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Customer purchasing behavior at the Phufa shop in Bangkok
จิ ตตินนั ท์ ทองเทีย่ งธรรม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูลและใช้ สตู รคํานวณของ Yamane กรณีทราบ
จํานวนประชากร ตัวอย่างเป็ นลูกค้ าที่เข้ ามาซื้อสินค้ าและบริการในร้ านภูฟ้า เขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 15 สาขา ทั้งหมด 210 คน และวิเคราห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเกี่ยวกับการแจกแจงความถี่
ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย และการหาส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ ค่าสถิติ Chisquare กําหนดการยอมรับสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
0.05
ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าผู้ชาย ช่วงอายุระหว่าง 30 – 39 ปี
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โสด มีศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท
ขึ้นไป ส่วนใหญ่ซ้ ือผลิตภัณฑ์ประเภท อาหาร/เครื่องดื่ม/ขนม ในช่วง 11.31-14.30น. ที่สาขา
สยามดิสคัฟเวอรรี่ เพื่ อนําไปบริ โภคเอง มีความถี่ในการซื้อ น้ อยกว่ า 1 ครั้ งต่ อสัปดาห์ โดย
อิทธิพลจากตัวท่านเอง โดยให้ ความสําคัญในด้ านสินค้ ามีเอกลักษณ์ของความเป็ นไทยและสินค้ ามี
คุณภาพ มีป้ายระบุราคาบนสินค้ าที่ชัดเจน สามารถเลือกซื้อสินค้ าได้ สะดวก มีการประชาสัมพันธ์
ที่ดี เช่ น ป้ ายโฆษณา โทรทัศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ และมีออกร้ านและการจัดนิทรรศการตามสถานที่
ต่างๆ มีพนักงานให้ บริการแก่ลูกค้ าด้ วยความเท่าเทียมกัน มีความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย ภายในภายนอก สวยงาม สะอาดตา มีคการจัดลําดับการให้ บริการแก่ลูกค้ าตามลําดับ
จากการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ลั ก ษณะบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ในด้ านประเภทที่ซ้ ือ ช่วงเวลาที่ซ้ ือ สาขาที่ไปซื้อ ความถี่ท่ซี ้ ือ สื่อที่ทาํ
ให้ ร้ จู ักร้ านภูฟ้า และไม่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ในด้ านเหตุผลในการซื้อ บุคคลที่
มีอิทธิพล ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด พบว่า มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ในด้ าน
ประเภทที่ซ้ ือ ช่วงเวลาที่ซ้ ือ สาขาที่ไปซื้อ เหตุผลในการซื้อ ความถี่ท่ซี ้ ือ บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการ
ซื้อสื่อที่ทาํ ให้ ร้ จู ักร้ านภูฟ้า
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1. ความสําคัญและทีม่ าของปั ญหา
ความสําคั ญของวิถีชีวิตของคนไทยในการทําเกษตรกรรมและหั ตถกรรมที่เริ่ มลด
น้ อยลง ทําให้ ทางภาครัฐเห็นความสําคัญของภูปัญญาท้ องถิ่นของชาวบ้ านและยังมีภาคเอกชนเข้ า
มามีส่วนร่ วม ส่วนหน่วยงานทางภาครัฐ เรียกว่า “ร้ านภูฟ้า” เข้ ามาสนับสนุน ส่งเสริมให้ มีการ
อนุรักษ์ ฟื้ นฟู ประยุกต์ และนําความรู้เข้ าไปพัฒนาเพื่อต่อยอด “โดยเน้ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ น
หลักเพื่อดํารงไม่ให้ สญ
ู หาย และเป็ นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบที่มีในท้ องถิ่น” (www.phufa.org)
ธุรกิจของร้ านภูฟ้าจึงเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 2544 ปี มาแล้ ว มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยดูจากการ
ขยายสาขาของร้ านภูฟ้าออกไปเรื่อยๆ จน ณ ปั จจุ บัน มีจาํ นวนสาขาทั้งสิ้น 19 สาขา อยู่ในเขต
กรุงเทพจํานวน 15 สาขา และต่ างจังหวัดจํานวน 4 สาขา และมีแนวโน้ มที่จะเติบโตขึ้นอย่ าง
ต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์จนเป็ นที่ร้ ูจักเพิ่มขึ้น มีการอุดหนุ น
การซื้อสินค้ าจากคนไทยและยังได้ รับการตอบรับที่ดโี ดยมียอดกดถูกใจ ถึง 207,067 คน บวกกับ
นโยบายสนั บ สนุ น จากภาครั ฐคื อ การสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ มของวัต ถุ ดิบ ให้ ส อดคล้ องกับ ภูมิปั ญ ญา
ท้ องถิ่น(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้ าเกษตร สินค้ า
หัตถกรรม เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร เสื้อผ้ า เครื่องแต่งกาย ของประดับตกแต่ง และของ
ที่ระลึก ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ รับความสนใจจากผู้ท่เี ข้ ามาเยี่ยมชม จึงควรให้ การสนับสนุนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นที่นิยมมากยิ่งขึ้น

2. คําถามในการวิจยั
1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีอทิ ธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าร้ านภูฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานคร หรือไม่
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอทิ ธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า
ร้ านภูฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร หรือไม่

3. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการมีอทิ ธิพลระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
ของลูกค้ าร้ านภูฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการมีอทิ ธิพลระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าร้ านภูฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร

4. กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้ น ได้ แก่
1. ลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน
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2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาดบุคคลากร สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ กระบวนการต่างๆ
ตัวแปรตาม ได้ แก่
3. พฤติกรรมการซื้อของลูกค้ า เช่น ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ ช่วงเวลาในการซื้อสินค้ า สาขา
ในการซื้อสินค้ า เหตุผลในการซื้อสินค้ า ความถี่ในการซื้อสินค้ า บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการซื้อสินค้ า
สื่อที่ทาํ ให้ ร้ จู ักร้ าน

5. สมมติฐานของการวิจยั
1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีอทิ ธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าร้ านภูฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอทิ ธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า
ร้ านภูฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร

6. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ทํา ให้ ท ราบถึงปั จ จั ยทางด้ า นประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพ ลกับพฤติ กรรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าร้ านภูฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ทําให้ ทราบถึงปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
ลูกค้ าร้ านภูฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อทําให้ ทราบข้ อมูลพื้นฐานของลูกค้ าและนําไปแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ช่วยดึงดูดลูกค้ ามากยิ่งขึ้น

7. ขอบเขตการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษา
1. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าร้ านภูฟ้า
2. ปัจจัยส่งเสริมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าร้ าน
ภูฟ้า
3. ขอบเขตด้ านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาในพื้นที่ของร้ านภูฟ้าทุกสาขา ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้ า นประชากร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ลู ก ค้ า ที่เ ข้ า มาซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ในร้ านภูฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 207,067 คน
5. ขอบเขตด้ านระยะเวลาที่ศึกษาและเก็บข้ อมูล ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558
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8. ประชากรและการสุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากร ที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ท่เี ข้ ามาซื้อสินค้ าและบริการในร้ านภูฟ้า เขต
กรุงเทพฯ แต่เนื่องจากประชากรมีมาก ไม่ทราบจํานวนของผู้ท่เี คยซื้อสินค้ าและบริการ จึงได้ ใช้
จํานวนจากยอดกดไลค์ใน facebook ของร้ านภูฟ้า เท่ากับ 207,067 ไลค์ เพื่อให้ ได้ จาํ นวนกลุ่ม
เป้ าหมาย โดยใช้ วิธขี อง ยามาเน่ (Taro Yamane) ในการกําหนดตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือ ตัวอย่างที่ใช้ การวิจัยจึงใช้ สูตรของการคํานวณขนาด
ของตัวอย่าง (Sample Size) โดยกําหนดค่าความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน
7% โดยใช้ สตู รขนาดตัวอย่าง (Sample Size) กรณีทราบขนาดประชากร และขนาดตัวอย่างมา
จากสูตรของ Yamane
จากสูตรผลคํานวณ ได้ ตัวอย่าง เท่ากับ 204 คน และป้ องกันความผิดพลาดที่จะเกิด
จากความไม่สมบูรณ์จากแบบสอบถาม จํานวน 6 ชุด รวมตัวอย่างทั้งหมด 210 คน โดยใช้
หลักการสุ่มแบบเจาะจง (Specified Sampling) กับผู้ท่เี ข้ ามาซื้อสินค้ าและบริการในร้ านภูฟ้า เขต
กรุงเทพฯ จํานวน 15 สาขา เพื่อทําการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม

9. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อเก็บข้ อมูล
จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในร้ านภู ฟ้ า เขตกรุ ง เทพฯ เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended
Questionnaire) และแบบสอบถามปลายปิ ด (Open-ended Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็ น 4
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ
ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 6 ข้ อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้ า เช่ น ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ
ช่ วงเวลาในการซื้อสินค้ า สาขาในการซื้อสินค้ า เหตุผลในการซื้อสินค้ า ความถี่ในการซื้อสินค้ า
บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการซื้อสินค้ า และสื่อที่ทาํ ให้ ร้ จู ักร้ าน จํานวน 7 ข้ อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่ อ งทางการจั ด จํา หน่ า ย การส่ ง เสริ ม การตลาด บุ ค คลากร สิ่ง แวดล้ อ มทางกายภาพ และ
กระบวนการต่างๆ จํานวน 7 ข้ อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ย วกับ ความคิ ด เห็น และข้ อ เสนอแนะอื่น ๆ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จํานวน 1 ข้ อ
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10. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ สถิติเพื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้งั ไว้ คือ
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเป็ นการนําเสนอข้ อมูลที่เก็บรวบรวม
มาบรรยาย โดยใช้ สถิติเกี่ยวกับการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย และการหาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ออธิบายตัวแปร
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
หรือการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ ค่าสถิติ Chi-square ในการทดสอบสมมติฐาน และกําหนดการ
ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ร ะดั บ ความเชื่ อมั่ น 95% หรื อ ระดั บ นั ย สํา คั ญ ทางสถิติ ท่ี 0.05 โดยการ
นําเสนอข้ อมูลด้ วยตารางทดสอบสมมติฐาน

11. ผลการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ทวั ่ ไป
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.60
และเพศชาย จํานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.40 มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จํานวน 70 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 33.30 รองลงมามีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.80
และลําดับสุดท้ ายมีอายุต่าํ กว่า 20 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.20 มีอาชีพพนักงาน
บริ ษัทเอกชน จํานวน 87 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.40 รองลงมามีอาชีพข้ าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.40และลําดับสุดท้ ายมีอาชีพอื่นๆ เช่ น เกษียณ
แม่ บ้าน จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.10 มีสถานภาพโสด จํานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อยละ
60.50 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.10 และลําดับสุดท้ ายมี
สถานภาพหย่าร้ าง จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.40 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 108
คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.40 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ
28.10 และลําดับสุดท้ ายมีการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.80 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.10 รองลงมามีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.50 และลําดับสุดท้ าย
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.10
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ ือผลิตภัณฑ์ประเภท อาหาร/เครื่องดื่ม/ขนม จํานวน
169 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.10 รองลงมาซื้อผลิตภัณฑ์ประเภท ผลิตภัณฑ์จากภาพฝี พระหัตถ์
เช่ น เสื้ อ จํา นวน 79 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 20.20 และลํา ดั บ สุ ด ท้ า ยซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภท
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้ าว จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.30 ซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วง 11.31-14.30
น. จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.30 รองลงมาซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วง 14.31-17.30น. จํานวน
69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.90 และลําดับสุดท้ ายซื้อผลิตภัณฑ์ในช่ วง 08.30-11.30น. จํานวน
13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.20 ซื้อผลิตภัณฑ์ท่สี าขาสยามดิสคัฟเวอรรี่ จํานวน 33 คน คิดเป็ น
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ร้ อยละ 15.70 รองลงมาซื้อผลิตภัณฑ์ท่สี าขาตลาดนัดสวนจตุจักร จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ
10.50 และลําดับสุดท้ ายซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีสาขากรมศิลปากร จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.40
ซื้อผลิตภัณฑ์เพราะนําไปบริโภคเอง จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.90รองลงมาซื้อผลิตภัณฑ์
เพราะรู้สึกภูมิใจในสินค้ าไทย จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.00 และลําดับสุดท้ ายซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพราะสินค้ าสีสนั สดใส ถูกใจ จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.80 มีความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ น้ อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จํานวน 134 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.80 รองลงมามีความถี่
ในการซื้อผลิตภัณฑ์ 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.50 และลําดับ
สุดท้ ายความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ 3 - 4 ครั้งต่อสัปดาห์ และมากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ จํานวน
7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.30 ซื้อผลิตภัณฑ์โดยอิทธิพลจากตัวท่านเอง จํานวน 153 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 72.90 รองลงมาซื้อผลิตภัณฑ์โดยอิทธิพลจากบุคคลในครอบครัว จํานวน 34 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 16.20 และลําดับสุดท้ ายซื้อผลิตภัณฑ์โดยอิทธิพลจากอื่นๆ เช่น หัวหน้ างาน จํานวน 1
คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.50 รู้จักร้ านภูฟ้าจากป้ ายโฆษณา/ป้ ายร้ าน จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ
53.30 รองลงมารู้จักร้ านภูฟ้าจากการมีผ้ ูอ่นื แนะนํา จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.40 และ
ลําดับสุดท้ ายรู้จักร้ านภูฟ้าจาก Facebook ของร้ านภูฟ้า จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.10
ระดับการตัดสินใจเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =
3.95) โดยพิจารณาในแต่ละด้ าน เช่น ด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ มีระดับการตัดสินใจมากที่สดุ
รองลงมาคือ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย กระบวนการต่างๆ มีระดับ
การตัดสินใจมาก และด้ านการส่งเสริมการตลาด มีระดับการตัดสินใจปานกลาง ในด้ านผลิตภัณฑ์
อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.12) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัย เช่น สินค้ ามีเอกลักษณ์ของความเป็ น
ไทยและสินค้ ามีคุณภาพ ในด้ านราคาอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.02) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัย
เช่น การมีป้ายระบุราคาบนสินค้ าที่ชัดเจน มีระดับการตัดสินใจมากที่สดุ ในด้ านการจัดจําหน่าย
อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.02) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัย เช่น การที่สามารถเลือกซื้อสินค้ าได้
สะดวก มีการจัดสินค้ าเป็ นหมวดหมู่ ในด้ านส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =
3.22) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัย เช่น มีการประชาสัมพันธ์ท่ดี ี เช่น ป้ ายโฆษณา โทรทัศน์ เว็บ
ไซด์ ฯลฯ และมีออกร้ านและการจัดนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ ตัดสินใจ ในด้ านบุคคล อยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.00) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัย เช่น พนักงานให้ บริการแก่ลูกค้ าด้ วยความ
เท่าเทียมกัน พนักงานบริการมีอธั ยาสัยที่ดี เช่น ยิ้มแย้ ม แจ่มใส ใส่ใจบริการ พนักงานบริการมี
ความกระตือรือร้ นและความใส่ใจในการให้ บริการ ตัดสินใจ ในด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ อยู่
ในระดับมากที่สดุ ( ̅ = 4.26) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัย เช่น ความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย
ภายใน-ภายนอก สวยงาม สะอาดตา การแต่งกายของพนักงาน สะอาด สุภาพและเรียบร้ อย
บรรยากาศในร้ านดี ดูน่าสนใจ ตัดสินใจ ในด้ านกระบวนการต่างๆ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.98)
โดยพิจารณาในแต่ละปั จจัย เช่ น การจัดลําดับการให้ บริการแก่ลูกค้ าตามลําดับ พื้นที่ในร้ าน
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ทางเดิน มีความปลอดภัยและความสะอาด จํานวนพนักงานที่ให้ บริการมีเพียงพอ มีท่จี อดรถ
สําหรับลูกค้ าอย่างเพียงพอ
ลูกค้ าที่มาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ ต้ องการให้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ ืนเมืองบาง
ประเภท เช่น เสื้อผ้ า ราคาสมเหตุสมผล จํานวนสาขาน้ อยเกินไปและปริมาณผลิตภัณฑ์กับพื้นที่
ของสาขาไม่สมดุลกัน ควรมีการสต๊อคสินค้ าให้ มากขึ้น การดูแลทําความสะอาดมุมกาแฟน้ อยมาก
ผลการสมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยส่วนบุคคล ด้ านเพศมีอิทธิพลต่ อความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ (Sig. = 0.01)
ด้ านอายุมีอทิ ธิพลต่อประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ซี ้ ือ (Sig. = 0.01) และสาขาที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์
(Sig. = 0.02) ด้ านอายุมีอทิ ธิพลต่อประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ซี ้ ือ (Sig. = 0.00) ช่วงเวลาที่ซ้ ือ
ผลิตภัณฑ์ (Sig. = 0.03) สาขาที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ (Sig. = 0.00) และสื่อที่ทาํ ให้ ร้ จู ักร้ านภูฟ้า
(Sig. = 0.04) ด้ านระดับการศึกษามีอทิ ธิพลต่อประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ซี ้ ือ (Sig. = 0.00) และ
ช่วงเวลาที่ซ้ ือผลิตภัณฑ์ (Sig. = 0.03) ด้ านรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมีอิทธิพลต่อประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ท่ซี ้ ือ (Sig. = 0.00) และด้ านสถานภาพไม่มีอทิ ธิพลต่อกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
ของลูกค้ า
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ หัวข้ อสินค้ าสินค้ ามีคุณภาพ สินค้ ามี
เอกลักษณ์ของความเป็ นไทย มีสนิ ค้ าหลากหลายชนิดให้ เลือกซื้อ ด้ านราคาหัวข้ อสินค้ ามีให้ เลือก
หลายระดับราคา มีป้ายระบุราคาบนสินค้ าที่ชัดเจน ด้ านการจัดจําหน่าย หัวข้ อทําเลที่ต้ังอยู่ใกล้
แหล่ งชุมชน ความสะดวกในการเดินทางมาใช้ บริการ สามารถเลือกซื้อสินค้ าได้ สะดวก ด้ านการ
ส่งเสริมการตลาด หัวข้ อมีการประชาสัมพันธ์ท่ดี ี เช่น ป้ ายโฆษณา โทรทัศน์ เว็บไซด์ ฯลฯ มีออก
ร้ านและการจัดนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ มีเอกสารให้ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การมีบัตร
สะสมแต้ มเพื่อรับส่วนลด ด้ านบุคคลากร หัวข้ อพนักงานบริการมีอธั ยาสัยที่ดี เช่น ยิ้มแย้ ม
แจ่มใส ใส่ใจบริการ พนักงานบริการมีความกระตือรือร้ น และความใส่ใจในการให้ บริการ
พนักงานบริการให้ ความรู้ คําแนะนําเกี่ยวกับสินค้ าได้ ถูกต้ อง พนักงานให้ บริการแก่ลูกค้ าด้ วย
ความเท่าเทียมกัน ด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ หัวข้ อความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย ภายในภายนอก สวยงาม สะอาดตา บรรยากาศในร้ านดี ดูน่าสนใจ มีแสงไฟที่เพียงพอ ด้ านกระบวนการ
ต่ างๆ หัวข้ อจํานวนพนักงานที่ให้ บริการมีเพียงพอ พื้นที่ในร้ าน ทางเดิน มีความปลอดภัยและ
ความสะอาด มีท่จี อดรถสําหรับลูกค้ าอย่างเพียงพอ การจัดลําดับการให้ บริการแก่ลูกค้ าตามลําดับ

12. สรุปผล
ผลสรุปการวิเคราะห์ทวั ่ ไป
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ างที่มาซื้อสินค้ าและบริ การในร้ านภูฟ้า เขต
กรุงเทพฯ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี มีอาชีพพนักงาน

21

บริษัทเอกชน มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท
ขึ้นไป
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ างที่มาซื้อสินค้ าและบริ การในร้ านภูฟ้า เขต
กรุงเทพฯ พบว่า ส่วนใหญ่ซ้ ือผลิตภัณฑ์ประเภท อาหาร/เครื่องดื่ม/ขนม จํานวน 169 คน ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ในช่วง 11.31-14.30น. ซื้อผลิตภัณฑ์ท่สี าขาสยามดิสคัฟเวอรรี่ ซื้อผลิตภัณฑ์เพราะ
นําไปบริโภค มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ น้ อยกว่า 1 ครั้งต่อ ซื้อผลิตภัณฑ์โดยอิทธิพลจากตัว
ท่านเอง รู้จักร้ านภูฟ้าจากป้ ายโฆษณา/ป้ ายร้ าน จํานวน
ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดมีความสําคัญต่ อความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
สินค้ าและบริการในร้ านภูฟ้า เขตกรุงเทพฯ ในภาพรวมมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ มีการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมา คือ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการ
จัดจําหน่าย กระบวนการต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12, 4.02, 4.02, 4.00 และ 3.98 ตามลําดับ
และด้ านการส่งเสริมการตลาด มีการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22
ผลสรุปการสมมติฐานการวิจยั
เพศของกลุ่ มตั ว อย่ า ง มีอิทธิพ ลกับพฤติ กรรมการซื้ อผลิ ต ภั ณฑ์ของลู กค้ า ในด้ า น
ความถี่ท่ซี ้ ือผลิตภัณฑ์ อายุของกลุ่มตัวอย่าง มีอทิ ธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า
ในด้ านประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ซี ้ ือ สาขาที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง มีอิทธิพลกับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าในด้ านประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ซี ้ ือ, ช่วงเวลาที่ซ้ ือผลิตภัณฑ์
, สาขาที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์, สื่อที่ทาํ ให้ ร้ จู ักร้ านภูฟ้า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง มีอทิ ธิพลกับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าในด้ านประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ซี ้ ือ ช่วงเวลาที่ซ้ ือผลิตภัณฑ์
สื่อที่ทาํ ให้ ร้ ูจักร้ านภูฟ้า รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนของกลุ่มตัวอย่ าง มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าในด้ านประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ซี ้ ือ สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีอทิ ธิพล
กับ พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ข องลู ก ค้ า ในด้ า นประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ์ท่ีซ้ ื อ ช่ ว งเวลาที่ซ้ ื อ
ผลิตภัณฑ์ สาขาที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ เหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์ ความถี่ท่ซี ้ ือผลิตภัณฑ์ บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ สื่อที่ทาํ ให้ ร้ จู ักร้ านภูฟ้า
ปั จจัยปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
สินค้ ามีคุณภาพ สินค้ ามีเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย และสินค้ าหลากหลายชนิดให้
เลือกซื้อ มีอทิ ธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าสินค้ าอยู่ในบรรจุภัณฑ์ท่สี วยงาม ไม่มี
อิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า
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ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
สินค้ ามีให้ เลือกหลายระดับราคา และการมีป้ายระบุราคาบนสินค้ าที่ชัดเจน มีอทิ ธิพล
กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า
ราคาสินค้ าและบริการสมเหตุสมผล ไม่มีอทิ ธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจํ าหน่าย
ทําเลที่ต้ังอยู่ใกล้ แหล่ งชุมชน ความสะดวกในการเดินทางมาใช้ บริการ สามารถเลือก
ซื้อสินค้ าได้ สะดวกมีอทิ ธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า การจัดสินค้ าเป็ นหมวดหมู่
ไม่มีอทิ ธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
การประชาสัมพันธ์ท่ดี ี การออกร้ านและการจัดนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ มีเอกสาร
ให้ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การมีบัตรสะสมแต้ มเพื่อรับส่วนลด มีอทิ ธิพลกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลากร
หัวข้ อพนักงานบริการมีอธั ยาสัยที่ดี พนักงานบริการมีความกระตือรือร้ นและความใส่
ใจในการให้ บ ริ การ พนั ก งานบริ ก ารให้ ค วามรู้ คํา แนะนํา เกี่ย วกับ สิน ค้ า ได้ ถู กต้ อ ง พนั ก งาน
ให้ บริการแก่ลูกค้ าด้ วยความเท่าเทียมกัน มีอทิ ธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
ความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย บรรยากาศในร้ านดี ดูน่าสนใจ มีแสงไฟที่เพียงพอ มี
อิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า หัวข้ อการแต่งกายของพนักงาน ไม่มีอทิ ธิพลกับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการต่างๆ
หัวข้ อจํานวนพนักงานที่ให้ บริการมีเพียงพอ พื้นที่ในร้ าน ทางเดิน มีความปลอดภัย
และความสะอาด มีท่จี อดรถสําหรับลูกค้ าอย่างเพียงพอมีเพียงพอ การจัดลําดับการให้ บริการแก่
ลูกค้ าตามลําดับ มีอทิ ธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า

13. อภิปรายผล
ด้ า นลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า กลุ่ ม วิ จั ย เป็ นเพศหญิ ง มี อ าชี พ
พนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้ องกับ พิษณุ อิ่มวิญญาณ : 2554
ได้ ผลการวิจัยหัวข้ อการจัดการร้ านค้ าปลีกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ สินค้ าของผู้บริโภค :
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การศึกษาร้ านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร เพราะการตัดสินใจซื้อสินค้ าและบริการ จะได้ รับ
อิทธิพลมาจากลักษณะส่วนบุคคล และผลของการตัดสินใจของลูกค้ าสามารถนํามาเป็ นแนวทางใน
การวางแผนจูงใจกลุ่มลูกค้ า
ปั จ จั ยส่ ว นผสมทางการตลาด ด้ า นผลิ ต ภัณฑ์ พบว่ า สิน ค้ า มี คุ ณ ภาพและสิน ค้ า มี
เอกลักษณ์ของความเป็ นไทย มีความสอดคล้ องกับการดําเนินงานของร้ านภูฟ้า “ร้ านภูฟ้าเน้ นการ
ดําเนินงานอย่างมืออาชีพ เสนอสินค้ าและผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณภาพดีและด้ วยบริการที่ดีให้ กบั ลูกค้ า”
ด้ านราคา พบว่ า หั วข้ อสินค้ ามีให้ เลือกหลายระดับราคา หั วข้ อมีป้ายระบุราคาบน
สินค้ าที่ชัดเจน มีความสอดคล้ องกับแนวความคิดของคอตเลอร์ (Kotler. 2000) กล่าวว่า
ทัศนคติของผู้บริโภคที่แสดงถึงความต้ องการที่มีสินค้ าให้ เลือกจากความเสี่ยงจากการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค เช่น ซื้อไปแล้ วจะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไหม ด้ านคุณสมบัติ ด้ านเวลาการใช้ งาน ด้ าน
ข้ อมูลของสินค้ า
ด้ านการจัดจําหน่าย พบว่า หัวข้ อสามารถเลือกซื้อสินค้ าได้ สะดวก หัวข้ อทําเลที่ต้ังอยู่
ใกล้ แ หล่ ง ชุ ม ชน หั ว ข้ อ ความสะดวกในการเดิ น ทางมาใช้ บ ริ ก าร มี ค วามสอดคล้ อ งกับ การ
ดําเนินงานของร้ านภูฟ้า “เพื่อสนับสนุนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามพระราชดําริฯ เป็ นการสร้ างวงจรการผลิตและการตลาดที่สมบูรณ์ จากการผลิตของชาวบ้ านสู่
กระบวนการทางการตลาดไปยังลูกค้ าในเมือง โดยมีคณะผู้บริหารงานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
ให้ มาช่วยงานด้ านการจัดการคลังสินค้ าและแหล่งจําหน่าย”
ด้ านการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ท่ดี ีและมีออกร้ านและการจัด
นิ ทรรศการตามสถานที่ต่ า งๆ มีค วามสอดคล้ องกับ แนวความคิ ด ของ รศ.ศิ ริวรรณ เสรี รัต น์
(2550) กล่ าวคือ การเห็นสัญลักษณ์ อารมณ์ สิ่งที่ไม่ใช่ คาํ พูดหรือการใช้ ภาพ และไม่มีความ
ซั บ ซ้ อ น เช่ น การรั บ สื่อ ทางโทรทัศ น์ การจั ด แสดงในร้ า นและการบรรจุ ภั ณ ฑ์เ ป็ นการสร้ า ง
ความคุ้นเคยและจูงใจพฤติกรรมการซื้อ
ด้ านบุ ค คลากร พบว่ า งานบริ ก ารมี อั ธ ยาสั ย ที่ ดี แ ละพนั ก งานบริ ก ารมี ค วาม
กระตือรือร้ นและความใส่ใจในการให้ บริการ หัวข้ อพนักงานบริการให้ ความรู้ คําแนะนําเกี่ยวกับ
สินค้ าได้ ถูกต้ อง หัวข้ อพนักงานให้ บริการแก่ลูกค้ าด้ วยความเท่าเทียมกัน มีความสอดคล้ องกับ
แนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) กล่าวคือ ความใส่ใจสามารถ
เข้ าถึงได้ โดยสะดวกและสามารถติดต่อได้ ง่าย ความสามารถในการติดต่อสื่อสารให้ ลูกค้ าเข้ าใจได้
ความเห็นอกเห็นใจ และเข้ าใจลูกค้ า การสนองตอบลูกค้ า ด้ วยความเต็มใจที่จะให้ บริการทันที
และให้ ความช่วยเหลือเป็ นอยางดี
ด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ พบว่า ความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยและบรรยากาศใน
ร้ านดี ดูน่าสนใจ มีความสอดคล้ องกับแนวความคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์
และศุภร เสรีรัตน์(2541) กล่ าวคือ การสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายให้ ลูกค้ าได้ มองเห็น
เกิดความมั่นใจ และใช้ ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ประเภทบริการ
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ด้ านกระบวนการต่างๆ พบว่า หัวข้ อพื้นที่ในร้ าน ทางเดิน มีความปลอดภัยและความ
สะอาด หัวข้ อการจัดลําดับการให้ บริการแก่ลูกค้ าตามลําดับหั วข้ อจํานวนพนักงานที่ให้ บริการ
หัวข้ อมีท่จี อดรถสําหรับลูกค้ าอย่างเพียงพอ มีความสอดคล้ องกับแนวความคิดของคิริวรรณ เสรี
รัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์(2541) กล่าวคือ เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบ
วิ ธี ก ารและกิ จ กรรมการให้ บริ ก าร ลู ก ค้ าพอใจกั บ บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ หรื อ ลู ก ค้ า มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการในขณะที่ใช้ บริการในเวลาต่างๆเกิดความประทับใจ
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าร้ านภูฟ้าใน
เขตกรุงเทพฯ
จากการศึกษาพบว่ า ปั จจัยส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าในด้ านประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ซี ้ ือ
ช่ วงเวลาที่ซ้ ือผลิตภัณฑ์ สาขาที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ เหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์ ความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ สื่อที่ทาํ ให้ ร้ จู ักร้ านภูฟ้า เพราะการตัดสินใจของ
ผู้ซ้ ือได้ รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนในด้ านต่างๆ เช่ น รูปแบบการดํารงชีวิต ความ
นิยมในสิ่งของหรือการรับรู้ผลประโยชน์ สามารถแสดงออกในรูปของกิจกรรมการซื้อ ความสนใจ
ในผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็น ทําให้ มีการตัดสินใจที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอทิ ธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า
ร้ านภูฟ้าในเขตกรุงเทพฯ
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดคือด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านบุคคลากร ด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ
ด้ านกระบวนการต่างๆ มีอทิ ธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ในด้ านประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ี
ซื้อ ช่วงเวลาที่ซ้ ือผลิตภัณฑ์ สาขาที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ เหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์ ความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ อาจกล่าวได้ ว่า เป็ นสิ่งที่ต้องดําเนินการ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เน้ นที่สินค้ ามีคุณภาพและ
สินค้ ามีเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย เพราะมีกระตุ้นทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในเทศกาลต่ างๆ จะมีผลกระตุ้นให้ ผ้ ู บริ โภคเกิดความต้ องการซื้อสินค้ านั้นๆ เช่ น สินค้ าจาก
ภาพวาดฝี พระหัตถ์ เช่น ของที่ระลึก เสื้อยืดโปโล ออกมาจําหน่ายตามสาขาต่างๆ และได้ รับการ
ตอบรับที่ดีทาํ ให้ มีประชาชนจํานวนมากแห่ไปรอซื้อเสื้อซึ่งเป็ นสินค้ าจากภาพวาดฝี พระหัตถ์
ปัจจัยด้ านราคา กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เน้ นที่สนิ ค้ ามีให้ เลือกหลายระดับ
ราคาและมี ป้ ายระบุ ร าคาบนสิ น ค้ า ที่ชั ด เจน เพราะการระบุ ร าคาที่มี ค วามชั ด เจนและความ
หลากหลายของราคาสามารถทําให้ ลูกค้ าควบคุมรายจ่ายได้ ตามความสามารถของตนเอง
ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เน้ นที่สามารถ
เลือกซื้อสินค้ าได้ สะดวก ทําเลที่ต้ังอยู่ใกล้ แหล่ งชุมชน และข้ อความสะดวกในการเดินทางมาใช้
25

บริการ เพราะการที่สนิ ค้ าอยู่ในแหล่งชุมชนและสะดวกต่อการเดินทางมาซื้อทําให้ ลูกค้ ามีโอกาสได้
เห็น และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ มากยิ่งขึ้น
ปั จ จัยด้ านการส่ งเสริ มการตลาด กลุ่มตัวอย่ า งตัด สินใจซื้ อผลิ ต ภั ณฑ์ เน้ นที่มีก าร
ประชาสัมพันธ์ท่ดี ีและมีออกร้ านและการจัดนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ เพราะประชาสัมพันธ์
เป็ นการจูงใจให้ เกิดความคิดเห็นที่ดี ตลอดจนสร้ างภาพลักษณ์ ความเข้ าใจ และสัมพันธภาพอันดี
กับลูกค้ า
ปัจจัยด้ านบุคคลากร กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เน้ นที่งานบริการมีอธั ยาสัยที่
ดีและพนักงานบริการมีความกระตือรือร้ นและความใส่ใจในการให้ บริการ พนักงานบริการให้
ความรู้ คําแนะนําเกี่ยวกับสินค้ าได้ ถูกต้ อง พนักงานให้ บริการแก่ลูกค้ าด้ วยความเท่าเทียมกัน
เพราะความรู้และทักษะมีความจําเป็ นต่อการให้ บริการ ทําให้ ลูกค้ ารู้สึกว่าน่าเชื่อถือในมาตรฐาน
การให้ บริการ และความใส่ใจในการให้ บริการที่ดี จะทําให้ เกิดความประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่ างตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เน้ นที่ความ
เป็ นระเบียบเรียบร้ อยและบรรยากาศในร้ านดี ดูน่าสนใจ เพราะสถานที่และการจัดร้ านที่ดีจะช่วย
ทําให้ การตัดสินใจดีย่ิงขึ้น เช่น การวางป้ ายร้ านที่เด่น สะดุดตา พบเห็นได้ ง่าย และสามารถดึงดูด
ความสนใจจากผู้พบเห็นได้
ปั จจัยด้ านกระบวนการต่ างๆ กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เน้ นที่พ้ ืนที่ในร้ าน
ทางเดิน มีความปลอดภัยและความสะอาด การจัดลําดับการให้ บริการแก่ลูกค้ าตามลําดับหัวข้ อ
จํานวนพนักงานที่ให้ บริการ และมีท่จี อดรถสําหรับลูกค้ าอย่างเพียงพอ เพราะลูกค้ ามีกระบวนการ
ตัดสินใจ กล่าวคือลูกค้ าต้ องการตัดสินใจมาซื้อผลิตภัณฑ์ จะมีการค้ นหาว่าสาขาไหนมีขายอะไร
ไม่มีขายอะไร สามารถเดินทางสะดวกไหม มีท่จี อดรถไหม แล้ วประเมินทางเลือกว่ าจะไปสาขา
ไหน เพื่อที่จะไปซื้อผลิตภัณฑ์น้ันๆ

14. ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ยังพบว่า ลูกค้ าให้ ความสําคัญกับสินค้ าใช้ ภมู ิปัญญาไทยได้ อย่าง
ดี คงเอกลักษณ์ความเป็ นไทยในสินค้ า เพราะคือจุดเด่นที่สาํ คัญและให้ ชุมชนท้ องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การผลิตสินค้ า จึงเป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้ อุดหนุนสินค้ าของภูฟ้า และต้ องการให้ มีสนิ ค้ ามากกว่าเดิม
และมีการเก็บสต็อคสินค้ าให้ เพิ่มมากขึ้น เช่น อาหาร เครื่องดื่มขนม ข้ าวไรซ์เบอรี่ ฯลฯ รวมถึงให้
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ ืนเมืองบางประเภท เช่ น เสื้ออผ้ า เครื่องประดับ ให้ ร่วมสมัย ใส่ง่ายขึ้น
สําหรับลูกค้ าใหม่ๆ
ปั จจัยด้ านราคา ยังพบว่ า ด้ านราคาไม่ มีสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
ของลูกค้ า โดยส่วนใหญ่ลูกค้ าที่มาซื้อสินค้ าและบริการเพราะมีความเชื่อว่าราคาสินค้ าและบริการ
สมเหตุสมผลและอยากมีส่วนช่ วยสังคมไทย ดังคํากล่ าว “จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การทํากินที่
พอเพียง”
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ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ยังพบว่า ลูกค้ าให้ ความสําคัญกับการเพิ่มสาขาให้
ใกล้ กับสถานที่ชุมชนมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกต่ อการหาซื้อสินค้ าและบริ การ เพราะจํานวน
สาขาที่เปิ ดยังไม่พอเพียงต่อความต้ องการ
ปั จจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด ยังพบว่ า ลูกค้ าให้ ความสําคัญกับการจัดโปรโมชั่น
รายการพิเศษ ตามโอกาสต่างบ้ าง เช่น การลดราคา การได้ รับส่วนลด เพื่อเป็ นการรักษาลูกค้ าเก่า
และเพิ่มลูกค้ าใหม่
ปัจจัยด้ านบุคคลากร ยังพบว่า ลูกค้ าให้ ความสําคัญกับ service mind การให้ บริการ สี
หน้ า อารมณ์ของพนักงานในร้ าน เช่ น สวัสดีครับ/ค่ะ คุณลูกค้ าต้ องการอะไรครับ/ค่ะ ต้ องการ
ไซร์อะไรครับ/ค่ะ จึงควรจัดการอบรมมารยาทอย่างสมํ่าเสมอ
ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มทางกายภาพ ยั ง พบว่ า ลู ก ค้ า ให้ ค วามสํา คั ญ กับ พื้ นที่แ ละ
ปริมาณสินค้ าที่ไม่สมดุลกัน เช่น พื้นที่ของร้ านบางสาขามีจาํ กัดแต่มีปริมาณสินค้ ามาก หรือ บาง
สาขามีพ้ ืนที่มากแต่มีปริมาณสินค้ าน้ อย จึงควรจัดให้ ปริมาณสินค้ ามีความเหมาะสมกับพื้นที่แต่ละ
สาขา
ปั จจัยด้ านกระบวนการต่างๆ ยังพบว่า ลูกค้ าให้ ความสําคัญกับความสะอาดโต๊ะทาน
กาแฟ ไม่สะอาดเท่าที่ควร ทําให้ ลูกค้ าที่ซ้ ือสินค้ าและบริการไม่เข้ าไปนั่ง ณ มุมทานกาแฟที่ทาง
ร้ านจัดไว้ ให้ และสถานที่ต้ังในบางสาขาหายากหรืออยู่ในมุม ทําให้ ลูกค้ าหาร้ านไม่เจอจึงทําป้ าย
บอกทางไปยังร้ านได้ สะดวก
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