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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเกบ็ข้อมูลและใช้สตูรคาํนวณของ Yamane กรณีทราบ

จาํนวนประชากร ตัวอย่างเป็นลูกค้าที่เข้ามาซ้ือสนิค้าและบริการในร้านภฟู้า เขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 15 สาขา ทั้งหมด 210 คน และวิเคราห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเกี่ยวกับการแจกแจงความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติ Chi-

square กาํหนดการยอมรับสมมติฐานที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% หรือระดับนัยสาํคัญทางสถิติที่ 

0.05 

 ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าผู้ชาย ช่วงอายุระหว่าง 30 – 39 ปี 

มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โสด มีศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาท 

ขึ้นไป ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑป์ระเภท อาหาร/เคร่ืองดื่ม/ขนม ในช่วง 11.31-14.30น. ที่สาขา

สยามดิสคัฟเวอรร่ี เพ่ือนําไปบริโภคเอง มีความถี่ในการซ้ือ น้อยกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ โดย

อทิธพิลจากตัวท่านเอง โดยให้ความสาํคัญในด้านสนิค้ามีเอกลักษณข์องความเป็นไทยและสนิค้ามี

คุณภาพ มีป้ายระบุราคาบนสนิค้าที่ชัดเจน สามารถเลือกซ้ือสนิค้าได้สะดวก มีการประชาสมัพันธ์

ที่ดี เช่น ป้ายโฆษณา โทรทัศน์ เวบ็ไซต์ ฯลฯ และมีออกร้านและการจัดนิทรรศการตามสถานที่

ต่างๆ มีพนักงานให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเท่าเทยีมกนั มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใน-

ภายนอก สวยงาม สะอาดตา มีคการจัดลาํดับการให้บริการแก่ลูกค้าตามลาํดับ 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะบุคคลที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑใ์นด้านประเภทที่ซ้ือ ช่วงเวลาที่ซ้ือ สาขาที่ไปซ้ือ ความถี่ที่ซ้ือ สื่อที่ทาํ

ให้รู้จักร้านภฟู้า และไม่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑใ์นด้านเหตุผลในการซ้ือ บุคคลที่

มีอิทธิพล ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด พบว่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ในด้าน

ประเภทที่ซ้ือ ช่วงเวลาที่ซ้ือ สาขาที่ไปซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ ความถี่ที่ซ้ือ บุคคลที่มีอทิธพิลต่อการ

ซ้ือสื่อที่ทาํให้รู้จักร้านภฟู้า 
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1. ความสาํคญัและทีม่าของปัญหา 

ความสาํคัญของวิถีชีวิตของคนไทยในการทาํเกษตรกรรมและหัตถกรรมที่เร่ิมลด

น้อยลง ทาํให้ทางภาครัฐเหน็ความสาํคัญของภปัูญญาท้องถิ่นของชาวบ้านและยังมีภาคเอกชนเข้า

มามีส่วนร่วม ส่วนหน่วยงานทางภาครัฐ เรียกว่า “ร้านภฟู้า” เข้ามาสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประยุกต์ และนาํความรู้ เข้าไปพัฒนาเพ่ือต่อยอด “โดยเน้นภมิูปัญญาท้องถิ่นเป็น

หลักเพ่ือดาํรงไม่ให้สญูหาย   และเป็นการเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น” (www.phufa.org) 

ธุรกจิของร้านภฟู้าจึงเร่ิมขึ้นเม่ือประมาณ 2544 ปีมาแล้ว มีการเติบโตเพ่ิมมากขึ้น โดยดูจากการ

ขยายสาขาของร้านภูฟ้าออกไปเร่ือยๆ จน ณ ปัจจุบัน มีจาํนวนสาขาทั้งสิ้น 19 สาขา อยู่ในเขต

กรุงเทพจาํนวน 15 สาขา และต่างจังหวัดจาํนวน 4 สาขา และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้ นอย่าง

ต่อเน่ือง โดยส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อโทรทศัน์ สื่อออนไลน์จนเป็นที่รู้ จักเพ่ิมขึ้น มีการอุดหนุน

การซ้ือสนิค้าจากคนไทยและยังได้รับการตอบรับที่ดโีดยมียอดกดถูกใจ ถงึ 207,067 คน บวกกบั

นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐคือ การสร้างมูลค่าเพ่ิมของวัตถุดิบให้สอดคล้องกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร สินค้า

หัตถกรรม เช่น อาหาร เคร่ืองดื่ม สมุนไพร เสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกาย ของประดับตกแต่ง และของ 

ที่ระลึก ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑท์ี่ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาเย่ียมชม จึงควรให้การสนับสนุนในการ

พัฒนาผลิตภัณฑใ์ห้เป็นที่นิยมมากย่ิงขึ้น 

 

2. คําถามในการวิจยั  

1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีอทิธพิลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้าร้านภฟู้าในเขต
กรงุเทพมหานคร หรือไม่ 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอทิธพิลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑข์องลูกค้า
ร้านภฟู้าในเขตกรงุเทพมหานคร หรือไม่ 

 

3. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาการมีอทิธพิลระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
ของลูกค้าร้านภฟู้าในเขตกรงุเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาการมีอทิธพิลระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้าร้านภฟู้าในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

4.  กรอบแนวความคิด 

 ตัวแปรต้น ได้แก่  

1. ลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน 
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2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ ์ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาดบุคคลากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการต่างๆ 

ตัวแปรตาม ได้แก่ 

3. พฤติกรรมการซ้ือของลูกค้า เช่น ประเภทสนิค้าที่ซ้ือ ช่วงเวลาในการซ้ือสนิค้า สาขา

ในการซ้ือสนิค้า เหตผุลในการซ้ือสนิค้า ความถี่ในการซ้ือสนิค้า บุคคลที่มีอทิธพิลต่อการซ้ือสนิค้า 

สื่อที่ทาํให้รู้จักร้าน 

 

5. สมมติฐานของการวิจยั 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีอทิธพิลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้าร้านภฟู้าในเขต
กรงุเทพมหานคร 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอทิธพิลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑข์องลูกค้า
ร้านภฟู้าในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

6. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. ทาํให้ทราบถึงปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑข์องลูกค้าร้านภฟู้าในเขตกรงุเทพมหานคร 

2. ทาํให้ทราบถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ของ
ลูกค้าร้านภฟู้าในเขตกรงุเทพมหานคร 

3. เพ่ือทาํให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานของลูกค้าและนาํไปแนวทางในการพัฒนากลยุทธท์าง
การตลาดที่ช่วยดึงดูดลูกค้ามากย่ิงขึ้น 

 

7. ขอบเขตการวิจยั 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา  

1. พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้าร้านภฟู้า  
2. ปัจจัยส่งเสริมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้าร้าน

ภฟู้า  

3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาในพ้ืนที่ของร้านภฟู้าทุกสาขา ซ่ึงอยู่ใน
พ้ืนที่กรงุเทพมหานคร  

4. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในคร้ังน้ีได้แก่ ลูกค้าที่เข้ามาซ้ือ

ผลิตภัณฑใ์นร้านภฟู้าในเขตกรงุเทพมหานคร จาํนวน 207,067 คน 

5. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษาและเกบ็ข้อมูล ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

ถงึเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 
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8. ประชากรและการสุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวิจยั 

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู้ที่เข้ามาซ้ือสินค้าและบริการในร้านภฟู้า เขต

กรุงเทพฯ แต่เน่ืองจากประชากรมีมาก ไม่ทราบจาํนวนของผู้ที่เคยซ้ือสินค้าและบริการ จึงได้ใช้

จาํนวนจากยอดกดไลค์ใน facebook ของร้านภฟู้า เท่ากบั 207,067 ไลค์ เพ่ือให้ได้จาํนวนกลุ่ม 

เป้าหมาย โดยใช้วิธขีอง ยามาเน่ (Taro Yamane) ในการกาํหนดตัวอย่าง  

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ตัวอย่างที่ใช้การวิจัยจึงใช้สูตรของการคาํนวณขนาด

ของตัวอย่าง (Sample Size) โดยกาํหนดค่าความเช่ือม่ัน 95% และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกนิ 

7% โดยใช้สตูรขนาดตัวอย่าง (Sample Size) กรณีทราบขนาดประชากร และขนาดตัวอย่างมา

จากสตูรของ Yamane 

 จากสตูรผลคาํนวณ ได้ตัวอย่าง เท่ากบั 204 คน และป้องกนัความผิดพลาดที่จะเกดิ

จากความไม่สมบูรณ์จากแบบสอบถาม จาํนวน 6 ชุด รวมตัวอย่างทั้งหมด 210 คน โดยใช้

หลักการสุ่มแบบเจาะจง (Specified Sampling) กบัผู้ที่เข้ามาซ้ือสนิค้าและบริการในร้านภฟู้า เขต

กรงุเทพฯ จาํนวน 15 สาขา เพ่ือทาํการเกบ็ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

 

9. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผู้ศึกษาจัดทาํขึ้นเพ่ือเกบ็ข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างในร้านภูฟ้า เขตกรุงเทพฯ เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended 

Questionnaire) และแบบสอบถามปลายปิด (Open-ended Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4 

ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 6 ข้อ 

 ส่วนที ่2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้า เช่น ประเภทสินค้าที่ซ้ือ 

ช่วงเวลาในการซ้ือสินค้า สาขาในการซ้ือสินค้า เหตุผลในการซ้ือสินค้า ความถี่ในการซ้ือสินค้า 

บุคคลที่มีอทิธพิลต่อการซ้ือสนิค้า และสื่อที่ทาํให้รู้จักร้าน จาํนวน 7 ข้อ 

 ส่วนที ่3  แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ ์ราคา 

ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ

กระบวนการต่างๆ จาํนวน 7 ข้อ 

 ส่วนที ่4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จาํนวน 1 ข้อ 
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10. วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

 โดยใช้สถติิเพ่ือวิเคราะห์ค่าทางสถติิตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ 

1. สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงเป็นการนาํเสนอข้อมูลที่เกบ็รวบรวม

มาบรรยาย โดยใช้สถิติเกี่ยวกับการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการหาส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพ่ืออธบิายตัวแปร 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

หรือการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติ Chi-square ในการทดสอบสมมติฐาน และกาํหนดการ

ยอมรับสมมติฐานที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% หรือระดับนัยสาํคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยการ

นาํเสนอข้อมูลด้วยตารางทดสอบสมมติฐาน 

 

11. ผลการวิเคราะห ์

ผลการวิเคราะหท์ัว่ไป 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 68.60 

และเพศชาย จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จาํนวน 70 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมามีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 

และลาํดับสดุท้ายมีอายุตํ่ากว่า  20 ปี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40 รองลงมามีอาชีพข้าราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40และลําดับสุดท้ายมีอาชีพอื่นๆ เช่น เกษียณ 

แม่บ้าน จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 มีสถานภาพโสด จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.50 รองลงมามีสถานภาพสมรส จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 และลาํดับสดุท้ายมี

สถานภาพหย่าร้าง จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 การศึกษาระดับปริญญาตรี จาํนวน 108 

คน คิดเป็นร้อยละ 51.40 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.10 และลาํดับสดุท้ายมีการศกึษาระดับปริญญาเอก จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 รองลงมามีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และลาํดับสดุท้าย

มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑป์ระเภท อาหาร/เคร่ืองดื่ม/ขนม จาํนวน 

169 คน คิดเป็นร้อยละ 43.10 รองลงมาซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภท ผลิตภัณฑ์จากภาพฝีพระหัตถ ์

เช่น เสื้ อ จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 และลําดับสุดท้ายซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภท 

ผลิตภัณฑก์ะลามะพร้าว จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ซ้ือผลิตภัณฑใ์นช่วง 11.31-14.30

น. จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมาซ้ือผลิตภัณฑใ์นช่วง 14.31-17.30น. จาํนวน 

69 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90 และลาํดับสุดท้ายซ้ือผลิตภัณฑ์ในช่วง 08.30-11.30น. จาํนวน 

13 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.20 ซ้ือผลิตภัณฑท์ี่สาขาสยามดิสคัฟเวอรร่ี  จาํนวน 33 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 15.70 รองลงมาซ้ือผลิตภัณฑท์ี่สาขาตลาดนัดสวนจตุจักร จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.50 และลาํดับสุดท้ายซ้ือผลิตภัณฑ์ที่สาขากรมศิลปากร จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 

ซ้ือผลิตภัณฑเ์พราะนาํไปบริโภคเอง จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90รองลงมาซ้ือผลิตภัณฑ์

เพราะรู้สึกภมิูใจในสินค้าไทย จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และลาํดับสุดท้ายซ้ือ

ผลิตภัณฑเ์พราะสนิค้าสสีนัสดใส ถูกใจ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 มีความถี่ในการซ้ือ

ผลิตภัณฑ ์น้อยกว่า 1 คร้ังต่อสปัดาห์ จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80 รองลงมามีความถี่

ในการซ้ือผลิตภัณฑ ์ 1 - 2 คร้ังต่อสปัดาห์ จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 และลาํดับ

สดุท้ายความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ ์3 - 4 คร้ังต่อสปัดาห์ และมากกว่า 4 คร้ังต่อสปัดาห์ จาํนวน 

7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 ซ้ือผลิตภัณฑ์โดยอิทธิพลจากตัวท่านเอง จาํนวน 153 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 72.90 รองลงมาซ้ือผลิตภัณฑโ์ดยอทิธพิลจากบุคคลในครอบครัว จาํนวน 34 คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.20 และลาํดับสดุท้ายซ้ือผลิตภัณฑโ์ดยอทิธพิลจากอื่นๆ เช่น หัวหน้างาน จาํนวน 1 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 รู้จักร้านภฟู้าจากป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.30 รองลงมารู้จักร้านภฟู้าจากการมีผู้อื่นแนะนาํ จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 และ

ลาํดับสดุท้ายรู้จักร้านภฟู้าจาก Facebook ของร้านภฟู้า จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 

 ระดับการตัดสนิใจเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการตัดสินใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 

3.95) โดยพิจารณาในแต่ละด้าน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีระดับการตัดสนิใจมากที่สดุ 

รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย กระบวนการต่างๆ มีระดับ

การตัดสนิใจมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับการตัดสนิใจปานกลาง ในด้านผลิตภัณฑ์

อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.12) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัย เช่น สนิค้ามีเอกลักษณ์ของความเป็น

ไทยและสนิค้ามีคุณภาพ ในด้านราคาอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.02) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัย 

เช่น การมีป้ายระบุราคาบนสนิค้าที่ชัดเจน มีระดับการตัดสนิใจมากที่สดุ ในด้านการจัดจาํหน่าย 

อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.02) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัย เช่น การที่สามารถเลือกซ้ือสนิค้าได้

สะดวก มีการจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่ ในด้านส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 

3.22) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัย เช่น มีการประชาสมัพันธ์ที่ดี เช่น ป้ายโฆษณา โทรทศัน์ เวบ็

ไซด์ ฯลฯ และมีออกร้านและการจัดนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ ตัดสนิใจ ในด้านบุคคล อยู่ใน

ระดับมาก ( ̅ = 4.00) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัย เช่น พนักงานให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความ

เท่าเทยีมกนั พนักงานบริการมีอธัยาสยัที่ดี เช่น ย้ิมแย้ม แจ่มใส ใส่ใจบริการ พนักงานบริการมี

ความกระตือรือร้นและความใส่ใจในการให้บริการ ตัดสนิใจ ในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อยู่

ในระดับมากที่สดุ ( ̅ = 4.26) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัย เช่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ภายใน-ภายนอก สวยงาม สะอาดตา การแต่งกายของพนักงาน สะอาด สุภาพและเรียบร้อย 

บรรยากาศในร้านดี ดูน่าสนใจ ตัดสนิใจ ในด้านกระบวนการต่างๆ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.98) 

โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัย เช่น การจัดลาํดับการให้บริการแก่ลูกค้าตามลาํดับ พ้ืนที่ในร้าน 
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ทางเดิน มีความปลอดภัยและความสะอาด จาํนวนพนักงานที่ให้บริการมีเพียงพอ มีที่จอดรถ

สาํหรับลูกค้าอย่างเพียงพอ 

ลูกค้าที่มาซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ ต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองบาง

ประเภท เช่น เสื้อผ้า ราคาสมเหตุสมผล จาํนวนสาขาน้อยเกนิไปและปริมาณผลิตภัณฑ์กับพ้ืนที่

ของสาขาไม่สมดุลกนั ควรมีการสตอ๊คสนิค้าให้มากขึ้น การดูแลทาํความสะอาดมุมกาแฟน้อยมาก 

 

ผลการสมมติฐานการวิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศมีอิทธิพลต่อความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์ (Sig. = 0.01) 

ด้านอายุมีอทิธิพลต่อประเภทของผลิตภัณฑท์ี่ซ้ือ (Sig. = 0.01) และสาขาที่ไปซ้ือผลิตภัณฑ ์

(Sig. = 0.02) ด้านอายุมีอทิธิพลต่อประเภทของผลิตภัณฑท์ี่ซ้ือ (Sig. = 0.00) ช่วงเวลาที่ซ้ือ

ผลิตภัณฑ ์(Sig. = 0.03) สาขาที่ไปซ้ือผลิตภัณฑ ์(Sig. = 0.00) และสื่อที่ทาํให้รู้จักร้านภฟู้า 

(Sig. = 0.04) ด้านระดับการศึกษามีอทิธพิลต่อประเภทของผลิตภัณฑท์ี่ซ้ือ (Sig. = 0.00) และ

ช่วงเวลาที่ซ้ือผลิตภัณฑ ์(Sig. = 0.03) ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลต่อประเภทของ

ผลิตภัณฑท์ี่ซ้ือ (Sig. = 0.00) และด้านสถานภาพไม่มีอทิธพิลต่อกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์

ของลูกค้า 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ หัวข้อสินค้าสินค้ามีคุณภาพ สินค้ามี

เอกลักษณ์ของความเป็นไทย มีสนิค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซ้ือ ด้านราคาหัวข้อสนิค้ามีให้เลือก

หลายระดับราคา มีป้ายระบุราคาบนสินค้าที่ชัดเจน ด้านการจัดจาํหน่าย หัวข้อทาํเลที่ตั้งอยู่ใกล้

แหล่งชุมชน ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ สามารถเลือกซ้ือสินค้าได้สะดวก ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด หัวข้อมีการประชาสมัพันธ์ที่ดี เช่น ป้ายโฆษณา โทรทศัน์ เวบ็ไซด์ ฯลฯ มีออก

ร้านและการจัดนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ มีเอกสารให้ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การมีบัตร

สะสมแต้มเพ่ือรับส่วนลด   ด้านบุคคลากร หัวข้อพนักงานบริการมีอธัยาสยัที่ดี เช่น ย้ิมแย้ม 

แจ่มใส ใส่ใจบริการ พนักงานบริการมีความกระตือรือร้น และความใส่ใจในการให้บริการ 

พนักงานบริการให้ความรู้  คาํแนะนาํเกี่ยวกับสินค้าได้ถูกต้อง พนักงานให้บริการแก่ลูกค้าด้วย

ความเท่าเทียมกัน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หัวข้อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใน-

ภายนอก สวยงาม สะอาดตา บรรยากาศในร้านดี ดูน่าสนใจ มีแสงไฟที่เพียงพอ ด้านกระบวนการ

ต่างๆ หัวข้อจาํนวนพนักงานที่ให้บริการมีเพียงพอ พ้ืนที่ในร้าน ทางเดิน มีความปลอดภัยและ

ความสะอาด มีที่จอดรถสาํหรับลูกค้าอย่างเพียงพอ การจัดลาํดับการให้บริการแก่ลูกค้าตามลาํดับ 

 

12. สรุปผล 

ผลสรุปการวิเคราะหท์ัว่ไป 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มาซ้ือสินค้าและบริการในร้านภูฟ้า เขต

กรุงเทพฯ  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี  มีอาชีพพนักงาน
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บริษัทเอกชน มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาท 

ขึ้นไป  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มาซ้ือสินค้าและบริการในร้านภูฟ้า เขต

กรุงเทพฯ พบว่า ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภท อาหาร/เคร่ืองดื่ม/ขนม จาํนวน 169 คน ซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ในช่วง 11.31-14.30น. ซ้ือผลิตภัณฑ์ที่สาขาสยามดิสคัฟเวอรร่ี ซ้ือผลิตภัณฑ์เพราะ

นาํไปบริโภค มีความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์ น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ ซ้ือผลิตภัณฑ์โดยอิทธิพลจากตัว

ท่านเอง รู้จักร้านภฟู้าจากป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน จาํนวน  

 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีความสาํคัญต่อความคิดเหน็เกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ

สนิค้าและบริการในร้านภฟู้า เขตกรุงเทพฯ ในภาพรวมมีการตัดสนิใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.95  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีการตัดสนิใจอยู่ใน

ระดับมากที่สดุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จัดจาํหน่าย กระบวนการต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12, 4.02, 4.02, 4.00 และ 3.98 ตามลาํดับ 

และด้านการส่งเสริมการตลาด มีการตัดสนิใจอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 

 

ผลสรุปการสมมติฐานการวิจยั 

 เพศของกลุ่มตัวอย่าง มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในด้าน

ความถี่ที่ซ้ือผลิตภัณฑ ์ อายุของกลุ่มตัวอย่าง มีอทิธิพลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้า

ในด้านประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือ สาขาที่ไปซ้ือผลิตภัณฑ์ อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง มีอิทธิพลกับ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้าในด้านประเภทของผลิตภัณฑท์ี่ซ้ือ, ช่วงเวลาที่ซ้ือผลิตภัณฑ์

, สาขาที่ไปซ้ือผลิตภัณฑ,์ สื่อที่ทาํให้รู้จักร้านภฟู้า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง มีอทิธพิลกบั

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้าในด้านประเภทของผลิตภัณฑท์ี่ซ้ือ ช่วงเวลาที่ซ้ือผลิตภัณฑ ์

สื่อที่ทาํให้รู้ จักร้านภูฟ้า รายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑข์องลูกค้าในด้านประเภทของผลิตภัณฑท์ี่ซ้ือ สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีอทิธิพล

กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในด้านประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ ซ้ือ ช่วงเวลาที่ ซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ สาขาที่ไปซ้ือผลิตภัณฑ์ เหตุผลในการซ้ือผลิตภัณฑ์ ความถี่ที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ บุคคลที่มี

อทิธพิลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ ์สื่อที่ทาํให้รู้จักร้านภฟู้า 

 

ปัจจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

 สินค้ามีคุณภาพ สินค้ามีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และสินค้าหลากหลายชนิดให้

เลือกซ้ือ มีอทิธพิลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้าสนิค้าอยู่ในบรรจุภัณฑท์ี่สวยงาม ไม่มี

อทิธพิลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้า  
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 

 สนิค้ามีให้เลือกหลายระดับราคา และการมีป้ายระบุราคาบนสนิค้าที่ชัดเจน มีอทิธพิล

กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้า  

ราคาสนิค้าและบริการสมเหตุสมผล ไม่มีอทิธพิลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้า 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

 ทาํเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ สามารถเลือก

ซ้ือสนิค้าได้สะดวกมีอทิธพิลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้า การจัดสนิค้าเป็นหมวดหมู่ 

ไม่มีอทิธพิลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้า 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 การประชาสมัพันธท์ี่ดี การออกร้านและการจัดนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ มีเอกสาร

ให้ความรู้ เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์การมีบัตรสะสมแต้มเพ่ือรับส่วนลด มีอทิธิพลกบัพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑข์องลูกค้า 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลากร 

 หัวข้อพนักงานบริการมีอธัยาสยัที่ดี พนักงานบริการมีความกระตือรือร้นและความใส่

ใจในการให้บริการ พนักงานบริการให้ความรู้  คําแนะนําเกี่ยวกับสินค้าได้ถูกต้อง พนักงาน

ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเท่าเทยีมกนั มีอทิธพิลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้า  

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศในร้านดี ดูน่าสนใจ มีแสงไฟที่เพียงพอ มี

อทิธพิลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้า หัวข้อการแต่งกายของพนักงาน ไม่มีอทิธพิลกบั

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้า 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการต่างๆ 

 หัวข้อจาํนวนพนักงานที่ให้บริการมีเพียงพอ พ้ืนที่ในร้าน ทางเดิน มีความปลอดภัย

และความสะอาด มีที่จอดรถสาํหรับลูกค้าอย่างเพียงพอมีเพียงพอ การจัดลาํดับการให้บริการแก่

ลูกค้าตามลาํดับ มีอทิธพิลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้า  

 

13. อภิปรายผล 

 ด้านลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มวิจัยเป็นเพศหญิง มีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงสอดคล้องกับ พิษณุ อิ่มวิญญาณ : 2554 

ได้ผลการวิจัยหัวข้อการจัดการร้านค้าปลีกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ สินค้าของผู้บริโภค : 
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การศึกษาร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร เพราะการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ จะได้รับ

อทิธพิลมาจากลักษณะส่วนบุคคล และผลของการตัดสนิใจของลูกค้าสามารถนาํมาเป็นแนวทางใน

การวางแผนจูงใจกลุ่มลูกค้า 

 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า สินค้ามีคุณภาพและสินค้ามี

เอกลักษณข์องความเป็นไทย มีความสอดคล้องกบัการดาํเนินงานของร้านภฟู้า “ร้านภฟู้าเน้นการ

ดาํเนินงานอย่างมืออาชีพ เสนอสนิค้าและผลิตภัณฑท์ี่มีคุณภาพดีและด้วยบริการที่ดีให้กบัลูกค้า” 

 ด้านราคา พบว่า หัวข้อสินค้ามีให้เลือกหลายระดับราคา หัวข้อมีป้ายระบุราคาบน

สนิค้าที่ชัดเจน  มีความสอดคล้องกบัแนวความคิดของคอตเลอร์  (Kotler.  2000)  กล่าวว่า 

ทัศนคติของผู้บริโภคที่แสดงถึงความต้องการที่มีสินค้าให้เลือกจากความเสี่ยงจากการตัดสินใจ

ของผู้บริโภค เช่น ซ้ือไปแล้วจะคุ้มค่ากบัเงินที่จ่ายไปไหม ด้านคุณสมบัติ ด้านเวลาการใช้งาน ด้าน

ข้อมูลของสนิค้า 

 ด้านการจัดจาํหน่าย พบว่า หัวข้อสามารถเลือกซ้ือสนิค้าได้สะดวก หัวข้อทาํเลที่ตั้งอยู่

ใกล้แหล่งชุมชน หัวข้อความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ มีความสอดคล้องกับการ

ดาํเนินงานของร้านภฟู้า “เพ่ือสนับสนุนการจาํหน่ายผลิตภัณฑต่์างๆ ของโครงการส่งเสริมอาชีพ 

ตามพระราชดาํริฯ เป็นการสร้างวงจรการผลิตและการตลาดที่สมบูรณ์ จากการผลิตของชาวบ้านสู่

กระบวนการทางการตลาดไปยังลูกค้าในเมือง โดยมีคณะผู้บริหารงานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้มาช่วยงานด้านการจัดการคลังสนิค้าและแหล่งจาํหน่าย” 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีและมีออกร้านและการจัด

นิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ มีความสอดคล้องกับแนวความคิดของ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

(2550)  กล่าวคือ การเหน็สัญลักษณ์ อารมณ์ สิ่งที่ไม่ใช่คาํพูดหรือการใช้ภาพ และไม่มีความ

ซับซ้อน เช่น การรับสื่อทางโทรทัศน์ การจัดแสดงในร้านและการบรรจุภัณฑ์เป็นการสร้าง

ความคุ้นเคยและจูงใจพฤติกรรมการซ้ือ 

 ด้านบุคคลากร พบว่า งานบริการมีอัธยาสัยที่ดีและพนักงานบริการมีความ

กระตือรือร้นและความใส่ใจในการให้บริการ หัวข้อพนักงานบริการให้ความรู้  คาํแนะนาํเกี่ยวกับ

สินค้าได้ถูกต้อง หัวข้อพนักงานให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเท่าเทียมกัน มีความสอดคล้องกับ

แนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) กล่าวคือ ความใส่ใจสามารถ

เข้าถงึได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อได้ง่าย ความสามารถในการติดต่อสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจได้ 

ความเหน็อกเหน็ใจ และเข้าใจลูกค้า การสนองตอบลูกค้า ด้วยความเตม็ใจที่จะให้บริการทันที

และให้ความช่วยเหลือเป็นอยางดี  

 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและบรรยากาศใน

ร้านดี ดูน่าสนใจ มีความสอดคล้องกับแนวความคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์

และศุภร เสรีรัตน์(2541)  กล่าวคือ การสร้างและนาํเสนอลักษณะทางกายให้ลูกค้าได้มองเหน็ 

เกดิความมั่นใจ และใช้ในการตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑ ์ประเภทบริการ 
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 ด้านกระบวนการต่างๆ พบว่า หัวข้อพ้ืนที่ในร้าน ทางเดิน มีความปลอดภัยและความ

สะอาด หัวข้อการจัดลําดับการให้บริการแก่ลูกค้าตามลําดับหัวข้อจาํนวนพนักงานที่ให้บริการ 

หัวข้อมีที่จอดรถสาํหรับลูกค้าอย่างเพียงพอ มีความสอดคล้องกบัแนวความคิดของคิริวรรณ เสรี

รัตน์, ปริญ ลักษิตานนทแ์ละศุภร เสรีรัตน์(2541)  กล่าวคือ เป็นกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัระเบียบ

วิธีการและกิจกรรมการให้บริการ ลูกค้าพอใจกับบริการที่ได้รับหรือลูกค้ามีส่วนร่วมใน

กระบวนการในขณะที่ใช้บริการในเวลาต่างๆเกดิความประทบัใจ 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ของลูกค้าร้านภูฟ้าใน

เขตกรงุเทพฯ 

 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในด้านประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือ 

ช่วงเวลาที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ สาขาที่ไปซ้ือผลิตภัณฑ์ เหตุผลในการซ้ือผลิตภัณฑ์ ความถี่ในการซ้ือ

ผลิตภัณฑ ์บุคคลที่มีอทิธพิลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ ์สื่อที่ทาํให้รู้จักร้านภฟู้า เพราะการตัดสนิใจของ

ผู้ซ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนในด้านต่างๆ เช่น รูปแบบการดาํรงชีวิต ความ

นิยมในสิ่งของหรือการรับรู้ผลประโยชน์ สามารถแสดงออกในรูปของกจิกรรมการซ้ือ ความสนใจ

ในผลิตภัณฑ ์ความคิดเหน็ ทาํให้มีการตัดสนิใจที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอทิธพิลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑข์องลูกค้า

ร้านภฟู้าในเขตกรงุเทพฯ 

 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดคือด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

ด้านกระบวนการต่างๆ มีอทิธิพลกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑใ์นด้านประเภทของผลิตภัณฑ์ที่

ซ้ือ ช่วงเวลาที่ซ้ือผลิตภัณฑ ์สาขาที่ไปซ้ือผลิตภัณฑ ์เหตุผลในการซ้ือผลิตภัณฑ ์ความถี่ในการซ้ือ

ผลิตภัณฑ ์บุคคลที่มีอทิธพิลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ ์อาจกล่าวได้ว่า เป็นสิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ เน้นที่สินค้ามีคุณภาพและ

สนิค้ามีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เพราะมีกระตุ้นทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ในเทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซ้ือสินค้าน้ันๆ เช่น สินค้าจาก

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ เช่น ของที่ระลึก เสื้อยืดโปโล ออกมาจาํหน่ายตามสาขาต่างๆ และได้รับการ

ตอบรับที่ดีทาํให้มีประชาชนจาํนวนมากแห่ไปรอซ้ือเสื้อซ่ึงเป็นสนิค้าจากภาพวาดฝีพระหัตถ ์

 ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑ ์เน้นที่สนิค้ามีให้เลือกหลายระดับ

ราคาและมีป้ายระบุราคาบนสินค้าที่ ชัดเจน เพราะการระบุราคาที่มีความชัดเจนและความ

หลากหลายของราคาสามารถทาํให้ลูกค้าควบคุมรายจ่ายได้ตามความสามารถของตนเอง   

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย กลุ่มตัวอย่างตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑ ์เน้นที่สามารถ

เลือกซ้ือสินค้าได้สะดวก ทาํเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และข้อความสะดวกในการเดินทางมาใช้
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บริการ เพราะการที่สนิค้าอยู่ในแหล่งชุมชนและสะดวกต่อการเดินทางมาซ้ือทาํให้ลูกค้ามีโอกาสได้

เหน็ และเลือกซ้ือผลิตภัณฑไ์ด้มากย่ิงขึ้น 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ เน้นที่มีการ

ประชาสัมพันธ์ที่ดีและมีออกร้านและการจัดนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ เพราะประชาสัมพันธ์

เป็นการจูงใจให้เกดิความคิดเหน็ที่ดี ตลอดจนสร้างภาพลักษณ ์ความเข้าใจ และสมัพันธภาพอนัดี

กบัลูกค้า 

 ปัจจัยด้านบุคคลากร กลุ่มตัวอย่างตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑ ์เน้นที่งานบริการมีอธัยาสยัที่

ดีและพนักงานบริการมีความกระตือรือร้นและความใส่ใจในการให้บริการ พนักงานบริการให้

ความรู้  คาํแนะนาํเกี่ยวกับสินค้าได้ถูกต้อง พนักงานให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเท่าเทียมกัน 

เพราะความรู้และทกัษะมีความจาํเป็นต่อการให้บริการ ทาํให้ลูกค้ารู้สึกว่าน่าเช่ือถือในมาตรฐาน

การให้บริการ และความใส่ใจในการให้บริการที่ดี จะทาํให้เกดิความประทบัใจในตัวผลิตภัณฑ ์

 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ เน้นที่ความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยและบรรยากาศในร้านดี ดูน่าสนใจ เพราะสถานที่และการจัดร้านที่ดีจะช่วย

ทาํให้การตัดสนิใจดีย่ิงขึ้น เช่น การวางป้ายร้านที่เด่น สะดุดตา พบเหน็ได้ง่าย และสามารถดึงดูด

ความสนใจจากผู้พบเหน็ได้ 

 ปัจจัยด้านกระบวนการต่างๆ กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ เน้นที่พ้ืนที่ในร้าน 

ทางเดิน มีความปลอดภัยและความสะอาด การจัดลาํดับการให้บริการแก่ลูกค้าตามลาํดับหัวข้อ

จาํนวนพนักงานที่ให้บริการ และมีที่จอดรถสาํหรับลูกค้าอย่างเพียงพอ เพราะลูกค้ามีกระบวนการ

ตัดสินใจ กล่าวคือลูกค้าต้องการตัดสินใจมาซ้ือผลิตภัณฑ์ จะมีการค้นหาว่าสาขาไหนมีขายอะไร 

ไม่มีขายอะไร สามารถเดินทางสะดวกไหม มีที่จอดรถไหม แล้วประเมินทางเลือกว่าจะไปสาขา

ไหน เพ่ือที่จะไปซ้ือผลิตภัณฑน้ั์นๆ 

 

14. ขอ้เสนอแนะ 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์ยังพบว่า ลูกค้าให้ความสาํคัญกบัสนิค้าใช้ภมิูปัญญาไทยได้อย่าง

ดี คงเอกลักษณค์วามเป็นไทยในสนิค้า เพราะคือจุดเด่นที่สาํคัญและให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน

การผลิตสินค้า จึงเป็นเหตุผลที่ทาํให้อุดหนุนสินค้าของภฟู้า และต้องการให้มีสนิค้ามากกว่าเดิม

และมีการเกบ็สตอ็คสนิค้าให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น อาหาร เคร่ืองดื่มขนม ข้าวไรซ์เบอร่ี ฯลฯ รวมถึงให้

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองบางประเภท เช่น เสื้ออผ้า เคร่ืองประดับ ให้ร่วมสมัย ใส่ง่ายขึ้น 

สาํหรับลูกค้าใหม่ๆ 

 ปัจจัยด้านราคา ยังพบว่า ด้านราคาไม่มีสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์

ของลูกค้า โดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาซ้ือสนิค้าและบริการเพราะมีความเช่ือว่าราคาสนิค้าและบริการ

สมเหตุสมผลและอยากมีส่วนช่วยสังคมไทย ดังคาํกล่าว “จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การทาํกินที่

พอเพียง” 
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 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ยังพบว่า ลูกค้าให้ความสาํคัญกบัการเพ่ิมสาขาให้

ใกล้กับสถานที่ชุมชนมากย่ิงขึ้ น เพ่ือความสะดวกต่อการหาซ้ือสินค้าและบริการ เพราะจาํนวน

สาขาที่เปิดยังไม่พอเพียงต่อความต้องการ 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ยังพบว่า ลูกค้าให้ความสาํคัญกับการจัดโปรโมช่ัน 

รายการพิเศษ ตามโอกาสต่างบ้าง เช่น การลดราคา การได้รับส่วนลด เพ่ือเป็นการรักษาลูกค้าเก่า

และเพ่ิมลูกค้าใหม่ 

 ปัจจัยด้านบุคคลากร ยังพบว่า ลูกค้าให้ความสาํคัญกบั service mind การให้บริการ สี

หน้า อารมณ์ของพนักงานในร้าน เช่น สวัสดีครับ/ค่ะ คุณลูกค้าต้องการอะไรครับ/ค่ะ ต้องการ

ไซร์อะไรครับ/ค่ะ จึงควรจัดการอบรมมารยาทอย่างสมํ่าเสมอ  

 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ยังพบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญกับพ้ืนที่และ

ปริมาณสนิค้าที่ไม่สมดุลกัน เช่น พ้ืนที่ของร้านบางสาขามีจาํกดัแต่มีปริมาณสนิค้ามาก หรือ บาง

สาขามีพ้ืนที่มากแต่มีปริมาณสนิค้าน้อย จึงควรจัดให้ปริมาณสนิค้ามีความเหมาะสมกบัพ้ืนที่แต่ละ

สาขา 

 ปัจจัยด้านกระบวนการต่างๆ ยังพบว่า ลูกค้าให้ความสาํคัญกับความสะอาดโตะ๊ทาน

กาแฟ ไม่สะอาดเท่าที่ควร ทาํให้ลูกค้าที่ซ้ือสินค้าและบริการไม่เข้าไปน่ัง ณ มุมทานกาแฟที่ทาง

ร้านจัดไว้ให้ และสถานที่ตั้งในบางสาขาหายากหรืออยู่ในมุม ทาํให้ลูกค้าหาร้านไม่เจอจึงทาํป้าย

บอกทางไปยังร้านได้สะดวก 
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