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                          บทคัดยอ 

  

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษากลยุทธในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ

รานจําหนายอุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกรอบแนวคิดของงานวิจัย

ประยุกตจาก แนวคิดและทฤษฎีดานสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธระดับ

ธุรกิจและดานพฤติกรรมการบริโภค 

  วิธีการสํารวจเก็บขอมูลดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงายจํานวน 460 คน จากกลุมผูบริโภคที่มาซื้อ

สินคาเพื่อตอบแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลตัวแปรทวินาม (Bivariate Analysis) ประกอบดวย Chi-

Square test และการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation)  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับกลยุทธการสรางความแตกตางและกลยุทธ

ตนทุนตํ่าสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและ 2) 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับกลยุทธการสรางความแตกตางและกล

ยุทธตนทุนตํ่ามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ผลดังกลาวสามารถตีความไดวาผูประกอบการควรมุงเนนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพและกลยุทธการสรางความแตกตาง ซึ่งจะสงผลใหสามารถเปนผูนําทางดานการตลาด 

สวนกลุมผูบริโภคพบวา ควรมุงเนนกลุมโรงงานผลิตรองเทาเปนอันดับแรก เน่ืองจากผูบริโภคกลุมน้ีจะมี

พฤติกรรมในการซื้อสินคาบอยที่สุด 

 

คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, กลยุทธระดับธุรกิจ, พฤติกรรมการผูบริโภค 
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Abstract 

 

 The objectives of the research were; to study consumer behavior in buying women’s 

accessories in Bangkok, and to study business operation strategies of owners of women’s 

accessories shops in Bangkok. Conceptual framework was applied from the concepts 

theories of marketing mix, strategic business management and consumption behavior. 

 Simple random sampling technique was applied to select 460 consumers who bought 

products from those shops.Data analysis was done by on Chi-square test and Pearson’s 

Correlation Coefficient. 

 Research findings revealed that; marketing mix factor and differentiation strategy as 

well as low-cost strategy affected buying behavior on women’s accessories with a statistical 

significance; relationship analysis on marketing mix factor differentiation strategy and low-cost 

strategy found that they were related to buying behavior on women’s accessories with a 

statistical significance. Entrepreneurs, who focused on marketing mix, physical environment, 

and differentiation strategies, were likely to become market leader. Also, they should have 

prioritized consumers who worked in shoe manufacturing plants because this group of 

consumers bought women’s accessories the most frequently. 

 

 

Keywords: Marketing mix factor, Business strategy, Consumption behavior 
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 การคนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี อันเปนผลเน่ืองมาจากความกรุณาและความ

ชวยเหลืออยางดีย่ิงจากอาจารย ดร.เกียรติศักด์ิ สมัครสมาน ที่ใหคําปรึกษาในการคนควาอิสระ ทานไดให
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คอยใหกําลังใจในการทําวิจัยในครั้งน้ี 

 ขอขอบคุณเจาหนาที่โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

และ เจาหนาที่ พื้นที่ศาลายา ที่ใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือตลอดเวลาทั้งการศึกษาและในการทําการ 

คนควาอิสระ เพื่อนๆ ในกลุม MBA รุน 8/1 ที่สงกําลังใจใหความชวยเหลือและคอยสงเสริมผูวิจัยในทุกๆ

ดาน ผูประกอบการรานคา และผูตอบแบบสอบถาม ยานเจริญรัถ ทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการทําวิจัย

ในครั้งน้ี  

 ทายที่สุดน้ีขอขอบพระคุณ ครอบครัว  ที่เปนสวนสนับสนุนดานการศึกษาและเปนกําลงัใจให กับ

ผูวิจัยเสมอมา และขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดที่ใหความชวยเหลือในการคนควาอิสระคุณคาและ

คุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ผูวิจัยขอนอมบูชาแดบุพการีและบูรพาจารย 

และผูมีพระคุณทุกทาน ที่ไดช้ีแนะและวางพื้นฐานการศึกษาจนทําใหไดรับความสําเร็จสมดังความมุง

หมายทุกประการ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการเมือง 

ตลอดจนการแขงขันในธุรกิจอันเกิดจากคูแขงเดิมและคูแขงขันใหม รวมทั้งความตองการของผูบริโภคที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งจะพบวาปจจัยตางๆ เหลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ธุรกิจทั้งขนาดใหญและ 

SMEs จําเปนจะตองมีการปรับตัวและตองนํากลยุทธใหมๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมมาใชเพื่อใหสามารถ

สอดคล องกั นกับสภาพแวดล อมต างๆ ที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย างรวดเร็ ว (มณีรั ตน  สุ วรรณวารี , 

https://www.gotoknow.org/posts/460465, 14 ธันวาคม 2559) ในป 2558 ผูประกอบการ SMEs กลุมอาเซียน

ทั้ง 10 ประเทศ มีประชากรในตลาดรวมกันมากถึง 580 ลานคน พฤติกรรมผูบริโภคมีความแตกตางและหลากหลาย 

เพื่อใหรูความตองการของตลาดหรือรูจักผูบริโภคมากข้ึนทั้งในดานความตองการบริโภคสินคาอยางไร ความชอบใน

ตัวสินคา ความพึงพอใจสินคาและบริการ เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงสินคาบริการใหตอบรับกับความตองการของ

ตลาดมากที่สุด กลุมวัยแรงงานเปนกลุมผูมีรายไดหลักและมีอํานาจซื้อสินคาบริการในตลาดประชากรวัยแรงงาน

เปนวัยที่มีการตอบสนองตอกลยุทธการตลาดไดชัดเจน มีความกลาที่จะลองสิ่งใหมๆ รวมทั้งยังเปนวัยที่สามารถ

เรียนรู และปรับตัว เขากับสิ่งใหม  ๆอาทิ เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหมไดคอนขางดีกวา

วัยอื่น อันจะเปนโอกาสสําหรับสินคาบริการที่มีการประยุกตใชประโยชนจาก เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อใหตอบ

รับกับความตองการของผูบริโภคได ผูประกอบการ SMEs ไทยอาจผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต

สมัยใหม รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑตองทันสมัย เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา (Thailand Trade 

machinery & Electronic, https://ttmedia.wordpress.com/2011/08/22/aec, 14 ธันวาคม 2559  

 เครื่องประดับเปนสิ่งสําคัญควบคูกับการแตงกาย การสวมใสเครื่องประดับน้ันเปนการตกแตงราง 

กายเพื่อใหเกิดความสวยงาม ทําใหผูสวมใสเกิดความมั่นใจในตัวเองมากข้ึนและเปนการเสริมบุคลิกภาพใหดู

ดีเสริมในดานภาพลักษณ และเปนที่นาสนใจของคนรอบขาง วรรณรัตน อินทรอ่ํา (2554, หนา 26)

เครื่องประดับ มีมากมายหลายแบบเครื่องประดับของสุภาพสตรี อาทิ ตางหู สรอยคอ เข็มกลัด กําไล 

นาฬิกา แหวน เครื่องประดับของสุภาพบุรุษ อาท ิที่หนีบเนกไท กระดุมเสื้อ สรอยคอ เข็มขัด แหวน นาฬิกา 

เครื่อง ประดับมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยไมเพียงแตนําเครื่องประดับมาใสประดับรางกายเพียงอยาง

เดียวยังสามารถเพิ่มความหลากหลายใหเครื่องประดับมีความนาสนใจมากข้ึน มนุษยไดนําเครื่องประดับที่ใช

เปนประจําเสื้อ ผา หมวก รองเทา กระเปา กําไล ตางหู และเข็มขัด มาประยุกตประดับและตกแตงดัดแปลง

เพื่อใหเกิดความสวยงามและเพิ่มมูลคาใหกับสินคาตัวอยางเชน การนํามาหมวก มาติดเพชรประดับพลอย 
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(ดังรูปภาพที่ 1.1) เพื่อเพิ่มสีสันใหกับหมวกเปนรูปแบบที่แปลกตา ทําใหมีนวัตกรรมใหมเกิดข้ึนในวงการ

การคาของผูประกอบการรานขายอุปกรณตกแตงเครื่องประดับ อีกทั้งผูบริโภคยุคน้ีเริ่มหนัมาสนใจในดาน

แฟช่ันกันมาก สินคาประเภทของอุปกรณตกแตงเครื่องประดับเพื่อเพิ่มความสวยงามใหกับเครื่องใช จึง

เปนที่นิยมและเปนที่ตองการของผูบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 เครื่องประดับที่ใชประจําวัน 
 

 ปจจุบันสินคาประเภทเครื่องประดับของสตรีที่ใชในชีวิตประจําวันจําพวก รองเทา กระเปา เสื้อ 

ผา ตางหู สรอยคอ กําไล ที่คาดผมและหมวก ที่วางขายในทองตลาด สวนใหญผูประกอบการที่ขายปลีก 

ตามหางสรรพสินคา ตลาดนัด หรือรานคาแผงลอย จะไปซื้อสินคาสําเร็จรูป ที่แหลงขายสง ในยานสําเพ็ง  

โบเบ แพลทินัม ผูประกอบขายสงบางรายเปนโรงงานผูผลิตเองโดยตรง บางรายก็สั่งซื้อจากโรงงานผูผลิต

รายอื่น ผูประกอบการที่มีโรงงานผลิตจะสั่งซื้อสวนประกอบเพื่อนํามาผลิตและตกแตงสินคาสําเร็จรูปจาก

แหลงขาย วัสดุ อุปกรณเพื่อการประกอบโดยตรง มีรานคาจําหนายเพียงไมกี่แหงในเมืองไทย ที่เปนแหลง

ขายสินคาเพื่อผลิตสินคาสําเร็จรูป ยานเจริญรัถเปนอีกแหลงที่มีรานคาขายวัสดุ อุปกรณ เพื่อตกแตงและ

ผลิตสินคาสาํเรจ็รูป จากการสาํรวจผูประกอบการรานคา มมีากกวา 150 รานคา กระจายอยูบนถนนเจริญ

รัถ ซึ่งเปนธุรกิจ SME ของผูประกอบการในยานน้ี ขายปลีกและสง ผูประกอบการที่เปนโรงงานผลิต

เครื่องประดับจะมาเลือกซื้อสินคาที่ในแหลงธุรกิจน้ีเพื่อนําไปผลิตและประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อ

นําไปขายและสงตอไปยังผูบริโภค ผูบริโภคบางรายที่ไมใชโรงงานผลิตก็มีมาเลือกซื้อสินคาเพื่อไปตกแตง

หรือซอมแซมของใชและเครื่องประดับของตน 
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ภาพท่ี 1.2 สินคาสําเร็จรูป 
 

 ธุรกิจจําหนายอุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนทําใหผูประกอบการราย

ใหม เกิดข้ึนหลายราย เพื่อความอยูรอดในธุรกิจทําใหผูประกอบการเครื่องประดับสตรีในเขต

กรุงเทพมหานครจงึตองนํากลยุทธที่เหนือกวาคูแขงมาปรับใชใหเหมาะสมกับธุรกิจของผูประกอบการ จึง

เปนที่มาของความสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธและปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอ

พฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอมูลที่ไดรับจาก

การศึกษาเพื่อใหผูประกอบการนํามาใชประโยชนในการดําเนินธุรกิจ สามารถทําใหผูบริโภคยินดีที่จะมา

ซื้อสินคามากข้ึนอยางตอเน่ืองเพื่อสรางกําไร เปนแนวคิดและแนวทางปรับตัวของผูประกอบการอุปกรณ

ตกแตง เครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อการวางแผนในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจใน

อนาคต 

 

1.2 คําถามการวิจัย  

 ผูประกอบการรานขายอุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวทางใน

การดําเนินธุรกิจที่หลากหลายและแตกตางกันหรือไมอยางไร 

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร

ของผูบริโภค 

          2. เพื่อศึกษากลยุทธ ในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการรานขายอุปกรณตกแตงเครื่องประดับ

สตร ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.4 สมมติฐานของการวิจัย 

 1.ลักษณะประชากรศาสตรทีม่ีผลตอพฤติกรรมการเลอืกซือุ้ปกรณตกแตงอเครื่องประดับสตรี ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พิษณุ อิ่มวิญญา (2554, หนา 7) 

 2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับ

สตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร   

 3.ปจจัยดานกลยุทธระดับธุรกิจที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับ

สตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร วีรนุช รายระยับ (2556, หนา 8) 

 4. ลักษณะประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร เบญจลักษณ มุสิกะชะนะ (2553, บทคัดยอ)   

 5.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร รจนา มะลิวัลย (2554, หนา 2) 

 6.ปจจัยดานกลยุทธระดับธุรกิจที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร   

 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

  1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

การวิจัยศึกษา กลยุทธและสวนประสมทางารตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ตัวแปรตนคือ ลักษณะประชากรศาสตร และ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) และกลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) ตัวแปร

ตาม (Variable) คือ พฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. ขอบเขตดานประชากร 

         1. ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ผูประกอบการรานคาและผูบริโภคที่มาซื้ออุปกรณ

ตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  

  2. ระยะเวลาเก็บขอมูล คือ ระหวางเดือน กันยายน 2559 – กุมภาพันธ 2560 

  3. พื้นที่ที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุมเปาหมายเปน 

ผูประกอบการรานคาและผูบริโภคที่มาซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ. 

        1. เพื่อใหเขาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  

ของผูบริโภค  

          2. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานสินคาและบริการที่นําหนาคูแขงโดยเนนใหความสําคัญในการสราง 

การใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
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         3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการที่สามารถนําผลการศึกษานําไปใชในการปรับปรุงการ 

นําเสนอกลยุทธที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา  

       1.ตัวแปรอิสระ (independent variables) ประกอบดวย 

        1.1.ลักษณะประชากรศาสตร  

             -เพศ   

             -อายุ  

             -การศึกษา  

             -อาชีพ  

             -ลักษณะหนวยงาน  

             -รายได/เดือน  

       1.2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาด   

             -ดานผลิตภัณฑ (Product) 

             - ดานราคา  (Price) 

             -ดานสถานที่ (Place) 

             -ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

             -ดานบุคลากร (Personality) 

             -ดานสภาพแวดลอม (Psychical) 

             -ดานกระบวนการ (Process) 

        1.3.ปจจัยดานกลยุทธระดับธุรกจิ  

             -กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiate Strategy) 

             -กลยุทธตนทุนตํ่า (Cost Leadership Strategy) 

      2. ตัวแปรตาม (Variable)   

        2.1. พฤติกรรมการเลอืกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย 

             -ซื้อสินคาประเภทใดบอยทีสุ่ด  

             -ความถ่ีในการมาซื้อสินคา  

             -ซื้อสินคานําไปใชในวัตถุประสงคอะไร  

             -จํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง 
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

      นิยามศัพทเฉพาะในการศึกษาคนควาครั้งน้ีไดแก 

     1. ปจจัยแขงขันทางการคา หมายถึง การที่นํากลยุทธทางดานการสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขัน และนําปจจัยสวนประสมทางการตลาดมาใชในธุรกิจน้ันๆ 

         1.1 กลยุทธระดับธุรกิจ หมายถึง กลยุทธที่องคกรนํามาใชเพื่อสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันใหเหนือคูแขง ใหกับสินคาหรือบริการของแตละธุรกิจ ซึ่งกลยุทธระดับธุรกิจประกอบดวย 

 1.1.1 การสรางความแตกตาง หมายถึง การสรางผลิตภัณฑที่แตกตางเพื่อใหลูกคา

รับรูคุณคาของสินคาหรือบริการที่มากกวาคูแขง เพื่อมีความไดเปรียบทางการแขงขัน 

 1.1.2 ตนทุนตํ่า หมายถึง การผลิตสินคาจํานวนมากทําใหไดราคาตนทุนที่ถูกลง

สามารถขายไดราคาถูกกวาคูแขง แตคุณภาพของสินคาและบริการยังอยูในระดับเที่ลูกคายอมรับได      

          1.2. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การที่ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุม

ได ในแตธุรกิจนํามาใช เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด เครื่องมือทางการตลาดน้ีเรียกวา 7p 

ประกอบ ดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร สภาพแวดลอม และ

กระบวนการ 

       2. อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี (Accessories) หมายถึง วัสดุ อุปกรณเพื่อผลิตและ

ตกแตง รองเทา กระเปา เสื้อผา สรอยคอ ตางหู และกําไล เปนนําไปประกอบ และนําไปตกแตงเพิ่ม

มูลคาใหกับตัวสินคา 
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1.8 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

          กลยุทธและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง 

เครื่องประดับของสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     ตัวแปรอิสระ(independent variables)   ตัวแปรตาม(Variable)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1.3 กรอบแนวคิด 

1. ลักษณะของประชากรศาสตร 

1.1. เพศ 

1.2. อายุ 

1.3. การศึกษา 

1.4. อาชีพ 

1.5. ลักษณะหนวยงาน 

1.6. รายได/เดือน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

(Marketing Mix) 

2.1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 

2.2. ดานราคา (Price) 

2.3. ดานสถานที่ (Place) 

2.4.ดานการสงเสรมิการตลาด (Promotion) 

2.5.ดานบุคลากร (Personality) 

2.6.ดานสภาพแวดลอม (Psychical) 

2.7.ดานกระบวนการ (Process) 

 

3. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

3.1 กลยุทธสรางความแตกตาง 

(Differentiate Strategy) 

3.2. กลยุทธตนทุนตํ่า (Cost Leadership 

Strategy) 

  

 
พฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง 

เครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร 

 

 

-ซื้อสินคาประเภทใดบอยทีสุ่ด 

-ความถ่ีในการมาซื้อสินคา 

-ซื้อสินคานําไปใชในวัตถุประสงคอะไร 

-จํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแต

ละครัง้ 

 



 
 

บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วของ 

        ในการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือก

ซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวความคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่กี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัยดังตอไปน้ี 

          2.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัแหลงขายอปุกรณตกแตงเครื่องประดับ 

          2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผูประกอบการ (Entrepreneur) 

        2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมและผูบริโภค 

        2.4 แนวคิดดานทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marking Mix) 

        2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 

 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับแหลงขายอุปกรณตกแตงเครื่องประดับ 

 แหลงจําหนายวัตถุดิบตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ต้ังอยูในยานวงเวียน

ใหญ ถนนเจริญรัถ เขตคลองสาน ถนนเจริญรัถ เปนถนน 4 เลน หัวถนนดานหน่ึง ทะลุไปตลาดวงเวียน

ใหญ อีกฝงไปตัดกับถนนเจริญนคร ถนนเสนน้ียาวเกอืบ 2 กิโลเมตร แตชวงที่เปนยานขายเครื่องหนังและ

อะไหลอยูในชวง ซอยเจริญรัถ 1-8 แคประมาณ 200-300 เมตร รานคายานน้ี ผูประกอบการแตละ

รานคาจะเนนขายสง แตชวงไมกี่ปมาน้ี มผีูประกอบการรายใหมสนใจทําอุตสาหกรรมการคาขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) มากข้ึน ธุรกิจการขายสงก็ตองปรับตัวไปตามกระแส จากระบบปดที่ขายสงอยาง

เดียวเริ่มขายปลีก แตละรานมักจะมีคําวา"คาหนัง" หรือคําวา "พี.วี.ซี"  

เปนแหลงของคนผลิตรองเทาหรือกระเปา มาเลือกซื้อหนัง มีใหเลือกทั้งหนังแท หนังเทียม และ

อุปกรณเกี่ยวกับการทําเครื่องหนัง เครื่องประดับ มากมายหลายแบบ สามารถนําไปตกแตงเครื่อง ประดับ 

ประเภท เสื้อผา หมวก กําไล ตางหู และเข็มขัด จากการสํารวจยานน้ีมีผูประกอบการรานคามาก กวา 150 

รานคา ขายสินคาหลากหลายแตกตางกัน ผูประกอบการขายปลีกและสง โดยแบงการจําหนายสินคาออกเปน 6 

ประเภท 1.หนังแท หนังทียม 2.ผา PVC ผาลายและวัสดุสังเคราะห ผาลายดอก3.อุปกรณโลหะและอะไหล

ตางๆ 4.เครื่องประดับตกแตงกระเปา, รองเทา 5.อุปกรณการทํากระเปา 6.อุปกรณทํารองเทา 
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ภาพท่ี 2.1 แผนผังยานขายอุปกรณ  

ที่มา : Hell Eating And Travel : HEAT, http://dunbine.exteen.com/20090711/pvc,  

        15 มกราคม 60 

ผูประกอบการรานคายานถนนเจริญรัถ ประกอบดวยรานคาดังตอไปน้ี 

 1. สินคาประเภทหนัง และวัสดุสังเคราะห 

  หนังแท - ขายเปนเซนติเมตร หรอืฟุต ราคาข้ึนอยูกับประเภทของหนังวาเปนหนังชนิดใด 

เชนหนังวัว หนังแกะ หนังจระเข       

  หนังเทียม - ขายเปนหลา หรอืเปนมวน (50 หลา) ราคาหนังเทียมจะถูกกวาหนังแท  

มีหลายราคา ข้ึนอยูกับประเภทของวัสดุ มีใหเลือกหลากหลาย ทั้งสี ลวดลาย ผิวสัมผัส ความมันเงา 

 

 

 

          

  
 

ภาพท่ี 2.2 สินคาประเภทหนัง และวัสดุสังเคราะห 
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 2. สินคาประเภทอุปกรณโลหะ และอะไหลตางๆ 

               รานขายพวกอุปกรณโลหะ สําหรบัประกอบกระเปา รองเทา หัวเข็มขัด หรือพวกอะไหลที่

เปนโลหะตางๆ เชนกระดุม พวกน้ีมกัจะขายเปนโหล บางรานอาจขายปลีกยอย หรือคละกันได เชนพวก

หัวซิป ตัวตกแตงกระเปา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 สินคาประเภทอุปกรณโลหะ และอะไหลตางๆ 

 

 3. สินคาประเภทเครื่องประดับตกแตงกระเปา/รองเทา 

  รานที่ขายพวกเครื่องประดับตกแตงงานกระเปา รองเทา เครื่องประดับเหลาน้ี ไมจําเปน

วาจะตองเอาไปทํางานกระเปา หรือรองเทาเทาน้ัน บางคนสามารถไปดัดแปลงประกอบกับงานฝมือ หรือ

งานประดิษฐอื่นๆ เพราะของประดับตกแตง มีความหลากหลายมาก ทั้งขนนก เพชรประดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 2.4 สินคาประเภทเครือ่งประดับตกแตงกระเปา/รองเทา 
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 4. สินคาประเภทอุปกรณการทํากระเปา 

  มีรานขายอุปกรณการทํากระเปา ไมวาจะเปนพวกเทปผาหลายสี หลายลาย เอาไวทําหู

กระเปาผา หรือประดับตกแตง (ขายเปนเมตร) ซิปแบบตัด เปนซิปทองเหลืองที่ขายเปนเมตร แยกกับหัว

ซิป หูกระเปาทั้งแบบเปนหนังเปนเชือก เปนไม เปนลูกปด สารพัดแบบ (ขายเปนคู) ตัวตอก ตัวเจาะ 

อุปกรณการตัดแตงกระเปาหนัง 

 

 

 

 

  

 

   

ภาพท่ี 2.5 สินคาประเภทอุปกรณทํากระเปา 

 

 5. สินคาประเภทอุปกรณทํารองเทา 

  มีอุปกรณทํารองเทาครบทุกอยาง ต้ังแตตัวตนแบบ สนรองเทาแบบตางๆ ทั้งสนสงู สน

เต้ีย พื้นรองเทา ช้ินสวน ตัวติดประดับรองเทา กาวติดรองเทา 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 สินคาประเภทอุปกรณทํารองเทา 
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             สินคาที่จําหนายน้ันผูประกอบการสั่งจากโรงงานผูผลิตโดยตรงมาจําหนายซึ่งเทียบเทากับ

ผูประกอบการเปนพอคาคนกลาง มีผูประกอบการบางรายก็มีโรงงานเปนของตนเอง เชน โรงงานฉีดพื้น

ยาง โรงงานทําสนแมกซี่ โรงงานผลิตอะไหลเหล็ก โรงงานพิมพลายผา และผูประกอบการบางรายสั่งของ

นําเขามาจากตางประเทศ อาทิเชน ประเทศฮองกง ประเทศไตหวัน ประเทศเกาหลี และประเทศจีน แต

สวนใหญเครื่องประดับที่จาํหนายลวนจะมาจากประเทศจนีมากกวาประเทศอื่น ประเทศจีนเปนประเทศที่

มีแหลงผลิตที่ใหญที่สุดและมีกําลังการผลิตที่สามารถรองรับความตองการของคนทั่วโลกได  คนสวนใหญ

รูจักกันวาถาตองการจะซื้อวัตถุ ดิบ อุปกรณ ตกแตง เครื่องประดับสตรี เสื้อผา หมวก รองเทา กระเปา 

กําไล ตางหู และเข็มขัด ก็จะตองมาหาซื้อสินคาที่ยานวงเวียนใหญ เรียกไดวาเปนของดียาน “ฝงธนบุรี” 

จะมีทุกอยางครบตามที่ผูบริโภคตองการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 รานคา ยานถนนเจริญรัถ 
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ตัวอยางรานในบริเวณถนนเจริญรัถ  

 1. รานในเครือวัฒนาพรพานิชย (บจก.เซ็นทรัล ออล เลเธอร แฟช่ัน) เปนกลุมรานที่อยูในเครือ

เดียวกัน มีหลายรานแตละรานอยูติดๆกันมีจําหนายสินคาหลายอยาง หลายประเภท เรียกไดวาแทบจะ

ครบวงจรเลย รานคาที่อยูในเครือ วัฒนพรพาณิชยไดแก 

  -รานวัฒนพร พีวีซี รานน้ีเปนรานใหญ ขนาด 4 คูหา รานอยูตรงหัวมุม รานน้ีเนนขาย

พวกของประดับตางๆไมวาจะเปนลูกปด เพชรเสน เพชรประดับ ลูกปด หวง กระดุม ตัวประดับตางๆขน

นกประดับเสื้อเทปเลื่อม เชือก หนังแท หนังเทียมหนังกลับ ผา PVC PU ผากํามะหย่ี ผาเมทัลลิค อะไหล

รองเทา สนรองเทา  

ที่อยู 213 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ10600 

ติดตอ 0-2438-5591,0-2438-3351,0-2438-5414,0-2861-4092  เว็บไซตเว็บไซต 

http://www.wattanaporn.com/ (เกี่ยวกับอะไหลโลหะ อะไหลเพชร ลกูปด โซ หกูระเปาสําเร็จ) 

http://www.centralallleather.com/th/index.html (เกี่ยวกับหนังแท หนังเทียม) 

http://www.wattanacenter.com/thai/index.php (เกี่ยวกับผาปกเลื่อม ตัวประดับกระเปา รองเทา) 

เฟสบุค https://www.facebook.com/leather4fashion 

  -รานไทเกอร เมททัล แฟคทอรี่ เอาเลต เปนรานทีอ่ยูติดกันกับรานวัฒนพร พ.ีวี.ซี. ดูเล็กๆ

แคคูหาเดียว แตเนนไปดวยอุปกรณหลากหลาย เนนพวกอุปกรณกระเปาทุกชนิด อะไหลโลหะ หกูระเปา

เชือกถัก หูไม ปากกระเปา ปกแปค หมุด ตัวคลองสายกระเปากระดุมแมเหล็กหวง สามารถปรึกษา และ

รับสั่งทํากระเปาดวย  

ที่อยู 207 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรงุเทพฯ 10600 ติดตอ 0-2861-4033 

  -รานวีวัฒนา แฟช่ัน เซ็นเตอร รานอยูในซอยเจริญรัถ 1 จากปากซอยเดินไปรานอยู

ขวามือตรงขามซอยวิเศษสวรรค เปนรานขนาด 2 คูหา จําหนายหนังเทียม ผาพีวีซี หูกระเปา ตัวหอยซิป 

อุปกรณ เครื่องประดับกระเปา/รองเทา  

ที่อยู 12-14 ซอยเจริญรัถ 1 วงเวียนใหญ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600  ติดตอ 0-2438-6227 

 2.รานไทยลิขิต เปนรานคูหาเดียว เดินจากซอยเจริญรัถ  1 ถัดจากรานวัฒนพรมาอีกหนอย (อยู

ฝงเดียวกัน)ขายของประเภทหนัง สายหนัง หนังเสนๆ ลายประดับหนัง หูกระเปาหนัง มีหลากหลายแบบ  

ที่อยู 221 ถนนเจริญรัถ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ติดตอ 0-2439-2486,08-1205-1970 

 3.รานเอเอ คาหนัง อยูในซอยเจริญรัถ 1 เปนพวกผาทํากระเปา มีหลากสี หลายลาย  

ที่อยู ถนนเจริญรัถ1 วงเวียนใหญ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ติดตอ 0-2437-9347,0-2439-2067 

 4.รานอินเตอร พีวีซี รานอยูหัวมุมถนนเจริญรัถ 1 ขายพวกผาพีวีซี  

ที่อยู 197 ถนนเจริญรัถ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ติดตอ 0-2439-2759 

 5.รานศิริชัย พ.ียู.แอนด เลเดอร ขายพวกเครื่องหนัง อะไหลโลหะ หัวเข็มขัด ตัวประดับ  
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ที่อยู 245-247ถนนเจรญิรัถ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ติดตอ 0-2437-9676 

เว็บไซต http://www.sirichaipu.com/ 

 6.ราน พี.เอส.วี. เทรดด้ิง  ขายพวกอะไหลตกแตง อะไหลติดรองเทา/กระเปา เสื้อผา   

ที่อยู ซอยเจรญิรัถ 4 เขตคลองสาน แขวงคลองสาน กรงุเทพฯ 10600  ติดตอ 0-2862-2469,0-2861-

4891 เปนคูหา 1 หองเว็บไซต http://www.facebook.com/pon.psv2 

 7.รานไหมพรม S&C (13.726139.100.495188) รานขนาดครึ่งคูหา ขายไหมพรม S&C มีทั้ง

ไหมพรม 4 Ply ไหมฟู ไหมอุดง ไหมขนแกะ และพวกเชือกรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 แผนที่ถนนเจริญรัถ  

ที่มา : Hell Eating And Travel : HEAT, http://dunbine.exteen.com/20090711/pvc,  

        15 มกราคม 2560  

 

2.2. แนวคิดเก่ียวกับผูประกอบการ (Entrepreneur) 

 เจาของกิจการหรือผูประกอบการ (entrepreneurs) มีบทบาทอยางสําคัญในทุกสังคมที่เปน

ตลาดการคาเสรีตามที่นักเศรษฐศาสตร โจเซฟ ชัมปเตอร (Joseph Schumpeter) ไดอธิบายไวในชวง

ทศวรรษ 1930 วาผูประกอบการเปนแรงผลักดันที่ทําใหเกิดความสรางสรรคย่ิงกวาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ 

และกระบวนการใดๆในการกระทําสิ่งตางๆและเปนผูผลักดันใหเกิดการแทนที่ดวยนวัตกรรมสารพัดชนิด 

ที่ตลาดโดยรวมมองเห็นวาใหคุณคาไดมากกวาเมื่อมองในแงน้ีผูประกอบการถือเปนผูนําความเปลี่ยน 

แปลง และก็ยอมนําความกาวหนามาดวย ณัฐยา สินตระการผล (2553, หนา 8) 
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ความหมายของผูประกอบการ มผีูใหความหมายของผูประกอบการไวหลายทานดังน้ี  

 ธัญวรัตน บัวพรหมมาตร (2555, หนา 11) ไดใหความหมาย ผูประกอบการคือ ผูที่โอกาสทาง

ธุรกิจรวมทั้งเสาะแสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจ หรือกอต้ังธุรกิจซึ่งเปนบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค

ในการผสมผสาน ปจจัยการผลิตตางๆไดแก ทุน ที่ดิน และแรงงาน เข าดวยกันโดยใชสติปญญา

ประสบการณ ความรู และความสามารถตางๆที่ตัวผูประกอบการมีอยูเพื่อทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑหรือ

สินคาที่ตรงตอความตองการของลูกคา และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางย่ังยืน ซึ่งสอดคลองกับใน สุธีรา 

อะทะวงษา  (2556, หนา 12) ไดใหความหมาย นิยามผูประกอบการ หมายถึง บุคคลที่เปนเจาของ หรือ

เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจที่ตองเผชิญกับความเสี่ยงเปนผูที่มีความรูและประสบการณใน

การดําเนินธุรกิจโดยมีเปาหมายเพื่อใหธุรกิจประสบความสําเร็จตามที่มุงหวัง ขณะเดียวกัน ธัชพงษ 

อภิรักษนันทชัย (2557, หนา 26) ผูประกอบการหมายถึง บุคคลที่เปนเจาของ หรือเปนผูรับผิดชอบใน

การบริหารจัดการธุรกิจที่ตองเผชิญกับความเสี่ยงเปนผูที่มีความรูและประสบการณในการดําเนินธุรกิจ

โดยมีเปาหมายเพื่อใหธุรกิจประสบความสําเร็จตามที่มุงหวัง  

          นอกจากน้ีมีนักวิชาการไดใหความหมายคําวาผูประกอบการ อยูหลากหลายดังเชน Longenec-

ker, Moore, Petty and Palich (2006, p 11) ไดใหความหมาย “นิยามผูประกอบการ หมายถึง บุคคล

ที่คน พบความตองการของตลาด และดําเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด โดยเผชิญกับ

ความเสี่ยง มีแรงกระตุนผลักดันเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรม และ ความกาวหนาทาง

เศรษฐกิจซึ่งสอดคลองกับ Wikipedia (2010, p 12) ไดใหความหมาย นิยามผูประกอบการ หมายถึง 

บุคคลที่เปนเจาของธุรกิจซึ่งมีความเสี่ยง มีแนวความคิด เปนผูยอมรับในความเสี่ยง และผลลัพธที่เกิดข้ึน 

(อางถึงใน สุธีรา อะทะวงษา, 2556, หนา 11-12)” 

  จากความหมายของผูประกอบการทีร่วบรวมไว ขางตน พอสรปุไดวา ผูประกอบการเปนบุคคล

ที่มองเห็นโอกาสในการดําเนินธุรกจิและสรางธุรกจิข้ึนกลาเผชิญความเสี่ยงทีจ่ะกําไรหรือขาดทุน ดําเนิน

ธุรกิจดวยตนเองเปนบุคคลทีม่ีความสามารถทัง้สติปญญา มคีวามคิดริเริ่มสรางสรรค และหาสิ่งใหมๆให 

กับตัวสินคาเพือ่ตอบสนองความตองการของผูบรโิภคนํามาซึ่งผลกําไร และประสบความสําเรจ็ทางธุรกจิ  
 

คุณลักษณะของผูประกอบการ 

 1.พันธะ ความมุงมั่น และความพยายาม 

 2.ความตองการความสําเรจ็และการเติบโต 

 3.เนนที่โอกาสและเปาหมาย 

 4.ความริเริม่และความรับผิดชอบสวนบุคคล 

 5.การแกไขปญหาอยางไมยนยอ 

 6.ความสมจริงและมีอารมณขัน 

 7.คนหาและใชขอมลูปอนกลบั 
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 8.อํานาจจากภายในตน 

 9.คิดพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงและคนหาความเสี่ยง 

 10.ความตองการสถานะภาพและอํานาจตํ่า 

 11.ยึดถือหลักคุณธรรมและมีความนาเช่ือถือ 

 สําหรับสตี เวนสัน ( Stevenson) และกัมเพิรธ (Gumpert) อธิบายถึงกิจการแบบการ

ประกอบการและช้ีใหเห็นถึงลักษณะของผูประกอบการ ไดแกการมีจินตนาการ ความยืดหยุนและต้ังใจ

ยอมรับความเสี่ยงสวนการตเนอร (Gartner) ทําการตรวจสอบวรรณกรรมตางๆ และพบลักษณะตางๆ

ของผูประกอบการนอกจากน้ันฮอรนาเดย (Hornafay) ไดตรวจสอบผลงานวิจัยตางๆและสรุป 
 

ตารางท่ี 2.1 คุณลักษณะของผูประกอบการไว 42 ประเด็นดังน้ี 

คุณลักษณะ คุณลักษณะ 

1)ความเชื่อม่ัน 22)ความรับผิดชอบ 

2)ความพยายามและมุงม่ัน 23)การมองการณไกล 

3)ความกระตือรือรน ความขยันหม่ันเพียร 24)ความระมัดระวัง ความละเอียด 

4)การแกไขปญหาไดดี 25)การทํางานรวมกัน 

5)ความสามารถในการคิดพิจารณาเก่ียวกับความเส่ียง 26)การมุงเนนกําไร 

6)ความมีพลังและภาวะผูนํา 27)ความสามารถในการเรียนรูจากความผิดพลาด 

7)การมองโลกในแงดี 28)ความสามารถในการพินิจพิเคราะหตออํานาจ 

8)ความตองหารความสําเร็จ 29)บุคลิกภาพที่เปนมิตร 

9)ความสามารถรอบตัว : ผลิตภัณฑ ตลาด เทคโนโลยี 30)การถือตัวเปนผูเหนือกวาคนอ่ืน 

10)ความสรางสรรค 31)ความกลาหาญ 

11)ความสมารถในการชักจูงผูอ่ืน 32)จินตนาการ 

12)ความสามารถในการเขากันไดดีกับผูอ่ืน 33)ความสามารถในการหยั่งรู 

13)ความริเริ่ม 34)ความอดทนตอส่ิงกํากวม 

14)ความยืดหยุน 35)ความกาวราว 

15)ความฉลาด 36)อารมณสนุกสนาน 

16)การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน 37)ความมีสมรรถภาพ 

17)ตอบสนองตอส่ิงทาทายอยางม่ันใจ 38)พันธะหรือขอผูกมัด 

18)ความเปนอิสระ 39)การไดรับความไววางใจจากบุคลากร 

19)ความสามารถตอบสนองขอเสนอแนะและการวิจารณ 40)ความฉับไวตอส่ิงรอบขาง 

20)ความสามารถจัดการเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 41)ซ่ือสัตย คุณธรรม 

21)ความสามารถในการตัดสินใจอยางรวดเร็ว 42)วุฒิภาวะ สุขุม 

 

ที่มา : John A. Hornaday. (1982) p. 26-27. 
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2.3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค    

 พฤติกรรมผูบริโภคไดมีผูใหความหมายหรือแนวคิดไวหลากหลายแนวคิดและมีลักษณะที่สอด 

คลองและคลายคลึงกันหลายทาน ดังน้ี 

 นารีรัตน ฟกเฟองบุญ (2554, หนา 10) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ การแสดงออกของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อใหไดมาและใชสินคาหรือบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลน้ันผาน

กระบวนตางๆ อันไดแก การคนหา การซื้อ การใช การประเมิลผล และการใชจาย เพื่อใหไดมาซึ่ ง

ผลิตภัณฑและบรกิาร ซึ่งสอดคลองกับ วีระนุช รายระยับ (2556, หนา 8) ไดกลาววา พฤติกรรมผูโภคเปน

การกระทําใดๆก็ตามของบุคคลที่เกิดข้ึนอยางเปนกระบวนการซึ่งประกอบดวย การแสวงหาขอมูล การ

เลือกซื้อ การประเมินคุณคา เพื่อใหไดซึ่งสินคาและบริการตางๆที่ผูบริโภคสนใจ ในขณะเดียวกัน กานดา 

เสือจําศีล (2555, หนา 25) ไดกลาววา พฤติกกรมผูโภค หมายถึง การกระทํา กระบวนการ หรือกิจการ

ของแตละบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือกสรร การใชหรือการบริโภค การประเมินผล โดยเริ่มต้ังแตกอน

บริโภค ขณะบริโภค และหลังบรโิภค รวมทั้งกระบวนการการตัดสินใจซื้อที่มีผลตอการกระทําที่แสดงออก 

ซึ่งเปนตัวกําหนดพฤติกรรมหรือการกระทํา เชนเดียวกับ วุฒิพงศ คงนวลมี (2557, หนา 23) ไดให

ความหมาย พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมผูบริโภคเปนการทําความเขาใจระหวางกระบวนการ

ตัดสินใจของผูบริโภคในแตละบุคคล ในการเลือกซื้อจากสินคาบริการใหตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด 

พฤติกรรมที่ผูบรโิภคจะแสดงออกน้ันเปนการตอบสนองตอความตองการดานพื้นฐานหรอืดานจติใจ และยัง

มี ธัญรส ภูมิใจตระกูล (2553, หนา 12) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่

เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคาหรือบริการ โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตองมีการ

ตัดสินใจทั้งกอนและหลังการกระทําตางๆทั้งน้ีข้ึนอยูกับความพอใจและความตองการของบุคคลมีสิ่ง

กระตุนที่ทําใหเกิดความตองการแลวทําใหเกิดการตอบ สนอง โดยลักษณะของผูซื้อซึ่งไดรับอิทธิพลจาก

ปจจัยตางๆดังน้ี ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา  

           นอกจากน้ี Kottat and Blackwell (1986) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระ 

ทําของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการ รวมไปถึงกระบวนการการตัด 

สินใจที่มีอยูกอนและมีสวนในการกาํหนดใหมีการกระทําดังกลาว (อางถึงใน นิมิต เลิศกิติยศ, 2551, หนา 

9) ในขณะเดียวกัน Engle.Black well and Miniard (1993, p. 5) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค

หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลกัษณะกิจกรรมของแตละบคุคลเพื่อทําการประเมนิผล (Evaluating) 

การจัดหา (Acquring) การใช (Using) และการใชจาย(Disposing) เกี่ยวกับสินคาและบริการ และยังมี

Schiff-man and Kanuk (1994, p.7) ไดกลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภค

ทําการคนหาความตองการเกี่ยวกับการซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล (Evaluation) 

การใชจาย (Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา (อางถึง

ใน อุษณีย จิตตะปาโล, 2546, หนา 2)  
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 จากขอความขางตนที่กลาวมาน้ัน สามารถสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทํา

ของผูบริโภคแตละบุคคล ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและการใชสินคาหรือบริการตางๆ โดยผานกระ 

บวนการตัดสินใจทั้งกอนและหลงัการกระทํา ประกอบดวย การแสวงหาขอมูล การเลือกซื้อ การประเมิน

คุณคา เพื่อใหไดสินคาและการใชหรือบริการตางๆที่ผูบริโภคสนใจและตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูบริโภคสูงสุด  

 

บทบาทพฤติกรรมผูบริโภค 

 หมายถึง บทบาทของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ จากบทบาทของพฤติกรรมผูบริโภค

นักการตลาดไดนํามาประยุกต ใชในการกําหนดกลยุทธการตลาดโดยเฉพาะกลยุทธการโฆษณาโดยสราง

ขาวสารการโฆษณาและผูแสดงการโฆษณา(Presenter) ใหบทบาทหน่ึง เชน ผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล  

ผูตัดสินใจ ผูซื้อ ผูใชโดยทั่วไปมี 5 บทบาท ดังน้ี 

 1. ผูริเริ่ม (Initator) บุคคลที่รับรูถึงความจําเปน หรือความตองการ ริเริ่มซื้อเสนอความคิด

เกี่ยวกับความตองการผลิตภัณฑชนิดนิดหน่ึง 

 2. ผูมีอิทธิพล (Influencer) บุคคลที่ใชคําพูดหรือการกระทําทั้งที่ต้ังใจหรือไมไดต้ังใจที่มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซื้อ การซื้อ หรือ การใชผลิตภัณฑหรือบริการ 

 3.  ผูตัดสินใจ (Decider) บุคคลผูตัดสินใจหรอืมีสวนในการตัดสนิใจวาจะซือ้หรือไม ซื้ออะไร ซื้อ

อยางไร ซื้อที่ไหน 

 4. ผูซื้อ (Buyer) บุคคลผูไปทําการซื้อสินคาจริง 

 5. ผูใช (User) บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการบริโภค การใชผลิตภัณฑหรือบริการ 

 

ปจจัยกําหนดพฤติกรรมของผูบริโภค 

 ปจจัยกําหนดพฤติกรรมของผูบริโภคประกอบดวย ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก กลาว

โดยสังเขป ปจจัยทั้งสองคือปจจัยตางๆๆดังตอไป ชูชัย สมิทธิไกรม, (2553, หนา 15) 

 ปจจัยภายใน หรือ ปจจัยดานวิทยาซึ่งเกี่ยวของกับลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค ไดแก ปจจัย

ดังตอไปน้ี  

 1.การรับรู (Perception) หมายถึง การเปดรับ ใหความสนใจ และแปลความหมายสิ่งเราหรือ

ขอมูลตางๆ ที่บุคคลไดรับผานประสาทรับสัมผัสทั้งหา 

 2. การเรียนรู (Iearning) หมายถึง การที่บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองที่

คอนขางถาวร อันเปนผลมาจากประสบการณตางๆ ที่ไดรับ 

 3. ความตองการและแรงจูงใจ (Needs and motives) หมายถึง สิ่งที่ทําใหบุคคลมีความปรา

รถณา เกิดความต่ืนตัวพลังที่จะกระทําสิ่งตางๆ เพื่อใหบรรลุถึงสิ่งที่ตองการน้ัน 
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 4. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งเปนสิ่งที่บงช้ีความเปน

ปจเจกบุคคล และเปนสิ่งที่กําหนดลักษณะการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมสถานการณของบุคคลน้ัน 

 5. ทัศนคติ (attitude) หมายถึง ผลสรุปของการประเมินสิ่งใดสิ่งหน่ึง (เชน บุคคล วัตถุ) ซึ่งบงช้ี

วาสิ่งน้ันดีหรือเลว นาพอใจหรือไมนาพอใจ ชอบหรือไมชอบ และมีประโยชนหรืออันตราย 

 6. คานิยมและวิถี (values and lifestyles) คานิยมคือ รูปแบบของความนาเช่ือที่แตละบุคคล

ยึดถือเปนมาตรฐานในการตัดสินวาสิ่งใดเลวหรือดี และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล สวนวิถีชีวิตคือ 

รูปแบบการใชชีวิตของบุคคลที่แสดงออกมาในรูปแบบของกิจกรรม (activities) ความสนใจ (interests) 

และความคิดเห็น (opinions) 

 ปจจัยภายนอก คือ สภาพแวดลอมภายนอกตัวของผูบริโภค ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมบริโภค

ไดแกปจจัยดังตอไปน้ี ชูชัย สมิทธิไกรม, (2553, หนา 15) 

 1.ครอบครัว (family) หมายถึง บุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปที่มีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือด 

หรือการแตงงาน หรือการรับเลี้ยงดูบุคคลที่เขามาอาศัยอยูดวยกัน 

 2.กลุมอางอิง (reference group) หมายถึง บุคคลหรือกลุมที่มีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรม

ของบุคคลหน่ึงๆโดยมุมมองหรือคาทางนิยมของกลุมอางอิงจะถูกนําไปใชเปนแนวทางสําหรับการแสดง

พฤติกรรมตางๆ ของบุคคล 

 3. วัฒนธรรม (culture) หมายถึง แบบแผนการดําเนินชีวิตของกลุมคนในสังคม รวมทั้งสิ่งตางๆ 

ที่มนุษยสรางข้ึนมา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเช่ือ คานิยม ทัศนคติ และแบบแผนพฤติกรรมที่ยึดถืออยูใน

สังคมน้ัน และมีการถายทอดจากคนรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึง 

 4. ช้ันทางสังคม (social class) หมายถึง การจําแนกกลุมบุคคลในสังคมออกมาเปนช้ันๆ โดย

บุคคลที่อยูในช้ันเดียวกันจะมีความคลายคลึงกันในดานคานิยม วิถีชีวิต ความสนใจ พฤติกรรมสถานะทาง

เศรษฐกิจและการศึกษา  

 

แบบจําลองกระบวนการการบริโภค 

 แบบจําลอง (Model) กระบวนการการบริโภคเปนสิ่งที่นักวิชาการไดนําเสนอ เพื่อใชเปนแนว 

ทางในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมโภค ซึ่งจะมีประโยชนอยางมากสําหรับการอธิบายวาพฤติกรรมของ

ผูบริโภคมีลําดับข้ันตอนการกระทําเปนอยางไร และไดรับอิทธิพลจากปจจัยอะไรบางในที่น้ีจะนําเสนอ

แบบจําลอง 3 แบบคือ แบบจําลองของ(Schiffman & Kanuk, 2007) แบบจําลองของ (Blackewll,Min- 

iard, & Engel, 2006) (อางถึงใน ชูชัย สมิทธิไกรม, 2553, หนา 15) และแบบจําลองแบบบรูณาการ 

 แบบจําลองของ (Schiffman & Kanuk, 2007) เสนอวา การบริโภคประกอบดวยข้ันตอนที่มี

ความเกี่ยวของสัมพันธกันรวม 3 ข้ันคือ ข้ันปจจัยนําเขา และข้ันผลลัพธ (ภาพที่ 1.2) 1.ข้ันปจจัยนําเขา 

(input stage) คือ ข้ันที่ปจจัยภายนอกมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ปจจัยภายนอก 
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ดังกลาว ไดแก การดําเนินการขององคการธุรกิจ และปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม การดําเนินการของ

องคการธุรกิจเปนความพยายามที่จะทําใหผูบริโภคไดตระหนักถึงความตองการของตน โดยผานหลักการ

ที่เรียกวา “สวนประสมทางการตลาด (marketing mix: 4P)” ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ (promotion) 

ราคา (price) ชองทางการจัดจําหนาย (place) และการสงเสริมการขาย (promotion) สวนปจจัยดาน

สังคมและวัฒนธรรม คือ ปจจัยที่แวดลอมตัวผูบริโภคและอิทธิพลในการหลอหลอมพฤติกรรมตางๆ ของ

บุคคล ไดแก ครอบครัว กลุมอางอิง ช้ันทางสังคม และวัฒนธรรมปจจยัภายนอกทั้งสองประการมีอิทธิพล

รวมกันตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไมวาจะเปนสิง่ทีผู่บริโภคจะซื้อ สถานที่ที่จะซื้อและวิธีการ

บริการบริโภคสินคาหรือบริการ 2.ข้ันกระบวนการ (process stage) คือ ข้ันที่แสดงถึงกระบวนการตัด 

สินใจซื้อของผูบริโภค โดยปจจัยดานจิตวิทยาซึ่งไดแก การรับรู การเรียนรู ความตองการและแรงจูงใจ 

บุคลิกภาพ ทัศนคติ คานิยมและวิถีของผูบริโภค จะมีอิทธิพลตอการตระหนักถึงความตองการ การคนหา

ขอมูลกอนการซื้อ และประเมินทางเลือกกอนการซื้อของผูบริโภค นอกจากน้ัน ประสบการณที่ไดรับจาก

การประเมินหลังการบริโภค ก็จะมีอิทธิพลตอปจจัยดานจิตวิทยาของผูบริโภคดวย 

 3. ข้ันผลลัพธ (output stage) คือ ข้ันสุดทายของกระบวนการซึ่งเกี่ยวของการซื้อ การใชการ

กําจัดสวนที่เหลือ และการประเมินหลังการบริโภค ผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการบริโภคอาจจะเปนความพึง

พอใจหรือไมพึงพอใจในตัวสินคาหรือบริการได และผลลัพธที่เกิดข้ึนจะถูกจดจําไวเปนประสบการณใน

การบริโภคและสงผลตอปจจัยดานวิทยาของผูบริโภคในระยะตอไป 
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ภาพท่ี2.9 แบบจําลองกระบวนการการบริโภคของ Schiffman & Kanuk (2007)  

  (อางถึงใน ชูชัย สมิทธิไกรม, พฤติกรรมผูบริโภค, 2553, หนา 15) 

 แบบจําลองของ (Blackwell, Miniard, & Engel, 2006) เสนอวา กระบวนการการบริโภคประ 

กอบดวย 6 ข้ันตอน คือ 1 การตระหนักถึงความตองการ (need recognition) 2 การหาขอมูล (search) 

3 การประเมินทางเลือก alternative evaluation 4 การซื้อ purchase 5 การบริโภค consumption 

และ 6 การประเมินผลหลังการซื้อ post-consumption evaluation ดังแสดงในภาพที่ 2.15 

 1.การตระหนักถึงความตองการ เปนภาวะที่เกิดจากความแตกตางระหวางสภาพที่ผูบริโภค

ปรารถนาใหเปนกับสภาพที่เปนอยูจริง โดยความแตกตางน้ีมีระดับที่มากพอที่จะทําใหเกิดการตระหนักถึง

ปญหา และเกิดความตองการที่จะไดสินคาหรือบริการหน่ึงๆมาเพื่อแกปญหาน้ัน 
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2. การคนหาขอมูลหลังจากตระหนักถึงความตองการ ผูบริโภคจะตองเริ่มคนหาขอมูลที่เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑหรือบริการที่ตองการ เชน ขอมูลทางเลือกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ตราสินคาตางๆ สถานที่จัด

จําหนาย เกณฑที่ควรใชในการประเมินทางเลอืกตางๆ โดยการคนหาขอมูลน้ีอาจเริ่มจากการคนหาขอมูล

จากภายในหรือความทรงจํา 

 3. การประเมินทางเลือก เปนข้ันตอนทีผู่บริโภคประเมนิทางเลือกที่มอียู เพื่อตัดสินใจเลือกทางที่

เหมาะสมที่สุด การประเมินน้ีกระทําโดยอาศัยเกณฑตางๆ 

 4. การซื้อ ข้ันตอนน้ีเปนการลงมือซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ โดยพิจารณาถึงสถานที่ที่จะซื้อและ

วิธีการซื้อดวย เชน ซื้อจากหางสรรพสินคา ซื้อผานระบบอินเตอรเน็ต 

 5. การบริโภค คือ ข้ันตอนการใชสินคาหรือบริการที่ไดซื้อมาโดยพิจารณาเกิดข้ึนทันทีภายหลัง

การซื้อ หรือเกิดข้ึนในระยะตอมาก็ได ลักษณะการบริโภคสินคาของผูบริโภคแตละคนแตกตางกันไป 

 6. การประเมินหลังการบริโภค หลังการการบริโภค ผูบริโภคอาจเกิดความพึงพอใจหรือไมพึง

พอใจก็ได ซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมอื่นตอไป เชน การซื้อซ้ํา ความภักดีในตราสินคา การแนะนําใหผูอื่นใช 

การรองเรียน รองทุกขจากความไมพึงพอใจผลิตภัณฑ นอกจากน้ี (Blackwell et al, 2006) ยังได

กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการบริโภคดวย ซึ่งประกอบดวยสองปจจัย ปจจัยแรกคือ ความ

แตกตางระหวางบุคคล ไดแก แรงจูงใจ คานิยม บุคลิกภาพ ทัศนคติและวิถีชีวิต และปจจัยที่สอง คือ 

อิทธิพลจากสภาพแวดลอม ไดแก วัฒนธรรม ช้ันสังคม กลุมอางอิง และครอบครัว 
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ภาพท่ี 2.10 แบบจําลองกระบวนการการบริโภคของ Blackwell, Miniard, & Engel (2006)  

 (อางถึงใน ชูชัย สมิทไกร, 2553, หนา 18)       
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แบบจําลองแบบบรูณาการ 

 แบบจําลองน้ีแบบจําลองที่ผูเขียนหนังสือเลมน้ีไดประมวลจากแนวคิดตางๆ ดานจิตวิททยาและ

พฤติกรรมผูบริโภค โดยจําแนกกระบวนการการบรโิภคออกเปน 4 ข้ันตอน ไดแก การตัดสินใจซื้อ การซือ้ 

การใช และการประเมินหลังการบริโภค ดูภาพที่ 1.4 ประกอบ 

 1.การตัดสินใจซื้อ เปนข้ันตอนแรกของกระบวนการการบริโภค โดยผูบริโภคจะตองตระหนักถึง

ปญหาหรือความตองการที่จะตองซื้อสินคาหรือบริการ จากน้ันผูบริโภคจะมีการคนหาขอมูลตางๆ 

เกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ตองการจากแหลงตางๆ 

 2. การซื้อ คือ ข้ันตอนที่ผูบริโภคดําเนินการซื้อสินคาหรือบริการ โดยประกอบดวยการเลือก

แหลงที่จะซื้อ และวิธีการจายเงิน 

 3. การใช เปนข้ันตอนที่ผูบริโภคนําสินคามาใชประโยชนตามที่มุงหวัง หรือรับการบริการจาก

องคการธุรกิจ และมีการจํากัดสวนที่เหลือในรูปแบบตางๆ 

 4. การประเมินหลังการบริโภค เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการการบริโภค โดยผูบริโภคจะ

พิจารณาตัดสินคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ไดใชน้ัน สอดคลองกับความคาดหวังของผูบริโภคหรือไม 

ซึ่งการประเมินน้ีจะทําใหผูบริโภครูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจก็ตาม และนําไปสูพฤติกรรมหลังการ

ประเมินอื่นๆ เชน การซื้อซ้ํา การเลิกซื้อ และการรองเรียน 

 ข้ันตอนทั้งสี่ของกระบวนการการบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากปจจัย 3 ประการคือ ปจจัยดาน

จิตวิทยา ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม และปจจัยธุรกิจ ปจจัยดานจิตวิทยาหมายถึง ปจจัยดานวิทยา

หมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะภายในของแตละบุคคล ไดแก การรับรู การเรียนรู ทัศนคติ 

ความตองการและแรงจงูใจ บุคลิกภาพ คานิยมและวิถีชีวิต สวนปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมหมายถึง 

ปจจัยแวดลอมบุคคลที่มีพื้นฐานจากระบบสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ครอบครัว กลุมอางอิง ช้ันทาง

สังคม และวัฒนธรรม และปจจัยดานธุรกิจหมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินขององคกรธุรกิจ 

ไดแก สวนประสมทางการตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธ ภาพลักษณองคกร และการบริหาร

ความสัมพันธลูกคา  
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ภาพท่ี 2.11 แบบจําลองกระบวนการการบริโภคแบบบรูณาการ  

     (อางถึงใน ชูชัย สมิทไกร, 2553, หนา 18) 

 

2.4. แนวคดิด้านทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marking Mix) 

               มัทวัน กุศลอภิบาล (2555, หนา 9) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง 

การ ตลาดที่ควบคุมได ซึ่งเปนกลุมของเครื่องมือทางการตลาดที่องคกรใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความ

ตองการแกกลุมลูกคาเปาหมายซึ่งสอดคลองกับ ณัฐภูมิ จงวิริยะเจริญชัย (2558, หนา 7) ไดกลาววา สวน

ประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง การตลาดที่ควบคุมได ซึ่งเปนกลุมของเครื่องมือทางการ 

ตลาดที่องคกรใชรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการแกกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อตอบสนองความพึงพอ 

ใจแกกลุมเปาหมาย และใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางธุรกิจที่กําหนดไว ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด พนักงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่ง 

แวดลอมทางกายภาพใน ขณะ เดียวกัน วิชชารียา เรืองโพธ์ิ (2553, หนา 42) ไดกลาววา สวนประสม

ทางการตลาด (Marketing Mix) เปนเครื่องมือทางการตลาดประกอบดวยปจจัยสําคัญ 4 ประการ ไดแก 

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการติดตอสื่อสาร หรือการสงเสริมการตลาด แตสําหรับ

ธุรกิจการบริการน้ันเราจะนําหลักการของ 8P’sเขามาใช ซึ่งปจจัยทั้ง 8 ตางก็มีความสําคัญไมนอยไปกวา 
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กัน ดังน้ันปจจัยทั้ง 8 จะเกี่ยวของซึ่งกันและกัน สวนประสมทางการตลาดจะเปนตัวกระตุนทางการตลาดใน

การสรางความตองการซื้อในตัวผลิตภัณฑ ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของเปาหมายทาง

การตลาด ซึ่งหมายถึงการตอบ สนองความตองการของผูบริโภคน้ันเองเชนเดียวกับ สุดาดวง เรืองรุจิระ, 

(2543, หนา 29) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือองคประกอบที่สําคัญในการ

ดําเนินงานการตลาด เปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมไดโดยพื้นฐานของสวนประสมการตลาด จะ

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) รวมเรียกวา 4P’s แตถาเปน สวนประสมการตลาดบริการ จะเพิ่มมาอีก 3P ไดแก ดานบุคคล 

(People) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and Presentation) ดาน

กระบวนการ (Process) 

               McCarthy and Perrault, (1990, p.153) ไดอธิบายความหมายของสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing mix) วาสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทตองใช

รวมกัน เพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมายซึ่งสอดคลองกับ(Boone and Kurtz, 1989) สวน

ประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ควบคุมได ที่กิจการจะตองใชรวมกันเพื่อ

สนองความตองการของตลาดเปาหมาย หมายถึง ความเกี่ยวของกันของ 4 สวน คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนาย ระบบการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดถือวาเปนเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจ

สามารถควบคุมได ตองใชรวมกันทั้ง 4 อยางวัตถุประสงคทีใ่ชเพื่อสนองความตองการของลกูคา(เปาหมาย) 

ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจซึ่งประกอบดวย ตัวสินคา ราคา การจัดจําหนาย การแจกจายสินคาและสงเสริม

การตลาด (อางถึงใน ปรัชญพงศ นาคบุตร, 2557, หนา 9) ในขณะเดียวกัน (Kotler, 2003) ใหความหมาย

ของการบริการ คือ “การกระทําหรือการปฏิบัติใดๆก็ตามที่ฝายหน่ึงเสนอใหตออีกฝายหน่ึงซึ่งเปนสิ่งที่ไม

อาจจับตองได และจึงไมมีการยกกรรมสทิธ์ิการเปนเจาของใดๆทั้งสิ้น ผลิตภัณฑการบริการน้ีอาจจะผูกติด

หรือไมผูกติดกับตัวสินคาก็ได (อางถึงใน สิริภา กิจประพฤทธ์ิกุล, 2558, หนา 11) 
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สวนประสมทางการตลาดบรกิาร แสดงในภาพประกอบ ดังน้ี 

ผลิตภัณฑ 

-ลักษณะเดน 

-คุณภาพ 

-บรรจุภัณฑ 

-การรับรอง 

-สายผลิตภัณฑ 

-ตราสินคา 

ราคา 

-ระดับราคา 

-สวนลดราคา 

ชองทางการจัดจําหนาย 

-ชนิดของชองทาง 

-ทําเลที่ตั้งราน 

-การขนสง 

-การเก็บรักษา 

-การบริการ 

การสงเสริมการตลาด 

-โฆษณา 

-ประชาสัมพันธ 

-การสงเสริมการขาย 

-การขายโดยบุคคล 

-การตลาดทางตรง 

บุคคล 

-ลูกจาง 

-พนักงาน 

ลักษณะทางกายภาพ 

-การออกแบบ 

-เครื่องมือ 

-ปายตางๆ 

-เครื่องแตงกายพนักงาน 

กระบวนการ 

-ลําดับของกิจกรรม 

-จํานวนขั้นตอน 

-ความเก่ียวพันของลุกคา 

-ความเก่ียวของ 

   (มาก-นอย) 
 

ภาพท่ี 2.12 ภาพประกอบสวนประสมทางการตลาด 

ที่มา : สมวงศ พงศสถาพร. (2550). หนา 102.  

       ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549), สุวิมล แมนจริง และเกยูร ใยบัวกลิ่น (2550) และ ฉัตยาพร เสมอใจ 

และฐิตินันท วารีวนิช (2551) ไดอธิบายวา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคาน้ัน

โดยหลักพื้นฐานแลวจะมีอยูดวยกันทั้งหมด 4 ตัว คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ

สงเสริมการตลาด แตในสวนประสมทางการตลาดบรกิารแตกตางจากสวนประสมทางการตลาดของสนิคา

ทั่วไป คือ มีการเนนถึงพนักงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทั้งสามสวนประสม

ที่กลาวมาน้ีเปนปจจัยหลักในการสงมอบบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจดานการบริการใหแกลูกคา จะ

เห็นไดวา สวนประสมทางการตลาดบริการจึงประกอบดวย 7Ps ไดแกผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด

จําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (อางถึงใน 

นรินทร ชมช่ืน 2556, หนา 19-22) 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจแกผูบริโภค 

โดยการตอบสนองความตองการ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑประกอบ 

ดวยสินคา การบริการ และความคิดผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility)และมีมูลคา (Value) ในสาย 

ตาของผูบริโภค จึงทําใหผลิตภัณฑขายไดดังน้ันผลิตภัณฑเปนสิ่งที่ธุรกิจเสนอขาย และตองการที่จะผลิต

สินคาและบรกิาร เพื่อทําการตอบสนองพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค เพื่อสนองความตองการและใหเกิด

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑที่เสนอขายใหแกลูกคาและจะตองมีอรรถประโยชนและเกิดคุณคาในสายตา

ลูกคา เพื่อใหสินคาและบริการสามารถแขงขันได และใหเกิดความย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งผลิตภัณฑ 
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อาจตองมีความแตกตางกัน อาจเปนสิ่งที่จับตองไดหรือเปนไปในลักษณะของการบริการ ซึ่งจะมีตัวตน

หรือไมมีก็ได 

 2. ราคา (Price) ไดอธิบายตออีกวา ราคา หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน อันเปน

ตนทุน (Cost) ของสินคาในการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา (Value) กับราคาของ

ผลิตภัณฑ ถามูลคาของผลิตภัณฑในสายตาหรือความรูสึกของผูบริโภค เห็นวามีมูลคาสูงกวาหรือเหมาะ 

สมกับราคาแลวผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อดังน้ันราคาเปนสิ่งที่ลูกคาจายเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑและบริ- 

การ และแสดงใหเห็นถึงคุณคาของผลิตภัณฑและบริการ เปนมูลคาในรูปเงินตราและเปนตนทุนนของลูก 

คา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคากับราคาของผลิตภัณฑและบริการ ถาคุณคาสงูกวาราคาที ่

กําหนดไวลูกคาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังน้ันจะตองคํานึงถึงการยอมรับในสายตาของลูกคา ตนทุนของสินคา

และการแขงขันในตลาด 

 3. สถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย (Place) ไดอธิบายตออีกวา สถานที่หรือชองทางการจัด

จําหนายเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนําเสนอการบริการใหแกผูบริโภคซึ่งมี

ผลตอการรับรูของผูบริโภคในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่นําเสนอ ซึ่งตองพิจารณาถึงดานทําเล

ที่ต้ัง (Location) ชองทางในการนําเสนอบริการ (Channels) เปนสถานที่และเวลาที่ผูบริโภคจะสามารถ

ซื้อสินคาและบริการได แบงเปนสองสวน ไดแก 

        1. การเลือกชองทางจัดจําหนาย (Channel of distribution) เปนการเลือกวิธีการจัดจําหนายตัว

สินคาใหไปถึงมือผูบริโภค 

        2. การขายตรงหรือผานคนกลาง กระจายสินคา (Physical distribution) เปนการพิจารณาถึงสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการกระจายสินคาใหถึงมือผูบริโภคไดอยางถูกตอง ทั้งเวลาสถานที่ และปริมาณ

การเลือกชองทางในการจัดจําหนาย ผูผลิตตองรูเกี่ยวกับผูบริโภคกลุมเปาหมายไดแก 

          2.1 ผูบริโภคเปาหมายมีศักยภาพในการซื้อเทาใด 

          2.2 พวกเขาตองการขาวสารอะไร 

          2.3 การใหบริการที่เขาพึงพอใจมากคือแบบใด 

          2.4 ราคาสินคามีผลตอความรูสึกของเขาหรือไม อยางไร 

ขอมูลของผูบริโภคที่องคกรควรรู ไดแก ชองทางที่กระจายสินคา การประกันภัยการกระจายสินคาสู 

สมาชิก การบริหารจัดการกับสินคาที่มีอยูในคงคลังทั้งหมด โกดังเก็บสินคาศูนยกลางการกระจายสินคา 

ระบบสั่งงาน ระบบขนสง และระบบการสงคืนสินคา เพื่อนําขอมูลมาใชในการวางแผนบริหาร 

จัดการดานชองทางการจัดจําหนายสินคาตอไป 

          ดังน้ันสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง โครงสรางชองทางประกอบดวยสถาบันทาง

การตลาดและกิจกรรมที่ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการ สถาบันการตลาดจะนําผลิตภัณฑออกสู

เปาหมาย สวนการกระจายสินคา กิจกรรมตางๆจะเปนตัวชวย ซึ่งในกิจกรรมจะประกอบไปดวยกิจกรรม 
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การขนสง การคลัง และการเก็บรักษาสินคา เพราะฉะน้ัน การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องชองทางการจัดจํา 

หนายจึงเกี่ยวของโดยตรงกบัสิง่แวดลอมและบรรยากาศ การเสนอบริการใหแกลูกคาทําใหเกิดการรับรูใน

คุณคาและประโยชนของบริการที่นําเสนอ การเลือกทําเลที่ต้ังสําหรับดานสถานที่ใหบริการ เพราะทําเล

ที่ต้ังที่เลือกเปนตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคที่จะเขามารับบริการ ดังน้ันธุรกิจจะตองเลือกชองทางการจัด

จําหนายเพื่อใหตอบสนองความตองการของลูกคาได เพราะเน่ืองจากในยุคปจจุบันที่ขาวสารและ 

เทคโนโลยีมีอํานาจตอตัดสินใจซื้อของผูบริโภคการนําเสนอใหผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารหรือการซื้อ

สินคาและบริการไดอยางสะดวกสบาย รวดเร็ว ทันใจ สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได

ทันเวลา กอนที่ผูบริโภคจะมีเวลาไปสืบหาแหลงขอมูลจากคูแขงทางธุรกิจ ในการใหบริการน้ันสามารถ

ใหบริการผานชองทางการจัดจําหนายได 4 รูปแบบ คือ   

-การใหบริการผานราน 

-การใหบริการถึงที่บานลูกคาหรือสถานที่ที่ลูกคาตองการ 

-การใหบริการผานตัวแทน 

-การใหบริการผานอิเล็กทรอนิกส 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสารให

ผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการเปนกุญ 

แจสําคัญทางการตลาด วัตถุประสงคหลักของการสงเสริมการตลาด คือ การกระตุนความตองการซื้อของ

ผูลบริโภค สวนประสมทางการสงเสรมิทางการตลาด (Promotion mix) ที่จะสงเสรมิใหประสบผลสําเร็จ

ไดตองอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจนไปยังกลุมผูบริโภคเปาหมาย โดยการแบงสวนการสงเสริมการตลาด ดังน้ี 

-การโฆษณา ใชการสื่อสารมวลชนเพื่อหวังผลตลาดในวงกวาง 

-การขายโดยบุคคล เปนการขายโดยใชพนักงานขายจัดเปนรูปแบบการปฏิบัติตัวตอตัว 

ระหวางกิจการกับผูบริโภค โดยมุงหวังคาสั่งซื้อดวยรูปแบบการขายที่แตกตางกัน การขายโดยใชพนักงาน

ขายน้ันหวังผลลัพธเพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อสรางสัมพันธภาพระยะยาวกับผูบริโภค 

-การประชาสัมพันธ การพัฒนาการสื่อสารถึงผูบริโภคในเชิงบวกเพื่อสรางจุดสนใจนาไปสูการ 

ประสบผลสําเร็จของธุรกิจ 

-การสงเสริมการขาย เปนการสรางจุดขายในระยะสั้นๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย เชน การใหคูปองแลก

ซื้อแทนเงิน การสะสมแตม การลดราคา การแจกสินคาตัวอยาง ของแถม บรรจุภัณฑสวนเกินของขวัญ

ของชํารวย การคืนเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล การแขงขันและการชิงโชค การสาธิตการใชสินคา 

-การตลาดทางตรง เปนการสงขอมูลขาวสารไปยังผูบริโภค โดยที่องคกรไดรับอนุญาตจากผู  

บริโภคแลว เชน การสงขอมูลการลดราคาสินคาประจําเดือนหรือเทศกาล ไปยังผูบริโภค เพื่อ

สรางความสน ใจที่อยากซื้อสินคามากข้ึน หรือการสงขอมูลทางอินเตอรเน็ตเพื่อขายสินคาออนไลน 
 



30 
 

 
 

-การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพควรประกอบดวย กลยุทธในการสื่อสารซึ่งเช่ือวาจะเขาถึงกลุมเปา 

หมาย มีความเหมาะสมกับตราสินคา สรางคุณคาแกผลิตภัณฑและชวยสรางภาพลักษณที่ดีแกองคกร 

เชน บริษัทไนกี้ที่บอกวา “Just do it” เมื่อผูบริโภคเห็นจะนึกถึงแบรนดของไนกี้โดยทันที 

ดังน้ันการสงเสริมการตลาด หมายถึง การสื่อสารระหวางผูขายและผูซื้อ เปนการสรางทัศนคติ

และพฤติกรรมการซื้อ การสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะคลายกับธุรกิจขายสินคา การสงเสริม

การตลาดของธุรกิจบริการทําไดทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ การใหขาว การ

ลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผานสื่อตางๆ ซึ่งการบริการที่ตองการเจาะลูกคา 

ระดับสูง ตองอาศัยประชาสัมพันธชวยสรางภาพลักษณ สวนการบริการที่ตองการเจาะลูกคา 

ระดับกลางและระดับลางซึ่งเนนราคาคอนคางตํ่า ตองอาศัยการลดแลกแจกแถม 

 5. บุคลากร (People) เปนกระบวนการคัดสรรเลอืกสรรกลุมคนที่เหมาะสมเพื่อทํางาน และชวย

ใหงานในองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางเปนระบบ สามารถสรางกระบวนการทํางานขององคกร และ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีการเปดรับขอมูลปอนกลับเพื่อสํารวจ

ความพึงพอใจของผูบริโภค เพื่อใหเกิดการปรับปรงุเปลีย่นแปลงกลยุทธทางการตลาดใหทันกบัสถานการ- 

ณและความตองการของผูบริโภคที่อาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาบุคลากรเปนสวนสําคัญอยางหน่ึงใน

การดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะรวมต้ังแตผูบริหาร พนักงานในทุกระดับซึ่งทั้งหมดน้ันมีผลตอคุณภาพของการให 

บริการ เจาของและผูบริหารมีสวนสําคัญอยางมากในการกําหนดนโยบายในการใหบริการ การกําหนด 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ และกระบวนการใหบริการรวมถึงการแกไข

ปรับปรุงกระบวนการใหบริการ สวนพนักงานผูใหบริการเปนบุคคลที่ตองมีการพบปะและใหบริการแก

ลูกคาโดยตรง และพนักงานในสวนสนับสนุนงานดานตางๆ ที่จะทําใหการบริการน้ันครบถวนสมบูรณ 

 6. กระบวนการใหบริการ (Process) กระบวนการใหบริการเปนสวนประสมทางการตลาดที่มี

ความสําคัญอยางมาก ตองอาศัยพนักงานทีมีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือที่ทันสมัยในการทําใหเกิดกระ 

บวนการที่สงมอบบริการที่ดีมีและมีคุณภาพ ใหบริการรวดเร็ว และประทับใจ การใหบริการของธุรกิจ

บริการโดยทั่วไปจะประกอบดวยหลายข้ันตอน ไดแก การตอนรับ การสอบถามขอมูลเบื้องตนการให 

บริการตามความตองการ การชําระคาบริการ เปนตน ซึ่งในแตละข้ันตอนจะตองมีการประสานการ

ทํางานกันเปนอยางดี เพื่อใหเกิดความประทับใจแกลูกคาที่มาใชบริการ ดังน้ันแลว การปรับปรุง

กระบวนการให บริการจึงเปนสิ่งที่ธุรกิจบริการควรมีการกระทําอยางตอเน่ือง โดยอาศัยความเห็นจาก

พนักงานและลูกคาที่มาใชบริการ 

 7. สิ่งนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก อาคารของ

ธุรกิจธุรกิจบริการ เครื่องมือ และอุปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องเอทีเอ็ม เคานเตอรใหบริการ 

การตกแตสถานที ่ลานจอดรถ ปายประชาสัมพันธ เปนตน สิ่งตางๆเหลาน้ีเปนสิ่งที่ลูกคาใชเปนเครื่อง 

หมายแทนคุณภาพการใหบริการ คือ ลูกคาจะอาศัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัยในการเลือกใช 
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บริการ เน่ืองจาก สิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการใหบริการที่อํานวยความสะดวกใน

การปฏิบัติและสงมอบบริการแกลูกคาเปนการนําเสนอสิ่งที่เปนภาพลักษณหรือสิ่งที่ลูกคาสามารถ

สังเกตเห็นได และเปนสิ่งที่สื่อใหลูกคาไดรับรูถึงภาพลักษณของการบริการไดเชน ความมีระเบียบ ความ

สะอาดของอาคารธุรกิจบริการ การมีนําอุปกรณเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใชในธุรกิจบริการ เปนตน 

 การพัฒนาสวนประสมการตลาดเปนสวนสําคัญในการตลาดมาก เพราะการเลือกใชกลยุทธ

การตลาดใหตรงกับตลาดเปาหมายไดถูกตองน้ันจะตองสรางสรรคสวนประสมการตลาดข้ึนมาใน

อัตราสวนที่พอเหมาะกัน ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซึ่งประกอบดวย 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งสําคัญที่สุด สินคาที่นํามาขายน้ันตองมีคุณภาพที่ดี ทางราน

ตองมีสินคาหลายหลายใหลูกคาเลือก มีแบบใหมใหลูกคาเลือกสม่ําเสมอ เพื่อสรางความพึงพอใจและให

ลูกคาเกิดความประทับใจ 

2. ดานราคา (Price) หมายถึง การต้ังราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา มีสินคาหลากหลาย

ราคาใหลูกคาเลือกซื้อ มีการแสดงปายราคาใหชัดเจน  

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ทําเลที่ต้ังของรานคา เปนแหลงรวมรานคาในยานน้ี 

เพราะสินคาที่ขายเปนสินคาในการนําไปประกอบเครื่องประดับ มีที่จอดรถสะดวกสบาย สามารถสั่งซื้อ

ทางโทรศัพท หรือสั่งสินคาผานมทางไลนได 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotions) เปนการตลาดเชิงรุก ในสมัยน้ีการสื่อสารในสังคม

ออนไลน สามารถนําเสนอสินคาใหม และแจงลูกคาถึงสินคาทีมีโปรโมช่ัน สวนลดใหกับลูกคาได มีการ

แจกสินคาตัวอยางให มีบริการจัดสงในกรณีสั่งซื้อจํานวนมาก 

5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) พนักงานขายตองสามารถทําใหลูกคาพึง

พอใจในการใหบริการ สามารถแนะนําตัวสินคาไดครบถวนตรงประเด็น และแกไขปญหาใหลูกคาไดใน

กรณีสินคามีปญหา มีความกระตือรือรนในการทํางาน  

6. ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) 

รานคามีความนาเช่ือถือ ทําปายสินคาชัดเจน จัดวางสินคาใหสวยงามดึงดูดความสนใจแกลูกคา   

7. ดานกระบวนการ (Process) เปนการจัดระบบในการใหบริการ ความถูกตองของสินคาที่

สั่งซื้อความรวดเร็วในการใหบริการ ทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ 

                   จากความหมายของสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 P’s ดังกลาวขางตน มีความสําคัญอยางย่ิง 

พนักงานที่ใหบริการจะทําหนาที่ในการเช่ือมโยงสวนประสมทางการตลาดบริการแตละดาน เพื่อสงมอบ

บริการที่ดี ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจใหแกลูกคา อีกทั้งยังบรรลุตามวัตถุประสงคทาง

ธุรกิจที่กําหนด  
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2.5.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 

 2.5.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภาพนอก (PEST Analysis) 

  เปนการวิเคราะหภาพรวมของธุรกิจ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอม

ภายนอก ที่เราไมสามารถควบคุมไดอาจทําใหเกิดโอกาสและอุปสรรคที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ

ขององคกร  ปจจัยเหลาน้ีก็ประกอบดวย  ปจจัยทางนโยบายและการเมือง  ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัย

ทางสภาพสังคม และ ปจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ  (อางถึงใน รัติยา ไกรสัย, 2554, หนา 26)  

        1.สภาพแวดลอมทางนโยบายและการเมือง (Political)  

  เปนการวิเคราะหปจจัยดานนโยบายและการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาโดย

รัฐบาลอาจมีการออกนโยบายบางอยางที่สงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตอการดําเนินธุรกิจของ

องคกรเชน เสถียรภาพทางการเมือง คุมครองทรัพยสินทางปญญา คูคาไดการสนับสนุน การจัดเก็บภาษี 

อัตราภาษีและแรงจูงใจ การควบคุมการนําเขาและการสงออก เปนตน 

         2.สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (Economic) 

        เปนการวิเคราะหถึงปจจยัเศรษฐกจิของประเทศ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกร ปจจัย

ทางเศรษฐกิจสามารถชวยวางแผนระยะสั้นและระยะยาวจากสภาพเศรษฐกิจในสถานปจจุบันและ

แนวโนมของของเศรษฐกิจในอนาคตได โดยสามารถวิเคราะหปจจัยเศรษฐกิจจาก  ภาวะเงินฝด ภาวะเงิน

เฟอ อัตราดอกเบี้ย  อัตราแลกเปลี่ยนในประเทศ อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ  เปนตน 

        3.สภาพแวดลอมทางสงัคม (Social) 

        เปนการวิเคราะหถึงปจจัยทางสังคม ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของ กับสภาพแวดลอม 

สภาพสังคม วัฒนธรรม และชีวิตการเปนอยูของการดําเนินงานขององคกร เชน อายุและเพศ การเพิ่มลด

ของประชากรในสังคม ทัศนคติตอการรักษาสิ่งแวดลอม วิถีชีวิตของคนในสังคม คุณภาพชีวิตการเปนอยู 

การแบงชนช้ันวรรณะ เปนตน 

        4.สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี (Technology) 

        เปนการวิเคราะหถึงปจจัยทางเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีที่แตกตางกันมีผลตอการดําเนินงานขององคกร เชน การพัฒนาเทคโนโลยีลาสดุ ความกาวหนา

ของเทคโนโลยีสามารถทําใหเกิดการสรางผลิตภัณฑใหมๆ การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เปนตน 

      

 2.5.2 การวิเคราะหแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Force Analysis) 

 สภาวะแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ ถือเปนสิ่งสําคัญที่ตองนํามาพิจารณาในการวางแผนกลยุทธ

ของบริษัท การวางแผนกลยุทธจะไมประสบความสําเร็จ หากปราศจากการวิเคราะห สภาวะแวดลอม 

ความรุนแรงของการแขงขัน และอุตสาหกรรมหรือตลาดเปาหมาย การวิเคราะหแรงกระทบทั้ง5จะชวย

ใหเขาใจถึงโครงสราง แนวโนมหลัก และแรงกระทําตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอความสามารถใน 
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การทํากําไรในอุตสาหกรรมหรือตลาดเปาหมาย ชวยใหทราบถึงจุดแข็งและจุดออนที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมและคูแขง เห็นภาพแนวโนมและภัยคุกคามในอุตสาหกรรม และทราบวาอุตสาหกรรมกําลัง

จะโตข้ึนหรือถดถอยลง แรงกระทบทั้ง 5 ที่กลาวถึงคือ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.13 ภาพประกอบแรงผลกัดัน 5 ประการ 

 

 1.อํานาจตอรองจากผูขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร 

  -จํานวนผูขายหรือวัตถุดิบที่มีอยู ถามีผูขายนอยราย อํานาจตอรองของผูขายจะสูงมีอิทธิพล

เหนือผูซื้อทั้งในดาน ราคา คุณภาพและเงื่อนไขการซื้อขายอื่นๆ 

  -ระดับการรวมตัวกันของผูขายวัตถุดิบ ถาผูขายรวมตัวกันไดอํานาจการตอรองก็จะสูง 

  -จํานวนวัตถุดิบหรือแหลงวัตถุดิบที่มี ถาวัตถุดิบมีนอย อํานาจตอรองจะสูง 

  -ความแตกตางและเหมือนกันของวัตถุดิบ ถาวัตถุดิบมีความแตกตางกันมาก อํานาจตอรอง

ผูขายจะสูง 

 2.อํานาจตอรองจากผูซื้อสินคา 

  -ปริมาณการซื้อ ถาผูซื้อทําการสั่งซื้อในปริมาณที่มาก ยอมมีอํานาจการตอรองสูง 

  -ขอมูลตางๆที่ลูกคาไดรับเกี่ยวกับสินคาและผูขาย ถาลูกคามีขอมลูมาก ก็ตอรองไดมาก 

  -ความจงรักภักดีตอย่ีหอ 

  -ความงายในการรวมตัวกันของกลุมผูซื้อ ถาลูกคารวมตัวกันงายก็มีอํานาจตอรองสูง 

  -ความสามารถของผูซื้อที่จะมีการรวมกิจการไปดานหลัง (Backward Integretion) คือถา

ลูกคาสามารผลิตสินคาไดดวยตนเอง อํานาจการตอรองก็จะสูง 
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 -ตนทุนในการเปลี่ยนแปลงไปใชสินคาของคนอื่น (Switching Costs) หรือ ใชสินคาของคูแขง

แลวลูกคาตองมีตนทุนในการเปลี่ยนแปลงสูง อํานาจตอรองของลูกคาก็จะตํ่า 

 3.ขอจํากัดการเขาสูอุตสาหกรรมของผูแขงขันรายใหม 

  -เงินลงทุน (Capital requirements) ถาลงตองลงทุนสูง ก็จะเปนอุปสรรคตอรายใหม และ

หากเปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูงก็อาจทํา ใหผูที่จะเขามาแขงขันรายใหมไมกลาตัดสินใจเขามาลงทุน 

เพราะตองเสี่ยงตอการดําเนินงานที่ไมคุมทุนหรือขาดทุน 

  -การประหยัดเน่ืองจากขนาด (Economics of Scale) เน่ืองจากผูที่เขามาทําธุรกิจใหมตอง

พบแรงกดดัน ในเรื่องของการประหยัดตนทุนการผลิต ในปริมาณที่มากเพื่อสามารถแขงขันกับคูแขงราย

เดิมที่มีความไดเปรียบทุกดาน 

  -ตนทุนหรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงไปใชสินคาอื่น (Switching cost) การนําเสนอ

สินคาใหกับลูกคาโดยที่ตองแขงขันกับผูผลิตรายเดิมที่มีอยู เน่ืองจากลูกคาไมตองการที่จะหันไปใชสินคา

อื่นที่ไมคุนเคยหรือไมตองการเสียเงินเพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการบางอยางอันเน่ืองมาจากสินคาที่

ผลิตใหมมีลักษณะการใชงานไมเหมือนกัน ทําใหลูกคาไมสนใจที่จะปรับเปลี่ยนมาใชสินคาตัวใหมทําให

ธุรกิจรายใหมอาจจะตองใชเงินลงทุนมากกวาเดิมในการชักจูงหรือใหขอเสนอที่ดีกวาเพื่อใหพอคาสง 

  -นโยบายของรัฐบาล ถารัฐบาลไมมีนโยบายสงเสริม หรือมีขอหามสัมปทาน เชนในไทย

ตัวอยางที่ชัดเจนคือ สัมปทานคลื่นความถ่ีโทรศัพทเคลื่อนที่และทีวีดิจิตอล เปนตน 

  -ความเสียเปรียบดานตนทุน (Cost Disadvantages) ในการดําเนินงาน ธุรกิจใหมอาจมีตน 

ทุนการดําเนินงานสูง เชนการลงทุนดานการวิจัยหรือความรูตางๆ รวมทั้งประสบการทางดานการทํางาน

และการดําเนินงานสายงานธุรกิจน้ันๆซึ่งมีปจจัยน้ีมากก็จะย่ิงเปนผลดีกับผูประกอบการรายเดิม 

 4.แรงผลักดันจากสินคาอื่นๆ ซึ่งสามารถใชทดแทนกันได 

  -ระดับการทดแทนเปนการทดแทนไดมากหรอืทดแทนไดนอยแคไหนเชนเครื่องปรับ- 

อากาศกับพัดลม 

  -ตนทุนหรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงการใชสินคาปจจุบนั ไปสูการใชสินคาทดแทน 

  -ระดับราคาสินคาทดแทนและคุณสมบัติใชงานของสินคาทดแทน 

5.การแขงขันระหวางคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

  -จํานวนคูแขงขันในอุตสาหกรรม หากมีจํานวนมาหรือมีขีดความสามารถที่พอๆกันยอม

สงผลใหมีการแขงขันที่รุนแรง แตอาจมีบางกรณีที่แมจะมีจํานวนผูประกอบการนอยราย และแตละรายมี

สัดสวนการครองตลาดใกลเคียงกนัก็อาจสงผลใหมีการขางขันที่รุนแรงไดเชนกัน 

  -กําลังการผลิตสวนเกิน หากอุตสาหกรรมใดมีการใชตนทุนคงที่สูงจะมีความจําเปนตอง

คงขนาดของการใชอัตรากําลังการผลิตไวสูงตลอดเวลา เพื่อใหตันทุนตอหนวยคุมคาที่จะเดินสายพานการ 

 
 



35 
 

 
 

ผลิต เมื่อความตองการ (Demand) ลดแตผูประกอบการไมสามารถลดระดับการผลิตลงมาไดอาจทําให

เกินภาวะ Over Supply 

  -ความผูกพันในตราย่ีหอ (Brand Loyalth) ความแตกตางของสินคาและบริการ ย่ิงสินคาที่มี

ความแตกตางกันมาก การแขงขันจะนอยลง ทําใหเกิดความผูกันในตราย่ีหอน้ันๆ 

โดยปกติถาแรงกระทบทัง้ 5 มีคาตํ่า แสดงวาอุตสาหกรรมน้ันนาจะสนใจลงทุนในทางกลับกัน ถาแรงทั้ง5 

มีคาสูง แสดงวาอุตสาหกรรมน้ันมีการแขงขันสูง มีความเสี่ยงสูงไมนาลงทุน 
 

 2.5.3. การวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายนอกและภายในองคกร (SWOT Analysis) 

        การวิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหปจจัยที่ประกอบดวยสวนของปจจัยภายใน คือ จุด

แข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) และปจจัยที่เปนสภาพแวดลอมภายนอก คือ โอกาส (Oppor- 

tunities) และอุปสรรค (Threats) ผลจาการวิเคราะหจะถูกนําไปใชเปนฐานขอมูลในการกําหนดทิศ

ทางการดําเนินงานหรือวิสัยทัศนตลอดจนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจขององคกรตอไป ดังน้ันจึงตองวิ 

เคราะหจุดแข็งและจุดออนตามสภาพความเปนจรงิทีเ่ปนอยูและประเมินโอกาสและอุปสรรคอยางถูกตอง

เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

       1. จุดเดนหรือจุดแข็ง (Strengths) เปนปจจัยที่เปนจุดเดน หรือขอดีที่เกิดจากสภาพแวด 

ลอมภายในองคกร ตองวิเคราะหการดําเนินงานภายใน เชน การบริหารการเงิน การตลาด การวิจัยและ

การพัฒนาเพื่อพิจารณาถึงจุดแข็งของการดําเนินงานภายในเหลาน้ีเปนระยะ และใชประโยชนจากจุดแข็ง

ของการดําเนินงานเพื่อการเสริมสรางความเขมแข็งและความไดเปรียบขององคกร 

        2. จุดดอยหรือจุดออน (Weaknesses) เปนปจจัยที่เปนจุดดอย หรือขอบกพรองที่เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายในตางๆขององคกร เปนสิ่งที่องคกรควรปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนหรือขจัดปญหาใหหมด

เพื่อจะเปนประโยชนตอองค 

        3. โอกาส (Opportunities) เปนปจจัยภายนอก ซึ่งเปนผลจาการที่สภาพแวดลอมภายนอก

ขององคกรเอื้อประโยชน หรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร ดังน้ันองคกรจึงจําเปนตองวิเคราะหวา

ปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบที่เปนประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินการขององคกร 

และจะสามารถใชโอกาสเหลาน้ีมาเสริมสรางใหองคกรเขมแข็งข้ึนได 

        4.อุปสรรค (Threats) เปนปจจัยภายนอก ซึ่งเปนผลจากการที่สภาพแวดลอมภายนอกของ

องคกรสงผลกระทบในทางที่กอใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม เปนการเปลี่ยนแปลงใดๆที่

เปนผลเสียและเปนโทษตอองคกร ดังน้ันองคกรจึงจําเปนตองหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพใหมีความแข็งแรง

แกรงพรอมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกลาวได 
 

 2.5.4.การวิเคราะหสภาพแวดลอมรวม (TWOS Matrix) 
 



36 
 

 
 

หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด

แลว ก็จะนํามาขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบเมทริกซโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(อางถึงใน รัติยา ไกรสัย, 2554, หนา 32) 

 

    จุดแข็ง (Strengths)      จุดออน (Weaknesses) 

 

 

 

 

โอกาส (Opportunities) 

 

 

 

 

 

อุปสรรค (Threats) 

 

ภาพท่ี 2.14 รูปแบบความสัมพันธแบบเมทรกิซ 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรรีัตน และคณะ. (2550). หนา 15.  

 - กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) เปนตําแหนงหรือสถานการณที่เปนเปาหมายของทุกบริษัท 

โดยบริษัทจะใชจุดแข็งและขอไดเปรียบจากโอกาส ถามีจุดออนก็จะพยายามแกไขเพื่อใหเปลี่ยนเปนจุด

แข็งได ถาตองเผชิญกับอุปสรรคก็ตองพยายามเปลี่ยนใหเปนโอกาส 

 - กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) ไดมาจากการนาขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่

เปนจุดแข็งและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิง

ปองกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากองคการมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองคการก็เจอกับสภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัดจาก

ภายนอกที่องคการควบคุมไมได แตองคการสามารถใชจุดแข็งที่มีอยูในการปองกันขอจํากัดที่มาจาก

ภายนอกได 

        - กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปน

จุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกันเพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงแกไข ทั้งน้ี

เน่ืองจากองคการมีโอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหมๆมาใชในการแกไขจุดออนที่องคการมีอยูไดตัวอยาง 

ระบบราชการมักมีจุดออน คือ มีข้ันตอนการทํางานที่ยาวใชเวลามาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาสคือ 

 

1. SO 

  มีจุดแข็งและมีโอกาส 

   กลยุทธการรุกราน 

  (Aggressive strategy) 

     เปนกลยุทธที่ มีศักยภาพสูงสุดเชน 

การใช จุดแข็งขององคกรเพื่อสรางขอ

ไดเปรียบจากโอกาส 

2. WO 

  มีจุดออนและมีโอกาส 

   กลยุทธการอนุรักษ 

(Conservative Strategy) 

   เชน  ใชกลยุทธการสรางขอไดเปรียบ

จากโอกาสเพื่อเอาชนะจุดออนตลอกจน

ตองแกปญหาในสวนที่เปนจุดออน 

3. ST 

  มีจุดแข็งและมีอุปสรรค 

   กลยุทธการแขงขัน 

  (Competitive strategy) 

   เชน การใชจุดแข็งเพื่อเอาชนะหรือ

หลีกเล่ียงอุปสรรค 

4. WT 

 มีจุดออนและมีอุปสรรค 

  กลยุทธการตั้งรับ 

 (Defensive strategy) 

  เชน การตัดทอน การเลิกดําเนินงาน

หรือการรวมทุน 
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โอกาสของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช ทั้งหมด สามารถนํามากําหนดยุทธศาสตร

เชิงแกไข คือ ยุทธศาสตรการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหาร

จัดการและในกระบวนการทางานของราชการใหมากข้ึน (e-Administration)  

        - กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปน

จุดออนและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธ ในเชิงรับทั้งน้ี

เน่ืองจากองคการเผชิญกับทั้งจุดออนและขอจํากัดภายนอกที่องคการไมสามารถควบคุมได ตัวอยาง 

ประเทศไทย จุดออน คือ ตองนําเขานํ้ามันดิบจากตางประเทศ ประกอบกับพบขอจํากัด คือ ราคานํ้ามัน

ในตลาดโลกเพิ่มข้ึนอยางมาก ทั้งหมดนํามากําหนดยุทธศาสตรในเชิงรับ คือ ยุทธศาสตรการรณรงค

ประหยัดพลังงานทั่วประเทศอยางจริงจังและยุทธศาสตรการหาพลังงานทดแทนที่นําทรัพยากรธรรมชาติ

ในประเทศที่มีอยูมาใชมากข้ึน  

 จากแนวความคิดการวิเคราะห TOWS Matrix ทําใหทราบวาหลังจากที่มีการประเมินสภาพแวด 

ลอมโดยการวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดแลว ก็จะนํามาขอมูลทั้งหมดมา 

วิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบแมตริกซโดยใชตาราง ซึ่งเปนตารางการวิเคราะหที่นําขอมูลที่ได

จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด มาวิเคราะหเพื่อนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือ

กลยุทธตอไป สามารถนํามาประยุกตใชในการศึกษาครั้งน้ีโดยไดนํา TOWS Matrix มาใชในการกําหนด

กลยุทธในเชิงรุก เชิงปองกัน เชิงแกไข และเชิงรับ เพราะองคกรตองเผชิญกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกองคการที่ไมสามารถควบคุมได จะชวยใหไหวตัวทันกับสถานการณที่จะเกิดข้ึนและเตรียมรับมือ

กับสิ่งที่จะเกิดข้ึนกับองคกรไดในอนาคต 
 

 2.5.5 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business strategy) 

 กลยุทธระดับธุรกิจ หรือกลยุทธการแขงขัน เปนกลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน 

(Oompetitive Advantage) ใหกับสินคาหรือบริการขององคกรซึ่งศาสตราจารย Michael E.Porter ได

เสนอทางเลือกของกลยุทธของหนวยธุรกิจที่ใชเปนแกนแหงกลยุทธหมายถึงวาแกนแหงกลยุทธน้ีจะถูก

กําหนดข้ึนเพื่อใหเปนฐานการแขงขันกับคูแขง สุพานี สฤษฎวานิช (2553, หนา 28) 

                                                 ตนทุนตํ่า                                  ความแตกตาง 

          

 

            

 

 

ภาพท่ี 2.15 แสดงกลยุทธระดับธุรกิจ  

ที่มา : สุพานี สฤษฎวานิช. (2553). หนา 28. 

ตนทุนต่ํา 

(Cost Leadership) 

สรางความแตกตาง 

(Differentiation) 

เนนตนทุนต่ํา 

ในสวนแบงตลาดยอย 

(Cost Focus) 

สรางความแตกตางของสินคา 

ในสวนแบงตลาดยอย 

(Differentiation Focus) 

ขอ
บเ

ขต
กา

ร เปาหมายกวาง 

เปาหมายแคบ 
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กลยุทธการแขงขันประกอบดวย  

        กลยุทธตนทุนตํ่า เปนการแขงขันดานตนทุนที่ตํ่าที่สุดในการผลิตสินคาเพื่อใหสามารถขายไดใน

ราคาที่ตํ่ากวาคูแขงแตคุณภาพของสนิคาหรอืบรกิารยังอยูในระดับที่เปนที่ยอมรบัของลกูคาโดยที่ทาํใหเกิด

กลยุทธน้ีได 

         กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการ

แขงขันดวยความแตกตางของสินคา/บริการ กลยุทธการสรางความแตกตางมักใชการวิจัยและพัฒนาเปน

เครื่องมือสําคัญในการสรางความแตกตาง ไมวาจะเปนการวิจัยเพื่อหาความตองการของผูบริโภค หรือ

การพัฒนาสินคาใหม  

        กลยุทธมุงเนน (Focus Strategy) กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยการเนน

ความชํานาญในบางเรื่อง (Specialize in some way) เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชน กลุม

ลูกคาเฉพาะ สินคาเฉพาะ หรือพื้นที่บางพื้นที่ องคกรสามารถสรางคุณคาดวยการผสมผสานการมุงเนน

กับการสรางความแตกตางหรือการเปนผูนาดานตนทุน  

        กลยุทธการมุงเนนและตนทุนตํ่า (Focused Cost Leadership Strategy) : เปนกลยุทธที่สราง

ความไดเปรียบ ความชํานาญในบางเรื่องหรือบางตลาด และสรางคุณคาดวยตนทุนตํ่า เหมาะสาหรับ

อุตสาหกรรมที่ยากในการสรางความแตกตางในตัวสินคาหรือบริการ บริษัทที่ไดเลือกใชกลยุทธแบบน้ีจะ

สรางความไดเปรียบจากการที่ผูนําในอุตสาหกรรมไมสามารถผลิตหรือใหบริการในบางตลาดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ หรือมีตนทุนสูง  

        กลยุทธการมุงเนนและความแตกตาง (Focused Differentiation Strategy) เปนกลยุทธที่สราง

ความไดเปรียบดวยการมุงเนนตลาดบางตลาด และสรางคุณคาดวยความแตกตางในบางเรื่องบริษัทควร

เลือกใชกลยุทธแบบมุงเนน กรณีที่มีความไดเปรียบในบางตลาดเหนือคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือ

กรณีที่บริษัทมีตําแหนงของการแขงขันออนแอในตลาดทั่วไป บริษัทควรแขงขันเฉพาะตลาดที่บริษัทมี

ความชํานาญเทาน้ัน  

             นอนจากน้ัน Michael E. Porter (1985, 1991) อธิบายวา องคกรสามมารถสรางความได 

เปรียบเชิงการแขงขันไดโดยเลือกใชกลยุทธดานกานแขงขัน (Competitive strategies) ที่ประกอบดวย

กลยุทธหลักๆ 2 กลยุทธคือ กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation strategy) และ กลยุทธ

การเปนผูนําดานตนทุนตํ่า (Cost leadership strategy) 

           กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation strategy) หมายถึงกลุมของการดําเนินการที่ 

ผสมผสานในการผลิตสินคาและบริการ ณ.ตนทุนที่ยอมรับได โดยลูกคารับรูวาสินคาและบริการน้ันๆแตก 

ตางจากสิ่งที่มีอยูในตลาด (Hitt et al, 2007) กลยุทธแบบน้ีเนนการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

โดยนําเสนอสินคาที่มีคุณคา หรือเปนนวัตกรรมในสายตาของลูกคา การสรางความแตกตางดังกลาวอาจ

แสดงออกมาในลักษณะของสินคา ระบบการสงมอบและความหลากหลายของปจจัยอื่นๆ ลักษณะที่ 
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แตกตาง น้ีเองอาจทําใหมูลคาของสินคาในสายตาของลูกคาเพิ่มข้ึน ซึ่งจะทําใหองคกรสามารถต้ังราคา

สินคาใหสูง ข้ึนและสงผลทําใหผลตอบแทนทางธุรกิจสูงข้ึนดวย 

      กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนตํ่า (Cost leadership strategy) หมายถึงกลุมของการดําเนินการที่

ถูกบูรณาการ ซึง่ดําเนินการเพื่อสรางสินคาและบริการดวยคุณลักษณะที่ลกูคาสามารถยอมรับได ณ ระดับ

ตนทุนที่ตํ่า เพื่อเสนอสินคาที่จะขายใหแกลูกคาใหตํ่ากวาคูแขง โดยองคการจะใชความพยายามอยางมาก

ในการควบคุมตนทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการใชประโยชนจากวัตถุดิบ รวมทั้งหาวิธีการ

ควบคุมตนทุนการกระจายสินคาและลดคาใชจายดานวิจัยและพัฒนา (R&D) ดานการโฆษณา และดาน

อื่นๆ (Porter,1980 Prajogo,2007)  

          (Porter, 1985) อธิบายวา ฐานคติของกลยุทธทั้งสองแบบน้ีมีความแตกตาง ดังน้ันองคการอาจตอง

เลือกใชกลยุทธอยางใดอยางหน่ึงเพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชน

หากองคการเลือกใชกลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation strategy) ที่เนนการสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันโดยนําเสนอสินคาที่มีคุณคา หรือเปนนวัตกรรมในสายตาของลูกคา ซึ่งทําใหองคการ

สามารถต้ังราคาใหสูงข้ึน และสงผลทําใหตอบแทนทางธุรกิจสูงข้ึนดวย แตองคการจะตองเสียคาใชจายดาน

วิจัยพัฒนา (R&D) สินคา และอาจตองจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและอาจมีลักษณะที่แตกตางจากคูแขง 

ซึ่งสงผลใหตนทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน ดังน้ันองคการจึงไมสามารถเปนผูนําดานตนทุนตํ่าได 

 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวชอง 

สุรวุฒิ วิริยพงษ (2544) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับอัญมณีของ 

ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับอัญ

มณีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ผลการศึกษา พบวา 

ประชาชนจะซื้อเครื่องประดับอัญมณีเพราะเห็นวาการซื้อเครื่องประดับ อัญมณีเพื่อสวมใส 45 จะเปน

การเสริมสรางบุคลิกภาพ และความสวยงานใหแกผูสวมใส โดยสาเหตุของการซื้อ เครื่องประดับคือเห็น

แลวชอบ การซื้อจึงเปนการซื้อใหแกตนเองเปนสวนใหญ โดยประเภทของ เครื่องประดับอัญมณีที่นิยมซื้อ

มากที่สุดคือ แหวน รองลงมาคือ ตางหู รูปแบบ ที่เลือกน้ัน เปน รูปแบบที่เรียบ เก และทันสมัย 

ตามลําดับ โดยซื้อในระดับราคาเฉลี่ยประมาณ 10,000 – 20,000 บาท สวนใหญจะชําระดวยเงินสด 

รองลงมาคือ การชําระดวยบัตรเครดิต และเช็ค ประชาชน สวนใหญจะซื้อเครื่องประดับอัญมณีที่

รานคาอัญมณีซึ่งต้ังอยูบนศูนยการคา และรานอัญมณีแบบ ด้ังเดิม สิ่งที่ผูซื้อใหความสําคัญเปนอันดับแรก

ในการเลือกซื้อเครื่องประดับอัญมณีคือ รูปแบบ และ ลวดลาย รองลงมาคือ เรื่องของราคา ฝมือ และ

คุณภาพตามลําดับ วิธีการสงเสริมการขายที่สรางความพึงพอใจใหแกผูซื้อสูงสุดคือ การออก ใบ

รับประกันคุณภาพของสินคาที่ซื้อ เพราะการสรางความมั่นใจใหแกผูซื้อไดในระดับหน่ึง ในการตัดสินใจ

ซื้อน้ันตนเองเปนคนที่มีอิทธิพลในการ ตัดสินใจซื้อสูงสุด รองลงมาคือคูสมรส 
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สายชล สาละสาลิน (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

เครื่องประดับอัญมณีแทของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาในสวน ของพฤติกรรมและ

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับอัญมณีแทของประชาชนในเขต กรุงเทพหานคร พบวา  

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ราคาตองเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาไดแก การ

รับประกันคุณภาพสินคาจากทางราน ความนาเช่ือถือของรานคาที่จําหนาย รูปแบบเครื่องประดับตอง

สวยงาม การโชวสินคาที่สวยงามไวหนารานน้ันมีผลตอการตัดสินใจซื้อ เครื่องประดับแทมากที่สุด ที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา เพศที่แตกตางกันความสําคัญ กับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

เครื่องประดับแทแตกตางกัน คือซื้อในโอกาสพิเศษ อายุที่ แตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อเครื่องประดับแทแตกตางกัน คือ รูปแบบเครื่องประดับ ประเภทอัญมณีบนตัวเรือน การ

รับรองจากสถาบันที่มีช่ือเสียง การรับประกัน คุณภาพจากทางราน ตราสินคา การลดแลกแจกแถม และ

การโฆษณาจูงใจ สถานภาพทีแ่ตกตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับ

แทแตกตางกัน คือ ตราสินคา ความ นาเช่ือถือของรานคาที่จําหนาย การลดแลกแจกแถม และการ

โฆษณาจูงใจ อาชีพที่แตกตางกันให ความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับแท

แตกตางกัน คือ ตราสินคา และ ช่ือเสียงของผูผลติ รายไดที่แตกตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยทีม่ีผลตอ

การตัดสินใจซื้อ เครื่องประดับแทแตกตางกัน คือ การรับประกันคุณภาพสินคาจากทางราน ช่ือเสียงของ

ผูผลิต และ มีรายการลดแลกแจกแถม สวนระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผล

ตอการ ตัดสินใจซื้อเครื่องประดับแทไมแตกตางกันในทุกปจจัย 

ภัทรพิมพ พิมพภัทรยศ  (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคสินคา เครื่องประดับมณี 

ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ เครื่องประดับอัญมณี  ไดแก 

คุณภาพของเครื่องประดับอัญมณีอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานมีความซื่อสัตยและจริงใจตอ

ลูกคา ความสะดวกในการเดินทางไปรานคา การใหบริการ ลูกคาดวยความเสมอภาค การใหสวนลดพิเศษ

หรือแจกของแถมของกํานันในชวงเทศกาลตางๆ และ เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับอัญมณี ตามลําดับ 

สิรินทิพย ลีลามานิตย (2550)  ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี อิทธิพล

ในการซื้อเครื่องประดับเงินชาวเขาของลูกคา ของกลุมบริษัทเชียงใหม ดีไซน จํากัด ผลการศึกษาพบวา  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการซื้อเครื่องประดับเงินชาวเขาของ ผู ตอบแบบสอบถาม

เรียงตามลาํดับความสาํคัญไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

และปจจยัดานการสงเสรมิการตลาด สําหรับปจจัยยอยที่มีอิทธิพลในการซื้อ เครื่องประดับเงินชาวเขาที่มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ไดแก สินคามี

คุณภาพ ไมมีตําหนิ การมีเปอรเซ็นตของเน้ือเงินสูง สินคาไดรับการ ผลิตจากชางฝมือดี ความนาเช่ือถือ

และมีช่ือเสียงของกิจการ ความสามารถในการผลิตและสงเสริมสินคา ไดตรงตามเวลาที่กําหนด 

ความสามารถในการผลิตตามความตองการของลูกคา สินคามีแบบให เลือกหลากหลาย สินคาเช่ือมโยง
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เรื่องราวกับวัฒนธรรมชนเผา การมีสินคาแบบใหมออกมาสม่ําเสมอ สินคามีใหเลือกครบทุกประเภทตาม

ความตองการ และสินคาผลิตดวยมือในทุกข้ันตอน การผลิต ปจจัยดานราคา ไดแก การคิดราคาตาม

นํ้าหนักของสินคา สินคาราคาถูกเมื่อเทียบกับ รานคาคูแขงอื่นๆ และราคาทีส่ามารถตอรองได ปจจัยดาน

ชองทางการจัดจําหนายไดแก การมีสินคาจัดวางแสดงเปนจํานวนมาก การเขารวมจําหนายสินคาในงาน

แสดงสินคา การจัดวางสินคาเปน หมวดหมูตามรูปแบบและประเภทของสินคา การมีสถานที่จอดรถ การ

เดินทางไปมาสะดวก การมี ชองทางที่หลากหลายใหสามารถติดตอไดสะดวก และการมีรานคากลุมธุรกิจ

เดียวกันเพื่ออํานวย ความสะดวกในการซื้อมากข้ึน ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การจัดทํา

อิเล็กโทรนิกสแคตตาล็อตสินคาใหแกลูกคา พนักงานมีอัธยาศัยดี เปนมิตร การจัดแสดงสินคดานหนา

ภายในราน ที่โดดเดนสวยงาม พนักงานมีความรูและสามารถแนะนําสินคาไดอยางดี และพนักงานมีความ 

กระตือรือรนในการใหบริการ 

อธิภัทร พนาสกุลการ (2550) ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธและกลยุทธทาง

การตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบในธุรกิจผลิตจําหนายเลนสแวนตา “กรณีศึกษาบริษัทไทยออพติคอ

ลกรุปจํากัดมหาชน” การตัดสินใจเลือกแนวทางการแก ไขปญหา โดยพิจารณาจากขอดีขอเสียของกล

ยุทธตาง และ แนวโนมของตลาดจากขอมูลรายงานประจําปของบรษัิท และเอกสารตางๆ จงึเลือกกลยุทธ

การสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) โดยทางบริษัทฯ จะมีทําการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑเพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและสรางความแตกตางจากคูแขง เพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคา ดังน้ันบริษัทฯจึงตองมีศักยภาพในการแขงขันที่สูงและสามารถสรางความไดเปรียบใน

การแขงขันไดรวมไปถึงสถานการณทางการตลาด ก็บงบอกถึงวาผูบริโภค สวนใหญมีคานิยมในการถนอม

สายตามากข้ึนความตองการของลูกคาก็ตองการสินคาที่มีคุณภาพจึงตองจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑใหมี

ความหลาก หลายมากข้ึนเพื่อสรางตําแหนงการแขงขันที่แข็งแกรง 

รชวิกร สถาวร (2553)  ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อและปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการ

ซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปของผูบริโภคในตลาดนัดถนนคนเดินมีโชคพลาซา กลุมตัวอยางในการวิจัยจํานวน 196 

คน โดยกําหนดผูใหขอมูลดวยการสุมตัวอยางแบบสะดวกโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย 

ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 27 ป สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 5,001-10,000 บาท สาหรับพฤติกรรม

การซื้อเสื้อผาสาํเรจ็รปูของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญซื้อเสื้อผาสาํเร็จรูป เดือนละ 2-3 ครั้ง แตละครั้ง

ซื้อในราคา 201-500 บาท พิจารณาเลือกซื้อโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผูสวมใสเอง สําหรับความ

คิดเห็นตอปจจัยดานการตลาด สวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีใหเลือกหลากหลาย 

ปจจัยทางดานราคาสวนใหญเลือกที่มีปายแสดงราคาที่ชัดเจน ในปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายเลือก

การจัดรานใหมีความนาสนใจโดดเดนและปจจัย ดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญกับการมอบ

สวนลดใหกับผูซื้อและมีบริการเปลี่ยนสินคาได 
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 วิระพร แกวพิพัฒ (2554) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องประดับมุกใน

จังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพ

สมรส การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีรายได 20,001-30,000 บาท มีอาชีพ ทําธุรกิจสวนตัว โดยมี

ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อ โดยสวนใหญใหขอมูลในการเลือกซื้อเครื่องประดับมุกในจังหวัดพงงา โดยมี

วัตถุประสงคในการซื้อเครื่องประดับมุก เพื่อใชเปนเครื่องประดับของตนเอง เลือกซื้อมุกทะเลใตเลือก

ลักษณะและรูปแบบเปนแหวนประดับมุก ตัดสินใจซื้อดวยตนเอง ซื้อเครื่องประดับมุกเฉลี่ยปละ 1 ครั้ง 

ครั้งละ 2 ช้ิน และมีคาใชจายโดยเฉลี่ยเกี่ยวกับการซื้อเครื่องประดับมุก 2.053 บาทตอครั้ง 

 สิรินัดดา ศิริสาคร (2556) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

เครื่องประดับเงินของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปไดวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศ

หญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 20,000-30,000 บาท ผูบริโภคใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาดบริการเครื่อง 

ประดับโดยรวม ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานผลิตภัณฑ ในระดับ

มาก สวนทางดานราคา ดานสงเสริมการตลาด และชองทางจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับปานกลาง 

 สุนีย เจะเตะ (2556) ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับ

ประเภทอัญมณี: กรณีศึกษา รานไดมอนด แอนด เจมส จิวเวลรี่ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัลผล

การศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใชปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อ เครื่องประดับ

ประเภทอัญมณี อันดับแรกคือ กลุมตัวอยางใชปจจัยดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือปจจัยดานราคา ปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาด และอันดับสุดทายคือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ตามลําดับผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวากลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันใชปจจัยสวน

ประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับประเภทอัญมณี โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับ การศึกษา และอาชีพตางกันใชปจจัย

สวนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับ ประเภทอัญมณี โดยภาพรวมแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 รัชนีกร นุชวงษ (2558) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ัน 

ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการวิจัย สรุปไดวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุระหวาง 20-21 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000–10,000 บาท สังกัดอยูในกลุมคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร และกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟช่ัน จากรานขายเสื้อผาทั่วไป 

ซื้อ 1-2 ครั้งตอเดือน ครั้งละ 1-2 ช้ิน คาใชจายในการซื้อเสื้อผาแตละครั้งอยูที่ 301–500 บาท และ 

เพื่อนมีความสําคัญเปนอันดับหน่ึงในการไปซื้อเสื้อผาและมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ัน 

และตัวเองมีความสําคัญเปนอันดับหน่ึงที่มีอิทธิพลในการตัดสิน ใจเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ัน และ เหตุผลที่มี

ความสําคัญเปนอันดับหน่ึงในการเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ันคือ รูปแบบ/ดีไซนของเสื้อผาที่ตรงกับความตอง 
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การ และชวงเวลาในการซื้อเสือ้ผาแฟช่ันที่ซื้อบอยที่สดุคือ ซื้อเมื่อลดราคา สวนปจจัยสวนประสมทางการ 

ตลาดในการเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ัน ปจจัยดานราคามีความสําคัญสูงที่สุด รองลง มาคือ ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ และ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลาดับ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมี

ความสําคัญเปนอันดับสุดทาย 

ประสิทธ์ิ จันทรมา (2559) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องแตงกายที่ผลิตจากผาไหม 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามเปนผูหญิง รอยละ 52 มีชวงอายุระหวาง 20-29 ป รอยละ 

41.80 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 70.50 อาชีพเปนพนักงานบริษัท รอยละ 80.80 และ

รายได 10,000-20,000 บาท รอยละ 47.80 เมื่อทําการวิเคราะห ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องแตงกายทีผ่ลติจากผาไหม ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานชอง

ทางการการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดาน 

ผลิตภัณฑ และปจจัยดานราคา ตามลําดับ สําหรับการวิเคราะหพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

เครื่องแตงกายที่ผลิต จากผาไหมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานจํานวนครั้งในการซื้อสินคาตอเดือน 

มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ความถ่ีใน การสวมใสตอสัปดาห คาใชจายในการซื้อโดยเฉลี่ยในแตละครั้ง 

ประเภทของเครื่องแตงกาย และปริมาณในการซื้อแตละครั้ง ตามลําดับ นอกจากน้ีผลการวิเคราะห

แรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องแตงกายที่ผลิตจากผาไหมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ แหลงที่ใชในการติดตามแฟช่ัน 

เครื่องแตงกายที่ผลิตจากผาไหม 
 



 
 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งน้ี ทําการวิจัยทางเชิงคุณภาพและการ

วิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนดังน้ี 

          3.1 วิธีการวิจัย 

          3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

         3.3 วิธีการเก็บขอมูล 

         3 .4 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

         3.5 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

         3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 วิธีการวิจัย 

      ในการวิจัยในครั้งน้ีแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน 

 3.1.1 วิจัยทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยใชวิธีสัมภาษณลึก (In-Depth 

Interview) กับกลุมผูประกอบการเครื่องประดับสตรีในกรงุเทพมหานคร 

 3.1.2 วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ 

สอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเปนการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางประชากรที่ซื้อเครื่องประดับ

สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใชในการบรรยายลักษณะตางๆ

ของขอมูล โดยนําเสนอในตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentile) คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard) คาสถิติ (Chi-Square test) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation 

Coefficient) ซึ่งแนวคําถามจะสอดคลองกับกรอบการวิจัย 
 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การศึกษาในครั้งน้ี แบงเปน 2 แบบ คือ การวิจัยทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

การสมัภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และการวิจัยเชิงปรมิาณ(Quantitative Research)โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaires) 

 3.2.1 วิจัยทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 

Interview)โดยแบงเปน 3 กลุม ดังน้ี 
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 3.2.1.2 ผูประกอบการรานคาอุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รานที่ขายเฉพาะวัสดุ อุปกรณตกแตงเครื่องประดับ รองเทาและกระเปา 1 คูหาจํานวน 2 รานคา และ 2 

คูหา จํานวน 2 รานคา 

 3.2.1.3 ผูประกอบการรานคาอุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

รานที่ขายสินคารวมทุกชนิด 1 คูหา จํานวน 2 รานคา และ 2 คูหา จํานวน 2 รานคา 

 3.2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Question 

naires) การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางกลุมลกูคาที่มาเลอืกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีใน

เขตกรุงเทพมหานคร จากรานคาในยานถนนเจริญรัถ 460 ตัวอยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยเก็บกับกลุม

ผูประกอบการประเภท โรงงานผลิตรองเทา โรงงานผลิตกระเปา โรงงานผลิตกิ๊ฟช็อป โรงงานผลิตเสื้อผา 

รานคาขายปลีกและสง   

  

3.3 วิธีการเก็บขอมูล  

 3.3.1 วิจัยทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

 3.3.3.1 แบงผูประกอบการรานคาอุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งทั้งหมด 164 รานคา แบงออกเปน 3 กลุมโดยวิธีการเลือกแบบโควตา (Quota) โดยเลือกมากลุมละ 2 ราย

รวมทั้งสิ้น 6 ราย โดยเปนการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูศึกษาวิจัยจะดําเนินการทํา

หนังสือและขอความอนุเคราะหผูประกอบการเพื่อนัดหมายและทําการสัมภาษณตอไป 

 3.3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Question naires) 

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยการออก

แบบสอบถามแลวเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีเลือกแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling)โดยใชวิธีการ

เลือกตัวอยางแบบไมอาศัยความไมนาจะเปน (Non Probability Sampling)คือการเลอืกตัวอยางจากผูมีซื้อ

อุปกรณเพื่อนําไปตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บกับกลุมผูประกอบการประเภท 

โรงงานผลิตรองเทา โรงงานผลิตกระเปา โรงงานผลิตกิ๊ฟช็อป โรงงานผลิตเสื้อผา รวมทั้งสินจํานวน 460 คน 

 3.3.2.1 การสุมตัวอยาง โดยเลือกวิธีแบบเจาะจงเฉพาะกลุมลูกคาซึ่งเปนลูกคาที่มาซื้อ

สินคาในยานถนนเจริญรัถ โดยการสุมแบบ Cluster แบงเปน 4 กลุม ตามที่ต้ังของรานคา กลุมละ 115 ตัวอยาง 

 

3.4 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.4.1 คําถามที่ใชสัมภาษณผูประกอบการ แบงเปน 3 สวน มีแนวคําถามดังน้ี 

สวนที่ 1: คําถามทั่วไปเกี่ยวกับรานคา 

 ผูประกอบการจําหนายสินคาประเภท 

 ลูกคาซื้อสินคาเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงค 
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 สินคาที่รานผูประกอบการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตจากที่ใด 

 จุดเดนทางดานใดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา 

สวนที่ 2: คําถามดานกลยุทธความแตกตาง 

 สินคาที่จําหนายอยูมีความแตกตางจากรานอื่น 

 สินคาหลากหลายและมีความทันสมัยแบบใหมเสมอมีผลกับการเลือกซื้อ 

 การที่ขายสินคาแบบเหมือนกันมีขอดีขอเสีย 

สวนที่ 3: คําถามดานกลยุทธตนทุนตํ่า 

 การสั่งซื้อและสั่งผลิตสินคาจํานวนมากมีผลตอราคาขายที่ถูกลง 

 สินคาราคาถูกมีผลตอการที่ลูกคาตัดสินใจซื้อของลูกคา 

 สั่งซื้อและผลิตจํานวนมากคุณภาพสินคาเหมือนเดิมหรือไม 

 3.4.2 แบบสอบถาม (Questionnaires) 

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาในครั้งน้ี ไดจากการใชแบบสอบถาม 

แบงเปน 4 สวน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. แบบสอบถามลักษณะบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของกลุมตัวอยาง 

 3. แบบวัดการรับรูปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อของกลุมตัวอยาง 

 4. แบบวัดกลยุทธการจัดการรานคาที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อของกลุมตัวอยางโดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

 3.4.2.1 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ประกอบดวย 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ หนวยงาน รายไดตอเดือน เปนแบบเลือกตอบ (Cheek List) จํานวน 6 ขอ 

 3.4.2.2 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบั พฤติกรรมในการเลอืกซือ้วัสดุ อุปกรณ เพื่อผลิต

และตกแตงเครื่องประดับสตรี ในกรุงเทพมหานคร เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภคใน

การเลือกซื้อสินคา เปนแบบเลือกตอบ (Cheek List) จํานวน 4 ขอ มีคําถามดังน้ี 

 1. ทานซื้อสินคาประเภทใด บอยทีสุ่ด  

 2. ความถ่ีในการมาซื้อสินคาบอยเทาใด  

 3. ทานซื้อสินคานําไปใชในวัตถุประสงคอะไร 

 4. จํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้งกี่บาท 

 3.4.2.3 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการ

เลือกซื้อสินคาของกลุมตัวอยาง ใชแบบสอบถามแบบ Rating Scale 7 ระดับ มีจํานวน 29 ขอ โดยแยก

เปนรายขอดังตอไปน้ี 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ   จํานวน   4  ขอ 

 ปจจัยดานราคา    จํานวน    5  ขอ 

 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จํานวน   4  ขอ 

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จํานวน   4  ขอ 

 ปจจัยดานบุคลากร   จํานวน   4  ขอ 

 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ จํานวน    5  ขอ  

 ปจจัยดานกระบวนการ   จํานวน    3 ขอ 

 3.4.2.4 สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกบักลยุทธการจัดการรานคาที่มีผลตอพฤติกรรม

การเลือกซื้อของกลุมตัวอยาง ใชแบบสอบถามแบบ Rating Scale 7 ระดับ จํานวน 9 ขอโดยแยกเปน

รายขอดังตอไปน้ี 

กลยุทธระดับธุรกิจ ไดแก  

 กลยุทธสรางความแตกตาง  จํานวน  4 ขอ 

 กลยุทธตนทุนตํ่า    จํานวน  5 ขอ 

 3.4.2.5 สวนที่ 3-4 เปนลักษณะแบบสอบถามปลายปด (Clost-ended Questions) 

แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ลักษณะตัววัดแบบ (Likert’s Scale) 7 ระดับ 
 

3.5 การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.5.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

    ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปเสนอตอกรรมการที่ปรกึษา เพื่อตรวจสอบและ

แกไขขอบกพรอง เพื่อใหแบบสอบถามที่สรางข้ึนสามารถวัดไดตรงตามความตองการคือ มีความเที่ยงตรง

เชิงเน้ือหา (Content Validity) 

 3.5.2 การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) 

    นําแบบสอบถามไปทดสอบกอนนําไปใชจริง (Pre-Test) กับกลุมผูซื้อเครื่องประดับ

สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 50 ชุด และนําไปทดสอบความเช่ือมั่นโดย

ใชวิธีสัมประสิทธแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัด (Cronbach) เพื่อทดสอบหาคาความเช่ือมั่นที่ 

95% สวนของคําถาม ปจจัยสวนประสมการทางการตลาดรวม  = 0.891  

 กลยุทธระดับธุรกิจรวม                       = 0.902           
  

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 3.6.1 การวิเคราะหขอมูลสําหรบัการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

    สําหรับขอมูลในการสัมภาษณน้ันใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Anaiysis) ในแตละ

ขอคําถาม โดยผูวิจัยจะทําการสัมภาษณผูประกอบการ จากน้ันจะนําเสนอขอมูลออกมาในรูปแบบเชิงบรรยาย 
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 3.6.2 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

               สําหรับการวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ีผูวิจัยจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทาง

สถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก 

 3.6.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดวยการแจกแจงความถ่ี

(Freq- uency) คารอยละ (Percentage) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard) โดยขอมูลที่ไดจะทําการ

วิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบตาราง 
 

1.การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Description Analysis) ประกอบดวย 

 การหาคารอยละ (Percentage) ใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน. 2538. หนา 136) 

P =
f ∗ 100

N
 

 เมื่อ  P  แทน  คารอยละ  

  F  แทน  ความถ่ี  

  N  แทน  คาจํานวนของกลุมตัวอยาง 

        คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ใชสัญญาลักษณ x ใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541. หนา 65) 
X = ∑ x

n
 

เมื่อ  x   แทน คาคะแนนคาเฉลี่ย 

      N  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

                                                  ∑ X  แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

        การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูล

ผูบริโภคในแบบสอบถามสวนที่ 2 , 3 , 4 , 5 และสวนที่ 6  โดยใชสูตรดังน้ี (ธานินทร ศิลปจารุ. 2555) 

s =  
n ∑ fd − (∑ fd )

n(n − 1)
 

เมื่อ  S  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

n  แทน  จํานวนขอมูลทั้งหมดหรือจํานวนกลุมตัวอยาง 

i  แทน อันตรภาคช้ัน (ชวงหางของขอมูลในแตละช้ัน) 

f แทน  ความถ่ีในแตละอันตรภาคช้ัน 

d  แทน  คากึ่งกลางอันตรภาคช้ัน – คาเฉลี่ยสมมติ  

   อันตรภาคช้ัน 

                 3.6.2.2 คา Chi-Square test ใชทดสอบความเปนอิสระตอกันระหวางตัวแปร 2 กลุม

ใชสูตรการคํานวณดังน้ี (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541. หนา 218-219) 
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     푋 = ∑ ̈ ̈
   ̈

 

                                         O      แทน  คาความถ่ีจากการสงัเกตในแถวที่ 1 สดมภที่ j 

 I แทน  จํานวนของแถว โดย I = 1,2,……, 

 J แทน  จํานวนสดมภโดย j= 1,2,………, 

  E      แทน  คาความถ่ีที่คาดหวังของแถวที่ I สดมภที่ j 

 R แทน  จํานวนแถวนอน 

 C แทน  จํานวนแถวต้ัง 

องศาของความเปนอิสระ df = (r-l)(c-l) 

 

 3.6.2.3 การทดสอบโดยใชคาสถิติสหสมัพันธอยางงาย Pearson Correlation (Pearson 

product moment correlation coefficient) ใชในการหาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวแปรที่เปนอิสระตอ

กัน โดยที่แตละตัวแปรมีระดับการวัดของขอมูลในระดับอันตรภาค (Interval scale) ข้ึนไป เพื่อใชทดสอบ

สมมติฐานขอ 3, 4 และ 5 ใชสูตรดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550) 

     R = ∑ (∑ )(∑ )
[ ∑ (∑ ) ][ ∑ (∑ ) ]

 

   

เมื่อ   r   แทน  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

    ∑ 푥   แทน  ผลรวมของคะแนน x  

             ∑ 푦  แทน  ผลรวมของคะแนน y  

 ∑ 푥   แทน  ผลรวมคะแนนชุด x แตละตัวยกกําลังสอง  

 ∑ 푦   แทน  ผลรวมคะแนนชุด y แตละตัวยกกําลงัสอง  

 ∑ 푥푦  แทน ผลรวมของผลคูณระหวาง x และ y ทุกคู 

 n   แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง  

 

 



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

           การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษากลยุทธและปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการ

เลือกอุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูศึกษาไดทําการแบงการศึกษาออก 

เปน 2 สวน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะสัมภาษณผูประกอบการรานคาขายอุปกรณตกแตงเครื่องประดับ

สตรี ทั้งหมด 6 ราย และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยทําการแจกแบบสอบถามผูบริโภคที่มาซื้อสินคา ตามที่ต้ัง

ของรานคาแบงเปน 4 กลุม กลุมละ 115 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 460 แบบสอบถาม โดยแบงการนําเสนอ

ออกเปน 4 ตอนตามลําดับดังตอไปน้ี 

 

 4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

 4.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 4.3 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

 

4.1สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมลูและแปรความหมายของขอมูล ผูศึกษาไดกําหนดความหมาย 

สัญลักษณในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

 n   =  แทนจํานวนประชากรผูซื้อสินคาที่ตอบแบบสอบถาม 
                       =    แทนคาเฉลี่ย (Mean) 

  S.D  =  แทนคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 F  = แทนสถิติทดสอบที่ใชพจิารณาใน F-Distribution 

 t   = แทนสถิติทดสอบที่ใชพจิารณาใน t-Distribution 

 P  = แทนระดับนัยสําคัญทางสถิติ t-test 

 Sig   = แทนระดับนัยสําคัญทางสถิติ F-Test 

   =  แทนความมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 (95 เปอรเซ็นต) 
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4.2ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

         ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณลึกผูประกอบการทั้งหมด 6 ราย จากน้ันผูศึกษาไดทําการสรุปคําจาก

ผูใหสัมภาษณในประเด็นตางๆดังตอไปน้ี 

 4.2.1 บทสัมภาษณลึกผูประกอบการ 

         ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณลึกผูประกอบการทั้งสิ้น 6 ราย โดยรานคาแตละรายกระจาย

อยูในยานถนนเจรญิรัถ โดยมรีายละเอียดในการสมัภาษณดังตอไปน้ี 

 

ผูประกอบการลําดับที่ 1 (สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ  2560 เวลา 30 นาที)   

 ขอมูลสถานที่ประกอบการโดยยอ 

               ราน พีโอเอ็น เปนรานคา 2 คูหา ต้ังอยู เลขที่ 55 ซอยเจริญรัถ1 ถนนเจริญรัถ แขวง

คลองตนไทร เขตคลองสาน 10600 เบอรติดตอ 081-255-5809 ทําเลที่ต้ังสะดวกสบายในการเดินทาง  

เริ่มเปดกิจการมาต้ังแตป พ.ศ. 2550  มีพนักงานในราน 10 คน  เวลาทําการของทางรานเปดวันจันทรถึง

วันเสาร เวลา 8.00 น. ถึง 18.00น. 

 1.คําถามทั่วไปเกี่ยวกับทางราน 

  1.1. ผูประกอบการจําหนายสินคาประเภท  

                     ราน พีโอเอ็น จําหนายสินคาประเภท อะไหลประดับและตกแตง รองเทา กระเปา 

และเสื้อผา สรอยคอ กําไล ตางหู  

           1.2 ลูกคาซื้อสินคาเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงค 

                      ลูกคาที่มาซือ้ที่รานพโีอเอ็น สวนใหญเปนโรงงานผลติรองเทาเปนลกูคาประจําซื้อเพื่อ

นําไปประดับและตกแตงรองเทาและเครื่องดับตางๆ นําไปสงรานคาสําเร็จรูปเพื่อจําหนาย ทั้งปลีกและสง 

 1.3 สินคาที่รานผูประกอบการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต   

 สั่งผลิตนําเขามาจากประเทศจีน   

  1.4 จุดเดนทางดานใดที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา 

                     รานพีโอเอ็น เนนขายสินคาราคาที่ถูกกวารานอื่นเพื่อตองการใหลูกคามาซื้อ

จํานวนมากๆ มีสินคาใหเลือกหลายแบบ มีการบริการที่เปนกันเองกับลูกคาและทําเลทางรานที่ต้ังเดินทาง

สะดวก  สินคาเพียงพอตอความตองการ  

 2.คําถามดานกลยุทธสรางความแตกตาง 

 2.1 สินคาที่ขายอยูมีความแตกตางจากรานอื่น  

 ถาเปนรานที่ขายอุปกรณตกแตงสินคาจะใกลเคียงกันถาเหมอืนกันเลยไมมี  

 2.2 สินคาหลากหลายและมีความทันสมัย มีแบบใหมเสมอมผีลตอการตัดสินใจซือ้ 
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 การที่มีแบบใหมอยูเสมอก็เปนอีกหน่ึงเหตุผลทีจ่ะทําใหลูกคาเขามาเลือกซื้อสินคาที่

รานเปนประจํา เพราะการขายอุปกรณประเภทตกแตงเปนสินคาแฟช่ันที่ลูกคาตองการไดแบบใหมเสมอๆ  

 2.3 การที่ขายสินคาแบบเหมือนกันหรอืแบบตางกันมีขอดีขอเสีย 

 กรณีที่สินคาเหมือนกัน  

 ขอดีคือถาสินคาที่รานหมดลูกคาที่ตองการใชสามารถที่จะไปหาซื้อรานคาอื่นได  

 ขอเสีย สินคาเหมือนกันทําใหตลาดไมกวางและอาจทําใหเกิดการตัดราคากันได   

 กรณีสินคาตางกัน  

 ขอดี ลูกคามีตัวเลือกที่มากข้ึน  

 ขอเสีย หาสินคาที่แบบเหมือนกันไดยากเพราะบางครั้ง โรงงานรับออเดอรมาตอง

ผลิตตามแบบเดิมไมสามารถทําตามออเดอรได 

 3.คําถามดานกลยุทธตนทุนตํ่า 

 3.1 การสั่งซื้อและสั่งผลิตสินคาจํานวนมากมีผลตอราคาขายที่ถูกลง 

 มีผลตอตนทุนการผลิตลดลง ทําใหทางรานสามารถขายสินคาไดในราคาที่ถูกกวา

รานอื่น และมีสินคาเพียงพอตอความตองการในกรณีถาลูกคาตองการสินคาจํานวนมาก 

 3.2 สินคาราคาถูกมีผลกับการที่ลูกคาตัดสินใจ 

                    ซื้อสินคาการที่ขายสินคาราคาถูก ทําใหตนทุนการผลิตของลูกคาตํ่าลง ลูกคาจะได 

กําไรในการผลิตมากข้ึน จึงทําใหลูกคามาซื้อสินคารานเราเปนประจํา  

 3.3 สั่งซื้อและผลิตจํานวนมาก คุณภาพของสินคาเหมือนเดิม                   

 แตละรอบการสัง่ซื้อในจํานวนมาก คุณภาพของสินคาจะเหมือนเดิม ถาตางกัน

อาจจะในรูปแบบของส+ี- ไมเกิน 5% แตไมมีผลกับการนําไปใชงาน 

  

ผูประกอบการลําดับที่ 2  (สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ  2560 เวลา 20 นาที) 

 ขอมูลสถานที่ประกอบการโดยยอ 

 ราน PSV เปนรานคา 1 คูหา ต้ังอยู เลขที่ 3 ซอยเจริญรัถ4 ถนนเจริญรัถ แขวงคลอง

ตนไทร เขตคลองสาน 10600 เบอรติดตอ 088-661-1188 ทําเลที่ต้ังสะดวกสบายในการเดินทางเริ่มเปด

กิจการมาต้ังแตป พ.ศ. 2547  มีพนักงานในราน 5 คน เวลาทําการของทางรานเปดวันจันทรถึงวันเสาร 

เวลา 8.30 น. ถึง 18.00น.  

         1.คําถามทั่วไปเกี่ยวกับทางราน 

 1.1 ผูประกอบการจําหนายสินคาประเภท  

                     ราน PSV จําหนายสินคา ประเภท อะไหลประดับและตกแตง  

               1.2 ลูกคาซื้อสินคาเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงค 
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 ลูกคาที่มาซื้อที่ราน PSV สวนใหญเปนโรงงานผลิตรองเทา โรงานผลิตกระเปาที่เปน

ลูกคาประจํา และมีลูกคาตางชาติมาซื้อเพื่อนําไปขายตอ สวนลูกคาทั่วไปจะเปนลูกคามาหาซื้อเพื่อไป

ตกแตงของใชสวนตัว 

                1.3  สินคาที่รานผูประกอบการสัง่ซื้อหรือสัง่ผลิต   

                      สั่งผลิตและนําเขามาจากประเทศจีน   

                1.4 จุดเดนทางดานใดที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา 

 ราน PSV จะมีสินคาแบบใหมใหลูกคาเลือกเสมอ รูปแบบของสินคาจะไมเหมือน

รานอื่นทางรานมีแนวคิดวาการที่แบบซ้ํากันจะทําใหเกิดการตัดราคากันในรานที่ขายสินคาแบบเดียวกัน 

และไมสามารถเปนผูนําทางดานตลาดได 

 2.คําถามดานกลยุทธสรางความแตกตาง 

   2.1 สินคาที่ขายอยูมีความแตกตางจากรานอื่น  

                      สินคาบางตัวทางรานจะออกแบบเองแลวสงโรงงานผลิตทํา เพื่อใหสินคามีความ

หลากหลายไมเหมือนกับรานอื่น เพราะการที่สินคาเขามาเหมือนกับรานอื่น ทําใหมีตัดราคากันระหวาง

รานคาดวยกัน  

 2.2 สินคาหลากหลายและมีความทันสมัย มีแบบใหมเสมอมีผลตอการตัดสินใจซื้อ 

                    การที่ขายสินคาแฟช่ัน มีแบบใหมและมีความหลากหลายเปนสิงสําคัญ เพราะถา

ลูกคามาเลือกซื้อชอบที่จะไดแบบใหมเสมอ แตถามีแบบเดิมจะทําใหการมาเลือกซื้อของลูกคาไมตอเน่ือง 

 2.3 การที่ขายสินคาแบบเหมือนกันหรือแบบตางกันมีขอดีขอเสีย 

 กรณีที่สินคาเหมือนกัน   

 ขอดี เปนเรื่องดีของผูซื้อเพราะรานคาที่ขายสินคาเหมือนกัน ก็จะตองแขงขันกัน

ดานราคา เพื่อใหสินคาของตนเองขายได  

 ขอเสีย ทําใหตัดราคากันระหวางรานคา 

 กรณีที่สินคาตางกัน  

 ขอดี เราสามารถเปนคนกําหนดราคาของสินคาได ทําใหไดราคาขายที่สูงข้ึนละ

กําไรมากข้ึน  

 ขอเสีย การที่ขายสินคาตางจากรานคาอื่นอาจจะทําใหสินคาไมสามารถกระจายได

ทั่วตลาด ทําใหปริมาณสินคาขายไดไมมากเทาไหร 

         3.คําถามดานกลยุทธตนทุนตํ่า 

 3 .1 การผลิตและสัง่ซื้อจํานวนมากมผีลตอราคาขายที่ถูกลง 

                      สามารถขายไดถูกลง เน่ืองจากปริมาณการผลิตเปนตัวกําหนตนทุนสินคา สั่งผลิต

มากไดราคาถูก ก็สามารถขายไดถูก  
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 3.2 สินคาราคาถูกมีผลกับการที่ลูกคาตัดสินใจซือ้สินคา 

                      สินคาราคาถูกเปนหน่ึงเหตุผลทีลู่กคาเลือกซื้อ แตสินคาตองมีคุณภาพดวย 

 3.3 สั่งซื้อและผลิตจํานวนมาก คุณภาพของสินคาเหมือนเดิม 

                      การสัง่ซื้อสินคาจากประเทศจีนทางรานตองเผื่อความผิดพลาดไวสัก 10% เพราะ

แตละครั้งการสั่งผลิต อาจจะไมเหมือนเดิม 

 

ผูประกอบการลําดับที ่3 (สัมภาษณ 15 กุมภาพันธ  2560 เวลา 20 นาที) 

 ขอมูลสถานที่ประกอบการโดยยอย 

 ราน มีตัง เปนรานคา 2 คูหา ต้ังอยู เลขที่ 239, 241 ซอยเจริญรัถ1 แขวงคลองตนไทร 

เขตคลองสาน 10600 เบอรติดตอ 02-428-2518 ทําเลที่ต้ังสะดวกสบายในการเดินทาง บริเวณริมถนน

หนารานสามารถจอดรถไดวันคูและวันค่ี เวลาตามปายที่จราจรกําหนด เริ่มเปดกิจการมาต้ังแตป พ.ศ. 

2550 มีพนักงานในราน 5 คน เวลาทําการของทางรานเปดวันจันทรถึงวันเสาร เวลา 8.30 น. ถึง 18.00น.  

 1. คําถามทั่วไปเกี่ยวกับทางราน 

 1.1 ผูประกอบการจําหนายสินคาประเภท 

                    ราน มีตัง จําหนายสินคา ประเภท ผา PVC และ หนังเทียม 

  1.2 ลูกคาซื้อสินคาเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงค 

                    ลูกคาที่มาซื้อสินคาทางราน สวนใหญ จะเปนโรงงานผลิตรองเทา กระเปา ซื้อเพื่อ

นําไป ผลิตรองเทา กระเปา เปนสินคาสําเร็จรูปและจําหนายในแหลงขายสง  

 1.3 สินคาที่รานผูประกอบการสัง่ซื้อหรือสั่งผลิต   

                     สั่งผลิตโรงงานในประเทศไทย และสัง่ซื้อนําเขาจากประเทศจีน 

 1.4 จุดเดนทางดานใดที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา 

                      รานมีตัง เนนออกแบบลายผาเองจงึมลีวดลายที่ไมคอยเหมือนทองตลาด แตก็

ยังคงมผีาที่ลวดลายตามทองตลาดตามแฟช่ัน แตเรามีการตกแตงรานใหดูนาเขา นาสนใจ มีความใสใจใน

บริการและแนะนําลูกคา ขายสินคาในราคายอมเยา   

 2. คําถามดานกลยุทธสรางความแตกตาง 

 2.1 สินคาที่ขายยอยูมีความแตกตางจากรานอื่น  

                     สินคาของทางรานจะแตกตางจากรานอื่นเพราะเราไดมีการออกแบบลวดลายและ

สั่งผลิตเอง จงึมลีวดลายผาไมเหมือนรานอื่น  

 2.2 สินคาหลากหลายและมีความทันสมัย มีแบบใหมเสมอมผีลตอการตัดสินใจซือ้ 

                             สินคาหลากหลายและทันสมัย มีผลอยางมากในการตัดสินใจซื้อ เพราะตลาด

รองเทา กระเปา จะเนนไปในแนวทางแฟช่ันเปนสวนใหญ จึงตองมีลวดลายผาใหมๆ อยูเสมอเพื่อดึงดูดผูซือ้ 
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 2.3 การที่ขายสินคาแบบเหมือนกันหรอืแบบตางกันมีขอดีขอเสีย 

 กรณีทีส่ินคาเหมือนกัน  

 ขอดี ในกรณีที่สินคามีจํานวนไมพอหรือผลิตไมทันตอความตองการของผูซื้อ ผูซื้อ

สามารถหาซื้อสินคาเพิ่มเติมจากทางรานอื่นเพื่อทดแทนได  

 ขอเสีย ถาสินคาเหมือนกันหลายราน สินคาจะมีมากเกินความตองการของผูซื้อจะ

ทําใหสินคาลนตลาด และไมมีความหลากหลายในตัวสินคาทําใหตลาดไมกวาง ย่ิงสินคาเหมือนกัน การ

แขง ขันทางการตลาดย่ิงสูง 

 กรณีทีส่ินคาตางกัน  

 ขอดี สินคาจะมีความหลากหลายผูซื้อสามารถเลือกแบบสินคาไดหลากหลายมาก

ข้ึนตลาดจะกวางมากข้ึน การแขงขันทางการตลาดในตัวสินคามีนอย  

 ขอเสีย ในกรณีที่ความตองการของผูซื้อมีจํานวนมากตอตัวสินคาน้ัน จนสินคามี

จํานวนไมพอตอความตองการ ทําใหผูซื้อไมสามารถหาซื้อสินคาตามทองตลาดมาทดแทนได 

 3.คําถามดานกลยุทธตนทุนตํ่า 

 3.1 การสั่งซื้อและสัง่ผลิตสินคาจํานวนมากมผีลตอราคาขายที่ถูกลง 

 การสั่งซื้อและสั่งผลิตสินคาที่มีจํานวนมากน้ัน ทําใหตนทุนการสั่งซื้อและสั่งผลิต

ลดลง จึงทําใหสินคาราคาถูกลงเพราะตนทุนตํ่าลง 

 3.2 สินคาราคาถูกมีผลกับการที่ลูกคาตัดสินใจซือ้สินคา 

                      สินคามีราคาถูก เมื่อผูซื้อนําไปผลิตรองเทา กระเปา จะทําใหตนทุนการผลิตของผู

ซื้อตํ่าลง จะทําใหผูซื้อกลาที่จะตัดสินใจซื้อสินคามากข้ึน และซื้อสินคาเพื่อกักตุนไวไดในกรณีสินคาผลิต

ไมทันตอความตองการ 

 3.3 สั่งซื้อและผลิตจํานวนมาก คุณภาพของสินคาเหมือนเดิม 

                       เราตองควบคุมการผลิตใหคุณภาพสินคาเหมือนเดิม แตระยะเวลาในการผลิต

อาจจะนานข้ึน 

 

ผูประกอบการลําดับที่ 4  (สัมภาษณ 16 กุมภาพันธ  2560 เวลา 20 นาที) 

 ขอมูลสถานที่ประกอบการโดยยอย 

 ราน โชคปราณี เปนรานคา 1 คูหา ต้ังอยู เลขที่ 5 ซอยเจริญรถั4 แขวงคลองตนไทร เขต

คลองสาน 10600 เบอรติดตอ 092-2797072  2559  ทําเลที่ต้ังสะดวกสบายในการเดินทาง  เริ่มเปด

กิจการมาต้ังแตป พ.ศ. 2559 มีพนักงานในราน 5 คน  เวลาทําการของทางรานเปดวันจันทรถึงวันเสาร 

เวลา 9.00 น. ถึง 17.30 น. 

 1. คําถามทั่วไปเกี่ยวกับทางราน 
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 1.1 ผูประกอบการจําหนายสินคาประเภท 

                       ราน โชคปราณี  หนังเทียม ผา PVC ผาลายตางๆ  

 1.2 ลูกคาซื้อสินคาเพือ่นําไปใชในวัตถุประสงค 

                    สวนใหญเปนโรงงาผลิตรองเทาและโรงงานผลิตกระเปา ผลิตแลวนําไปสงเพื่อขายตอ  

 1.3 สินคาที่รานผูประกอบการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต   

                         สั่งผลิตและนําเขาจากประเทศจีน 

 1.4 จุดเดนทางดานใดที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา 

 ลายผาจะไมเหมือนรานอื่น เนนขายสินคาราคาถูกเพื่อตองการใหลกูคามาซื้อ

จํานวนมากถาสินคาเปนที่ตองการของตลาด กอจะสามารถขายไดมากข้ึนเรื่อยๆ 

 2. คําถามดานกลยุทธสรางความแตกตาง 

 2.1 สินคาที่ขายอยูมีความแตกตางจากรานอื่น  

 ทางรานจะเนนลายผา เพราะจะออกแบบลายผาเอง แลวสั่งผลิต ลายผาอาจจะมี

ใกลเคียงกับรานอื่นบางบางลาย 

 2.2 สินคาหลากหลายและมีความทันสมัย มีแบบใหมเสมอมีผลตอการตัดสินใจซื้อ 

    มีผลอยางมากกบังานแฟช่ัน เพราะสินคาสําเร็จรูป เชน รองเทาและกระเปา มีการ

หมุนเวียนของแบบเร็ว ถาทางเรามลีายผาใหมๆใหลกูคาเลือกเสมอ น้ันยอมเปนการทําการตลาดอยาง

ตอเน่ืองใหลกูคามาซื้อทีร่านเราบอยๆ 

 2.3 การที่ขายสินคาแบบเหมือนกันหรือแบบตางกันมีขอดีขอเสีย 

 กรณีสินคาเหมือนกัน  

        ขอดี อาจตองมกีารแขงขันกันเกดิข้ึน ในดานคุณภาพของสินคา ดานราคา ดานการ

ใหบริการของพนักงาน การเซอรวิสตางๆใหกับลูกคา มีสินคาเพียงพอกับความตองการหรือไม  

        ขอเสีย รานเราเปนรานเปดใหมลูกคาอาจจะยังไมรูจักมากนัก ถาแบบเหมือนกัน 

ลูกคาอาจจะไปเลือกหาสินคารานอื่นกอน 

 กรณีสินคาตางกัน  

        ขอดี ทางรานจะไดมีโอกาสในการทําตลาดในสินคาของทางราน เพื่อดึงดูดลูกคา

ทั้งรายใหมและรายเกา ใหมาเลือกซื้อสินคาไดมากข้ึน  

        ขอเสีย การทําตลาดใหสินคาติดตลาดและลูกคามั่นใจอาจจะตองใชเวลาเพราะ

รานเราเปดรานปดใหม 

 3. คําถามดานกลยุทธตนทุนตํ่า 

 3.1 การสั่งซื้อและสั่งผลิตสินคาจํานวนมากมีผลตอราคาขายที่ถูก 
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 สั่งผลิตสินคาจํานวนมาก มีอํานาจการตอรองกับผูผลิต ทางเราไดสินคาถูกลง ทํา

ให มีผลตอการต้ังราคาขายไดถูก  

 3.2 สินคาราคาถูกมีผลกับการที่ลูกคาตัดสินใจซื้อสินคา 

 สินคาราคาถูกเปนหน่ึงเหตุผลที่ลูกคาเลือกซื้อ แตสินคาตองมีคุณภาพดวย 

 3.3 สั่งซื้อและผลิตจํานวนมาก คุณภาพของสินคาเหมือนเดิม 

 คุณภาพของสินคาตองเหมือนเดิมแตการสั่งซื้อหรือผลิตจํานวนมาก บางครั้งที่

อาจจะคลานเคลื่อนบาง ในกรณี การยอมสีผาคนละกระทะ อาจจะเขมหรือออน กวากันนิดหนอยแตไมมี

ผลตอการใชงานมากนัก 

 

ผูประกอบการลําดับที่ 5 (สัมภาษณ 16 กุมภาพันธ  2560 เวลา 20 นาที) 

 ขอมูลสถานที่ประกอบการโดยยอย 

 ราน ประเสริฐคาหนัง เปนรานคา 1 คูหา ต้ังอยู 1255/99 ซอยสุทธิศึกษา ซอยเจริญรัถ 

6แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน 10600 เบอรติดตอ 02-438-7477 ทําเลที่ต้ังสะดวกสบายในการเดิน 

ทาง เริ่มเปดกิจการมาต้ังแตป พ.ศ.2530 มีพนักงานในราน 5 คน เวลาทําการของทางรานเปดวันจันทรถึง

วันเสาร เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. 

 1. คําถามทั่วไปเกี่ยวกับทางราน 

                1.1 ผูประกอบการจําหนายสินคาประเภท 

                          ราน ประเสริฐคาหนัง จําหนายสินคา ประเภทหนังแท  

 1.2 ลูกคาซื้อสินคาเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงค  

                           โรงงานผลิตรองเทา กระเปา และเครื่องประดับ สรอยคอ เข็มขัด  ลูกคาบางราย

ผลิตเพื่อสงขาย บางรายเพื่อนําไปขายเอง 

 1.3 สินคาที่รานผูประกอบการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต   

                          สั่งจากโรงงานผลิต และ นําเขาจากตางประเทศ 

 1.4 จุดเดนทางดานใดที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา 

                          ทางรานขายหนังแท คนขายตองมคีวามรูเกีย่วกบัหนังแท สินคาในรานมี หลายชนิด 

เชน หนังวัว หนังกลับ หนังฟอกฟาด ทางผูขายตองเขาใจในตัวสินคาสามารถอธิบายและแนะนําใหกับ

ลูกคาได เพราะเปนสินคาเฉพาะและมีราคาคอนขางสูง  

 2. คําถามดานกลยุทธสรางความแตกตาง 

 2.1 สินคาที่ขายอยูมีความแตกตางจากรานอื่น  

                          หนังมีราคาคอนขางสงู รานคาในยานเจริญน้ีมีขายประมาณไมเกิน 10 ราน  

 2.2 สินคาหลากหลายและมีความทันสมัย มีแบบใหมเสมอมผีลตอการตัดสินใจซือ้ 
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                           ความหลากหลายของสินคามีผลอยางมาก การที่จะออกแบบหนังลายใหมที่

แตกตางจากเดิมทําใหลูกคาสามารถมีตัวเลือกไดมากข้ึน 

 2.3 การที่ขายสินคาแบบเหมือนกันหรอืแบบตางกันมีขอดีขอเสีย 

                ถาเหมือนกัน  

   ขอดี ลูกคาสามารถมีทางเลือกวาจะเลือกซื้อรานไหน สามารถตอลองราคาไดถูกลงได  

   ขอเสีย ในดานของทางรานคา เกิดการแขงขันการในดานราคา ทําใหไดกําไรนอยลง 

เสี่ยงตอการมีสินคาคางสต็อก 

              ถาแตกตางกัน  

 ขอดี รานคาสามารถทํากําไรไดมากกวาเดิม เปนคนกําหนดราคาสินคาใหกับตลาด 

ไมตองแขงขันกับใคร  

 ขอเสีย สินคาขาดสต็อกลูกคาตองรอการผลิตรอบใหม ไมมีสามารถหาสินคาที่

เหมือนกันได อาจจะเกิดการลาชาในการทํางาน 

 3.คําถามดานกลยุทธตนทุนตํ่า 

                3.1 การสั่งซื้อและสัง่ผลิตสินคาจํานวนมากมผีลตอราคาขายที่ถูก 

                   โดยทั่วไปมีผล แตสําหรบัการขายหนังแท สัง่ผลิตหนัง ตองเนนคุณภาพ ไมไดข้ึนอยู

กับจํานวนในการผลิต เหมือนสินคาทั่วไป 

 3.2 สินคาราคาถูกมีผลกับการที่ลูกคาตัดสินใจซือ้สินคา 

                   อาจมผีลใหลกูคาตัดสินใจไดงายข้ึน  

 3.3 สั่งซื้อและผลิตจํานวนมาก คุณภาพของสินคาเหมือนเดิม 

                 ในการสั่งผลิตสินคาจํานวนมาก คุณภาพอาจจะไมเหมือน  แตสําหรับทางรานเรา

ตองเนนคุณภาพใหเหมือนเดิมมากที่สุด  

 

ผูประกอบการลําดับที่ 6 (สัมภาษณ 17 กุมภาพันธ  2560 เวลา 30 นาที) 

 ขอมูลสถานที่ประกอบการโดยยอย 

               ราน 4 K เปนรานคา  1 คูหา ต้ังอยูเลขที่ 244 ซอย กรุงธนบุรี1 รัถ แขวงคลองตนไทร 

เขตคลองสาน 10600 เบอรติดตอ 02-439-6150 เริ่มเปดกิจการมาต้ังแตป พ.ศ. 2540 มีพนักงานในราน 

4 คน  เวลาทําการของทางรานเปดวันจันทรถึงวันเสาร เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. 

 1.คําถามทั่วไปเกี่ยวกับทางราน 

               1.1 ผูประกอบการจําหนายสินคาประเภท          

                  ราน 4 K ขายสินคาประเภท อุปกรณทํารองเทา/กระเปา และอะไหลโลหะตางๆ 

               1.2 ลูกคาซื้อสินคาเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงค       
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   นําไปผลิตรองเทา กระเปา เสือ้ผา เครื่องประดับตางๆ เพื่อผลิตเปนสินคาสําเรจ็รปู

สงขายไปยังรานคาตางๆ                       

               1.3 สินคาที่รานผูประกอบการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต   

                        มีโรงงานผลิตเปนของตนเอง   

                1.4 จุดเดนทางดานใดที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อของลกูคา 

                        ขายสินคาราคาถูก คุณภาพดี เนนบริการ 

 2. คําถามดานกลยุทธสรางความแตกตาง 

 2.1 สินคาที่ขายอยูมีความแตกตางจากรานอื่น  

   เปนสินคาทั่วไปที่มีขายตามทองตลาดเหมือนกับรานอื่น 

 2.2 สินคาหลากหลายและมีความทันสมัย มีแบบใหมเสมอมผีลตอการตัดสินใจซือ้ 

   มีผลตอการตัดสินใจซื้อ แตทางรานขายสินคามาตรฐาน นานๆจะออกแบบใหม พอ 

แบบใหมกวาที่ลกูคาจะนําแบบไปทําจะมรีะยะเวลาการข้ึนงานนานกวาจะตอบรับของตลาด 

                  2.3 การที่ขายสินคาแบบเหมือนกันหรอืแบบตางกันมีขอดีขอเสีย 

 กรณีแบบเหมือนกัน  

    ขอดี ลูกคาหาสินคาไดงาย สินคามีมากเพียงพอตอความตองการ  

    ขอเสีย ไมสามารถต้ังราคาสงูเกินเปนจรงิมากนักเพราะมรีาคาตลาดอยู 

 กรณีสินคาตางกัน  

    ขอดี สามารถสรางกําไรไดมากเน่ืองจากไมมีคูแขง  

    ขอเสีย ถาสินคามีไมเพียงพอ ลูกคาอาจจะเปลีย่นแบบไมมาใชแบบน้ีแลว  

 3. คําถามดานกลยุทธตนทุนตํ่า 

                3.1 การสั่งซื้อและสัง่ผลิตสินคาจํานวนมากมผีลตอราคาขายที่ถูก 

    เราผลิตจํานวนมากทําใหตองสั่งซื้อวัตถุดิบปริมาณมากเพื่อไมใหวัตถุดิบขาด 

สามารถตอรองกับรานขายวัตถุดิบไดราคาถูก ทําใหเราผลิตออกมาเพื่อขายไดถูกลง 

                 3.2 สินคาราคาถูกมีผลกับการที่ลูกคาตัดสินใจซือ้สินคา 

    ราคาถูกตองมีคุณภาพที่ดีควบคูดวย จึงสามารถครองใจลกูคาได  

                 3.3 สั่งซื้อและผลิตจํานวนมาก คุณภาพของสินคาเหมือนเดิม 

    เหมือนเดิมเพราะทางเราควบคุมการผลิตในโรงงานเอง ถาสินคารอบไหนมีปญหา

เรากอไมนํามาขายใหกับลูกคา 

 

4.3 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

 สําหรับผลการศึกษาเชิงปริมาณในครั้งน้ีผูศึกษาไดใชแบบสอบถามกับผูบริโภคที่ซื้ออุปกรณ 
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ตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 460 คนโดยทําการแจกแบบสอบถามแบงเปน 4 

กลุม ตามที่ต้ังของรานคา กลุมละ 115 ตัวอยาง  

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลูในครัง้น้ี ผูศึกษาไดมาทําการวิเคราะหและนําเสนอ

ออกเปน 5 สวนดังน้ี 

 สวนท่ี 1 ขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

          สวนท่ี 2 ขอมูลทางดานพฤติกรรมการเลอืกซือ้ของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 สวนท่ี 4 ขอมูลปจจัยกลยุทธระดับธุรกจิ 

           สวนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน 

 

4.3.1 ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 1 ขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม สามารถแบงออกเปน 7

ลักษณะไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ ลักษณะหนวยงาน รายไดเฉลี่ย/เดือน ของผูบริโภคที่ มา

เลือกซื้อโดยนําเสนอออกมาเปนรูปแบบตาราง ดังตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทางดานประชากรศาสตร 

ขอมูลทางดานประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

เพศ 

 

ชาย 

หญิง 

254 

206 

55.2 

44.8 

 รวม 460 100 

อายุ 

 

 

 

 

ต่ํากวาหรือเทียบเทา 20 ป 

21-30 ป 

31-40 ป 

41-50 ป 

51 ปขึ้นไป 

7 

38 

183 

189 

43 

1.5 

8.3 

39.8 

41.1 

9.3 

 รวม 460 100 

ระดับการศึกษา 

 

 

 

มัธยมตอนตนหรือต่ํากวา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. 

อนุปริญญา /ปวส 

ปริญญาตรีขึ้นไป 

64 

313 

51 

32 

13.9 

68.0 

11.1 

7.0 

 รวม 460 100 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) ผลการวิเคราะหขอมลูทางดานประชากรศาสตร 
ขอมูลทางดานประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

อาชีพ 

 

 

 

 

 

โรงงานผลิตรองเทา 

โรงงานผลิตกระเปา 

โรงงานผลิตก๊ิฟชอป 

โรงงานผลิตเสื้อผา 

รานคาขายปลีก-สง 

อ่ืนๆ 

313 

51 

37 

21 

30 

8 

68.0 

11.1 

8.0 

4.6 

6.5 

1.8 

 รวม 460 100 

ลักษณะหนวยงาน 

 

 

 

บริษัทจํากัด 

หางหุนสวนจํากัด 

รานคาจดทะเบียน 

ธุรกิจสวนตัว/บุคคล 

6 

4 

27 

423 

1.3 

0.9 

5.8 

92.0 

 รวม 460 100 

เฉลี่ยรายไดตอเดือน 

 

 

 

 

นอยกวา 50,000 บาท/เดือน 

50,001-100,000 บาท/เดือน 

100,001-150,000 บาท/เดือน 

150,001-200,000 บาท/เดือน 

มากกวา 200,000 บาทขึ้นไป 

104 

156 

171 

21 

8 

22.6 

33.9 

37.2 

4.6 

1.7 

 รวม 460 100 

จากตาราง 4.1 ผลการศึกษาขอมูลทางดานประชากรศาสตรมีดังตอไปน้ี 

 เพศ พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามที่มาเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี เปนเพศชาย 

คิดเปนรอยละ 55.2 เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 44.8 

 อายุ พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามที่มาเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี มีชวงอายุตํ่า

กวาหรือเทียบเทา 20 ป  คิดเปนรอยละ 1.5 ชวงอายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 8.3 ชวงอายุ 31-40 ป  

คิดเปนรอยละ 39.8 ชวงอายุ 41-50  คิดเปนรอยละ 41.1 และชวงอายุ 51 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 9.3  

 ระดับการศึกษา พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามที่มาเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี มี

ระดับการศึกษามัธยมตอนตนหรือตํ่ากวา คิดเปนรอยละ 13.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช คิดเปน

รอยละ 68.0 ระดับอนุปริญญา/ปวส คิดเปนรอยละ 11.1 ระดับปริญญาตรีข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 7.0 

          อาชีพ พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามที่มาเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี มีโรงงาน 

ผลิตรองเทา คิดเปนรอยละ 68.0 โรงงานผลิตกระเปา คิดเปนรอยละ 11.1 โรงงานผลิตกิ๊ฟชอป คิดเปน

รอยละ 8.0 โรงงานผลติเสือ้ผา คิดเปนรอยละ 4.6 รานคาขายปลีก-สง คิดเปนรอยละ 6.5 และอาชีพอื่นๆ 

คิดเปนรอยละ 1.7 

          ลักษณะหนวยงาน พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามที่มาเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี 

มีลักษณะหนวยงาน บริษัทจํากัด คิดเปนรอยละ 1.3 หางหุนสวนจํากัด คิดเปนรอยละ 0.9 รานคาจดทะ 

เบียน คิดเปนรอยละ 5.9 ธุรกิจสวนตัว/บุคคล คิดเปนรอยละ 92.0  
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 เฉลี่ยรายไดตอเดือน พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามที่มาเลอืกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตร ีมี

ราย ไดเฉลี่ยนอยกวา 50,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 22.6 เฉลี่ยรายได 50,001-100,000 บาท/เดือน คิด

เปนรอยละ 33.9 เฉลี่ยรายได 100,001-150,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 37.2 เฉลี่ยรายได 150,001-

200,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 4.6 มากกวา 200,000 บาทข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 1.7 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลทางดานพฤติกรรมการเลือกซื้อของผูตอบแบบสอบถาม 

       แสดงจํานวน (ความถ่ี) และคารอยละ ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับ

สตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ของผูตอบแบบถามจําแนกพฤติกรรมการเลือกซื้อมีทั้งหมด 4 ลักษณะโดย

จะนําเสนอออกมาในรูปของตาราง 4.2   
 

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี จํานวน รอยละ 

ซ้ือสินคาประเภทใด 

ที่บอยที่สุด  

 

หนังแท หนังเทียม 

ผา PVC ผาลายตางๆ 

อุปกรณทํารองเทา 

อุปกรณทํากระเปา 

อะไหลโลหะและอะไหลตางๆ 

เคร่ืองประดับตกแตง กระเปา รองเทา ก๊ิฟช็อป 

42 

67 

166 

32 

49 

104 

9.1 

14.6 

36.1 

7.0 

10.7 

22.6 

 รวม 460 100 

ความถี่ในการมาซ้ือสินคา 

 

ทุกวัน 

อาทิตยละ 1คร้ัง 

อาทิตยละ 2 คร้ัง 

เดือนละ 1 คร้ัง 

เดือนละ 2 คร้ัง 

อ่ืนๆ 

44 

148 

229 

35 

3 

1 

9.6 

32.2 

49.8 

7.6 

0.7 

0.2 

 รวม 460 100 

วัตถุประสงคที่นําใช 

 

ซ้ือเพ่ือนําไปขาย 

ซ้ือเพ่ือนําไปผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปแลวจําหนาย 

ซ้ือเพ่ือนําไปตกแตงเคร่ืองประดับไวใช 

อ่ืนๆ 

18 

436 

6 

0 

3.9 

94.8 

1.3 

0 

 รวม 460 100 

จํานวนเงินที่ซ้ือเฉลี่ย 

ในแตละคร้ัง 

 

นอยกวา 5,000 บาท 

5,001-10,000   บาท 

10,001-15,000 บาท 

15,001-20,000 บาท 

20,000 ขึ้นไป 

76 

82 

200 

80 

22 

16.5 

17.8 

43.5 

17.4 

4.8 

 รวม 460 100 
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จากตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษาขอมูลทางดานพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี มี

ดังตอไปน้ี 

 ดานซื้อสินคาประเภทใดที่บอยที่สุด พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามที่มาเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตร ีซื้อสินคาประเภทอุปกรณทํารองเทาเปนอันดับหน่ึง คิดเปนรอยละ 36.1 สวนอันดับที่สอง

เครื่อง ประดับตกแตง กระเปา รองเทา กิ๊ฟช็อป คิดเปนรอยละ22.6  ผาPVC ผาลายตางๆเปนอันดับที่สาม คิด

เปนรอยละ 14.6 อะไหลโลหะและอะไหลตางๆ เปนอันดับที่สี่ คิดเปนรอยละ 10.7 หนังแท หนังเทียม เปน

อันดับที่หา คิดเปนรอยละ 9.1 และอุปกรณทํากระเปา คิดเปนรอยละ 7 เปนอันดับที่หกตามลําดับ 

 ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคาบอยเทาใด พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามที่มาเลือกซื้ออปุกรณตก 

แตงเครื่องประดับสตร ีมีความถ่ีในการมาซื้อสินคาอาทิตยละ 2 ครั้ง เปนอันดับหน่ึง คิดเปนรอยละ 49.8 

มาซื้ออาทิตยละ 1 ครั้ง อันดับที่สอง คิดเปนรอยละ 32.2 มาซื้อทุกวันเปนอันดับที่สาม คิดเปนรอยละ9.6 

มาซื้อเดือนละ 1 ครั้งเปนอันดับทีส่ี่ คิดเปนรอยละ 7.6  มาซื้อเดือนละ 2 ครั้งอันดับที่หา คิดเปนรอยละ 

0.7  และอื่นๆ คิดเปนรอยละ 0.2 ตามลําดับ 

 ดานซื้อสินคานําไปใชในวัตถุประสงคใด พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามที่มาเลือกซื้ออุปกรณตก 

แตงเครื่องประดับสตรี ซื้อเพื่อนําไปผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปแลวจําหนายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94.8 

อันดับถัดมาซื้อเพื่อนําไปขาย คิดเปนรอยละ 3.9 และซื้อเพื่อนําไปตกแตงเครื่องประดับไวใช คิดเปนรอยละ 

1.3 ตามลําดับ 

 ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อเฉลี่ยในแตละครั้ง พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามที่มาเลือกซื้ออุปกรณ

ตกแตงเครื่องประดับสตร ีจํานวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยในแตละครั้ง 10,001-15,000 บาท เปนอันดับที่หน่ึง คิดเปน

รอยละ 43.5  ซื้อเฉลี่ยในแตละครัง้ 5,001-10,000 บาท เปนอันดับที่สอง คิดเปนรอยละ 17.8 ซื้อเฉลี่ยในแต

ละครั้ง 15,001-20,000 บาท เปนอันดับที่สาม คิดเปนรอยละ 17.4 ซื้อเฉลี่ยในแตละครั้งนอยกวา 5,000 

บาท เปนอันดับที่สี่ คิดเปนรอยละ 16.5 ซื้อเฉลี่ยในแตละครั้ง 20,000 ข้ึนไปเปนอันดับที่หา คิดเปนรอยละ 

4.8 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลทางดานปจจัยสวนประสมการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม 

 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาด 7Ps โดยมีทั้งหมด 

7 ดาน ดังน้ี ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลิกภาพ ดานสภาพ 

แวดลอม ดานกระบวนการ ซึ่งจะนําเสนอในรูปของตารางดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ 

ระดับความสาํคญั  S.D 

7 6 5 4 3 2 1 

 จํานวน (รอยละ)   

1. สินคามีคุณภาพที่ด ี

 

229 

(49.8) 

163 

(35.4) 

49 

(10.7) 

18 

(3.9) 

1 

(0.2) 

0 

0 

0 

0 

6.31 

 

.829 

 

2. รานคามีสินคาหลากหลายใหทานเลือก 

 

12 

(12.0) 

295 

(64.1) 

91 

(19.8) 

16 

(3.5) 

3 

(0.7) 

0 

0 

0 

0 

5.83 

 

.698 

 

3. มีการดไีซนของสินคาที่ทันสมยั 

 

216 

(47.0) 

162 

(35.2) 

60 

(13.0) 

15 

(3.3) 

7 

(1.5) 

0 

0 

0 

0 

6.23 

 

.904 

 

4. มีสินคาแบบใหมใหเลือกสม่ําเสมอ 129 

(28.0) 

252 

(54.8) 

58 

(12.6) 

13 

(2.8) 

8 

(1.7) 

0 

0 

0 

0 

6.05 .822 

รวม        6.10 .813 

จากตาราง 4.3 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 

พบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.10 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สินคามีคุณภาพที่ดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.31 รองลงมาคือ มีการดีไซน

ของสินคาที่ทันสมัย โดยมีคาเฉลี่ยที ่6.23 มีสินคาแบบใหมใหเลือกสม่ําเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.05 

รานคามีสินคาหลากหลายใหทานเลือก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.83 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานราคา 

ระดับความสาํคญั  S.D 

7 6 5 4 3 2 1 

 จํานวน (รอยละ)   

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ

สินคา 

174 

(37.8) 

189 

(41.1) 

79 

(17.2) 

14 

(3.0) 

4 

(0.9) 

0 

0 

0 

0 

6.12 

 

.859 

 

2. กรณีสินคาที่เหมือนกันมีการตั้ง

ราคาถูกกวาคูแขง(ขายถูกกวา) 

121 

(26.3) 

248 

(53.9) 

64 

(13.9) 

23 

(5.0) 

2 

(0.2) 

1 

(0.2) 

1 

(0.2) 

5.99 

 

.855 

 

3. การใหสวนลดหรือตอรองไดในกรณี

ซ้ือปริมาณมาก 

187 

(40.7) 

186 

(40.4) 

63 

(13.7) 

21 

(4.6) 

3 

(0.7) 

0 

0 

0 

0 

6.16 

 

.872 

 

4. รานคามีสินคาหลายราคา ใหเลือก

ซ้ือ 

122 

(26.5) 

256 

(55.7) 

66 

(14.3) 

7 

(2.8) 

3 

(0.7) 

0 

0 

0 

0 

6.05 

 

.761 

 

5. รานคามีการแสดงปายราคาชดัเจน 181 

(39.3) 

182 

(39.6) 

75 

(16.3) 

13 

(2.8) 

9 

(2.0) 

0 

0 

0 

0 

6.12 .913 

รวม        6.09 .853 

จากตาราง 4.4 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา ของกลุมผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.09 เมื่อพจิารณารายขอพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา 
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มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การใหสวนลดหรือตอรองไดในกรณีซื้อปริมาณมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.16 

รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา โดยมีคาเฉลี่ยที่ 6.12 รานคามีการแสดงปายราคา

ชัดเจนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.16 รานคามีสินคาหลายราคาใหเลือกซื้อ โดยมีคาเทากับ 6.07 กรณีสินคา

ที่เหมือนกันมีการต้ังราคาที่ถูกกวาคูแขง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.99 ตามลําดับ     
 

ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหขอมลูปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

ชองทางการจดัจําหนาย 

ระดับความสาํคญั  S.D 

7 6 5 4 3 2 1 

 จํานวน (รอยละ)   

1. สถานที่จําหนายมีความ

สะดวกสบายตอการเลือกซ้ือ 

135 

(29.3) 

252 

(54.8) 

52 

(11.3) 

12 

(2.6) 

8 

(1.7) 

1 

(0.2) 

0 

0 

6.07 

 

.836 

 

2. สะดวกในการสั่งซ้ือทางโทรศัพท 161 

(35.0) 

211 

(45.9) 

69 

(15.0) 

12 

(2.6) 

6 

(1.3) 

1 

(0.2) 

0 

0 

6.10 

 

.865 

 

3. มีการใชเทคโนโลยีจัดจําหนาย(ผาน

เว็บไซต Facebook Line) 

139 

(30.2) 

227 

(49.3) 

64 

(13.9) 

18 

(3.9) 

9 

(2) 

3 

(0.7) 

0 

0 

6.00 

 

.938 

4. รูปแบบการจัดวางสินคาจูงใจผูซ้ือ 149 

(32.4) 

214 

(46.5) 

72 

(15.7) 

19 

(4.1) 

6 

(1.3) 

0 

0 

0 

0 

6.05 .873 

รวม        6.05 .878 

จากตาราง 4.5 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ของกลุมผูตอบ

แบบสอบถาม พบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.05 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานชองทางการจัดจาํหนาย มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สะดวกในการสั่งซื้อทางโทรศัพท โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 6.10 รองลงมาคือ สถานที่จําหนายมีความสะดวกสบายตอการเลือกซื้อ โดยมีคาเฉลี่ยเทา กับ 

6.07 รูปแบบการจัดวางสินคาจูงใจผูซื้อ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.05 มีการใชเทคโนโลยีจัดจําหนาย (ผาน

เว็บไซต Facebook Line) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.00 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานการสงเสริมการตลาด 

ระดับความสาํคญั  S.D 

7 6 5 4 3 2 1 

 จํานวน (รอยละ)   

4.1.การโฆษณา ประชาสัมพันธใน 

Facebook Line ของรานคา 

144 

(31.3) 

206 

(44.8) 

73 

(15.9) 

28 

(6.1) 

7 

(1.5) 

2 

(0.4.) 

0 

0 

5.97 

 

.960 

 

4.2.การลดราคาหรือมีการสะสม

คะแนนเพ่ือแลกของสมนาคุณ 

132 

(28.7) 

220 

(47.8) 

76 

(16.5) 

22 

(4.8) 

8 

(1.7) 

1 

(0.2) 

1 

(0.2) 

5.95 

 

.943 

 

4.3.การแจกสินคาตัวอยาง(ใหทดลอง) 147 

(32.0) 

205 

(44.6) 

84 

(18.3) 

16 

(3.5) 

7 

(1.5) 

0 

0 

1 

(0.2) 

6.01 

 

.913 

 

4.4.มีบริการจัดสงสินคา 

 

157 

(34.1) 

183 

(39.8) 

80 

(17.4) 

29 

(6.3) 

9 

(2.0) 

2 

(0.4) 

0 

0 

5.96 

 

1.007 

 

รวม        5.97 .956 
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จากตาราง 4.6 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ของกลุมตัวอยาง

ผูตอบแบบสอบ พบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.97เมื่อพิจารณารายขอพบวา ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การแจกสินคาตัวอยาง(ใหทดลอง) โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 6.01 รองลงมาคือ การโฆษณาประชาสัมพันธ Facebook Line ของทางรานโดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 5.97 บริการจัดสงสินคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.96 มีการลดราคาหรือมีการสะสม

คะแนนเพื่อแลกของสมนาคุณ โดยมีคาเฉลีย่เทากับ 5.95 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานบคุลากร 

ระดับความสาํคญั  S.D 

7 6 5 4 3 2 1 

 จํานวน (รอยละ)   

5.1.พนักงานบริการรวดเร็ว 

 

150 

(32.6) 

205 

(44.6) 

79 

(17.2) 

19 

(4.1) 

6 

(1.3) 

1 

(0.2) 

0 

0 

6.02 

 

.903 

 

5.2.พนักงานใหขอมูลของสินคา

ชัดเจน 

141 

(30.7) 

205 

(44.6) 

85 

(18.5) 

23 

(5.0) 

5 

(1.1) 

1 

(0.2) 

0 

0 

5.98 

 

.908 

 

5.3.พนักงานมีความกระตือรือรนใน

การทํางาน 

148 

(32.2) 

202 

(43.6) 

81 

(17.6) 

25 

(5.4) 

4 

(0.9) 

0 

0 

0 

0 

6.01 

 

.892 

 

5.4.พนักงานขายหนารานแนะนํา

สินคาไดครบถวนตรงประเด็น 

153 

(33.3) 

212 

(46.1) 

70 

(15.2) 

20 

(4.3) 

4 

(0.9) 

1 

(0.2) 

0 

0 

6.06 .877 

รวม        6.02 .895 

จากตาราง 4.7 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานบุคลากรของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบ 

พบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลีย่เทากับ 6.02 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

บุคลากร มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ พนักงานขายหนารานแนะนําสินคาไดครบถวนตรงประเด็น โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 6.06 รองลงมาคือ พนักงานบริการรวดเร็ว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.02 .พนักงานมีความ

กระตือรือรนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.01 พนักงานใหขอมูลของสินคาชัดเจนโดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 5.98 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

ระดบัความสาํคญั  S.D 

7 6 5 4 3 2 1 

 จํานวน (รอยละ)   

1.รานคามีความนาเชื่อถือ 

 

174 

(37.8) 

216 

(47.0) 

60 

(13.0) 

8 

(1.7) 

2 

(0.4) 

0 

0 

0 

0 

6.20 

 

.761 

 

2.ปายโฆษณาหนารานชัดเจน 

 

140 

(30.4) 

233 

(50.7) 

67 

(14.6) 

16 

(3.5) 

4 

(0.9) 

0 

0 

0 

0 

6.06 

 

.815 

 

3.จัดหนารานดึงดดูความสนใจแก

ลูกคา 

146 

(31.7) 

223 

(48.5) 

70 

(15.2) 

18 

(3.9) 

2 

(0.4) 

1 

(0.2) 

0 

0 

6.06 

 

.835 

 

4.จํานวนรานคามีความเหมาะสมกับ

ความตองการของตลาด 

174 

(37.8) 

207 

(45.0) 

68 

(14.8) 

7 

(1.5) 

4 

(0.9) 

0 

0 

0 

0 

6.17 

 

.798 

 

5.มีการรวมกลุมของสินคาที่ผลิต

เหมอืนกัน 

158 

(34.3) 

227 

(49.3) 

64 

(13.9) 

9 

(2.0) 

1 

(0.2) 

0 

0 

0 

0 

6.15 .771 

รวม        6.13 .796 

จากตาราง 4.8 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพของกลุม ตัวอยาง

ผูตอบแบบสอบ พบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.13 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ รานคามีความนาเช่ือถือ โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 6.200รองลงมาคือ จํานวนรานคามีความเหมาะสมกับความตองการของตลาด โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 6.17 มีการรวมกลุมของสินคาที่ผลิตเหมือนกัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.15 ปายโฆษณาหนาราน

ชัดเจน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.06 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานกระบวนการ 

ระดับความสาํคญั  S.D 

7 6 5 4 3 2 1 

 จํานวน (รอยละ)   

1.ความถูกตองในการซ้ือสินคา 157 

(34.1) 

229 

(49.8) 

56 

(12.2) 

13 

(2.8) 

4 

(0.9) 

1 

(0.2) 

0 

0 

6.13 

 

.821 

 

2.ความรวดเร็วในการใหบริการ 132 

(28.7) 

238 

(51.7) 

70 

(15.2) 

15 

(3.3) 

4 

(0.9) 

1 

(0.2) 

1 

(0.2) 

6.03 

 

.838 

 

3.สามารถเปลี่ยนสินคาไดทันทีที่สินคา

มีปญหา 

165 

(35.9) 

205 

(44.6) 

70 

(15.2) 

17 

(3.7) 

1 

(0.2) 

1 

(0.2) 

1 

(0.2) 

6.12 .870 

รวม        6.09 .843 

จากตาราง 4.9 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการ ของกลุมตัวอยางผูตอบแบบ

สอบ พบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.09 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความถูกตองในการซื้อสินคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.13 
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รองลงมาคือ สามารถเปลี่ยนสินคาไดทันทีที่มีสินคามีปญหา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.12 ความรวดเร็วใน

การใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.03 ตามลําดับ   

 

สวนท่ี 4 ขอมูลทางดานกลยุทธระดับธุรกิจของผูตอบแบบสอบถาม 

         แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลกลยุทธระดับธุรกิจ ไดแก กลยุทธสรางความ

แตกตาง และ กลยุทธตนทุนตํ่าซึ่งจะนําเสนอในรูปของตารางดังตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะหขอมูลกลยุทธระดับธุรกิจดานกลยุทธสรางความแตกตาง 
กลยุทธระดับธุรกิจ 

ดานการสรางความแตกตาง 

ระดับความสาํคญั  S.D 

7 6 5 4 3 2 1 

 จํานวน (รอยละ)   

1.สินคามีลักษณะที่โดนเดนจากสินคา

เดิม 

259 

(56.3) 

148 

(32.2) 

41 

(8.5) 

8 

(1.7) 

2 

(0.4) 

2 

(0.4) 

0 

0 

6.41 

 

.815 

 

2.สินคาที่มีหลากหลายรูปแบบใหเลือก 44 

(9.6) 

326 

(70.9) 

74 

(16.1) 

12 

(2.6) 

3 

(0.7) 

1 

(0.2) 

0 

0 

5.85 

 

.659 

 

3.สินคาที่ทันสมยัและใหมอยูเสมอ 244 

(53) 

142 

(30.9) 

59 

(12.8) 

11 

(2.4) 

3 

(0.7) 

1 

(0.2) 

0 

0 

6.33 

 

.862 

 

4.สินคามีความคงทนแข็งแรง 128 

(27.8) 

233 

(50.7) 

73 

(15.9) 

21 

(4.6) 

5 

(1.1) 

0 

0 

0 

0 

6.00 

 

.847 

 

รวม        6.15 .795 

จากตาราง 4.10 ผลการศึกษากลยุทธระดับธุรกิจดานกลยุทธสรางความแตกตางของกลุมตัวอยางผูตอบ

แบบสอบ พบวาโดยภาพรวมมคีาเฉลี่ยเทากับ 6.15 เมื่อพิจารณารายขอพบวา กลยุทธระดับธุรกิจดานกล

ยุทธสรางความแตกตาง มีคาเฉลี่ยสูงสดุคือ สินคาที่มีลักษณะที่โดดเดนจากสินคาเดิม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

6.41 รองลงมาคือ สินคาที่ทันสมัยและใหมอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.33สินคามีความคงทนแข็งแรง 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.00 สินคาที่มีหลากหลายรูปแบบใหเลือก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.85 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะหขอมูลกลยุทธระดับธุรกิจดานกลยุทธตนทุนตํ่า 
กลยุทธระดับธุรกิจ 

ดานตนทุนต่ํา 

ระดับความสาํคญั  S.D 

7 6 5 4 3 2 1 

 จํานวน (รอยละ)   

1.ไดสินคาราคาถูกในการซ้ือแตละคร้ัง 191 

(41.5) 

183 

(39.3) 

66 

(14.3) 

14 

(3.0) 

5 

(1.1) 

1 

(0.2) 

0 

0 

6.17 

 

.886 

 

2.สินคามีจํานวนมากเพียงพอตอการ

ซ้ือสินคาในแตละคร้ัง 

119 

(25.9) 

256 

(55.7) 

64 

(13.9) 

15 

(3.3) 

5 

(1.1) 

1 

(0.2) 

0 

0 

6.01 

 

.813 

 

3.สวนลดจากการซ้ือสินคาในปริมาณ

มากของแตละคร้ัง 

175 

(38.0) 

200 

(43.5) 

66 

(14.3) 

13 

(2.8) 

6 

(1.3) 

0 

0 

0 

0 

6.14 

 

.858 

 

4.สินคาใชงานงายตอการผลิตและ

ประกอบ 

133 

(28.9) 

226 

(49.1) 

80 

(17.4) 

12 

(2.6) 

7 

(1.5) 

2 

(0.4) 

0 

0 

6.00 

 

.881 

 

5.สินคาถูกกวารานอ่ืน(ในกรณีสินคาที่

เหมือนกัน) 

176 

(38.3) 

217 

(47.2) 

48 

(10.4) 

13 

(2.8) 

5 

(1.1) 

0 

0 

1 

(0.2) 

6.18 .849 

รวม        6.10 .857 

จากตาราง 4.11 ผลการศึกษากลยุทธระดับธุรกิจดานกลยุทธตนทุนตํ่า ของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบ 

พบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลีย่เทากับ 6.10 เมื่อพิจารณารายขอพบวา กลยุทธระดับธุรกิจดานกลยุทธตนทุนตํ่า 

มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สินคาถูกกวารานอื่น (ในกรณีสินคาที่เหมือนกัน) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.18 รองลงมาคือ 

ไดสินคาราคาถูกในการซื้อแตละครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.17 สวนลดจากการซื้อสินคาในปริมาณมากของ

แตละครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.14 สินคามีจํานวนมากเพียงพอตอการซื้อสินคาในแตละครั้ง โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 6.01 สินคาใชงานงายตอการผลิตและประกอบโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.00 ตามลําดับ   

 

สวนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1. ลักษณะประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานครที่  

  สมมติฐานท่ี 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณ

ตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

    สมมติฐานท่ี 3. กลยุทธระดับธุรกิจที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

      สมมติฐานท่ี 4. ลักษณะประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร    

    สมมติฐานท่ี 5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 
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   สมมติฐานท่ี 6. ปจจัยดานกลยุทธระดับธุรกิจที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

 สมมติฐานท่ี 1. ลักษณะประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร    

  จากสมมติฐานที่ 1 สามารถแบงออกเปนสมมุติฐานยอยไดดังน้ี   

  สมมติฐานยอย 1.1 ปจจัยดานเพศ ทีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับ

สตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

        ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ Chi-square test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 โดยลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับ

สตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.12  ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางลักษณะประชากรศาสตรดานเพศที่มีผลตอและ 

         พฤติกรรมการเลือกซื้อ ดานซื้อสินคาประเภทในบอยที่สุด  
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี  

(ซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สดุ) 

 หนังแท 

หนังเทียม 

ผา PVC 

ผาลาย

ตางๆ 

อุปกรณทํา

รองเทา 

อุปกรณทํา

กระเปา 

อะไหล

โลหะตางๆ 

เคร่ืองประดับ

ตกแตงกระเปา

รองเทา ฯ 

Chi- square  

เพศ จํานวน (รอยละ) Value Prob 

ชาย 27 

(5.87) 

42 

(9.13) 

92 

(20) 

18 

(3.92) 

25 

(5.43) 

50 

(10.87) 

5.418 .367 

หญิง 15 

(3.26) 

25 

(5.43) 

74 

(16.09) 

14 

(3.04) 

24 

(5.22) 

54 

(11.74) 

รวม 42 

(9.13) 

67 

(14.56) 

66 

(36.09) 

32 

(6.96) 

49 

(10.65) 

104 

(22.61) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.12 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาเพศชายและเพศหญิงที่มีผลตอพฤติกรรม

การเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานซื้อสินคาประเภทในบอยที่สุด ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือผูบริโภคซื้อเครื่องประดับตกแตงกระเปา รองเทาฯ 

มากที่สุด รองลงมาคือ ผา PVC ผาลายตางๆ อุปกรณทํารองเทา อะไหลโลหะตางๆ หนังแท หนังเทียมและ 

อุปกรณกระเปา นอยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.13  ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางลักษณะประชากรศาสตรดานเพศที่มผีลตอพฤติกรรม 

          การเลือกซื้อ ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี  

(ความถี่ในการมาซือ้สินคา) 

 ทุกวัน อาทิตยละ

คร้ัง 

อาทิตยละ 

2คร้ัง 

เดือนละ 1 

คร้ัง 

เดือนละ 2 

คร้ัง 

อ่ืนๆ Chi- square 

เพศ       จํานวน (รอยละ) Value Prob 

ชาย 32 

(6.96) 

83 

(18.04) 

121 

(26.30) 

15 

(3.26) 

2 

(0.43) 

1 

(0.22) 

9.157 .103 

หญิง 12 

(2.61) 

65 

(14.13) 

108 

(23.48) 

20 

(4.35) 

1 

(0.22) 

0 

(0) 

รวม 44 

(9.57) 

148 

(32.17) 

229 

(49.78) 

35 

(7.61) 

3 

(0.65) 

1 

(0.22) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.13 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาเพศชายและเพศหญิงที่มีผลตอพฤติกรรม

การเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือผูบริโภคมาซื้อสินคาอาทิตยและ 2 ครั้ง มากที่สุด 

รองลงมาอาทิตยละครั้ง ทุกวัน เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 2 ครั้ง  นอยที่สุด 

 

ตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางลักษณะประชากรศาสตรดานเพศที่มผีลตอพฤติกรรม 

         การเลือกซื้อ ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี   

(ซื้อสินคานาํไปใชวัตถปุระสงคอะไร) 

 ซ้ือเพ่ือนําไปขาย ซ้ือเพ่ือนําไปผลิตเปน

สินคาสําเร็จรูปแลว

จําหนาย 

ซ้ือเพ่ือนําไปตกแตง

เคร่ืองประดับไวใช 

Chi- square 

 

เพศ จํานวน (รอยละ) Value Prob 

ชาย 9 

(1.96) 

241 

(52.39) 

4 

(0.87) 

.517 .772 

หญิง 9 

(1.96) 

195 

(42.39) 

2 

(0.43) 

รวม 18 

(3.92) 

436 

(94.78) 

6 

(1.30) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.14 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาเพศชายและเพศหญิงที่มีผลตอ

พฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุ 

ประสงคอะไร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคมาซื้อสินคาเพื่อนําไปผลติ
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เปนสินคาสําเร็จรปูแลวจําหนาย มากที่สุด รองลงมาซื้อเพื่อนําไปขาย และซื้อเพื่อนําไปตกแตงเครื่องประ 

ดับไวใชนอยที่สุด 

 

ตารางท่ี 4.15 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางลักษณะประชากรศาสตรดานเพศที่มีผลตอพฤติกรรมการ 

         เลือกซื้อ ดานจํานวนเงินที่ซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี  

(จํานวนเงินทีท่านซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละคร้ัง) 

 นอยกวา 

5,000 บาท 

5,0001-

10,000 บาท 

10,001-

15,000 บาท 

15,001-

20,000 บาท 

20,000 บาท

ขึ้นไป 

Chi- square 

 

เพศ จํานวน (รอยละ) Value Prob 

ชาย 39 

(8.48) 

40 

(8.70) 

119 

(25.87) 

42 

(9.13) 

14 

(3.04) 

4.195 .380 

หญิง 37 

(8.04) 

42 

(9.13) 

81 

(17.61) 

38 

(8.26) 

8 

(1.74) 

รวม 76 

(16.52) 

82 

(17.83) 

200 

(43.48) 

80 

(17.39) 

22 

(4.78) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.15 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาเพศชายและเพศหญิงที่มีผลตอพฤติกรรม

การเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยใน

แตละครั้ง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคมาซื้อสินคาเฉลี่ยแตละครั้ง

10,001-15,000 บาท มากที่สุด รองลงมา 5,0001-10,000 บาท 15,001-20,000 บาท นอยกวา 5,000 

บาท และ 20,000 บาทข้ึนไป นอยที่สุด 

    

 สมมติฐานยอย 1.2 ปจจัยดานอายุที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

       ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ Chi-square test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

โดยลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ มีผลตอพฤติกรรมการเลอืกซือ้อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.16 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางลักษณะประชากรศาสตรดานอายุที่มีผลตอพฤติกรรม 

        การเลือกซื้อ ดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด  
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี  

(ซือ้สินคาประเภทใดบอยที่สดุ) 

 หนังแท 

หนังเทียม 

ผา PVC 

ผาลาย

ตางๆ 

อุปกรณ

ทํา

รองเทา 

อุปกรณ

ทํา

กระเปา 

อะไหล

โลหะ

ตางๆ 

เคร่ืองประดับ

ตกแตงกระเปา 

รองเทา 

Chi- square 

อาย ุ จํานวน (รอยละ)  Value  Prob 

ต่ํากวาหรือ

เทียบเทา 20 ป 

0 

(0) 

1 

(0.22) 

1 

(0.22) 

1 

(0.22) 

1 

(0.22) 

3 

(0.65) 

46.381 .001* 

21-30 ป 2 

(0.43) 

3 

(0.65) 

6 

(1.31) 

3 

(0.65) 

10 

(2.17) 

14 

(3.04) 

31-40 ป 24 

(5.22) 

23 

(5.00) 

56 

(12.17) 

13 

(2.83) 

24 

(5.22) 

43 

(9.35) 

41-50 ป 15 

(3.26) 

34 

(7.39) 

84 

(18.26) 

10 

(2.17) 

9 

(1.95) 

37 

(8.05) 

51 ปขึน้ไป 1 

(0.22) 

6 

(1.3) 

19 

(4.13) 

5 

(1.09) 

5 

(1.09) 

7 

(1.52) 

รวม 42 

(9.13) 

67 

(14.56) 

166 

(36.09) 

32 

(6.96) 

49 

(10.65) 

104 

(22.61) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.16 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาอายุที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานสินคาที่ซื้อประเภทใดบอยที่สุด แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคมาซื้อสินคาอุปกรณทํารองเทา มากที่สุดรองลงมาคือ

เครื่องประดับตกแตง กระเปา รองเทาฯ ผา PVC ผาลายตางๆ อะไหลโลหะตางๆ หนังแท หนังเทียมและ 

อุปกรณกระเปา นอยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางลักษณะประชากรศาสตรดานอายุที่มีผลตอพฤติกรรมการ 

        เลือกซื้อ ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี   

(ความถีใ่นการมาซือ้สินคา) 

 ทุกวัน อาทิตยละ

คร้ัง 

อาทิตยละ

2คร้ัง 

เดือนละ 

1 คร้ัง 

เดือนละ 

2 คร้ัง 

อ่ืนๆ Chi- square 

อาย ุ จํานวน (รอยละ)  Value  Prob 

ต่ํากวาหรือ

เทียบเทา 20 ป 

2 

(0.44) 

3 

(0.65) 

2 

(0.44) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

35.501  .018* 

21-30 ป 4 

(0.87) 

7 

(1.52) 

21 

(4.56) 

4 

(0.87) 

1 

(0.22) 

1 

(0.22) 

31-40 ป 11 

(2.39) 

62 

(13.48) 

89 

(19.35) 

19 

(4.13) 

2 

(0.43) 

0 

(0) 

41-50 ป 25 

(5.43) 

58 

(12.61) 

98 

(21.30) 

8 

(1.74) 

0 

(0) 

0 

(0) 

51 ปขึ้นไป 2 

(0.44) 

18 

(3.91) 

19 

(4.13) 

4 

(0.87) 

0 

(0) 

0 

(0) 

รวม 44 

(9.57) 

148 

(32.17) 

229 

(49.78) 

35 

(7.61) 

3 

(0.65) 

1 

(0.22) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.17 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาอายุที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคาแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือผูบริโภคมาซื้อสินคาอาทิตยและ 2 ครั้ง มากที่สุด รองลงมา อาทิตยละครั้ง 

ทุกวัน เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ2 ครั้ง  นอยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.18 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางลกัษณะประชากรศาสตรดานอายุทีม่ผีลตอพฤติกรรมการ 

         เลือกซือ้ ดานซือ้สนิคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(ซื้อสินคานาํไปใชวัตถปุระสงคอะไร) 

 ซ้ือเพ่ือ

นําไปขาย 

ซ้ือเพ่ือนําไปผลิตเปน

สินคาสําเร็จรูปแลว

จําหนาย 

ซ้ือเพ่ือนําไปตกแตง

เคร่ืองประดับไวใช 

Chi- square  

อายุ จํานวน (รอยละ) Value Prob 

ต่ํากวาหรือเทียบเทา 20 ป 0 

(0) 

7 

(1.52) 

0 

(0) 

14.176 .077 

21-30 ป 1 

(0.22) 

35 

(7.61) 

2 

(0.43) 

  

31-40 ป 12 

(2.61) 

168 

(36.52) 

3 

(0.65) 

41-50 ป 5 

(1.08) 

184 

(40) 

0 

(0) 

51 ปขึ้นไป 0 

(0) 

42 

(9.13) 

1 

(0.22) 

รวม 18 

(3.91) 

436 

(94.78) 

6 

(1.30) 

  

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.18 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาอายุที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร ไมแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคมาซื้อสินคาเพื่อนําไปผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปแลว

จําหนาย มากที่สุด รองลงมาซื้อเพื่อนําไปขาย และซื้อเพื่อนําไปตกแตงเครื่องประดับไวใชนอยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 
 

ตารางท่ี 4.19 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางลกัษณะประชากรศาสตรดานอายุทีม่ผีลตอพฤติกรรมการ 

         เลือกซือ้ ดานจาํนวนเงินที่ซือ้สนิคาเฉลี่ยในแตละครัง้ 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(จํานวนเงินทีท่านซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละคร้ัง) 

 นอยกวา 

5,000 บาท 

5,0001-

10,000 บาท 

10,001-

15,000 บาท 

15,001-

20,000 บาท 

20,000 บาท

ขึ้นไป 

Chi- square  

อาย ุ จํานวน (รอยละ) Value Prob 

ต่ํากวาหรือ 

เทียบเทา 20 ป 

3 

(0.65) 

2 

(0.43) 

1 

(0.22) 

1 

(0.22) 

0 

(0) 

59.514 .000* 

21-30 ป 9 

(1.96) 

14 

(3.04) 

12 

(2.61) 

3 

(0.65) 

0 

(0) 

31-40 ป 28 

(6.09) 

43 

(9.35) 

78 

(16.96) 

22 

(4.78) 

12 

(2.61) 

41-50 ป 34 

(7.39) 

20 

(4.35) 

92 

(20) 

39 

(8.48) 

4 

(0.87) 

51 ปขึ้นไป 2 

(0.43) 

3 

(0.66) 

17 

(3.69) 

15 

(3.26) 

6 

(1.30) 

รวม 76 

(16.52) 

82 

(17.83) 

200 

(43.48) 

80 

(17.39) 

22 

(4.78) 

  

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.19 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาอายุที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคมาซื้อสินคาเฉลี่ยแตละครัง้10,001-15,000 

บาท มากที่สุด รองลงมา 5,0001-10,000 บาท 15,001-20,000 บาท นอยกวา 5,000 บาท และ 20,000 

บาทข้ึนไป นอยที่สุด 
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          สมมติฐานยอย 1.3 ปจจัยดานระดับการศึกษามผีลตอพฤติกรรมการเลือกซือ้อุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

       ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ Chi-square test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

โดยลักษณะประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.20 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางลักษณะประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาทีม่ีผลตอ 

         พฤติกรรมการเลือกซื้อ ดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(ซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สดุ) 

 หนังแท 

หนัง

เทียม 

ผา PVC 

ผาลาย

ตางๆ 

อุปกรณทํา

รองเทา 

อุปกรณทํา

กระเปา 

อะไหล

โลหะและ

อะไหล

ตางๆ 

เคร่ืองประดับ

ตกแตง

กระเปา

รองเทา 

Chi- square  

ระดับการศึกษา จํานวน (รอยละ) Value Prob 

มัธยมตอนตนหรือ

ต่ํากวา 

3 

(0.66) 

30 

(6.52) 

15 

(3.26) 

2 

(0.43) 

9 

(1.96) 

5 

(1.09) 

114.001 .000* 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช 

33 

(7.17) 

27 

(5.87) 

139 

(30.22) 

24 

(5.22) 

24 

(5.22) 

66 

(14.35) 

อนุปริญญา 6 

(1.30) 

4 

(0.87) 

7 

(1.52) 

4 

(0.87) 

7 

(1.52) 

23 

(5) 

ปริญญาตรีขึ้นไป 0 

(0) 

6 

(1.30) 

5 

(1.09) 

2 

(0.43) 

9 

(1.96) 

10 

(2.17) 

รวม 42 

(9.13) 

67 

(14.56) 

166 

(36.09) 

32 

(6.95) 

49 

(10.66) 

104 

(22.61) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.20 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาระดับการศึกษาที่มีผลตอพฤติกรรมการ

เลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดานสินคาที่ซื้อประเภทใดบอยที่สุดแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคมาซื้อสินคาอุปกรณทํารองเทา มากที่สุดรองลงมา

คือเครื่องประดับตกแตง กระเปา รองเทาฯ ผา PVC ผาลายตางๆ อะไหลโลหะและอะไหลตางๆ หนังแท 

หนังเทียมและ อุปกรณกระเปา นอยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางลกัษณะประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาที่มผีลตอ 

         พฤติกรรมการเลือกซือ้ ดานความถ่ีในการมาซือ้สินคา 
 พฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดับสตรี 

(ความถี่ในการมาซื้อสินคา) 

 ทุกวัน อาทิตยละ

ครั้ง 

อาทิตยละ 

2 ครั้ง 

เดือนละ 1 

ครั้ง 

เดือนละ 2 

ครั้ง 

อื่นๆ Chi- square  

ระดับการศึกษา จํานวน (รอยละ) Value Prob 

มัธยมตอนตน

หรือต่าํกวา 

23 

(5) 

20 

(4.35) 

17 

(3.69) 

4 

(0.87) 

0 

(0) 

0 

(0) 

78.999 .000* 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช 

16 

(3.47) 

107 

(23.26) 

168 

(36.52) 

20 

(4.35) 

1 

(0.22) 

1 

(0.22) 

อนุปริญญา 4 

(0.87) 

12 

(2.61) 

27 

(5.87) 

6 

(1.30) 

2 

(0.44) 

0 

(0) 

ปริญญาตรีข้ึนไป 1 

(0.22) 

9 

(1.95) 

17 

(3.70) 

5 

(1.09) 

0 

(0) 

0 

(0) 

รวม 44 

(9.56) 

148 

(32.17) 

229 

(49.78) 

35 

(7.61) 

3 

(0.66) 

1 

(0.22) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.21 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาระดับการศึกษาที่มีผลตอพฤติ กรรมการ

เลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคาแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือผูบริโภคมาซื้อสินคาอาทิตยและ 2 ครั้ง มากที่สุด รองลงมา 

อาทิตยละครั้ง ทุกวัน เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ2 ครั้ง  นอยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.22 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางลักษณะประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาทีม่ีผลตอ 

         พฤติกรรมการเลือกซื้อ ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร 
 พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

 (ซื้อสินคานําไปใชในวตัถปุระสงค) 

 ซ้ือเพ่ือนําไปขาย ซ้ือเพ่ือนําไปผลิตเปน

สินคาสําเร็จรูปแลว

จําหนาย 

ซ้ือเพ่ือนําไปตกแตง

เคร่ืองประดับไวใช 

Chi- square  

 

ระดับการศึกษา จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

Vale Prob 

มัธยมตอนตนหรือต่ํา

กวา 

2 

(0.44) 

62 

(13.48) 

0 

(0) 

16.713 .010* 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช 

9 

(1.95) 

302 

(65.65) 

2 

(0.44) 

อนุปริญญา 4 

(0.71) 

45 

(9.78) 

2 

(0.44) 

ปริญญาตรีขึ้นไป 3 

(0.65) 

27 

(5.87) 

2 

(0.44) 

รวม 18 

(3.91) 

436 

(94.78) 

6 

(1.30) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.22 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาระดับการศึกษาที่มีผลตอพฤติ กรรมการ

เลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประ สงคอะไร 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคมาซื้อสินคาเพื่อนําไปผลติเปนสินคาสําเร็จรูป

แลวจําหนาย มากที่สุด รองลงมาซื้อเพื่อนําไปขาย และซื้อเพื่อนําไปตกแตงเครื่องประดับไวใชนอยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.23 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือก 

       ซื้อเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง    
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

 (จํานวนเงินที่ทานซือ้สินคาเฉลี่ยในแตละคร้ัง) 

 นอยกวา 

5,000 บาท 

5,0001-

10,000 บาท 

10,001-

15,000 บาท 

15,001-

20,000 บาท 

20,000 บาท

ขึ้นไป 

Chi- square  

ระดับการศึกษา จํานวน (รอยละ) Vale Prob 

มัธยมตอนตน

หรือต่ํากวา 

36 

(7.83) 

10 

(2.17) 

10 

(2.17) 

5 

(1.09) 

3 

(0.65) 

109.817 .000* 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช 

33 

(7.17) 

52 

(11.30) 

163 

(35.44) 

53 

(11.52) 

12 

(2.61) 

อนุปริญญา 3 

(0.65) 

13 

(2.83) 

19 

(4.13) 

14 

(3.04) 

2 

(0.43) 

ปริญญาตรีขึ้นไป 4 

(0.87) 

7 

(1.52) 

8 

(1.74) 

8 

(1.74) 

5 

(1.09) 

รวม 76 

(16.52) 

82 

(17.83) 

200 

(43.48) 

80 

(17.39) 

22 

(4.78) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.23 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาระดับการศึกษาที่มีผลตอพฤติ กรรมการ

เลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละ

ครั้ง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคมาซื้อสินคาเฉลี่ยแตละครั้ง5,0001-

10,000 บาท มากที่สุด รองลงมา10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท นอยกวา 5,000 บาท และ 

20,000 บาทข้ึนไป นอยที่สุด 
         

                      สมมติฐานยอย 1.4 ปจจัยดานอาชีพที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

       ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ Chi-square test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 โดยลักษณะประชากรศาสตรดานอาชีพ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประ 

ดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.24 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางประชากรศาสตรดานระดับอาชีพที่มีผลตอพฤติกรรมการ 

        เลือกซื้อเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานสินคาที่ซื้อประเภทใดบอยที่สุด 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(ซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สดุ) 

 หนังแท 

หนังเทียม 

ผา PVC 

ผาลาย

ตางๆ 

อุปกรณทํา

รองเทา 

อุปกรณทํา

กระเปา 

อะไหล

โลหะ 

ตางๆ 

เคร่ืองประดับ

ตกแตง

กระเปา 

รองเทา 

Chi- square 

อาชีพ จํานวน (รอยละ)  Vale  Prob 

โรงงานผลิต

รองเทา 

30 

(6.52) 

55 

(11.96) 

152 

(33.04) 

4 

(0.88) 

28 

(6.09) 

44 

(9.56) 

357.172 .000* 

โรงงานผลิต

กระเปา 

11 

(2.39) 

1 

(0.22) 

5 

(1.09) 

26 

(5.65) 

0 

(0) 

8 

(1.74) 

โรงงาน

ผลิตก๊ิฟชอป 

1 

(0.22) 

3 

(0.65) 

3 

(0.65) 

2 

(0.43) 

2 

(0.43) 

26 

(5.65) 

โรงงานผลิต

เสื้อผา 

0 

(0) 

2 

(0.43) 

1 

(0.22) 

0 

(0) 

13 

(2.83) 

5 

(1.09) 

รานขาย 

ปลีก-สง 

0 

(0) 

6 

(1.30) 

4 

(0.87) 

0 

(0) 

4 

(0.87) 

16 

(3.48) 

อ่ืนๆ 0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0.22) 

0 

(0) 

2 

(0.43) 

5 

(1.09) 

รวม 42 

(9.13) 

67 

(14.56) 

166 

(36.09) 

32 

(6.96) 

49 

(10.65) 

104 

(22.61) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.24 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาดานอาชีพที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือก

ซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานสินคาที่ซื้อประเภทใดบอยที่สุดแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคมาซื้อสินคาอุปกรณทํารองเทา จํานวนมากที่สุด 166 

คน รองลงมาคือ เครื่องประดับตกแตง กระเปา รองเทาฯ จํานวน 104 คน ผาPVC ผาลายตางๆจํานวน 

67 คน อะไหลโลหะตางๆ จํานวน 49 คน หนังแท หนังเทียม จํานวน 42 คน และ อุปกรณกระเปา นอย

ที่สุดจํานวน 32 คน 
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ตารางท่ี 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางประชากรศาสตรดานอาชีพทีม่ีผลตอพฤติกรรมการเลอืก 

         ซื้อเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถ่ีในการมาซือ้สินคา 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(ความถี่ในการมาซือ้สินคา) 

 ทุกวัน อาทิตยละ

คร้ัง 

อาทิตยละ 

2 คร้ัง 

เดือนละ 1 

คร้ัง 

เดือนละ 2 

คร้ัง 

ทุกวัน Chi- square 

อาชีพ จํานวน (รอยละ)  Value  Prob 

โรงงานผลิต

รองเทา 

32 

(6.96) 

105 

(22.83) 

164 

(35.65) 

12 

(2.61) 

0 

(0) 

0 

(0) 

133.267 .000* 

โรงงานผลิต

กระเปา 

4 

(0.87) 

19 

(4.13) 

24 

(5.22) 

4 

(0.87) 

0 

(0) 

0 

(0) 

โรงงานผลิตก๊ิฟช

อป 

4 

(0.87) 

9 

(1.96) 

21 

(4.56) 

3 

(0.65) 

0 

(0) 

0 

(0) 

โรงงานผลิต

เสื้อผา 

1 

(0.22) 

6 

(1.30) 

6 

(1.30) 

7 

(1.52) 

1 

(0.22) 

0 

(0) 

รานขาย 

ปลีก-สง 

3 

(0.66) 

8 

(1.73) 

12 

(2.61) 

6 

(1.30) 

1 

(0.22) 

0 

(0) 

อ่ืนๆ 0 

(0) 

1 

(0.22) 

2 

(0.44) 

3 

(0.66) 

1 

(0.22) 

1 

(0.22) 

รวม 44 

(9.56) 

148 

(32.17) 

229 

(49.78) 

35 

(7.61) 

3 

(0.66) 

1 

(0.22) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.25 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาอาชีพที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือผูบริโภคมาซื้อสินคาอาทิตยและ 2 ครั้ง มากที่สุดจํานวน 229 คน 

รองลงมา อาทิตยละครั้งจํานวน 148 คน ทุกวัน จํานวน 44 คน เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 35 คน เดือนละ 

2 ครั้ง จํานวน 3 คนและอื่นๆ นอยที่สุด จํานวน 1 คน 
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ตารางท่ี 4.26 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางประชากรศาสตรดานอาชีพที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือก 

        ซื้อเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(ซื้อสินคานาํไปใชในวัตถุประสงค) 

 ซ้ือเพ่ือนําไป

ขาย 

ซ้ือเพ่ือนําไปผลิตเปน

สินคาสําเร็จรูปแลว

จําหนาย 

ซ้ือเพ่ือนําไปตกแตง

เคร่ืองประดับไวใช 

Chi- square  

 

อาชีพ จํานวน (รอยละ) Value Prob 

โรงงานผลิตรองเทา 4 

(0.87) 

309 

(67.17) 

0 

(0) 

232.743 .000* 

โรงงานผลิตกระเปา 0 

(0) 

50 

(10.87) 

1 

(0.22) 

โรงงานผลิตก๊ิฟชอป 3 

(0.66) 

34 

(7.39) 

0 

(0) 

โรงงานผลิตเสื้อผา 1 

(0.22) 

20 

(4.345) 

0 

(0) 

รานขายปลีก-สง 10 

(2.17) 

19 

(4.13) 

1 

(0.22) 

อ่ืนๆ 0 

(0) 

4 

(0.87) 

4 

(0.87) 

รวม 18 

(3.91) 

436 

(94.78) 

6 

(1.31) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.26 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาอาชีพที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครือ่งประดับสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคมาซื้อสินคาเพื่อนําไปผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปแลว

จําหนาย มากที่สุด จํานวน 436 คน รองลงมาซื้อเพื่อนําไปขาย จํานวน 18 คน และซื้อเพื่อนําไปตกแตง

เครื่องประดับไวใช นอยที่สุดจํานวน 6 คน 
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ตารางท่ี 4.27 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางประชากรศาสตรดานอาชีพที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

         เครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง 
พฤตกิรรมการเลอืกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(จํานวนเงินทีท่านซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละคร้ัง) 

 นอยกวา 

5,000 บาท 

5,0001-

10,000 บาท 

10,001-

15,000 บาท 

15,001-

20,000 บาท 

20,000 บาท

ขึ้นไป 

Chi- square  

อาชีพ จํานวน (รอยละ) Value Prob 

โรงงานผลิตรองเทา 52 

(11.30) 

47 

(10.22) 

149 

(32.39) 

58 

(12.61) 

7 

(1.52) 

64.749 .000* 

โรงงานผลิตกระเปา 3 

(0.66) 

8 

(1.74) 

27 

(5.87) 

9 

(1.95) 

4 

(0.86) 

โรงงานผลิตก๊ิฟชอป 9 

(1.96) 

10 

(2.17) 

12 

(2.61) 

4 

(0.87) 

2 

(0.44) 

โรงงานผลิตเสื้อผา 1 

(0.22) 

8 

(1.74) 

6 

(1.30) 

4 

(0.87) 

2 

(0.44) 

รานขายปลีก-สง 7 

(1.52) 

6 

(1.30) 

5 

(1.09) 

5 

(1.09) 

7 

(1.52) 

อ่ืนๆ 4 

(0.87) 

3 

(0.66) 

1 

(0.22) 

0 

(0) 

0 

(0) 

รวม 76 

(16.52) 

82 

(17.83) 

200 

(43.48) 

80 

(17.39) 

22 

(4.78) 

  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.27 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาอาชีพที่มีผลตอมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคมาซือ้สนิคาเฉลี่ยแตละครั้ง 10,001-15,000 

บาทมากที่สุดจํานวน 200 คน 5,0001-10,000 บาท รองลงมาจํานวน 82 คน 15,001-20,000 บาท

จํานวน 80 คน นอยกวา 5,000 บาทจํานวน 76 คน และ 20,000 บาทข้ึนไป นอยที่สุดจํานวน 22 คน 

    

 สมมติฐานยอย 1.5 ปจจัยดานลักษณะหนวยงานที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ Chi-square test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 โดยลักษณะประชากรศาสตรดานลักษณะหนวยงาน มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.28 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางประชากรศาสตรดานลักษณะหนวยงานที่มีผลตอ

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานสินคาที่ซื้อประเภทใดบอยที่สุด 
 พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

 (ซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด) 

 หนังแท 

หนังเทียม 

ผา PVC 

ผาลาย

ตางๆ 

อุปกรณ

ทํารองเทา 

อุปกรณ

ทํา

กระเปา 

อะไหล

โลหะ 

ตางๆ 

เคร่ืองประดับ

ตกแตงกระเปา 

รองเทา 

Chi- square 

ลักษณะ

หนวยงาน 

จํานวน (รอยละ)  Value  Prob 

บริษัทจํากัด 0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(0.43) 

1 

(0.22) 

3 

(0.65) 

0 

(0) 

37.204 .001* 

หางหุนสวน

จํากัด 

0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(0.66) 

0 

(0) 

1 

(0.22) 

0 

(0) 

รานคาจด

ทะเบียน 

6 

(1.30) 

4 

(0.88) 

0 

(0) 

2 

(0.43) 

4 

(0.87) 

11 

(2.39) 

ธุรกิจสวนตัว/

บุคคล 

36 

(7.83) 

63 

(13.69) 

161 

(35) 

29 

(6.30) 

41 

(8.91) 

93 

(20.22) 

รวม 42 

(9.13) 

67 

(14.57) 

166 

(36.09) 

32 

(6.95) 

49 

(10.65) 

104 

(22.61) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.28 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะหนวยงานที่มีผลตอพฤติกรรมการ

เลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดานสินคาที่ซื้อประเภทใดบอยที่สุดแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือผูบริโภคมาซื้อสนิคาอุปกรณทํารองเทา มากที่สุด จํานวน 166

คน รองลงมาคือเครื่องประดับตกแตง กระเปา รองเทาฯจํานวน 104 คน ผา PVC ผา ลายตางๆ จํานวน 

67 คน อะไหลโลหะตางๆ จํานวน 49 คน หนังแท หนังเทียมและจํานวน 42 คน อุปกรณกระเปา นอย

ที่สุดจํานวน 32 คน 
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ตารางท่ี 4.29 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางประชากรศาสตรดานลักษณะหนวยงานที่มีผลตอพฤติกรรม 

          การเลือกซื้อเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถ่ีในในการมาซื้อสินคา 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

 (ความถี่ในการมาซื้อสินคา) 

 

 

ทุกวัน อาทิตยละ

คร้ัง 

อาทิตยละ 

2 คร้ัง 

เดือนละ 1 

คร้ัง 

เดือนละ 2 

คร้ัง 

อ่ืนๆ Chi- square  

ลักษณะหนวยงาน จํานวน (รอยละ) Value Prob 

บริษัทจํากัด 1 

(0.22) 

1 

(0.22) 

4 

(0.86) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

12.552 .637 

หางหุนสวนจํากัด 0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(0.66) 

1 

(0.22) 

0 

(0) 

0 

(0) 

รานคาจดทะเบียน 5 

(1.09) 

10 

(2.17) 

8 

(1.74) 

4 

(0.87) 

0 

(0) 

0 

(0) 

ธุรกิจสวนตัว/

บุคคล 

38 

(8.26) 

137 

(29.78) 

214 

(46.52) 

30 

(6.52) 

3 

(0.66) 

1 

(0.22) 

รวม 44 

(9.56) 

148 

(32.17) 

229 

(49.78) 

35 

(7.61) 

3 

(0.66) 

1 

(0.22) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.29 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะหนวยงานที่มีผลตอพฤติกรรมการ

เลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา ไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือผูบริโภคมาซื้อสินคาอาทิตยและ 2 ครั้ง มากที่สุดจํานวน 229 คน 

รองลงมา อาทิตยละครั้งจํานวน 148 คน ทุกวัน จํานวน 44 คน เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 35 คน เดือนละ 2 

ครั้ง จํานวน 3 คนและอื่นๆ นอยที่สุด จํานวน 1 คน 
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ตารางท่ี 4.30 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางประชากรศาสตรดานลักษณะหนวยงานที่มีผลตอพฤติกรรม 

        การเลือกซื้อเครือ่งประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ดานซื้อสนิคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร 
 พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

   (ซื้อสินคานําไปใชในวตัถปุระสงค) 

 ซ้ือเพ่ือนําไปขาย ซ้ือเพ่ือนําไปผลิตเปน

สินคาสําเร็จรูปแลว

จําหนาย 

ซ้ือเพ่ือนําไปตกแตง

เคร่ืองประดับไวใช 

Chi- square  

 

ลักษณะหนวยงาน จํานวน (รอยละ) Vale Prob 

บริษัทจํากัด 2 

(0.44) 

4 

(0.87) 

0 

(0) 

42.381 .000* 

หางหุนสวนจํากัด 0 

(0) 

4 

(0.87) 

0 

(0) 

รานคาจดทะเบียน 6 

(1.30) 

20 

(4.34) 

1 

(0.22) 

ธุรกิจสวนตัว/บุคคล 10 

(2.17) 

408 

(88.70) 

5 

(1.09) 

รวม 18 

(3.91) 

436 

(94.78) 

6 

(1.31) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.30 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะหนวยงานที่มีผลตอมีพฤติกรรม

การเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุ ประสงคอะไร 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคมาซื้อสินคาเพื่อนําไปผลิตเปนสินคา

สําเร็จรูปแลวจําหนาย มากที่สุด จํานวน 436 คน รองลงมาซื้อเพื่อนําไปขาย จํานวน 18 คน และซื้อเพื่อ

นําไปตกแตงเครื่องประดับไวใช นอยที่สุดจํานวน 6 คน 
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ตารางท่ี 4.31 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางประชากรศาสตรดานลักษณะหนวยงานที่มีผลตอ 

       พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(จํานวนเงินทีท่านซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละคร้ัง) 

 นอยกวา 

5,000 บาท 

5,0001-

10,000 บาท 

10,001-

15,000 บาท 

15,001-

20,000 บาท 

20,000 บาท

ขึ้นไป 

Chi- square  

อาชีพ จํานวน (รอยละ) Value Prob 

บริษัทจํากัด 2 

(0.44) 

0 

(0) 

1 

(0.22) 

0 

(0) 

3 

(0.66) 

36.614 .000* 

หางหุนสวน

จํากัด 

1 

(0.22) 

0 

(0) 

2 

(0.44) 

1 

(0.22) 

0 

รานคาจด

ทะเบียน 

4 

(0.88) 

8 

(1.74) 

7 

(1.52) 

6 

(1.30) 

2 

(0.43) 

ธุรกิจสวนตัว/

บุคคล 

69 

(15) 

74 

(16.09) 

190 

(41.30) 

73 

(15.87) 

17 

(3.69) 

รวม 76 

(16.52) 

82 

(17.83) 

200 

(43.48) 

80 

(17.39) 

22 

(4.78) 

  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.31 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะหนวยงานที่มีผลตอพฤติ กรรมการ

เลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละ

ครั้ง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคมาซื้อสินคาเฉลี่ยแตละครั้ง 10,001-

15,000 บาทมากที่สุดจํานวน 200 คน 5,0001-10,000 บาท รองลงมาจํานวน 82 คน 15,001-20,000 บาท

จํานวน 80 คน นอยกวา 5,000 บาทจํานวน 76 คน และ 20,000 บาทข้ึนไป นอยที่สุดจํานวน 22 คน 

 

 สมมติฐานยอย 1.6 ปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

       ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ Chi-square test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

โดยลักษณะประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.32 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มีผลตอพฤติกรรม 

       การเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ดานสินคาที่ซื้อประเภทใดบอยทีสุ่ด 
พฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดับสตรี 

 (ซื้อสินคาประเภทใดบอยท่ีสุด) 

 หนังแท 

หนังเทียม 

ผา PVC 

ผาลาย

ตางๆ 

อุปกรณทํา

รองเทา 

อุปกรณทํา

กระเปา 

อะไหล

โลหะ 

เครื่องประดับ

ตกแตงกระเปา 

รองเทา 

Chi- square  

รายไดเฉลี่ย/เดือน จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

Value Prob 

นอยกวา50,000 

บาท/เดือน 

2 

(0.44) 

31 

(6.74) 

34 

(7.39) 

6 

(1.30) 

10 

(2.17) 

21 

(4.56) 

89.905 .000* 

50,001-100,000  

บาท/เดือน 

26 

(5.65) 

22 

(4.78) 

39 

(8.48) 

19 

(4.14) 

17 

(3.69) 

33 

(7.17) 

100,001-150,000  

บาท/เดือน 

11 

(2.39) 

10 

(2.17) 

88 

(19.13) 

6 

(1.30) 

14 

(3.04) 

42 

(9.13) 

150,001-200,000  

บาท/เดือน 

3 

(0.65) 

1 

(0.22) 

4 

(0.86) 

1 

(0.22) 

5 

(1.09) 

7 

(1.52) 

มากกวา 200,000  

บาทข้ึนไป 

0 

(0) 

3 

(0.66) 

1 

(0.22) 

0 

(0) 

3 

(0.66) 

1 

(0.22) 

รวม 42 

(9.13) 

67 

(14.57) 

166 

(36.08) 

32 

(6.96) 

49 

(10.65) 

104 

(22.61) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.32 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวารายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มีผลตอพฤติกรรม

การเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานสินคาที่ซื้อประเภทใดบอยที่สุด 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือผูบริโภคมาซื้อสินคาอุปกรณทํารองเทา มากที่สุด 

จํานวน 166 คน รองลงมาคือเครื่องประดับตกแตง กระเปา รองเทาฯจํานวน 104 คน ผา PVC ผาลาย

ตางๆ จํานวน 67 คน อะไหลโลหะตางๆ จํานวน 49คน หนังแท หนังเทียมและจํานวน 42 คน อุปกรณ

กระเปา นอยที่สุดจํานวน 32 คน 
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ตารางท่ี 4.33 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มีผลตอพฤติกรรม 

        การเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา 
พฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดับสตรี 

(ความถี่ในการมาซื้อสินคา) 

 ทุกวัน อาทิตยละ

ครั้ง 

อาทิตยละ 

2 ครั้ง 

เดือนละ 1 

ครั้ง 

เดือนละ 2 

ครั้ง 

อื่นๆ Chi- square  

รายไดเฉลี่ย/เดือน จํานวน (รอยละ) Value Prob 

นอยกวา50,000 

บาท/เดือน 

30 

(6.52) 

28 

(6.09) 

36 

(7.83) 

8 

(1.74) 

1 

(0.22) 

1 

(0.22) 

128.012 .000* 

50,001-100,000  

บาท/เดือน 

9 

(1.96) 

55 

(1.09) 

77 

(16.74) 

15 

(3.26) 

0 

(0) 

0 

(0) 

100,001-150,000 

บาท/เดือน 

3 

(0.65) 

57 

(12.39) 

107 

(23.26) 

4 

(0.87) 

0 

(0) 

0 

(0) 

150,001-200,000 

บาท/เดือน 

1 

(0.22) 

7 

(1.52) 

4 

(0.87) 

7 

(1.52) 

2 

(0.43) 

0 

(0) 

มากกวา 200,000  

บาทข้ึนไป 

1 

(0.22) 

1 

(0.22) 

5 

(1.08) 

1 

(0.22) 

0 

(0) 

0 

(0) 

รวม 44 

(9.56) 

148 

(32.17) 

229 

(49.78) 

35 

(7.61) 

3 

(0.65) 

1 

(0.22) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.33 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวารายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มีผลตอพฤติกรรม

การเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือผูบริโภคมาซื้อสินคาอาทิตยและ 2 ครั้ง มากที่สุด

จํานวน 229 คน รองลงมา อาทิตยละครั้งจํานวน 148 คน ทุกวัน จํานวน 44 คน เดือนละ 1 ครั้ง 

จํานวน 35 คน เดือนละ 2 ครั้ง จํานวน 3 คนและอื่นๆ นอยที่สุด จํานวน 1 คน 
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ตารางท่ี 4.34 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มีผลตอพฤติกรรม 

        การเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(ซื้อสินคานาํไปใชในวัตถุประสงค) 

 ซ้ือเพ่ือนําไปขาย ซ้ือเพ่ือนําไปผลิตเปน

สินคาสําเร็จรูปแลว

จําหนาย 

ซ้ือเพ่ือนําไปตกแตง

เคร่ืองประดับไวใช 

Chi- square  

 

รายไดเฉลี่ย/เดือน จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

Value Prob 

นอยกวา50,000 

บาท/เดือน 

3 

(0.66) 

98 

(21.30) 

3 

(0.65) 

50.664 .000* 

50,001-100,000  

บาท/เดือน 

6 

(1.30) 

149 

(32.39) 

1 

(0.22) 

100,001-150,000  

บาท/เดือน 

2 

(0.43) 

169 

(36.74) 

0 

(0) 

150,001-200,000  

บาท/เดือน 

5 

(1.09) 

15 

(3.26) 

1 

(0.22) 

มากกวา 200,000  

บาทขึ้นไป 

2 

(0.43) 

5 

(1.09) 

1 

(0.22) 

รวม 18 

(3.91) 

436 

(94.78) 

6 

(1.31) 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.34 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวารายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มีผลตอพฤติกรรม

การเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคมาซื้อสินคาเพื่อนําไปผลิตเปนสินคา

สําเร็จรูปแลวจําหนาย มากที่สุด จํานวน 436 คน รองลงมาซื้อเพื่อนําไปขาย จํานวน 18 คน และซื้อเพื่อ

นําไปตกแตงเครื่องประดับไวใช นอยที่สุดจํานวน 6 คน 
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ตารางท่ี 4.35 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางประชากรศาสตรรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มีผลตอพฤติกรรมการเลอืก 

        ซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง 
พฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดับสตรี 

(จํานวนเงินท่ีทานซื้อสินคาเฉล่ียในแตละคร้ัง) 

 นอยกวา 5,000 

บาท 

5,0001-10,000 

บาท 

10,001-15,000 

บาท 

15,001-20,000 

บาท 

20,000 บาทข้ึน

ไป 

Chi-square  

รายไดเฉลี่ย/เดือน จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

Value Prob 

นอยกวา50,000 

บาท/เดือน 

63 

(13.69) 

25 

(5.43) 

8 

(1.74) 

8 

(1.74) 

0 

(0) 

322.795 .000* 

50,001-100,000 

บาท/เดือน 

11 

(2.39) 

40 

(8.70) 

72 

(15.65) 

23 

(5) 

10 

(2.17) 

100,001-150,000 

บาท/เดือน 

1 

(0.22) 

16 

(3.48) 

113 

(24.57) 

37 

(8.04) 

4 

(0.87) 

150,001-200,000 

บาท/เดือน 

0 

(0) 

1 

(0.22) 

6 

(1.30) 

11 

(2.39) 

3 

(0.66) 

มากกวา 200,000 

บาทข้ึนไป 

1 

(0.22) 

0 

(0) 

1 

(0.22) 

1 

(0.22) 

5 

(1.08) 

รวม 76 

(16.52) 

82 

(17.83) 

200 

(43.48) 

80 

(17.39) 

22 

(4.78) 

  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.35 ผลการศึกษาสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวารายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มีผลตอพฤติกรรม

การเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแต

ละครั้ง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคมาซื้อสินคาเฉลี่ยแตละครั้ง 10,001-

15,000 บาทมากที่สุดจํานวน 200 คน รองลงมา 5,0001-10,000 บาท จํานวน 82 คน 15,001-20,000 

บาท จํานวน 80 คน นอยกวา 5,000 บาทจํานวน 76 คน และ 20,000 บาทข้ึนไป นอยที่สุดจํานวน 22 คน 

 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด7P ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณ

ตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร    

          ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ Chi-square test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 โดยปจจัยสวนประสมทางการตลาด7P ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวนการ ที่มีผล

ตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.36 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด7P ที่มีผลตอพฤติกรรม 

        การเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
                                      พฤติกรรมการเลือกซื้ออปุกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

 

 

ซ้ือสินคาประเภทใด

บอยที่สุด 

ความถี่ในการมาซ้ือ

สินคา 

ซ้ือสินคานําไปใช

วัตถุประสงคอะไร 

จํานวนเงินที่ซ้ือสินคา

เฉลี่ยแตละคร้ัง 

Chi-square Chi-square Chi-square Chi-square 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด Value P-Value Value P-Value Value P-Value Value P-Value 

ปจจัยดานผลิตภัณฑรวม 63.400 .000* 42.828 .002* 50.840 .000* 116.827 .000* 

ปจจัยดานราคารวม 70.466 .000* 42.704 .002* 37.536 .000* 63.527 .000* 

ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนายรวม 

68.138 .000* 53.088 .000* 49.997 .000* 114.322 .000* 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

รวม 

70.560 .000* 73.419 .000* 70.253 .000* 86.984 .000* 

ปจจัยดานบุคลากรรวม 84.733 .000* 81.018 .000* 27.290 .002* 148.561 .000* 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพรวม 

67.458 .000* 44.832 .000* 31.381 .000* 73.891 .000* 

ปจจัยดานกระบวนการรวม 67.090 .000* 50.348 .000* 54.747 .000* 67.876 .000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.36 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาปจจัยดานผลิตภัณฑรวมที่มีผลตอ

พฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ซื้อสินคาประเภท

ใดบอยที่สุด ความถ่ีในการมาซื้อสินคา ซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร จํานวนเงินที่ซื้อสินคาเฉลี่ยแต

ละครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาปจจัยดานราคารวมที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือก

ซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตร ีในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด ความถ่ี

ในการมาซื้อสินคา ซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร จํานวนเงินที่ซื้อสินคาเฉลี่ยแตละครั้ง แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

          ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายรวมที่มีผลตอ

พฤติกรรมการเลอืกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ซื้อสินคาประเภท

ใดบอยที่สุด ความถ่ีในการมาซื้อสินคา ซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร จํานวนเงินที่ซื้อสินคาเฉลี่ยแต

ละครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

            ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดรวมที่มีผลตอ

พฤติกรรมการเลอืกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ซื้อสินคาประเภท
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ใดบอยที่สุด ความถ่ีในการมาซื้อสินคา ซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร จํานวนเงินที่ซื้อสินคาเฉลี่ยแต

ละครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

              ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาปจจัยดานบุคลากรรวมที่แตกตางกันมีที่มีผล

ตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ซื้อสินคา

ประเภทใดบอยที่สุด ความถ่ีในการมาซื้อสินคา ซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร จํานวนเงินที่ซื้อสินคา

เฉลี่ยแตละครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

           ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาปจจยัดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพรวมที่มผีลตอ

พฤติกรรมการเลอืกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ซื้อสินคาประเภท

ใดบอยที่สุด ความถ่ีในการมาซื้อสินคา ซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร จํานวนเงินที่ซื้อสินคาเฉลี่ยแต

ละครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

           ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาปจจัยดานกระบวนการรวมที่มีผลตอพฤติกรรม

การเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด 

ความถ่ีในการมาซื้อสินคา ซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร จํานวนเงินที่ซือ้สินคาเฉลี่ยแตละครั้ง แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 

 สมมติฐานท่ี 3 กลยุทธระดับธุรกิจที่มผีลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับ

สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ Chi-square test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกล

ยุทธระดับธุรกิจ ไดแก กลยุทธสรางความแตกตาง กลยุทธตนทุนตํ่า ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตอไปน้ี 

         

ตารางท่ี 4.37 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางกลยุทธระดับธุรกิจที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณ 

        ตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

ซ้ือสินคาประเภทใด

บอยที่สุด 

ความถี่ในการมาซ้ือ

สินคา 

ซ้ือสินคานําไปใช

วัตถุประสงคอะไร 

จํานวนเงินที่ซ้ือสิน 

คาเฉลี่ยแตละคร้ัง 

Chi-square Chi-square Chi-square Chi-square 

กลยุทธระดับธุรกิจ Value P-Value Value P-Value Value P-Value Value P-Value 

ดานสรางความแตกตางรวม 68.329 .000* 60.624 .000* 26.978 .001* 100.184 .000* 

ดานตนทุนต่ํารวม 63.470 .000* 48.978 .003* 35.456 .000* 94.375 .000* 

จากตาราง 4.37 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวากลยุทธดานสรางความแตกตางรวมที่มี

ผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ซื้อสินคา
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ประเภทใดบอยที่สุด ความถ่ีในการมาซื้อสินคา ซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร จํานวนเงินที่ซื้อสินคา

เฉลี่ยแตละครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวากลยุทธดานตนทนุตํ่ารวมที่มผีลตอพฤติกรรมการ

เลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด 

ความถ่ีในการมาซื้อสินคา ซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร จํานวนเงินที่ซื้อสินคาเฉลี่ยแตละครั้ง 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 

 สมมติฐานท่ี 4 ลักษณะประชากรศาสตรมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการเลอืกซือ้อุปกรณ

ตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร   

สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 

  H0 : ลักษณะประชากรศาสตร ดาน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ลักษณะหนวยงานและ 

รายไดเลี่ยตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขต

กรุงเทพมหานคร  

  H1: ลักษณะประชากรศาสตรประชากรศาสตร ดาน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ลักษณะ

หนวยงานและรายได/เดือน มีความสัมพันธพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

  

               จากสมมติฐานที่ 4. ลักษณะประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตง เครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด     

         ผลทดการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ Chi-Square (Contingency Table) ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ0.05 โดยลักษณะประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง 

เครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตอไปน้ี  
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ตารางท่ี 4.38 ผลทดการทดสอบสมมติฐานลักษณะประชากรศาสตรมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการเลอืกซือ้ 

       อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(ซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สดุ) 

ลักษณะของ

ประชากรศาสตร 

Value Asymp.Sig 

(2-sided) 

ความสัมพันธ ทิศทาง 

1.เพศ .019 .367 ไมมีความสัมพันธ - 

2.อาย ุ .122 .001* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

3.การศึกษา .020 .000* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

4.อาชีพ .150 .000* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

5.ลักษณะหนวยงาน .000 .001* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

6.รายได/เดือน .180 .000* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.38 ผลการทดสอบสมมตติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาตัวแปรที่เปนลักษณะประชากรศาสตรมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานครโดยทดสอบสมมติฐานดาน

สถิติสามารถสรุปในแตละดานดังตอไปน้ี 

 ผลการทดสอบสมมตติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ มีคาSigเทา 

กับ .367 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงถึงการยอมรับสมมติฐานหลัก หมายความวาเพศไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานครในดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด  

 ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ มีคาSig.เทา 

กับ .001ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวา

อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานสินคาประ 

เภทใดบอยที่สุดที่ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าที่สุด โดยขอมูลจากดานอายุสามารถอธิบาย

ไดนอยมากคือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายไดเพียง 12.2% 

 ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานการศึกษา มีคา 

Sig.เทากับ.000 ซึ่งนอยกวา0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรบัสมมติฐานรองหมาย ความ

วาการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานครในดาน

สินคาประเภทใดบอยที่สุด มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันที่ระดับตํ่าที่สุด โดยขอมูลจากดานการศึกษา

สามารถอธิบายไดนอยมากคือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายไดเพียง 2.0% 

 ผลการทดสอบสมมตติฐาน สรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานอาชีพ มีคา Sig.

เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความ

วาอาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานครในดานซื้อสิน 

คาประเภทใดบอยที่สุด มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันที่ระดับตํ่าที่สุด โดยขอมูลจากดานอาชีพสามา 

รถอธิบายไดนอยมากคือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายไดเพียง 15%  
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 ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานลักษณะหนวย 

งาน มีคา Sig.เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรบัสมมติฐาน รอง 

หมายความวาลักษณะหนวยงาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรี ในเขต

กรุงเทพมหานครในดานสินคาประเภทใดบอยที่สุด มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันที่ระดับตํ่าที่สุด โดย

ขอมูลจากหนวยงานไมสามารถอธิบายไดเลย คือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายไดเทากับ 0.0% 

        ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน

มีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมาย 

ความวา รายได/เดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานครใน

ดานสินคาประเภทใดบอยที่สุด มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันที่ระดับตํ่าที่สุด โดยขอมูลจากดานรายได/

เดือนสามารถอธิบายไดนอยมากคือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายไดเพียง18% 

  

ตารางท่ี 4.39 ลักษณะประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีใน 

        เขตกรุงเทพมหานคร ในดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(ความถี่ในการมาซือ้สินคา) 

ลักษณะของประชากรศาสตร Value Asymp.Sig 

(2-sided) 

ความสัมพันธ ทิศทาง 

1.เพศ .024 .103 ไมมีความสัมพันธ - 

2.อาย ุ .066   .018* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

3.การศึกษา .054   .000* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

4.อาชีพ .014   .000* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

5.ลักษณะหนวยงาน .000  .637 ไมมีความสัมพันธ - 

6.รายได/เดือน .142   .000* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.39 ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาตัวแปรที่เปนลักษณะประชากรศาสตร

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานครโดยทดสอบสมมติฐาน

ดานสถิติสามารถสรุปในแตละดานดังตอไปน้ี 

 ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ มีคา Sig.

เทากับ .103 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงถึงการยอมรับสมมติฐานหมายความวาเพศไมมีความสัมพันธกับพฤติ 

กรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานครในดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา 

          ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ มีคา Sig.

เทากับ .018 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรบัสมมติฐานรองหมายความวา 

อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานครในดานความถ่ีใน
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การมาซื้อสินคา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันที่ระดับตํ่าที่สุด โดยขอมูลจากรายดานอายุสามารถ

อธิบายไดนอยมากที่สุดคือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายไดเพียง 6.6% 

         ผลการทดสอบสมมตติฐานสรปุผลการศึกษาไดวาลกัษณะประชากรศาสตรดานการศึกษา มีคา Sig.

เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองหมาย ความ

วาการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครดานความถ่ี

ในการมาซื้อสินคา มีความสมัพันธในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าที่สุด โดยขอมูลจากดานการศึกษาสามารถ

อธิบายไดนอยมากที่สุดคือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายไดเพียง5.4% 

 ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานอาชีพ มีคา Sig.

เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความ

วาอาชีพมีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานครในดานความถ่ี

ในการมาซื้อสินคา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าที่สุด โดยขอมูลจากดานอาชีพสามารถ

อธิบายไดนอยมากที่สุดคือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายไดเพียง 1.4 % 

 ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานลักษณะหนวยงาน มี

คา Sig.เทากับ .637 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงถึงการยอมรับสมมติฐานหมายความวาลักษณะหนวยงานไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานครดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา 

 ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานรายได/เดือน มีคา 

Sig.เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความ

วา รายได/เดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานครในดาน

ความถ่ีในการมาซื้อสินคา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าที่สุด โดยขอมูลจากดานรายได/เดือน 

ไมสามารถอธิบายไดเลย คือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายไดเทากับ 0.0% 
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ตารางท่ี 4.40 ลักษณะประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่อง 

        ประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร 
 พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(ซื้อสินคานาํไปใชวัตถปุระสงคอะไร) 

ลักษณะของประชากรศาสตร Value Asymp.Sig 

(2-sided) 

ความสัมพันธ ทิศทาง 

1.เพศ .000 .772 ไมมีความสัมพันธ - 

2.อาย ุ .037 .077 ไมมีความสัมพันธ - 

3.การศึกษา .000 .010* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

4.อาชีพ .068 .000* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

5.ลักษณะหนวยงาน .000 .000* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

6.รายได/เดือน .024 .000* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.40 ผลการทดสอบสมมตติฐานสรปุผลการศึกษาไดวาตัวแปรทีเ่ปนลกัษณะประชากรศาสตร

มีความสมัพนัธกบัพฤติกรรมการเลอืกซือ้เครือ่งประดับสตรีในเขตกรงุเทพมหานครโดยทดสอบสมมติฐาน

ดานสถิติสามารถสรปุในแตละดานดังตอไปน้ี 

 ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ มีคา Sig.

เทากับ .772 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงถึงการยอมรับสมมติฐานหมายความวาเพศไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร 

        ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ มีคา Sig.

เทากับ .077 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงถึงการยอมรับสมมติฐานหมายความวาอายุไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานครในดานสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร 

         ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานการศึกษา มีคา Sig.

เทากับ .010 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมาย ความวา

การศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานสินคา

นําไปใชวัตถุประสงคอะไร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าที่สุด โดยขอมูลจากดานการศึกษาไม

สามารถอธิบายไดเลย คือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายไดเทากับ 0.0% 

        ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานอาชีพ มีคา Sig.

เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวา

อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานสินคา

นําไปใชวัตถุประสงคอะไร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าที่สุด โดยขอมูลจากดานอาชีพสามารถ

อธิบายไดนอยมากที่สุดคือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายไดเพียง 6.8 % 

         ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานลักษณะหนวยงาน มี

คา Sig.เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความ
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วาลักษณะหนวยงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดาน

สินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าที่สุด โดยขอมูลจากดานลักษณะ

หนวยงานไมสามารถอธิบายไดเลยคือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายไดเทากับ 0.0% 

        ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานรายได/เดือนหนวยงาน 

มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง 

หมายความวา รายได/เดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในดานสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าที่สุด โดยขอมูลจากดาน

รายได/เดือนสามารถอธิบายไดนอยมากที่สุดคือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายไดเพียง 2.4% 

 

ตารางท่ี 4.41 ลักษณะประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่อง  

        ประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง 
พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(จํานวนเงินทีท่านซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละคร้ัง) 

ลักษณะของประชากรศาสตร Value Asymp.Sig 

(2-sided) 

ความสัมพันธ ทิศทาง 

 1.เพศ .010 .380 ไมมีความสมัพันธ - 

2.อาย ุ .114 .000* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

3.การศึกษา .020 .000* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

4.อาชีพ .000 .000* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

5.ลักษณะหนวยงาน .000 .000* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

6.รายได/เดือน .318 .000* มีความสัมพันธ เดียวกัน 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

จากตาราง 4.41 ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาตัวแปรที่เปนลกัษณะประชา กร

ศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรงุเทพมหานครโดยทดสอบ

สมมติฐานดานสถิติสามารถสรุปในแตละดานดังตอไปน้ี 

 ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ มีคา Sig.

เทากับ .380 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงถึงการยอมรับสมมติฐานหมายความวาเพศไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานครในดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยใน

แตละครัง้ 

        ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ มีคา Sig.

เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวา

อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานครในดานจํานวนเงินที่

ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าที่สุด โดยขอมูลจากดานอายุ

สามารถอธิบายไดนอยมากที่สุดคือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายไดเพียง 11.4% 
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 ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานการศึกษา มีคา Sig.

เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการการปฏิเสธหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวา

การศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานครในดานจํานวน

เงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าที่สุด โดยขอมูลจากดาน

การศึกษาสามารถอธิบายไดนอยมากที่สุดคือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายไดเพียง 2.0 % 

 ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานอาชีพ มีคา Sig.

เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวา

อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครในดานจํานวนเงินที่

ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าที่สุด โดยขอมูลจากดานอายุ

ไมสามารถอธิบายไดเลย คือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายไดเทากับ 0.0% 

 ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานลักษณะหนวย 

งาน มีคา Sig.เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรบัสมมติฐาน รอง 

หมายความวา ลักษณะหนวยงาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขต

กรุงเทพมหานครในดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระ 

ดับตํ่าที่สุด โดยขอมูลจากดานลักษณะหนวยงานไมสามารถอธิบายไดเลย คือจะลดความผิดพลาดของ

คําอธิบายไดเทากับ 0.0% 

        ผลการทดสอบสมมตติฐานสรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะประชากรศาสตรดานรายได/เดือนมีคา 

Sig.เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมาย 

ความวา รายได/เดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลอืกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร

ในดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับตํ่า โดยขอ 

มูลจากดานรายได/เดือนสามารถอธิบายไดนอยคือจะลดความผิดพลาดของคําอธิบายได 31.8 % 

  

       สมมุติฐานที่ 5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการเลือกซื้ออปุกรณ

ตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรงุเทพมหานคร  

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 

  H0 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวนการ ไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  

           H1 :ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวน มีความ 

สัมพันธกบัพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร        
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  จากสมมุติฐานที่ 5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

เครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด              

                 ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางกลุมตางๆวามีความ 

สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรอืไม จําแนกโดยกลุมที่นํามาเปรียบเทียบกันมีต้ังแต 2 กลุมข้ึนไป โดย

สถิติที่จะใชในการทดสอบ คือ โดยวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพรียวสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient)โดยใชระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นตในการทดสอบสมมติฐาน 

ดังน้ีจะยอมรับสมมติฐานเมื่อคา F-Prob. มีคานอยกวา 0.05 ดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางท่ี 4.42 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสมัพันธกับพฤติกรรมการเลอืกซื้อเครื่องประดับสตรี  

        ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด 
 พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(ซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สดุ) 

ค่าสถติทิใีชท้ดสอบ 

ความแตกตาง 

คาสถิตทิี่ใชวัดขนาด

ความสัมพันธ 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด Value F-Prob Lambda 

Value 

ระดับความสัมพันธ 

1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ 63.400 .000* 0.96 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํา 

2.ปจจัยดานราคา 70.466 .000* 0.23 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํา 

3.ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 68.138 .000* .107 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับปานกลาง 

4.ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 70.560 .000* .079 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํา 

5.ปจจัยดานบุคลากร 84.733 .000* .089 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํา 

6.ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 67.458 .000* .060 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํา 

7.ปจจัยดานกระบวนการ 67.090 .000* .042 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํา 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.42 ผลการทดสอบสมมตติฐานดวยคาสถิติ Chi-square วัดขนาดความสัมพันธดวยคาสถิติ 

lambda สรุปผลการศึกษาไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ในดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด พบวามีคา 

Sig ซึ่งนอยกวา0.05แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองหมายความวาปจจัย

ทางดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับทิศทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ ในดานซื้อ

สินคาประเภทใดบอยที่สุด ดานผลิตภัณฑ คิดเปน 9.6% โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่า ดานราคาคิดเปน 
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2.3% โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่า ดานชองทางการจัดจําหนายคิดเปน 10.7% โดยมีความสัมพันธใน

ระดับปานกลาง ดานสงเสรมิการตลาดคิดเปน 7.9% โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่า ดานบุคลากร คิดเปน 

8.9 %โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่า ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ คิดเปน 6 %โดยมีความสัมพันธระดับ

ตํ่า ดานกระบวนการคิดเปน 4.2 %โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่า (จากการทดสอบพบวาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดแตละดานมีความแตกตางกัน) โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวก 

 

ตารางท่ี 4.43 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับสตรีใน 

        เขตกรุงเทพมหานคร ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา 
 พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(ความถี่ในการมาซือ้สินคา) 

คาสถิตทิี่ใชทดสอบ 

ความแตกตาง 

คาสถิตทิี่ใชวัดขนาด

ความสัมพันธ 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด Value F-Prob Lambda 

Value 

ระดับความสัมพันธ 

1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ 42.828 .002* .075 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํา 

2.ปจจัยดานราคา 42.704 .002* .007 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํามาก 

3.ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 53.088 .000* .007 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํามาก 

4.ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 73.419 .000* .057 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํา 

5.ปจจัยดานบุคลากร 81.018 .000* .071 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํา 

6.ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 44.832 .000* .009 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํามาก 

7.ปจจัยดานกระบวนการ 50.348 .000* .009 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํามาก 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.43 ผลการทดสอบสมมตติฐานดวยคาสถิติ Chi-square วัดขนาดความสัมพันธดวยคาสถิติ 

lambda สรุปผลการศึกษาไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานความถ่ีในการมาซื้อสินคาพบวามีคา Sig 

ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองหมายความวาปจจัย

ทางดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับทิศทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกในดานความถ่ีใน

การมาซื้อสินคา ดานผลิตภัณฑ คิดเปน 7.5 % โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่า ดานราคาคิดเปน 0.7 % 

โดยมีความสมัพันธในระดับตํ่ามาก ดานชองทางการจัดจําหนายคิดเปน 0.7 % โดยมีความสัมพันธในระดับ
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ตํ่ามาก ดานสงเสริมการตลาดคิดเปน 5.7 % โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่า ดานบุคลากร คิดเปน 7.1% 

โดยมีความสมัพันธในระดับตํ่า ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ คิดเปน 0.9 % โดยมีความสมัพนัธในระดับตํ่า

มาก ดานกระบวนการ คิดเปน 0.9 % โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่ามาก (จากการทดสอบพบวาปจจัย

สวนประสมทางการตลาดแตละดานมีความแตกตางกัน) โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวก 

 

ตารางท่ี 4.44 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง  

        เครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร 
 พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(ซื้อสินคานาํไปใชวัตถปุระสงคอะไร) 

คาสถิตทิี่ใชทดสอบ 

ความแตกตาง 

คาสถิตทิี่ใชวัดขนาด

ความสัมพันธ 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด Value F-Prob Lambda 

Value 

ระดับความสัมพันธ 

1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ 50.840 .000* .033 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํา 

2.ปจจัยดานราคา 37.536 .000* .000 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํามาก 

3.ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 49.997 .000* .018 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํา 

4.ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 70.253 .000* .010 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํามาก 

5.ปจจัยดานบุคลากร 27.290 .002* .026 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํา 

6.ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 31.381 .000* .004 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํามาก 

7.ปจจัยดานกระบวนการ 54.747 .000* .028 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํา 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 

จากตาราง 4.44 ผลการทดสอบสมมตติฐานดวยคาสถิติ Chi-square วัดขนาดความสัมพันธดวยคาสถิติ 

lambda สรุปผลการศึกษาไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประ สงคอะไรพบวามี

คา Sig ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองหมายความวาปจจัย

ทางดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับทิศทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกในดานซื้อสินคา

นําไปใชวัตถุประสงคอะไร ดานผลิตภัณฑ คิดเปน 3.3 % โดยมีความสัมพันธในระ ดับ ตํ่า ดานราคาคิดเปน 

0 % โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่า ดานชองทางการจัดจําหนายคิดเปน 1.8 % โดยมีความสัมพันธในระดับ

ตํ่า ดานสงเสริมการตลาดคิดเปน 1 % โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่ามาก ดานบุคลากร คิดเปน 2.6% โดย
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มีความสัมพันธในระดับตํ่า ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ คิดเปน 0.4 % โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่ามาก 

ดานกระบวนการ คิดเปน 2.8 %โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่ามาก (จากการทดสอบพบวาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดแตละดานมีความแตกตางกัน) โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวก 

 

ตารางท่ี 4.45 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับ 

       สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนเงินที่ทาซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง 

 พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(จํานวนเงินทีท่าซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละคร้ัง) 

คาสถิตทิี่ใชทดสอบ 

ความแตกตาง 

คาสถิตทิี่ใชวดัขนาด

ความสัมพันธ 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด Value F-Prob Lambda ระดับความสัมพันธ 

1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ 116.827 .000* .167 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับปานกลาง 

2.ปจจัยดานราคา 63.527 .000* .017 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํา 

3.ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 114.322 .000* .148 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับปานกลาง 

4.ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 86.984 .000* .115 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับปานกลาง 

5.ปจจัยดานบุคลากร 148.561 .000* .150 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับปานกลาง 

6.ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ 

73.891 .000* .016 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํา 

7.ปจจัยดานกระบวนการ 67.876 .000* .023 มีความสัมพันธในทิศทางบวก 

ในระดับต่ํา 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.45 ผลการทดสอบสมมตติฐานดวยคาสถิติ Chi-square วัดขนาดความสัมพันธดวยคาสถิติ 

lambda สรุปผลการศึกษาไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือก

ซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละ

ครั้งพบวามีคา Sig ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองหมาย 

ความวาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับทิศทางบวกกับพฤติกรรมการเลือก

ดานจํานวนเงินที่ทาซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง ดานผลิตภัณฑ คิดเปน 16.7 % โดยมีความสัมพันธใน

ระดับปานกลาง ดานราคาคิดเปน 1.7 % โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่า ดานชองทางการจัดจําหนายคิด

เปน 14.8 % โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ดานสงเสริมการตลาดคิดเปน 11.5 % โดยมีความ 

สัมพันธในระดับปานกลาง ดานบุคลากร คิดเปน 15 %โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ดานสิ่งแวด 

ลอมทางกายภาพ คิดเปน 1.6 % โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่า ดานกระบวนการ คิดเปน 2.3 %โดยมี
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ความสัมพันธในระดับตํ่า(จากการทดสอบพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตละดานมีความแตก 

ตางกัน) โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวก 

 

 สมมติฐานท่ี 6 กลยุทธระดับธุรกิจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 

  H0 : กลยุทธระดับธุรกจิ ดานกลยุทธสรางความแตกตาง ดานกลยุทธตนทุนตํ่า ไมมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร  

           H1  กลยุทธระดับธุรกจิ ดานกลยุทธสรางความแตกตาง ดานกลยุทธตนทุนตํ่า มีความสมั 

พันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออปุกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร  

  

 จากสมมติฐานที6่ กลยุทธระดับธุรกจิมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการเลอืกซือ้อุปกรณตกแตง

เครื่องประ ดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  

          ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางกลุมตางๆวามี

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม จําแนกโดยกลุมที่นํามาเปรียบเทียบกันมีต้ังแต 2 กลุมข้ึนไป 

โดยสถิติที่จะใชในการทดสอบ คือ โดยวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพรียวสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient)โดยใชระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นตในการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี

จะยอมรับสมมติฐานเมื่อคา F-Prob. มีคานอยกวา 0.05 ดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.46 กลยุทธระดับธุรกิจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครือ่งประดับ 

         สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด 
 พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(ซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สดุ) 

คาสถิตทิี่ใชทดสอบ 

ความแตกตาง 

คาสถิตทิี่ใชวัดขนาด

ความสัมพันธ 

 

กลยุทธระดับธุรกิจ Value F-Prob Lambda 

Value 

ระดับความสัมพันธ 

1.กลยุทธการสรางความแตกตาง 68.329 .000* .089 มีความสัมพันธทศิทางบวก 

ในระดับต่ํา 

2.กลยุทธตนทุนต่ํา 63.470 .000* .050 มีความสัมพันธทศิทางบวก 

ในระดับต่ํา 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.46 ผลการทดสอบสมมตติฐานดวยคาสถิติ Chi-square วัดขนาดความสัมพันธดวยคาสถิติ 

lambda สรุปผลการศึกษาไดวากลยุทธระดับธุรกิจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณ

ตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุดพบวามีคา Sig ซึ่ง

นอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองหมายความวา กลยุทธระ ดับ

ธุรกิจมีความสัมพันธกับทศิทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ ในดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุดกลยุทธ

การสรางความแตกตาง คิดเปน 8.9 % โดยมีความสัมพันธทิศทางบวกในระดับปานตํ่ามาก และกลยุทธ

ตนทุนตํ่า คิดเปน 5.0 % โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวกระดับตํ่า  
 

ตารางท่ี 4.47 กลยุทธระดับธุรกิจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับ 

        สตรีในเขตกรงุเทพมหานคร ในดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา 
 พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(ความถี่ในการมาซือ้สินคา) 

คาสถิตทิี่ใชทดสอบ 

ความแตกตาง 

คาสถิตทิี่ใชวัดขนาด

ความสัมพันธ 

 

กลยุทธระดับธุรกิจ Value F-Prob Lambda 

Value 

ระดับความสัมพันธ 

1.กลยุทธการสรางความแตกตาง 60.624 .000* .069 มีความสัมพันธทศิทางบวก 

ในระดับต่ํา 

2.กลยุทธตนทุนต่ํา 48.978 .000* .009 มีความสัมพันธทศิทางบวก 

ในระดับต่ํามาก 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตาราง 4.47 ผลการทดสอบสมมตติฐานดวยคาสถิติ Chi-square วัดขนาดความสัมพันธดวยคาสถิติ 

lambda สรุปผลการศึกษาไดวากลยุทธระดับธุรกจิมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุป กรณตกแตง
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เครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานความถ่ีในการมาซื้อสินคาพบวามีคา Sig ซึ่งนอยกวา 0.05 

แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรบัสมมติฐานรองหมายความวา กลยุทธระดับธุรกิจมีความสัมพันธ

กับทิศทางบวกกับพฤติกรรมการเลอืกซื้อ ในดานความถ่ีในการมาซือ้สนิคา กลยุทธการสรางความแตกตาง คิด

เปน 6.9 % โดยมีความสัมพันธทิศทางบวกในระดับตํ่า และกลยุทธตนทุนตํ่า คิดเปน 0.9 % โดยมี

ความสัมพันธในทศิทางบวกในระดับตํ่ามาก  

 

ตารางท่ี 4.48 ปจจัยทางดานกลยุทธระดับธุรกิจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง 

        เครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร 
 พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(ซื้อสินคานาํไปใชวัตถปุระสงคอะไร) 

คาสถิตทิี่ใชทดสอบ 

ความแตกตาง 

คาสถิตทิี่ใชวัดขนาด

ความสัมพันธ 

 

กลยุทธระดับธุรกิจ Value F-Prob Lambda 

Value 

ระดับความสัมพันธ 

1.กลยุทธการสรางความแตกตาง 26.978 .001* .016 มีความสัมพันธทศิทางบวก 

ในระดับต่ํามาก 

2.กลยุทธตนทุนต่ํา 35.456 .000* .000 มีความสัมพันธทศิทางบวก 

ในระดับต่ํามาก 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.48 ผลการทดสอบสมมตติฐานดวยคาสถิติ Chi-square วัดขนาดความสัมพันธดวยคาสถิติ 

lambda สรุปผลการศึกษาไดวากลยุทธระดับธุรกิจมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร พบวามีคา Sig ซึ่งนอย

กวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองหมายความวา กลยุทธระดับธุรกิจมี

ความสัมพันธกับทิศทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ ในดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประ สงคอะไร กลยุทธ

การสรางความแตกตาง คิดเปน 1.6 % โดยมีความสัมพันธทิศทางบวกในระดับตํ่ามาก และกลยุทธตนทุนตํ่า 

คิดเปน 0 % โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวกระดับตํ่ามาก  
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ตารางท่ี 4.49 กลยุทธระดับธุรกิจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับ 

       สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง 
 พฤตกิรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเคร่ืองประดบัสตรี 

(จํานวนเงินทีท่านซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละคร้ัง) 

คาสถิตทิี่ใชทดสอบ 

ความแตกตาง 

คาสถิตทิี่ใชวัดขนาด

ความสัมพันธ 

 

กลยุทธระดับธุรกิจ Value F-Prob Lambda 

Value 

ระดับความสัมพันธ 

1.กลยุทธสรางความแตกตาง 100.184 .000* .119 มีความสัมพันธทศิทางบวก 

ในระดับปานกลาง 

2.กลยุทธตนทุนต่ํา 94.375 .000* .055 มีความสัมพันธทศิทางบวก 

ในระดบัต่ํา 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตาราง 4.49 ผลการทดสอบสมมตติฐานดวยคาสถิติ Chi-square วัดขนาดความสัมพันธดวยคาสถิติ 

lambda สรุปผลการศึกษาไดวา ปจจัยกลยุทธระดับธุรกิจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละ

ครั้ง พบวามีคา Sig ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง

หมายความวา ปจจัยทางดานกลยุทธระดับธุรกิจมีความสัมพันธกับทิศทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

ในดานจํานวนเงนิที่ทานซือ้สนิคาเฉลี่ยในแตละครั้ง กลยุทธสรางการความแตกตาง คิดเปน 11.9 % โดยมี

ความสัมพันธทิศทางบวกในระดับปานกลาง และกลยุทธตนทุนตํ่า คิดเปน 5.5 % โดยมีความสัมพันธใน

ทิศทางบวกระดับตํ่า  

 



 
 

บทที่ 5 

สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 โดยในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการจํานวน 6 ราย และผูตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 460 ราย โดยทําการแจกแบบสอบถามผูบริโภคที่มาซื้อสินคา ตามที่ต้ังของรานคา

แบงเปน 4 กลุม กลุมละ 115 ตัวอยาง  โดยมีผลการศึกษาดังน้ี 
 

5.1 สรุปผลการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการ 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการทั้งหมด 6 ราย ไดใหขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังตอไปน้ี   

 5.1.1 คําถามทั่วไปเกี่ยวกับทางราน 

      5.1.1.1.ผูประกอบการจําหนายสินคาประเภท  

          จากการสัมภาษณผูประกอบการทั้งสิ้น 6 ราย พบวาผูประกอบสวนใหญในรานจะ

จําหนายสินคาเพียงอยางเดียว เชน รานจําหนายอุปกรณประดับและตกแตง, รานจําหนายหนังแท, ราน

จําหนายผา PVC และหนังเทียม, รานจําหนายอะไหลโลหะตาง ,ๆ รานจําหนายอุปกรณทํารองเทา เชน สน พื้น

รองเทา กาว ตะปู หมุดตอก, รานจําหนายอุปกรณทํากระเปา เชน สายเทป หูหิ้ว สายกระเปา ดันทรงกระเปา       

      5.1.1.2 ลูกคาซื้อสินคาเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงค 

          จากการสัมภาษณผูประกอบการทั้งหมด 6 ราย ลูกคาที่มาซื้อสินคา สวนใหญจะเปน

โรงงานผลิตรองเทาและกระเปา ผลิตเครื่องประดับตางๆเชน กําไล ตางหู ที่คาดผม โรงงานนําไปผลิตเปน

สินคาสําเร็จรูปเพื่อจัดสงจําหนายในแหลงขายสงและปลีกในสถานที่ตางๆและมีบางรายนําไปผลิตและ

จําหนายเอง 

     5.1.1.3 สินคาที่รานผูประกอบการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต  

 ผูประกอบการจะสั่งซื้อและสั่งผลิตนําเขาจากตางประเทศ ไดแก ประเทศจีน เพราะ

ประเทศจีนมีฐานผลิตที่ใหญ ถือวาเปนแหลงขายสงของสินคาทุกประเภทใหกับคนทั่วโลก ประเทศจีนมี

ประชากรที่มากทําใหคาแรงงานถูก ผลิตสินคาไดเพียงพอตอความตองการ ผูประกอบการไดราคาที่ถูกทํา

สามารถกําไรไดมาก การที่เปนแหลงขายสง ทําใหมีการออกกแบบสินคาใหมเสมอ มีการดีไซนที่ทันสมัย 

ผูประกอบการสามารถเลือกสั่งผลิตตามความตองการไดหรือสามารถออกแบบใหโรงงานผลิตทําใหสินคาเรา

แตกตางกับสินคาแบบอื่นผูประกอบการบางรายสั่งผลิตจากโรงงานในประเทศ และผูประกอบการบางรายมี

โรงงานผลิตเอง การมีโรงงานผลิตเองสามารถลดตนทุนในการผลิตไดในกรณีผลิตจํานวนมาก และสามารถ

ออกแบบใหตางจากแบบในทองตลาดทั่วไป 



111 
 

 
 

 5.1.1.4 จุดเดนทางดานใดทีม่ีผลตอการตัดสินใจซื้อของลกูคา 

 ผูประกอบการแตละรานคามีจุดเดนตางกัน จากการสัมภาษณผูประกอบการ

ทั้งหมด 6 ราย ผูประกอบการใชกลยุทธในการดําเนินธุรกิจคนละแบบ สวนมากจะใชกลยุทธสรางความ

แตกตางในตัวสนิคา แบบของสนิคาแตละรานคาไมเหมือนกันผูประกอบการแตละรายพยายามที่จะมีแบบ

ใหมใหลูกคาเลือกเสมอ เพราะลูกคาจะหมุนเวียนสินคาในการผลิตสินคาสําเร็จ 

 

5.1.2 คําถามดานกลยุทธสรางความแตกตาง 

       5.1.2.1 สินคาที่ขายอยูมีความแตกตางจากรานอื่น  

              ผูประกอบการแตละรานคาใหความเห็นที่ เหมือนกัน จากการสัมภาษณ

ผูประกอบการทั้ง 6 ราย 

 ผูประกอบการจําหนายผา PVC ผาสังเคราะหลายตางๆ และอะไหลประดับตกแตง 

ผูประกอบการจะออกแบบเอง เพื่อใหสินคาตางจากรานอื่น สินคาตางกันทําใหผูประกอบการสามารถ

กําหนดราคาขายที่สูงข้ึนไดเพื่อใหทํากําไรไดมากข้ึนเพราะรานอื่นไมมีจําหนาย ไมทําใหเกิดการแขงขัน

ทางดานราคาเกิดข้ึน 

 5.12.2 สินคาหลากหลายและมีความทันสมัย มีแบบใหมเสมอมีผลตอการตัดสินใจซือ้ 

             สินคาแบบใหม มีความหลากหลายและมีความทันสมัยน้ัน จากการสัมภาษณ

ผูประกอบการทั้ง 6 ราย ใหความเห็นตางกันวา สินคาจําพวกผา PVC ผาสังเคราะหลายตางๆ และอะไหล

ประดับตกแตงน้ันเปนสินคาแฟช่ันตองเปลี่ยนแบบใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อรองรับความตองการของลูกคาได 

ถามีสินคาใหมใหลูกคาเลือกเสมอลูกคาก็จะมาซื้อสินคารานเราเปนประจํา สวน หนังแท และอุปกรณทํา

รองเทาและกระเปา น้ันเปนสินคามาตรฐานลูกคาสวนมากมันจะใชแบบเดิม  ๆ

       5.12.3 การที่ขายสินคาแบบเหมือนกันหรอืแบบตางกันมีขอดีขอเสีย 

               กรณีแบบเหมือนกัน  

 ขอดี ลูกคาเขาถึงรานคาไดทั่ว ลูกคาอาจไดราคาถูกลงเกิดจากแขงขันของ

ผูประกอบการ ถาสินคารานหมดสามารถหาซื้อรานอื่นแทนได อาจจะตองทีการแขงขันในดานคุณภาพของ

สินคา ดานราคา ดานการใหบริการของพนักงาน การเซอรวิสตางๆใหกับลูกคา  

 ขอเสีย ตลาดไมกวาง ทําใหตัดราคาระหวางรานคา สินคาลนตลาดเกิดการแขงขัน

ทางดานราคา ลูกคาจะไปเลือกรานที่ซื้อประจํากอน 

                กรณีสินคาตางกัน  

 ขอดี มีสินคาหลากหลาย มีแบบใหลกูคามากข้ึน สามารถเปนคนกําหนดราคาได ได

กําไรมากข้ึน การแขงขันทางตลาดในตัวสินคาไมมาก มีโอกาสทําตลาดโดยเปนการดึงดูดลูกคาทั้งรายใหม

และรายเกาใหมาเลือกซื้อไดมากข้ึน  
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 ขอเสีย หาสินคาที่เหมือนกันไมได สินคาไมกระจายทั่วตลาด ขายไดปริมาณนอยลง 

กรณีสินคาขาดไมสามารถหาสินคาที่เหมือนกันแทนได การทําตลาดใหมอาจตองใชเวลานานกวาจะใหลูกคา

มั่นใจถึงคุณภาพของทางราน 

 

5.1.3 คําถามดานกลยุทธตนทุนตํ่า 

 5.13.1 การสั่งซื้อและสั่งผลิตสินคาจํานวนมากมีผลตอราคาขายที่ถูกลง 

                จากการสัมภาษณผูประกอบการทั้ง 6 ราย สวนใหญใหความเห็นเหมือนกันวาการ

สั่งซื้อและผลิตสินคาจํานวนมากปริมาณการผลิตเปนตัวกําหนดมีอํานาจการตอรองกับผูผลิตทําใหได

ตนทุนตํ่าลง ทําใหสามารถขายไดในราคาที่ถูกลง แตสินคาประเภท หนังแท ที่มีราคาสูงน้ันไมไดข้ึนอยูกับ

การผลิตจํานวนมากจะเนนที่คุณภาพมากที่สุด 

               5.1.3.2 สินคาราคาถูกมีผลกบัการทีล่กูคาตัดสินใจ 

               จากการสัมภาษณผูประกอบการทั้ง 6 ราย ใหความเห็นเหมือนกันวา การที่สินคา

ราคาถูกมีผลตอการตัดสินใจอยางมากแตคุณภาพของสินคาตองดีดวย จึงจะสามารถครองใจลูกคาได

ตลอด สินคาราคาถูกทําใหลูกคามีโอกาสเลอืกไดมากข้ึน มีผลตอการทีลู่กคานําไปผลิตเปนสนิคาสําเร็จรปู

ทําใหตนทุนผลิตที่ตํ่าลงไดผลกําไรมากข้ึน เน่ืองจากการซื้อสินคาไดในราคาถูก   

               5.1.3.3 สั่งซื้อและผลิตจํานวนมาก คุณภาพของสินคาเหมือนเดิม                         

                การจําหนายสินคาคุณภาพของสินคาดี เปนที่ตองการของลูกคาอันดับหน่ึง จากการ

สัมภาษณ ผูประกอบการทั้ง 6 ราย ใหความเห็นตางกันวา การผลิตสินคาจํานวนมากคุณภาพของสินคามีทั้ง

เหมือนเดิมและไมเหมือนเดิม แตการที่ไมเหมือนเดิมไมไดเกิดจากคุณภาพที่ตํ่าลงจากการผลิตจํานวนมาก 

กรณีการสั่งผลิตจากตางประเทศ อาจจะเกิดจากสภาพอากาศในแตฤดู เชน การเปลี่ยนสีของ ผาPCVเทียม 

แตละรอบการสั่งสีอาจจะตางกัน และ อะไหลประดับ สวนมากเปนงานแฮดเมค ในการสั่งผลิตครั้งละมากๆ

อาจจะมีการตางจากเดิมเผื่อความผิดพลาดที+่-ไมเกิน5% แตถาสินคาคุณภาพไมเหมือนเดิมผูประกอบการ

สวนใหญจะไมอยากใหเกิดปญหาตามมา ก็จะไมนําจําหนายทั้งหมด   

 

5.2 สรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถาม  

 ผลสรปุจากผูตอบแบบสอบถามทัง้หมดจํานวน 460 คน สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

  5.2.1 สรุปผลการศึกษาขอมลูทางดานประชาการศาสตร 

           สรุปผลการศึกษาขอมูลทางดานประชากรศาสตร พบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบ ถามเปนเพศ

ชาย 254 คน และเพศหญิง 206 คน มีจํานวนที่ใกลเคียงกัน มีชวงอายุ 31-40 ป และชวงอายุ 41-50 ป มี

อัตราโดยเฉลี่ยใกลเคียงกัน ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ดานอาชีพพบ วากลุมผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพโรงงานผลิตรองเทาและโรงงานผลิตกระเปาตามลําดับ ลักษณะหนวยงานเปน 
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ธุรกิจสวนตัว/บุคคล และ รานคา จดทะเบียน ตามลําดับ ทางดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน 100,001-150,000 

บาท และระหวาง 50,001-100,000บาท ตอเดือน ตามลําดับ 

 5.2.2 สรุปผลการศึกษาขอมลูทางดานพฤติกรรมการเลือกซือ้สินคา 

          จากผลการศึกษาพบวากลุมผูตอบแบบสอบถามซื้อสินคาประเภทอุปกรณทํารองเทามาก

ที่สุด และรองลงมาเปนประเภทเครื่องประดับตกแตง กระเปา รองเทา กิ๊ฟชอป ในดานความถ่ีในการมาซื้อ

สินคาอาทิตยละ2ครั้ง บอยที่สุด และรองมาอาทิตยละครัง้ ตามลําดับ ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อสิน คาไปใชเพื่อ

ไปผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปแลวนําไปจําหนายมากที่สุด รองลงมาซื้อเพื่อนําไปขาย ตามลําดับ ในดานจํานวนเงิน

ที่มาซื้อในแตละครั้ง 10,000 -15,000บาท/ครั้ง มากที่สุด และรองลงมา 5,001-10,000บาท/ครั้ง ตามลําดับ 

 5.2.3 สรุปผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดทีม่ีผลตอพฤติกรรมการการเลอืกซื้ออุปกรณ

ตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับความสําคัญ

กับปจจัยดานตางๆดังตอไปน้ี  

           5.2.3.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับความสําคัญโดย

ภาพรวมมีคาเฉลี่ย ( = 6.10, S.D.= .813) อันดับแรกเปนระดับความสําคัญดานสินคามีคุณภาพที่ดี มีคาเฉลี่ย 

( = 6.31, S.D. = .829) รองลงมาเปนระดับความสําคัญดานการดีไซนของสินคาที่ทันสมัย มีคาเฉลี่ย ( = 

6.23, S.D. = .904) สินคาแบบใหมใหเลือกสม่ําเสมอมีคาเฉลี่ย ( =6.05, S.D. = .822)  ตามลําดับ 

             5.2.3.2 ปจจัยดานราคา พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับความสําคัญโดยภาพรวมมี

คาเฉลี่ย ( =6.09, S.D. = .853) ใหระดับความสําคัญดานการใหสวนลดหรือตอรองไดในกรณีซื้อปริมาณมาก

เปนอันดับแรกมีคาเฉลี่ย ( =6.16, S.D. = .872) รองลงมาเปนราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคามีคาเฉลี่ย 

( =6.12, S.D. = .859) และรานคามีการแสดงปายราคาชัดเจนมีคาเฉลี่ย ( =6.12, S.D. = .913) ตามลําดับ 

             5.2.3.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามไดใหระ ดับ

ความสําคัญโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย ( = 6.05, S.D. = .878) ใหระดับความสําคัญดานสะดวกในการสั่งซื้อ

ทางโทรศัพทเปนอันดับแรก มีคาเฉลี่ย ( = 6.10, S.D. = .865) รองลงมาเปนสถานที่จําหนายมีความ

สะดวกสบายตอการเลือกซื้อมีคาเฉลี่ย ( = 6.07, S.D. = .836) ตามลําดับ 

             5.2.3.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับ

ความสําคัญโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย ( = 5.97, S.D. = .956) อันดับสูงสุดดานการแจกสินคาตัวอยาง (ให

ทดลอง) มีคาเฉลี่ย ( = 6.01, S.D. = .913) และรองลงมาการโฆษณาประชาสัมพันธ Facebook Line 

ของทางราน มีคาเฉลี่ย ( = 5.97, S.D. = .960) ตามลําดับ 

           5.2.3.5 ปจจัยดานบุคลากร พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับความสําคัญโดย

ภาพรวมมีคาเฉลี่ย ( = 6.02, S.D. = .895) อันดับสูงสุดดานพนักงานขายหนารานแนะนําสินคาได

ครบถวนตรงประเด็น มีคาเฉลี่ย ( = 6.06, S.D. = .877) รองลงมาดานพนักงานบริการรวดเร็วมี

คาเฉลี่ย ( = 6.02, S.D. = .903) ตามลําดับ 
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 5.2.3.6 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับ

ความสําคัญโดยภาพรวมมีคาเฉลีย่ ( = 6.13, S.D. = .796) อันดับสูงสุดดานรานคามีความนาเช่ือถือมี

คาเฉลี่ย ( = 6.20, S.D. = .761) รองลงมาจํานวนรานคามีความเหมาะสมกับความตองการของตลาด 

( = 6.17, S.D. = .798) การรวมกลุมของสินคาที่ผลิตเหมือนกันมีคาเฉลี่ย ( = 6.15, S.D. = .771)  

ตามลําดับ 

         5.2.3.7 ปจจัยดานกระบวนการ พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับความ 

สําคัญโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย ( =6.09, S.D. = .843) อันดับสูงสุดดานความถูกตองในการซื้อสินคาม ี

คาเฉลี่ย 

( = 6.13, S.D. = .821) รองลงมาสามารถเปลี่ยนสินคาไดทันทีที่มีสินคามีปญหามีคาเฉลี่ย ( = 6.12, 

S.D. = .870) และลําดับสุดทายความรวดเร็วในการใหบริการมีคาเฉลี่ย( = 6.03, S.D. = .838)  

 จากปจจัยสวนประสมการตลาดทั้ง 7 ปจจัย พบวาผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับ

ความสําคัญกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ สูงที่สุดเปนอันดับแรก รองลงมาเปนปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน

ชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

 5.2.4 สรุปผลการศึกษาปจจัยดานกลยุทธระดับธุรกิจที่มีผลตอพฤติกรรมการการเลือกซื้อ

อุปกรณเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับความสําคัญ

กับปจจัยดานตางๆดังตอไปน้ี  

          5.2.4.1 ปจจัยดานกลยุทธสรางความแตกตาง พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามไดให

ระดับความสําคัญโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย ( = 6.15, S.D. = .795) อันดับสูงสุดดานสินคาที่มีลักษณะที่

โดดเดนจากสินคาเดิม มีคาเฉลี่ย ( = 6.41, S.D. = .815) รองลงมาสินคาที่ทันสมัยและใหมอยูเสมอมี

คาเฉลี่ย ( =6.33, S.D. = .862) ตามลําดับ  

           5.2.4.2 ปจจัยดานกลยุทธตนทุนตํ่า พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับ

ความสําคัญโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย ( = 6.10, S.D. = .857) อันดับสูงสุดดานสินคาถูกกวารานอื่น (ใน

กรณีสินคาที่เหมือนกัน) มีคาเฉลี่ย ( = 6.18, S.D. = .849) รองลงมาสินคาราคาถูกในการซื้อแตละครั้ง

มีคาเฉลี่ย ( = 6.17, S.D. = .886) สวนลดจากการซือ้สินคาในปริมาณมากของแตละครั้งมีคาเฉลี่ย ( 

= 6.14, S.D. = .858) ตามลําดับ  

 จากปจจัยดานกลยุทธระดับธุรกิจ ทั้ง 2 ปจจัย พบวาผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับ

ความสําคัญกับปจจัยดานกลยุทธสรางความแตกตาง สูงที่สุดเปนอันดับแรก รองลงมาเปนปจจัยดานกล

ยุทธตนทุนตํ่า ตามลําดับ 

 5.2.5 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
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                     5.2.5.1 ผลการทดสอบสมมุตฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรที่มผีลตอพฤติกรรมการ

เลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานครโดย สรุปผลการทดสอบไดดังน้ี 

 1. พฤติกรรมการเลือกซื้อดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด พบวา ลักษณะ

ประชากร ศาสตร ดานเพศ ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 สวนดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ/ประเภทของผูซื้อ ดาน

ลักษณะหนวยงาน ดานเฉลี่ยรายไดตอเดือน ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับ

สตรีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ0.05  

 2. พฤติกรรมการเลือกซื้อดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา พบวาลักษณะ

ประชากรศาสตรดานเพศและดานลักษณะหนวยงาน มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรีที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 สวนดานอายุ ดานระดับ

การศึกษา ดานอาชีพ/ประ เภทของผูซื้อ ดานเฉลี่ยรายไดตอเดือน มีผลตอตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีที่แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05   

 3. ซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไร พบวาลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ 

ดานอายุ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซือ้อปุกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติระดับ 0.05 สวนปจจัยดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ/ประเภทของผูซื้อ ดานลักษณะหนวยงาน ดาน

เฉลี่ยรายไดตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีที่แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  

 4.จํานวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยในแตละครั้งพบวาลักษณะประชากรศาสตร ดานเพศ มี

ผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ระดับ 0.05 สวนปจจัยดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ/ประเภทของผูซื้อ ดานลักษณะหนวยงาน 

ดานเฉลี่ยรายไดตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีที่แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  

                5.2.5.2 ผลการทดสอบสมมุตฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรม

การเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลการทดสอบไดดังน้ี 

 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑรวม พบวาพฤติกรรการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรี ดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา ดานซื้อสินคานําไป

วัตถุประสงคอะไรและ ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง กลุมผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรม

การเลือกซื้อที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  

 2. ปจจัยดานราคารวม พบวาพฤติกรรการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีดานซื้อสินคา

ประเภทใดบอยที่สุด ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา ดานซื้อสินคานําไปวัตถุประสงคอะไร 
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และ ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง กลุมผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเลือกซื้อที่

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  

 3. ปจจัยดานชองทางการจัดจาํหนายรวม พบวาพฤติกรรการเลอืกซื้ออุปกรณ

ตกแตงเครื่องประดับสตรีดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา ดานซื้อสินคา

นําไปวัตถุประสงคอะไรและ ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง กลุมผูตอบแบบสอบถามมี

พฤติกรรมการเลือกซื้อที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  

 4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดรวม พบวาพฤติกรรการเลือกซื้ออุปกรณ

ตกแตงเครื่องประดับสตรดีานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา ดานซื้อสินคานําไป

วัตถุประสงคอะไรและ ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง กลุมผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรม

การเลือกซื้อที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  

 5. ปจจัยดานบุคลากรรวม พบวาพฤติกรรการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่อง 

ประดับสตรีดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา ดานซื้อสินคานําไปวัตถุ 

ประสงคอะไรและ ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง กลุมผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรม

การเลือกซื้อที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  

 6. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพรวม พบวาพฤติกรรการเลือกซื้ออุปกรณ

ตกแตงเครื่องประดับสตรีดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา ดานซื้อสินคา

นําไปวัตถุประสงคอะไรและ ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง กลุมผูตอบแบบสอบถามมี

พฤติกรรมการเลือกซื้อที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  

 7. ปจจัยดานกระบวนการรวม พบวาพฤติกรรการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรีดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา ดานซื้อสินคานําไป

วัตถุประสงคอะไรและ ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง กลุมผูตอบแบบสอบถามมี

พฤติกรรมการเลือกซื้อที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  

 

              5.2.5.3 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 3 ปจจัยกลยุทธระดับธุรกิจที่ที่มีผลตอพฤติกรรม

การเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานครที่โดยสรุปผลการทดสอบไดดังน้ี 

 1. กลยุทธสรางความแตกตางรวม พบวาพฤติกรรการเลือกซื้ออุปกรณตกแตง

เครื่องประดับสตรีดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา ดานซื้อสินคานําไป

วัตถุประสงคอะไรและ ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง กลุมผูตอบแบบสอบถามมี

พฤติกรรมการเลือกซื้อที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 2. กลยุทธตนทุนตํ่ารวม พบวาพฤติกรรการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีดานซื้อสินคา

ประเภทใดบอยที่สุด ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา ดานซื้อสินคานําไป 
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วัตถุประสงคอะไรและ ดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้ง กลุมผูตอบแบบสอบถามมี

พฤติกรรมการเลือกซื้อที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 

 5.2.5.4 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่4 ลักษณะประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การเลือกซือ้อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลการทดสอบไดดังน้ี 

 1. ปจจัยทางลักษณะประชากรศาสตร พบวาดานเพศ ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติ- กรรมการเลือกซื้อ ดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุด ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา ดานซื้อสินคา

นําไป ใชวัตถุประสงคอะไรจํานวนเงินที่และดานซื้อเฉลี่ยในแตละครั้ง 

 2. ปจจัยทางลักษณะประชากรศาสตร พบวาดานอายุไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อดานจํานวนเงินที่ทานซื้อเฉลี่ยในแตละครั้ง ดานอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การเลือกซื้อในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าที่สุดโดยดานอายุจะลดคําผิดพลาดของคําอธิบายดานซื้อสินคา

ประเภทใดบอยที่สุดขนาด12.2% ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคาขนาด6.6% และดานซื้อสินคานําไปใช

วัตถุประสงคอะไรขนาด11.4%  

 3. ปจจัยทางลักษณะประชากรศาสตร พบวาดานการศึกษามีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกซือ้ ในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าที่สุดโดยดานการศึกษาจะลดคําผิดพลาดของคําอธิบาย

ดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุดขนาด 2.0% ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคาขนาด 5.4%  ดานซื้อสินคา

นําไปใชวัตถุประสงคอะไรขนาด 0.0% และดานจํานวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยในแตละครั้งขนาด 2.0% 

 4. ปจจัยทางลักษณะประชากรศาสตร พบวาดานการอาชีพ มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ ในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าที่สุดโดยดานการอาชีพจะลดคําผิดพลาดของ

คําอธิบายดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุดขนาด 15% ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคาขนาด 0.0% ดาน

ซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไรขนาด 6.8% และดานจํานวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยในแตละครั้งขนาด 0.0% 

 5. ปจจัยทางลักษณะประชากรศาสตร พบวาดานลักษณะหนวยงานไมมีความ 

สัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา และดานลักษณะหนวยงานมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าที่สุดโดยดานลักษณะหนวยงานจะลด

คําผิดพลาดของคําอธิบายดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุดขนาด ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงค

อะไรและดานจํานวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยในแตละครั้งเทากับ 0.0% 

 6. ปจจัยทางลักษณะประชากรศาสตร พบวาดานรายได/เดือน มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ ในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าที่สุดโดยดานรายได/เดือน จะลดคําผิดพลาดของ

คําอธิบายดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุดขนาด 18% ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคาขนาด 14.2% ดาน

ซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไรขนาด 2.4% และดานจํานวนเงินทีท่านซื้อเฉลี่ยในแตละครั้งขนาด31.8% 

ในทิศทางเดียวกันระดับตํ่า 
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 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธขนาดและทิศทางระหวางลักษณะประชากรศาสตร

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ อายุสามารถอธิบายไดนอยมากคือจะลดความผิดพลาดของคํา อธิบาย พบวา

อายุมีความสัมพันธกับซื้อประเภทใดบอยที่สุดโดยมีขนาดประมาณ 12.2% การศึกษามีความสัมพันธกับ

ซื้อประเภทใดบอยที่สุดที่สุดโดยมีขนาดประมาณ 15% และรายได/เดือนมีความ สัมพันธกับจํานวนเงินที่

ซื้อเฉลี่ยในแตละครั้งโดยมีขนาดประมาณ 31.8%  

 5.2.5.5 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลการทดสอบไดดังน้ี 

 1.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวาดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุดคิดเปน 9.6% ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคาคิด

เปน 7.5% ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไรคิดเปน 3.3% และดานจํานวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยในแตละครั้ง

คิดเปน 16.7% โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวก  

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวาดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การเลือกซือ้ดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุดคิดเปน 2.3% ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคาคิดเปน 0.7 % 

ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไรคิดเปน 0% และดานจํานวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยในแตละครั้งคิดเปน 1.7% 

โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวก  

 3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวาดานชองทางการจัดจําหนาย มี

ความสมัพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุดคิดเปน 10.7% ดานความถ่ีใน

การมาซื้อสินคาคิดเปน 0.7% ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไรคิดเปน 1.8% และดานจํานวนเงิน

ที่และดานซื้อเฉลี่ยในแตละครั้งคิดเปน 14.8% โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวก 

 4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวาดานการสงเสริมการตลาดมีความ 

สัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซือ้ดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุดคิดเปน 7.9% ดานความถ่ีในการมาซื้อ

สินคาคิดเปน 5.7% ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไรคิดเปน 1% และดานจํานวนเงินที่และดานซื้อ

เฉลี่ยในแตละครั้งคิดเปน 11.5% โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวก  

 5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวาดานบุคลากร มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลอืกซือ้ดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุดคิดเปน 8.9% ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคาคิดเปน 

7.1% ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไรคิดเปน 2.6% และดานจํานวนเงินที่และดานซื้อเฉลี่ยในแตละ

ครั้งคิดเปน 15% โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวก  

 6. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวาดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซือ้ดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุดคิดเปน 6% ดานความถ่ีในการมา

ซื้อสินคาคิดเปน 0.9% ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไรคิดเปน 0.4% และดานจํานวนเงินที่และดาน

ซื้อเฉลี่ยในแตละครั้งคิดเปน 1.6% โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวก     
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 7. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวาดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับ

พฤติ- กรรมการเลือกซื้อดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุดคิดเปน 4.2% ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา

คิดเปน 0.9% ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไรคิดเปน 2.8% และดานจํานวนเงินที่และดานซื้อ

เฉลี่ยในแตละครั้งคิดเปน 2.3% โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวก 

 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธขนาดและทิศทางระหวางประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีความสัมพันธในทิศ

ทางบวก พบวา ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับซื้อประเภทใดบอยที่สุดคิดเปน 10.7% 

ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับดานความถ่ีในการมาซื้อสินคาคิดเปน 7.5% ดานผลิตภัณฑ มีความ 

สัมพันธกับดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไรคิดเปน 3.3% และดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับ

ดานจํานวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยในแตละครั้งคิดเปน 16.7%  

        5.2.5.6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 ปจจัยดานกลยุทธระดับธุรกิจมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลการทดสอบไดดังน้ี 

 1. ปจจัยดานกลยุทธระดับธุรกิจ พบวาดานกลยุทธสรางความแตกตาง มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลอืกซือ้ดานซื้อสนิคาประเภทใดบอยที่สุดคิดเปน 8.9% ดานความถ่ีในการ

มาซื้อสินคาคิดเปน 6.9% ดานซื้อสินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไรคิดเปน 1.6% และดานจํานวนเงินที่และ

ดานซื้อเฉลี่ยในแตละครั้งคิดเปน 11.9% โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวก   

 2. ปจจัยดานกลยุทธระดับธุรกิจ พบวาดานกลยุทธตนทุนตํ่ามีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกซือ้ดานซื้อสินคาประเภทใดบอยที่สุดคิดเปน 5% ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคาคิดเปน 

0.9 % ดานซือ้สินคานําไปใชวัตถุประสงคอะไรคิดเปน 0% และดานจํานวนเงินที่และดานซื้อเฉลี่ยในแตละ

ครั้งคิดเปน 5.5% โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวก     

 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธขนาดและทิศทางระหวางกลยุทธระดับธุรกิจ กับ

พฤติกรรมการเลือกซือ้อุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีความสัมพันธในทิศ

ทางบวก พบวา ดานกลยุทธสรางความแตกตางมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อทุกดาน ดานซื้อ

ประเภทใดบอยที่สุดคิดเปน 8.9% ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคาคิดเปน 6.9% ดานซื้อสินคานําไปใช

วัตถุประสงคอะไรคิดเปน 1.6% จํานวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยในแตละครั้งคิดเปนคิดเปน 11.5% 

 

5.3 อภปิรายผล  

 ในการวิจัยในครั้งน้ีซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ทั้งรูปแบบสัมภาษณและตอบแบบสอบถาม โดยทํา

การสัมภาษณผูประกอบการ 6 ราย และรวบรวมแบบสอบถามจากผูบริโภคที่มาซื้อเครื่องประดับสตรีในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบประเด็นที่นาสนใจในการตอบขอคําถามตามวัตถุประสงคของการวิจัยในประเด็น

ตางๆดังตอไปน้ี 
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 5.3.1 ลักษณะประชากรศาสตรมผีลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ  

 พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศชาย อายุโดยเฉลี่ยประมาณ 41 ถึง 50 ป 

ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพโรงงานผลิตรองเทา ลักษณะหนวยงานเปนธุรกิจสวนตัว มี

ราย ไดเฉลี่ยตอเดือน 100,000-150,000 บาท ผลการวิจัยครั้งน้ีพบวา ลักษณะประชากรศาสตรเพศชาย

เพศหญิงมีพฤติกรรมการเลือกซื้อไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยพงศ อินเจริญ (2556, 

บทคัดยอ หนา 17) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวามีรายไดตอเดือน 100,001-200,000 

บาท อาชีพที่ตางกันผูรับเหมากอสราง แตขัดแยงทางดานอาชีพเพราะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของ

งานวิจัยที่ตางกัน และงานวิจัยของ ธัญรส ภูมิใจตระกูล (2553) ผูตอบแบบสอบถามเหมือนกันทางดาน

เพศและอายุ   

               จากการสัมภาษณผูประกอบการรานคาไดคําตอบตรงกันกับผูตอบแบบสอบถาม สวน

ใหญผูบริโภคประกอบอาชีพโรงงานผลิตรองเทา สวนทางดานพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ัน ผูบริโภคจะมา

เลือกซื้ออุปรณทํารองเทา ซื้อเพื่อนําไปผลิตเปนสนิคาสาํเรจ็แลวจําหนายและจาํนวนเงินที่ผูบรโิภคซือ้เฉลีย่

ในแตละครั้ง 10,000-15,000 บาท สวนความถ่ีในการมาซื้ออาทิตยละ 2 ครั้ง ตรงกับงานวิจัยของ เบญจ

ลักษณ มุสิกะชะนะ (2553, บทคัดยอ) และประสิทธ์ิ จันทรมา (2559, บทคัดยอ) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ (Solomon, 1996 p.7) ไดใหความหมายไววาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการ

ตางๆที่บุคคลหรอืกลุมบคุคลเขาไปเกีย่วของเพื่อทําการเลือกสรรการซือ้ การใชหรือการบริโภคอันเกี่ยวกบั

ผลิตภัณฑ บริการความคิดหรือประสบการณเพื่อสนองความตองการและความปรารถนาตางๆใหไดรับ

ความพอใจ ในขณะเดียวกัน (Schiffman and Kanuk. 1994. p. 7) ไดกลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค 

หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการคนหาความตองการเกี่ยวกับการซื้อ (Purchasing) การใช (Using) 

การประเมินผล (Evaluation) การใชจาย (Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนอง

ความตองการของเขา 

 

         5.3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

         จากปจจัยสวนประสมการตลาดทั้ง 7 ดาน พบวาผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับความ สําคัญกับ

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับแรก ทางดานรานมีความนาเช่ือถือ 

การที่ผูบริโภคใหความสําคัญกับความนาเช่ือถือน้ัน บงบอกใหรูวาผูบริโภคมีความมั่นใจในการใหบริการ

ของทางรานคา บรรยากาศภายในราน ความสะดวกสบายของลกูคา ทําเลที่ต้ัง การตกแตงราน การจัดวาง

สินคา องคประกอบเหลาน้ีที่ลูกคาสามารถมองเห็นและใชเปนเกณฑในการพิจารณาตัดสินใจในการมาซื้อ 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541 ไดกลาววาลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence and Presentation) เปนการสรางและนําเสนอลักษณะดานกายภาพใหกับลูกคา ทั้งทางดาน

รูปแบบการใหบริการไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออน โยน ฉับไว 
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หรือผลประโยชนอื่นๆ ที่ลูกคาควรไดรับ ซึ่งอาจรวมถึงสภาพแวดลอม เชน การตกแตง บรรยากาศ สีสัน 

รูปแบบรานที่บรกิาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิรินทิพย ลีลามานิตย (2550, บทคัดยอ) และงานวิจัย

ของสุนีย เจะเตะ (2556, บทคัดยอ) ปจจัยดานผลิตภัณฑ ระดับคาเฉลี่ยสูงรองลงมาในดานสินคาที่มี

คุณภาพที่ดี ผลิตภัณฑมีในรูปแบบของสินคาและในรูปแบบของการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูบรโิภคใหเกดิความพงึพอใจในผลิตภัณฑที่เสนอขายใหแกผูบรโิภค สินคาและบริการสามารถแขงขัน

กัน ถาผลิตภัณฑมีคุณภาพที่ดี ก็จะทําใหเกิดความย่ังยืนในธุรกิจ ถาผลิตภัณฑไมมีความแตกตางก็จะตอง

แขงขันในรูปแบบของการบริการ  

 

 5.3.2 ปจจัยกลยุทธระดับธุรกจิทีม่ีผลตอพฤติกรรมการเลือกซือ้ 

 จากผลการศึกษากลยุทธระดับธุกิจทั้ง 2 ดาน คือ และกลยุทธตนทุนตํ่า พบวาผูตอบ

แบบสอบถามไดใหระดับความสําคัญ กลยุทธสรางความแตกตางมีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด โดยใหความสําคัญ

เปนอันดับแรก ดานสินคาที่ทีลักษณะโดดเดนจากสินคาเดิม เพิ่มความหลากหลายใหกับสินคา เพื่อ

ตองการผูประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่แตกตางจากเดิม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรศักด์ิ กัญ

จนพงศ (2554, บทคัดยอ) ผลการวิจัยระบุบวา กลยุทธการสรางความแตกตางมีความเช่ือมโยงกับ

เทคโนโลยีดานการออกแบบ ในขณะเดียวกันสอดคลองกับงานวิจัยของ กชกร สุนทรเสรีกุล (2550, 

บทคัดยอ) และ อธิภัทร พนาสกุลการ (2550, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การกําหนดกลยุทธเพื่อสราง

ความไดเปรยีบในการแขงขันในการสงออกสบัปะรดกระปองกรณีศึกษาบริษัท ไทยฟูดส จํากัด ในการสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขันกับคูแขงในอนาคต กลยุทธธุรกิจเลือกกลยุทธการสรางความแตกตาง โดย

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อผลติสนิคาที่มีคุณภาพและมีมลูคาเพิ่ม สรางความแตกตางจากคูแขง เพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคา แนวคิดทฤษฎีของ Michael E. Porter (1985, 1991) อธิบายวา 

องคกรสามมารถสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันไดโดยเลือกใชกลยุทธดานการแขงขัน (Competitive 

strategies) กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation strategy) หมายถึงกลุมของการดําเนินการที่

ผสมผสานในการผลิตสินคาและบริการ ณ.ตนทุนที่ยอมรับได โดยลูกคารับรูวาสินคาและบริการน้ันๆ

แตกตางจากสิ่งที่มีอยูในตลาด 

            จากการสัมภาษณผูประกอบการรานคาไดคําตอบตรงกันกับผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ผูประกอบการแตละรานคา จะใชกลยุทธสรางความแตกตางในการดําเนินธุรกิจ สินคาที่แตกตางกันทําให

เปนผูนําทางดานการตลาด เปนคนกําหนดราคาตลาดไดเพียงผูเดียว สามารถดึงดูงลูกคาเพื่อเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑมากข้ึน ไมมีการแขงขันในตัวสินคามากทําใหมีผลกําไรมากข้ึน 

 

 5.3.4 ลักษณะประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
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            จากผลการศึกษาพบวาเพศไมมีความสัมพันธการพฤติกรรมการเลือกซื้อในทุกๆดาน 

สวนดานอายุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาไปใชในวัตถุประสงคอะไร ดานซื้อสินคา

ประเภทในบอยที่สุด และลักษณะหนวยงาน ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อดานความถ่ีใน

การมาซื้อสินคา ซึ่งขัดแยงกับ งานวิจัยของ วรินดา บุญพิทักษ (2554, บทคัดยอ) และขณะเดียวกันก็

ขัดแยงกับงานวิจัยของ เบญจลักษณ มุสิกะชะนะ (2553, บทคัดยอ) ที่ผลการวิจัยดานประชากรศาสตร

ทุกดานมีความสัมพันธกับการเลือกซื้อไปในทิศทางเดียวกัน    

 

 5.3.5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

           ผลจากการศึกษาพบวาปจจยัสวนประสมการตลาดทัง้7ดานกับพฤติกรรมการเลือกซือ้ทุก

ดาน ไดแก ดานซื้อสินคาประเภทในบอยที่สุด ดานความถ่ีในการมาซื้อสินคา ดานซื้อสินคานําไปใชใน

วัตถุประสงคอะไรและดานจํานวนเงินทีท่านซื้อสนิคาเฉลีย่ในแตละครั้งมคีวามสมัพนัธไปในทศิทางเดียวกัน

ในระดับตํ่า อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจลักษณ มุสิกะชะนะ 

(2553, บทคัดยอ)  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ณัฐภูมิ จงวิริยะเจริญชัย (2558, บทคัดยอ) ไดกลาววา 

สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งเปนกลุมของเครื่องมือทาง

การตลาดที่องคกรใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการแกกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อตอบสนองความพึง

พอใจแกกลุมเปาหมาย และใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางธุรกิจที่กําหนดไว ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด พนักงาน กระบวนการใหบรกิาร และสิ่งแวดลอม

ทางกายภาพ 

         5.3.6 ปจจัยดานกลยุทธระดับธุรกจิที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

              ผลการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธระดับธุรกิจที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อพบวา 

กลยุทธระดับธุรกิจดานการสรางความแตกตาง และ ดานตนทุนตํ่า มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือก

ซื้อเครื่องประดับสตรีในเขตกรงุเทพมหานคร ทุกดาน ไดแก ดานซื้อสินคาประเภทในบอยที่สดุ ดานความถ่ี

ในการมาซื้อสินคา ดานซื้อสินคานําไปใชในวัตถุประสงคอะไรและดานจํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยใน

แตละครั้งมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดาน ในทิศทาง

เดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

5.4 ขอเสนอแนะการวิจัย  

 5.4.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 

 พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้ออุปกรณตกแตงเครื่องประดับสตรี ในเขต กรุงเทพมหานคร 

ที่มาเลือกซื้อเปนเพศชาย โดยเฉลี่ยอายุ 41-50 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อาชีพ

โรงงานผลิตรองเทา ลักษณะหนวยงาน ดําเนินธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ 100,000-150,000 
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บาท ผูประกอบการควรใหความสําคัญเปนพิเศษ กับผูบริโภคกลุมน้ี ซึ่งเปนกลุมที่นาสนใจเพราะมี

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคามากที่สุด 

 จากผลการศึกษาปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองการการจัดจําหนาย ดานสง 

เสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และดานกระบวนการ ปจจัยทั้ง7ดานน้ีมี

ความสําคัญอยางย่ิงสําหรับการทําธุรกิจของผูประกอบการยุคน้ี ผูประกอบการจึงตองพัฒนาปจจัยการ 

ตลาดในดานตางๆเพื่อที่จะทําธุรกิจประสบความสําเร็จสูงสุด และทําใหผูบริโภคพึงพอใจและการกลับมา

ซื้อซ้ําอยางสม่ําเสมอ  

 การสรางความแตกตางของสินคาทําใหสินคามีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน ถาผูประกอบการ

สามารถทําใหตนทุนการผลิตไดตํ่าลง มีการขายสินคาที่โดดเดนควบคูกับสินคาราคาถูกลงจากเดิม การ

แขงขันทางการคาของผูประกอบการก็จะเปนผูนําทางการตลาดไดสมบูรณมากข้ึน  

 

 5.4.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครัง้ตอไป 

 ในการศึกษาครั้งตอไป ผูศึกษาเห็นวาควรจะทําการศึกษาในประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี 

 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกบัดานความพึงพอใจของการใหบริการ เพื่อใหทราบถึงความพึง

พอใจของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของผูประกอบการรานคา 

 2. ควรที่จะทําการวิจัยเกีย่วกับความอยูรอดในธุรกิจการคาอุปกรณตกแตงเครื่องประดับ

สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร และควรสมัภาษณผูประกอบการมากกวาน้ี โดยแบงประกอบการที่ขายสินคา

เหมือนกันรานคาละ 5-10 ราน และเลือกเฉพาะผูประกอบการที่เปดกิจการมาแลวกวา 10 ป เพื่อจะเปน

แนวทางและพัฒนาธุรกิจใหกับผูประกอบการรายใหม 
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แบบสัมภาษณ 

สวนที่ 1: คําถามทั่วไปเกี่ยวกับรานคา 

 ผูประกอบการจําหนายสินคาประเภท 

 ลูกคาซื้อสินคาเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงค 

 สินคาที่รานผูประกอบการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตจากที่ใด 

 จุดเดนทางดานใดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา 

สวนที่ 2: คําถามดานกลยุทธความแตกตาง 

 สินคาที่จําหนายอยูมีความแตกตางจากรานอื่น 

 สินคาหลากหลายและมีความทันสมัยแบบใหมเสมอมีผลกับการเลือกซื้อ 

 การที่ขายสินคาแบบเหมือนกันมีขอดีขอเสีย 

สวนที่ 3: คําถามดานกลยุทธตนทุนตํ่า 

 การสั่งซื้อและสั่งผลิตสินคาจํานวนมากมีผลตอราคาขายที่ถูกลง 

 สินคาราคาถูกมีผลตอการที่ลูกคาตัดสินใจซื้อของลูกคา 

 สั่งซื้อและผลิตจํานวนมากคุณภาพสินคาเหมือนเดิมหรือไม 
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แบบสอบถามเพ่ือพัฒนารานคายานเจริญรัถ 

สวนท่ี 1 : แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 

คําชี้แจง : โปรดพิจารณาขอคําถามแตละขอและใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง □ ที่ตรงกับขอเทจ็จริง

ของทานมากที่สุด 

1.เพศ 

 □ ชาย  □ หญิง 

2.อายุ 

 □ ตํ่ากวาหรือเทียบเทา 20 ป □ 21-30 ป 

 □ 31-40 ป  □ 41-50 ป 

 □ 51ปข้ึนไป 

3.ระดับการศึกษา 

 □ มัธยมตอนตนหรือตํ่ากวา □ มัธยมตอนปลาย/ปวช 

 □ อนุปริญญา/ปวส  □ ปริญญาตรีข้ึนไป 

4. อาชีพ/ประเภทผูซือ้ 

 □ โรงงานผลิตรองเทา  □ โรงงานผลิตกระเปา 

 □ โรงงานผลิตกิ๊ฟชอป  □ โรงงานผลิตเสือ้ผา 

 □ รานคาขายปลีก-สง  □ อื่นๆ(โปรดระบุ)…………………… 

5. ลักษณะหนวยงานของทาน 

 □ บริษัทจํากัด  □ หางหุนสวนจํากัด 

 □ รานคาจดทะเบียน  □ ธุรกิจสวนตัว/บุคคล 

6. เฉลี่ยรายไดตอเดือนของกจิการทาน 

 □ นอยกวา 50,000 บาท/เดือน □ 50,001-100,000 บาท/เดือน 

 □ 100,001-150,000 บาท/เดือน □ 150,001-200,000 บาท/เดือน 

 □ มากกวา 200,000 บาทข้ึนไป 
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สวนท่ี 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซือ้สินคาของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง : โปรดพจิารณาขอความของขอคําถามแตละขอและใหทานทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง □ ที่

ตรงกบัขอเทจ็จริงของทานมากทีสุ่ด 

 

7. ทานซื้อสินคาประเภทใด บอยทีสุ่ด 

 □ หนังแท หนังเทียม □ ผา PVC ผาลายตางๆ 

 □ อุปกรณทํารองเทา □ อุปกรณทํากระเปา 

 □ อะไหลโลหะและอะไหลตางๆ □ เครื่องประดับตกแตง กระเปา รองเทา กิ๊ฟช็อป 

8. ความถ่ีในการมาซื้อสินคา บอย เทาใด 

 □ ทุกวัน □ อาทิตยละครั้ง 

 □ อาทิตยละ 2 ครั้ง □ เดือนละ 1 ครั้ง 

 □ เดือนละ 2 ครั้ง □ อื่นๆ(โปรดระบุ)……………… 

9. ทานซื้อสินคานําไปใชในวัตถุประสงคอะไร 

 □ ซื้อเพื่อนําไปขาย 

 □ ซื้อเพื่อนําไปผลิตเปนสินคาสําเรจ็รปูแลวจําหนาย 

 □ ซื้อเพื่อนําไปตกแตงเครื่องประดับไวใช 

 □ อื่นๆ(โปรดระบุ)…………………….. 

10. จํานวนเงินที่ทานซื้อสินคาเฉลี่ยในแตละครั้งกี่บาท 

 □ นอยกวา 5,000 บาท □ 5,001-10,000 บาท 

 □ 10,001-15,000 บาท □ 15,001-20,000 บาท 

 □ 20,000 บาทข้ึนไป 
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สวนท่ี 3 : คําถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุอปุกรณเพื่อผลิตและตกแตง

เครื่องประดับ 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง □ ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดในแตละขอเพียง

คําตอบเดียว เห็นดวยอยางย่ิง 7 6 5 4 3 2 1 ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

ปจจัยทางการตลาด 
ระดับการตัดสินใจซ้ือ 

7 6 5 4 3 2 1 

1. ปจจัยดานผลติภัณฑ (Product)        

1.1.สินคามีคุณภาพที่ด ี        

1.2. รานคามีสินคาหลากหลายใหทานเลือก        

1.3. มีการดีไซนของสินคาที่ทันสมัย        

1.4. มีสินคาแบบใหมใหเลือกสม่ําเสมอ        

2. ปจจัยดานราคา (Price)        

2.1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ        

2.2. กรณีสินคาที่เหมือนกันมีการตั้งราคาถูกกวาคูแขง (ขายถูกกวา)        

2.3. การใหสวนลดหรือตอรองไดในกรณีซ้ือปริมาณมาก        

2.4. รานคามีสินคาหลายราคาใหเลือกซ้ือ        

2.5. รานคามีการแสดงปายราคาชัดเจน        

3. ปจจัยดานชองทางการจดัจําหนาย (Place)        

3.1. สถานที่จําหนายมีความสะดวกสบายตอการเลือกซ้ือ        

3.2. สะดวกในการสั่งซ้ือทางโทรศัพท        

3.3. มีการใชเทคโนโลยีจัดจําหนาย        

3.4. รูปแบบการจัดวางสินคาจูงใจผูซ้ือ        

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)        

4.1. การโฆษณา ประชาสัมพันธใน Facebook Line ของรานคา        

4.2. การลดราคาหรือมีการสะสมคะแนนเพ่ือแลกของสมนาคุณ        

4.3. การแจกสินคาตัวอยาง (ใหทดลอง)        

4.4. มีบริการจัดสงสินคา        

5. ปจจัยดานบคุลากร (People)        

5.1. พนักงานบริการรวดเร็ว        

5.2. พนักงานใหขอมูลของสินคาชัดเจน        

5.3. พนักงานมีความกระตือรือรนในการทํางาน        

5.4. พนักงานขายหนารานแนะนําสินคาไดครบถวนตรงประเด็น        

6. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence)        

6.1. รานคามีความนาเชือ่ถือ        

6.2. ปายโฆษณาหนารานชัดเจน        

6.3. จัดหนารานดึงดดูความสนใจแกลูกคา        

6.4. จํานวนรานคามีความเหมาะสมกับความตองการของตลาด        

6.5. มีการรวมกลุมของสินคาที่ผลิตเหมือนกัน        

 



134 
 

 
 

ตาราง (ตอ) คําถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด ที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุอปุกรณเพื่อผลิตและ

ตกแตงเครื่องประดับ 

ปจจัยทางการตลาด 
ระดับการตัดสินใจซ้ือ 

7 6 5 4 3 2 1 

7. ปจจัยดานกระบวนการ (Process)        

7.1. ความถูกตองในการซ้ือสินคา        

7.2. ความรวดเร็วในการใหบริการ        

7.3. สามารถเปลี่ยนสินคาไดทันทีที่สินคามีปญหา        

 

สวนท่ี 4 : คําถามเกี่ยวกับกลยุทธการจัดการรานที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อวัสดุอปุกรณเพื่อผลิตตกแตง 

เครื่องประดับ 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง □ ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดในแตละขอเพียง

คําตอบเดียว เห็นดวยอยางย่ิง 7 6 5 4 3 2 1 ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

ลักษณะการจัดการรานคา 
ระดับการตัดสินใจซ้ือ 

7 6 5 4 3 2 1 

1. กลยุทธสรางความแตกตาง        

1.1 สินคาที่มีลักษณะที่โดดเดนจากสินคาเดิม        

1.2 สินคาที่มีหลากหลายรูปแบบใหเลือก        

1.3 สินคาที่ทันสมยัและใหมอยูเสมอ        

1.4 สินคามีความคงทนแข็งแรง        

2. กลยุทธดานตนทนุต่ํา        

2.1 ไดสินคาราคาถูกในการซ้ือแตละคร้ัง        

2.2 สินคามีจํานวนมากเพียงพอตอการซ้ือสินคาในแตละคร้ัง        

2.3. สวนลดจากการซ้ือสินคาในปริมาณมากของแตละคร้ัง        

2.4. สินคาใชงานงายตอการผลิตและประกอบ        

2.5. สินคาราคาถูกกวารานอ่ืน (ในกรณีสินคาที่เหมือนกัน)        

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

ทดสอบคาความเช่ือม่ัน 
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คาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α-coefficient) คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแตละดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนของคําถาม คาแอลฟาแสดงความเชื่อม่ัน 

กลุมทดลอง n=50 กลุมตัวอยาง n=460 

1.ปจจัยสวนประสมทางการตลาด   

    1.1 ดานผลิตภัณฑ 0.629 0.735 

    1.2 ดานราคา 0.524 0.750 

    1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 0.700 0.794 

    1.4 ดานการสงเสริมการตลาด 0.788 0.822 

    1.5 ดานบุคลากร 0.852 0.844 

    1.6 ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 0.776 .0788 

    1.7 ดานกระบวนการ 0.636 0.749 

คาความเชื่อม่ันรวม 0.891 0.958 

2.กลยุทธระดับธุรกิจ   

   2.1. กลยุทธสรางความแตกตาง 0.777 0.786 

   2.2 กลยุทธตนทุนต่ํา 0.793 .0828 

คาความเชื่อม่ันรวม 0.771 0.902 
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โปรแกรม SPSS ทดสอบ คาความเชื่อมั่น 

 
GET DATA /TYPE=XLSX 
  /FILE='C:\Users\Administrator\Desktop\ทาํ 50 ชุด.xlsx' 
  /SHEET=name 'Sheet1' 
  /CELLRANGE=full 
  /READNAMES=on 
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767. 
EXECUTE. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
 
 

คาความเชื่อมั่น ดานผลิตภัณฑ 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P11 P12 P13 P14 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 

Reliability 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 94.3 

Excludeda 3 5.7 

Total 53 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.629 4 
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คาความเชื่อมั่น ดานราคา 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P21 P22 P23 P24 P25 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 94.3 

Excludeda 3 5.7 

Total 53 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.524 5 
 
 
 

คาความเชื่อมั่น ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P31 P32 P33 P34 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 94.3 

Excludeda 3 5.7 

Total 53 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.700 4 
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คาความเชื่อมั่น ดานการสงเสริมการตลาด 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P41 P42 P43 P44 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 94.3 

Excludeda 3 5.7 

Total 53 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.788 4 

 
 

คาความเชื่อมั่น ดานบุคลากร 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P51 P52 P53 P54 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 94.3 

Excludeda 3 5.7 

Total 53 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.852 4 
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คาความเชื่อมั่น ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P61 P62 P63 P64 P65 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 94.3 

Excludeda 3 5.7 

Total 53 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.776 5 

 

 
คาความเชื่อมั่น ดานกระบวนการ 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P71 P72 P73 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 94.3 

Excludeda 3 5.7 

Total 53 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.636 3 
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คาความเชื่อมั่น กลยุทธสรางความแตกตาง 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=S11 S12 S13 S14 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 94.3 

Excludeda 3 5.7 

Total 53 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.777 4 

 
 

คาความเชื่อมั่น กลยุทธตนทุนตํ่า 
 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=S21 S22 S23 S24 S25 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 94.3 

Excludeda 3 5.7 

Total 53 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.793 5 
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คาความเชื่อมั่น สวนประสมทางการตลาดรวม 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 94.3 

Excludeda 3 5.7 

Total 53 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.891 7 
 
 
 

คาความเชื่อมั่น กลยุทธระดับธุรกิจรวม 
 
COMPUTE S2=(S21 + S22 + S23 + S24 + S25) / 5. 
EXECUTE. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=S1 S2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 94.3 

Excludeda 3 5.7 

Total 53 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.771 2 
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ประวัตผิูวิจัย 

 

ชื่อ – สกุล นางสาว ปุณชญา อรรถการพงษ 

วัน เดือน ปเกิด 19 มีนาคม พ.ศ. 2519 

สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยูปจจุบัน 
3 ซอย เจรญิรัถ4 ถนนเจริญรัถ คลองตนไทร คลองสาน กทม. 

10600 

สถานท่ีทํางาน 
3 ซอย เจรญิรัถ4 ถนนเจริญรัถ คลองตนไทร คลองสาน กทม. 

10600 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2537 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช  

สาขาวิชา คหกรรม   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 

 พ.ศ. 2543 ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชา การบริหาธุรกิจ   มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจาพระยา 

ประสบการณทํางาน  

 พ.ศ. 2537 – 2545 โรงงานผลิตรองเทา  

สถานที่ทํางาน บริษัท 108 กรุป 

 พ.ศ. 2545 – 2555 รานขายปลกีและสง อปุกรณ ตกแตงรองเทาและกระเปา  

สถานที่ทํางาน ราน พ.ีเอส.วี. เทรดด้ิง 

 พ.ศ. 2555– ปจจุบัน เจาของกิจการ รานจําหนายอะไหลประดับตกแตง 

สถานที่ทํางาน ราน ปุณชญา พาณิชย 
 


