความรูใน
สินคาและการบริการ
พนักงานอธิบาย
รายละเอียด โดยใชภาษา
เขาใจงาย
พนักงานมีความเอาใจใส
ในการใหบริการ

อื่นๆ

ผลการศึก ษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัว อยางผูบริโ ภคที่ซื้อสิน คาจากรานสมาชิก กลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหความสําคัญกับ พนักงานมีความเอาใจใสในการใหบริการมากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 4.27 รองลงมาพนักงานมีความรูในสินคาและการบริการ มีคาเฉลี่ย 4.17 และพนักงาน
อธิบายรายละเอียด โดยใชภาษาเขาใจงาย นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.09 ดังปรากฏในตารางที่ 84
สมมติฐานที่ 32 พนักงานสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : พนักงานไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : พนักงานสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 85 สมมติฐานที่ 32 ปจจัยดานพนักงาน ที่สงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตัวแปรที่ศึกษา
ความถี่ในการเลือกซือ้ สินคา

ปจจัยดานพนักงาน
df
Pearson Correlation
56
115.93

p-Value
(2-tailed)
0.000

ตารางที่ 85 ปจจัยดานพนักงานแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา
0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงปจจัยดานพนักงานสงผลตอ
ความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
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ตารางที่ 86 คาเฉลี่ยของปจจัยดานพนักงานจําแนกตามความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานพนักงาน
พนักงานมีบุคลิกภาพ และแตงกายสุภาพ
พนักงานมีความรูในสินคาและการบริการ
พนักงานอธิบายรายละเอียด โดยใชภาษาเขาใจ
งาย
พนักงานมีความเอาใจใสในการใหบริการ

ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนที่ผานมา
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง
4.05
4.18
4.04
4.73
4.08
4.18
3.96
4.69

อื่นๆ
3.84
4.08

4.06

4.23

4.00

4.27

4.32

4.15

4.42

4.12

4.50

4.12

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อสินคา ใหความสําคัญกับพนักงาน
มีบุคลิกภาพ และแตงกายสุภาพ มากที่สุด ซึ่งทําใหมีความถี่ในการซื้อสินคาที่ในระยะ 3 เดือนที่ผานมา
จํานวน 7 – 8 ครั้ง มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.73 รองลงมา การมีพนักงานมีความรูในสินคาและการบริการ
มีคาเฉลี่ย 4.69 และพนักงานอธิบายรายละเอียด โดยใชภาษาเขาใจงาย มีคาเฉลี่ย 4.27 ดังปรากฏใน
ตารางที่ 86
สมมติฐานที่ 33 พนักงานสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : พนักงานไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : พนักงานสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 87 สมมติฐานที่ 33 ปจจัยดานพนักงาน ที่สงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตัวแปรที่ศึกษา
จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา

ปจจัยดานพนักงาน
df
Pearson Correlation
70
197.074

p-Value
(2-tailed)
0.000

ตารางที่ 87 ปจจัยดานพนักงานแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา
0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงปจจัยดานพนักงานสงผลตอ
จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
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ตารางที่ 88 คาเฉลี่ยของปจจัยดานพนักงานจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานพนักงาน
พนักงานมีบุคลิกภาพ และแตง
กายสุภาพ
พนักงานมีความรูในสินคาและ
การบริการ
พนักงานอธิบายรายละเอียด โดย
ใชภาษาเขาใจงาย
พนักงานมีความเอาใจใสในการ
ใหบริการ

ไมเกิน
100 บาท

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
101-200 201-400 401-700 701-1,000
บาท
บาท
บาท
บาท

อื่นๆ

3.40

4.44

4.25

4.03

4.02

4.02

3.80

4.39

4.09

4.16

4.06

4.28

3.40

4.22

4.10

4.16

4.08

4.24

3.80

4.33

4.17

4.24

4.24

4.26

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อสินคา ใหความสําคัญกับการมี
พนักงานมีค วามเอาใจใสในการใหบริการ เมื่อซื้อสินคาในจํานวนเงิน ที่สูง ไดแก 401 – 700 มี
คาเฉลี่ย 4.24 701 – 1,000 บาท มีคาเฉลี่ย 4.24 และ อื่นๆ ซึ่งสูงกวา 1,000 บาท มีคาเฉลี่ย 4.26 ดัง
ปรากฏในตารางที่ 88
สมมติฐานที่ 34 ลักษณะทางกายภาพสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ลักษณะทางกายภาพไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ลักษณะทางกายภาพสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 89 สมมติฐานที่ 34 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ที่สงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตัวแปรที่ศึกษา
สถานที่ในการเลือกซือ้ สินคา

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
df
Pearson Correlation
105
236.83

p-Value
(2-tailed)
0.000

ตารางที่ 89 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงลักษณะทางกายภาพ
สงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
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ตารางที่ 90 คาเฉลี่ยของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพ

สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
รานคา รานสมาชิกกลุม
รานของเลน
อินเตอร หัตถกรรมตุกตา
กิ๊ฟชอป
เน็ต
ราชบุรี

หางสรรพ
สินคา

ดิสเคาน
สโตร

4.46

4.10

4.50

3.63

4.47

4.50

4.28

4.15

4.30

2.63

4.41

4.50

4.37

4.45

4.39

2.88

4.53

4.50

4.06

4.25

4.12

3.38

4.15

4.50

3.58

3.35

3.77

3.38

3.79

4.50

4.02

4.25

4.12

4.00

4.15

4.50

ปายชื่อรานมองเห็นได
ชัดเจน
มีการตกแตงหนารานที่
สวยงามดึงดูดความสนใจ
มีสถานที่จอดรถ
กวางขวาง และเพียงพอ
มีหองน้ําที่สะอาด และ
สุขภัณฑอยูในสภาพ
พรอมใชงาน
มีบริการน้ําดื่มฟรี
ใหบริการ
รานคามีความสะอาด
และเปนระเบียบเรียบรอย

อื่นๆ

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อสินคาจากรานสมาชิกกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหความสําคัญกับ มีสถานที่จอดรถกวางขวาง และเพียงพอมากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 4.53 รองลงมาปายชื่อรานมองเห็น ไดชัด เจน มีคาเฉลี่ย 4.47 และมีบริก ารน้ําดื่มฟรี
ใหบริการ นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.09 ดังปรากฏในตารางที่ 90
สมมติฐานที่ 35 ลักษณะทางกายภาพสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ลักษณะทางกายภาพไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ลักษณะทางกายภาพสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 91 สมมติฐานที่ 35 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ที่สงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตัวแปรที่ศึกษา
ความถี่ในการเลือกซือ้ สินคา

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
df
Pearson Correlation
84
199.108

p-Value
(2-tailed)
0.000
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ตารางที่ 91 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงลักษณะทางกายภาพ
สงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 92 คาเฉลี่ยของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพจําแนกตามความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
ปายชื่อรานมองเห็นไดชัดเจน
มีการตกแตงหนารานที่สวยงามดึงดูดความสนใจ
มีสถานที่จอดรถกวางขวาง และเพียงพอ
มีหองน้ําที่สะอาด และสุขภัณฑอยูในสภาพ
พรอมใชงาน
มีบริการน้ําดื่มฟรีใหบริการ
รานคามีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย

ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนที่ผานมา
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง
4.49
4.45
4.38
4.50
4.28
4.50
4.38
4.45
4.36
4.66
4.67
4.45

อื่นๆ
3.92
3.56
3.84

4.11

4.18

4.04

4.30

3.76

3.66
4.08

3.76
4.14

4.04
4.38

4.10
4.15

3.08
3.92

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่มีความถี่ในการซื้อสินคาที่ในระยะ
3 เดือนที่ผานมา จํานวน 7 – 8 ครั้งใหความสําคัญกับปายชื่อรานมองเห็นไดชัดเจน มากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 4.50 รองลงมา การมีการตกแตงหนารานที่สวยงามดึงดูดความสนใจ และมีสถานที่จอดรถ
กวางขวาง และเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.45 ดังปรากฏในตารางที่ 92
สมมติฐานที่ 36 ลักษณะทางกายภาพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : ลักษณะทางกายภาพไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : ลักษณะทางกายภาพสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 93 สมมติฐานที่ 36 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ที่สงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อ
สินคา
ตัวแปรที่ศึกษา
จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
df
Pearson Correlation
105
220.286

p-Value
(2-tailed)
0.000

ตารางที่ 93 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงลักษณะทางกายภาพ
สงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
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ตารางที่ 94 คาเฉลี่ยของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
ปายชื่อรานมองเห็นไดชัดเจน
มีการตกแตงหนารานที่สวยงาม
ดึงดูดความสนใจ
มีสถานที่จอดรถกวางขวาง และ
เพียงพอ
มีหองน้ําที่สะอาด และสุขภัณฑ
อยูในสภาพพรอมใชงาน
มีบริการน้ําดื่มฟรีใหบริการ
รานคามีความสะอาด และเปน
ระเบียบเรียบรอย

ไมเกิน
100 บาท
3.30

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
101-200 201-400 401-700 701-1,000
บาท
บาท
บาท
บาท
4.56
4.37
4.44
4.46

อื่นๆ
4.46

3.60

3.94

4.43

4.21

4.32

4.37

3.50

4.00

4.59

4.27

4.48

4.46

3.90

4.11

4.25

4.06

3.95

4.11

3.10

3.89

3.68

3.64

3.77

3.65

3.20

4.11

4.13

4.07

4.20

4.11

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อสินคา ใหความสําคัญกับการมี
ปายชื่อรานมองเห็นไดชัดเจน โดยผูบริโภคที่ซื้อดวยจํานวนเงินที่ใชในการซื้อตอครั้ง 701 – 1,000
มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.46 รองลงมา จํานวนเงินที่ใชในการซื้อตอครั้ง 101 – 200 บาท มีคาเฉลี่ย 4.44
การมีสถานที่จอดรถกวางขวางและเพียงพอ จํานวนเงินที่ใชในการซื้อตอครั้ง 101 – 200 บาท สูง
ที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.59 รองลงมา จํานวนเงินที่ใชในการซื้อตอครั้ง 701 – 1,000 บาท มีคาเฉลี่ย 4.48 ดัง
ปรากฏในตารางที่ 94
สมมติฐานที่ 37 กระบวนการใหบริการสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : กระบวนการใหบริการไมสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : กระบวนการใหบริการสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 95 สมมติฐานที่ 37 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ที่สงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อ
สินคา
ตัวแปรที่ศึกษา
สถานที่ในการเลือกซือ้ สินคา

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
df
Pearson Correlation
60
133.935

p-Value
(2-tailed)
0.000
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ตารางที่ 95 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000
ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัย จึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงกระบวนการ
ใหบริการสงผลตอสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 96 คาเฉลี่ยของปจจัยดานกระบวนการใหบริการจําแนกตามสถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ

สถานที่ในการเลือกซื้อสินคา
รานคา รานสมาชิกกลุม
รานของเลน
อินเตอร หัตถกรรมตุกตา
กิ๊ฟชอป
เน็ต
ราชบุรี

หางสรรพ
สินคา

ดิสเคาน
สโตร

4.20

4.55

4.33

4.00

4.34

4.50

3.96

4.05

4.17

4.75

4.15

4.50

4.08

4.05

4.22

4.00

4.09

4.50

4.21

4.45

4.38

4.00

4.14

4.50

การบริการที่รวดเร็วใน
การจัดหาสินคาที่ตองการ
การหาสินคาทดแทนเมื่อ
สินคาที่ตองการหมด
มีความรวดเร็วในการ
แกปญหาใหลูกคา
มีพนักงานคอยใหบริการ
อยางเพียงพอ

อื่นๆ

ผลการศึก ษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัว อยางผูบริโ ภคที่ซื้อสิน คาจากรานสมาชิก กลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหความสําคัญกับ การบริการที่รวดเร็วในการจัดหาสินคาที่ตองการมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.34 รองลงมาการหาสินคาทดแทนเมื่อสินคาที่ตองการหมด มีคาเฉลี่ย 4.15 และมี
ความรวดเร็วในการแกปญหาใหลูกคา นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.09 ดังปรากฏในตารางที่ 96
สมมติฐานที่ 38 กระบวนการใหบริการสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคาหรือไม
H0 : กระบวนการใหบริการไมสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
H1 : กระบวนการใหบริการสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 97 สมมติฐานที่ 38 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ที่สงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อ
สินคา
ตัวแปรที่ศึกษา
ความถี่ในการเลือกซือ้ สินคา

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
df
Pearson Correlation
48
69.401

p-Value
(2-tailed)
0.023
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ตารางที่ 97 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.023
ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัย จึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงกระบวนการ
ใหบริการสงผลตอความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 98 คาเฉลี่ยของปจจัยดานกระบวนการใหบริการจําแนกตามความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
การบริการที่รวดเร็วในการจัดหาสินคาที่ตองการ
การหาสินคาทดแทนเมื่อสินคาที่ตองการหมด
มีความรวดเร็วในการแกปญหาใหลูกคา
มีพนักงานคอยใหบริการอยางเพียงพอ

ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนที่ผานมา
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง
4.25
4.35
4.31
4.78
4.04
4.13
4.31
4.52
4.03
4.09
4.27
4.74
4.15
4.23
4.31
4.65

อื่นๆ
4.12
4.04
4.16
4.40

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคมีความถี่ในการซื้อสินคาที่ในระยะ 3
เดือนที่ผานมา จํานวน 7 – 8 ครั้งใหความสําคัญกับการบริการที่รวดเร็วในการจัดหาสินคาที่ตองการ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.78 รองลงมา การมีความรวดเร็วในการแกปญหาใหลูกคา มีคาเฉลี่ย 4.74 และ
การหาสินคาทดแทนเมื่อสินคาที่ตองการหมด นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.52 ดังปรากฏในตารางที่ 98
สมมติฐ านที่ 39 กระบวนการให บริก ารส งผลตอจํา นวนเงิน ในการเลือ กซื้อสิน ค า
หรือไม
H0 : กระบวนการใหบริการไมสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
H1 : กระบวนการใหบริการสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ตารางที่ 99 สมมติฐานที่ 39 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ที่สงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อ
สินคา
ตัวแปรที่ศึกษา
จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
df
Pearson Correlation
60
186.94

p-Value
(2-tailed)
0.000

ตารางที่ 99 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการแสดงใหเห็นวาคา p - Value เทากับ 0.000
ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายถึงกระบวนการ
ใหบริการสงผลตอจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
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ตารางที่ 100 คาเฉลี่ยของปจจัยดานกระบวนการใหบริการจําแนกตามจํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
การบริการที่รวดเร็วในการจัดหา
สินคาที่ตองการ
การหาสินคาทดแทนเมื่อสินคาที่
ตองการหมด
มีความรวดเร็วในการแกปญหา
ใหลูกคา
มีพนักงานคอยใหบริการอยาง
เพียงพอ

ไมเกิน
100 บาท

จํานวนเงินในการเลือกซื้อสินคา
101-200 201-400 401-700 701-1,000
บาท
บาท
บาท
บาท

อื่นๆ

3.90

4.28

4.27

4.38

4.29

4.26

3.30

4.33

4.08

4.12

4.11

4.15

3.40

4.06

4.06

4.21

4.10

4.20

3.30

4.28

4.23

4.27

4.17

4.35

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อสินคา ใหความสําคัญกับการ
บริการที่รวดเร็วในการจัดหาสินคาที่ตองการ เมื่อซื้อสินคาในจํานวนเงิน 401 – 700 บาท มากที่สุด
มีคาเฉลี่ย 4.38 และ ผูบริโภคที่ซื้อสินคาในจํานวนเงิน 101 – 200 บาท ใหความสําคัญกับการหา
สินคาทดแทนเมื่อสินคาที่ตองการหมด มีคาเฉลี่ย 4.33 ดังปรากฏในตารางที่ 100

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง สวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผูจัดจําหนายตุกตาผา ที่มีผลตอการซื้อ
ของผูบริโ ภค กรณีศึก ษา : กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ผูทําวิจัย ทําการศึก ษาจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
ก
1.1 ลักษณะดานประชากรศาสตรผูบริโภคที่ซื้อสินคาจากผูจัดจําหนายตุกตาผา ของ
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
ผูบริโภคที่ซื้อสินคาจากผูจัดจําหนายตุก ตาผา ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.8 แบงเปนสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.3
และสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 26.3 รองลงมาเปนเพศชายมีสถานภาพสมรส คิด เปน รอยละ
16.0 และสถานภาพโสดรอยละ 13.3 ผูบริโ ภคมีชวงอายุ 15-29 ป และชวงอายุ 30-44 ป เปน
จํานวนใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 41.8 และ 40.9 ตามลําดับ ผูบริโ ภคประกอบอาชีพพนัก งาน
บริษัทเอกชน อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว และขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ เปนจํานวนใกลเคียงกันคิด
เปนรอยละ 25.8 24.5 และ 23.5 ตามลําดับ ผูบริโภคสวนใหญมีรายไดครอบครัวตอเดือนมากกวา
30,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.1 รองลงมามีร ายไดค รอบครัวตอเดือนอยูใ นชว ง 15,001-20,000
บาท คิดเปนรอนละ 22 และผูบริโภคสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
52.6
2.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคจากผูจัดจําหนายตุกตา
ผากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
ผูบริโภคซื้อตุกตาจากรานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 39.8 แบงเปนความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือนที่ผานมาจํานวน 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 23.3
รองลงมา จํานวน 3-4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 9.1 รองลงมาซื้อตุกตาจากหางสรรพสินคาคิดเปนรอยละ
33.4 แบงเปน ความถี่ใ นการซื้อในระยะ 3 เดือนที่ผานมาจํา นวน 1-2 ครั้ง คิด เปน รอยละ 23.0
ผูบริโภคซื้อตุกตาเพื่อนําไปเปนของฝาก/ของขวัญมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.4 แบงเปนการซื้อที่
รานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีและหางสรรพสินคาเปนจํานวนใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ
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16.7 และ 15.2 ตามลําดับ รองลงมาซื้อเพื่อนําไปใชเอง คิดเปนรอยละ 24.6 แบงเปนการซื้อที่ราน
สมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีและหางสรรพสินคาเปนจํานวนใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 8.9
และ 8.4 ตามลําดับ โดยการซื้อเมื่อมีโ ปรโมชั่น พิเศษเปนจํา นวนนอยที่สุด คิด เปน รอยละ 2.8
ผูบริโภคซื้อสินคาลิขสิทธิ์จากตางประเทศเปนจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.1 รองลงมาซื้อ
สินคาที่ผลิตโดยรานคาที่ซื้อคิดเปนรอยละ 30.9 ผูบริโภคมีปริมาณในการซื้อเปนจํานวนเงินตอครั้ง
จํานวน 201-400 บาท เปนจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.6 ผูบริโภคที่ซื้อในโอกาสตางๆ มี
ปริมาณในการซื้อเปนจํานวนเงินตอครั้งจํานวน 201-400 บาท 401-700 บาท และ 701-1,000 บาท
เปน จํานวนที่ใ กลเคียงกัน แตผูบริโภคที่ซื้อเพื่อนําไปจําหนายมีจํานวนเงิน ในการซื้อตอครั้งอยู
ในชวง 1,001-5,000 บาท มากที่สุด ผูบริโภคซื้อตุกตาผาขนสัตวเปนจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 37.1 รองลงมาซื้อตุก ตาผาขนแฟนซี คิด เปน รอยละ 22.0 ตามลําดับ ผูบริโ ภคสว นใหญซื้อ
ผลิตภัณฑแตละประเภทเพื่อนําไปเปนของฝาก/ของขวัญ โดยสวนใหญผูบริโภคซื้อตุกตาผาขนสัตว
ที่มีลิขสิทธิ์จากตางประเทศเปนจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 12.8 รองลงมาซื้อตุกตาผาขนสัตวที่
ผลิตโดยรานคาที่ซื้อ คิดเปนรอยละ 10.6 สวนตุกตาผาขนสัตวแฟนซีที่มีลิขสิทธิ์จากตางประเทศ
และตุกตาผาขนสัตวแฟนซีที่ผลิตโดยรานคาที่ซื้อเปนจํานวนใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 7.82 และ
6.9 ตามลําดับ
1.3 การวิ เ คราะห ปจ จัย ตอ สว นประสมการตลาดของผูจั ด จํ าหนา ยตุ ก ตาผ ากลุ ม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี
ปจจัย ตอสวนประสมการตลาด (7P’s) ของผูจัดจําหนายตุกตาผากลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรีทั้งหมด 7 ปจจัย สรุปผลไดดังนี้
1.3.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ แสดงใหเห็น วา กลุมตัวอยางมีค วามคิด เห็น อยูใ น
ระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X = 4.15) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวาขนาดของผลิตภัณฑให
เลือกหลากหลายอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X = 4.55) และคุณภาพของบรรจุภัณฑ สามารถ
ปองกันการขีดขวนและสิ่งสกปรกไดนอยที่สุด ( X = 3.81)
1.3.2 ปจจัย ดานราคา แสดงใหเห็น วา กลุมตัว อยางมีความคิดเห็นอยูในระดับ
เห็นดวยมาก ( X = 3.96) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวา การกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.03) และผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาชัดเจนนอยที่สุด ( X = 3.90)
1.3.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย แสดงใหเ ห็น วา กลุมตัว อยางมีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X = 4.27) เมื่อพิจ ารณาเปน รายขอ ผูวิจัย พบวา มีสินคา
วางขายตลอดเวลาเพียงพอตอความตองการอยูใ นระดับมากที่สุด ( X = 4.33) และมีการจัด
ตกแตงภายในรานคาใหสวยงามนอยที่สุด ( X = 4.20)
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1.3.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
อยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 3.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวา มีพนักงานขายคอยให
คําแนะนําเกี่ยวกับสินคาอยูใ นระดับมากที่สุด ( X = 4.20) และ มีของแถมเมื่อซื้อสินคาไดตาม
จํานวนที่กําหนดนอยที่สุด ( X = 3.30)
1.3.5 ปจจัย ดานพนัก งาน แสดงใหเห็น วา กลุมตัวอยางมีความคิด เห็นอยูใ น
ระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X = 4.14) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวา พนักงานมีความเอาใจใส
ในการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.22) และพนักงานมีบุคลิกภาพและแตงกายสุภาพ
นอยที่สุด ( X = 4.10)
1.3.6 ปจจัยดานลักษณะกายภาพ แสดงใหเห็น วา กลุมตัว อยางมีความคิดเห็น
อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวา การมีสถานที่จอด
รถกวางขวางและเพียงพออยูใ นระดับมากที่สุด ( X = 4.41) และมีบริการน้ําดื่มฟรีใหบริการนอย
ที่สุด ( X = 3.70)
1.3.7 ปจจัย ดานกระบวนการใหบ ริก าร แสดงใหเ ห็น วา กลุมตัว อยางมีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวาการบริการที่
รวดเร็วในการจัดหาสินคาที่ตองการอยูใ นระดับมากที่สุด ( X = 4.29) สวนการหาสินคาทดแทน
เมื่อสินคาที่ตองการหมด และมีความรวดเร็วในการแกปญหาใหลูกคานอยที่สุดเทากัน ( X = 4.10)
1.4 การวิเคราะหสมมติฐาน
จากผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร
และสวนประสมทางการตลาด ที่สงผล และไมสงผลตอพฤติกรรมการซื้อ สรุปผลไดดังนี้
ตารางที่ 101 ลักษณะทางประชากรศาสตร ที่สงผล และไมสงผลตอพฤติกรรมการซื้อ
ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร

พฤติกรรมซื้อจากผูจัดจําหนายตุกตาผาของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
ความถี่ในการซื้อใน
จํานวนเงินในการซื้อ
สถานที่ในการซื้อตุกตา
ระยะ 3 เดือน
ตอครั้ง

เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได
ระดับการศึกษา

ไมสงผล
สงผล
สงผล
สงผล
สงผล

ไมสงผล
ไมสงผล
สงผล
สงผล
ไมสงผล

ไมสงผล
สงผล
สงผล
สงผล
สงผล

สถานภาพสมรส

สงผล

สงผล

สงผล

124
1.4.1 ลัก ษณะทางประชากรศาสตร เพศไมสง ผลต อสถานที่ใ นการซื้อตุ ก ตา
ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือน และจํานวนเงินในการซื้อตอครั้ง ลักษณะทางประชากรศาสตร
ดานอายุสงผลตอสถานที่ในการซื้อตุกตาและจํานวนเงินในการซื้อตอครั้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 แตไมสงผลตอความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือน ลักษณะทางประชากรศาสตรดานสถานภาพ
สมรส อาชีพและรายไดสงผลตอสถานที่ในการซื้อตุกตา ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือน และจํานวน
เงิน ในการซื้อตอครั้งอย างมีนัย สํา คัญทางสถิ ติ 0.05 ลัก ษณะทางประชากรศาสตรดา นระดั บ
การศึกษาสงผลตอสถานที่ในการซื้อตุกตาและจํานวนเงินในการซื้อตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 แตไมสงผลตอความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือน ดังปรากฏในตารางที่ 101
1.4.2 สวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
ชองทางการจําหนาย ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ปจจัยดานพนักงาน และปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพกระบวนการใหบริการ สงผลตอสถานที่ในการซื้อตุกตา ความถี่ในการซื้อในระยะ 3 เดือน
และจํานวนเงินในการซื้อตอครั้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. การอภิปรายผล
ผลการศึก ษาสวนประสมทางการตลาดที่มีค วามสัมพัน ธกับพฤติก รรมการเลือกซื้อ
สินคา จากผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
2.1 ปจจัย ดา นประชากรศาสตรที่สง ผลตอพฤติกรรมการเลือ กซื้อสินคา จากผูจัด
จําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
ผูว ิจ ัย พบวา อาชีพ รายได สถานภาพสมรส มีผ ลตอ พฤติก รรมการเลือ กซื้อ
สินคาจากผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนเพศ
ไมสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา เนื่องจากตุกตาเปนเครื่องเลนที่ไดรับความนิยมทุกยุคทุก
สมัย ผูบริโภคทั้งชายและหญิงนิยมซื้อเพื่อนําไปเปนของฝากของขวัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ
เอกรัตน เพชรรัตน (2554: 42) ซึ่งศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อตุกตาผาของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาสาเหตุสว นใหญข องการซื้อตุก ตาเพื่อมอบเปน ของขวัญ วันเกิด
คิดเปนรอยละ 45.8
ผูวิจัยแบงผูบริโภคตามโอกาสในการซื้อ เปน 2 กลุม คือ ผูบริโภคซื้อปลีกและผู
ซื้อสงเพื่อไปจําหนายตอ ผูซื้อสงมีสัดสวน 10.7% โดยซื้อผานรานสมาชิก กลุมหัต ถกรรมตุก ตา
ราชบุรีในสัดสวน 6.8% สวนผูบริโภคซื้อปลีกซื้อผานรานกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีในสัดสวน
33.3% และหางสรรพสินคาในสัดสวน 30.4% ประเภทตุกตาที่มีลิขสิทธิ์จากตางประเทศไดรับความ
นิยมมากที่สุด เนื่องจากผูบริโ ภคไดรับสิ่งกระตุน ผา นสื่อตางๆ ผา นภาพยนตร การตูน ทําให
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ผูบริโ ภคเกิด ความต องการรูป แบบตุ ก ตาตามสื่อที่เ ปด รั บ สอดคล องกับ แนวคิด ของฮาโรลด
(Harold, อางถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 2549: 104) ซึ่งอธิบายวา กอนที่มนุษ ยจ ะแสดงพฤติก รรม
อยา งใดอยา งหนึ่ง ออกมาจะมีมูลเหตุที่จ ะทํา ใหเ กิด พฤติก รรมเสมอ มูลเหตุด ังกลา วจะเปน
ตัว กระตุน เรงเรา จิต ใจใหเ กิด ความตอ งการ และจากความตอ งการจะทําใหเ กิด แรงจูง ใจให
แสดงพฤติกรรม
2.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา จากผูจัด
จําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
2.2.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจั ยดา นผลิ ต ภัณ ฑสงผลต อพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นคา ผูวิ จัยพบว า
ผูบริ โ ภคมี คา เฉลี่ย ตอ ปจ จัย ดา นผลิต ภัณ ฑอ ยูใ นระดับ มากที่ สุด เนื่ องจากการปรั บปรุง และ
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑของผูประกอบการอยางตอเนื่องเพื่อไดสินคาที่ไดคุณภาพ ทันสมัย
ตรงความตองการของผูบริโภคตามความนิยมในชวงเวลาสอดคลองกับงานวิจัยของของวราพร อาง
นานนท (2552: 47) ซึ่งศึกษารูปแบบและกลยุทธการประกอบการตุกตาผา ตําบลบานสิงห อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี พบวาผูประกอบการมีการใชสิ่งที่มีอยูในสภาพแวดลอมรอบๆ ตัว เชน
สัตวตางๆ รูปตัวการตูนที่ไดรับความนิยม หรือสินคาที่จําหนายจากแหลงอื่น
ผูประกอบการสามารถดั ด แปลงสิน คา ใหเป น สิน ค า ในรู ปแบบของตน
รวมถึงการนําตุกตาลิขสิทธิ์จากตางประเทศ มาจัดจําหนาย ลูกคา 38% นิยมซื้อสินคาลิขสิทธิ์โดยซื้อ
จากรา นผูจั ดจําหนายตุ กตาผา กลุมหัต ถกรรมตุก ตาราชบุรีใ นสัด ส ว น 15.6% นอกจากนี้ก าร
ออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมีรูปแบบหลากหลาย และมีคุณภาพที่สูงขึ้น เปนปจ จัยที่ผูผลิต
ตุก ตาควรใหค วามสําคัญเปน อัน ดับต น ๆ นอกจากรูปแบบของตุก ตาแลว ลู ก คาเลือกวัสดุข อง
ผลิตภัณฑดวย โดยผาขนสัตวเปนวัสดุของตุกตาที่ลูกคาเลือกซื้อในสัดสวนมากที่สุด คือ 33.8%
2.2.2 ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานราคาสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา ผูวิจัยพบวาผูบริโภค
คํานึงถึงปจ จัย ดานราคาอยูใ นระดับมาก สินคาราคาตองไมแพงเหมาะสมกับคุณ ภาพสินคา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของของ วราพร อางนานนท (2552: 39) รานคากําหนดราคาผลิตภัณฑโดยใช
กลยุทธตนทุนต่ํา มีการกําหนดราคาแนนอนและแลกเปลี่ยนขอมูลจากการรวมเปนกลุมหัตถกรรม
ทําใหการกําหนดราคาเปนไปในทางเดียวกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของเอกรัตน เพชรรัตน
(2554: 48) ซึ่ ง ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ตุ ก ตาผ า ของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานราคา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
การมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาคือ การมีราคาเหมาะสมกับ
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ขนาด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกัน และสอดคลองกับ สิทธิ์ ธีรสรณ (2551: 39) ซึ่งพบวาการ
ตั้งราคาที่เหมาะสมกั บคุณ ภาพของสิ น คาเป น สิ่งเรา ทางการตลาดที่เกี่ ย วของกับสว นประสม
การตลาด ใชกระตุนใหผูซื้อเกิดตระหนักถึงความไมสมดุลทําใหเกิดความตองการซื้อ
2.2.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยดา นชองทางการจัด จําหนายสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา
ผูวิจัยพบวาผูบริโภคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากทําเลรานคาของผูจัดจําหนายสวนใหญ
จํานวน 15 รา น จาก 17 ร าน ตั้ งอยูต ลอดริ มถนนเพชรเกษม ซึ่ งสะดวกตอ การเดิน ทาง จาก
ประสบการณทางธุรกิจ ผูประกอบการไดเรียนรูและพัฒนาการบริหารสินคาภายในรานเรื่อยมา ทํา
ใหสินคาถูกจัดเปนหมวดหมูและมีวางขายตลอดเพียงพอตอความตองการตลอดเวลา สอดคลองกับ
งานวิจัยของเอกรัตน เพชรรัตน (2554: 49) พบวา ปจจัยดานการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ การมีแบบใหเลือกหลากหลาย มีการจัดในตําแหนงที่หาพบได
งาย มีการจัดแสดงไวสวยงาม หาซื้อไดงายจากรานคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
นอกจากรา นสมาชิก กลุ มหั ต กรรมแลว หา งสรรพสิ น ค าเปน ชอ งทางที่
ผูบริโภคซื้อตุกตาในสัดสวนถึง 33.4% รองจากรานสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาที่ซื้อในสัดสวน
39.7% เนื่องจากหางสรรพสินคาเปนศูนยรวมของสินคาและความบันเทิงทําใหผูซื้อไดรับสินคา
และความสะดวกเมื่อเขาไปใชบริการ
2.2.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา ผูวิจัย
พบวาผูบริโภคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เนื่องจากผูประกอบการเนนการบริการของพนักงานขาย
ภายในรานมากกวาการมีสวนลด หรือโปรโมชั่นเสริมอื่นๆ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของเอกรัตน
เพชรรัตน (2554: 50) พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ไดแก การมีบริการหอสินคาฟรี มีการลดราคา มีการแถมสินคา เชน การแจก
ของสมนาคุณ และ ซื้อ 1 แถม 1
ดั ง นั้ น นอกจากการบริ ก ารของพนั ก งานขายแล ว ผู จั ด จํ า หน า ยกลุ ม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรีควรมีบริการหอของขวัญ หรือจัดผลิตภัณฑใหเปนกลุมของขวัญ (Gift Set)
เพื่อเพิ่มคุณคาและมูลคาใหกับสินคา ผูซื้อสามารถนําสินคาไปมอบเปนของฝาก ของขวัญแกคน
สําคัญของเขาไดในทันที เนื่องจากมีผูบริโภคที่ซื้อเพื่อเปนของฝาก ของขวัญ ถึง 39.8% และซื้อใน
เทศกาลสําคัญตางๆ ในสัดสวน 19.7%
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2.2.5 ปจจัยดานพนักงาน
ปจจัยดานดานพนักงานสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา ผูวิจัยพบวา
ผูบริโภคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี มีการแตงกายที่สุภาพ ทํา
ใหเปนที่ประทับใจแกผูซื้อตั้งแตแรกเห็น พนักงานตองมีความรูในสินคาและบริการ และอธิบาย
รายละเอียด โดยใชภาษาเขาใจงาย สอดคลองกับสิ่งเราทางการตลาดดานพนักงานของ บุรินทร
ต.ศรีว งษ (2550: 247) กลาวคือ พนัก งานตองสรางปฏิสัม พัน ธอ ยา งมีป ระสิท ธิผลกับลูก คา
พนัก งานตองมีก ารฝก ฝนการใหบ ริก าร การมีบุค ลิก ที่สุภ าพ นอบนอ ม เปน กัน เองกับลูก คา
การมีความรูในสินคาของตน และงานในสายงานใกลเคียง
สินคาประเภทตุกตาเปนสินคาที่มีลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑไม
ซับซอน พนักงานขายใชเวลาเรียนรูในตัวสินคาไมนานก็สามารถจดจํานําไปปฏิบัติงานได จึงทําให
สามารถอธิบายถึงคุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑไดโดยละเอียดและใชภาษาที่เขาใจงาย ทําใหลูกคา
ไดรับขอมูลที่ตองการไดอยางถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และรูปแบบของกิจการที่เปนธุรกิจขนาด
ยอม จึงทําใหผูประกอบการดูแลการปฏิบัติงาน ของพนักงานกับลูกคาไดอยางทั่วถึง โดยพนักงาน
ควรใหความสําคัญกับผูบริโภคที่อยูในชวงอายุ 15-29 ป และ 30-44 ป ที่มีสัดสวนคิดเปนสัดสวน
41.8% และ 41.0% ตามลําดับ และผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส มีครอบครัว ที่มีสัดสวน 42.3%
2.2.6 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา ผูวิจัย
พบว า คา เฉลี่ย ของผูบ ริ โ ภคที่ ซื้ อ อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อพิ จ ารณาเป น รายข อ ผู บ ริโ ภคให
ความสําคัญกับ การมีปายหนารานที่โดดเดน มองเห็นไดชัดเจน มากที่สุด เนื่องจากบนถนนที่วิ่ง
ดว ยความเร็ ว สู ง การมี ปา ยหน าร านที่ มองเห็ น ไดชั ด เจนจะช ว ยดึ งดู ด ความสนใจ รองลงมา
ผูประกอบการใหความสําคัญกับการมีพื้นที่รองรับลูกคาที่เดินทางมาซื้อสินคาไดแกสถานที่จอดรถ
ที่กวางขวาง และเพียงพอ เพราะลูกคาจะเดินทางมาซื้อสินคาดวยพาหนะสวนตัว ในชวงวันหยุด
เสาร – อาทิตย และวันหยุดตามเทศกาลตางๆ จะมีผูบริโภคที่ซื้อปลีก – ซื้อสง ลูกคารายเกาและราย
ใหม มาซื้อสินคาจํานวนหลายราย ผูบริโ ภคใหความสําคัญ กับปจ จัยสถานที่จ อดรถกวางขวางมี
เพียงพออยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับสิ่งเราทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของ ตฤณ
พริ้งประเสริฐ(2553: 45) กลาวคือการจัดภูมิทัศนที่สวยงาม และดูสะอาด ลูก คาไดเห็น สิน คาจาก
ภายนอกอยางชัดเจน การเตรียมที่จอดรถใหเพียงพอ หองสุขาที่สะอาด ฯลฯ สิ่งเหลานี้จ ะดึงดูด
ความสนใจแกลูกคา และยังมีผลตอความประทับใจของลูกคา
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2.2.7 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
ปจ จัย ดานกระบวนการใหบริก ารสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา
ผูวิจัยพบวาผูบริโภคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญกับการบริการ
ที่รวดเร็วในการจัดหาสินคาที่ตองการ การตอบสนองของพนักงานอยางรวดเร็วในการแกปญหา
ใหแกลูกคา การหาสินคาทดแทนเมื่อสินคาที่ตองการหมด สอดคลองกับทฤษฏีความพึงพอใจของ
สาโรช ไสยสมบัติ (2534: 39) กลาวคือ ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลซึ่งมักเกิดจากการ
ไดรับการตอบสนองตามที่ตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกที่ดีในสิ่งนั้น โดยผูประกอบการตองมีการ
พัฒนาการบริก ารใหตอบสนองลูก คาใหร วดเร็ว เพื่อสรางความประทับใจใหกับผูบริโ ภคและ
กลับมาซื้อสินคาที่รานอีก
3. ขอเสนอแนะ
การศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา
กลุมหัตถกรรมตุก ตาราชบุรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
3.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการศึกษา
3.1.1 ดานผลิ ตภั ณฑ ควรมีก ารพัฒ นารู ปแบบสิน คาอย างต อเนื่อง ให มีค วาม
หลากหลายของรูปแบบ ขนาด สี สัน เพื่อดึงดูดใหผู บริ โภคมี ความสนใจ คุ ณภาพของสิ นค าได
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด มีความปลอดภัยตอผู ใชและเด็ ก เพื่อใหเกิดความพึ งพอใจและ
ตัดสินใจซื้อ และมีบรรจุภัณฑสวยงามและทนทานเพื่อรักษาตุกตาใหคงสภาพดีที่สุด
3.1.1 ดานราคา ในกรณีที่สินคาที่เปนชนิดและขนาดเดียวกัน ควรกําหนดราคาให
ใกลเคี ยงกับร านคาอื่ นๆ ในกลุม โดยตองอางอิ งราคาจากชองทางจํ าหนายประเภทอื่นดว ย เช น
หางสรรพสินคา รานคาของเลน เปนตน
3.1.2 ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรมีสินคาวางขายใหเพียงพอตลอดเวลา มี
การจัด ตกแตงชั้น วางจําหนายใหสวยงาม จัด เรียงเปน หมวดหมูชัด เจน ควรพัฒ นาชองทางจัด
จําหนายทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่เปนหนารานตนทุนต่ําใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3.1.3 ดานการสงเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา
พนักงานขายตองใชความสามารถในการชักจูง การใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสินคาเดน สินคาใหม
ใหแกผูซื้อและผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อดวย เชน ครอบครัว เพื่อน แฟน เนื่องจากผูบริโภคที่
ซื้อสว นใหญจะมาเปน ครอบครัว หรือหมูค ณะ ควรทําการตลาดทางตรงโดยการโฆษณา หรือ
ประชาสัมพันธ องคกรและสินคาผานสื่อตางๆ เชนวารสาร แผนพับ เว็บไซด แคตตาล็อคสินคา
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การออกบุทจําหนายสินคา ตามงานแสดงสินคาตางๆ เพื่อจูงใจใหผูบริโภคเกิดการรับรู และเกิด
ความตองการซื้อ
3.1.4 ดานพนักงาน ควรเอาใจใสในบริการใหมากกวาความคาดหวังของลูกคา
และตองเรียนรู เขาใจในสินคาที่ขาย เพื่อใหสามารถสื่อสารใหลูกคาเขาใจ เกิดความพึงพอใจ การ
ตัดสินใจซื้อและกลับมาซื้อซ้ํา
3.1.5 ดานลักษณะทางกายภาพ ควรมีปายราน และการตกแตงหนารานที่โดดเดน
สวยงาม มีเอกลักษณ เพื่อดึงดูดความสนใจ มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอและเหมาะสมกับขนาดหนา
ราน ควรพัฒนาพื้นที่พัก ผอนในรานคา เชน มีมุมพัก ผอน มุมถายภาพที่ระลึก มีรานอาหาร ราน
กาแฟ เพื่อใหผูบริโภคประทับใจและไดรับความเพลิดเพลินมากกวาการซื้อตุกตา
3.1.6 ดานกระบวนการใหบ ริก าร ควรมีค วามรวดเร็ว ในบริก าร การแกปญหา
เฉพาะหนาไดดี และมีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ เพื่อสรางความประทับใจในการบริการแก
ผูบริโภค
3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
3.2.1 ผูวิจัยควรทําการศึกษาสื่อที่มีอิทธิพลตอรูปแบบของผลิตภัณฑที่ผูบริโภค
ตองการ เพื่อใหผูประกอบการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑไดทันตอความนิยมในตลาด
3.2.2 ผูวิจัยควรทําการศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตสินคาของผูประกอบการ
ใหไดมาตรฐานของเลนตามหลักสากล เชน CE Mark ของประเทศในกลุมประชาคมยุโรป หรือ
ASTM F963 ของสหรัฐอเมริกา เปนตน ใหสามารถสงออกสินคาไปจําหนายยังตางประเทศ หรือรับ
เปนผูผลิตสินคาจากกลุมประเทศดังกลาว
3.2.3 ผูวิจัย ควรทําการศึก ษาไปยังชองทางจัด จําหนายอื่น ที่ผูประกอบการสง
สินคาไปจําหนาย เชน หางสรรพสิน คา ตลาดสําเพ็ง รา นคา ในจังหวัด อื่น ๆ เปน ตน เพื่อทราบ
พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคที่แตกตางกัน
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เลขที่…..……

แบบสอบถาม
เรื่อง สวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผูจดั จําหนายตุกตาผา
ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบ ริโภค กรณีศึกษา : กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
วัตถุประสงค
1. ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและบริการ จาก
ผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
2. ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและบริการ
จากผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูต อบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ความคิดเห็นของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดของผูจัดจําหนายตุก ตาผา
กลุมหัตถกรรมตุก ตาราชบุรี
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคจากผูจัดจําหนายตุกตาผา
กลุมหัตถกรรมตุก ตาราชบุรี
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
กกกกกกกก2. โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง หนาขอความที่ตรงกับขอมูลของทาน
กกกกกกกก3. ขอมูลที่ไดจากการสอบถามในครั้งนี้จะเก็บเปนความลับเพื่อใชในการศึกษาเทานัน้

138
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย () ลงในชองชอง หนาขอความ
ที่ตรงกับขอมูลของทาน
1. เพศ
2. อายุ

ชาย

หญิง

ต่ํากวา 15 ป
30-44 ป
60 ปขึ้นไป

15-29 ป
45-59 ป

3. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
พอบาน/แมบาน
4. รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
ไมเกิน 9,000 บาท
15,001-20,000 บาท
25,001-30,000 บาท
5. ระดับการศึกษา
ประถม
มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.
ปริญญาตรี
6. สถานภาพสมรส
โสด
หยาราง
หมาย

สวนของผูวจิ ัย
1...........
2...........

3...........
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว
อื่นๆ(โปรดระบุ) …….……..
4...........
9,000-15,000 บาท
20,001-25,000 บาท
มากกวา 30,001 บาท
5...........
มัธยมศึกษาตอนตน
อนุปริญญา / ปวส.
สูงกวาปริญญาตรี
6...........
สมรส
แยกกันอยู
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของผูจดั จําหนายตุก ตาผากลุมหัตถกรรมตุก ตาราชบุรี
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย () ลงในชองชองคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
โดย 5 = เห็นดวยมากที่สุด 4 = เห็นดวยมาก 3 = เห็นดวยปานกลาง 2 = เห็นดวยนอย
และ 1 = เห็นดวยนอยที่สุด
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
2.1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ
7. คุณภาพของผลิตภัณฑ ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม
8. ผลิตภัณฑมีรูปแบบหลากหลายและสีสันสวยงาม
9. ตราสินคาของผูประกอบการโดดเดนจดจําไดงาย
และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
10. ขนาดของผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลาย
11. มีขอกําหนดเกี่ยวกับการใชและดูแลผลิตภัณฑ
12. สินคามีความปลอดภัยตอผูใช และเด็ก
13. คุณภาพของบรรจุภณ
ั ฑ สามารถปองกันการขีดขวน
และสิ่งสกปรกได
2.2. ปจจัยดานราคา
14. การกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
15. ผลิตภัณฑมปี ายแสดงราคาชัดเจน
16. ราคาสินคาทีซ่ ื้อใกลเคียงกับรานคาอื่นๆ
2.3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
17. สถานที่ตงั้ รานคาอยูในทําเลทีม่ ีการเดินทางสะดวก
18. มีการจัดเรียงสินคาภายในรานอยางเปนหมวดหมู
19. มีการจัดตกแตงภายในรานคาใหสวยงาม
20. มีสินคาวางขายตลอดเวลาเพียงพอตอความตองการ
2.4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
21. มีพนักงานขายคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคา
22. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธผา นสือ่ ตางๆ ของ
ทองถิ่น เชน วารสาร แผนพับ ปายโฆษณาริมถนน
23. มีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซด

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

สวนของผูวิจัย

7...........
8...........
9...........
10.........
11.........
12.........
13.........
14.........
15.........
16.........
17.........
18.........
19.........
20.........
21.........
22.........
23.........
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
24. มีการเขารวมงานแสดงสินคาตางๆ
25. มีของแถม เมือ่ ซื้อสินคาไดตามจํานวนที่กาํ หนด
26. มีสวนลด เมื่อซื้อสินคาไดตามจํานวนที่กําหนด
27. มีการลดราคาสินคาเพื่อจูงใจใหซื้อเปนครัง้ คราว
28. มีการประกันคุณภาพสินคา
29. มีผลงานอางอิงในอดีต เชน การมีชื่อเสียงของรานคา
2.5. ปจจัยดานพนักงาน
30. พนักงานมีบุคลิกภาพ และแตงกายสุภาพ
31. พนักงานมีความรูในสินคาและการบริการ
32. พนักงานอธิบายรายละเอียด โดยใชภาษาเขาใจงาย
33. พนักงานมีความเอาใจใสในการใหบริการ
2.6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
34. ปายชือ่ รานมองเห็นไดชัดเจน
35. มีการตกแตงหนารานทีส่ วยงามดึงดูดความสนใจ
36. มีสถานที่จอดรถกวางขวาง และเพียงพอ
37. มีหองน้ําที่สะอาด และสุขภัณฑอยูในสภาพ
พรอมใชงาน
38. มีบริการน้ําดื่มฟรีใหบริการ
39. รานคามีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย
2.7. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
40 การบริการทีร่ วดเร็วในการจัดหาสินคาที่ตองการ
41. การหาสินคาทดแทนเมื่อสินคาที่ตอ งการหมด
42. มีความรวดเร็วในการแกปญ
 หาใหลูกคา
43. มีพนักงานคอยใหบริการอยางเพียงพอ

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

สวนของผูวิจัย
24.........
25.........
26.........
27.........
28.........
29.........
30.........
31.........
32.........
33.........
34.........
35.........
36.........
37.........
38.........
39.........
40.........
41.........
42.........
43.........
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมซื้อของผูบ ริโภคจากผูจัดจําหนายตุก ตาผา
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
44. ทานซื้อสินคาประเภทตุก ตาจากสถานที่หรือชองทางใดมากที่สุด
(เลือกตอบเพียงขอเดียว)
หางสรรพสินคา เชน เดอะมอลล , เซ็นทรัล, โรบินสัน
ดีสเคานสโตร เชน เทสโก โลตัส, บิ๊กซี, แม็คโคร
รานคาของเลน, ของกิ๊ฟชอป
รานคาทางอินเทอรเนต
รานคาที่เปนสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
อื่นๆ(โปรดระบุ).........................................
45. ความถี่ในการซื้อของทาน ใน ระยะ 3 เดือนที่ผานมา (เลือกตอบเพียงขอเดียว)
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7-8 ครั้ง
อื่นๆ(โปรดระบุ)..........................
46. ปริมาณในการซื้อเปนจํานวนเงินตอครั้งของทาน (เลือกตอบเพียงขอเดียว)
ไมเกิน 100 บาท
101-200 บาท
201-400 บาท
401-700 บาท
701-1,000 บาท
อื่นๆ(โปรดระบุ). .......................
47. โอกาสในการซื้อของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ซื้อไปจําหนาย
ซื้อเพื่อนําไปใชเอง
ซื้อในเทศกาลสําคัญ ตางๆ
ซื้อเพื่อนําเปนของฝาก/ของขวัญ
ซื้อเมื่อมีโปรโมชั่นพิเศษ
อื่นๆ(โปรดระบุ). ...............................................................
48. ชนิดของผลิตภัณฑที่ทานซื้อ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ตุกตาผาขนสัตว (ผาขนยาว / ผาขนนุม / ผาขนแกะ)
ตุกตาผาขนแฟนซี (ผาขนกุหลาบ / ผาขนหนู)
ตุกตาผาไมมขี น (ผาสักหลาด / ผาT-Cot / ผา 1C)
เครื่องนอน (ที่นอน / หมอน / หมอนขาง / ผาหม)
 สินคาเบ็ดเตล็ด (นาฬิกา / กระเปา / รองเทา)

สวนของผูวิจัย
44.........

45.........

46.........

47.........

48.........
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49. ตราสินคาที่ทานซื้อ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
สินคาลิขสิทธิ์จากตางประเทศ เชน โดเรมอน, มิกี้เมาส, หมีพูห ฯลฯ
สินคาลิขสิทธิ์จากในประเทศ เชน กานกลวย เปนตน
สินคาที่ผลิตโดยรานคาที่ทานซื้อ
สินคาไมระบุตราสินคา

สวนของผูวิจัย
49.........

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
คําชี้แจง โปรดระบุขอเสนอแนะ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหของทานทีใ่ หขอ มูลในครั้งนี้

ภาคผนวก ข
แบบสอบถามของงานวิจัย
เพื่อผูท รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงของเครื่องมือการวิจัย
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แบบสอบถาม
เรื่อง สวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผูจําหนายตุก ตาผา ที่มีผลตอการซื้อของผูบ ริโภค
กรณีศึกษา : กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงค
1. ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและบริการ
จากผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
2. ศึกษาปจ จัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและ
บริการ จากผูจัดจําหนายตุกตาผา กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน จํานวน 7 หนา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ความคิดเห็นของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดของผูจําหนายตุกตาผา
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคจากผูจัดจําหนายตุกตาผากลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
กกกกกกกก2. เพื่อความเที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสอบถามวา คําถามแตละขอมีความเหมาะสมหรือไม
โปรดใสเครื่องหมาย () ลงในชองวาง โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
+1
หมายถึง
คําถามมีความเหมาะสม
0
หมายถึง
ไมแนใจวาคําถามมีความเหมาะสมหรือไม
-1
หมายถึง
คําถามไมมีความเหมาะสม
กกกกกกกก3. ขอมูลที่ไดจากการสอบถามในครั้งนี้จะเก็บเปนความลับเพื่อใชในการศึกษาเทานัน้
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สวนที่ 1 แบบทดสอบเพื่อหาความแมนตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบสอบถามดานประชากรศาสตร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย () ลงในชองคะแนน หรือเติมขอความในชองขอเสนอแนะ
คําถามดานประชากรศาสตร
1. เพศ
ชาย
2. อายุ
ต่ํากวา 15 ป

15-29 ป

30-44 ป

45-59 ป

คะแนน
+1 0 -1

ขอเสนอแนะ

หญิง

60 ปขึ้นไป
3. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว
พอบาน/แมบาน
อื่นๆ(โปรดระบุ).................
4. รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
ไมเกิน 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกวา 50,001 บาท
5. ระดับการศึกษา
ประถม
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
6. สถานภาพสมรส
โสด

สมรส

หยาราง

แยกกันอยู

หมาย
สวนที่ 2
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สวนที่ 2 แบบทดสอบเพือ่ หาความแมนตรงของแนวความคิดสราง
ของแบบสอบถามดานสวนประสมการตลาด 7P’s
คําชี้แจง 1. โปรดทําเครื่องหมาย () ลงในชองคะแนน หรือเติมขอความในชองขอเสนอแนะ
2. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด7P’s
ของผูป ระกอบการ ลัก ษณะคํ าถามเป น ชนิ ด ปลายป ด แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)
เรียงลําดับ ดังนี้ 5 = สําคัญมากที่สุด 4 = สําคัญมาก 3 = สําคัญปานกลาง 2 = สําคัญนอย และ 1 =
สําคัญนอยที่สุด

คําถามดานสวนประสมการตลาด 7P’s
2.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ
7. คุณภาพของผลิตภัณฑ ไดมาตรฐานตามทองตลาด
8. ผลิตภัณฑมีรูปแบบและสีสันสวยงาม
9. ตราสินคาจดจําไดงาย และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
10. ขนาดของผลิตภัณฑมใี หเลือกหลากหลาย
11. มีขอกําหนดเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ
12. สินคามีความปลอดภัยตอผูใช และเด็ก
13. คุณภาพของบรรจุภัณฑ
2.2 ปจจัยดานราคา
14. การกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
15. ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาชัดเจน
16. ราคาใกลเคียงกับรานคาอื่นๆ
2.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
17. สถานที่ตั้งรานคาอยูในทําเลที่มีการเดินทางสะดวก
18. มีการจัดเรียงสินคาภายในรานอยางเปนหมวดหมู
19. มีการจัดตกแตงภายในรานคาใหสวยงาม
20. มีสินคาวางขายตลอดเวลาเพียงพอตอความตองการ

คะแนน
+1 0 -1

ขอเสนอแนะ
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คําถามดานสวนประสมการตลาด 7P’s
2.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
21. มีพนักงานขายคอยใหคําแนะนําเกีย่ วกับสินคา
22. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ของ
ทองถิ่น เชน วารสาร แผนพับ ปายโฆษณาริมถนน
23. มีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซด
24. มีการเขารวมงานแสดงสินคาตางๆ
25. มีของแถมเมื่อซื้อสินคา
26. มีสวนลดเมื่อซื้อสินคา
27. มีการลดราคาสินคาเพื่อจูงใจใหซื้อเปนครั้งคราว
28. มีการประกันคุณภาพสินคา
29. การมีผลงานอางอิงในอดีต เชน การมีชื่อเสียงของรานคา
2.5 ปจจัยดานพนักงาน
30. พนักงานมีบคุ ลิกภาพ และแตงกายสุภาพ
31. พนักงานมีความรูใ นสินคาและการบริการ
32. พนักงานอธิบายรายละเอียด โดยใชภาษาเขาใจงาย
33. พนักงานมีความเอาใจใสในการใหบริการ
2.6 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
34. ปายชื่อรานมองเห็นไดชัดเจน
35. มีการตกแตงหนารานที่สวยงามดึงดูดความสนใจ
36. มีสถานที่จอดรถกวางขวาง และเพียงพอ
37. มีหองน้ําที่สะอาด และสุขภัณฑอยูในสภาพพรอมใชงาน
38. มีตูน้ําดื่มใหบริการ
39. รานคามีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย

คะแนน
+1 0 -1

ขอเสนอแนะ
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คําถามดานสวนประสมการตลาด 7P’s

คะแนน
+1 0 -1

ขอเสนอแนะ

2.7 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
40 การบริการที่รวดเร็วในการจัดหาสินคาที่ตองการ
41. การหาสินคาทดแทนเมื่อสินคาที่ตองการหมด
42. มีความรวดเร็วในการแกปญหาใหลูกคา
43. มีพนักงานคอยใหบริการอยางเพียงพอ
สวนที่ 3
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สวนที่ 3 แบบทดสอบเพือ่ หาความแมนตรงของแนวความคิดสราง
ของแบบสอบถามดานพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย () ลงในชองคะแนน หรือเติมขอความในชองขอเสนอแนะ
คําถามดานพฤติกรรมการซื้อของผูบ ริโภค
44. ทานซื้อสินคาประเภทตุก ตาจากสถานที่หรือชองทางใด
มากที่สุด
หางสรรพสินคา เชน เดอะมอลล , เซ็นทรัล, โรบินสัน
ดีสเคานสโตร เชน เทสโก โลตัส, บิ๊กซี, แม็คโคร
รานคาของเลน, ของกิ๊ฟชอป
รานคาทางอินเทอรเนต
รานคาที่เปนสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
อื่นๆ(โปรดระบุ).........................................
45. ความถี่ในการซื้อของทาน ใน ระยะ 3 เดือนที่ผานมา
1-2 ครั้ง

3-4 ครั้ง

5-6 ครั้ง

7-8 ครั้ง

อื่นๆ(โปรดระบุ)..........................
46. ปริมาณในการซื้อเปนจํานวนเงินตอครั้งของทาน
ไมเกิน 100 บาท

101-200 บาท

201-400 บาท

401-700 บาท

701-1,000 บาท

อื่นๆ(โปรดระบุ)...............

คะแนน
+1 0 -1

ขอเสนอแนะ
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คําถามดานพฤติกรรมการซื้อของผูบ ริโภค

คะแนน
+1 0 -1

ขอเสนอแนะ

47. โอกาสในการซื้อของทาน
ซื้อไปจําหนาย
ซื้อเพื่อนําไปใชเอง
ซื้อในเทศกาลสําคัญ ตางๆ
ซื้อเพื่อนําเปนของฝาก/ของขวัญ
อื่นๆ(โปรดระบุ)...............................................
48. ชนิดของผลิตภัณฑที่ทานซื้อ
ตุกตาผาขนสัตว (ผาขนยาว / ผาขนนุม / ผาขนแกะ)
ตุกตาผาขนแฟนซี (ผาขนกุหลาบ / ผาขนหนู)
ตุกตาผาไมมขี น (ผาT-Cot / ผา 1C)
เครื่องนอน (ที่นอน / หมอน / หมอนขาง / ผาหม)
สินคาเบ็ดเตล็ด (นาฬิกา / กระเปา / รองเทา)
49. ตราสินคาที่ทานซื้อ
สินคาลิขสิทธิ์จากตางประเทศ เชน โดเรมอน, มิกี้เมาส,
หมีพูห ฯลฯ
สินคาลิขสิทธิ์จากในประเทศ เชน กานกลวย เปนตน
สินคาที่ผลิตโดยรานคาที่ทานซื้อ
สินคาไมระบุตราสินคา
สวนที่ 4

151

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
คําชี้แจง โปรดระบุขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหของทานทีใ่ หขอ มูลในครั้งนี้

ลงชื่อ ...................................................ผูทรงคุณวุฒิ
(........................................................)
................/............./................

ภาคผนวก ค
ประวัติกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
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ประวัติกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
จังหวัด ราชบุรี มีผูผ ลิต ผูจําหนาย สิน ค าตุก ตา ที่น อน หมอน และวัสดุก ารผลิต ที่
เกี่ยวของจํานวนมาก กระจายกันอยูเขตพื้นที่ ตําบลบานสิงห ตําบลบานฆองตําบล ตําบลบานเลือก
ตําบลดอนทราย ของอําเภอโพธาราม และ ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ
ป พ.ศ. 2540 นายปราโมทย ไพรชนม นายอํา เภอโพธาราม ไดมีก ารพูด คุย กั บ
ผูประกอบการในการพัฒนากลุม และไดใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชน นางพรรณิพา ทองใย เปนผูให
คําแนะนํา และใหคําปรึกษาในเรื่องของการรวมกลุม ในเรื่องของระเบียบขอบังคับ การดําเนินการ
ตางๆ ของกลุม และไดประสานกับหนวยงานราชการตางๆ ในจังหวัดราชบุรีใหสงเสริมกิจกรรม
ของกลุม เชน การฝกอบรม การใหความรู การพัฒนาการผลิต การตลาด การจัดจําหนาย ตางๆ โดย
มีหนวยงานราชการที่สนับสนุนสงเสริมกลุม คือ
1. อุตสาหกรรมจังหวัด
2. พาณิชยจังหวัด
3. แรงงานจังหวัด
4. พัฒนาชุมชนจังหวัด
5. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 4
มาใหความรูเกี่ยวกับการรวมเปนกลุมอาชีพ และใหทราบถึงประโยชนของการรวมกลุม โดยในป
พ.ศ. 2540 ไดมีการรวมกลุมขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการรวมกลุม ดังนี้
วัตถุประสงคในการรวมกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
1. สงเสริมการรวมกลุมอาชีพของสมาชิกครอบครัวและชุมชนโดยทั่วไป
2. สงเสริมการรว มกลุมอาชีพเพื่อใหเกิด การมั่น คงทางเศรษฐกิจ สังคม และไดรับ
ประโยชนจากการรวมกลุมอยางแทจริง
3. สงเสริมใหสมาชิกรูจักการดําเนินงานในรูปกลุมดวยตนเอง ตามหลักประชาธิปไตย
และหลักการพัฒนากลุม
4. สงเสริมอาชีพหลักของสมาชิก
5. จัดบริการดานปจจัยการผลิต เทคนิคการผลิต เงินทุนดําเนินการ การตลาด การสราง
เอกลักษณ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ การบริหารจัดการเพื่อชวยเหลือในการประกอบอาชีพ
6. รวมมือกับกลุมอาชีพตาง ๆ ทุกระดับ ตลอดจนรวมมือกับทางราชการและองคก ร
เอกชนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน สงเสริมใหสมาชิกกลุมรวมพลังเพื่อสรางอํานาจตอรองและ
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วางแผน กําหนดทิศทางในการแกไขปญหารวมกัน อันจะเปนการสงเสริมหลักการทํางาน แบบ
ประชาธิปไตยโดยพื้นฐานใหกับประชาชน
7. มุงเนนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทใหสูงขึ้น ทั้งใน
ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง อันจะเปนแนวทางไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นบาน
ขยายไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญตามนโยบายรัฐบาล
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เปนกลุมหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จ โดยมีการเจริญเติบโตเปน
ลําดับอยางตอเนื่องซึ่งไดจัดตั้งกลุมขึ้นตามหลักและวิธีดําเนินการจัดตั้งกลุมของกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีสมาชิกแรกเริ่ม 45 คน ซึ่งการบริหารจัดการ ดําเนิน การภายใต
ระเบี ย บข อ บั ง คั บ กลุ ม มี ค ณะกรรมการบริ ห ารกลุ ม ทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารจั ด การให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคของกลุม โดยเฉพาะสมาชิกกลุมมีความตั้งใจและมีสวนรวมในการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ ซึ่งนับวามีการขยายตัวของกลุมอยางกวางขวาง และนอกจากนั้นกลุมหัตถกรรมตุกตา
ราชบุรี เปนธุรกิจชุมชนที่สามารถจะผลักดันใหเปนทุนทางสังคม ที่จะนํามาสูการสรางงาน สราง
อาชีพ และเปนศูนยกลางการเรียนรู โดยมีการถายทอดขั้นตอน วิธีการดําเนินการ ทักษะตางๆ ใช
เทคนิคการฝกอบรมแบบมีสวนรวม ผสมผสานกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเองและกลุมอาชีพอื่นๆ
ซึ่งเปนการพัฒนาความรู ความสามารถในการประกอบอาชีพแกสมาชิกในชุมชน จนสมาชิกเกิด
ทักษะและความชํานาญ สงผลใหผลิตภัณฑตุกตาที่ผลิตออกมา เปนที่ยอมรับและเปนที่นิยมของ
บุคคลทั่วไป
มีนาคม 2552 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งมีอํานาจหนาที่ใน
การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม รวมกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
พัฒ นาผูผลิต ของเลน รายยอยในเขตจังหวัด ราชบุรี จัด อบรมใหค วามรู และจัด ทํามาตรฐาน
อุต สาหกรรมของเลน มอก.685-2540 เพื่อเพิ่มศัก ยภาพใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
รวมทั้งกํากับดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ ภายในประเทศเพื่อคุมครองผูบริโภคไดตระหนักดีวา ในเขต
จังหวัดราชบุรีมีผูผลิตผลิตภัณฑของเลน ประเภทตุกตาผารายยอยเปนจํานวนมาก หากไดมีการ
พัฒนาเพื่อใหผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐาน จะสามารถสงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑใหเพิ่มมาก
ขึ้น ประกอบกับผลิตภัณฑของเลน เปนผลิตภัณฑที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตาม
มาตรฐาน ซึ่งผูผลิตและผูนําเขา ตองผลิตและนําเขาผลิตภัณฑตามมาตรฐานและไดรับใบอนุญาต
ดวย ปจจุบันมีผูประกอบการในกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.6852540 (มาตรฐานอุตสาหกรรมของเลน) จํานวนทั้งสิ้น 73 ราย (ขอมูลกลุมจาก นางอุระษา เหลาโชติ
รองประธานกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี)
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2553

ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2549 -2553

พ.ศ.2553 – ปจจุบัน

พ.ศ.2555 – ปจจุบัน

นายอรรถพล เหลาโชติ
44/1 หมู 4 ตําบลบานเลือก อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 10120
รานอุษาตุก ตา
44/1 หมู 4 ตําบลบานเลือก อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 10120
โทร. 032 - 233024
สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร
สาขาวิชานิเทศศิลป-ถายภาพ คณะออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร
วิทยาเขตเพาะชาง
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เจาหนาที่ออกแบบฝายประชาสัมพันธภายในองคกร
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด
22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร.02 - 1018000
รานอุษาตุก ตา
44/1 หมู 4 ตําบลบานเลือก อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 10120 โทร. 032 - 233024
รานโพธารามตุก ตา
209 หมู 4 ตําบลบานเลือก อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 10120 โทร. 032 - 347260

