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บทคดัย่อ 

        งานวิจยันี�จดัทําเพื'อศึกษาเรื'องการจําแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ซื�อกระเป๋า
ประเภทไฮสตรทีแบรนด์ กบักลุ่มผู้ซื�อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี'แบรนด์ เพศหญงิจากรา้นค้ารบั
ฝากซื�อ โดยใช้ปจัจัยด้านความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีก กรณีศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเก็บแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด ซึ'งค่าสถติทิี'ใช้ในการวเิคราะห์ คอื 
ค่าความถี' ค่ารอ้ยละ ส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน และ Discriminant Analysis ซึ'งสรปุผลไดด้งันี� 
        วตัถุประสงค ์1.ศกึษาพฤตกิรรมกลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์กบักลุ่มผู้ซื�อ
กระเป๋าประเภทลกัชวัรี'แบรนด์2.เพื'อคน้หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ซื�อกระเป๋าประเภทไฮ
สตรทีแบรนด ์โดยใชป้จัจยัดา้นความสาํคญัของส่วนประสมการคา้ปลกีเป็นตวัจาํแนก 
        จากผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นความสําคญัของส่วนประสมการค้าปลกีที'ทําใหค้นทั �ง 2
กลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี'ระดบั 0.05 คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ รา้นคา้รบัฝาก
ซื�อมรีูปแบบกระเป๋ารุ่นที'ดารา นักแสดง นางแบบใช้ วางจําหน่ายในร้าน, ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ไดแ้ก่ รา้นคา้รบัฝากซื�อมกีารส่งขอ้มลูข่าวผ่านโลกโซเชยีลเน็ตเวริค์, รา้นค้ารบัฝาก
ซื�อมกีารจดัโปรโมชั 'น, รา้นคา้รบัฝากซื�อมกีารจดัทําบตัรสมาชกิเพื'อใหส้ทิธพิเิศษกบัลูกคา้, และ
ด้านการบรกิารลูกค้า ได้แก่ ภายในรา้นค้ารบัฝากซื�อมบีรกิารหยบิสนิค้าให้เมื'อลูกค้าต้องการ 
โดยกลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนดไ์ดใ้หค้วามสําคญักบัส่วนประสมการคา้ปลกีทั �ง 3 
ดา้น มากกว่ากลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี'แบรนด ์ 
คาํสาํคญั: ส่วนประสมการคา้ปลกี, ความแตกต่าง 

 



Abstract 

        The objectives of the research project are to study the difference of females’ 
buyers between purchase high-street bag brands and luxury bag bands. The study is 
randomly selected sample from women's retail clothing stores with a total of 200 
questionnaires in Bangkok area. Moreover, the statistics used in the analysis are 
Frequency, Percentage, Standard Deviation and Discriminant Analysis which can be 
summarized as below. 
        (1).To understand the factors that influences the buyers’ intention who interesting 
in high-street bag brands and luxury bag bands. (2).To figure out the difference of 
buyers who purchase high-street bag brands by using factor of “Marketing Mix” to 
classify a group of retail clothing stores. 
        As a result of this study are indicated the difference between two groups in 
statistically significant that level 0.05 are merchandise, marketing and customer service 
factors. In the other hand, it can summarize as below details; Merchandise factors are 
from product itself in the shop that used and referred by any famous persons like 
models and star-movies, Marketing factors are from publishing to social networking 
website, promotion thru internet or special member cards, Service factors are from a 
present service from servicer to customer. Notwithstanding, three results with supporting 
factors can nonetheless describe that high-street bag brand consumers are more 
necessarily concerned on three factors than luxury bag bands consumers. 
Keywords: Retailing Mix, Discriminant 
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สอบ และผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช์ อนิทรโกเศศ ประธานกรรมการสอบที'ได้เสยีสละเวลา
อันมีค่าและให้ความกรุณาแนะนําตรวจตรา และแก้ไขเนื�อหา ตลอดจนกําลังใจในการ
ทําการศกึษาค้นคว้าอสิระจนทําให้การศกึษาค้นคว้าอสิระฉบบันี�เสรจ็สมบูรณ์ ผู้วจิยัขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสนี� 
        ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม ่และครอบครวั ที'มอบความรกัความปรารถนา
ดแีละเป็นกําลงัใจที'สาํคญัที'สุด ทั �งยงัคอยสนับสนุนใหผู้ว้จิยัไดม้โีอกาสศกึษาเรยีนรูใ้นทุกๆดา้น 
ขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้ข้อมูลสําคญัทุกท่านที'ได้สละเวลาอนัมคี่าในการให้
ข้อมูลแก่ผู้วิจยั จนทําให้การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบบันี�สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณเพื'อน
นกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติรุน่ที'10 รวมถงึบุคลากรคณะบรหิารธุรกจิ
และบณัฑติวทิยาลยั ที'ไดใ้ห้กําลงัใจและความช่วยเหลอืในการทําการศกึษาคน้ควา้อสิระตลอด
มา 
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บทที� 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

ปจัจุบนัวฒันธรรมทางตะวนัตกได้แทรกเขา้มาในประเทศไทยอย่างต่อเนื�อง จงึส่งผลให้
คนไทยบางกลุ่มได้รบัค่านิยมในการใช้สนิค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศเพิ�มมากขึ*น ถงึแมว้่า
สินค้าเหล่านั *นจะสามารถผลิตขึ*นได้ในประเทศไทยก็ตาม เช่นกระเป๋า เสื*อผ้า รองเท้า 
เครื�องประดบั เครื�องสําอางเป็นต้น โดยสนิค้าจากต่างประเทศดงักล่าวได้ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ใน
การสร้างภาพลกัษณ์ที�ดใีนด้านของคุณภาพ ราคา การออกแบบดไีซน์ เพื�อให้ผู้บรโิภคเกิด
ความรู้สึกภาคภูมใิจเมื�อได้ใช้สินค้าเหล่านั *นและยงัเป็นการสร้างความแตกต่างให้กบับุคลิก
เฉพาะตวับุคคลอกีดว้ย ซึ�งกลุ่มผูบ้รโิภคสนิคา้แบรนดเ์นมส่วนใหญ่จะตดิตามสนิคา้จากแบรนด์
ที�ตนเองชื�นชอบและผลงานของดไีซเนอรท์ั *งในประเทศและต่างประเทศ ซึ�งนักดไีซเนอรแ์ต่ละ
แบรนดก์ไ็ดอ้อกแบบผลงานชิ*นใหม่ๆ วางจาํหน่ายใหผู้บ้รโิภคไดจ้บัจองเป็นเจา้ของสนิคา้แทบ
ทุกฤดกูาล ทั *งนี*เพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคสนิคา้แบรนดเ์นม 

หากยอ้นกลบัไปเมื�อประมาณ 30 ปีที�ผ่านมา ผูบ้รโิภคสนิคา้แบรนดเ์นมในประเทศไทยยงั
มคี่อนขา้งอยูใ่นวงจาํกดั ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที�มฐีานะด ีรสนิยมหร ูหรอืกลุ่มนักเรยีนนอกแถบ
ยุโรปและอเมรกิา บุคคลเหล่านี*จะมโีอกาสได้สมัผสักบัสนิค้าแบรนด์เนม เนื�องจากในยุคนั *น
รา้นคา้ตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมมน้ีอยกว่าในปจัจุบนั ซึ�งการจาํหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม
ในประเทศไทยเป็นที�แรก คอื ที�ศูนยก์ารค้าเพนนินซูล่าเป็นแหล่งที�ขายของสนิค้าแบรนด์เนม
ดงัๆ ระดบัโลกในประเทศไทย 

ในปจัจบุนัสนิคา้แบรนดเ์นมจากต่างประเทศที�นําเขา้มาจาํหน่ายในประเทศไทยเป็นสนิคา้
ที�ถูกจดัใหเ้ป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย (Luxury Good) จงึทาํใหม้รีาคาแพง ซึ�งมอีตัราการเสยีภาษนํีาเขา้
ค่อนข้างสูง แต่เนื�องจากค่านิยมและการรบัวฒันธรรมที�เปลี�ยนไปทําให้คนไทยจํานวนมาก
ตอ้งการเป็นเจา้ของสนิคา้แบรนดเ์นมยี�หอ้ดงั เพราะสนิคา้แบรนดเ์นมมคีวามคงทนมอีายุการใช้
งานที�ยาวนานและเป็นสิ�งที�บ่งบอกถงึรสนิยมของผูท้ี�ใช ้ซึ�งสนิคา้แบรนดเ์นมหลายยี�หอ้ที�นําเขา้
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มาจาํหน่ายในประเทศไทยและไดร้บัความนิยมมาโดยตลอดมอียู่หลายยี�หอ้ เช่น Louis Vuitton, 
Gucci, Christian Dior, Hermes, Chanel เป็นสนิคา้นําเขา้จากประเทศฝรั �งเศส หรอื Prada, 
Ferragamo, Moschino เป็นสนิคา้นําเขา้จากประเทศอติาล ีเป็นต้น (Positioningmag, 2008: 
paragraph 1) 

กระเป๋าแบรนดเ์นมนั *นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื (1)กระเป๋าประเภทไฮสตรที
แบรนด ์(High Street Brand) คอื ราคาจะถูกกว่ากระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์เป็นแบรนดท์ี�มี
ชื�อเสยีงขึ*นห้างสรรพสนิค้าชั *นนําและมกีําลงัการผลติเป็นจํานวนมาก เช่น Coach, Guess, 
Longchamps, Kate Spade, Juicy Couture, Armani Exchange, Kiplings, Le Sportsac, Ted 
Baker, ZARA ฯลฯ ส่วนใหญ่จะมรีาคาเริ�มต้นที�หลกัพนับาท (2)กระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์
(Luxury Brand) คอื แบรนด์ระดบัโลกที�มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน มขี ั *นตอนการผลติที�
พถิพีถินั เช่น Chanel, Gucci, Prada, Christian Dior, Hermes, Balenciaga, Louis Vuitton 
ฯลฯ ส่วนใหญ่จะมรีาคาตั *งแต่หลกัหมื�นบาทขึ*นไป (Siambrandname, 2015: paragraph 1-11) 

โอกาสในการเติบโตของธรุกิจกระเป๋าแบรนดเ์นม 

จากการคน้หาขอ้มลูยอ้นหลงัในปี 2556 พบว่ากระทรวงการคลงัมนีโยบายลดภาษสีนิคา้
ฟุ่มเฟือยบางรายการ เพื�อส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นแห่งจบัจ่ายใชส้อยหรอืเป็นศูนยก์ลางชอ็ป
ปิ*งในภูมภิาคเอเชยี ซึ�งกระเป๋าแบรนด์เนมจดัอยู่ในกลุ่มของสนิค้าฟุ่มเฟือยที�กระทรวงการคลงั
ได้ลดภาษีให้และสนิค้าฟุ่มเฟือยที�มกีารนําเขา้มากที�สุด คอื กระเป๋าแบรนด์เนม นํ*าหอม และ
เครื�องสําอาง โดยมูลค่านําเขา้สนิคา้ฟุ่มเฟือยในช่วง 7 เดอืนแรกของปีรวมทั *งสิ*น 54,817.34 
ลา้นบาท (กรงุเทพธุรกจิ, 2556: ยอ่หน้าที� 1) 

 

ภาพที� 1 แผนภูมแิสดงมูลค่าการนําเขา้สนิคา้ฟุ่มเฟือยในช่วง 7 เดอืนแรกปี 2556 (กรุงเทพ
ธุรกจิ, 2556: ยอ่หน้าที� 1) 
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จากการประเมนิตลาดสนิค้าแบรนด์เนมในประเทศไทยมมีูลค่าสูงกว่า 1 แสนล้านบาท 
เพิ�มขึ*นจากปี 2556 ที�มมีลูค่าการตลาดประมาณ 9 หมื�นลา้นบาท สนิคา้แบรนดเ์นมที�คนไทย
นิยมซื*อและได้รบัความนิยมอย่างต่อเนื�องมากที�สุดเป็นสนิค้าแฟชั �นและสนิค้าที�เกี�ยวกบัความ
สวยความงาม เช่น นํ*าหอม เครื�องสําอาง กระเป๋าแบรนดเ์นม และเขม็ขดัหนัง นอกจากนี*ยงัม ี
รองเทา้ แว่นตา นาฬกิา สุรา (Matichon, 2014: paragraph 6) 

ปัญหาที�พบในปัจจบุนั 

การที�คนไทยให้ความสนใจในการบรโิภคสนิค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศแทนการใช้
สินค้าที�มีหรือที�ผลิตภายในประเทศไทยนั *น เป็นสิ�งที�ชี*ให้เห็นถึงค่านิยมของคนไทยที�ได้
เปลี�ยนแปลงไปตามยุคสมยัเมื�อผูบ้รโิภคมคีวามต้องการมากขึ*นอย่างต่อเนื�อง จุดนี*เองจงึทําให้
เกดิอาชพีใหม่ขึ*นมา คอื อาชพีรบัฝากซื*อสนิค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ เรยีกอกีอย่างว่า 
“รบัพรีออเดอร์” สินค้าแบรนด์เนมนั *นเอง โดยในช่วงแรกผู้ประกอบอาชีพเสริมนี*จะเป็น
แอรโ์ฮสเตสและสจ๊วตเป็นส่วนใหญ่ โดยมอีาชพีหลกัที�ต้องบนิไปต่างประเทศอยู่เป็นประจํา จงึ
สามารถซื*อสนิค้าแบรนด์เนมทุกยี�ห้อที�มผีู้ฝากซื*อกลบัมาประเทศไทย อาทิ กระเป๋า เสื*อผ้า 
รองเท้า เครื�องประดบั นํ*าหอม เครื�องสําอาง เป็นต้น ซึ�งการทําอาชพีเสรมิของแอร์โฮสเตส
หรอืสจ๊วตนั *นสามารถสรา้งรายได้อย่าชดัเจน ซึ�งรายได้จากการรบัฝากซื*อสนิคา้แต่ละชิ*นจะได้
ชิ*นละประมาณ 1,000 – 5,000 บาท โดยยงัไม่รวมรายไดท้ี�ผูร้บัฝากซื*อจะไดจ้ากการขอคนืภาษ ี
(Vat Refund) แต่จะไดค้นืเป็นจาํนวนเงนิเท่าไร ขึ*นอยู่กบัสนิคา้ที�ผูบ้รโิภคซื*อมรีาคาเท่าใด หาก
ราคาของสนิค้าที�ผู้บรโิภคฝากซื*อมรีาคาสูง ก็จะยิ�งทําให้ผู้รบัฝากซื*อสนิค้ามรีายได้ในส่วนนี*
สงูขึ*น 

เ นื� องจากราคาที�ซื*อจากต่างประเทศถูกว่ าการซื*อจากร้านค้าตัวแทนจําหน่าย
ภายในประเทศไทยอยา่งเหน็ไดช้ดั จงึทาํใหร้า้นคา้ที�รบัฝากซื*อสนิคา้กระเป๋าแบรนดเ์นม “รบัพรี
ออเดอร์” หรอืรบัหิ*วกระเป๋าแบรนด์เนมจากต่างประเทศในปจัจุบนัมอียู่เป็นจํานวนมาก ซึ�ง
รา้นค้าเหล่านี*ไม่ได้รบัอนุญาตให้เป็นตวัแทนจําหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมในประเทศไทยจาก
เจา้ของลขิสทิธิ {หรอืเจา้ของแบรนด์นั *นๆ และไม่ไดเ้สยีภาษนํีาเขา้สนิค้าตามที�กฎหมายกําหนด 
ซึ�งทางกรมศุลกากรไดเ้คยตั *งป้ายเตอืนที�สนามบนิ โดยแจง้ใหผู้ท้ ี�เดนิทางทราบถงึการซื*อสนิคา้
จากต่างประเทศกลบัมาประเทศไทยเกินหนึ�งหมื�นบาทจะต้องเสยีภาษีนําเขา้ตามที�กฎหมาย
กําหนด ซึ�งการจาํหน่ายกระเป๋าแบรนดเ์นมหรอืสนิค้าแบรนดเ์นมที�นําเขา้มาโดยวธินีี*ถอืว่าเขา้
ข่ายเป็นตลาดสเีทา (Gray Market) เพราะการนําเขา้สนิค้าจากต่างประเทศเพื�อมาขายต่อใน
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ประเทศไทย โดยไม่มีการเสียภาษีนําเข้าตามที�กฎหมายกําหนดถือเป็นการกระทําที�ผิด
กฎหมาย 

ด้วยเหตุผลดงักล่าวข้างต้นทําให้ผู้วิจยัมองเห็นถึงปญัหาที�เกิดขึ*นในปจัจุบนั คอื หาก
ผูบ้รโิภคกระเป๋าแบรนดเ์นมส่วนใหญ่ ซื*อสนิคา้จากรา้นคา้รบัฝากซื*อสนิคา้แบรนดเ์นมมากกว่า
ซื*อสนิคา้ที�รา้นคา้ตวัแทนจาํหน่ายจะทําใหผู้ป้ระกอบการผลติและจาํหน่ายสนิคา้กระเป๋าแบรนด์
เนมเหล่านั *น รวมทั *งตวัแทนจําหน่ายที�นําเขา้สนิคา้แบรนด์เนมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสยี
โอกาสในการจําหน่ายสนิค้า เสยีลูกค้า นอกจากนั *นประเทศก็จะขาดรายได้จากการเรยีกเก็บ
ภาษนํีาเขา้ ดว้ยผลกระทบที�มต่ีอหลายฝ่ายที�กล่าวมาขา้งต้นทําใหผู้ว้จิยัสนใจที�จะทําการศกึษา
การจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูซ้ื*อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์กบักลุ่มผูซ้ื*อกระเป๋า
ประเภทลกัชวัรี�แบรนด์ เพศหญงิจากรา้นค้ารบัฝากซื*อ โดยใช้ปจัจยัด้านความสําคญัของส่วน
ประสมการคา้ปลกี กรณศีกึษาในเขตกรงุเทพมหานครเพื�อช่วยผูป้ระกอบการที�ผลติและผูนํ้าเขา้
จําหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมจากต่างประเทศทั *ง 2 ประเภท ได้ทราบถงึพฤตกิรรมและความ
ต้องการของผูบ้รโิภคทั *ง 2 กลุ่มและเพื�อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงหรอื
แก้ปญัหาที�เกดิขึ*นในปจัจุบนั อกีทั *งเพื�อใหป้ระเทศไทยไดม้รีายไดจ้ากการเกบ็ภาษอีากรขาเขา้
อกีดว้ย 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพื�อศกึษาพฤตกิรรมกลุ่มผูซ้ื*อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด์ กบักลุ่มผูซ้ื*อกระเป๋า
ประเภทลกัชวัรี�แบรนดเ์พศหญงิจากรา้นคา้รบัฝากซื*อในเขตกรงุเทพมหานคร 

2. เพื�อคน้หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูซ้ื*อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์กบักลุ่มผู้
ซื*อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์เพศหญงิจากรา้นคา้รบัฝากซื*อในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
ปจัจยัดา้นความสาํคญัของส่วนประสมการคา้ปลกีเป็นตวัจาํแนก 
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ขอบเขตของการศึกษา 

ประกอบดว้ย 2 หวัขอ้ คอื ประชากรที�จะศกึษา และตวัแปรที�จะศกึษา 

ประชากรที�จะศกึษา คอื กลุ่มผูซ้ื*อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์กบักลุ่มผูซ้ื*อกระเป๋า
ประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์เพศหญงิจากรา้นคา้รบัฝากซื*อในเขตกรงุเทพมหานคร 

ตวัแปรที�จะศกึษา โดยจะแยกออกเป็นตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

        1. ตวัแปรตน้ คอื ปจัจยัดา้นส่วนประสมการคา้ปลกี 

                1.1 ดา้นผลติภณัฑ ์

               1.2 ดา้นราคา 

               1.3 ดา้นทาํเลที�เหมาะสม 

               1.4 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

               1.5ดา้นการออกแบบรา้น 

               1.6ดา้นการบรกิารลกูคา้ 

        2. ตวัแปรตาม คอื ปจัจยัดา้นกลุ่มประชากร 2 กลุ่มที�ตอ้งการเปรยีบเทยีบ 

               2.1 กลุ่มผูซ้ื*อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์

               2.2 กลุ่มผูซ้ื*อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์

นิยามศพัทเ์ฉพาะ  

1. กระเป๋าแบรนด์เนม หมายถงึกระเป๋าที�มยี ี�ห้อทั *งของสุภาพสตรแีละสุภาพบุรุษ อาท ิ
กระเป๋าสะพายไหล่ กระเป๋าสะพายขา้ง กระเป๋าถอื กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าใส่เอกสาร กระเป๋า
เดนิทาง เป็นตน้ 
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2. แบรนด์เนม หมายถงึ ตราสนิค้า ยี�ห้อสนิค้า เครื�องหมายการค้า ที�แสดงออกทาง
รปูธรรมดว้ยสญัลกัษณ์ เป็นสิ�งที�สามารถสื�อถงึองคก์ร รา้นคา้ บรษิทั สนิคา้ บรกิาร ซึ�งการสรา้ง
ตราสนิคา้ใหเ้ป็นที�จดจาํของลกูคา้นั *นมกัเกดิจากการโฆษณาหรอืการบอกต่อนั *นเอง 

3. กระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์(High Street Brand) คอื ราคาจะถูกกว่ากระเป๋า
ประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์เป็นแบรนดท์ี�มชีื�อเสยีงขึ*นหา้งสรรพสนิคา้ชั *นนําและมกีําลงัการผลติเป็น
จาํนวนมาก เช่น Coach, Guess, Longchamps, Kate Spade, Juicy Couture, Armani 
Exchange, Kiplings, Le Sportsac, Ted Baker, ZARA ฯลฯ ส่วนใหญ่จะมรีาคาเริ�มต้นที�หลกั
พนับาทขึ*นไป 

4. กระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์(Luxury Brand) คอื แบรนดร์ะดบัโลกที�มปีระวตัคิวาม
เป็นมายาวนาน มขี ั *นตอนการผลติที�พถิพีถินั เช่น Chanel, Gucci, Prada, Christian Dior, 
Hermes, Balenciaga, Louis Vuitton ฯลฯ ส่วนใหญ่จะมรีาคาตั *งแต่หลกัหมื�นบาทขึ*นไป 

5. กระเป๋ารุ่น Limited Edition หมายถงึ กระเป๋ารุ่นที�ผลติและจาํหน่ายในจํานวนจาํกดั 
เช่น ทั �วโลกมจีาํนวนหนึ�งแสนใบ เป็นตน้ 

6. รา้นคา้รบัฝากซื*อ หมายถงึ รา้นคา้ที�รบัฝากซื*อกระเป๋าแบรนดเ์นมมาจากต่างประเทศ 
(ซึ�งไมใ่ช่รา้นคา้ตวัแทนจาํหน่ายจากแบรนดต่์างๆ โดยตรง) 

7. รา้นคา้ตวัแทนจาํหน่าย หมายถงึ รา้นคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ หรอืบรษิทัฯ หรอืองคก์ร ที�
ไดร้บัมอบอํานาจใหเ้ป็นผูจ้ําหน่ายกระเป๋าแบรนดเ์นมในประเทศไทย โดยมกีารทําหนังสอืเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรในการอนุญาตให้เป็นร้านค้า หรอืบรษิัทฯ หรอืองค์กรตวัแทนจําหน่ายจาก
เจา้ของลขิสทิธิ {หรอืเจา้ของแบรนด ์

8. การขอคนืภาษ ี(Vat Refund) หมายถงึ การขอภาษมีลูค่าเพิ�มที�ไดเ้สยีไปจากการซื*อ
สนิคา้ในต่างประเทศ ซึ�งแต่ละประเทศจะมอีตัราภาษทีี�แตกต่างกนั 

9. สนิคา้ฟุ่มเฟือย (Luxury good) หมายถงึ สนิคา้ที�มรีาคาแพงเกนิความจาํเป็นที�จะต้อง
ใชใ้นการดาํรงชวีติ เช่น กระเป๋าแบรนดเ์นม เครื�องสาํอาง นํ*าหอม เป็นตน้ 

10. ตลาดสเีทา (Gray Market) หมายถึง การนําเข้าและจําหน่ายสนิค้า โดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากเจา้ของแบรนด์นั *นๆ อย่างเป็นทางการ และไม่มกีารเสยีภาษีนําเขา้สนิค้าแบรนด์
เนมอย่างถูกต้องตามที�กฎหมายกําหนด ซึ�งรา้นคา้นําเขา้เหล่านี*อาจถูกดําเนินคดยีอ้นหลงัและ
ถูกยดึสนิคา้ได ้เช่น การนําเขา้รถยนตร์าคาแพง เป็นตน้ 
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นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 

1. การคา้ปลกี หมายถงึ กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ผูบ้รโิภค
คนสุดท้ายเพื�อนําไปใช้เองไม่ใช่เพื�อนําไปจําหน่ายต่อหรอืใช้ในการทําธุรกจิ ซึ�งสามารถแบบ
ออกเป็นธุรกจิคา้ปลกีแบบมรีา้นคา้ และธุรกจิคา้ปลกีแบบไมม่รีา้นคา้ 

2. พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การแสดงออกของแต่ละบุคคลที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการ
ค้นหาสนิค้าและบรกิาร เพื�อตอบสนองความต้องการของตนเอง รวมถงึกระบวนการตดัสนิใจ 
และลกัษณะกจิกรรมของบุคคลเมื�อทําการใชจ้่ายเพื�อใหไ้ดส้นิคา้นั *นมา ตลอดจนการประเมนิผล
ภายหลงัการใชส้นิคา้หรอืรบับรกิารนั *นๆ 

3. แฟชั �น หมายถงึ รสนิยมที�คงอยู่เพยีงระยะสั *นๆ ในกลุ่มคนจาํนวนมาก เริ�มจากการมี
ต้นแบบที�เขม้แขง็ มสีื�อ มกีารเลยีนแบบ ทําตามเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจากสงัคมชั *นสูง สู่สงัคมชั *นล่าง
หรอืเกิดในสงัคมชั *นเดยีวกันหากมกีารยอมรบัเกิดขึ*น และจางหายไปในช่วงเวลาสั *น ซึ�งใน
ปจัจุบนัไม่ได้เป็นเพยีงปจัจยัสี� แต่เป็นสิ�งที�บ่งบอกถงึสไตล์ของแต่ละบุคคล ฐานะและบทบาท
ทางสงัคมอกีดว้ย 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั 

1.เพื�อให้ผูป้ระกอบการที�ผลติและรา้นค้าตวัแทนจาํหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมไดท้ราบถงึ
พฤตกิรรมที�สาํคญัในการเลอืกซื*อกระเป๋าของกลุ่มผูซ้ื*อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์กบักลุ่ม
ผูซ้ื*อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์เพศหญงิจากรา้นคา้รบัฝากซื*อในเขตกรุงเทพมหานคร และ
นํามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัธุรกจิในปจัจบุนั 

2. เพื�อใหผู้ป้ระกอบการที�ผลติและรา้นคา้ตวัแทนจาํหน่ายกระเป๋าแบรนดเ์นมไดท้ราบถงึ
ความแตกต่างดา้นความสําคญัของส่วนประสมการคา้ปลกีที�มผีลต่อการตดัสนิใจซื*อกระเป๋าแบ
รนดเ์นม ของกลุ่มผูซ้ื*อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์กบักลุ่มผูซ้ื*อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบ
รนด์ เพศหญงิจากรา้นคา้รบัฝากซื*อในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื�อเป็นแนวทางในการนํามา
ปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัธุรกจิในปจัจบุนั 
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บทที� 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

การศกึษาเรื	องการจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์
กบักลุ่มผู้ซื�อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี	แบรนด์ เพศหญงิจากรา้นค้ารบัฝากซื�อ โดยใช้ปจัจยัด้าน
ความสําคญัของส่วนประสมการค้าปลกี กรณีศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ	งผู้วจิยัไดศ้กึษา
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที	เกี	ยวขอ้ง เพื	อใชป้ระกอบการศกึษาดงันี� 

แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 

1. แนวคดิธุรกจิคา้ปลกี 

2. แนวคดิการแบ่งส่วนการตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย และการกําหนดตําแหน่ง
ตลาดในธุรกจิคา้ปลกี (STP) 

3. แนวคดิส่วนประสมการคา้ปลกี 

4. แนวคดิและทฤษฎทีี	เกี	ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

5. แนวคดิและทฤษฎทีี	เกี	ยวกบัสนิคา้แฟชั 	น 

 

แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัธรุกิจค้าปลีก 

การคา้ปลกี คอื เป็นส่วนหนึ	งของช่องทางการจดัจาํหน่ายสนิคา้ โดยผูค้า้ปลกีจะนําเสนอ
ความสะดวกในการซื�อของแก่ผูบ้รโิภค รวมทั �งการใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ ทั �งกบัผูผ้ลติและลูกคา้ 
ซึ	ง สุวมิล แมนจรงิ (2546: 273) กล่าวถงึ ความหมายของคําว่า ผูค้า้ปลกีหรอืรา้นคา้ปลกีไวว้่า 
เป็นกิจกรรมทั �งหมดที	เกี	ยวข้องกับการจําหน่ายสินค้าหรอืบรกิารให้แก่ผู้บรโิภคขั �นสุดท้าย
โดยตรง และองคก์ารใดกต็ามที	ทาํการขายสนิคา้ใหก้บัผูใ้ชค้นสุดทา้ย โดยไม่ว่าจะขายดว้ยวธิใีด
หรอืขายผ่านสถานที	ใดกเ็รยีกว่าเป็นการทาํการคา้ปลกีทั �งนั �น 
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ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา (2549: 146) กล่าวว่า การค้าปลีกประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที	 
เกี	ยวขอ้งกบัการขายสนิค้าและบรกิารไปสู่ผู้บรโิภคคนสุดท้าย ผู้ซื�อที	เป็นผู้บรโิภคคนสุดท้าย
ย่อม แตกต่างไปจากผูซ้ื�อที	เป็นธุรกจิหรอืสถาบนั ถ้าเปรยีบเทยีบการซื�อของธุรกจิ แรงจงูใจใน
การซื�อ เกิดจากความต้องการหากําไรหรอืต้องการนําไปขายต่อ แต่แรงจูงใจในการซื�อของ
ผูบ้รโิภคจะอยูท่ี	ความพอใจของครอบครวัหรอืความพอใจส่วนตวั 

ศิรวิรรณ  เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 9) อธิบายถึงการค้าปลีกไว้ว่า การค้าปลีก เป็น
กจิกรรมที	เพิ	มคุณค่าให้กบัสนิค้าและบรกิารที	ขายให้กบัผู้บรโิภค เพื	อการใช้ส่วนตวัหรอืใช้ใน 
ครวัเรอืนหรอืเป็นการนําเสนอสนิคา้หรอืบรกิารไปยงัผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย เพื	อการใชใ้นครวัเรอืน 
หรอืใชส้่วนตวั โดยการจดัหาสนิคา้ในปรมิาณมากและทยอยขายใหก้บัผูบ้รโิภคในปรมิาณน้อย 

วารุณี  ตนัติวงศ์วาณิช และคณะ (2545: 257) กล่าวถึง การค้าปลกีไว้ว่า การค้าปลกี 
หมายความรวมถงึ ทุกกจิกรรมที	เกี	ยวขอ้งกบัการขายสนิค้าหรอืบรกิารโดยตรงไปยงัผู้บรโิภค             
คนสุดท้าย ซึ	งจะซื�อไปใช้ส่วนตวัไม่ใช่ซื�อเพื	อนําไปใช้ในการทําธุรกจิหลายๆ  องค์กรไม่ว่าจะ
เป็น ผู้ผลิต ผู้ค้าส่งหรอืผู้ค้าปลกี สามารถกระทําการค้าปลีกได้ แต่ส่วนใหญ่การค้าปลีกมกั
กระทาํโดยผูค้า้ปลกี ผูท้าํธุรกจิที	ยอดขายหลกัมาจากการคา้ปลกี 

สุปญัญา ไชยชาญ (2543: 346) ใหค้วามหมายของการคา้ปลกีไวว้่าการคา้ปลกี หมายถงึ
กจิกรรมทุกชนิดที	เกี	ยวขอ้งกบัการขายสนิค้าหรอืบรกิารตรงต่อผู้บรโิภคที	มาซื�อไปเพื	อใช้เอง
หรอืใชใ้นครวัเรอืน ไมไ่ดเ้อาไปใชใ้นทางธุรกจิ 

จากความหมายของการคา้ปลกี ผูว้จิยัเหน็ดว้ยกบั สุปญัญา ไชยชาญ (2543: 346) และ
สามารถสรุปไดว้่า การคา้ปลกี กจิกรรมทุกชนิดที	เกี	ยวขอ้งกบัการขายสนิค้าหรอืบรกิารตรงต่อ
ผูบ้รโิภคที	 มาซื�อไปเพื	อใชเ้องไมใ่ช่เพื	อนําไปจาํหน่ายต่อหรอืใชใ้นการทาํธุรกจิ 

ประเภทของธุรกจิคา้ปลกี (Types of Retailers) หลกัเกณฑใ์นการแบ่งประเภทธุรกจิคา้
ปลีกมีหลายวิธี แต่ในที	นี�จะแบ่งประเภทของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย โดยพิจารณา 2 
ลกัษณะ คอื 

1. พจิารณาจากรปูแบบของรา้นคา้ สามารถแบ่งประเภทธุรกจิคา้ปลกีได ้2 รปูแบบ คอื 
แบบมรีา้นคา้ (Store Retailing) และแบบไมม่รีา้นคา้ (Non- Store Retailing) 

 

 



10 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2 ประเภทธุรกจิค้าปลกีในประเทศไทยพจิารณาจากรปูแบบของรา้นคา้ (สุพรรณ ี
อนิทรแ์กว้, 2553: 28) 

1.1 ธุรกจิคา้ปลกีแบบมรีา้นคา้ (Store Retailing) การทาํธุรกจิที	จาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิาร 
โดยมหีน้ารา้นเป็นหลกัแหล่ง ลูกค้าสามารถเขา้ไปในร้านเพื	อเลอืกซื�อสนิค้า หรอืตดิต่อขอใช้
บรกิารโดยตรง โดยลกูคา้มวีตัถุประสงคต์อ้งการเขา้มาซื�อสนิคา้ 

1.2 ธุรกจิค้าปลกีแบบไม่มรีา้นคา้ (Non-Store Retailing) การทําธุรกจิคา้ปลกีแบบไม่มี
หน้ารา้นมกีารขยายตวัมาก รปูแบบของการคา้แบบไมม่หีน้ารา้นสรปุไดด้งันี� 

1.2.1 การขายปลกีโดยเครื	องจกัรอตัโนมตั ิ(Vending Machine) เป็นการซื�อขายที	ต้อง
อาศยัตู้หยอดเหรยีญที	ภายในบรรจุสนิค้าไว้บรกิาร 24 ชั 	วโมง เมื	อต้องการซื�อเพยีงแค่หยอด
เหรยีญตามจํานวนราคาสนิค้าในตู้แล้วกดปุ่มก็จะได้สิ	งที	ต้องการ ส่วนใหญ่การขายปลกีโดย
เครื	องจกัรอตัโนมตัจิะนิยมขายเครื	องดื	ม รอ้น เยน็ เช่น กาแฟ นํ�าดื	ม นํ�าอดัลม นํ�าผลไม ้และ
สนิค้าอื	นๆ เช่น กระดาษชําระถุงยางอนามยั ผ้าอนามยั บุหรี	 ลูกอมเป็นต้น ทําเลที	ตั �งเครื	อง 
Vending Machine จะอยู่ตามแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น มหาวทิยาลยั สนามบนิ สถานที	ท่องเที	ยว 
โรงพยาบาล เป็นตน้ 

1.2.2 การขายปลกีแบบขายตรงโดยพนักงานขาย (Direct Selling) เป็นการขายแบบ
เผชญิหน้ากนัระหว่างผู้ซื�อและผู้ขายถงึบา้นหรอืสํานักงาน ทั �งนี�เพราะผู้ซื�อสะดวกและผู้ขายมี
อสิระ นอกจากนี�การขายปลกีแบบขายตรงทําให้ประหยดัค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเช่าร้าน ค่า
สาธารณูปโภค ค่าตกแต่งรา้น เป็นต้น ลูกค้าสามารถซื�อสนิค้าในราคาถูกกว่าการซื�อหน้ารา้น 
เพราะการบวกกําไรลดลง เนื	องจากไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง การขายปลกีแบบขายตรงจะนิยมใช้
กบัสินค้าที	ต้องมกีารอธบิายรายละเอียด เช่น เครื	องใช้ในครวัเรอืนขนาดเล็ก (เครื	องดูดฝุ่น 
เครื	องกรองนํ�า เครื	องทําอาหาร ฯลฯ) นอกจากนี�ยงัมเีครื	องสสําอาง อาหารเสรมิต่างๆ อุปกรณ์

พจิารณาจากรปูแบบของ
รา้นคา้รา้นคา้ 

แบบมรีา้นคา้ (Store Retailing) 

แบบไม่มรีา้นคา้ (Non-Store Retailing) 
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การศกึษา รวมทั �งบรกิาร โดยเฉพาะการขายประกนัภยั ซึ	งเน้นการขายตรงเกอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ 
ตวัอยา่งธุรกจิขายตรงในประเทศไทยไดแ้ก่ แอมเวย ์มสิทนี เอไอเอ ไทยประกนัชวีติ เป็นตน้ 

1.2.3 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถงึ การตดิต่อสื	อสารโดยตรงไปยงั
ผู้บรโิภคเพื	อเสนอขายสนิค้าและบรกิาร โดยใช้สื	อประเภทต่างๆ เช่น จดหมายตรง โทรทศัน์ 
วทิย ุโทรศพัท ์คอมพวิเตอร ์และอื	นๆ และลูกคา้สามารถสั 	งซื�อไดจ้ากจดหมาย (Mail) โทรศพัท ์
(Phone) สื	ออิเล็กโทรนิคส์ (Electronic) ปจัจุบนัการตลาดทางตรงเขา้มามบีทบาทมากขึ�น
เนื	องจากรูปแบบการดํารงชีวิตที	เปลี	ยนแปลงไป การแข่งขนัระหว่างธุรกิจมีมากขึ�น และ
เทคโนโลยกีา้วหน้ามากขึ�น การตลาดทางตรงที	นิยม 

1.2.3.1 การขายปลกีทางไปรษณีย ์(Direct Mail) เป็นการตดิต่อซื�อขายสนิคา้และบรกิาร
โดยสื	อไปรษณียท์ี	มกีารระบุชื	อ ที	อยู่ของผู้รบัโดยตรง มลีกัษณะการสื	อสารตวัต่อตวัระหว่าง
บรษิัทกับลูกค้าและสามารถเลือกลูกค้าได้ การขายปลีกแบบนี�จะได้ผลเมื	อมขี้อมูลลูกค้าที	
ถูกตอ้งชดัเจน ซึ	งสามารถทําไดโ้ดยการจดัทําฐานขอ้มลูลูกคา้ไวใ้นรปูแบบของสื	อที	ใชข้ายปลกี
ทางไปรษณีย ์ไดแ้ก่ ไปรษณียบตัร (Postcards) แผ่นพบั (Brochures) ใบปลวิ (Leaflets) แคต
ตาลอ็ก (Catalog) เป็นตน้ 

1.2.3.2 การขายปลกีทางโทรทศัน์ (Television Home Shopping) เป็นการนําเสนอขาย
สนิคา้และบรกิารผ่านทางโทรทศัน์ที	เรยีกว่า TV Home shopping โดยมพีธิกีรมาใหข้อ้มลูสนิคา้
และบรกิารรวมทั �งการสาธติการทาํงานของสนิคา้และลูกคา้สามารถสั 	งซื�อไดท้นัททีางโทรศพัทท์ี	
มกีารระบุไวท้ี	หน้าจอโทรทศัน์ 

1.2.3.3 การขายปลกีทางอนิเตอรเ์น็ต (Internet Retailing) เป็นการนําเสนอขายสนิค้า
และบรกิารผ่านทางระบบอนิเตอรเ์น็ต โดยการสื	อสารขอ้มลูที	มขีอ้ความ เสยีง แสง ส ีและภาพ 
โดยการส่งขอ้มูลแบบดจิติอลในระบบออนไลน์ ทําให้การตดิต่อซื�อขายทําได้อย่างรวดเรว็และ
ตลอดเวลา การชําระเงนิก็ง่ายโดยผ่านบตัรเครดติ หรอืการโอนเงนิผ่านทางธนาคารลูกค้า
สามารถรอรบัสนิค้าได้ทางไปรษณีย์หรอืบรกิารรบัส่งพสัดุภณัฑ์ระหว่างประเทศ เช่น UPS, 
FedEx, DHL เป็นตน้ 

การขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต บริษัทผู้ขายสินค้าและบริการจะต้องมีเว็บไซต์ซึ	ง
เปรยีบเสมอืนหน้ารา้นบนอนิเตอรเ์น็ตเป็นของตวัเอง ใหลู้กค้าเขา้ไปเลอืกซื�อได ้ปจัจุบนัธุรกจิ
ค้าปลกีขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ต่างก็มวีบ็ไซต์เสนอขายสนิค้าด้วยกนัทั �งสิ�น เพราะเป็นธุรกจิไร้
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พรมแดนไม่มขีอ้จาํกดัเรื	องระยะทาง เป็นธุรกจิที	เปิดทําการ 24 ชั 	วโมง สามารถโต้ตอบไดท้นัท ี
และมตีน้ทุนการดาํเนินงานตํ	าทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ้า่ยต่างๆ เช่น ค่าเช่า ค่าจา้งพนกังาน 

2. พจิารณาจากลกัษณะของสนิคา้และบรกิาร สามารถแบ่งประเภทธุรกจิคา้ปลกีไดด้งันี� 
(สุพรรณ ีอนิทรแ์กว้, 2553: 34) 

2.1 รา้นคา้ปลกีแบบดั �งเดมิ (Traditional Trade) หรอืรา้นโชวห์่วย (Grocery Store) เป็น
รา้นค้าปลกีที	เก่าแก่ที	สุด จําหน่ายสนิค้าอุปโภคบรโิภค ส่วนใหญ่เป็นรา้นห้องแถวที	มพีื�นที	ไม่
มากนัก ประมาณ 1-2 คูหา ลูกค้าเกอืบทั �งหมดอาศยัอยู่บรเิวณใกล้เคยีงกบัรา้นค้า ซึ	งผู้ทํา
หน้าที	ในการบรหิารร้านมกัเป็นสมาชกิในครอบครวัหรอืเพื	อน มกีารลงทุนน้อยไม่มรีะบบการ
จดัการที	ได้มาตรฐาน มลีกัษณะการจําหน่ายสนิค้าและบรกิารรูปแบบเดมิ การตกแต่งร้านไม่
ทนัสมยั การจดัวางสนิค้าไม่เป็นหมวดหมู่ โดยอาศยัความสะดวกของเจา้ของรา้นในการหยบิ
ใหก้บัลกูคา้เพื	อจาํหน่ายเท่านั �น โดยปกตริา้นประเภทนี�จะไม่มกีารจดัทําสต๊อกหรอืจาํนวนสนิคา้
คงเหลอื กล่าวคอื จะสั 	งซื�อสนิค้าเพิ	มก็ต่อเมื	อสนิค้าหมด หรอืเมื	อลูกค้าทวงถาม ส่วนการตั �ง
ราคาจะกําหนดตามราคาป้าย ซึ	งไดต้พีมิพไ์ว้ขา้งกล่องหรอืบรรจุภณฑัข์องสนิคา้ และไม่มกีาร
ใชเ้ครื	องมอื อุปกรณ์ เครื	องคอมพวิเตอร ์เวลาในการเปิดปิดรา้นไม่ไดก้ําหนดไวแ้น่นอน ขึ�นอยู่
กบัความสะดวกของเจา้ของรา้นเป็นหลกั 

2.2 รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) เป็นรา้นคา้ที	มกีารปรบัปรุงการจดัวางสนิค้า
การใหบ้รกิารที	ทนัสมยั มกีารจดัการที	เป็นระบบและมมีาตรฐานใชเ้ทคโนโลยทีี	ทนัสมยัและการ
ลงทุนสูง เพื	อดงึดูดใหลู้กคา้มาใชบ้รกิาร จดัตั �งบรษิทัร่วมทุนทั �งในประเทศและต่างประเทศ ซึ	ง
ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหมแ่บ่งออกเป็น 7 ประเภท ดงันี� 

2.2.1 ห้างสรรพสนิค้า (Department Store) เป็นรา้นค้าปลกีแบบสมยัใหม่ (Modern 
Trade) มขีนาดใหญ่และมสีนิคา้ไวใ้หบ้รกิารแก่ลูกคา้จาํนวนมากในทุกระดบัแบบครบวงจร การ
จดัวางสนิคา้จะแบ่งเป็นหมวดหมูช่ดัเจน สนิคา้ที	อยูใ่นสายผลติภณัฑเ์ดยีวกนัจะถูกจดัไวร้วมกนั
หรอืใกลก้นั เพื	อสรา้งความสะดวกใหก้บัลกูคา้ในการเลอืกซื�อสนิคา้ งบประมาณการลงทุนแต่ละ
สาขาต้องใชง้บมากกว่า 3,000 ลา้น มพีื�นที	มากกว่า 30,000 ตารางเมตร และการบรหิารงาน
ซบัซอ้น พนักงานมจีาํนวนมาก เน้นการบรกิารที	สะดวก สรา้งความประทบัใจแก่ลูกคา้ สถานที	
มกัตั �งอยู่ในชุมชนหรอืศูนยก์ารค้า ห้างสรรพสนิค้าจะเป็นการจําหน่ายสนิค้าพวกซอฟต์กู๊ดส ์
(Soft Goods) เช่น เสื�อผา้ รองเทา้ เครื	องสาํอาง และเครื	องใชภ้ายในบา้นเป็นหลกั 
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2.2.2 รา้นคา้เฉพาะอย่าง (Specialty Store) เป็นรา้นคา้ปลกีที	ขายสนิคา้เฉพาะอย่างที	
เน้นสนิคา้อุปโภคเดยีวกนั Personal Care ไดแ้ก่ Skin Care , Hair Care , Body Care รวมถงึ
เวชภณัฑ์ เน้นการให้บรกิารที	สะดวก ทนัสมยั สนิค้าที	ขายในร้านจะมคีวามหลากหลาย แต่มี
ลกัษณะประเภทใกล้เคยีงกนั เช่น ร้านขายทอง ร้านขายรองเท้า ร้านขายเสื�อผ้า ร้านขายยา 
รา้นดอกไม ้หรอืรา้นขายสนิคา้เฉพาะกลุ่มขนาดเลก็ เช่น Watson, Boot เป็นต้น ที	เน้นการขาย
สนิค้ากลุ่มของใชส้่วนตวั โดยเจาะกลุ่มลูกค้าระดบัทั 	วไประดบักลางถงึบน ซึ	งรา้นคา้ประเภทนี�
จาํเป็นที	จะตอ้งมกีารบรกิารที	สะดวกเป็นกนัเอง และพนักงานขายต้องมคีวามรูใ้นผลติภณัฑน์ั �น 
สามารถใหค้าํแนะนํากบัลกูคา้ได ้และสนิคา้จะเป็นสนิคา้ที	มคีุณภาพราคาสูงกว่ารา้นคา้ประเภท
เดียวกันทั 	วไป แต่ลูกค้าที	ซื�อจะคํานึงถึงความสะดวก สบาย ความเชี	ยวชาญเฉพาะสินค้า
มากกว่าคาํนึงถงึเรื	องราคาอยา่งเดยีว 

2.2.3 แคตทกีอร ีคลิเลอร ์(Category Killer) เป็นร้านค้าปลกีที	ขายสนิค้าที	มสีาย
ผลติภณัฑค์ุณภาพปานกลาง แต่สนิคา้ที	จาํหน่ายจะมคีรบทุกประเภททุกรายการ เน้นขายสนิคา้
กลุ่มเดียว แต่มสีินค้าหลานชนิด หลายรายการ หลายยี	ห้อ เช่น สินค้าเกี	ยวกับบ้าน กีฬา 
เครื	องใช้ไฟฟ้า ซึ	งลกัษณะพเิศษของ Category Killer คอื พนักงานขายจะมคีวามรูเ้กี	ยวกบั
สนิคา้เป็นอย่างดแีละมกีารนําระบบเงนิผ่อนมาใหบ้รกิาร การตั �งราคาสนิคา้จะตํ	ากว่า เนื	องจาก
มกีารซื�อสนิค้าจํานวนมากจากผู้ผลติโดยตรง ในอดตีถ้าต้องการจะซื�อเครื	องใช้ในบ้านจะต้อง
เดนิหลายๆ แผนกในหา้งสรรพสนิคา้ จงึจะไดข้องครบตามที	ต้องการ แต่ในปจจัุบนัมรีา้นเฉพาะ
หมวดหมู่หรอืประเภทสนิค้านั �นๆ มากขึ�น เช่น อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื	องใช้ไฟฟ้า เครื	องใช้
สาํนกังาน อุปกรณ์กฬีา เป็นตน้ 

2.2.4 ซูเปอรม์ารเ์ก็ต (Supermarkets) เป็นรา้นค้าปลกีที	เน้นการจําหน่ายสนิค้าอุปโภค 
บรโิภคที	จาํเป็นต่อชวีติประจาํวนั โดยใหค้วามสําคญัต่อความสดใหม่และความหลากหลายของ
อาหาร ซึ	งซูเปอรม์าร์เก็ตโดยทั 	วไปจะแบ่งสนิค้าเป็นหมวดหมู่ คอื ผกัและผลไม ้เนื�อ อาหาร
ทะเล อาหารพรอ้มปรุง อาหารปรุงสําเรจ็ อาหารแหง้ เครื	องใช้ในครวัเรอืน เครื	องดื	ม เป็นต้น 
สาํหรบัประเทศไทยจะเหน็ซูเปอรม์ารเ์กต็อยู่ภายใต้ศูนยก์ารคา้หรอืบรเิวณชั �นล่างหรอืชั �นใต้ดนิ 
เช่น Top Supermarket, Home Fresh Mart ทั �งนี�กเ็พื	อต้องการสรา้งศูนยก์ารคา้ใหเ้ป็นแหล่ง
สาํหรบัซื�อสนิคา้ไดค้รบ (One Stop Shopping) โดยการใชซ้เูปอรม์ารเ์กต็เป็นตวัสรา้งการสญัจร
ของลูกค้า (Traffic Builder) นอกจากนี�ยงัมซีูเปอร์มารเ์ก็ตในรูปแบบที	ตั �งเอกเทศ (Stand 
Alone) เช่น ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต วิลล่าซูเปอร์มาร์เก็ต ฟูจิซูเปอร์มาร์เก็ต ท็อป
ซูเปอรม์ารเ์ก็ต เป็นต้น ซึ	งซูเปอรม์ารเ์ก็ตมแีนวโน้มเพิ	มขึ�น เนื	องจากพฤตกิรรมของผู้บรโิภค
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เริ	มเปลี	ยนจบัจ่ายในซูเปอรม์ารเ์ก็ตมากขึ�น เพราะสนิค้ามคีวามสด ถูกสุขอนามยั มากกว่าใน
ตลาดสด 

2.2.5 ร้านสะดวกซื�อ (Convenience Store) เป็นร้านค้าที	จําหน่ายสนิค้าจําเป็นใน
ชวีติประจําวนั รวมทั �งอาหารและเครื	องดื	ม โดยเน้นการอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า ทั �งด้าน
สถานที	 เวลา ทาํเลตั �งอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนและเปิดบรกิาร 24 ชั 	วโมง ลูกคา้เป้าหมายเป็นลูกคา้ที	
ต้องการความสะดวก ใกล้บ้าน ใกล้ที	ทํางาน โดยให้ความสําคญักบัทําเลที	ตั �งร้านเป็นสําคญั 
ปจัจุบนัร้านค้าปลีกสะดวกซื�อ นอกจากจะตั �งกระจายตามชุมชนต่างๆ แล้วยงัมรี้านค้าปลีก
สะดวกที	ตั �งอยูต่ามสถานีบรกิารนํ�ามนัอกีมากมาย เช่น Tesco Lotus Express,7-Eleven, ซเีลค็, 
สตารม์ารท์, จฟิฟี	, ใบจาก และซพูเีรยี 

2.2.6 รา้นคา้ปลกีขายสนิคา้ลดราคา (Off-Price Store) เป็นรา้นคา้ปลกีที	จาํหน่ายสนิคา้
แบรนด์เนม เช่น สนิค้าประเภทเครื	องหนัง เสื�อผ้า เครื	องแต่งกาย เครื	องสําอาง เป็นต้น โดย
จาํหน่ายในราคาตํ	ากว่ารา้นค้าประเภทเดยีวกนัถงึ 30-50% เนื	องจากรา้นค้าปลกีประเภทนี�จะ
ตดิต่อสั 	งซื�อสนิค้ากบัผูผ้ลติโดยตรง และเป็นแหล่งระบายสนิคา้ของผูผ้ลติเมื	อสนิคา้ใกลล้า้สมยั 
นอกจากนี�ยงัเป็นรา้นคา้ปลกีของผูผ้ลติเองที	รยีกว่า Factory Outlet โดยผูผ้ลติจะนําสนิคา้ของ
โรงงานมาจําหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด ปจัจุบนัร้านค้าปลีกของผู้ผลิตเป็นที	นิยมของ
ผูบ้รโิภคมาก มกีารเปิดรา้นลกัษณะแบบนี�มากขึ�นในประเทศไทย เช่น Flynow Factory Outlet, 
Premium Outlet, Outlet Mall ฯลฯ มแีหล่งที	ตั �งทั �งในกรุงเทพฯ และถนนสายหลกัระหว่างเมอืง 
โดยเฉพาะต่างจงัหวดั 

2.2.7 ไฮเปอรม์ารเ์กต็ (Hypermarket) หรอื ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์(Supercenter) เป็นธุรกจิดสิ
เคาทส์โตรท์ี	ขายสนิคา้ทั 	วไปและสนิคา้ประเภทอาหารขนาดใหญ่ มพีื�นที	 150,000 – 200,000 
ตารางเมตร เน้นการขายสนิคา้อุปโภคและบรโิภค มคีวามหลากหลายของสนิคา้ คุณภาพสนิคา้
มรีะดบัปานกลาง สดัส่วนสนิค้าประเภทอาหาร 60-70% และสนิคา้ทั 	วไป 30-40% การบรหิาร
เน้นทําใหต้้นทุนตํ	า เพื	อจาํหน่ายสนิคา้ราคาประหยดั โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มระดบักลางลง
มา สนิคา้จะมสีนิคา้ประเภทเฮาสแ์บรนด ์(House Brand) มาคละกบัสนิคา้ทั 	วไปดว้ย ซึ	งสนิคา้
เฮาสแ์บรด ์(House Brand) เป็นสนิคา้ที	ผูค้า้ปลกีจา้งใหผู้ผ้ลติผลติขึ�นมาและสรา้งตราสนิคา้ตาม
ชื	อของไฮเปอรม์ารเ์กต็ (Hypermarket) หรอืซูเปอรเ์ซน็เตอร ์(Supercenter) เช่น เทสโก้ โลตสั, 
บิ�กซ ีเป็นตน้ 
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แนวคิดการแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการกาํหนดตาํแหน่งตลาด
ในธรุกิจค้าปลีก (STP) (ภาวณิ ีกาญจนาภา, 2554: 37) 

รูปแบบในการดําเนินธุรกิจค้าปลีกขึ�นอยู่การตัดสินใจเลือกตลาดเป้าหมาย (Target 
Segment) ที	กจิการเหน็ว่ามคีวามสามารถที	จะดําเนินธุรกจิในระยะยาว โดยการวางแผนและ
การดาํเนินธุรกจิ มขี ั �นตอนใหญ่ 3 ขั �นตอน 

ขั �นตอนที	 1 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) เป็นการกําหนดเกณฑ์ที	
เกี	ยวขอ้งกบัตลาดที	สนใจในการทาํธุรกจิและพฒันาโฉมหน้าของตลาด (Market Profile)  

ขั �นตอนที	 2 การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) เป็นการวเิคราะหส์่วนตลาดที	
น่าสนใจ (Attractiveness Segment) และประเมนิอตัราการเตบิโตของส่วนตลาด (Market 
Segment Growth Rate) ที	มแีนวโน้มน่าสนใจในการเลอืกเป็นตลาดเป้าหมาย โดยคํานึงถงึ
ความจาํเป็น (Need) ความตอ้งการ (Want) และอุปสงคข์องลกูคา้ (Demand) 

ขั �นตอนที	 3 การวางตําแหน่งตลาด (Market Positioning) ผูป้ระกอบการธุรกจิคา้ปลกีควร
กําหนดจุดยนืของตลาด ของรา้นค้าและของผลติภณัฑ ์(Market’s, Store’s and Product’s 
Position) โดยจะต้องเขา้กบัตลาดเป้าหมายที	เลอืก จะส่งผลทําใหส้ามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบ
ในการแขง่ขนั 

1. การแบ่งส่วนตลาดในธุรกจิคา้ปลกี 

1.1 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) เริ	มจากการพจิารณาเลอืกตลาดที	มี
ลกัษณะความต้องการที	คล้ายคลึงกัน โดยเป็นส่วนตลาดที	มลีกัษณะเด่นตามเกณฑ์ในการ
ประเมนิส่วนตลาด 4 ประการคอื เป็นส่วนตลาดหรอืเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที	สามารถเขา้ถงึ
(Accessible) , เป็นส่วนตลาดที	ประเมินได้ว่ามีความเป็นจริงเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที	มี
ศกัยภาพที	สามารถวดัได ้(Measurable) , เป็นตลาดที	มขีนาดใหญ่เพยีงพอ (Substantial) ซึ	งทํา
ให้ธุรกจิสามารถสรา้งกําไรเพื	อความอยู่รอดกบัเงนิลงทุนที	ได้ลงทุนไปและมคีวามคุ้มค่า, เป็น
ส่วนตลาดที	ธุรกจิสามารถสรา้งความแตกต่างที	เหนือคู่แขง่ขนั(Differentiable) 

1.2 การประเมนิลกัษณะของส่วนตลาดสามารถแบ่งส่วนตลาดไดด้งันี� 

1.2.1 การแบ่งส่วนตลาดตามภูมศิาสตร ์(Geographic Segmentation) แบ่งส่วนตลาด
ลูกค้าตามถิ	นที	อยู่อาศัย ตลาดเป้าหมายในธุรกจคิ้าปลกีอาจแบ่งตามกลุ่มประเทศ จงัหวัด 
อําเภอ ตําบล ภาค หมูบ่า้น ยา่น เขต แขวง เป็นตน้ 



16 

1.2.2 การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร ์(Demographic Segmentation) แบ่งส่วน
ตลาดลูกค้าตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้บรโิภค ได้แก่ เพศอายุ อาชีพ รายได ้
การศกึษา สถานภาพ เป็นตน้ 

1.2.3 การแบ่งส่วนตลาดตามจติวทิยา (Psychological Segmentation) แบ่งส่วนตลาด
ลูกค้าตามเกณฑส์งัคม (Social Class) รูปแบบการดําเนินชวีติ (Lifestyle) และบุคลกิภาพ 
(Personality) 

1.2.4 การแบ่งส่วนตลาดตามพฤตกิรรมศาสตร ์(Behavioristic Segmentation) แบ่งส่วน
ตลาดลูกค้าตามโอกาสการซื�อ (Occasion) ผลประโยชน์ที	ได้รบั (Benefit) สถานะของผู้ใช ้
(User Status) อตัราการใช ้(Usage Rate) ความภกัดใีนสนิคา้ (Loyalty Status) ขั �นความพรอ้ม
ในการซื�อ (Buyer Readiness Stage) ทศันคตทิี	มต่ีอผลติภณัฑ ์(Product Attitude) 

1.2.5 การแบ่งส่วนตลาดตามผลประโยชน์ (Benefit Segmentation) เป็นการแบ่งส่วน
ตลาดโดยถอืเกณฑว์่าผูบ้รโิภคตอ้งการผลประโยชน์อะไรบา้งจากการซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลกีนั �น 
ตวัอย่างเช่น ผูบ้รโิภคที	มาซื�อสนิคา้ที	 7-Eleven นั �นต้องการผลในดา้นความสะดวกและในดา้น
เวลา เนื	องจาก 7-Eleven มสีาขาเป็นจํานวนมากและอยู่ในบรเิวณชุมชน จงึมคีวามสะดวกใน
ด้านสถานที	สําหรบัลูกค้า และยงัสามารถหาซื�อได้ตลอด 24 ชั 	วโมง นอกจากนี�ยงัมรีูปแบบ
สนิคา้ใหเ้ลอืกมากและบรกิารรวดเรว็ 

การแบ่งส่วนตลาดตามสถานการณ์การซื�อ (Buying Situation Segmentation) เป็นการ
แบ่งส่วนตลาดตามพฤตกิรรมการซื�อของลูกคา้ ซึ	งขึ�นอยู่กบัสถานที	ที	เขา้ไปเกี	ยวขอ้ง ตวัอย่าง 
ลูกคา้ที	มาซื�อสนิคา้ที	 7-Eleven จะมตีลอด 24 ชั 	วโมง หรอืในช่วงเปิดเทอม นักเรยีน นักศกึษา 
กจ็ะซื�อหนงัสอื เครื	องเขยีน แบบเรยีน เป็นตน้ 

2. การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) เป็นกจิกรรมในการประเมนิผลและเลอืก
ส่วนตลาด (Market Segment) ที	ธุรกจิเหน็ว่าเหมาะสมกบัทรพัยากรและความชํานาญของตน 
ตลอดจนเป็นส่วนตลาดที	มโีอกาสทางการตลาด มศีกัยภาพในการสร้างยอดขายและผลกําไร
ใหก้บักจิการคา้ปลกีของตน ในการเลอืกตลาดเป้าหมายม ี2 ขั �นตอน ดงันี� 

2.1 ประเมนิส่วนตลาดที	มคีวามน่าดงึดูดใจหรอืน่าสนใจ (Attractiveness Segment) ซึ	ง
ผูค้้าปลกีต้องประเมนิแนวโน้มโอกาสในการทํากําไร โดยวเิคราะห์จาก 1.ขนาดส่วนตลาดและ
การขยายตวัเติบโตในแต่ละส่วนตลาด 2.ความน่าสนใจในโครงสร้างแต่ละส่วนตลาด 3.การ
วเิคราะหว์ตัถุประสงคข์องกจิการและทรพัยากรที	กจิการม ีดงันี� 
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2.1.1 ขนาดส่วนตลาดและการขยายตวัเตบิโตในแต่ละส่วนตลาด (Segment Size and 
Growth Rate) วเิคราะหจ์ากยอดขายที	ประมาณการว่ารา้นคา้ปลกีไดร้บั อตัราการเตบิโตของ
ยอดขายที	เกดิขึ�นและผลกําไรที	คาดหวงัในแต่ละส่วนตลาด 

2.1.2 ความน่าสนใจในโครงสรา้งแต่ละส่วนตลาด (Segment Structural Attractiveness) 
โดยวเิคราะหจ์ากอุปสรรคกดีขวางการเขา้สู่ธุรกจิแรงผลกัดนัจากผูผ้ลติหรอืคู่แข่งขนัที	มใีนธุรกจิ
ค้าปลกีอํานาจต่อรองของผู้ขายหรอืผู้ส่งสนิค้าสําเร็จรูปอํานาจการต่อรองของกลุ่มผู้ซื�อหรอื
ลกูคา้ แรงผลกัดนัซึ	งเกดิจากสนิคา้อื	นๆซึ	งสามารถใชท้ดแทนได ้

2.1.3 การวิเคราะห์วตัถุประสงค์ของกิจการและทรพัยากรที	กิจการม ี (Company 
Objectives and Resources) โดยประเมนิความสามารถที	กจิการจะทําได ้ผูค้า้ปลกีเลอืกตลาดที	
มแีนวโน้มที	สุด น่าดึงดูดใจมากที	สุดเป็นตลาดเป้าหมาย โดยคํานึงถึงความจําเป็น (Need) 
ความตอ้งการ (Want) และอุปสงคข์องลกูคา้ (Demand) 

2.2 การเลอืกส่วนตลาด (Selecting the Market Segment) เป็นการประเมนิส่วนตลาดที	
เหมาะสมตามหลกัการในขั �นตอนที	 2.1 จากนั �นกจิการอาจเลอืกหนึ	งส่วนตลาด หรอืหลายส่วน
ตลาดเป็นตลาดเป้าหมาย โดยพจาิรณาไดด้งันี� 

2.2.1 การตลาดไม่แตกต่างหรอืการตลาดที	เหมอืนกนั (Undifferentiated Marketing) 
เสนอส่วนประสมการค้าปลกีในรูปแบบที	มหีลกัการว่าตลาดมคีวามต้องการเหมอืนกนั กจิการ
ควรออกแบบสนิคา้หรอืบรกิารและกําหนดกจิกรรมการตลาดที	มวีตัถุประสงคใ์หไ้ดผู้ซ้ ื�อวงกวา้ง
หรอืเป็นผูซ้ื�อกลุ่มใหญ่ที	มคีวามตอ้งการคลา้ยคลงึกนั 

2.2.2 การตลาดที	ต่างกนัหรอืการตลาดมุ่งต่างส่วน (Differentiated Marketing Strategy) 
กจิการเลอืกดาํเนินการในส่วนตลาดมากกว่า 1 ส่วนตลาด โดยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกนั
ตามความเหมาะสมของแต่ละส่วนตลาด 

2.2.3 การตลาดแบบมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated Marketing) กจิการเลอืกส่วนตลาด
เพยีงส่วนตลาด (Single Segment) เพื	อสนองความตอ้งการในตลาดนั �น 

3. การวางตําแหน่งตลาด (Market Positioning) เป็นการกําหนดจุดยนืที	ต้องการให้
เกิดขึ�นในใจผู้บรโิภคในเชงิเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งขนั ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลกีควรกําหนด
จุดยนืตลาด (Market’s Position) จุดยนืของทางร้าน (Store’s Position) และจุดยนืของ
ผลติภณัฑ์ (Product’s Position) ที	เหมาะกับตลาดเป้าหมายสามารถสร้างความได้เปรยีบ
ทางการแขง่ขนั 
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การวางตําแหน่งผลติภณัฑ ์(Product Positioning) เป็นการกําหนดจุดยนืที	ต้องการในใจ
ผู้บรโิภคเชิงเปรยีบเทียบด้านผลิตภณัฑ์ที	โดดเด่น จากนั �นจงึออกแบบกิจกรรมการตลาดที	
เกี	ยวขอ้งกบัการวางรปูแบบสนิคา้/บรกิารของรา้นคา้ปลกี และเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ที	ชดัเจน
ให้ผูบ้รโิภคเขา้ใจหรอืประทบัใจในสิ	งที	กจิการคา้ปลกีต้องการยดึมั 	นเป็นจุดเด่นด้านผลติภณัฑ์
ภายในร้านที	เหนือกว่ากจิการร้านค้าปลกีอื	น ในการวางตําแหน่งสนิค้า/บรกิารของกิจการค้า
ปลกีกจิการตอ้งมพีื�นฐานความเขา้ใจในกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของกจิการ ประกอบดว้ย 

3.1 การวางตําแหน่งผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย 3 ขั �นตอนดงันี� 

3.1.1 การเปรยีบเทยีบตวัเองกบัคู่แข่งขนัในตลาดว่ามคีวามแตกต่างในดา้นสนิคา้/บรกิาร 
บรกิารหลงัการขาย บุคลากร ภาพลกัษณ์ 

3.1.2 การกําหนดกติกาของตนเอง กําหนดประเด็นความแตกต่างที	สําคญัที	สุดเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการการค้าปลีก คือ คุณลักษณะภายนอกที	ส ังเกตเห็นได้จากผลิตภัณฑ ์
ผลประโยชน์ที	ลกูคา้จะไดร้บั คุณลกัษณะของลกูคา้ 

3.1.3 กจิการคา้ปลกีต้องสื	อสารไปยงัลูกคา้เป้าหมายถงึความแตกต่างและประโยชน์ที	มี
ลกูคา้เป้าหมาย รวมทั �งประโยชน์ต่อกจิการคา้ปลกี (วารณุ ีตนัตวิงศว์าณชิ, 2552: 131-141) 

3.2 การกําหนดตําแหน่งรา้นคา้ (Store Positioning) เป็นการกําหนดลกัษณะหรอืรปูแบบ
ของรา้นคา้ขึ�นในจติใจของลกูคา้ในการกําหนดตําแหน่งราคานั �น มหีลกัประกนั 3 ประการที	ผูค้า้
ปลกีจะต้องยดึถอื คอื ลูกคา้ ลูกค้า และ ลูกค้า (Customers, Customers, Customers) โดย
จะตอ้งตอบคาํถามต่อไปนี� 

3.2.1 ใครคอืลูกคา้ (Who Are They?) คําตอบกค็อืทุกคน (Everyone) ที	มคีวามต้องการ
ซื�อผลติภณัฑ ์มอีํานาจซื�อและมคีวามเตม็ใจซื�อ 

3.2.2 ลูกคา้ชอบอะไรบา้ง (What Will They Like?) คําตอบ คอื ทุกสิ	ง (Everything) ที	
สามารถตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของลกูคา้ได ้

3.2.3 ทําไมลูกคา้จงึจะมารบัสนิคา้ที	รา้น (Why Will They Come?) คําตอบ คอื ทุก
เหตุผล (Every Reasons) หรอืทุกสาเหตุ (Every Causes) ซึ	งมอีทิธพิลโดยก่อให้เกิด
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื�อของลกูคา้ได ้

3.2.4 ลูกค้าอยู่ที	ไหน (Where Are They?) คําตอบ คอื ลูกค้าอาจเกดิขึ�นได้ทุกที	 
(Everywhere) ที	ลกูคา้เกดิความตอ้งการและสะดวก 
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3.2.5 ลูกคา้จะมาเมื	อใด (When Will They Come?) คําตอบ คอื ทุกวนิาท ี(Every 
Minute) ที	ลกูคา้เกดิความตอ้งการขึ�นมา 

3.2.6 ลูกคา้มาซื�ออย่างไร (How They Come?) คําตอบ คอื ทุกวธิ ี(Every Methods) ที	
สามารถกระตุน้ใหลุ้กคา้เกดิความตอ้งการตามลาํดบัขั �นตอนการตดัสนิใจซื�อ 

 

แนวคิดเกี�ยวกบัส่วนประสมการค้าปลีก 

ส่วนประสมการคา้ปลกีเป็นกจิกรรม (Activities) และหน้าที	 (Functions) ต่างๆของรา้นคา้
ปลกี ซึ	งประกอบไปดว้ย (สุพรรณ ีอนิทรแ์กว้, 2553: 42) 

1. ผลติภณัฑ ์

2. ราคา 

3. สถานที	ตั �งรา้นคา้ 

4. การส่งเสรมิทางการตลาด 

5. การออกแบบรา้น 

6. การบรกิารลกูคา้ 

การประสมประสานของส่วนประสมการค้าปลกีทําให้เกดิบรรยายกาศที	มต่ีอธุรกจิเป็นที	
น่าสนใจของลูกค้าและก่อให้เกิดผลกําไรต่อธุรกิจได้ ร้านค้าปลีกแต่ละร้านจะมสี่วนประสม
การค้าปลีกที	ไม่เหมอืนกัน ขึ�นอยู่กับผู้ประกอบการและลูกค้าเป้าหมายเป็นหลัก (สุพรรณ ี 
อนิทรแ์กว้, 2553: 43) 

1. สนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์(Product Offering, Product Assortment, Merchandise) 

ผลติภณัฑห์รอืสนิค้า หมายถงึ สิ	งที	เสนอขายโดยธุรกจิเป็นสิ	งที	นําเสนอแก่ตลาดเพื	อให้
เกดิความสนใจ การซื�อ การใช ้การบรโิภค ซึ	งสามารถตอบสนองความจาํเป็นหรอืความต้องการ
ของลูกคา้ ซึ	งเป็นสิ	งที	สมัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ได ้ประกอบดว้ย บรรจุภณัฑ ์สรีาคา คุณภาพ ตรา
สินค้า บรกิารและชื	อเสียงของผู้ขาย ซึ	งผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้าบริการสถานที	 บุคคล 
ผลติภณัฑต์้องมอีรรถประโยชน์คุณค่าในสายตาของลูกคา้ มผีลทําใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้
(ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2546) 
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2. ราคา (Price) 

ราคาเป็นส่วนประกอบที	สําคญัในส่วนประสมการค้าปลกี เป้าหมายสุดท้ายของร้านค้า
ปลกี คอื การขายสนิคา้ใหผู้บ้รโิภคในราคาที	ถูกตอ้งและเหมาะสมเป็นปจัจยัสําคญัที	จะทําใหก้าร
ขายเกดิขึ�น เนื	องจากราคาขายมกัจะขึ�นอยู่กบัต้นทุนของสนิค้า ทําให้จุดสําคญัในการกําหนด
ราคาขาย คอื การซื�อที	มปีระสทิธภิาพและถูกเวลา 

ราคาเป็นส่วนหนึ	งของกลยุทธท์ี	รา้นค้าปลกีใช้ในการวางตําแหน่งของตนเองราคาขายที	
สงูกว่ามกัจะบ่งบอกระดบัของคุณภาพและช่วยในการเสรมิสรา้งภาพพจน์ที	สงูขึ�น 

ราคา หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูของตวัเงนิ ราคาเป็นต้นทุนของผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภค
จะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลติภณัฑ ์ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขากจ็ะตดัสนิใจซื�อ 
ดงันั �นผู้กําหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องคํานึงถึงการยอมรบัของลูกค้าในมูลค่าของผลิตภณัฑ์
ตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยที	เกี	ยวขอ้งของผลติภณัฑโ์ดยมกีลยทุธท์ี	เกี	ยวขอ้งดงันี� 

2.1 การใหส้่วนลด (Discounts) ส่วนที	ลดใหจ้ากราคาที	กําหนดไวใ้นรายการขาย เพื	อใหผู้้
ซื�อกระทําหน้าที	ทางการตลาดบางอย่างที	เป็นประโยชน์ต่อผู้ขาย เช่น ส่วนลดปรมิาณ ส่วนลด
การคา้ ส่วนลดเงนิสด และส่วนลดตามฤดกูาล เป็นตน้ 

2.2 กลยุทธก์ารตั �งราคาเพื	อส่งเสรมิการตลาด (Promotion Pricing) เป็นกลยุทธก์ารตั �ง
ราคาเพื	อจูงใจผูบ้รโิภคให้ซื�อสนิค้าของพ่อค้าปลกีมากขึ�นได้แก่ การตั �งราคาล่อใจ การตั �งราคา
ล่อเหยื	อ การตั �งราคาเทศกาลพเิศษ การขายแบบคดิดอกเบี�ยตํ	า สญัญาการรบัประกนั และการ
ใหบ้รกิาร การใหส้่วนลดตามหลกัจติวทิยา การลดราคาเพื	อส่งเสรมิการขาย และการคนืเงนิ 

2.3 นโยบายระดบัราคา (The Level of Prices Policy) ผูผ้ลติที	จะกําหนดราคาของสนิคา้
ตามตําแหน่งสนิคา้ของธุรกจิ เมื	อเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งขนั ผูผ้ลติอาจตั �งราคา ณ ระดบัราคาที	
เท่ากนั ตํ	ากว่าหรอืสงูกว่าระดบัราคาตลาด ไม่ว่าจะเป็นการตั �งราคาแบบใดกต็ามจะมผีลกระทบ
ต่อการตดัสนิใจในราคา และเครื	องมอืทางการตลาดที	ธุรกจิใช ้

2.4 กลยุทธก์ารลดราคา (Mark Down) เป็นวธิกีารลดราคาลงจากราคาเดมิที	กําหนดไว ้
เนื	องจากราคาที	กําหนดไว้ไม่จําเป็นต้องเปลี	ยนแปลงไปตามภาวะตลาด ภาวะการแข่งขนัและ
สิ	งแวดลอ้มอื	นๆ ที	เปลี	ยนแปลงไป 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หรอืทาํเลที	เหมาะสม (Proper Location) 
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ช่องทางการจดัจําหน่ายหรอืทําเล เป็นหวัใจของธุรกจิค้าปลกี ทําเลมผีลกระทบต่อการ
ขยายตวัในอนาคตและความสามารถในการทํากําไรของรา้นคา้ การเลอืกทําเลเริ	มจากการเลอืก
แหล่งชุมชน ปจัจยัที	สําคญัในการพจิารณา ได้แก่ ศกัยภาพของการเติบโตทางเศรษฐกจิของ
ชุมชน จํานวนของคู่แข่งขนั และภูมศิาสตร์ นอกจากปจัจยัเรื	องศกัยภาพในการเติบโตแล้ว 
ปจัจัยสําคัญอื	นๆ ได้แก่ลักษณะพิเศษของชุมชน (Neighborhood Socioeconomic 
Characteristics) ปรมิาณของการคา้ (Traffic Flow) ราคาที	ดนิ (Land Cost) ขนส่งมวลชน 
(Public Transportation) และการจดัเขต (Zoning Regulation) นอกจากนี�ทศันวสิยัของที	ตั �งและ
ทําเล (Site’s visibility) ที	จอดรถ (Parking) ตําแหน่งของทางเขา้ทางออก (Entrance / Exit 
location) อยู่ในที	ที	สามารถเขา้ถงึง่าย (Accessibility) ความปลอดภยั (Safety/Security) กต็้อง
นํามาพจิารณาดว้ยเช่นกนั 

ผู้ค้าปลกีจะต้องตดัสนิใจทําเลที	ได้เปรยีบที	สุดในการเลอืกรา้นค้า ทําเลที	ดยี่อมมคี่าเช่า
แพง วธิกีารที	นํามาใช้ในการประเมนิทําเล ได้แก่ การนับจํานวนคนผ่าน สํารวจพฤตกิรรมการ
ซื�อ การวเิคราะหท์าํเลของคู่แขง่ขนั ซึ	งตวับ่งชี�สาํคญัในการประเมนิประสทิธผิลดา้นการขายของ
รา้นคา้ปลกี ประกอบดว้ย จาํนวนคนผ่านเฉลี	ยต่อวนั เปอรเ์ซน็ต์คนเขา้รา้น เปอรเ์ซน็ต์คนที	เขา้
รา้นและซื�อสนิคา้ และมลูค่าเฉลี	ยในการซื�อต่อครั �ง 

3.1 ทาํเลที	รา้นคา้ปลกีจะเลอืกพจิารณาแบ่งออกเป็นหลายประเภท ไดแ้ก่  

3.1.1 ย่านธุรกจิทั 	วไป (General Business Districts) เป็นย่านเก่าแก่ที	มคีนอยู่หนาแน่น
ในเขตใจกลางเมอืง ซึ	งเรยีกกนัว่า “Downtown” เป็นย่านที	มคี่าเช่าพื�นที	สูงมากทําเลย่านใจ
กลางเมอืงเริ	มลดความสําคญัลง เนื	องจากมกีารเคลื	อนยา้ยเขตที	อยู่อาศยัออกไปชานเมอืง แต่
เมื	อมคีนรุ่นใหม่จํานวนหนึ	ง สนใจอาศัยตามอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดมเินียมใจกลางเมอืง 
รา้นคา้ปลกีในบรเิวณนั �นกเ็ริ	มเกดิขึ�นอกีครั �งหนึ	ง 

3.1.2 ศูนยก์ารคา้ชานเมอืง (Regional Shopping Centers) ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ย่าน
ชานเมอืงซึ	งมรี้านค้าปลีกจํานวน 40 ถึง 200 ร้านค้า ให้บรกิารลูกค้าในรศัม ี5 ถึง 20 ไมล์
โดยรอบ ภายในศูนยก์ารค้าจะมรีา้นคา้ขนาดใหญ่ที	มชีื	อเสยีงอยู่หนึ	งหรอืสองรา้น ศูนยก์ารค้า
ประเภทนี�ได้รบัความนิยม เนื	องจากมทีี	จอดรถสะดวกสบายเป็น One-Stop Shopping มี
รา้นอาหารตลอดจนสิ	งอํานวยความสะดวกเพื	อการพกัผ่อนอยา่งสมบรูณ์ 

3.1.3 ศูนยก์ารคา้ชุมชน (Community Shopping Centers) เป็นศูนยก์ารคา้ขนาดเลก็มี
รา้นคา้หลกัอยูเ่พยีงรา้นเดยีว และรา้นคา้ยอ่ยประมาณ 20 ถงึ 40 วนั 
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3.1.4 ย่านการคา้ย่อย (Strip Malls หรอื Shopping Strips) ประกอบดว้ย รา้นคา้จาํนวน
หนึ	งเรยีงกนัในอาคารยาวๆ ให้บรกิารกลุ่มเพื	อนบ้านระยะทางขบัรถ 5 ถงึ 10 นาท ีขายสนิค้า
จาํเป็น ของใชป้ระจาํบา้น วสัดุอุปกรณ์ บรกิารซกัรดี บรกิารซ่อมรองเทา้ เป็นตน้ 

3.1.5 ทาํเลที	อยูใ่นรา้นคา้ขนาดใหญ่ (A Location Within a Larger Store) เป็นรา้นคา้ที	มี
ชื	อเสยีง เช่น McDonald’s Starbucks Nathan’s Dunkin’ Donuts เช่าพื�นที	อยู่ในรา้นขนาดใหญ่ 
หรอืสถานที	สาํคญั 

3.2 เกณฑก์ารกําหนด จดุที	ตั �งสาํหรบัรา้นสะดวกซื�อ ประกอบดว้ย 

• ควรอยูใ่กลชุ้มชน หรอืตั �งฝ ั 	งเดยีวกบัชุมชน 

• ตั �งอยูบ่นถนนหลกัของชุมชน ตั �งอยูร่ะหว่างทางจากสาํนกังานถงึบา้น 

• ตั �งอยูป่ากซอย หรอือยูบ่รเิวณหวัมมุ หรอืเป็นทางเขา้ชุมชน 

• ตั �งอยูบ่นถนนฝ ั 	งที	มลีกูคา้มากที	สุด และ/หรอืสะดวกที	สุด 

• ตั �งอยูใ่นพื�นที	ๆ มมีมุมองด ีมองเหน็ไดช้ดัเจน สะดวกและเขา้ถงึไดง้า่ย 

• ทาํเลในพื�นที	ชุมชนมโีอกาสขยายตวัและมแีนวโน้มลกูคา้เพิ	มขึ�น 

• อยูใ่กลท้างมา้ลายหรอืสะพานลอยคนขา้ม 

• ตั �งอยูใ่นทางเขา้หรอืทางออกของสถานที	สาํคญั 

• เป็นที	ตั �งกลางของกจิกรรมหลกัของชุมชน 

4. การส่งเสรมิการขาย หรอืการส่งเสรมิการตลาด (Promotion Strategy) 

เป็นการติดต่อสื	อสารระหว่างผู้ซื�อและผู้ขาย เพื	อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซื�อสื	อ
เครื	องมอืในการตดิต่อสื	อสารมหีลายประเภทซึ	งอาจเลอืกใชไ้ดด้งันี� 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี	ยวกบัองค์กร
ผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืความคดิที	ตอ้งการ 

4.2 การขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) เป็นกจิกรรมการแจง้ข่าวสารและจงู
ใจตลาดโดยใชบุ้คคล  
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4.3 การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) หมายถงึ กจิกรรมการส่งเสรมิการตลาดที	
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพ้นักงานขาย การใหข้่าวสารและการประชาสมัพนัธ ์
ซึ	งการส่งเสรมิการขายสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้บรโิภคได้ เช่น การจดักจิกรรมที	ให้ผู้
บรโิภมสี่วนร่วม การจบัฉลาก การเล่นเกมส์ การจดัทําบตัรสมาชกิ หรอืการสะสมแต้มการซื�อ
สนิคา้ ฯลฯ 

4.4 การใหข้่าวและการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and Public Relation) การใหข้่าวเป็น
การเสนอความคดิเหน็เกี	ยวกบัสนิคา้หรอืบรกิารที	ไม่ต้องมกีารจ่ายเงนิ ส่วนการประชาสมัพนัธ ์
หมายถงึ ความพยายามที	มกีารวางแผนโดยองคก์ารหนึ	งเพื	อสรา้งทศันคตทิี	ดต่ีอองคก์ารใหเ้กดิ
กบักลุ่มใดกลุ่มหนึ	ง การใหข้า่วเป็นกจิกรรมหนึ	งของการประชาสมัพนัธ ์

5. การออกแบบรา้น (Store Design and Display) 

การออกแบบรา้นเป็นการแสดงภาพของรา้นคา้ปลกี ช่วยกําหนดภาพลกัษณ์ของรา้นและ
ตําแหน่งของร้านค้าปลกีในจติใจของผู้บรโิภค ร้านค้าปลกีที	ต้องการวางตําแหน่งตวัเองเป็น
รา้นคา้ชั �นสงูกจ็าํเป็นตอ้งใชว้สัดุที	ฟุ่มเฟือยและสมยัใหมใ่นการนําเสนอ 

ส่วนประกอบที	สําคญัของการนําเสนอรา้นคา้ คอื บรรยากาศของรา้น ความประทบัใจจะ
เกดิจากตําแหน่งและการวางผงัของรา้น (Physical Layout) การตกแต่งรา้น (Decor) และ
สิ	งแวดลอ้ม (Surrounding) บรรยากาศอาจะสรา้งความรูส้กึที	ผ่อนคลายหรอืยุ่งวุ่นวาย ฟุ่มเฟือย
หรอืมปีระสทิธภิาพ แผนผงัของร้านค้าปลกีเป็นปจัจยัที	สําคญัในความสําเรจ็ของรา้นค้าปลกี
เหล่านั �น เป้าหมายใหญ่คอืการใชพ้ื�นที	อย่างมปีระสทิธภิาพ แนวทางเดนิของลูกคา้ การจดัวาง
สนิค้า และบรเิวณที	ไม่มกีารขาย นอกจากการที	จะทําให้ลูกค้าซื�อของได้ง่ายและสะดวกแล้ว 
แผนผงัที	ดจีะมผีลกระทบต่อแนวทางเดนิของลูกคา้และพฤตกิรรมในการซื�อดว้ยแผนผงั รวมถงึ
ตําแหน่งที	ผลติภณัฑ์วางในรา้น ร้านค้าปลกีที	ใช้เทคโนโลยขีั �นสูงบางแห่งใช้เทคนิคที	เรยีกว่า 
Market-Basket analysis ในการวเิคราะหข์อ้มลูจาํนวนมากจากการสํารวจจุดขาย การวเิคราะห์
นี�จะช่วยใหร้า้นคา้ปลกีวางผลติภณัฑท์ี	มกีารซื�อบ่อยๆ ในตําแหน่งที	ถูกตอ้งและเหมาะสม 

5.1 การตกแต่งรา้น (Store Design)  

การตกแต่งรา้น หมายถงึ ทุกอยา่งที	ลกูคา้รบัรูส้มัผสัไดว้่ารา้นคา้เป็นอย่างไรในมุมมองทั �ง
จากสภาพภายนอกรา้นคา้ (Exterior Design) และสภาพภายในรา้นคา้ (Interior Design) 

5.1.1 การตกแต่งภายใน (Interior Design) ดงัที	กล่าวกนัว่า ความประทบัใจแรกพบเป็น
สิ	งสาํคญัในธุรกจิคา้ปลกี การสรา้งความประทบัใจแรกเหน็ เป็นหวัใจสําคญัในการเชื�อเชญิลูกคา้
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เขา้รา้น หลงัจากที	ได้พจิารณาการตกแต่งภายนอกรา้นแล้ว สภาพภายในก็เป็นสิ	งที	เราไม่ควร
ละเลยเช่นกนั สภาพภายใน ณ ที	นี� เราจะพจิารณาในเรื	องของบรรยากาศภายใน 

5.1.1.1 บรรยากาศภายในรา้น (Atmosphere) จดัไดว้่าเป็นสิ	งสําคญัที	สุดที	จะดงึดูดลูกคา้
ให้สนใจในสนิค้าภายในรา้น หลงัจากที	เดนิผ่านเขา้ประตูแล้ว สนิค้าที	วางถดัจากทางเข้าควร
จะต้องเป็นเดนิผ่านเขา้ประตูแลว้ สนิค้าที	วางถดัจากทางเขา้ควรจะต้องเป็นสนิคา้ที	สะท้อนถงึ
ธุรกจิที	ดําเนินอยู่เช่น ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต เรามกัจะพบว่าสนิค้าที	วางถดัจากทางเขา้ส่วนใหญ่จะ
เป็นผกัและผลไมเ้พราะผกัและผลไมส้ะทอ้นถงึความเขยีวสดของสนิคา้ รา้นเบเกอรี	หลายแห่งจะ
อาศยักลิ	นหอมจากการทาํและปรุงแต่งเบเกอรี	 เพื	อกระตุ้นความสนใจของลูกคา้ รา้นขายเครื	อง
เสยีงกจ็ะอาศยัเสยีงเพลงที	เปิดดงักระหึ	มเป็นสิ	งกระตุน้เป็นตน้ 

5.1.1.2 แสงสว่างภายในรา้น เป็นปจัจยัต่อมาที	มผีลต่อบรรยากาศภายในรา้น โดยทั 	วไป
แลว้เพดานภายในรา้นไม่ควรจะสูงเกนิ 3 เมตร ซึ	งเป็นความสูงที	พอเหมาะ สําหรบัประเทศเรา 
ถา้เพดานสงูเกนิไปในขณะที	รา้นมขีนาดไม่ใหญ่นัก กจ็ะทําใหลู้กคา้ที	เขา้รา้นมคีวามรูส้กึว่ารา้น
โล่ง มสีนิค้าไม่มาก ขณะเดยีวกนัก็ต้องเปลอืงไฟเพิ	มขึ�นเพื	อให้ไดแ้สงสว่างเท่าเดมิ แต่ถ้ารา้น
เตี�ยจะทาํใหล้กูคา้มคีวามรูส้กึว่าอดึอดั แสงสว่างในรา้นควรใหเ้หมาะสมกบัธุรกจิแต่ละประเภท 

5.1.2 การวางผงัรา้นคา้ปลกี ประกอบไปดว้ย (วารณุ ีตนัตวิงศว์าณชิ, 2552: 322-313) 

5.1.2.1 การวางผงัรา้นแบบตาข่ายหรอืรงัผึ�ง (Grid Layout) เป็นผงัร้านที	ใช้ในการ
ออกแบบไดด้ทีี	สุดในรา้นขายของชําและรา้นขายยา มทีางเดนิภายในเป็นรูปแบบทางเดนิแบบ
ซํ�ากนั เป็นการวางผงัที	เหมาะต่อการจดัการ มลีกัษณะเป็นแถวๆ บงัคบัให้ลูกค้าต้องเดนิตาม
กําหนด 

5.1.2.2 การวางผงัร้านแบบบูตกิหรอืการวางผงัร้านที	มรีูปแบบอิสระเป็นการวางผงัที	
ทางเดนิไหลไดอ้ยา่งเป็นอสิระ เป็นการวางผงัรา้นที	ใหล้กูคา้เดนิไดต้ามชอบไม่ต้องซื�อสนิคา้เป็น
ขั �น ซึ	งจะทาํใหก้ารใชพ้ื�นที	ภายในรา้นมคีวามสิ�นเปลอืง 

5.1.3 รปูแบบพื�นที	จดัแสดงสนิคา้ ประกอบไปดว้ย (วารณุ ีตนัตวิงศว์าณชิ, 2552: 314) 

5.1.3.1 พื�นที	วางสนิคา้ใหม้คีวามน่าสนใจ (Feature Areas) เน้นการออกแบบพื�นที	วาง
สนิคา้ที	สามารถดดึดูดความสนใจของลูกคา้ใหม้องเหน็ไดช้ดัเจน นิยมใชพ้ื�นที	บรเิวณส่วนปลาย
ของชั �นวางสนิค้า (End Caps) ซึ	งเป็นบรเิวณที	ลูกค้าให้ความสนใจเป็นพเิศษเนื	องจากเป็น
ตําแหน่งวางขายสนิคา้สุดทา้ยก่อนที	จะเดนิผ่านไป นิยมใชก้บัสนิคา้ที	สอดคลอ้งกบัช่วงเทศกาล
และต้องการส่งเสรมิการตลาด และพื�นที	จุดชําระเงนิ (Point of Sale Areas) เป็นพื�นที	ที	มี
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ความสําคญัที	สุดในการจดัแสดงสนิค้าเพราะเป็นจุดที	ลูกค้าต้องยนืคอยเพื	อชําระเงนิค่าสนิค้า 
ในขณะที	ยนืคอยลกูคา้อาจเกดิความสนใจในสนิคา้รายการใดรายการหนึ	งหรอือาจทําใหลู้กคา้ได้
ในสิ	งที	ลูกค้าต้องการแต่อาจลมืนึกถึงในขณะที	เดนิเลอืกซื�อในตอนแรก หรอืทําให้เกดิการซื�อ
แบบไม่ได้ตั �งใจ สนิค้าที	นิยมจดัวาง ณ จุดชําระเงนิเป็นสนิค้าชิ�นเล็กๆ เช่น ลูกอม หมากฝรั 	ง 
มดีโกนหนวด ถุงยางอนามยั เป็นตน้ 

5.1.3.2 พื�นที	 ณ จุดวางสนิคา้ (Bulk of Stock Area) เป็นพื�นที	ที	ทางรา้นจดัไว ้เพื	อน า
สนิคา้ที	มอียูม่าจดัแสดง 

5.1.3.3 การวางแผนการใช้พื�นที	 เป็นการจดัสรรพื�นที	สําหรบัหมวดหมู่สินค้าหรือ
ผลติภณัฑ์แต่ละชนิด โดยมกีารจดัแบ่งสินค้าตามหมวดหมู่ เช่น แยกตามประเภทหมวดหมู่
สนิคา้ หรอืแผนกสนิคา้ 

6. การใหบ้รกิารลกูคา้ (Customer Services) 

การให้บรกิารลูกคา้ คนเป็นส่วนประสมพเิศษของการคา้ปลกี การคา้ปลกีส่วนใหญ่อย่าง
น้อยจะมสี่วนเกี	ยวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างลูกค้าและพนักงานขาย เมื	อลูกค้าซื�อของใน
รา้นค้า พนักงานเกบ็เงนิจะช่วยตรวจสอบและใส่ของลงถุงใหก้บัลูกคา้ เมื	อลูกค้าซื�อของในรา้น
เสื�อผ้าชั �นสูง พนักงานขายอาจจะช่วยเลือกแบบ ขนาด สีให้กับลูกค้า พนักงานขายมีส่วน
เกี	ยวข้องกบัหน้าที	การขายอีกอย่างหนึ	งคอืเขาเหล่านั �นจะเป็นคนชกัชวนให้ลูกค้าซื�อในสิ	งที	
ลกูคา้ตอ้งการ 

6.1 เทคนิคในการขายที	พนกังานขายมกัจะไดร้บัการสอนม ี2 แบบดงันี� 

• การชกัชวนให้ลูกค้าซื�อสินค้าราคาที	สูงกว่าที	ลูกค้าตั �งใจไว้โดยต้องหลีกเลี	ยง
สนิคา้ที	ลกูคา้ไมต่อ้งการ 

• การแนะนําสนิค้าชนิดอื	นๆ ที	เกี	ยวข้อง หรอืใกล้เคยีงกนักบัสิ	งที	ลูกค้าตั �งใจให้
ลกูคา้เพิ	มเตมิ 

6.2 คุณสมบตัขิองพนกังานขายเพื	อการคา้ปลกี 

การขายเพื	อธุรกจิการคา้ปลกีจะเน้นที	พนักงานขาย (Salesperson) ที	ใหบ้รกิารลูกคา้ใน
รา้น ในหวัขอ้นี�เราจะศกึษาถงึคุณสมบตัขิองพนกังานขายเพื	อการคา้ปลกี โดยมรีายละเอยีดดงันี� 
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คุณภาพของพนักงานขายที	ต้องการสําหรบัการขายในธุรกจิคา้ปลกี (Qualities Required 
for retail selling) พนักงานขายที	ดนีั �นนอกจากจะทําหน้าที	ในการขายสนิค้าแลว้ ยงัจะต้องมี
ส่วนช่วยในการกระตุน้ใหล้กูคา้เกดิความสนใจในสนิคา้นั �นดว้ย ซึ	งคุณสมบตัขิองพนักงานขายที	
ดมีดีงันี� 

6.2.1 ต้องมบุีคลกิภาพที	ด ี(Pleasing Personality) บุคลกิภาพที	ดขีองพนักงานขายจะ
สามารถสรา้งผลลพัธ ์(ยอดขาย) ใหก้บัธุรกจิการคา้ปลกีได ้ซึ	งบุคลกิภาพที	ดมีดีงันี� 

• ตอ้งมรีอยยิ�มตลอดเวลาทั �งสหีน้าและแววตา 

• มปีฏกิริยิาที	ดกีบัลกูคา้แมใ้นระยะเวลาอนัสั �น 

• สามารถสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ไดต้ั �งแต่ครั �งแรก 

• สามารถตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้ได ้

6.2.2 ต้องมทีกัษะในการสื	อสารที	ด ี(Good Communication Skills) เป็นคุณสมบตัทิี	
สาํคญั เพราะว่าพนกังานที	ทกัษะในการสื	อสารที	ดจีะสามารถจงูใจใหลู้กคา้เกดิความต้องการซื�อ
ตลอดจนสามารถกระตุน้ใหล้กูคา้เกดิการตดัสนิใจซื�อสนิคา้ไดใ้นที	สุด 

6.2.3 ต้องความรูเ้กี	ยวกบันโยบายของรา้นคา้ (Knowledge of Store Policies) เป็นสิ	ง
สําคัญที	พนักงานจะต้องเข้าใจเกี	ยวกับนโยบายของร้านค้า นโยบายต่างๆ ของร้านค้า 
ประกอบด้วย การทดสอบผลติภณัฑ ์การสาธติการทํางานของสนิค้า การบรกิารจดัส่งถงึบ้าน 
กรณทีี	มกีารสั 	งซื�อสนิคา้เป็นจาํนวนมาก 

6.2.4 ต้องมคีวามสุภาพและพูดจาไพเราะ (Being Police and Soft-Spoken) พนักงาน
ขายที	ดนีั �นจะต้องมคีวามสุภาพและพูดจาไพเราะ ไม่เพยีงแต่เป็นคนช่างพูดช่างเจรจาเท่านั �น 
แต่จะต้องเป็นผู้รบัฟงัที	ดดี้วย ซึ	งถอืเป็นปจัจยัที	ทําใหก้ารสื	อสารเกดิประสทิธผิล เพราะการรบั
ฟงัลูกคา้จะทําใหท้ราบถงึปญัหา และลกัษณะความต้องการของลูกคา้อาจจะไม่พอใจหรอือยู่ใน
อารมณ์โกรธ ซึ	งพนกังานขายที	ดจีะตอ้งมคีวามอดทนเพยีงพอ 

6.3 การใหบ้รกิารลกูคา้(Customer Services) 

การใหบ้รกิารลกูคา้ เป็นหลกัในการใหบ้รกิารของธุรกจิการคา้ปลกีที	สําคญั 3 ประการ คอื 
ต้องรวดเรว็ (Fast) นําเสนอให้สนุก (Fun) สรา้งความเป็นมดิร (Friendly) ดงันั �นการศกึษาและ
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รวบรวมขอ้มลูเกี	ยวกบัลกูคา้จงึเป็นสิ	งสาํคญัมาก เพื	อที	จะเขา้ใจถงึความต้องการของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย โดยการ 

• พฒันาความเขา้ใจและการคาดหวงัของลกูคา้ใหด้ ี

• มกีารวจิยัลกูคา้เป็นประจาํ 

• การเกบ็ขอ้มลูจากปฏกิริยิาโดยตรงระหว่างธุรกจิคา้ปลกีกบัลกูคา้ 

การสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบที	ย ั 	งยนืทางดา้นบรกิาร (Building a Sustainable Advantage) เป็น
การสร้างลกัษณะดีเด่นซึ	งเป็นข้อได้เปรยีบที	เหนือกว่าคู่แข่ง และในขณะเดียวกันก็สามารถ
ตอบสนองความพงึพอใจของลูกคา้ได ้ซึ	งต้องใชเ้วลาและความพยายามในการสรา้งชื	อเสยีงใน
การใหบ้รกิารลูกค้า เนื	องจากการให้บรกิารที	ดนีั �นถอืว่าเป็นทรพัยส์นิที	มคี่าของผู้ค้าปลกี ผู้ค้า
ปลกีจะตอ้งสรา้งชื	อเสยีงใหย้ั 	งยนื ซึ	งจะเป็นการยากของคู่แข่งขนัที	จะเขา้มาแข่งขนัได ้เนื	องจาก
การพฒันาชื	อเสยีงต้องใช้เวลานานจงึเป็นสิ	งที	ธุรกจิคา้ปลกียากที	จะทําได ้(ดํารงศกัดิ � ชยัสนิท, 
2538) 

 

แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

พรพมิล กาบบวั (2549: 68) ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไวว้่า หมายถงึ การ
แสดงออกของแต่ละบุคคลที	เกี	ยวข้องโดยตรงกับการค้นหาและการจดัหาสินค้าและบรกิาร 
ตลอดจนการประเมนิผลภายหลงัการใชส้นิคา้หรอืบรกิารนั �นๆ แลว้ 

วเิชยีร วงศ์ณิชชากุล (2550: 75) ได้ให้ความหมายของคําว่า พฤตกิรรมผู้บรโิภคไว้ว่า 
หมายถงึ กระบวนการตดัสนิใจ ซึ	งจะเป็นการปฏบิตัขิองแต่ละบุคคลที	จะเกี	ยวขอ้งโดยตรงกบ
การซื�อและการใชส้นิคา้และ/หรอืบรกิาร 

ศวิารตัน์ ณ ปทุม และคณะ (2550: 13) ไดก้ล่าวถงึความหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ	งที	เกี	ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้
ผลติภณัฑ ์

จากแนวคดิและทฤษฎีที	กล่าวมาข้างต้นผู้วจิยัมคีวามเห็นตาม พรพมิล กาบบวั (2549: 
68) และสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที	
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เกี	ยวขอ้งโดยตรงกบัการค้นหา หรอืการจดัหาสนิค้า และบรกิารเพื	อตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง ตลอดจนการประเมนิผลภายหลงัการใชส้นิคา้หรอืรบับรกิารนั �นๆ 

โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศกึษาถงึเหตุจงูใจที	ทํา
ใหเ้กดิการตดัสนิใจซื�อผลติภณัฑโ์ดยมจีดุเริ	มตน้จากการที	เกดิสิ	งกระตุ้น (Stimulus) ที	ทําใหเ้กดิ
ความต้องการสิ	งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สกึนึกคดิของผู้ซื�อจะได้รบัอิทธพิลจากลกัษณะ
ต่างๆของผูซ้ื�อแลว้จะมกีารตอบสนอง (Buyer’s response) หรอืการตดัสนิใจของผูซ้ื�อ (Buyer’s 
Purchase Decision) 
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ภาพที� 3 แสดงรปูแบบพฤตกิรรมการซื�อและปจัจยทัี	มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อของผูบ้รโิภค 

จากภาพที	 2.1 แสดงรปูแบบพฤตกิรรมการซื�อและปจัจยัที	มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อ
ของผูบ้รโิภค (Kotler Philip, 1997 อา้งองิใน ณชิากุล สาตรา, 2553) 

1. สิ	งกระตุ้น (Stimulus) สิ	งกระตุ้นอาจเกดิขึ�นเองจากภายในร่างกายและสิ	งกระตุ้นจาก
ภายนอกนกัการตลาดจะต้องสนใจและจดัสิ	งกระตุ้นภายนอก เพื	อใหผู้บ้รโิภคเกดิความต้องการ
ผลติภณัฑ ์สิ	งกระตุ้นถอืว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกดิการซื�อสนิค้าซึ	งอาจใช้เหตุจูงใจซื�อด้านเหตุผล 
และใชเ้หตุจงูใจใหซ้ื�อดา้นจติวทิยา (อารมณ์) กไ็ด ้สิ	งกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื 

� สิ	งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิ	งกระตุ้นที	นักการตลาด
สามารถควบคุมและต้องจดัใหม้ขีึ�น เป็นสิ	งกระตุ้นที	เกี	ยวขอ้งกบัส่วนประสมทาง
การตลาดประกอบด้วยสิ	งกระตุ้นด้านผลติภณัฑ ์สิ	งกระตุ้นด้านราคา สิ	งกระตุ้น
ดา้นการจดัช่องทางการจาํหน่าย และสิ	งกระตุน้ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

� สิ	งกระตุ้นอื	นๆ (Other stimulus) เป็นสิ	งกระตุ้นความต้องการผู้บรโิภคที	อยู่
ภายนอกองค์การซึ	งบรษิทัควบคุมไม่ได้ สิ	งกระตุ้นเหล่านี� ได้แก่ สิ	งกระตุ้นทาง
เศรฐกจิ สิ	งกระตุน้ทางเทคโนโลย ีสิ	งกระตุน้ทางกฏหมายและการเมอืง สิ	งกระตุ้น
ทางวฒันธรรม 
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� ลกัษณะของผูซ้ื�อ (Buyer’s characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื�อมอีทิธพิลจากปจัจยั
ต่างๆ คอื ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัดา้น
จติวทิยา 

� กระบวนการตดัสนิใจซื�อของผู้ซื�อ (Buyer decision process) ประกอบด้วย 
ขั �นตอนการรบัรูค้วามต้องการ (ปญัหา) การค้นหาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก 
การตดัสนิใจซื�อ และพฤตกิรรมภายหลงัการซื�อ 

2. กล่องดําหรอืความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ื�อ (Buyer’s black box) ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ื�อ 
ที	เปรยีบเสมอืนกล่องดํา (Black box) ซึ	งผู้ผลติหรอืผูข้ายไม่สามารถทราบไดจ้งึต้องพยายาม
ค้นหาความรู้สกึนึกคดิของผู้ซื�อ ความรูส้กึนึกคดิของผู้ซื�อได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะของผู้ซื�อ 
และกระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ื�อ 

3. การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรอืการตดัสนิใจซื�อของผูบ้รโิภค
นั �นผูบ้รโิภคจะมกีารตดัสนิใจในประเดน็ต่างๆ คอื การเลอืกผลติภณัฑ ์การเลอืกตราสนิคา้ การ
เลอืกผูข้าย การเลอืกเวลาในการซื�อ การเลอืกปรมิาณการซื�อ 

 

การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ปณิศศา ลัญชานนท์ (2548: 83-84) ได้กล่าวว่า เป็นการค้นหาหรือวิจ ัยเกี	ยวกับ
พฤติกรรมการซื�อและการบรโิภคของผู้บรโิภค ทั �งที	เป็นบุคคล หรอืองค์กร เพื	อให้ทราบถึง
ลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื�อ การบริโภค การเลือกบริการ แนวคิด หรือ
ประสบการณ์ที	จะทาํใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจ 

นักการตลาดจาํเป็นต้องศกึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคดว้ยเหตุผลหลายประการ
กล่าวคอื 

1. พฤตกิรรมผูบ้รโิภคมผีลต่อการกําหนดกลยทุธก์ารตลาดของธุรกจิ และมผีลทําใหธุ้รกจิ
ประสบความสาํเรจ็ ถา้กลยทุธท์างการตลาดสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้

2. เพื	อใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคดิทางการตลาด คอื การทําใหลู้กคา้พงึพอใจดว้ยเหตุนี�
เราจงึจําเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บรโิภค เพื	อจดัสิ	งกระตุ้นหรอืกําหนดกลยุทธ์การตลาดที	
สามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้
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คําถามที	ใชเ้พื	อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H เพื	อคน้หาคําตอบ 7 
ประการ 

 

ตารางที� 1 ตารางแสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื	อหาคําตอบ 7 ประการเกี	ยวกบั
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2538) 

คาํถาม คาํตอบที�ต้องการทราบ 

1.  ใครอยู่ ในตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the targetmarket?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้น 
1. ประชากรศาสตร ์
2. ภมูศิาสตร ์
3. จติวทิยาหรอืจติวเิคราะห ์
4. พฤตกิรรมศาสตร ์

2. ผูบ้รโิภคซื�ออะไร (What does 
the consumer buy?) 

สิ	งที	ผู้บริโภคต้องการซื�อ (Objects)สิ	งที	ต้องการจาก
ผลิตภัณฑ์คือต้องการคุณสมบัติหรอืองค์ประกอบของ
ผลติภณัฑแ์ละความแตกต่างที	เหนือกว่าคู่แขง่ขนั 

3. ทําไมผู้บรโิภคจงึซื�อ(Why 
does the consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซื�อ (Objectives) 
ผูบ้รโิภคซื�อสนิคา้เพื	อตอบสนองความต้องการของเขาทั �ง
ทางดา้นรา่งกายและดา้นจติวทิยา ซึ	งตอ้งศกึษาถงึ 
ปจัจัยที	มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อคือปจัจัยด้าน
วฒันธรรม ปจัจยัด้านสังคมปจัจยัด้านจิตวิทยา ปจัจยั
ส่วนบุคคลปจัจยัดา้นสถานการณ์ ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี

4. ใครมสี่วนรวมในการตดัสนิใจ
ซื�อ (Who participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆที	มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื�อ 
ประกอบดว้ย ผูร้เิริ	ม ผูม้อีทิธพิลผูต้ดัสนิใจซื�อ ผูซ้ื�อ ผูใ้ช ้

5. ผู้บริโภคซื�อเมื	อใด(When 
does the consumer buy?) 

โอกาสในการซื�อเช่นช่วงเดอืนใดของปี หรอืช่วงฤดูกาลใด
ของปี ช่วงวนัใดของเดอืน โอกาสพเิศษเทศกาลสาํคญั 
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ตารางที� 1 ตารางแสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื	อหาคําตอบ 7 ประการเกี	ยวกบั
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (ต่อ) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2538)  

คาํถาม คาํตอบที�ต้องการทราบ 

6. ผู้บริโภคซื�อที	ไหน(Where 
does the consumer buy?) 

ช่องทางหรอืแหล่ง (Outlets) ที	ผูบ้รโิภคไปทําการซื�อ เช่น 
ห้างสรรพสนิค้ รา้นค้า สยามสแควร์ ตลาดเมอืงไทยภทัร 
ซอยละลายทรพัยฯ์ลฯ 

7. ผู้บริโภคซื�ออย่างไร(How 
does the consumer buy?) 

ขั �นตอนในการตดัสนิใจซื�อ(Operations) ประกอบดว้ยการ
รบัรู้ปญัหาการค้นหาข้อมูลการประเมนิผลทางเลือกการ
ตดัสนิใจซื�อพฤตกิรรมภายหลงัการซื�อ 

 

กระบวนการตดัสินใจในการซื7อ 

ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บรโิภคมลีกัษณะเป็น
กระบวนการที	ตอ้งใชเ้วลาและความพยายาม ปจัจยัภายในและภายนอกที	ไดก้ล่าวมาจะเป็นสิ	งที	
มอีทิธพิลต่อกระบวนการตดสันิใจของผบูร้โิภค (Consumer decision –marketing process) ซึ	ง
ประกอบดว้ย 5 ขั �นตอนดงันี� 

 
 

 

 

 

ภาพที� 4 กระบวนการตดัสนิใจซื�อ 

1. การตระหนักถงึความต้องการ (Need recognition) กระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค
จะเริ	มขึ�นเมื	อบุคคลรูส้กึถงึความต้องการ ซึ	งอาจเป็นความต้องการที	เกดิขึ�นภายใน เช่น ความ
หวิหรอือาจเป็นความต้องการที	เกิดจากสิ	งกระตุ้นภายนอก ที	มากระตุ้นให้ตระหนักถึงความ
ต้องการดงักล่าว เช่น ได้เหน็โฆษณา หรอืเหน็ตวัสนิค้า แล้วเกดิความต้องการขึ�น แต่อาจเกดิ
ความขดัแยง้ขึ�นไดภ้ายในครอบครวั เนื	องจากเงนิมจีาํกดั 

ก า ร ต ร ะ 
ห นั ก ถึ ง
ความต้อง 
การ 

การค้นหา
ขอ้มลู 

ก า ร ป ร ะ 
เ มิ น ผ ล
ทาง เลือก
ต่างๆ 

ก า ร ป ร ะ 
เ มิ น ผ ล
ห ลั ง ก า ร 
ซื�อ 

การตัดสิน 
ใจซื�อ 
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2. การคน้หาขอ้มลู คอื เมื	อบุคคลไดต้ระหนักถงึความต้องการแลว้ เขาจะคน้หา วธิกีารที	
จะทําใหค้วามต้องการดงักล่าวไดร้บัความพอใจการคน้หาอาจกระทําขึ�นโดยสญัชาตญาณอย่าง
รวดเรว็ หรอือาจต้องมกีารใชค้วามพยายามและการวเิคราะห์ขอ้มูล การที	บุคคลจะมกีารคน้หา
ขอ้มูลมากน้องเพยีงใดขึ�นอยู่กบัปจัจยัหลายประการ คอื (1) จํานวนของขอ้มูลที	จะหาได้ (2) 
ความพอใจที	ไดร้บัจากการคน้หาขอ้มลู (3) ผลที	เกดิขึ�นในภายหลงัหากไมไ่ดม้กีารคน้หาขอ้มลู 

3. การประเมนิผลทางเลอืกต่างๆ หลงัจากขั �นตอนของการคน้หาขอ้มลูแลว้ผูบ้รโิภคต้อง
ทาํการประเมนิผลทางเลอืกต่างๆ ที	เป็นไปไดก่้อนทําการตดัสนิใจในขั �นนี� ผูบ้รโิภคต้องกําหนด
เกณฑก์ารพจิารณาที	จะใช้สําหรบัการประเมนิผล ซึ	งเกณฑก์ารพจิารณาเป็นเรื	องของเหตุผลที	
มองเหน็ เช่น ราคาความคงทน หรอืคุณสมบตัขิองสนิคา้ เป็นตน้ 

4. การตดัสนิใจซื�อ คอื หลงัจากพจิารณาทุกสิ	งทุกอย่างแลว้ กม็าถงึขั �นที	จะต้องตดัสนิใจ
ว่าจะซื�อหรอืไม ่ถา้การประเมนิผลทางเลอืกเป็นที	พอใจ การซื�อกจ็ะเกดิขึ�น ในการตดัสนิใจซื�อก็
จะตอ้งพจิารณาต่อไปถงึเรื	องตรายี	หอ้ รา้นที	จะซื�อ ราคา สสีนั เป็นตน้ 

5. การประเมนิผลหลงัการซื�อ เมื	อมกีารซื�อและใช้สนิค้าแลว้การประเมนิผลที	ไดร้บัจาก
การซื�อและใชส้นิคา้กจ็ะเกดิขึ�น ความรูส้กึของผูบ้รโิภคที	มต่ีอสนิคา้ที	เขาซื�อไปนั �นเป็นสิ	งสําคญั
ที	นกัการตลาดควรจะตอ้งทราบ ทั �งนี�เพราะว่ามนัมผีลต่อการซื�อซํ�าในครั �งต่อไป และมผีลต่อการ
แนะนําเพื	อนฝงูดว้ย เช่น หลงัจากซื�อกระเป๋าแบรนดเ์นมมาใชแ้ลว้ ผูใ้ชก้จ็ะพจิารณาว่ากระเป๋า
แบรนด์เนมที	ตดัสนิใจซื�อมานั �นมคีุณภาพและมกีารใหบ้รกิารหลงัการขายดตีามที	ต้องการ เป็น
ตน้ 

จากแนวคดิและทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคการที	ผู้บรโิภคจะตดัสนิใจบรโิภคสนิค้าชนิดใด
นั �นขึ�นอยู่กบัปจัจยัหลายอย่าง เช่น ปจัจยสั่วนบุคคล ปจัจยัทางสงัคม ปจัจยัทางด้านจติวทิยา
ปจัจยัทางดา้นวฒันธรรม และก่อนการตดสันิใจซื�อ ผูบ้รโิภคมกีระบวนการตดัสนิใจซื�อ5 ขั �นตอน 
คือ การรบัรู้ปญัหาการค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื�อและพฤติกรรม
ภายหลงัการซื�อ ดงันั �นนักการตลาดจะต้องจดัหาสิ	งกระตุ้นให้ผูร้โิภคเกดิความต้องการซื�อมาก
ที	สุด 

 
แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัสินค้าแฟชั �น 

พรสนอง วงศ์สงิห์ทอง (2547) ได้กล่าวว่า “แฟชั 	น” ได้ถูกนิยามอย่างกว้างๆ ว่าเป็น
รสนิยมรวมที	คงอยู่เพยีงระยะสั �นๆ ในหมู่ชนหรอืกลุ่มคนจาํนวนมาก แฟชั 	นปรากฏขึ�นครั �งแรก
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ในยุคก่อนศตวรรษที	สิบเก้า เนื	องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมในยุโรปตะวนัตกเป็น
รากฐานอนัอุดมสมบูรณ์ต่อการเจรญิของแฟชั 	น และววิฒันาการของแฟชั 	นในหลายศตวรรษนั �น 
ทาํใหม้กีารเจรญิเตบิโตของแฟชั 	นเป็นไปอยา่งรวดเรว็ หลงัจากศตวรรษที	สบิเกา้เป็นต้นมากเ็กดิ
การเปลี	ยนแปลงของแฟชั 	นที	สาํคญัๆ เรื	อยมา ซึ	งจะเกดิขึ�นทุกยี	สบิปี และเมื	อถงึศตวรรษที	ยี	สบิ
ได้มคีวามเปลี	ยนแปลงที	ซบัซ้อนของอุตสาหกรรมแฟชั 	นอย่างเหน็ได้ชดัเจน เนื	องจากจะเห็น
ความแตกต่างของผู้ที	มฐีานะดีในยุคนั �นหรอืผู้ที	อยู่ในสงัคมระดบัสูงยุคนั �นจะก้าวตามสไตล์
แฟชั 	นอย่างรวดเรว็ แต่ด้วยความเปลี	ยนแปลงของแฟชั 	นอย่างรวดเรว็ยิ	งทําให้ช่วงระยะเวลา
ของแฟชั 	นนั �นสั �นลง คอื แฟชั 	นนั �นยนืยงอยูเ่พยีงสบิปีหรอืน้อยกว่านั �น 

Fiske, John (1990: 2) ไดใ้หค้วามหมายของแฟชั 	นว่า แฟชั 	นเป็นกระบวนการสื	อสาร
รปูแบบหนึ	งที	ประกอบไปดว้ยผูส้่งสารและผูร้บัสาร ผูส้่งสารจะเป็นผูอ้อกแบบเครื	องแต่งกาย ผู้
ตดัเยบ็ ผูผ้ลติ ผูจ้าํหน่าย หรอืสิ	งของที	เกี	ยวกบัแฟชั 	น เช่น เสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื	องหนัง 
ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื	อสาร คอื เริ	มตั �งแต่นางแบบที	สวมใส่เสื�อผา้ เวทเีดนิแบบ หนังสอื นิตยา
สารที	มคีอลมัน์หรอืรูปภาพเกี	ยวกบัแฟชั 	น รวมไปถงึวธิกีารตกแต่งหน้ารา้น การจดัวางเสื�อผ้า 
เครื	องแต่งกายในหา้งสรรพสนิคา้ เพื	อสื	อถงึเนื�อหาของตวัสาร ตวัอย่างเช่น การใชส้ขีองเสื�อผา้
ในแต่ละปี เนื�อหาเหล่านี�จะถูกส่งผ่านไปยงัผู้รบัสาร ซึ	งผู้รบัสารเหล่านี�อาจเป็นได้ทั �งผู้ที	นั 	งดู
แฟชั 	นจากเวทโีดยตรง ผูท้ี	รบัขา่วสารแฟชั 	นผ่านสื	อมวลชนต่างๆ รวมไปถงึผูท้ี	จบัจ่ายซื�อเครื	อง
แต่งกายภายในหา้งสรรพสนิคา้ 

Raymond William (1976: 76) ได้กล่าวว่า ในมุมมองของผู้ส่งสารสมยัแรกๆ มองว่า
แฟชั 	น หมายถงึ การสวมใส่เพื	อความสวยงาม แต่จากการผ่านกระบวนการสรา้งความเป็นจรงิ
ซึ	งเป็นผลผลติทางความคดิของมนุษยม์ายาวนาน ทําให้เกิดกระบวนการกลั 	นกรอง การผลติ 
และการปรบัปรุงให้การตีความหมายของแฟชั 	นนั �นมคีวามหลากหลายมากขึ�น เช่น เพื	อการ
แสดงความรูส้กึส่วนตวั เพื	อความบนัเทงิ เพื	อการดงึดูดความสนใจ เพื	อแสดงสถานะภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคม เพื	อการแสดงออกถึงบทบาททางสงัคม เพื	อการปกป้องอําพรางสิ	งที	ไม่
ตอ้งการเปิดเผย เป็นต้น ความหมายเหล่านี�ถูกประกอบสรา้งใหม้คีวามหมายร่วมกนั ระหว่างผู้
ส่งสารและผู้รบัสาร และเมื	อความหมายนี�ถูกผลิตซํ�าไปซํ�ามาเป็นเวลานาน “แฟชั 	น” จึง
กลายเป็นรูปแบบของการสื	อสารประเภทหนึ	งที	มอีํานาจ เช่น เป็นเครื	องแสดงสถานะทาง
เศรษฐกิจและสงัคม หรอืเป็นเครื	องมอืในการบ่งบอกถึงความทนัสมยั และเมื	อความหมาย
เหล่านี�เขา้ครอบงําพื�นที	ทางความคดิของคนส่วนใหญ่ในสงัคม ทําให้มวีฒันธรรมความคดิแบบ
เดยีวกนัและในที	สุดความหมายของคําว่า “แฟชั 	น” กจ็ะกลายเป็นอุดมการณ์ทางความคดิของ
สงัคมนั �นๆ ต่อไป 
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สุดาดวง เรอืงรุจริะ (2541) ไดก้ล่าวว่าในการที	จะศกึษาความต้องการของผูบ้รโิภคที	มต่ีอ
สนิคา้ชนิดหนึ	ง จะเหน็ไดว้่าความต้องการสนิคา้ของผูบ้รโิภคแต่ละช่วงเวลามคีวามแตกต่างกนั 
บางขณะเป็นช่วงที	สนิค้าออกใหม่กําลงัเป็นที	นิยม ความต้องการในสนิคา้นั �นก็มาก แต่เมื	อพ้น
ระยะเวลานั �นไปแล้ว หรอืหลงัจากที	สนิคา้นั �นตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคเป็นจาํนวน
มากแล้ว ความต้องการในตวัสนิค้านั �นก็จะลดลง ดงันั �นสินค้าทุกตวัมเีรื	องของแฟชั 	นเข้ามา
เกี	ยวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ	งสนิคา้ในตลาดอุปโภคบรโิภคที	ขายสนิคา้ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย 
ซึ	งซื�อสนิค้าต่างๆด้วยเหตุจูงใจทางอารมณ์มากกว่าเหตุผลบทบาทของแฟชั 	นจะเขา้มามสี่วน
เกี	ยวขอ้งอยา่งมาก ปจัจยัที	เกี	ยวขอ้ง 3 ตวัคอื 

1. สไตล์ (Style) หมายถงึลกัษณะหรอืรูปแบบที	มลีกัษณะของมนัเอง เช่น สไตล์ของ
เสื�อผา้ สไตลข์องกระเป๋า 

2. แฟชั 	น (Fashion) หมายถงึสไตล์ที	เป็นที	ยอมรบัและกําลงัเป็นที	นิยมในปจัจุบนัเช่น 
สไตลก์ารใชก้ระเป๋า และถา้หากเมื	อไรผูบ้รโิภคเลกินิยม เลกิสนใจ ยอมรบัรปูแบบนั �น สนิคา้นั �น
ก็จะไม่เป็นสินค้าแฟชั 	นอีกต่อไป แต่ยงัคงเป็นสไตล์อยู่ ตัวอย่างเช่น สไตล์ของกระเป๋าทรง
สี	เหลี	ยม ในขณะที	กําลงัเป็นที	นิยมของผู้บรโิภคอย่างมากจนกลายเป็นแฟชั 	น แต่เมื	อผูบ้รโิภค
เลกิยอมรบัหรอืเลกินิยม กจ็ะไมเ่ป็นแฟชั 	น แต่ยงัคงสไตลค์อืรปูแบบไว ้

3. เฟด (Fad) ลกัษณะคลา้ยกบัแฟชั 	น แต่ไม่ไดเ้ป็นที	นิยมหรอืยอมรบัของกลุ่มผูบ้รโิภค
ทั 	วไป หากเป็นที	ยอมรบัของผู้บรโิภคเฉพาะกลุ่มเท่านั �น และการนิยมหรอืยอมรบัจะเกดิขึ�นใน
ระยะสั �น เฟดเป็นการคลั 	งไคล้การชอบอย่างมาก มกัจะเกิดขึ�นกบัผู้บรโิภคในกลุ่มวยัรุ่น เช่น 
การยอ้มผมหลายๆ ส ี

จากแนวคดิและทฤษฎทีี	กล่าวมาขา้งต้นผู้วจิยัมคีวามเห็นตาม พรสนอง วงศ์สงิห์ทอง, 
(2547) และสามารถสรุปได้ว่าแฟชั 	นเป็นรสนิยมที	คงอยู่เพยีงระยะสั �นๆ ในกลุ่มคนจาํนวนมาก
มาก เริ	มจากการมตี้นแบบที	เขม้แขง็ มสีื	อ มกีารเลยีนแบบ ทําตามเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจากสงัคม
ชั �นสูง สู่สงัคมชั �นล่างหรอืเกดิในสงัคมชั �นเดยีวกนัหากมกีารยอมรบัเกิดขึ�นและจางหายไปใน
ช่วงเวลาสั �น ขณะที	มนุษยม์กีารดาํรงชวีติโดยมเีสื�อผา้ มเีครื	องแต่งกาย เป็นเครื	องนุ่งห่ม แต่เมื	อ
เวลาผ่านไปผูค้นในสงัคมไมไ่ดแ้ต่งกายตามความจาํเป็นเพยีงอย่างเดยีว แต่การแต่งกายยงัเป็น
การแสดงสถานภาพบทบาททางสงัคม แฟชั 	นจงึเป็นกระบวนการสื	อสารรปูแบบหนึ	งที	ประกอบ
ไปด้วยผู้ส่งสารและผู้รบัสารและเป็นเครื	องแสดงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเป็น
เครื	องมอืในการบ่งบอกถึงความทนัสมยัและการแสดงลกัษณะจนกลายเป็นอุดมการณ์ทาง
ความคดิของสงัคมนั 	นๆ ต่อไป 
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ขั 7นตอนของวงจรแฟชั �น 

พรสนอง วงศส์งิหท์อง (2547) ไดแ้บ่งขั �นตอนของวงจรแฟชั 	นเป็น 4 ขั �นตอน ดงัต่อไปนี� 

1. Introduction Stage ในช่วงระยะเวลานี�การออกแบบสไตลใ์หม่ของดไีซเนอรจ์ะถูก
เปิดเผยให้กับผู้บรโิภคทั 	วไปได้เห็น เช่น การลงโฆษณาในนิตยสารแฟชั 	นต่างๆซึ	งเป็นการ
กระตุน้ความสนใจของผูอ่้านในขั �นนี�เป็นจดุเริ	มตน้ของวงจรแฟชั 	น ซึ	งโดยส่วนมากแลว้ราคาของ
สนิคา้จะมรีาคาที	สูงและจะมคีวามเสี	ยงสูงมากสําหรบัผู้ผลติสนิค้าแฟชั 	น หากสนิค้าสไตลน์ั �นๆ 
เป็นที	ยอมรบัของผู้บรโิภคโดยทั 	วไป ก็จะทําให้เกดิการดดัแปลงและการเลยีนแบบของสไตล์
สนิคา้ 

2. Growth Stage รปูแบบหรอืสไตลข์องสนิค้า จะเป็นช่วงที	ผูบ้รโิภคมคีวามต้องการ
สนิคา้สงูและมสีนิคา้เลยีนแบบออกสู่ตลาดมากขึ�น ราคาสนิคา้ในช่วงนี�จะมรีาคาที	หลากหลาย 

3. Maturity Stage ในขั �นนี�เป็นช่วงที	ยอดขายสนิคา้แฟชั 	นจะสูงสุด ระยะเวลาของรปูแบบ
แฟชั 	นกระเป๋าในช่วงระยะหนึ	งจะมคีวามยาวมากน้อยแค่ไหนขึ�นอยู่กบัว่า ผู้บรโิภคมคีวาม
ต้องการจะซื�อแบบใหม่ๆ จากแนวสไตล์แฟชั 	นนั �นๆ หรอืไม่ ในช่วงนี�สไตล์แฟชั 	นจะถูกยอมรบั
อยา่งสงูสุด แต่ขณะที	ยอดขายจะเริ	มลดลง 

4. Decline Stage เป็นช่วงของการตกตํ	า ผูผ้ลติสนิคา้แฟชั 	นที	มรีาคาสูงจะเลกิทําการผลติ
สนิคา้แฟชั 	นในสไตลเ์ดมิตั �งแต่ก่อนเริ	มต้นของขั �นตกตํ	านี� เนื	องจากว่าสนิคา้เลยีนแบบที	มรีาคา
ถูกจะขายไดม้ากในช่วงนี�และผูผ้ลติสนิคา้แฟชั 	นจะเริ	มทําการออกแบบรปูแบบแฟชั 	นสไตลใ์หม ่
เพื	อที	จะทาํใหเ้ป็นจดุเริ	มตน้ของวงจรแฟชั 	นใหม่เกดิขึ�นอกีครั �งหนึ	ง ดงันั �นช่วงนี�รา้นคา้ต่างๆ จะ
ทาํการขายสนิคา้ในราคาที	ตํ	าเพื	อที	จะเตรยีมสตอ็คสนิคา้สาํหรบัสนิคา้แฟชั 	นสไตลใ์หม่ๆ  

สุดาดวง เรอืงรจุริะ (2541: 91) ไดแ้บ่งขั �นตอนของวงจรแฟชั 	นออกเป็น 7 ขั �นตอนดงันี� 

1. การมคีวามคดิรเิริ	ม (Creation) เป็นขั �นเริ	มต้นของวงจรแฟชั 	น คอื การมแีนวความคดิ
สรา้งสรรคส์ิ	งใหม่ๆ  พยายามสรรหาสิ	งใหม่ๆ  เช่น ดไีซเนอรเ์ริ	มคดิรปูแบบกระเป๋าใหม่ๆ  

2. การแสดงออก (Showing) เป็นการนําความคดิรเิริ	มของตนที	มอีอกมาเผยแพร่แก่
บุคคลอื	นใหร้บัรู ้

3. การยอมรบั (Adoption) เมื	อผู้บรโิภคกลุ่มหนึ	งได้มองเห็น ได้เข้าใจในสินค้าที	
แสดงออกจะมปีฏกิริยิาที	จะยอมรบัในสนิคา้ตวันั �นหรอืไม่ ถ้าหากผูบ้รโิภคกลุ่มย่อยนี�ไม่ยอมรบั
กจ็ะไมเ่ป็นแฟชั 	น 
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4. การปรบัปรุง การดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคล (Adaptation) เมื	อสนิคา้ตวันั �น
เป็นที	ยอมรบัแลว้จะมกีารพยายามดดัแปลง ปรบัปรุงให้เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล การดดัแปลง
ในรปูแบบของการใชส้นิคา้หรอืดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัสภาพของตนเอง 

5. เป็นที	ยอมรบัอย่างแพร่หลาย (Popularization) ถอืไดว้่าเป็นขั �นสูงสุดของแฟชั 	นเป็น
ช่วงที	มคีวามตอ้งการสงูสุดของผูบ้รโิภค 

6. การผลติออกขายเป็นจาํนวนมาก (Mass Production) เมื	อสนิคา้นั �นเป็นที	ยอมรบัของ
ผูบ้รโิภค ผู้ผลติหลายๆรายผลติสนิค้าออกจําหน่าย เมื	อมคีวามต้องการมากจะผลติสนิคา้ออก
มาครั �งละปรมิาณมากๆ ซึ	งจะทําใหต้้นทุนต่อหน่วยของสนิคา้ลดลงและขายไดก้บักลุ่มผูบ้รโิภค
ที	มรีายไดต้ํ	าลงมาอกีกลุ่มหนึ	งได ้

7. ช่วงสนิคา้เสื	อมความนิยม (Abandonment) เป็นช่วงที	ผูบ้รโิภคเสื	อมความนิยมสนิคา้
นั �นและสนิคา้นั �นจะกลายเป็นแฟชั 	นเก่าๆ เพราะมแีฟชั 	นใหม่ๆ เขา้มาแทนที	 
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ตารางที� 2 สรปุสิ	งที	คน้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

ชื	อผูแ้ต่ง ชื	อผลงาน ผลงานนี� เกี	ยวข้อง
กั บ ตั ว แ ป ร ที	 จ ะ
ศึกษาในรายงานนี�
ตวัแปรใด 

สิ	งที	เรยีนรูเ้กี	ยวกบัตวัแปรจาก
ผลงานนี� 

สุพรรณี อินทร์
แกว้ 
วารุณี ตันติวงศ์
วาณชิ 

ก า ร บ ริ ก า ร
การคา้ปลกี 
(2553) 
ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า
ปลกี 
(2552) 

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
การค้าปลีกและร้าน
สะดวกซื�อ 

การค้าปลีก คือ กิจกรรมที	สร้าง
คุณค่าให้กบัสนิค้าและบรกิารรา้น
สะดวกซื�อ (Convenience Store) 
เป็นรา้นคา้ที	จาํหน่ายสนิคา้จาํเป็น
ในชีวิตประจําวัน รวมทั �งอาหาร
และเครื	องดื	มโดยเน้นการอํานวย
ความสะดวกแก่ลกูคา้ 

ศิ ริ ว ร รณ  เ ส รี
ร ัต น์  และคณะ
วารุณี ตันติวงศ์
วาณชิ 

ก า ร บ ริ ห า ร
ก า ร ค้ า ป ลี ก 
(2546) 
ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า
ปลกี (2552) 

ก า ร แ บ่ ง ส่ ว น
การตลาด 

ก า ร แ บ่ ง ส่ ว นท า ง ก า รต ล า ด 
สามารถสรปุไดด้งันี� 
1 . ก า ร แ บ่ ง ส่ ว น ต ล า ด ต า ม
ภมูศิาสตร ์
2 . ก า ร แ บ่ ง ส่ ว น ต ล า ด ต า ม
ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาย ุ
อาชพี รายได ้
3 . ก า ร แ บ่ ง ส่ ว น ต ล า ด ต า ม
พฤติกรรมศาสตร์ โดยการแบ่ง
ตามลกัษณะการซื�อ 
4 . ก า ร แ บ่ ง ส่ ว น ต ล า ด ต า ม
ผลประโยชน์ โดยดูสิ	งที	ผู้บรโิภค
คาํนึงถงึในการเลอืกซื�อ 

ภทัรกร พลพนา
ธรรม 

ก า ร บ ริ ห า ร
การค้าปลีกและ
ก า ร ค้ า ส่ ง 
(2546) 

ส่วนประสมการค้า
ป ลี ก  ( Retailing 
Mix) 

ส่วนประสมการคา้ปลกี (Retailing 

Mix) 

1.ผลติภณัฑ ์

2.ราคา 

3.ช่องทางการจดัจําหน่าย หรือ

ทาํเลที4เหมาะสม 

4.การส่งเสรมิการขาย 
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ตารางที� 2 สรปุสิ	งที	คน้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื	อผูแ้ต่ง ชื	อผลงาน ผลงานนี� เกี	ยวข้อง
กั บ ตั ว แ ป ร ที	 จ ะ
ศึกษาในรายงานนี�
ตวัแปรใด 

สิ	งที	เรยีนรูเ้กี	ยวกบัตวัแปรจาก
ผลงานนี� 

แ ล ะ สุ พ ร ร ณ ี
อนิทรแ์กว้ 

ธุรกิจการค้าปลีก
(2552) 
การบรกิารการค้า
ปลกี(2553) 

 5.การออกแบบรา้นคา้ 
6.พนกังานและการบรกิารลกูคา้ 

พรพมิล กาบบวั 
 

ห ลัก ก า ร ต ล า ด 
(2549) 

พฤติกรรมผู้บรโิภค
และการคน้หาสนิคา้
ของกลุ่มผู้ซื�อสนิค้า
และบรกิาร 

พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การ
แสดงออกของแต่ละบุคคลที	
เกี	ยวข้องโดยตรงกบัการค้นหา
หรอืการจดัหาสนิค้าและบรกิาร 
เพื	อตอบสนองความต้องการ
ข อ ง ต น เ อ ง  ต ล อ ด จ น ก า ร
ประเมนิผลภายหลงัการใชส้นิคา้
หรอืรบับรกิารนั �นๆ 

ศิ ริ ว ร ร ณ  เ ส รี
รตัน์และคณะ 

พ ฤ ติ ก ร ร ม
ผูบ้รโิภค (2538) 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ตัดสินใจซื�อสินค้า
หรอืบรกิาร 

ก ร ะ บ ว น ก า รตัด สิน ใ จข อ ง
ผู้บรโิภค เกดิขึ�นเมื	อผู้บรโิภคมี
ความรู้สึกถึงความต้องการใน
สนิค้าหรอืบรกิาร โดยผู้บรโิภค
จะทําการค้นหาข้อมูลและการ
วเิคราะหข์อ้มลูซึ	งผูบ้รโิภคจะทํา
การประเมนิผลทางเลอืกต่างๆ 
ที	เป็นไปได้ก่อนทําการตดัสนิใจ
ซื�อสนิค้าหรอืบรกิารโดยในการ
ซื�อนั �นผู้บริโภคจะพิจารณาถึง
ตรายี	ห้อ ร้านค้าที	จะซื�อ ราคา
สนิคา้รปูแบบสสีนัของสนิคา้ 
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ตารางที� 2 สรปุสิ	งที	คน้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื	อผูแ้ต่ง ชื	อผลงาน ผลงานนี�เกี	ยวข้อง
กั บ ตั ว แ ป ร ที	 จ ะ
ศึกษาในรายงานนี�
ตวัแปรใด 

สิ	งที	เรยีนรูเ้กี	ยวกบัตวัแปรจาก
ผลงานนี� 

พรสนอง  วงศ์
สงิหท์อง 

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
น ฤ มิ ต ศิ ล ป์ แ ล ะ
แฟชั 	นเครื	องแต่ง
กาย (2547) 

แฟชั 	นในการเลือก
ซื� อ ก ร ะ เ ป๋ า เ พื	 อ
ประกอบการแต่ง
กาย 

แฟชั 	น เป็นรสนิยมที	คงอยู่เพยีง
ระยะสั �นๆ ในกลุ่มคนจํานวน
มาก ประกอบไปด้วยผู้ส่งสาร
และผู้ร ับสารและเป็นเครื	อ ง
แสดงสถานะทางเศรษฐกิจและ
สงัคม หรอืเป็นเครื	องมอืในการ
บ่งบอกถึงความทันสมัยจน
ก ล า ย เ ป็ น อุ ด ม ก า ร ณ์ ท า ง
ความคดิของสงัคม 
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งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

เมทนีิ เชยีงแรง (2550) ไดศ้กึษาเรื	องการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคในการใช้
บรกิารรา้นค้าปลกีแบบดั �งเดมิกบัรา้นค้าปลกีสมยัใหม่ ในเขตจงัหวดัเชยีงราย มวีตัถุประสงค์4
ขอ้ คอื1.เพื	อเปรยีบเทยีบสดัส่วนของผูบ้รโิภคที	ใชบ้รกิารรา้นคา้ปลกีแบบดั �งเดมิกบัรา้นคา้ปลกี
สมยัใหมท่ี	มกีารบรหิารระบบสทิธทิางการคา้ (Franchise) 2.เพื	อจาํแนกคุณลกัษณะของลูกคา้ที	
ใช้บรกิารรา้นค้าปลกีแบบดั �งเดมิ กบัรา้นค้าปลกีสมยัใหม่ ในเขตจงัหวดเชยีงราย 3.เพื	อศกึษา
ความคิดเห็นของผู้บรโิภคในการใช้บรกิารระหว่างร้านค้าปลีกแบบดั �งเดิม กับร้านค้าปลีก
สมยัใหมใ่นเขตจงัหวดัเชยงราย 4.เพื	อศกึษาขอ้ไดเ้ปรยีบและขอ้เสยีเปรยีบของรา้นคา้ปลกีแบบ
ดั �งเดมิ กบัรา้นคา้ปลกีสมยัใหม ่ในเขตจงัหวดัเชยีงราย จากเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง
ซึ	งเป็นผู้บรโิภคร้านค้าปลกีแบบดั �งเดิมและร้านค้าปลีกสมยัใหม่ที	มอีายุตั �งแต่ 15 ปีขึ�นไป 
จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื	องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู
โดยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติเิพื	อหาความถี	 รอ้ยละ ค่าเฉลี	ย ส่วนเบนมาตรฐาน t-test และ F-
test (One-Way ANOVA) ผลการศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ
ระหว่าง 15 - 25 ปี เป็นนิสติ นักศึกษา มสีมาชกิในครอบครวั 3 – 4 คน จบการศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีมรีายได้ส่วนตวัและครอบครวัโดยเฉลี	ยต่อเดอืน ตํ	ากว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่
เลอืกใชบ้รกิารซื�อสนิคา้ประเภทของใชป้ระจาํวนั จากรา้นคา้ปลกีแบบดั �งเดมิทุกวนั ใชจ้่ายในแต่
ละครั �งตํ	ากว่า 100 บาท เหตุผลที	เลอืกใช้บรกิารเพราะหาสนิค้าได้ง่าย ซึ	งความคดิเห็นของ
ผู้บรโิภคและลกัษณะการใช้บรกิารรา้นค้าปลกีแบบดั �งเดมิ พบว่าผู้บรโิภคเห็นว่าร้านค้าปลกี
แบบดั �งเดมิ มสีนิค้าหลายชนิดให้เลอืกซื�อ พนักงานสุภาพมคีวามเป็นกันเอง แต่ไม่มกีารใช้
คูปองในการแลกซื�อสินค้า และการชิงโชค สะสมแสตมป์ส่วนลด ส่วนร้านค้าปลีกสมยัใหม ่
ผูบ้รโิภคเหน็ว่ามกีารจดัวางสนิคา้แยกประเภทหมวดหมู่ สนิคา้มหีลายยี	หอ้ แต่ไม่มกีารลดราคา
ใหแ้ก่ผูซ้ื�อ ซึ	งผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี	ยความคดิเหน็ในการเลอืกใชบ้รกิาร
ร้านค้าปลีกแบบดั �งเดิมกับร้านค้าปลีกสมยัใหม่ จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า
ผู้บรโิภคเพศชายและเพศหญิง และกลุ่มที	มอีายุต่างกัน มรีะดบัความคดิเห็นในการเลอืกใช้
บรกิารทั �งรา้นค้าปลกีแบบดั �งเดมิและรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ไม่แตกต่างกนั ซึ	งผู้บรโิภคที	มอีาชพี 
จํานวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษาสูงสุด รายได้เฉลี	ยต่อเดอืนต่างกนั มรีะดบัความ
คดิเห็นในการเลอืกใช้บรกิารร้านค้าปลกีแบบดั �งเดมิ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญทางสถิติที	
ระดบั .05 
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จณิห์ณิภา สนัติวรานุรกัษ์ (2552) ทําการศึกษาเรื	องปจัจยัที	มอีิทธพิลต่อการตดัสินใจ
เลอืกซื�อกระเป๋าแบรนดเ์นมและกระเป๋าลอกเลยีนแบบของนักศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่และ
บุคคลวยัทาํงานจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยวตัถุประสงคข์องการศกึษา (1)เพื	อศกึษาขอ้มลูทั 	วไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามที	ตดัสนิใจเลอืกซื�อกระป๋าแบรนด์เนมและกระเป๋าลอกเลยีนแบบ (2)ศกึษา
ถงึปจัจยัที	มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื�อระหว่างกระเป๋าแบรนด์และกระเป๋าลอกเลยีนแบบ
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่และบุคคลวยัทํางานจงัหวดัเชยีงใหม่ (3)วเิคราะหป์จัจยัที	มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื�อระหว่างกระเป๋าแบรนด์เนมและกระเป๋าลอกเลียนแบบของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคคลวัยทํางานจงัหวัดเชียงใหม่ ซึ	งจากจํานวนกลุ่ม
ตวัอย่างจํานวน 200 คน จากการศกึษาพบว่า (1)ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกซื�อกระเป๋าแบรนด์
เนม ซึ	งส่วนใหญ่ซื�อจากต่างประเทศ (2)ซื�อจากหา้งสรรพสนิคา้ชั �นนําในประเทศ (3)มเีพยีงส่วน
น้อยที	ซื�อผ่านอินเทอร์เน็ต และผู้ตอบแบบสอบถามที	เลือกซื�อกระเป๋าลอกเลียนแบบ 
(1)สถานที	ๆ นิยมเป็นอนัดบัแรก คอื ซื�อจากหน้ามหาวทิยาลยัและหลงัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
(2)ซื�อจากกาดหลวงหรอืตลาดวโรรส (3)ซื�อมาจากตลาดที	อําเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย (4)ซื�อ
จากแหล่งขายกระเป๋าทั 	วไปที	พบเจอตามสถานที	ต่างๆ ส่วนยี	หอ้กระเป๋าที	ผูต้อบแบบสอบถาม
เลอืกใช ้5 อนัดบัแรกคอื Louis Vuitton, มอีนัดบัสูงสุด ลําดบัสองรองลงมาคอื Gucci ลําดบัที	
สาม Coach ลําดบัที	สี	 Chanel และลําดบัที	หา้ Hermes ตามลําดบั ส่วนราคาของกระเป๋าผูต้อบ
แบบสอบถามมรีาคาตํ	ากว่า 5,000 บาท และบุคคลที	มอีทิธพิลต่อการเลอืกซื�อกระเป๋า พบว่า 
ดารา นกัแสดง นางแบบ นักรอ้ง มอีทิธพิลมากที	สุด ลําดบัรองลงมา และบุคคลในครอบครวัคดิ 
ตามลําดบั โดยสรุปแล้วปจัจยัที	มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื�อระหว่างกระเป๋าแบรนด์เนม
และกระเป๋าลอกเลยีนแบบคอื ปจัจยัดา้นคุณภาพและความเหมาะสมกบัราคา, ปจัจยัดา้นราคา, 
ปจัจยัด้านความสวยงาม, ปจัจยัด้านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิการขาย และ
ปจัจยัดา้นค่าใชจ้า่ยส่วนตวัในแต่ละเดอืน 

นพเก้า พงษ์อมรพรหม (2552) ไดศ้กึษาเรื	องปจัจยัที	มผีลต่อการเลอืกซื�อกระเป๋าแบรนด์
เนมในจงัหวดัเชยีงใหม ่มวีตัถุประสงค ์คอื (1) เพื	อศกึษาปจัจยัที	มผีลต่อการเลอืกซื�อกระเป๋าแบ
รนดเ์นมในจงัหวดัเชยีงใหม ่(2) เพื	อศกึษาถงึสภาพทั 	วไปและพฤตกิรรมของผูซ้ื�อในการเลอืกซื�อ
กระเป๋าแบรนดเ์นมในจงัหวดัเชยีงใหม ่ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชก้ระเป๋าแบรนดเ์นม
แท้ในจงัหวดัเชียงใหม่มจีํานวน 321 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 21-40 ปี 
สถานภาพโสด อาชพีธุรกจิส่วนตวั มรีายได้มากกว่า 35,000 บาทขึ�นไป นอกจากนี�ยงัพบว่า
ส่วนใหญ่ลกูคา้สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างกระเป๋าแบรนดเ์นมแทแ้ละกระเป๋าแบรนด์
เนมที	ไมใ่ช่ของแทไ้ดแ้ต่ตอ้งค่อยๆดอูยา่งละเอยีด ลกูคา้จะมเีงนิเหลอืใชต้ั �งแต่ 5,000 บาทขึ�นไป
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จงึจะตดัสนิใจซื�อกระเป๋าแบรนดเ์นม ความถี	ในการซื�อกระเป๋าแบรนดเ์นมปีละ 1ใบผูซ้ื�อกระเป๋า
แบรนดเ์นมมกีารวางแผนการซื�อกระเป๋าล่วงหน้าบางครั �ง ลูกคา้จะซื�อกระเป๋าแบรนดเ์นมแต่ละ
ครั �งราคาโดยเฉลี	ยครั �งละตํ	ากว่า 5,000 บาท ส่วนใหญ่จะซื�อที	 Shop ในหา้งสรรพสนิคา้ ส่วน
กระเป๋าใบเก่าที	ไม่ใชแ้ล้วจะเกบ็ไวเ้ฉยๆ ลูกคา้จะเลอืกซื�อกระเป๋าในช่วงต้นเดอืน ในการซื�อแต่
ละครั �งลูกค้าส่วนใหญ่มกีารชําระค่าสินค้าด้วยเงนิสด ปจัจยัอื	นๆ ที	มผีลต่อการตดัสินใจซื�อ
กระเป๋าแบรนดเ์นม ไดแ้ก่ การศกึษาอาชพี คุณภาพและความทนทานของกระเป๋าแบรนดเ์นม
ความชอบส่วนตวั การออกแบบทนัสมยั ผูใ้ห้บรกิารมมีนุษยส์มัพนัธ์ด ีการลดราคาสนิค้า และ
ราคาเหมาะสมกบัสนิคา้ 

อชัฌา สุทนักติระ (2554) ไดท้าํการศกึษาเรื	องการรบัรูแ้ละทศันคตต่ิอแหล่งขอ้มลูข่าวสาร
และพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้กระเป๋าแบรนดเ์นม การวจิยัครั �งนี� มวีตัถุประสงค ์(1)เพื	อศกึษาการ
รบัรูท้ศันคตขิองผูบ้รโิภคที	มต่ีอแหล่งขอ้มูลผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตเกี	ยวกบักระเป๋าแบรนดเ์นม
(2) เพื	อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลของผู้บริโภคกระเป๋าแบรนด์เนมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (3) เพื	อศึกษาพฤติกรรมการซื�อของผู้บรโิภคกระเป๋าแบรนด์เนมผ่านระบบ
อนิเทอรเ์น็ต (4) เพื	อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตต่ิอแหล่งขอ้มลูขา่วสารของผูบ้รโิภคกบั
พฤตกิรรมการซื�อกระเป๋าแบรนดเ์นมผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เก็บ
ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งทั �งเพศชายและเพศหญงิ อายรุะหว่าง 18-55 ปีขึ�นไป จาํนวน 400 คน ซึ	ง
เป็นผูท้ี	เคยแสวงหาขอ้มลูเกี	ยวกบักระเป๋าแบรนดเ์นมผลการวจิยัพบว่า(1)การรบัรูข้องผูบ้รโิภค
ต่อแหล่งข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตต่อกระเป๋าแบรนด์เนมมีการรับรู้อยู่ ในระดับสูง 
(2)พฤตกิรรมการแสวงหาขอ้มลูของผูบ้รโิภคเกี	ยวกบักระเป๋าแบรนดเ์นมผ่านอนิเทอรเ์น็ตอยู่ใน
ระดบัสงูมาก และพฤตกิรรมการซื�อกระเป๋าแบรนดเ์นมผ่านอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคอยู่ในระดบั
ตํ	า สาํหรบัผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคที	มเีพศและรายไดแ้ตกต่างกนัมกีารรบัรูต่้อ
แหล่งขอ้มูลเกี	ยวกบักระเป๋าแบรนด์เนมผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตไม่แตกต่างกนั, ผู้บรโิภคมอีายุ
แตกต่างกนัมกีารรบัรูต่้อแหล่งขอ้มลูเกี	ยวกบักระเป๋าแบรนดเ์นมผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตแตกต่าง
กนั, ผูบ้รโิภคที	มเีพศแตกต่างกนัมทีศันคตต่ิอแหล่งขอ้มูลเกี	ยวกบัการซื�อกระเป๋าแบรนด์เนม
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั, ผู้บรโิภคที	มอีายุและรายได้แตกต่างกนั มทีศันคติต่อ
แหล่งขอ้มลูเกี	ยวกบัการซื�อกระเป๋าแบรนดเ์นมผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั, ผูบ้รโิภคที	มี
เพศและอายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการแสวงหาขอ้มูลเกี	ยวกบักระเป๋าแบรนด์เนมผ่านระบบ
อนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั, ผูบ้รโิภคมรีายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการแสวงหาขอ้มลูเกี	ยวกบั
กระเป๋าแบรนด์เนมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน, ผู้บริโภคลักษณะทางประชากร
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื�อกระเป๋าแบรนดเ์นมผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตไม่แตกต่างกนั, ดงันั �น



44 

ทศันคติต่อแหล่งข้อมูลข่าวสารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื�อกระเป๋าแบรนด์เนมผ่าน
ระบบอนิเทอรเ์น็ต 
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ตารางที� 3 สรปุสิ	งที	คน้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ชื	อผูแ้ต่ง ชื	อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขต
การศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ข้ อ ค้ น พ บ จ า ก
งานวจิยันี�ที	เกี	ยวขอ้ง
กบัตวัแปรที	จะศกึษา
ในรายงาน 

เ ม ทิ นี 
เชยีงแรง 

ก า ร
เปรียบเทีย
บ ค ว า ม
คดิเห็นของ
ผู้บรโิภคใน
ก า ร ใ ช้
บ ริ ก า ร
ร้านค้าปลกี
แบบดั �งเดมิ
กับร้านค้ า
ป ลี ก
ส มั ย ใ ห ม ่
ใ น เ ข ต
จั ง ห วั ด
เ ชี ย ง ร า ย 
(2550) 

เ พื	 อ สํ า ร ว จ
ป ริ ม า ณ ข อ ง
ผู้ บ ริ โ ภ ค 
จํ า แ น ก
คุณลกัษณะของ
ลู ก ค้ า  ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผู้ บ ริ โ ภ ค  ข้ อ
ได้ เปรียบและ
ข้อ เสีย เปรียบ
ของรา้นค้าปลกี
แบบดั �งเดิมกับ 
ร้ า น ค้ า ป ลี ก
สมยัใหม ่ในเขต
จงัหวดัเชยีงราย 

ผู้ บ ริ โ ภ ค
ร้ า น ค้ า ป ลี ก
แ บ บ ดั �ง เ ดิ ม
แ ล ะ ร้ า น ค้ า
ปลีกสมัยใหม่
ที	มีอายุตั �งแต่ 
15 ปีขึ�นไป 

วิธีการคือใช้
แบบสอบถาม
เป็นเครื	องมอื
ใ น ก า ร เ ก็ บ
ร ว บ ร ว ม
ข้ อ มู ล แ ล ะ
วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้ อ มู ล โ ด ย
โ ป ร แ ก ร ม
สําเร็จรูปทาง
สถิติ จํานวน 
400 คน 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เ พ ศ ห ญิ ง  อ า ยุ
ระหว่าง 15 - 25 ปี 
อาชีพนักศึกษา มี
ร า ย ไ ด้ ตํ	 า ก ว่ า 
10,000 บาท ส่วน
ใ ห ญ่ ซื� อ สิ น ค้ า
ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ใ ช้
ประจําวนัจากรา้นค้า
ปลีกแบบดั �งเดิมทุก
วัน ใช้จ่ายในแต่ละ
ครั �งตํ	ากว่า 100 บาท 
เ ห ตุ ผ ล ที	 เ ลื อ ก ใ ช้
บ ริ ก า ร เ พ ร า ะ ห า
สนิคา้ไดง้่าย มสีนิค้า
หลายชนิดให้เลือก
ซื�อ พนักงานสุภาพมี
ความเป็นกันเอง มี
การจดัวางสนิคา้แยก
ประ เภทหมวดหมู ่
สินค้ามีหลายยี	ห้อ 
แต่ไม่มีการลดราคา
ใหแ้ก่ผูซ้ื�อ 
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ตารางที� 3 สรปุสิ	งที	คน้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื	อผูแ้ต่ง ชื	อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขต
การศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ข้ อ ค้ น พ บ จ า ก
งานวจิยันี�ที	เกี	ยวขอ้ง
กบัตวัแปรที	จะศกึษา
ในรายงาน 

พ นิ ด า 
ฟกัแกว้ 

ก า ร
ดําเนินงาน
และปญัหา
ของร้านค้า
ปลีกขนาด
เ ล็ ก ใ น กิ	 
ง อํ า เ ภอ ภู
กามยาว จงั
หวดพะเยา 
(2549) 

เ พื	 อ ศึ ก ษ า
ป ั ญ ห า ก า ร
ดําเนินงานของ
ร้ า น ค้ า ป ลี ก
ขนาดเล็กในกิ	ง
อํ า เ ภ อ ภู ก า ม
ย า ว  จั ง ห วั ด
พะเยา 

ผู้ประกอบการ
ร้ า น ค้ า ป ลี ก
ขนาดเล็กที	จด
ทะเบียนในกิ	ง
อํ า เภอภูกาม
ยาว  จัง หวัด
พะเยา จํานวน
ทั �งสิ�น 92 ราย 

วิ ธี ก า ร เ ก็ บ
ร ว บ ร ว ม
ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถาม 
และสถิติที	ใช้
ใ น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้ อ มู ล นํ า
ข้อมูลที	ได้มา
ปร ะมวลผล
โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ
เชงิพรรณนา 

ผลการศึกษาปญัหา
และอุปสรรคจากการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
รา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ 
พบว่าร้านค้าอยู่ ใน
ซอยหมบูา้นไม่เป็นที	
สะดุดตา มีพื�นที	ค ับ
แคบ สนิค้ามรีาคาสูง
ก ว่ า ร้ า น คู่ แ ข่ ง 
พนักงานในร้านขาด
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  
แ ล ะ คิ ด ว่ า ก า ร
โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ไม่มี
ความจาํเป็น 

น พ เ ก้ า 
พงษ์อมร
พรหม 

ป ัจ จั ย ที	 มี
ผล ต่อการ
เ ลื อ ก ซื� อ
กระเป๋าแบ
รนด์เนมใน
จั ง ห วั ด
เ ชี ย ง ใ ห ม ่
(2552) 

1.เ พื	 อ ศึ ก ษ า
ปจัจยัที	มผีลต่อ
ก า ร เ ลื อ ก ซื� อ
กระเป๋า 
2.เพื	อศึกษาถึง
สภาพทั 	วไปและ
พฤติกรรมของ
ผู้ ซื� อ ใ น ก า ร
เลอืกซื�อกระเป๋า 

กลุ่มตัวอย่าง
ผูใ้ชก้ระเป๋าแบ
รนด์เนมแท้ใน
จั ง ห วั ด
เชยีงใหม ่

วิ ธี ก า ร เ ก็ บ
ร ว บ ร ว ม
ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถาม 
และสถิติที	ใช้
ใ น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์
ขอ้มลู 

กลุ่ มตั ว อ ย่ า งผู้ ใ ช้
กระเป๋าแบรนด์เนม
แ ท้ ใ น จั ง ห วั ด
เชียงใหม่มีจํานวน 
321 ราย ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 
65.74 มอีายุระหว่าง 
21-40 ปี ร้อยละ 
56.70 สถานภาพ
โสด ร้อยละ 69.47 
อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
รอ้ยละ 35.20 ม ี
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ตารางที� 3 สรปุสิ	งที	คน้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื	อผูแ้ต่ง ชื	อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขต
การศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ข้ อ ค้ น พ บ จ า ก
งานวจิยันี�ที	เกี	ยวขอ้ง
กบัตวัแปรที	จะศกึษา
ในรายงาน 

     ร า ย ไ ด้ ม า ก ก ว่ า 
35,000 บาทขึ�นไป 
รอ้ยละ 21.19 

อัชฌา สุ
ทนักติระ 

ก า ร รั บ รู้
แ ล ะ
ทั ศ น ค ต ิ
ต่ อ
แหล่งข้อมู
ลข่าวสาร
แ ล ะ
พฤติกรรม
ก า ร ซื� อ
สิ น ค้ า
กระเป๋าแบ
ร น ด์ เ น ม
ผ่านระบบ
อนิเทอรเ์น็
ต 

1 . เ พื	 อ ศึ ก ษ า
การรบัรูท้ศันคติ
ของผู้บริโภคที	
มี ต่ อ
แหล่งขอ้มลูของ
กระเป๋าแบรนด์
เนม 
2 . เ พื	 อ ศึ ก ษ า
พฤติกรรมการ
แสวงหาข้อมูล
ข อ ง ผู้ ซื� อ
กระเป๋าแบรนด์
เนม 
3.เ พื	 อ ศึ ก ษ า
พฤติกรรมการ
ซื� อ ข อ ง ผู้ ซื� อ
กระเป๋าแบรนด์
เนม 
4 . เ พื	 อ ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์
ระหว่างทศันคติ
ต่อแหล่งข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ข อ ง
ผูบ้รโิภคกบั 

กลุ่มตัวอย่าง
ทั �ง เ พ ศ ช า ย
และเพศหญิง 
อ ายุ ร ะหว่ า ง 
18-55 ปีขึ�นไป 
จํ านวน  40 0 
คน ซึ	งเป็นผู้ที	
เ คยแสวงหา
ขอ้มูลเกี	ยวกบั
ก ร ะ เ ป๋ า แ บ
รนดเ์นม 

การเก็บรวม
ร ว ม ข้ อ มู ล
โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถาม
ออนไลน์ 

( 1 ) ก า ร รั บ รู้ ข อ ง
ผู้ บ ริ โ ภ ค ต่ อ
แหล่งข้อมูลข่าวสาร
บนอินเทอร์เน็ตต่อ
กระเป๋าแบรนด์เนมมี
ก า ร รั บ รู้ อ ยู่ ใ น
ระดบัสงู 
( 2 ) ทั ศ น ค ติ แ ล ะ 
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
แสวงหาข้อมูลของ
ผู้ บ ริ โ ภค เกี	 ย วกับ
กระเป๋าแบรนด์เนม
ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต
อยูใ่นระดบัสงู 
(3)พฤติกรรมการซื�อ
กระเป๋าแบรนด์เนม
ผ่านอนิเทอรเ์น็ตของ
ผู้บรโิภคอยู่ในระดับ
ตํ	า 
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ตารางที� 3สรปุสิ	งที	คน้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื	อผูแ้ต่ง ชื	อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขต
การศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยันี�ที	เกี	ยวขอ้ง
กบัตวัแปรที	จะศกึษา

ในรายงาน 
  พฤติกรรมการ

ซื�อกระเป๋าแบ
รนดเ์นม 
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กรอบแนวคิด 

กรอบแนวความคดิสําหรบัการวจิยัเพื	อ “การจาํแนกความแตกต่าง” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

ตวัแปรตน้ที	ตอ้งการใชใ้นการเปรยีบเทยีบ (ขอ้มลูเชงิปรมิาณ) 

 

ปัจจยัด้านความสาํคญัของส่วนประสม
การค้าปลีก 

• ดา้นผลติภณัฑ ์

• ดา้นราคา 

• ดา้นทาํเลที	เหมาะสม 

• ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด 

• ดา้นการออกแบบรา้น 

• ดา้นการบรกิารลกูคา้ 

 
 

ตวัแปรตาม :  
กลุ่มประชากร 2 กลุ่มที	ตอ้งการ 
เปรยีบเทยีบ 

 

1. กลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าไฮสตรทีแบ
รนด ์

 
 
 
2. กลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าลกัชวัรี	แบ
รนด ์



 

 

บทที� 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาครั 	งนี	เป็นการศึกษาเรื�องการจําแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ซื	อกระเป๋า
ประเภทไฮสตรทีแบรนด์ กบักลุ่มผู้ซื	อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์ เพศหญงิจากรา้นค้ารบั
ฝากซื	อ โดยใช้ปจัจัยด้านความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีก กรณีศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครทั 	งนี	ผู้วจิยัได้ทําการศึกษาค้นคว้าแนวคดิที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้งานวจิยัเป็นไป
ตามวตัถุประสงคท์ี�กําหนดไว ้ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี	 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ตวัแปรที�ใชใ้นการศกึษา 

3. เครื�องมอืที�ใชใ้นการศกึษา 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

5. การวเิคราะหข์อ้มลู 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ผู้ว ิจยัต้องการใช้ในการศึกษาครั 	งนี	 คือกลุ่มผู้ซื	อกระเป๋า
ประเภทไฮสตรทีแบรนด์ กบักลุ่มผู้ซื	อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์ เพศหญงิจากรา้นค้ารบั
ฝากซื	อในเขตกรงุเทพมหานคร ซึ�งมจีาํนวนประชากรอยู่เป็นจาํนวน 5,693,345 คน (ระบบสถติิ
ทางการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, เดอืนตุลาคม 2557)ผูว้จิยัจงึพจิารณา
จํานวนกลุ่มตัวอย่างโดยอ้างอิงจากตารางการสุ่มตวัอย่างเครซี�และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970: 607-610) ที�ไดเ้สนอตารางการสุ่มตวัอย่างสําเรจ็รปูที�มปีระชากรขนาดเลก็และ
เมื�อเทยีบจํานวนประชากรทั 	งหมดแล้วได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครั 	งนี	เท่ากบั 384 
ตวัอย่าง โดยมรีะดบัความคลาดเคลื�อนที�เกดิขึ	นเพยีง ±6.93% แต่เนื�องจากมขีอ้จํากดัในด้าน
เวลาและงบประมาณในการวจิยั ผูว้จิยัจงึมคีวามประสงคเ์กบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200
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ชุดโดยเลือกจากการแบ่งเขตตามสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ที�ได้แบ่งเขตเป็น 6 เขต 
เพื�อให้การปฏบิตัริาชการมคีวามสอดคล้องกบัสภาพพื	นที� เศรษฐกจิ สงัคม วถิีการดํารงชวีติ
ของประชาชน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั 	งเพื�อประโยชน์ในการประสานงาน การกํากบัและตดิตามการปฏบิตังิานใหเ้กดิผลสมัฤทธิ Y
ตามนโยบายของกรงุเทพมหานครดงันี	 

1. กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสติ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 
เขตสมัพนัธวงศเ์ขตดนิแดง เขตหว้ยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทว ีและเขตวงัทองหลาง 

2. กลุ่มกรงุเทพใต ้ประกอบดว้ย เขตปทุมวนั เขตบางรกั เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขต
ยานนาวา เขตคลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา 

3. กลุ่มกรงุเทพเหนือ ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร เขตบางซื�อ เขตลาดพรา้ว เขตหลกัสี� เขต
ดอนเมอืง เขตสายไหม และเขตบางเขน 

4. กลุ่มกรงุเทพตะวนัออก ประกอบดว้ย เขตบางกะปิ เขตสะพานสงู เขตบงึกุ่ม เขตคนันา
ยาวเขตลาดกระบงั เขตมนีบุร ีเขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 

5. กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบดว้ย เขตธนบุร ีเขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอก
ใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลดั เขตตลิ�งชนั และเขตทววีฒันา 

6. กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจรญิ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุน
เทยีน เขตบางบอน เขตราษฎรบ์รูณะ และเขตทุ่งคร ุ

จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวไดผ้่านเงื�อนไขในการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยเครื�องมอืทาง
สถิติคอื จํานวนกลุ่มตัวอย่างที�เลอืกใช้จะต้องมมีากกว่า 5 เท่าของจํานวนคําถามที�จะใช้ใน
งานวจิยัเกี�ยวกบัตวัแปรตน้ทั 	งหมดเป็นจาํนวน 40 คาํถาม 

2. ตวัแปรในการศึกษา 

ตวัแปรที�ใชใ้นการศกึษาครั 	งนี	มทีั 	งตวัแปรตน้และตวัแปรตามดงัต่อไปนี	 

2.1 ตวัแปรตน้ มดีงันี	 

ปจัจยัดา้นความสาํคญัของส่วนประสมการคา้ปลกี ประกอบดว้ย 
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• ดา้นผลติภณัฑ ์

• ดา้นราคา 

• ดา้นทาํเลที�เหมาะสม 

• ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

• ดา้นการออกแบบรา้น 

• ดา้นการบรกิารลกูคา้ 

2.2 ตวัแปรตาม มดีงันี	 

ลกัษณะของผูซ้ื	อ ประกอบดว้ย 

• กลุ่มผูซ้ื	อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์

• กลุ่มผูซ้ื	อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์
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ตารางที� 4 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ชื�อตวัแปร
และ

ประเภท
ตวัแปร 

คาํถามที�จะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื�อวดัค่าของตวั

แปรนี	 

ลกัษณะของ
คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ที�มา 

[√] ตวั
แปรดา้น
ประชากรศ
าสตร ์

1.เพศ [√] เลอืกไดห้นึ�ง
ตวัเลอืก 
 

[] หญงิ  

 2.อาย ุ [√] เลอืกไดห้นึ�ง
ตวัเลอืก 
 

[] ระหว่าง 18 - 22 ปี 
[] ระหว่าง 23 - 29 ปี 
[] ระหว่าง 30 - 37 ปี 
[] ระหว่าง 38 - 45 ปี 
[] ระหว่าง 46 - 54 ปี 
[] 55 ปี หรอืมากกว่าขึ	นไป 
[] อื�นๆ (โปรด
ระบุ)..............… 

 

 3.สถานภาพ [√] เลอืกไดห้นึ�ง
ตวัเลอืก 

 

[   ] โสด 
[   ] สมรส 
[   ] มา่ย / หยา่รา้ง 
[   ] อื�นๆ (โปรด
ระบุ)..............…… 

 

 4.ระดบัการศกึษา [√] เลอืกไดห้นึ�ง
ตวัเลอืก 

 

[] ตํ�ากว่าปรญิญาตร ี
[] ปรญิญาตร ี
[] ปรญิญาโท 
[] ปรญิญาเอก 

 

 5.อาชพี [√] เลอืกไดห้นึ�ง
ตวัเลอืก 
 

[] นกัเรยีน / นิสติ / 
นกัศกึษา 
[] พนกังานบรษิทัเอกชน 
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ตารางที� 4 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ(ต่อ) 

ตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ชื�อตวัแปร
และ

ประเภท
ตวัแปร 

คาํถามที�จะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื�อวดัค่าของตวั

แปรนี	 

ลกัษณะของ
คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ที�มา 

   [] รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ 
[] ธุรกจิส่วนตวั 
[] พ่อบา้น/แมบ่า้น 
[] อื�นๆ (โปรด
ระบุ)..............…… 

 

 6.รายไดต่้อเดอืน [√] เลอืกไดห้นึ�ง
ตวัเลอืก 
 

[] ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 
15,000 บาท 
[] 15,001 - 30,000 บาท 
[] 30,001 – 45,000 บาท 
[] 45,001 – 60,000 บาท 
[] 60,000 – 75,000 บาท 
[] 75,001 - 90,000 บาท 
[] มากกว่า 90,001 บาทขึ	น
ไป 
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ตารางที� 5 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ชื�อตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

คาํถามที�จะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื�อวดัค่าของ

ตวัแปรนี	 

ลกัษณะของ
คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ที�มา 

ก ลุ่ ม ผู้ ซื	 อ
กระเป๋าไฮ
ส ต รี ท แ บ
ร น ด์  กั บ
ก ลุ่ ม ผู้ ซื	 อ
ก ร ะ เ ป๋ า
ลักชัว รี�แบ
รนด ์

7.ท่ า น มั ก ซื	 อ
กระเป๋าประเภท
ใดจากรา้นคา้รบั
ฝากซื	อ 

[√] เลอืกได้หนึ�ง
ตวัเลอืก 
 

� ไฮสตรทีแบรนด์ (เช่น 

Coach, Guess, Zara, 

Longchamp, Kipling, Kate 

Spade) 

� ลกัชวัรี/แบรนด์ (เช่น 

Chanel, Gucci, Prada, 

Christian Dior, Hermes, 

Balenciaga) 

 

 8. ก ร ะ เ ป๋ า
ประเภทที� ท่าน
เ ลื อ ก ซื	 อ จ า ก
ร้านค้ารับฝาก
ซื	อ มีค่าใช้จ่าย
การซื	 อค รั 	ง ล ะ
เท่าใด 

[√] เลอืกได้หนึ�ง
ตวัเลอืก 
 

 น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 
6,000 บาท 
 6,001 – 10,000 บาท 
 10,001 – 20,000 บาท 
 20,001 – 30,000 บาท 
 30,001 – 40,000 บาท 
 40,001 – 50,000 บาท 
 50,001 – 60,000 บาท 
 60,001 – 70,000 บาท 
 70,001 – 80,000 บาท 
  80,001 – 90,000 บาท 
  90,001 – 100,000 บาท 
  มากกว่า 100,001บาทขึ	น
ไป 

 

 9.ในระยะเวลา 1 
ปี  ท่ า น ไ ด้ ซื	 อ
กระเป๋าจาก 

[√] เลอืกได้หนึ�ง
ตวัเลอืก 
 

 1 ครั 	ง / ปี 
 2 ครั 	ง / ปี 
 3 ครั 	ง / ปี 
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ตารางที� 5 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ชื�อตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

คาํถามที�จะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื�อวดัค่าของ

ตวัแปรนี	 

ลกัษณะของ
คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ที�มา 

 ร้านค้ารับฝาก
ซื	อจาํนวนกี�ครั 	ง 

  4ครั 	ง / ปี 
 5 ครั 	ง / ปี หรอืมากกว่า 
 เกนิกว่า 1 ปีขึ	นไป จงึจะ
ซื	อสกัครั 	ง 

 

 10.ส่วนมากท่าน
ซื	อกระเป๋าครั 	ง
ล ะ กี� ใ บ  จ า ก
ร้านค้ารับฝาก
ซื	อ 

[√] เลอืกได้หนึ�ง
ตวัเลอืก 
 

 1 ใบ/ ครั 	ง 
 2 ใบ / ครั 	ง  
 3 ใบ / ครั 	ง 
 อื�นๆ ระบุ..................... 

 

 11. ท่านเขา้ไป
เ ดิ น เ ลื อ ก ช ม
กระเป๋าประภท
ที� ท่านสนใจใน
ร้านค้ารับฝาก
ซื	อบ่อยเพยีงใด 

[√] เลอืกได้หนึ�ง
ตวัเลอืก 

 1 - 3อาทติย ์/ครั 	ง 
 1เดอืน / ครั 	ง 
 2 - 3 เดอืน / ครั 	ง 
 4 - 5 เดอืน / ครั 	ง 
 6 เดือน / ครั 	ง หรือ
มากกว่า 
 อื�นๆ ระบุ..................... 

 

 12. ส่วนมาก
ท่ า น ชํ า ร ะ ค่ า
กระเป๋าที�ซื	อจาก
ร้านค้ารับฝาก
ซื	อด้วยช่องทาง
ใด 

[√] เลอืกได้หนึ�ง
ตวัเลอืก 

 เงนิสด 
โอนเงนิ 
บตัรเครดติ 
 อื�นๆ ระบุ..................... 

 

 13. ส่วนมาก
บุ ค ค ล ใ ด มี
ส่วนรวมในการ
ตดัสนิใจซื	อ 

[√] เลอืกได้หนึ�ง
ตวัเลอืก 

 ตดัสนิใจเพยีงผูเ้ดยีว  
ครอบครวั 
เพื�อน / คนรูจ้กั 
พนกังานขาย 
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ตารางที� 5 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ชื�อตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

คาํถามที�จะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื�อวดัค่าของ

ตวัแปรนี	 

ลกัษณะของ
คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ที�มา 

 ก ร ะ เ ป๋ า จ า ก
ร้านค้ารับฝาก
ซื	อ 

  อื�นๆ ระบุ....................  

ป จัจัยด้าน
ความสําคญั
ข อ ง ส่ ว น
ป ร ะ ส ม
การคา้ปลกี 

14. ร้ า นค้ า รับ
ฝากซื	อมกีระเป๋า
หลากหลายแบ
รนดใ์หเ้ลอืกซื	อ 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

 

 15.ร้ า น ค้ า รั บ
ฝากซื	อมกีารนํา
กระเป๋ารูปแบบ
ใหม ่รุน่ใหม ่วาง
จํ า ห น่ า ย ก่ อ น
ร้ า น ค้ า ใ น
หา้งสรรพสนิคา้ 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

 

 16. ร้ า นค้ า รับ
ฝากซื	อมรีปูแบบ
ก ร ะ เ ป๋ า  รุ่ น ที�
ดารา นักแสดง 
นางแบบใช้วาง
จาํหน่ายในรา้น 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

 

 17.ร้ า น ค้ า รั บ
ฝ า ก ซื	 อ มี ก า ร
ระบุรายละเอียด
ข อ ง ก ร ะ เ ป๋ า
ชดัเจน 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

กลญัา กนก
วมิาน 
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ตารางที� 5 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ชื�อตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

คาํถามที�จะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื�อวดัค่าของ

ตวัแปรนี	 

ลกัษณะของ
คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ที�มา 

 18. มกีารติด
ป้ายแสดงราคา
ก ร ะ เ ป๋ า อ ย่ า ง
ชัด เ จน  ทํ า ใ ห้
ท่ า น ส า ม า ร ถ
คํานวณจํานวน
เงินที�ต้องชําระ
ได ้

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

กลญัา กนก
วมิาน 

 19. ร้านค้ารบั
ฝากซื	อมรีาคาที�
ตํ� า กว่ า ร้ านค้ า
อื� น ที� จํ า ห น่ า ย
สินค้าประเภท
เดียวกัน ทําให้
ท่านรู้สึกคุ้มค่า
ในการซื	อสนิคา้ 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

นพเกา้ พงษ์
อมรพรหม 

 20. ร้านค้ารบั
ฝากซื	 อมีพื	นที�
จอดรถ สําหรับ
ลูกค้าที�มาเลือก
ซื	อสนิคา้ที�รา้น 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[   ] สาํคญัมาก 
[   ] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

นพเกา้ พงษ์
อมรพรหม 

 21. มกีารตั 	ง
ร้านค้ารับฝาก
ซื	 อ ใ น
หา้งสรรพสนิค้า/
คอมมนิูตี	มอลล ์

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 
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ตารางที� 5 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ชื�อตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

คาํถามที�จะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื�อวดัค่าของ

ตวัแปรนี	 

ลกัษณะของ
คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ที�มา 

 ที�เปิดใหม่ เพื�อ
เ ป็นทาง เลือ ก
ให้กับลูกค้าของ
ทางรา้น 

   

 22. ลักษณะ
ร้านค้ารับฝาก
ซื	 อ เ ป็ น ห้ อ ง
ก ร ะ จ ก  ท่ า น
สามารถมองเหน็
สิ น ค้ า ภ า ย ใ น
ร้ า น ก่ อ น
ตัดสินใจเข้าไป
เลือกชมและซื	อ
สนิคา้ 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

 

 23. ร้านค้ารบั
ฝากซื	อมกีารส่ง
ข้อมูลข่าวผ่าน
โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล
เน็ตเวริค์ เพื�อให้
ลูกค้าได้ทราบ
ถึงสนิค้าที�นํามา
ว า ง จํ า ห น่ า ย
ใหม่ๆ  

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

 

 24. ร้านค้ารบั
ฝากซื	อมกีารจดั
โปรโมชั �น เช่น  

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสาํคญัแบบ  

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
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ตารางที� 5 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ชื�อตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

คาํถามที�จะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื�อวดัค่าของ

ตวัแปรนี	 

ลกัษณะของ
คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ที�มา 

 เมื�อซื	อกระเป๋า 
2 ใบขึ	นไป รับ
บั ต ร ส่ ว น ล ด
มลูค่า 100 บาท
ทนัท ี

Likert-Scale [] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

 

 25. ร้านค้ารบั
ฝากซื	อมกีารให้
ข อ ง แ ถ ม 
สําหรับลูกค้าที�
ซื	อกระเป๋ามลูค่า
3พันบาทขึ	นไป
ได้รบันํ	 าหอมเท
ส เ ต อ ร์ ,  แ ผ่ น
มารค์หน้า 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

 

 26. ร้านค้ารบั
ฝ า ก ซื	 อ มี ก า ร
จั ด ทํ า บั ต ร
สมาชิก เพื�อให้
สิท ธิพิ เ ศษกับ
ลกูคา้ประจาํ 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

นพเกา้ พงษ์
อมรพรหม 

 27. พนักงาน
ข า ย ส า ม า ร ถ
แนะนําสินค้าที�
ลูกคา้กําลงัเลอืก
ภายในรา้น 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

กลญัา กนก
วมิาน 
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ตารางที� 5 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ชื�อตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

คาํถามที�จะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื�อวดัค่าของ

ตวัแปรนี	 

ลกัษณะของ
คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ที�มา 

 28. ภายใน
ร้านค้ารับฝาก
ซื	อมคีวามสว่าง
เพยีงพอ เพื�อให้
สามารถมองเหน็
สนิคา้ได ้

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

กลญัา กนก
วมิาน 

 29. ร้านค้ารบั
ฝากซื	อมกีารจดั
เส้นทางการเดนิ 
แ บ บ ไ ม่ ล็ อ ค
ทางเดิน มีการ
เดนิสวนเขา้ออก
ได้  เ พื� อ ค ว าม
สะดวกในการ
เดนิเลอืกสนิคา้ 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

กลญัา กนก
วมิาน 

 3 0 .  ภ า ย ใ น
ร้านค้ารับฝาก
ซื	อมีเคาน์เตอร์
อยู่ด้านหน้าร้าน 
ทํ า ใ ห้ ท่ า น
ส า ม า ร ถ
สอบถามสนิคา้ที�
ตอ้งการได ้

[√ ]  ม า ต ร วั ด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

 

 31. ร้านค้ารบั
ฝากซื	อมกีารจดั
วางสนิคา้ตาม 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสาํคญัแบบ 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 

กลญัา กนก
วมิาน 
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ตารางที� 5 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ชื�อตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

คาํถามที�จะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื�อวดัค่าของ

ตวัแปรนี	 

ลกัษณะของ
คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ที�มา 

 ขนาด รูปทรง
ของสินค้า เพื�อ
ค ว า ม เ ป็ น
ระเบียบ ทําให้
ท่านสามารถหา
สนิคา้ไดง้า่ย 

Likert-Scale [] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

 

 32. มป้ีายชื�อ
ร้านค้ารับฝาก
ซื	 อ ติด อยู่ ห น้ า
ร้านในตําแหน่ง
ที�เหน็ชดัเจน 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

นพเกา้ พงษ์
อมรพรหม 

 33. มีการ
ตกแต่งร้านค้า
รับ ฝ าก ซื	 อ ที� มี
ค ว ามทันส มัย 
เหมาะกับ เ ป็น
ร้ า น จํ า ห น่ า ย
กระเป๋าแบรนด์
เนม 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

นพเกา้ พงษ์
อมรพรหม 

 34. ภายใน
ร้านค้ารับฝาก
ซื	 อ มี ก า ร ว า ง
สิน ค้ า รุ่ น ย อ ด
นิ ยมด้ า นห ลั ง
พนักงานขายที�
ยนืประจาํ 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

นพเกา้ พงษ์
อมรพรหม 
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ตารางที� 5 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ชื�อตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

คาํถามที�จะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื�อวดัค่าของ

ตวัแปรนี	 

ลกัษณะของ
คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ที�มา 

 เ ค า น์ เ ต อ ร ์
เพื� อ ให้ ง่ าย ต่ อ
ก า ร ห ยิ บ ใ ห้
ลกูคา้เลอืกชม 

  
 

 

 35. พนักงาน
ข า ย มี ก า ร
ทัก ท ายลู ก ค้ า 
เ ช่ น  เ มื� อ ท่ า น
เ ดิ น เ ข้ า ม า
ภายในร้านจะ
ทกัทายโดยการ
สวสัด ี

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

กลญัา กนก
วมิาน 

 36. ภายใน
ร้านค้ารับฝาก
ซื	อมีการบริการ
ลูกค้าแบบเป็น
กนัเอง เพื�อสรา้ง
ค ว า ม คุ้ น เ ค ย 
เ ช่ น  ให้ ลู ก ค้ า
เลือกซื	อสินค้า
ตามสบายแบบ
ไมเ่รง่รบี 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

นพเกา้ พงษ์
อมรพรหม 

 37. ภายใน
ร้านค้ารับฝาก
ซื	อมีการบริการ
ลกูคา้แบบสุภาพ 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 

กลญัา กนก
วมิาน 
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ตารางที� 5 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ชื�อตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

คาํถามที�จะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื�อวดัค่าของ

ตวัแปรนี	 

ลกัษณะของ
คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ที�มา 

 เช่น พนักงานไม่
ชักสีหน้า หรือ
พดูจาไมด่ ี

 [] สาํคญัอยา่งยิ�ง  

 38. ภายใน
ร้านค้ารับฝาก
ซื	อมบีรกิารหยบิ
สินค้ า ใ ห้  เ มื� อ
ลูกค้าต้องการ 
หรือหาสินค้าที�
สนใจไมเ่จอ 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

 

 39. ร้านค้ารบั
ฝากซื	อสามารถ
หาซื	 อก ระ เ ป๋ า 
รุ่ น  Limited 
edition ที�ลูกค้า
ชื�นชอบได ้

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

 

 40. พนักงาน
ข า ย มี ค ว า ม
กระตือรือร้นต่อ
กา ร ให้บ ริก า ร
ลกูคา้ 

[√] มาตรวัด
ร ะ ดั บ
ความสําคญัแบบ 
Likert-Scale 

[] ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 
[] สาํคญัน้อย 
[] สาํคญัปานกลาง 
[] สาํคญัมาก 
[] สาํคญัอยา่งยิ�ง 

กลญัา กนก
วมิาน 

 



65 

เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 

เครื�องมอืที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื�อการวจิยัครั 	งนี	เป็นแบบสอบถามที�ผู้วจิยัสรา้ง
ขึ	นเพื�อศกึษาการจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ซื	อกระเป๋าไฮสตรทีแบรนด์ กบักลุ่มผู้ซื	อ
กระเป๋าลกัชวัรี�แบรนด์ จากร้านค้ารบัฝากซื	อ โดยใช้ปจัจยัด้านความสําคญัของส่วนประสม
การคา้ปลกี กรณศีกึษาในเขตกรงุเทพมหานครและจากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎวีรรณกรรมที�
เกี�ยวขอ้งกบัประเดน็ที�ตอ้งศกึษา โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงันี	 

ส่วนที� 1 เป็นการสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลทางดา้นประชากรศาสตรร์ะหว่างกลุ่ม
ผูซ้ื	อกระเป๋าไฮสตรทีแบรนด ์กบักลุ่มผูซ้ื	อกระเป๋าลกัชวัรี�แบรนด ์เพศหญงิจากรา้นคา้รบัฝากซื	อ 
โดยใช้ปจัจยัด้านความสําคญัของส่วนประสมการค้าปลกีประกอบด้วย ด้านสนิค้า ด้านราคา 
ด้านทําเลที�เหมาะสม ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านการออกแบบร้าน และด้านการบรกิาร
ลูกค้า กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครโดยข้อคําถามมลีกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check List)ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 

ส่วนที� 2 ขอ้มลูพฤตกิรรมการซื	อกระเป๋าเพศหญงิจากรา้นคา้รบัฝากซื	อ ประเภทไฮสตรที
แบรนด ์กบัประเภทลกัชวัรี�แบรนดโ์ดยใชป้จัจยัดา้นความสําคญัของส่วนประสมการคา้ปลกีเป็น
ตวัจาํแนก ประกอบดว้ย ดา้นสนิคา้ ดา้นราคา ดา้นทําเลที�เหมาะสม ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
ดา้นการออกแบบรา้น และดา้นการบรกิารลูกคา้โดยขอ้คําถามมลีกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check List)ประกอบดว้ยคําถามท่านมกัซื	อกระเป๋าประเภทใดจากรา้นคา้รบัฝากซื	อ, กระเป๋า
ประเภทที�ท่านเลอืกซื	อจากรา้นคา้รบัฝากซื	อมคี่าใชจ้่ายการซื	อครั 	งละเท่าใด,ในระยะเวลา 1 ปี 
ท่านได้ซื	อกระเป๋าจากรา้นค้ารบัฝากซื	อจํานวนกี�ครั 	ง,ส่วนมากท่านซื	อกระเป๋าครั 	งละกี�ใบจาก
รา้นค้ารบัฝากซื	อ, ท่านเขา้ไปเดนิเลอืกชมกระเป๋าประภทที�ท่านสนใจในรา้นค้ารบัฝากซื	อบ่อย
เพยีงใด, ส่วนมากท่านชาํระค่ากระเป๋าที�ซื	อจากรา้นคา้รบัฝากซื	อดว้ยช่องทางใด,ส่วนมากบุคคล
ใดมสี่วนรวมในการตดัสนิใจซื	อกระเป๋าจากรา้นคา้รบัฝากซื	อ 

ส่วนที�  3 เป็นการสอบถามเกี�ยวกับความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีก ซึ�ง
ประกอบด้วย ด้านสนิค้า ด้านราคา ด้านทําเลที�เหมาะสม ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านการ
ออกแบบรา้น และดา้นการบรกิารลกูคา้โดยลกัษณะคําถามเป็นแบบ Likert Scale และใชม้าตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) แบ่งออกเป็น 5 ระดบัดงันี	 
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คะแนน      ระดบัความสาํคญั 

5      สาํคญัอยา่งยิ�ง 

4      สาํคญัมาก 

3      สาํคญัปานกลาง 

2      สาํคญัน้อย 

1      ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การเกบ็ขอ้มลูปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มผูซ้ื	อกระเป๋าไฮสตรทีแบรนด ์กบักลุ่มผูซ้ื	อกระเป๋า
ลกัชวัรี�แบรนด์ เพศหญงิจากร้านค้ารบัฝากซื	อ โดยใช้ปจัจยัด้านความสําคญัของส่วนประสม
การค้าปลกี กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วจิยัเก็บแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด 
และผูว้จิยัเป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 

จากการศกึษาครั 	งนี	ผูศ้กึษาไดก้ําหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี	 

1. ใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพื	นที� (Area Cluster Sampling) โดยจดักลุ่มพื	นที�
ตามการแบ่งกลุ่มในการปฏบิตังิานของสาํนกังานเขตกรงุเทพมหานครดงันี	 

1.1 กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสติ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 
เขตสมัพนัธวงศ ์เขตดนิแดง เขตหว้ยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทว ีและเขตวงัทองหลาง 

1.2 กลุ่มกรงุเทพใต ้ประกอบดว้ย ปทุมวนั บางรกั เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยาน
นาวาเขตคลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา 

1.3 กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร เขตบางซื�อ เขตลาดพรา้ว เขตหลกัสี� 
เขตดอนเมอืง เขตสายไหม และเขตบางเขน 

1.4 กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบงึกุ่ม เขต
คนันายาวเขตลาดกระบงั เขตมนีบุร ีเขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 
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1.5 กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุร ีเขตคลองสาน เขตจอมทอง เขต
บางกอกใหญ่เขตบางกอกน้อย เขตบางพลดั เขตตลิ�งชนั และเขตทววีฒันา 

1.6 กลุ่มกรงุธนใต้ ประกอบดว้ย เขตภาษเีจรญิ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุน
เทยีนเขตบางบอน เขตราษฎรบ์รูณะ และเขตทุ่งคร ุ

2. ใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกหา้งสรรพสนิคา้ในแต่ละ
เขตมา เนื�องจากสถานที�เหล่านี	เป็นศูนยร์วมประชากรที�มาจากหลายสถานที�และวธิกีารนี	ทําให้
เกดิโอกาสที�จะพบกลุ่มตวัอยา่งที�เคยซื	อกระเป๋าไดม้ากขึ	นไดด้งันี	 

• กรงุเทพกลาง : เซน็ทรลัพลาซ่า สาขาพระรามเกา้ 

• กรงุเทพใต:้ สยามพารากอน 

• กลุ่มกรงุเทพเหนือ : ศูนยก์ารคา้ เดอะครสิตลั 

• กรงุเทพตะวนัออก : ศูนยก์ารคา้ ครสิตลัดไีซน์ เซน็เตอร ์(ซดีซี)ี 

• กรงุธนเหนือ : เซน็ทรลัพลาซ่าสาขาปิ�นเกลา้ 

• กรงุธนใต ้: เดอะมอลล ์สาขาบางแค 

ในแต่ละพื	นที�ผู้วจิยัไดก้ําหนดจํานวนกลุ่มตวัอย่างพื	นที�ละเฉลี�ยเท่าๆกนั  คอื 33-34 ชุด 
รวมทั 	งหมดเป็นจาํนวน 200 ชุด และเกบ็ขอ้มลูดว้ยการขอ้ความร่วมมอืจากกลุ่มผูซ้ื	อกระเป๋าไฮ
สตรทีแบรนด ์และกลุ่มผูซ้ื	อกระเป๋าลกัชวัรี�แบรนด ์

 

 

 

 

 

 



68 

ตารางที� 6 แสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเขตที�เกบ็ขอ้มลู 

กลุ่มพื	นที� สถานที�เกบ็ขอ้มลู จาํนวน (คน) 

กรงุเทพกลาง เซน็ทรลัพลาซ่า สาขาพระรามเกา้ 34 

กรงุเทพใต ้ สยามพารากอน 34 

กลุ่มกรงุเทพเหนือ ศูนยก์ารคา้ เดอะครสิตลั 33 

กรงุเทพตะวนัออก ศูนยก์ารคา้ ครสิตลัดไีซน์ เซน็เตอร ์(ซดีซี)ี 33 

กรงุธนเหนือ เซน็ทรลั สาขาปิ�นเกลา้ 33 

กรงุธนใต ้ เดอะมอลล ์สาขาบางแค 33 

รวมทั 	งสิ	น 200 
 

3. ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) โดยเลอืกคนที�ใชก้ระเป๋า
ประเภทไฮสตรีทแบรนด์ กับคนที�ใช้กระเป๋าประเภทลักชัวรี�แบรนด์ โดยการเดินแจก
แบบสอบถามในห้างสรรพสนิค้า ตามโซนต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งและชั 	นที�จําหน่ายกระเป๋าแบรนด์
เนม รวมถงึสถานที�ใกลเ้คยีง 

 

ตารางที� 7 ตารางสรปุแผนการเกบ็ขอ้มลู 

วนัที�เกบ็
แบบสอบถาม 

เวลาที�เกบ็
แบบสอบถาม 

สถานที�เกบ็แบบสอบถาม จํ า น ว น
แบบสอบถาม
ที� เ ก็บ ต่อวัน
ต่อสถานที� 

22 เมษายน 2558 17.00 – 21.00 น ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรลัพลาซ่า สาขา
พระรามเกา้และบรเิวณใกลเ้คยีง 

34 

23 เมษายน 2558 17.00 – 21.00 น ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนและ
บรเิวณใกลเ้คยีง 

34 
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ตารางที� 7 ตารางสรปุแผนการเกบ็ขอ้มลู (ต่อ) 

วนัที�เกบ็
แบบสอบถาม 

เวลาที�เกบ็
แบบสอบถาม 

สถานที�เกบ็แบบสอบถาม จํ า น ว น
แบบสอบถาม
ที� เ ก็บ ต่อวัน
ต่อสถานที� 

24 เมษายน 2558 13.00 – 17.00 น ศูนย์การค้า เดอะคริสตัลและบริเวณ
ใกลเ้คยีง 

33 

25 เมษายน 2558 13.00 – 17.00 น ศูนย์การค้า คริสตัลดีไซน์ เซ็นเตอร ์
(ซดีซี)ีและบรเิวณใกลเ้คยีง 

33 

26 เมษายน 2558 13.00 – 17.00 น หา้งสรรพสนิค้าเซน็ทรลั สาขาปิ�นเกล้า 
และบรเิวณใกลเ้คยีง 

33 

27 เมษายน 2558 17.00 – 21.00 น ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบาง
แคและบรเิวณใกลเ้คยีง 

33 

รวมทั 	งสิ	น 200 

5. การวิเคราะหข้์อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื�องมอืการวเิคราะห์จําแนกความแตกต่าง (Discriminant 
Analysis) โดยมขีั 	นตอนดงันี	 

1. วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยสถิติเชงิพรรณนา โดยวธิีการแจกแจง
ความถี� (Frequency Table) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบ ANOVAของค่าเฉลี�ยของคําถาม
ทางด้านความสําคญัของส่วนประสมการค้าปลกีที�ได้จากแต่ละกลุ่ม และสรุปว่ากลุ่มที�ต้องการ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างที�มนียัสาํคญัทางสถติใินคาํถามขอ้ใดบา้ง 

3. วเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ Chi-Square จะแสดงตารางไขวร้ะหว่างกลุ่ม
ผูซ้ื	อกระเป๋าไฮสตรทีแบรนดแ์ละกลุ่มผู้ซื	อกระเป๋าลกัชวัรี�แบรนด ์กบัขอ้มูลส่วนบุคคลและการ
เลอืกซื	อ และรายงานผลการทดสอบความแตกต่าง โดยสรุปว่ากลุ่มที�ต้องการเปรยีบเทยีบมี
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ความแตกต่างที�มนีัยสําคญัทางสถติใินลกัษณะส่วนบุคคลเรื�องใดบา้ง ลกัษณะส่วนบุคคลใดพบ
ในกลุ่มหนึ�งในสดัส่วนที�มากกว่าที�พบในอกีกลุ่มหนึ�ง และเช่นเดยีวกนั ลกัษณะส่วนบุคคลใดพบ
ในกลุ่มหนึ�งในสดัส่วนที�น้อยกว่าที�พบในอกีกลุ่มหนึ�ง (แสดงกราฟประกอบ) 

4. วเิคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ (Discriminant Analysis) ในการจําแนกกลุ่มพร้อม
ประเมนิความถูกต้องของสมการเส้นตรงโดยดูจากค่า Significance Level ของค่า Wilks' 
lambda ที�ระดบันัยสําคญัที� 0.05และ ค่า Ratio มคี่ามากกว่าค่าของ Cpro อย่างน้อย 25%และ
ประเมนิจากค่า Disciminant Loading ซึ�งต้องมคี่ามากกว่า ±.40 จะถอืว่ามคีวามสําคญัในการ
จาํแนกกลุ่ม 

5. วเิคราะหค์วามคลาดเคลื�อนในการพยากรณ์ของ (Discriminant Analysis) ที�พบในการ
พยากรณ์ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละรายโดยใช้สมการเส้นตรง (แสดงกราฟ Separate-Groups 
ประกอบ) และอธบิายวธิกีารในการแกไ้ขปญัหาดงักล่าว 

6. วเิคราะห์ความสําคญัของคําถามที�ใช้ในการจําแนกกลุ่มเปรยีบเทยีบผลที�ได้จากการ
ประเมนิความสําคญัของคําถามที�ใช้ในการจําแนกกลุ่มด้วยวิธSีtandardized Discriminant 
Coefficient, Structure Matrix, และ ANOVA ของแต่ละคําถาม ซึ�งตวัแปรที�มคี่านี	สูงแสดงว่ามี
อทิธพิลมากในการจาํแนกกลุ่มมากที�สุด  

7. การอธบิายลกัษณะสําคญัที�แตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม  จะบรรยายความแตกต่างของ
กลุ่มเมื�อพจิารณาจากคําถามที�ผ่านการประเมนิแลว้ว่ามคีวามสําคญัและสามารถจาํแนกกลุ่มได้
ด ีโดยสรุปว่ากลุ่มใดมคี่าเฉลี�ยของคําถามเหล่านั 	นสูงหรอืตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยรวม (แสดงกราฟ
ประกอบ) 

 

 

 

 



 

 

บทที� 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัเรื�องการจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าไฮ
สตรทีแบรนด์ กับกลุ่มผู้ซื อกระเป๋าลกัชวัรี�แบรนด์ จากร้านค้ารบัฝากซื อ โดยใช้ปจัจยัด้าน
ความสําคญัของส่วนประสมการคา้ปลกีเป็นตวัจาํแนก กรณีศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 ชุด ผูว้จิยัไดร้วบรวมและนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบัดงันี  

ส่วนที� 1 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ตารางที� 8 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์จาํแนกตามเพศ 

เพศ 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ไฮสตรทีแบรนด ์ ลกัชวัรี�แบรนด ์ รวม 
หญงิ 100 100 200 100.0 

รวม 100 100 200 100.0 

จากตารางที� 8 พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง 200 คน เป็นเพศหญงิทั  งหมด คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 

ตารางที� 9 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ

อายุ 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ไฮสตรทีแบรนด ์ ลกัชวัรี�แบรนด ์ รวม 
ระหว่าง 18 - 22 ปี 19 1 20 10.0 
ระหว่าง 23 - 29 ปี 8 8 16 8.0 
ระหว่าง 30 – 37 ปี 25 24 49 24.5 
ระหว่าง 38 - 45 ปี 19 23 42 21.0 
ระหว่าง 46 - 54 ปี 16 28 44 22.0 
55ปี หรอืมากกว่าขึ นไป 13 16 29 14.5 

รวม 100 100 200 100 
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จากตารางที� 9 พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั  งหมด 200 คน จาํแนกตามอายุสามารถแบ่งเป็นอายุ
ระหว่าง 18 - 22 ปี จาํนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0, อายุระหว่าง 23 - 29 ปี จาํนวน 16 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 8.0, อายุระหว่าง 30 – 37 ปี จาํนวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.5, อายุระหว่าง 
38 - 45 ปี จาํนวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.0, อายุระหว่าง 46 - 54 ปี จาํนวน 44 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 22.0, อาย ุ55 ปี หรอืมากกว่าขึ นไป จาํนวน 44คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.0 ตามลาํดบั 

 

ตารางที� 10 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ไฮสตรทีแบรนด ์ ลกัชวัรี�แบรนด ์ รวม 
โสด 58 50 108 54 
สมรส 41 44 85 42.5 
มา่ย / หยา่รา้ง 1 6 7 3.5 

รวม 100 100 200 100 
 

จากตารางที� 10 พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั  งหมด 200 คน จําแนกตามสถานภาพ สามารถ
แบ่งเป็น สถานภาพโสด จาํนวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.0, สถานภาพสมรส จาํนวน 85 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 42.5 และสถานภาพมา่ย/หยา่รา้ง จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 ตามลาํดบั 

 

ตารางที� 11 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษา 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ไฮสตรทีแบรนด ์ ลกัชวัรี�แบรนด ์ รวม 
ตํ�ากว่าปรญิญาตร ี 9 0 9 4.5 
ปรญิญาตร ี 57 56 113 56.5 
ปรญิญาโท 33 43 76 38 
ปรญิญาเอก 1 1 2 1 

รวม 100 100 200 100 
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จากตารางที� 11 พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั  งหมด 200 คน สามารถจาํแนกตามระดบัการศกึษา 
ได้ดงันี  ตํ�ากว่าปรญิญาตรจีํานวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5, ปรญิญาตร ีจํานวน 113 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 56.5, ปรญิญาโท จาํนวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.0 และปรญิญาเอกจาํนวน 2 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 12 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชพี 

อาชพี 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ไฮสตรทีแบรนด ์ ลกัชวัรี�แบรนด ์ รวม 
นกัเรยีน / นิสติ / นกัศกึษา 11 1 12 6.0 
พนกังานบรษิทัเอกชน 22 26 48 24.0 
รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ 28 21 49 24.5 
ธุรกจิส่วนตวั 12 30 42 21 
พ่อบา้น/แมบ่า้น 27 22 49 24.5 

รวม 100 100 200 100 

จากตารางที� 12 พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั  งหมดจํานวน 200 คน สามารถจําแนกตามอาชพี 
ได้ดงันี นักเรยีน/นิสิต/นักศึกษา จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0, พนักงานบรษิัทเอกชน
จาํนวน 48 คน คดิเป็นรอ้ละ 24.0, รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิจาํนวน 49 คน คดิเป็นรย้อละ 24.5,
ธุรกจิส่วนตวัจํานวน 42 คน คดิเป็นรย้อละ 21.0, และพ่อบา้น/แม่บา้นจาํนวน 49 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 24.5 ตามลาํดบั 

ตารางที� 13 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายได ้

รายได ้
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ไฮสตรทีแบรนด ์ ลกัชวัรี�แบรนด ์ รวม 
ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 27 3 30 15.0 
15,001 - 30,000 บาท 25 8 33 16.5 
30,001 – 45,000 บาท 30 12 42 21.0 
45,001 – 60,000 บาท 9 20 29 14.5 
60,000 – 75,000 บาท 5 5 10 5.0 
75,001 - 90,000 บาท 0 5 5 2.5 
มากกว่า 90,001 บาทขึ นไป 4 47 51 25.5 

รวม 100 100 200 100 
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จากตารางที� 13 พบว่าจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั  งหมด 200 คน สามารถจาํแนกรายไดข้อง
ผูต้อบแบบสอบถามไดด้งันี  รายไดต้ํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท จาํนวน 30คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 15.0, รายได ้15,001 - 30,000 บาท จาํนวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5, รายได ้30,001 – 
45,000 บาท จาํนวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.0, รายได ้45,001 – 60,000 บาท จาํนวน 29 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5, รายได ้60,000 – 75,000 บาท จาํนวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0, 
รายได ้75,001 - 90,000 บาท จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5, และรายไดม้ากกว่า 90,001 
บาทขึ นไป จาํนวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.5 ตามลาํดบั 

 

ตารางที� 14 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามค่าใชจ้า่ยในการซื อต่อครั  ง 

ค่าใชจ้่ายในการซื อต่อครั  ง 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ไฮสตรทีแบ
รนด ์

ลกัชวัรี�แบ
รนด ์

รวม 

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 6,000 บาท 30 1 31 15.5 
6,001 – 10,000 บาท 51 0 51 25.5 
10,001 – 20,000 บาท 19 0 19 9.5 
20,001 – 30,000 บาท 0 35 35 17.5 
30,001 – 40,000 บาท 0 37 37 18.5 
40,001 – 50,000 บาท 0 9 9 4.5 
50,001 – 60,000 บาท 0 10 10 5.0 
60,001 – 70,000 บาท 0 1 1 0.5 
มากกว่า 100,001บาทขึ นไป 0 7 7 3.5 

รวม 100 100 200 100 
 

จากตารางที� 14 พบว่าจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั  งหมด 200 คน สามารถจาํแนกค่าใชจ้่ายใน
การซื อต่อครั  งของผูต้อบแบบสอบถามไดด้งันี ค่าใชจ้่ายน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 6,000 บาทจาํนวน 
31คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5, ค่าใช้จ่าย 6,001 – 10,000 บาท จํานวน 51 คน คดิเป็นร้อยละ 
25.5, ค่าใชจ้า่ย 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5, ค่าใชจ้่าย 20,001 – 
30,000 บาท จาํนวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5, ค่าใชจ้่าย 30,001 – 40,000 บาท จาํนวน 37
คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5, ค่าใชจ้่าย 40,001 – 50,000 บาท จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5, 
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ค่าใช้จ่าย 50,001 – 60,000 บาท จํานวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 5.0, ค่าใช้จ่าย60,001 – 
70,000 บาท จํานวน 1คน คดิเป็นร้อยละ 0.5,และค่าใช้จ่ายมากกว่า 100,001บาทขึ นไป 
จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 15 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามจาํนวนครั  งที�ซื ออต่อปี 

จาํนวนครั  งที�ซื อต่อปี 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ไฮสตรทีแบรนด ์ ลกัชวัรี�แบรนด ์ รวม 
1 ครั  ง / ปี 12 31 43 21.5 
2 ครั  ง / ปี 28 7 35 17.5 
3 ครั  ง / ปี 19 9 28 14.0 
4ครั  ง / ปี 19 6 25 12.5 
5 ครั  ง / ปี หรอืมากกว่า 15 6 21 10.5 
เกนิกว่า1 ปีขึ นไปจงึจะซื อสกัครั  ง 7 41 48 24.0 

รวม 100 100 200 100 
 
จากตารางที� 15 พบว่าจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั  งหมด 200 คน สามารถจาํแนกจาํนวนครั  ง

ที�ซื อต่อปีของผูต้อบแบบสอบถามไดด้งันี  1 ครั  ง/ปี จาํนวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.5, 2ครั  ง/ปี 
จาํนวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5, 3 ครั  ง/ปี จาํนวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0, 4 ครั  ง/ปี
จาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5, 5 ครั  ง/ปี หรอืมากกว่า จาํนวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5, 
และเกนิกว่า 1 ปีขึ นไป จงึจะซื อสกัครั  งจาํนวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0 ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 16 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามจาํนวนกระเป๋าที�ซื อต่อครั  ง 

จาํนวนกระเป๋าที�ซื อต่อครั  ง 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ไฮสตรทีแบรนด ์ ลกัชวัรี�แบรนด ์ รวม 
1 ใบ/ ครั  ง 93 98 191 95.5 
2 ใบ / ครั  ง 6 2 8 4.0 
3 ใบ / ครั  ง 1 0 1 0.5 

รวม 100 100 200 100 
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จากตารางที� 16 พบว่าจํานวนกลุ่มตวัอย่างทั  งหมด 200 คน สามารถจําแนกจํานวน
กระเป๋าที�ซื อต่อครั  งของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดงันี  1 ใบ/ครั  ง จํานวน 191 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
95.5, 2 ใบ/ครั  ง จาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0, และ 3 ใบ/ครั  ง จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
0.5 ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 17 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามความถี�ในการเลอืกชมสนิคา้ 

ความถี�ในการเลอืกชมสนิคา้ 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ไฮสตรทีแบรนด ์ ลกัชวัรี�แบรนด ์ รวม 
1 – 3อาทติย ์/ครั  ง 13 22 35 17.5 
1เดอืน / ครั  ง 15 27 42 21.0 
2 – 3 เดอืน/ครั  ง 26 22 48 24.0 
4 - 5 เดอืน/ครั  ง 24 12 38 19.0 
6 เดอืน/ครั  ง หรอืมากกว่า 22 15 37 18.5 

รวม 100 100 200 100 

จากตารางที� 17 พบว่าจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั  งหมด 200 คน สามารถจาํแนกความถี�ใน
การเลอืกชมสนิคา้ของผูต้อบแบบสอบถามไดด้งันี  1 -3 อาทติย/์ครั  ง จาํนวน 35 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 17.5, 1 เดอืน/ครั  ง จาํนวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.0, 2 – 3 เดอืน/ครั  ง จาํนวน 48 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 24.0, 4 - 5 เดอืน/ครั  ง จาํนวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.0, และ 6 เดอืน/ครั  ง หรอื
มากกว่า จาํนวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 18 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามช่องทางการชาํระค่ากระเป๋า 

ช่องทางการชําระค่ากระเป๋า 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ไฮสตรทีแบรนด ์ ลกัชวัรี�แบรนด ์ รวม 
เงนิสด 36 28 64 32.0 
โอนเงนิ 37 27 64 32.0 
บตัรเครดติ 27 45 72 36.0 

รวม 100 100 200 100 
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จากตารางที� 18 พบว่าจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั  งหมด 200 คน โดยจาํแนกตามช่องทาง
การชําระค่ากระเป๋าได้ดงันี ชําระด้วยเงนิสดจํานวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ32.0, ชําระโดยการ
โอนเงนิจาํนวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0, และชําระดว้ยบตัรเครดติจาํนวน 72 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 36.0 ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 19 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามบุคคลที�มสี่วนรว่มในการเลอืกซื อ 

บุคคลที�มสี่วนรว่มในการเลอืกซื อ 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ไฮสตรทีแบรนด ์ ลกัชวัรี�แบรนด ์ รวม 
ตดัสนิใจเพยีงผูเ้ดยีว 28 33 61 30.5 
ครอบครวั 7 12 19 9.5 
เพื�อน / คนรูจ้กั 42 37 79 39.5 
พนกังานขาย 23 18 41 20.5 

รวม 100 100 200 100 
 

จากตารางที� 19 พบว่าจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั  งหมด 200 คน สามารถจาํแนกตามบุคคล
ที�มสี่วนร่วมในการเลอืกซื อกระเป๋าได้ดงันี  ตดัสนิใจเพยีงผู้เดยีวจํานวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ
30.5, ครอบครวัจาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5, เพื�อน/คนรูจ้กัจาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ
39.5, พนกังานขายจาํนวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 20 ตารางแสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานสําหรบัคําถามที�เป็นขอ้มูลเชงิ
ปรมิาณ โดยเรยีงลาํดบัจากค่าเฉลี�ยมากที�สุดไปหาค่าเฉลี�ยน้อยที�สุด 

คาํถามเชงิปรมิาณที�ใส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉลี�ย 
ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 
คาํถามขอ้ที� 20 รา้นคา้รบัฝากซื อมพีื นที�จอดรถ สําหรบัลูกคา้ที�มา
เลอืกซื อสนิคา้ที�รา้น 

3.46 1.291 

คําถามข้อที� 16 ร้านค้ารบัฝากซื อมรีูปแบบกระเป๋า รุ่นที�ดารา 
นกัแสดง นางแบบใช ้วางจาํหน่ายในรา้น 

3.35 1.275 

คําถามขอ้ที� 26 รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัทําบตัรสมาชกิ เพื�อให้
สทิธพิเิศษกบัลกูคา้ประจาํ 

3.33 1.065 

คําถามขอ้ที� 27 พนักงานขายสามารถแนะนําสนิคา้ที�ลูกคา้กําลงั
เลอืกภายในรา้น 

3.30 .890 

คําถามขอ้ที� 35 พนักงานขายมกีารทกัทายลูกคา้ เช่น เมื�อท่าน
เดนิเขา้มาภายในรา้นจะทกัทายโดยการสวสัด ี

3.21 .858 

คําถามขอ้ที� 36 ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมกีารบรกิารลูกคา้แบบ
เป็นกันเอง เพื�อสร้างความคุ้นเคย เช่น ให้ลูกค้าเลือกซื อสนิค้า
ตามสบายแบบไมเ่รง่รบี 

3.20 1.466 

คําถามขอ้ที� 37 ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมกีารบรกิารลูกคา้แบบ
สุภาพ เช่น พนกังานไมช่กัสหีน้า หรอืพดูจาไมด่ ี

3.18 1.401 

คําถามขอ้ที� 14 รา้นคา้รบัฝากซื อมกีระเป๋าหลากหลายแบรนดใ์ห้
เลอืกซื อ 

3.14 1.018 

คําถามขอ้ที� 31 รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัวางสนิคา้ตามขนาด 
รูปทรงของสนิค้า เพื�อความเป็นระเบยีบ ทําให้ท่านสามารถหา
สนิคา้ไดง้า่ย 

3.11 .794 

คําถามขอ้ที� 18 มกีารตดิป้ายแสดงราคากระเป๋าอย่างชดัเจน ทํา
ใหท่้านสามารถคาํนวณจาํนวนเงนิที�ตอ้งชาํระได ้

3.07 1.262 

คําถามขอ้ที� 38 ภายในรา้นค้ารบัฝากซื อมบีรกิารหยบิสนิค้าให ้
เมื�อลกูคา้ตอ้งการ หรอืหาสนิคา้ที�สนใจไมเ่จอ 

3.07 1.049 

คาํถามขอ้ที� 40 พนกังานขายมคีวามกระตอืรอืรน้ต่อการใหบ้รกิาร
ลกูคา้ 

3.07 1.422 
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ตารางที� 20 ตารางแสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานสําหรบัคําถามที�เป็นขอ้มูลเชงิ
ปรมิาณ โดยเรยีงลาํดบัจากค่าเฉลี�ยมากที�สุดไปหาค่าเฉลี�ยน้อยที�สุด (ต่อ) 

คาํถามเชงิปรมิาณที�ใส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉลี�ย 
ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 
คาํถามขอ้ที� 25 รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารใหข้องแถม สําหรบัลูกคา้ที�
ซื อกระเป๋ามูลค่า3พนับาทขึ นไป ได้รบันํ าหอมเทสเตอร์, แผ่น
มารค์หน้า 

3.05 1.381 

คําถามขอ้ที� 19 รา้นค้ารบัฝากซื อมรีาคาที�ตํ�ากว่ารา้นค้าอื�นที�
จําหน่ายสินค้าประเภทเดยีวกัน ทําให้ท่านรู้สึกคุ้มค่าในการซื อ
สนิคา้ 

3.04 1.554 

คําถามขอ้ที� 28 ภายในรา้นค้ารบัฝากซื อมคีวามสว่างเพยีงพอ 
เพื�อใหส้ามารถมองเหน็สนิคา้ได ้

3.04 1.229 

คําถามขอ้ที� 22 ลกัษณะรา้นคา้รบัฝากซื อเป็นหอ้งกระจก ท่าน
สามารถมองเหน็สนิคา้ภายในรา้นก่อนตดัสนิใจเขา้ไปเลอืกชมและ
ซื อสนิคา้ภายในรา้น 

3.00 1.395 

คําถามขอ้ที� 30 ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมเีคาน์เตอรอ์ยู่ดา้นหน้า
รา้น ทาํใหท่้านสามารถสอบถามสนิคา้ที�ตอ้งการได ้

3.00 .967 

คําถามขอ้ที� 29 รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัเสน้ทางการเดนิ แบบ
ไม่ลอ็คทางเดนิ มกีารเดนิสวนเขา้ออกได้ เพื�อสรา้งความสะดวก
ในการเดนิเลอืกสนิคา้ 

2.98 .943 

คําถามขอ้ที� 34 ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมกีารวางสนิคา้รุ่นยอด
นิยมด้านหลงัพนักงานขายที�ยนืประจําเคาน์เตอร ์เพื�อให้ง่ายต่อ
การหยบิใหล้กูคา้เลอืกชม 

2.98 1.361 

คําถามขอ้ที� 33 มกีารตกแต่งรา้นค้ารบัฝากซื อที�มคีวามทนัสมยั 
เหมาะกบัเป็นรา้นจาํหน่ายกระเป๋าแบรนดเ์นม 

2.97 1.446 

คําถามขอ้ที� 15 รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารนํากระเป๋ารปูแบบใหม่ รุ่น
ใหม ่วางจาํหน่ายก่อนรา้นคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ 

2.97 1.361 

คําถามขอ้ที� 32 มป้ีายชื�อรา้นค้ารบัฝากซื อตดิอยู่หน้ารา้นใน
ตําแหน่งที�เหน็ชดัเจน 

2.96 1.540 

คําถามขอ้ที� 39 ร้านค้ารบัฝากซื อสามารถหาซื อกระเป๋า รุ่น 
Limited edition ที�ลกูคา้ชื�นชอบได ้

2.94 1.460 
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ตารางที� 20 ตารางแสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานสําหรบัคําถามที�เป็นขอ้มูลเชงิ
ปรมิาณ โดยเรยีงลาํดบัจากค่าเฉลี�ยมากที�สุดไปหาค่าเฉลี�ยน้อยที�สุด (ต่อ) 

คาํถามเชงิปรมิาณที�ใส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉลี�ย 
ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 
คําถามขอ้ที� 21 มกีารตั  งรา้นค้ารบัฝากซื อในห้างสรรพสนิค้า/
คอมมูนิตี มอลล์ที�เปิดใหม่ เพื�อเป็นทางเลอืกให้กบัลูกค้าของทาง
รา้น 

2.91 1.369 

คําถามขอ้ที� 24 รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัโปรโมชั �น เช่น เมื�อซื อ
กระเป๋า 2 ใบขึ นไป รบับตัรส่วนลดมลูค่า 100 บาททนัท ี

2.83 1.369 

คําถามขอ้ที� 23 ร้านค้ารบัฝากซื อมกีารส่งขอ้มูลข่าวผ่านโลก
โซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื�อให้ลูกค้าได้ทราบถึงสินค้าที�นํามาวาง
จาํหน่ายใหม่ๆ  

2.82 1.329 

คําถามขอ้ที� 17 รา้นค้ารบัฝากซื อมกีารระบุรายละเอียดของ
กระเป๋าชดัเจน 

2.69 1.146 

 
จากตารางที� 20 พบว่าจากจาํนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั  งหมด 200 คน ไดเ้รยีงจาก

ค่าเฉลี�ยสูงสุดจนถงึคําถามที�มคี่าเฉลี�ยตํ�าสุด โดยเรยีงลําดบักนัดงัต่อไปนี ร้านค้ารบัฝากซื อมี
พื นที�จอดรถ สําหรบัลูกค้าที�มาเลอืกซื อสนิค้าที�ร้าน, รา้นค้ารบัฝากซื อมรีูปแบบกระเป๋า รุ่นที�
ดารา นักแสดง นางแบบใช้ วางจําหน่ายในร้าน, ร้านค้ารบัฝากซื อมกีารจดัทําบตัรสมาชิก 
เพื�อใหส้ทิธพิเิศษกบัลูกคา้ประจาํ, พนักงานขายสามารถแนะนําสนิคา้ที�ลูกคา้กําลงัเลอืกภายใน
รา้น, พนักงานขายมกีารทกัทายลูกค้า เช่น เมื�อท่านเดนิเขา้มาภายในรา้นจะทกัทายโดยการ
สวสัด,ี ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมกีารบรกิารลูกคา้แบบเป็นกนัเอง เพื�อสรา้งความคุ้นเคย เช่น 
ใหล้กูคา้เลอืกซื อสนิคา้ตามสบายแบบไมเ่รง่รบี, ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมกีารบรกิารลูกคา้แบบ
สุภาพ เช่น พนกังานไมช่กัสหีน้า หรอืพดูจาไมด่,ี รา้นคา้รบัฝากซื อมกีระเป๋าหลากหลายแบรนด์
ให้เลอืกซื อ, ร้านค้ารบัฝากซื อมกีารจดัวางสนิค้าตามขนาด รูปทรงของสนิค้า เพื�อความเป็น
ระเบยีบ ทาํใหท่้านสามารถหาสนิคา้ไดง้่าย, มกีารตดิป้ายแสดงราคากระเป๋าอย่างชดัเจน ทําให้
ท่านสามารถคํานวณจาํนวนเงนิที�ต้องชําระได้, ภายในรา้นค้ารบัฝากซื อมบีรกิารหยบิสนิค้าให ้
เมื�อลูกค้าต้องการ หรือหาสินค้าที�สนใจไม่เจอ, พนักงานขายมีความกระตือรือร้นต่อการ
ใหบ้รกิารลกูคา้, รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารใหข้องแถม สาํหรบัลกูคา้ที�ซื อกระเป๋ามลูค่า3พนับาทขึ น
ไป ไดร้บันํ าหอมเทสเตอรแ์ผ่นมารค์หน้า, รา้นคา้รบัฝากซื อมรีาคาที�ตํ�ากว่ารา้นคา้อื�นที�จาํหน่าย
สนิค้าประเภทเดยีวกนั ทําให้ท่านรูส้กึคุ้มค่าในการซื อสนิค้า, ภายในรา้นค้ารบัฝากซื อมคีวาม
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สว่างเพยีงพอ เพื�อใหส้ามารถมองเหน็สนิคา้ได,้ ลกัษณะรา้นคา้รบัฝากซื อเป็นหอ้งกระจก ท่าน
สามารถมองเหน็สนิคา้ภายในรา้นก่อนตดัสนิใจเขา้ไปเลอืกชมและซื อสนิคา้ภายในรา้น, ภายใน
รา้นค้ารบัฝากซื อมเีคาน์เตอรอ์ยู่ด้านหน้ารา้น ทําให้ท่านสามารถสอบถามสนิค้าที�ต้องการได้, 
รา้นค้ารบัฝากซื อมกีารจดัเส้นทางการเดนิ แบบไม่ลอ็คทางเดนิ มกีารเดนิสวนเขา้ออกได้ เพื�อ
สรา้งความสะดวกในการเดนิเลอืกสนิค้า, ภายในรา้นค้ารบัฝากซื อมกีารวางสนิค้ารุ่นยอดนิยม
ด้านหลงัพนักงานขายที�ยนืประจําเคาน์เตอร์ เพื�อให้ง่ายต่อการหยบิให้ลูกค้าเลอืกชม, มกีาร
ตกแต่งร้านค้ารบัฝากซื อที�มคีวามทนัสมยั เหมาะกับเป็นร้านจําหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนม, 
ร้านค้ารับฝากซื อมีการนํากระเ ป๋ารูปแบบใหม่  รุ่นใหม่  วางจําหน่ายก่อนร้านค้าใน
หา้งสรรพสนิคา้, มป้ีายชื�อรา้นค้ารบัฝากซื อตดิอยู่หน้ารา้นในตําแหน่งที�เหน็ชดัเจน, รา้นค้ารบั
ฝากซื อสามารถหาซื อกระเป๋า รุน่ Limited edition ที�ลกูคา้ชื�นชอบได,้ มกีารตั  งรา้นคา้รบัฝากซื อ
ในหา้งสรรพสนิคา้/คอมมนิูตี มอลลท์ี�เปิดใหม ่เพื�อเป็นทางเลอืกใหก้บัลูกคา้ของทางรา้น, รา้นคา้
รบัฝากซื อมกีารจดัโปรโมชั �น เช่น เมื�อซื อกระเป๋า 2 ใบขึ นไป รบับตัรส่วนลดมลูค่า 100 บาท
ทนัท,ี ร้านค้ารบัฝากซื อมกีารส่งขอ้มูลข่าวผ่านโลกโซเชยีลเน็ตเวริค์ เพื�อให้ลูกค้าได้ทราบถึง
สนิค้าที�นํามาวางจําหน่ายใหม่ๆ, ร้านค้ารบัฝากซื อมกีารระบุรายละเอียดของกระเป๋าชดัเจน 
ตามลาํดบั 

ส่วนที� 2 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงอนุมาน 

การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมาน จะเป็นการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติขิ ั  นสูง เพื�อนํา
ผลการวเิคราะหน์ั  นไปอา้งองิแทนประชากร ซึ�งใชส้ถตินํิาเสนอผลการวเิคราะหก์ารจาํแนกความ
แตกต่าง (Discriminant Analysis) จะประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยต่างๆ ดงันี  

1. การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบ ANOVA จะรายงานผลการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี�ยของคําถามเชิงปรมิาณที�ได้จากแต่ละกลุ่ม และสรุปว่ากลุ่มที�ต้องการ
เปรยีบเทยีบมคีวามแตกต่างที�มนียัสาํคญัทางสถติ ิสามารถจาํแนกไดด้งันี  
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ตารางที� 21 ตารางวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม โดยการทดสอบ ANOVA กบัคําถาม
ที�ใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม (IndS) (โดยเรยีงตามลาํดบัจากค่า F มากที�สุดไปค่า F น้อยที�สุด) 

คาํถาม
ขอ้ที� 

คาํถามที�เขยีนใน
แบบสอบถาม 

ค่าเฉลี�
ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน

มาตราฐาน 

ขนาดความ
แตกต่าง

ระหว่างกลุ่ม 

ขนาดความ
แตกต่าง

ภายในกลุ่ม 

F-
Ratio 

Sig. 

24 ร้านค้ารับฝากซื อมีการจัด
โ ป ร โ ม ชั �น  เ ช่ น  เ มื� อ ซื อ
กระเป๋า 2 ใบขึ นไป รบับตัร
ส่วนลดมลูค่า 100 บาททนัท ี

2.83 1.369 15.125 357.750 8.371 .004 

26 รา้นค้ารบัฝากซื อมกีารจดัทํา
บัตรสมาชิก  เพื� อ ให้สิทธิ
พเิศษกบัลกูคา้ประจาํ 

3.33 1.065 8.405 217.470 7.653 .006 

23 ร้านค้ารับฝากซื อมีการส่ง
ข้อมูลข่าวผ่านโลกโซเชียล
เน็ตเวิร์ค เพื�อให้ลูกค้าได้
ทราบถึงสินค้าที� นํามาวาง
จาํหน่ายใหม่ๆ  

2.82 1.329 11.520 340.000 6.709 .010 

16 ร้านค้ารับฝากซื อมีรูปแบบ
กระเป๋า รุ่นที�ดารา นักแสดง 
นางแบบใช้ วางจําหน่ายใน
รา้น 

3.35 1.275 9.680 313.820 6.107 .014 

38 ภายในร้านค้ารับฝากซื อมี
บริการหยิบสินค้าให้  เมื�อ
ลูกค้าต้องการ หรอืหาสนิค้า
ที�สนใจไมเ่จอ 

3.07 1.049 5.780 213.240 5.367 .022 

35 พนักงานขายมีการทักทาย
ลูกค้า เช่น เมื�อท่านเดินเข้า
มาภายในร้านจะทกัทายโดย
การสวสัด ี

3.21 .858 3.645 142.950 5.049 .026 

28 ภายในร้านค้ารับฝากซื อมี
ความสว่างเพียงพอ เพื�อให้
สามารถมองเหน็สนิคา้ได ้

3.04 1.229 6.125 294.630 4.116 .044 
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จากตารางที� 21 จากการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ดว้ยคําถามเชงิปรมิาณ 
โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนด้วย ANOVA ของปจัจยัด้านความสําคญัของส่วนประสม
การค้าปลีก ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์, ด้านราคา,ด้านทําเลที�เหมาะสม, ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด,ดา้นการออกแบบรา้น, และดา้นการบรกิารลูกคา้พบว่ากลุ่มที�มคีวามแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติโิดยเรยีงลาํดบัตามค่า F-Ratioจากค่ามากที�สุดไปค่าน้อยที�สุดไดด้งันี  คาํถาม

ข้อที� 24 รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัโปรโมชั �น เช่น เมื�อซื อกระเป๋า 2 ใบขึ นไป รบับตัรส่วนลด
มลูค่า 100 บาททนัท ีคาํถามข้อที� 26 รา้นค้ารบัฝากซื อมกีารจดัทําบตัรสมาชกิ เพื�อใหส้ทิธิ

พเิศษกบัลูกค้าประจํา คาํถามข้อที� 23 รา้นค้ารบัฝากซื อมกีารส่งขอ้มูลข่าวผ่านโลกโซเชยีล

เน็ตเวริค์ เพื�อใหลู้กค้าได้ทราบถงึสนิคา้ที�นํามาวางจาํหน่ายใหม่ๆ คาํถามข้อที� 16 รา้นค้ารบั
ฝากซื อมรีปูแบบกระเป๋า รุ่นที�ดารา นักแสดง นางแบบใช ้วางจาํหน่ายในรา้น คาํถามข้อที� 38 

ภายในรา้นค้ารบัฝากซื อมบีรกิารหยบิสนิค้าให้ เมื�อลูกค้าต้องการ หรอืหาสนิค้าที�สนใจไม่เจอ 
คาํถามข้อที� 35 พนกังานขายมกีารทกัทายลกูคา้ เช่น เมื�อท่านเดนิเขา้มาภายในรา้นจะทกัทาย

โดยการสวสัด ีคาํถามข้อที� 28 ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมคีวามสว่างเพยีงพอ เพื�อใหส้ามารถ
มองเหน็สนิคา้ได ้
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2. การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ Chi-Square จะแสดงตารางไขวร้ะหว่างกลุ่มที�
ผูต้อบแบบสอบถามสงักดักบัขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูเชงิลกัษณะ และรายงานผลการทดสอบ
ความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติดิงันี  

ตารางที� 22 แสดงความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิดสอบดว้ย Chi-Square 

คาํถามใน
แบบสอบถาม 

กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภท 
ไฮสตรทีแบรนด ์

กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภท 
ลกัชวัรี�แบรนด ์

ค่าเพลยีสนั
ไคสสแควร ์

Sig. 

อายุ ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกมากที�สุด 
คอือายรุะหว่าง 30 – 37 ปี 
ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกน้อยที�สุด 
คอื อายรุะหว่าง 23 – 29 ปี 

ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกมากที�สุด 
คอือายรุะหว่าง 46 - 54 ปี 
ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกน้อยที�สุด 
คอื อายรุะหว่าง 18 - 22 ปี 

20.184a .001 

 

 

แผนภมิูที� 1 แสดงความแตกต่างเรื�องอายุ 

จากตารางที� 22 และแผนภูมทิี� 1 แสดงความแตกต่างด้านขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่ละกลุ่ม เรื�องอายุ พบว่า อายุของกลุ่มผู้ซื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด์
ส่วนมากมอีายรุะหว่าง 30 – 37 ปี และส่วนน้อยมอีายรุะหว่าง 23 – 29 ปี ส่วนกลุ่มผูซ้ื อกระเป๋า
ประเภทลกัชวัรี�แบรนดส์่วนมากมอีายรุะหว่าง 46 - 54 ปี และส่วนน้อยมอีายุระหว่าง 18 - 22 ปี 
โดยมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี� .001 และมคี่าเพลยีสนัไคสสแควรท์ี� 20.184a
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กลุม่ผู้ซื �อกระเป๋าประเภทไฮสตรีทแบรนด์ กลุม่ผู้ซื �อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี3แบรนด์
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สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที�มอีายุระหว่าง 46 – 54 ปี ซื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์
มากกว่าผูซ้ื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนดท์ี�มอีายรุะหว่าง 30 – 37 ปี 

 
ตารางที�23 แสดงความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิดสอบดว้ย Chi-Square 

คาํถามใน
แบบสอบถาม 

กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภท 
ไฮสตรทีแบรนด ์

กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภท 
ลกัชวัรี�แบรนด ์

ค่าเพลยีสนั
ไคสสแควร ์

Sig. 

ระดบั
การศกึษา 

ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกมากที�สุด 
คอืปรญิญาตร ี
ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกน้อยที�สุด 
คอื ปรญิญาเอก 

ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกมากที�สุด 
คอืปรญิญาตร ี
ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกน้อยที�สุด 
คอื ปรญิญาเอก 

10.325a .016 

 

 

แผนภมิูที� 2 แสดงความแตกต่างเรื�องระดบัการศกึษา 

จากตารางที� 23 และแผนภูมทิี� 2 แสดงความแตกต่างดา้นขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถามแต่ละกลุ่ม เรื�องระดับการศึกษา พบว่าระดบัการศึกษาของกลุ่มผู้ซื อกระเป๋า
ประเภทไฮสตรทีแบรนด ์ส่วนมากมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและส่วนน้อยมกีารศกึษาระดบั
ปรญิญาเอก ส่วนกลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนดส์่วนมากมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
และส่วนน้อยมกีารศกึษาระดบัปรญิญาเอก โดยมคีวามแตกต่างอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี� .016 

และมคี่าเพลียสนัไคสสแควร์ที� 10.325a สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที�มกีารศึกษาระดบั
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กลุม่ผู้ซื �อกระเป๋าประเภทไฮสตรีทแบรนด์ กลุม่ผู้ซื �อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี3แบรนด์
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ปรญิญาตร ีซื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด์มากกว่าผูซ้ื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนดท์ี�มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตรเีช่นกนั 

 

ตารางที� 24 แสดงความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิดสอบดว้ย Chi-Square 

คาํถามใน
แบบสอบถาม 

กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภท 
ไฮสตรทีแบรนด ์

กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภท 
ลกัชวัรี�แบรนด ์

ค่าเพลยีสนั
ไคสสแควร ์

Sig. 

อาชพี ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกมากที�สุด 
คอืรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกน้อยที�สุด 
คอื นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 

ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกมากที�สุด 
คอืธุรกจิส่วนตวั 
ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกน้อยที�สุด 
คอื นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 

17.891a .001 

 

 

แผนภมิูที� 3 แสดงความแตกต่างเรื�องอาชพี 

จากตารางที� 24 และแผนภูมทิี� 3 แสดงความแตกต่างดา้นขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถามแต่ละกลุ่ม เรื�องอาชพีพบว่า อาชพีของกลุ่มผูซ้ ื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์
ส่วนมากประกอบอาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิและส่วนน้อยเป็นนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา ส่วน
กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์ส่วนมากประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวัและส่วนน้อยเป็น
นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา โดยมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี� .001 และมคี่าเพลยีสนั
ไคสสแควรท์ี� 17.891a สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามที�ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวัซื อกระเป๋า
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ประเภทลักชัวรี�แบรนด์มากกว่าผู้ซื อกระเป๋าประเภทไฮสตรีทแบรนด์ที�ประกอบอาชีพรับ
ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 

 
ตารางที� 25 แสดงความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิดสอบดว้ย Chi-Square 

คาํถามใน
แบบสอบถาม 

กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภท 
ไฮสตรทีแบรนด ์

กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภท 
ลกัชวัรี�แบรนด ์

ค่าเพลยีสนั
ไคสสแควร ์

Sig. 

รายไดเ้ฉลี�ย
ต่อเดอืน 

ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกมากที�สุด 
คอืระหว่าง 30,001 – 
45,000 บาท 
ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกน้อยที�สุด 
คอื มากกว่า 90,001 บาท
ขึ นไป 

ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกมากที�สุด 
คอืมากกว่า 90,001 บาท
ขึ นไป 
ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกน้อยที�สุด 
คอื ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 
15,000 บาท 

81.099a .000 

 

 

แผนภมิูที� 4 แสดงความแตกต่างเรื�องรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 

จากตารางที� 25 และแผนภูมทิี� 4 แสดงความแตกต่างดา้นขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถามแต่ละกลุ่ม เรื�องรายได้เฉลี�ยต่อเดอืน พบว่ารายได้เฉลี�ยต่อเดอืนของกลุ่มผู้ซื อ
กระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์ส่วนมากมรีายไดอ้ยู่ระหว่าง 30,001 – 45,000 บาท และส่วน
น้อยมรีายไดไ้มถ่งึ 90,001 บาท ส่วนกลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์ส่วนมากมรีายได้
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มากกว่า 90,001 บาทขึ นไป และส่วนน้อยที�จะมรีายไดต้ํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท โดยมี
ความแตกต่างอยา่งมนีัยสําคญัทางสถติทิี� .000 และมคี่าเพลยีสนัไคสสแควรท์ี� 81.099a สรุปได้
ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที�มรีายได้มากกว่า 90,001 บาทขึ นไป ซื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบ
รนดม์ากกว่าผูซ้ื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนดท์ี�มรีายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 30,001 – 45,000 
บาท 

 
ตารางที� 26 แสดงความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิดสอบดว้ย Chi-Square 

คาํถามใน
แบบสอบถาม 

กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภท 
ไฮสตรทีแบรนด ์

กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภท 
ลกัชวัรี�แบรนด ์

ค่าเพลยีสนั
ไคสสแควร ์

Sig. 

ค่าใชจ้่ายใน
การซื อต่อ

ครั  ง 

ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกมากที�สุด 
คอืระหว่าง 6,001 – 
10,000 บาท 
ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกน้อยที�สุด 
คอื ระหว่าง 10,001 – 
20,000 บาท 

ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกมากที�สุด 
คอืระหว่าง 30,001 – 
40,000 บาท 
ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกน้อยที�สุด 
คอื ระหว่าง60,001 – 
70,000 บาท 

196.129a .000 

 

 

แผนภมิูที� 5 แสดงความแตกต่างเรื�องค่าใชจ้า่ยในการซื อต่อครั  ง 

จากตารางที� 26 และแผนภูมทิี� 5 แสดงความแตกต่างดา้นขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถามแต่ละกลุ่ม เรื�องค่าใช้จ่ายในการซื อต่อครั  ง พบว่าค่าใช้จ่ายในการซื อต่อครั  งของ
กลุ่มผู้ซื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด์ ส่วนมากมคี่าใช้จ่ายในการซื ออยู่ระหว่าง 6,001 – 
10,000 บาท และส่วนน้อยมคี่าใช้จ่ายในการซื ออยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ส่วนกลุ่มผู้
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ซื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์ส่วนมากมคี่าใชจ้่ายในการซื ออยู่ระหว่าง 30,001 – 40,000 
บาท และส่วนน้อยมคี่าใชจ้่ายในการซื ออยู่ระหว่าง 60,001 – 70,000 บาท โดยมคีวามแตกต่าง
อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที� .000 และมคี่าเพลยีสนัไคสสแควร์ที� 196.129a สรุปได้ว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที�มคี่าใช้จ่ายในการซื อต่อครั  งระหว่าง 6,001 – 10,000 บาท ซื อกระเป๋า
ประเภทไฮสตรทีแบรนดม์ากกว่าผูซ้ื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์ที�มคี่าใช้จ่ายในการซื อต่อ
ครั  งระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท 

 

ตารางที� 27 แสดงความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิดสอบดว้ย Chi-Square 

คาํถามใน
แบบสอบถาม 

กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภท 
ไฮสตรทีแบรนด ์

กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภท 
ลกัชวัรี�แบรนด ์

ค่าเพลยีสนั
ไคสสแควร ์

Sig. 

จาํนวนครั  งที�
ซื อต่อปี 

ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกมากที�สุด 
คอื2 ครั  ง / ปี 
ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกน้อยที�สุด 
คอื เกนิกว่า1 ปีขึ นไป จงึ
จะซื อสกัครั  ง 

ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกมากที�สุด 
คอืเกนิกว่า1 ปีขึ นไป จงึจะ
ซื อสกัครั  ง 
ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกน้อยที�สุด 
คอื 5 ครั  ง / ปี หรอืมากกว่า 

59.267a .000 

 

 

แผนภมิูที� 6 กราฟแสดงความแตกต่างเรื�องจาํนวนครั  งที�ซื อต่อปี 

จากตารางที� 27 และแผนภูมทิี� 6 แสดงความแตกต่างด้านขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถามแต่ละกลุ่ม เรื�องจาํนวนครั  งที�ซื อต่อปี พบว่ากลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบ
รนดม์จีาํนวนครั  งที�ซื อกระเป๋าต่อปีมากที�สุด คอื 2 ครั  ง/ปี และน้อยที�สุด คอื เกนิกว่า1 ปีขึ นไป
จงึจะซื อสกัครั  ง ส่วนกลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนดม์จีาํนวนครั  งที�ซื อกระเป๋าต่อปีมาก
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ที�สุด คอื เกนิกว่า 1 ปีขึ นไป จงึจะซื อสกัครั  ง และน้อยที�สุด คอื 5 ครั  ง/ปี หรอืมากกว่า โดยมี
ความแตกต่างอยา่งมนีัยสําคญัทางสถติทิี� .000 และมคี่าเพลยีสนัไคสสแควรท์ี� 59.267a สรุปได้
ว่า ผูต้อบแบบสอบถามที�ซื อกระเป๋าจาํนวน 1 ครั  งต่อปี เป็นผูซ้ื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์
มากกว่าผูซ้ื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนดท์ี�ส่วนมากจะซื อกระเป๋าจาํนวน 2 ครั  งต่อปี 

 

ตารางที� 28 แสดงความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิดสอบดว้ย Chi-Square 

คาํถามใน
แบบสอบถาม 

กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภท 
ไฮสตรทีแบรนด ์

กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภท 
ลกัชวัรี�แบรนด ์

ค่าเพลยีสนั
ไคสสแควร ์

Sig. 

ความถี�ในการ
เลอืกชม
สนิคา้ 

ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกมากที�สุด 
คอื2 - 3 เดอืน/ครั  ง 
ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกน้อยที�สุด 
คอื 1 – 3อาทติย ์/ครั  ง 

ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกมากที�สุด 
คอื1เดอืน / ครั  ง 
ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกน้อยที�สุด 
คอื 4 - 5 เดอืน/ครั  ง 

10.032a .040 

 

 

แผนภมิูที� 7 แสดงความแตกต่างเรื�องความถี�ในการเลอืกชมสนิคา้ 

จากตารางที� 28 และแผนภูมทิี� 7 แสดงความแตกต่างด้านขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถามแต่ละกลุ่ม เรื�องความถี�ในการเลอืกชมสนิค้า พบว่ากลุ่มผู้ซื อกระเป๋าประเภทไฮ
สตรทีแบรนด ์ส่วนมากมคีวามถี�ในการเลอืกชมสนิคา้อยู่ที� 2 - 3 เดอืน/ครั  ง และส่วนน้อย1 – 3 
อาทติย์/ครั  ง ส่วนกลุ่มผู้ซื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์ส่วนมากมคีวามถี�ในการเลือกชม
สนิคา้อยู่ที� 1 เดอืน/ครั  ง และส่วนน้อย 4 - 5 เดอืน/ครั  ง โดยมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญั
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ทางสถิติที� .000 และมคี่าเพลียสนัไคสสแควร์ที� 10.032a สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามที�มี
ความถี�ในการเลอืกชมสนิค้า 1 ครั  งต่อปี เป็นผู้ซื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์ซึ�งมากกว่าผู้
ซื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนดท์ี�ส่วนมากมคีวามถี�ในการเลอืกชมสนิคา้อยู่ระหว่าง 2 – 3 
ครั  งต่อปี 

 
ตารางที� 29 แสดงความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิดสอบดว้ย Chi-Square 

คาํถามใน
แบบสอบถาม 

กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภท 
ไฮสตรทีแบรนด ์

กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภท 
ลกัชวัรี�แบรนด ์

ค่าเพลยีสนั
ไคสสแควร ์

Sig. 

ช่องทางการ
ชาํระค่า
กระเป๋า 

ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกมากที�สุด 
คอืโอนเงนิ 
ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกน้อยที�สุด 
คอื บตัรเครดติ 

ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกมากที�สุด 
คอืบตัรเครดติ 
ตวัเลอืกที�ถูกเลอืกน้อยที�สุด 
คอื โอนเงนิ 

7.063a .029 

 

 

แผนภมิูที� 8 แสดงความแตกต่างเรื�องช่องทางการชาํระค่ากระเป๋า 

จากตารางที� 29 และแผนภูมทิี� 8 แสดงความแตกต่างดา้นขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถามแต่ละกลุ่ม เรื�องช่องทางการชําระค่ากระเป๋า พบว่ากลุ่มผู้ซื อกระเป๋าประเภทไฮ
สตรทีแบรนด ์ส่วนมากเลอืกช่องทางการชาํระค่ากระเป๋าโดยการโอนเงนิ และส่วนน้อยชําระดว้ย
บตัรเครดติ ส่วนกลุ่มผู้ซื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์ ส่วนมากเลอืกช่องทางการชําระค่า
กระเป๋าด้วยบัตรเครดิต และส่วนน้อยชําระด้วยการโอนเงิน โดยมีความแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี� .029 และมคี่าเพลยีสนัไคสสแควรท์ี� 7.063a สรุปไดว้่าผูต้อบแบบสอบถาม
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เงินสด โอนเงิน บตัรเครดิต

ช่องทางการชําระค่ากระเป๋า

กลุม่ผู้ซื �อกระเป๋าประเภทไฮสตรีทแบรนด์ กลุม่ผู้ซื �อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี3แบรนด์
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ที�มช่ีองทางการชําระค่ากระเป๋าด้วยบัตรเครดิตเป็นผู้ซื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์ซึ�ง
มากกว่าผูซ้ื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนดท์ี�มช่ีองทางการชาํระค่ากระเป๋าดว้ยการโอนเงนิ 

3. การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มดว้ย Discriminant Analysis โดยจะแสดงสมการ
เสน้ตรงที�สามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม พรอ้มประเมนิความถูกตอ้งของสมการเสน้ตรง 
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ตารางที� 30 แสดงตาราง Canonical Discriminant Function Coefficients 

 Function 1 
รา้นคา้รบัฝากซื อมกีระเป๋าหลากหลายแบรนดใ์หเ้ลอืกซื อ .119 
รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารนํากระเป๋ารปูแบบใหม ่รุน่ใหมว่างจาํหน่ายก่อนรา้นคา้ใน
หา้งสรรพสนิคา้ 

.049 

รา้นคา้รบัฝากซื อมรีปูแบบกระเป๋า รุน่ที�ดารา นกัแสดง นางแบบใชว้างจาํหน่าย
ในรา้น 

.208 

รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารระบุรายละเอยีดของกระเป๋าชดัเจน .128 
มกีารตดิป้ายแสดงราคากระเป๋าอยา่งชดัเจนทําใหท่้านสามารถคาํนวณจาํนวน
เงนิที�ตอ้งชาํระได ้

.184 

รา้นคา้รบัฝากซื อมรีาคาที�ตํ�ากว่ารา้นคา้อื�นที�จาํหน่ายสนิคา้ประเภทเดยีวกนัทาํ
ใหท่้านรูส้กึคุม้ค่าในการซื อสนิคา้ 

.120 

รา้นคา้รบัฝากซื อมพีื นที�จอดรถสาํหรบัลกูคา้ที�มาเลอืกซื อสนิคา้ที�รา้น .147 
มกีารตั  งรา้นคา้รบัฝากซื อในหา้งสรรพสนิคา้/คอมมนิูตี มอลลท์ี�เปิดใหมเ่พื�อเป็น
ทางเลอืกใหก้บัลกูคา้ของทางรา้น 

.004 

ลกัษณะรา้นคา้รบัฝากซื อเป็นหอ้งกระจกท่านสามารถมองเหน็สนิคา้ภายในรา้น
ก่อนตดัสนิใจเขา้ไปเลอืกชมและซื อสนิคา้ภายในรา้น 

-.048 

รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารส่งขอ้มลูขา่วผ่านโลกโซเชยีลเน็ตเวริค์เพื�อใหล้กูคา้ได้
ทราบถงึสนิคา้ที�นํามาวางจาํหน่ายใหม่ๆ  

.283 

รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัโปรโมชั �น เช่น เมื�อซื อกระเป๋า 2 ใบขึ นไป รบับตัร
ส่วนลดมลูค่า 100 บาททนัท ี

.295 

รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารใหข้องแถมสาํหรบัลกูคา้ที�ซื อกระเป๋ามลูค่า3พนับาทขึ น
ไป ไดร้บันํ าหอมเทสเตอร,์ แผ่นมารค์หน้า 

-.038 

รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัทําบตัรสมาชกิเพื�อใหส้ทิธพิเิศษกบัลกูคา้ประจาํ .405 
พนกังานขายสามารถแนะนําสนิคา้ที�ลกูคา้กําลงัเลอืกภายในรา้น .181 
ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมคีวามสว่างเพยีงพอเพื�อใหส้ามารถมองเหน็สนิคา้ได ้ -.304 
รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัเสน้ทางการเดนิ แบบไมล่อ็คทางเดนิมกีารเดนิสวนเขา้
ออกได ้เพื�อสรา้งความสะดวกในการเดนิเลอืกสนิคา้ 

-.057 

ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมเีคาน์เตอรอ์ยูด่า้นหน้ารา้นทําใหท่้านสามารถสอบถาม
สนิคา้ที�ตอ้งการได ้

.004 

รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัวางสนิคา้ตามขนาด รปูทรงของสนิคา้เพื�อความเป็น
ระเบยีบ ทาํใหท่้านสามารถหาสนิคา้ไดง้า่ย 

.286 
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ตารางที� 30 แสดงตาราง Canonical Discriminant Function Coefficients (ต่อ) 

 Function 1 
มป้ีายชื�อรา้นคา้รบัฝากซื อตดิอยูห่น้ารา้นในตําแหน่งที�เหน็ชดัเจน .052 
มกีารตกแต่งรา้นคา้รบัฝากซื อที�มคีวามทนัสมยัเหมาะกบัเป็นรา้นจาํหน่าย
กระเป๋าแบรนดเ์นม 

-.074 

ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมกีารวางสนิคา้รุน่ยอดนิยมดา้นหลงัพนกังานขายที�ยนื
ประจาํเคาน์เตอรเ์พื�อใหง้า่ยต่อการหยบิใหล้กูคา้เลอืกชม 

.059 

พนกังานขายมกีารทกัทายลูกคา้ เช่นเมื�อท่านเดนิเขา้มาภายในรา้นจะทกัทาย
โดยการสวสัด ี

.157 

ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมกีารบรกิารลกูคา้แบบเป็นกนัเองเพื�อสรา้งความคุน้เคย 
เช่น ใหล้กูคา้เลอืกซื อสนิคา้ตามสบายแบบไมเ่รง่รบี 

-.082 

ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมกีารบรกิารลกูคา้แบบสุภาพ เช่นพนกังานไมช่กัสหีน้า 
หรอืพดูจาไมด่ ี

-.273 

ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมบีรกิารหยบิสนิคา้ให ้เมื�อลกูคา้ตอ้งการหรอืหาสนิคา้ที�
สนใจไมเ่จอ 

.239 

รา้นคา้รบัฝากซื อสามารถหาซื อกระเป๋า รุน่ Limited edition ที�ลกูคา้ชื�นชอบได ้ -.119 
พนกังานขายมคีวามกระตอืรอืรน้ต่อการใหบ้รกิารลกูคา้ -.083 
(Constant) -5.751 
 

จากตารางที� 30 Canonical Discriminant Function Coefficientsทําใหไ้ดส้มการเสน้ตรง
ที�ใชจ้าํแนกทั  ง2 กลุ่ม ซึ�งสามารถเขยีนสมการไดด้งันี   

Discriminant Score (Y) =.119x1 + .049x2 + .208x3 + .128x4 + .184x5 + .120x6 + 
.147x7 + .004x8 + -.048x9 + .283x10 + .295x11 + -.038x12 + .405x13 + .181x14 + -304x15 + 
-.057x16 + .004x17 + .286x18 + .052x19 + -.074x20 + .059x21 + .157x22 + -.082x23 + -
.273x24 + .239x25 + -.119x26 + -.083x27 + -5.751 

โดยตวัแปรมคีวามหมายดงันี  

X1 = รา้นคา้รบัฝากซื อมกีระเป๋าหลากหลายแบรนดใ์หเ้ลอืกซื อ 

X2 = รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารนํากระเป๋ารปูแบบใหม่ รุ่นใหม่ วางจาํหน่ายก่อนรา้นคา้ใน
หา้งสรรพสนิคา้ 
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X3 = รา้นคา้รบัฝากซื อมรีปูแบบกระเป๋า รุ่นที�ดารา นักแสดง นางแบบใช ้วางจาํหน่าย
ในรา้น 

X4 = รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารระบุรายละเอยีดของกระเป๋าชดัเจน 

X5 =มกีารตดิป้ายแสดงราคากระเป๋าอย่างชดัเจน ทําใหท่้านสามารถคํานวณจาํนวนเงนิ
ที�ตอ้งชาํระได ้

X6 =รา้นคา้รบัฝากซื อมรีาคาที�ตํ�ากว่ารา้นคา้อื�นที�จาํหน่ายสนิคา้ประเภทเดยีวกนั ทําให้
ท่านรูส้กึคุม้ค่าในการซื อสนิคา้ 

X7 = รา้นคา้รบัฝากซื อมพีื นที�จอดรถ สาํหรบัลกูคา้ที�มาเลอืกซื อสนิคา้ที�รา้น 

X8 = มกีารตั  งรา้นคา้รบัฝากซื อในหา้งสรรพสนิคา้/คอมมนูิตี มอลลท์ี�เปิดใหม่ เพื�อเป็น
ทางเลอืกใหก้บัลกูคา้ของทางรา้น 

X9 = ลกัษณะรา้นคา้รบัฝากซื อเป็นหอ้งกระจก ท่านสามารถมองเหน็สนิคา้ภายในรา้น
ก่อนตดัสนิใจเขา้ไปเลอืกชมและซื อสนิคา้ภายในรา้น 

X10 =รา้นค้ารบัฝากซื อมกีารส่งขอ้มูลข่าวผ่านโลกโซเชยีลเน็ตเวริค์ เพื�อให้ลูกค้าได้
ทราบถงึสนิคา้ที�นํามาวางจาํหน่ายใหม่ๆ  

X11 = รา้นค้ารบัฝากซื อมกีารจดัโปรโมชั �น เช่น เมื�อซื อกระเป๋า 2 ใบขึ นไป รบับตัร
ส่วนลดมลูค่า 100 บาททนัท ี

X12 = รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารใหข้องแถม สําหรบัลูกคา้ที�ซื อกระเป๋ามลูค่า3พนับาทขึ น
ไป ไดร้บันํ าหอมเทสเตอร,์ แผ่นมารค์หน้า 

X13 =รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัทาํบตัรสมาชกิ เพื�อใหส้ทิธพิเิศษกบัลกูคา้ประจาํ 

X14 =พนกังานขายสามารถแนะนําสนิคา้ที�ลกูคา้กําลงัเลอืกภายในรา้น 

X15 = ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมคีวามสว่างเพยีงพอ เพื�อใหส้ามารถมองเหน็สนิคา้ได ้

X16 = รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัเสน้ทางการเดนิ แบบไม่ลอ็คทางเดนิ มกีารเดนิสวน
เขา้ออกได ้เพื�อสรา้งความสะดวกในการเดนิเลอืกสนิคา้ 

X17 = ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมเีคาน์เตอรอ์ยู่ดา้นหน้ารา้น ทําใหท่้านสามารถสอบถาม
สนิคา้ที�ตอ้งการได ้
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X18 = รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัวางสนิคา้ตามขนาด รปูทรงของสนิคา้ เพื�อความเป็น
ระเบยีบ ทาํใหท่้านสามารถหาสนิคา้ไดง้า่ย 

X19 =มป้ีายชื�อรา้นคา้รบัฝากซื อตดิอยูห่น้ารา้นในตําแหน่งที�เหน็ชดัเจน 

X20 =มกีารตกแต่งร้านค้ารบัฝากซื อที�มคีวามทนัสมยั เหมาะกบัเป็นร้านจําหน่าย
กระเป๋าแบรนดเ์นม 

X21 = ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมกีารวางสนิคา้รุ่นยอดนิยมดา้นหลงัพนักงานขายที�ยนื
ประจาํเคาน์เตอร ์เพื�อใหง้า่ยต่อการหยบิใหล้กูคา้เลอืกชม 

X22 = พนักงานขายมกีารทกัทายลูกคา้ เช่น เมื�อท่านเดนิเขา้มาภายในรา้นจะทกัทาย
โดยการสวสัด ี

X23 = ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมกีารบรกิารลกูคา้แบบเป็นกนัเอง เพื�อสรา้งความคุน้เคย 
เช่น ใหล้กูคา้เลอืกซื อสนิคา้ตามสบายแบบไมเ่รง่รบี 

X24 =ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมกีารบรกิารลูกคา้แบบสุภาพ เช่น พนักงานไม่ชกัสหีน้า 
หรอืพดูจาไมด่ ี

X25 = ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมบีรกิารหยบิสนิคา้ให ้เมื�อลูกคา้ต้องการ หรอืหาสนิคา้ที�
สนใจไมเ่จอ 

X26 = รา้นคา้รบัฝากซื อสามารถหาซื อกระเป๋า รุน่ Limited edition ที�ลกูคา้ชื�นชอบได ้

X27 =พนกังานขายมคีวามกระตอืรอืรน้ต่อการใหบ้รกิารลกูคา้ 

 

ตารางที� 31 ตาราง Wilks’ Lambdaทดสอบความแตกต่าง 

Test of Function(s) Wilks' Lambda df Chi-square Sig. 
1 .767 48.949 27 .006 

 

จากตาราง 31 พบว่าผลการทดสอบความสามารถในการจําแนกกลุ่มตวัแปรตาม โดย 
Wilks' Lambda มคี่าเท่ากบั .767, Chi-square มคี่าเท่ากบั 27, และค่า Sig มคี่าเท่ากบั .006 
ซึ�งมคีวามสามารถในการจาํแนกกลุ่มอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
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ตารางที� 32 ตาราง Eigenvalues บอกความสามารถในการจาํแนก 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % 
Canonical 
Correlation 

1 .304a 100.0 100.0 .483 
 

จากตารางที� 32 สมการเสน้ตรง มคีวามสามารถในการอธบิายความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ผูซ้ื อกระเป๋าทั  ง 2 กลุ่ม โดยมคี่า R2 เท่ากบั 23% (.4832) 

 

ตารางที� 33 ตาราง Classification Results 

ท่านซื อกระเป๋า
ประเภทใด 

Predicted Group Membership Total 
ไฮสตรทีแบรนด ์ ลกัชวัรี�แบรนด ์

จาํนวน  
(percentage) 

71.0 29.0 100.0 
26.0 74.0 100.0 

 

ตารางที� 33 การคํานวณค่าความถูกต้องของ Hit Ratio มคี่าเท่ากบั 73% ว่าสามารถ
จาํแนกกลุ่มไดถู้กต้องมากน้อยเพยีงใด โดยเปรยีบเทยีบกลุ่มที�แบ่งไว้เดมิ (Original) กบัการ
แบ่งกลุ่มที�ไดจ้ากการทํานายจากสมการ (Predicted Group Membership) พบว่าในกลุ่มผูซ้ื อ
กระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนดม์ ี100 คน แต่จากการทํานายโดยใชส้มการจาํแนกกลุ่ม พบว่า 
ทํานายไดถู้กต้อง 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71% ส่วนในกลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์
เดมิม ี100 คน แต่ทาํนายโดยใชส้มการจาํแนกกลุ่มไดถู้กตอ้ง 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74% 

 

ตารางที� 34 ตาราง Prior Probabilities for Groups 

ท่านซื อกระเป๋า
ประเภทใด 

Prior 
Cases Used in Analysis 

Unweighted Weighted 
ไฮสตรทีแบรนด ์ .500 100 100.000 
ลกัชวัรี�แบรนด ์ .500 100 100.000 

Total 1.000 200 200.000 
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จากตาราง 34 บอกถงึการกําหนดค่าความน่าจะเป็นเบื องต้นที�แต่ละกรณีจะอยู่กลุ่มใด
กลุ่มหนึ�ง ซื�งพบว่าใหค้่า Cpro มคี่าเท่ากบั 63% 

 

ตารางที� 35 ตาราง Functions at Group Centro 

ทา่นซื อกระเป๋าประเภทใด 
Function 

1 
ไฮสตรทีแบรนด ์ .548 
ลกัชวัรี�แบรนด ์ -.548 

 

จากตารางที� 35 แสดงค่า Group Centro (ค่ากลางของกลุ่ม) โดยที�ค่ากลางของกลุ่มผูซ้ื อ
กระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์มคี่าเท่ากบั .548, ส่วนกลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์
มคี่าเท่ากบั -.548 ซึ�งค่ากลางของทั  ง 2 กลุ่มมคีวามต่างกนั แสดงใหเ้หน็ว่าสมการสามารถใน
การจาํแนกคนทั  งสองกลุ่มออกจากกนัได ้

จากการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มดว้ย Discriminant Analysis สามารถสรุป
ไดว้่าความสามารถในการจาํแนก 2 กลุ่มที�ระดบันัยสําคญัเท่ากบั.006, มคีวามสามารถในการ
อธบิายความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม (R2) เท่ากบั 23%,มคีวามถูกต้องในการพยากรณ์ (Hit 
Ratio) เท่ากบั 73%, ซึ�งมคี่ามากกว่าเกณฑ ์1.25 เท่าของ Cproที�มคี่าเท่ากบั 63%, มคีวามถูก
ต้องในการพยากรณ์ กลุ่มที� 1 (กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด)์ เท่ากบั 71%, และมี
ความถูกตอ้งในการพยากรณ์ กลุ่มที� 2 (กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด)์ เท่ากบั 74%, 
Cutting Scroe ที�ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการเปรยีบเทยีบกบั Discirminant Score เพื�อแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม 
มคี่าเท่ากบั 0.00, สงักดักลุ่ม 1 เมื�อ Discriminant Score มคี่าน้อยกว่า Cutiing Score และ
สงักดักลุ่ม 2 เมื�อ Discriminant Score มคี่ามากกว่า Cutting Score 
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4. การวเิคราะหค์วามคลาดเคลื�อนในการพยากรณ์ของ Discriminant Analysis จะแสดงปญัหาที�
พบในการพยากรณ์ผูต้อบแบบสอบถามแต่ละรายโดยใชส้มการเสน้ตรง 

ตารางที� 36 รายการที�พยากรณ์คลาดเคลื�อน มดีงันี  

ลาํดบัที�
แบบสอบถาม 

Actual 
group 

Predicted 
group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Predicted 

Group 

ระยะห่าง
จาก 

predicted 
group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Actual 
group 

ระยะห่าง
จาก 

Actual 
group 

4 1 2** .773 .324 .227 2.777 
8 1 2** .631 .003 .369 1.080 
9 1 2** .532 .187 .468 .441 
11 1 2** .526 .207 .474 .412 
14 1 2** .503 .288 .497 .314 
15 1 2** .755 .228 .245 2.477 
16 1 2** .718 .092 .282 1.960 
17 1 2** .899 2.096 .101 6.475 
20 1 2** .647 .000 .353 1.212 
31 1 2** .910 2.427 .090 7.048 
34 1 2** .570 .085 .430 .650 
35 1 2** .622 .009 .378 1.006 
36 1 2** .535 .177 .465 .457 
37 1 2** .591 .045 .409 .782 
39 1 2** .533 .184 .467 .446 
43 1 2** .513 .250 .487 .356 
47 1 2** .622 .009 .378 1.006 
48 1 2** .905 2.279 .095 6.795 
52 1 2** .596 .038 .404 .813 
53 1 2** .569 .088 .431 .641 
54 1 2** .793 .456 .207 3.140 
59 1 2** .564 .098 .436 .615 
61 1 2** .807 .568 .193 3.424 
62 1 2** .508 .268 .492 .336 
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ตารางที� 36 แสดงรายการที�พยากรณ์คลาดเคลื�อนมดีงันี  (ต่อ) 

ลาํดบัที�
แบบสอบถาม 

Actual 
group 

Predicted 
group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Predicted 

Group 

ระยะห่าง
จาก 

predicted 
group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Actual 
group 

ระยะห่าง
จาก 

Actual 
group 

67 1 2** .515 .246 .485 .362 
73 1 2** .664 .005 .336 1.369 
81 1 2** .617 .013 .383 .966 
83 1 2** .636 .001 .364 1.122 
98 1 2** .740 .165 .260 2.259 
101 2 1** .665 .006 .335 1.381 
103 2 1** .663 .005 .337 1.356 
104 2 1** .628 .005 .372 1.051 
110 2 1** .567 .092 .433 .630 
117 2 1** .590 .047 .410 .776 
129 2 1** .565 .096 .435 .619 
130 2 1** .668 .008 .332 1.409 
132 2 1** .704 .059 .296 1.793 
135 2 1** .716 .086 .284 1.930 
137 2 1** .767 .291 .233 2.679 
138 2 1** .762 .265 .238 2.596 
141 2 1** .830 .804 .170 3.973 
142 2 1** .895 1.981 .105 6.272 
149 2 1** .722 .103 .278 2.010 
159 2 1** .844 .982 .156 4.359 
167 2 1** .553 .125 .447 .552 
169 2 1** .829 .791 .171 3.946 
176 2 1** .697 .045 .303 1.711 
177 2 1** .767 .288 .233 2.668 
181 2 1** .648 .000 .352 1.220 
182 2 1** .576 .073 .424 .683 

 



101 

ตารางที� 36 แสดงรายการที�พยากรณ์คลาดเคลื�อนมดีงันี  (ต่อ) 

ลาํดบัที�
แบบสอบถาม 

Actual 
group 

Predicted 
group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Predicted 

Group 

ระยะห่าง
จาก 

predicted 
group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Actual 
group 

ระยะห่าง
จาก 

Actual 
group 

196 2 1** .606 .024 .394 .886 
197 2 1** .550 .133 .450 .536 
198 2 1** .944 4.080 .056 9.714 
199 2 1** .709 .069 .291 1.847 
200 2 1** .707 .064 .293 1.822 

 
 
 

 

แผนภมิูที� 9 แสดง Separate-Groups กลุ่มที� 1 กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์
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แผนภมิูที� 10 แสดง Separate-Groups กลุ่มที� 2 กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์

 

จากตารางที� 36 แผนภมูทิี� 9 และแผนภมูทิี� 10 แสดงรายผูต้อบแบบสอบถามที�ไดจ้ากการ
วเิคราะห์ความคลาดเคลื�อนในการพยากรณ์แบบรายต่อราย (Casewise Statistics) จํานวน
ทั  งสิ นจาํนวน 55 ราย แบ่งเป็น กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์จาํนวน 29 คน กลุ่มผู้
ซื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์จาํนวน 26 คน ซึ�งสามารถแบ่งกลุ่มที�พยากรณ์คลาดเคลื�อน
ได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 1.รายที�พยากรณ์คลาดเคลื�อนเพยีงเลก็น้อย ไดแ้ก่ รายที� 9, 11, 14, 34, 
36, 37, 39, 43, 52, 53, 59, 62, 67, 110, 117, 129, 167, 182, 197 (19 ราย) (ซึ�งไดจ้ากการ
พจิารณาค่าโอกาสในการสงักดั Predicted Group กบั โอกาสในการสงักดั Actual Group ที�มคี่า
ใกลเ้คยีงกนั ถอืว่ายอมรบัได)้ 2.รายที�พยากรณ์คลาดเคลื�อน เนื�องจากขาดคําถามที�เป็นตวัแปร
สําคญัอื�นๆ และอาจต้องเพิ�มคําถามที�จะใชจ้าํแนกอกี ไดแ้ก่ รายที� 4, 8, 15, 16, 17, 20, 31, 
35, 47, 48, 54, 61, 73, 81, 83, 98, 101, 103, 104, 130, 132, 135, 137, 138, 141, 142, 
149, 159, 169, 176, 177, 181, 196, 198, 199, 200 (36 ราย) (ซึ�งไดจ้ากรายที�มโีอกาสในการ
สงักดั Predicted Group กบั โอกาสในการสงักดั Actual Group และระยะห่างจาก Predicted 
Group กบั ระยะห่างจาก Actual Group มคี่าห่างกนัมาก) ซึ�งจาํนวนรายที�คลาดเคลื�อนทั  ง 55 
รายนี  ไดม้ากจากการวเิคราะหค์วามคลาดเคลื�อนของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนทั  งหมด 200 
ชุด (ดูภาคผนวก) และกราฟที� 4.9 และกราฟที�4.10 จะแสดงปญัหาของการแบ่งกลุ่ม ณ จุด
Cutting Score ที� 0.00 พบว่า กลุ่มผู้ซื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนดจ์ะแบ่งกลุ่มทางขวา 



103 

และกลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนดจ์ะแบ่งกลุ่มทางซา้ย ซึ�งจากภาพจะมปีญัหาของการ
แบ่งกลุ่มในดา้นตรงกนัขา้ม 

 

5. การวเิคราะหค์วามสาํคญัของตวัแปรที�ใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม (IndS) 

ตารางที� 37 ตาราง Structure Matrix 

 Function 1 
รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัโปรโมชั �นเช่น เมื�อซื อกระเป๋า 2 ใบขึ นไป รบับตัร
ส่วนลดมลูค่า 100 บาททนัท ี

.373 

รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัทําบตัรสมาชกิเพื�อใหส้ทิธพิเิศษกบัลกูคา้ประจาํ .357 
รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารส่งขอ้มลูขา่วผ่านโลกโซเชยีลเน็ตเวริค์เพื�อใหล้กูคา้ได้
ทราบถงึสนิคา้ที�นํามาวางจาํหน่ายใหม่ๆ  

.334 

รา้นคา้รบัฝากซื อมรีปูแบบกระเป๋ารุ่นที�ดารา นกัแสดง นางแบบใช ้วางจาํหน่าย
ในรา้น 

.319 

ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมบีรกิารหยบิสนิคา้ใหเ้มื�อลกูคา้ตอ้งการ หรอืหาสนิคา้ที�
สนใจไมเ่จอ 

.299 

พนกังานขายมกีารทกัทายลูกคา้เช่น เมื�อท่านเดนิเขา้มาภายในรา้นจะทกัทาย
โดยการสวสัด ี

.290 

ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมคีวามสว่างเพยีงพอเพื�อใหส้ามารถมองเหน็สนิคา้ได ้ -.262 
รา้นคา้รบัฝากซื อสามารถหาซื อกระเป๋ารุน่ Limited edition ที�ลกูคา้ชื�นชอบได ้ -.194 
รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารระบุรายละเอยีดของกระเป๋าชดัเจน .184 
ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมกีารบรกิารลกูคา้แบบสุภาพเช่น พนกังานไมช่กัสหีน้า 
หรอืพดูจาไมด่ ี

-.163 

มกีารตดิป้ายแสดงราคากระเป๋าอยา่งชดัเจนทําใหท่้านสามารถคาํนวณจาํนวน
เงนิที�ตอ้งชาํระได ้

.145 

รา้นคา้รบัฝากซื อมพีื นที�จอดรถสาํหรบัลกูคา้ที�มาเลอืกซื อสนิคา้ที�รา้น .141 
ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมกีารวางสนิคา้รุน่ยอดนิยมดา้นหลงัพนกังานขายที�ยนื
ประจาํเคาน์เตอรเ์พื�อใหง้า่ยต่อการหยบิใหล้กูคา้เลอืกชม 

.141 

ลกัษณะรา้นคา้รบัฝากซื อเป็นหอ้งกระจกท่านสามารถมองเหน็สนิคา้ภายในรา้น
ก่อนตดัสนิใจเขา้ไปเลอืกชมและซื อสนิคา้ภายในรา้น 

-.124 

 

 



104 

ตารางที� 37ตาราง Structure Matrix (ต่อ) 

 Function 1 
รา้นคา้รบัฝากซื อมรีาคาที�ตํ�ากว่ารา้นคา้อื�นที�จาํหน่ายสนิคา้ประเภทเดยีวกนัทาํ
ใหท่้านรูส้กึคุม้ค่าในการซื อสนิคา้ 

.123 

พนกังานขายสามารถแนะนําสนิคา้ที�ลกูคา้กําลงัเลอืกภายในรา้น .113 
รา้นคา้รบัฝากซื อมกีระเป๋าหลากหลายแบรนดใ์หเ้ลอืกซื อ .107 
รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัเสน้ทางการเดนิแบบไมล่อ็คทางเดนิ มกีารเดนิสวนเขา้
ออกไดเ้พื�อสรา้งความสะดวกในการเดนิเลอืกสนิคา้ 

-.087 

มกีารตกแต่งรา้นคา้รบัฝากซื อที�มคีวามทนัสมยัเหมาะกบัเป็นรา้นจาํหน่าย
กระเป๋าแบรนดเ์นม 

-.076 

มป้ีายชื�อรา้นคา้รบัฝากซื อตดิอยูห่น้ารา้นในตําแหน่งที�เหน็ชดัเจน .059 
ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมเีคาน์เตอรอ์ยูด่า้นหน้ารา้นทําใหท่้านสามารถสอบถาม
สนิคา้ที�ตอ้งการได ้

.056 

ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมกีารบรกิารลกูคา้แบบเป็นกนัเองเพื�อสรา้งความคุน้เคย 
เช่น ใหล้กูคา้เลอืกซื อสนิคา้ตามสบายแบบไมเ่รง่รบี 

-.043 

รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัวางสนิคา้ตามขนาดรปูทรงของสนิคา้ เพื�อความเป็น
ระเบยีบ ทาํใหท่้านสามารถหาสนิคา้ไดง้า่ย 

.023 

รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารนํากระเป๋ารปูแบบใหมรุ่่นใหม ่วางจาํหน่ายก่อนรา้นคา้ใน
หา้งสรรพสนิคา้ 

-.020 

มกีารตั  งรา้นคา้รบัฝากซื อในหา้งสรรพสนิคา้/คอมมนิูตี มอลลท์ี�เปิดใหมเ่พื�อเป็น
ทางเลอืกใหก้บัลกูคา้ของทางรา้น 

.020 

รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารใหข้องแถมสาํหรบัลกูคา้ที�ซื อกระเป๋ามลูค่า3พนับาทขึ น
ไป ไดร้บันํ าหอมเทสเตอร,์ แผ่นมารค์หน้า 

-.013 

พนกังานขายมคีวามกระตอืรอืรน้ต่อการใหบ้รกิารลกูคา้ .006 
 

จากตารางที� 37 เป็นการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม กบัตวัแปรปจัจยั
ด้านความสําคญัของส่วนประสมการค้าปลีก ทลีะตวัแปร ทั  งหมด 27 ข้อคําถาม ซึ�งเรยีงค่า 
loadingจากค่าที�มากสุดไปยงัค่าที�น้อยที�สุด ซึ�งขอ้ที�ความสําคญัมากที�สุดคอืรา้นคา้รบัฝากซื อมี
การจดัโปรโมชั �น เช่น เมื�อซื อกระเป๋า 2 ใบขึ นไป รบับตัรส่วนลดมลูค่า 100 บาท ทนัท,ี รา้นคา้
รบัฝากซื อมกีารจดัทําบตัรสมาชกิ เพื�อใหส้ทิธพิเิศษกบัลูกคา้ประจาํ, รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารส่ง
ขอ้มูลข่าวผ่านโลกโซเชยีลเน็ตเวริค์ เพื�อให้ลูกค้าได้ทราบถงึสนิค้าที�นํามาวางจําหน่ายใหม่ๆ, 
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รา้นคา้รบัฝากซื อมรีปูแบบกระเป๋า รุ่นที�ดารา นักแสดง นางแบบใช ้วางจาํหน่ายในรา้น, ภายใน
ร้านค้ารับฝากซื อมีบริการหยิบสินค้าให้ เมื�อลูกค้าต้องการ หรือหาสินค้าที�สนใจไม่เจอ, 
พนักงานขายมกีารทกัทายลูกค้า เช่น เมื�อท่านเดนิเขา้มาภายในรา้นจะทกัทายโดยการสวสัด,ี 
ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมคีวามสว่างเพยีงพอ เพื�อใหส้ามารถมองเหน็สนิคา้ได,้ รา้นคา้รบัฝาก
ซื อสามารถหาซื อกระเป๋า รุ่น Limited edition ที�ลูกคา้ชื�นชอบได,้ รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารระบุ
รายละเอยีดของกระเป๋าชดัเจน, ภายในรา้นค้ารบัฝากซื อมกีารบรกิารลูกค้าแบบสุภาพ เช่น 
พนักงานไม่ชกัสหีน้า หรอืพูดจาไม่ด,ี มกีารตดิป้ายแสดงราคากระเป๋าอย่างชดัเจน ทําใหท่้าน
สามารถคํานวณจํานวนเงนิที�ต้องชําระได้, รา้นค้ารบัฝากซื อมพีื นที�จอดรถ สําหรบัลูกคา้ที�มา
เลอืกซื อสนิคา้ที�รา้น, ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมกีารวางสนิคา้รุ่นยอดนิยมดา้นหลงัพนักงานขาย
ที�ยนืประจําเคาน์เตอร ์เพื�อใหง้่ายต่อการหยบิใหลู้กค้าเลอืกชม, ลกัษณะรา้นคา้รบัฝากซื อเป็น
ห้องกระจก ท่านสามารถมองเห็นสนิค้าภายในร้านก่อนตดัสนิใจเขา้ไปเลอืกชมและซื อสนิค้า
ภายในรา้น, รา้นคา้รบัฝากซื อมรีาคาที�ตํ�ากว่ารา้นคา้อื�นที�จาํหน่ายสนิคา้ประเภทเดยีวกนั ทําให้
ท่านรูส้กึคุ้มค่าในการซื อสนิค้า, พนักงานขายสามารถแนะนําสนิค้าที�ลูกค้ากําลงัเลอืกภายใน
รา้น, รา้นค้ารบัฝากซื อมกีระเป๋าหลากหลายแบรนด์ให้เลอืกซื อ, รา้นค้ารบัฝากซื อมกีารจดั
เส้นทางการเดนิ แบบไม่ลอ็คทางเดนิ มกีารเดนิสวนเขา้ออกได้ เพื�อสรา้งความสะดวกในการ
เดนิเลอืกสนิค้า, มกีารตกแต่งรา้นค้ารบัฝากซื อที�มคีวามทนัสมยั เหมาะกบัเป็นรา้นจําหน่าย
กระเป๋าแบรนดเ์นม, มป้ีายชื�อรา้นคา้รบัฝากซื อตดิอยู่หน้ารา้นในตําแหน่งที�เหน็ชดัเจน, ภายใน
รา้นค้ารบัฝากซื อมเีคาน์เตอรอ์ยู่ด้านหน้ารา้น ทําให้ท่านสามารถสอบถามสนิค้าที�ต้องการได้, 
ภายในรา้นคา้รบัฝากซื อมกีารบรกิารลกูคา้แบบเป็นกนัเอง เพื�อสรา้งความคุน้เคย เช่น ใหลู้กคา้
เลอืกซื อสนิคา้ตามสบายแบบไม่เร่งรบี, รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัวางสนิคา้ตามขนาด รปูทรง
ของสนิคา้ เพื�อความเป็นระเบยีบ ทําใหท่้านสามารถหาสนิคา้ไดง้่าย, รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารนํา
กระเป๋ารปูแบบใหม่ รุ่นใหม่ วางจาํหน่ายก่อนรา้นคา้ในหา้งสรรพสนิคา้, มกีารตั  งรา้นคา้รบัฝาก
ซื อในห้างสรรพสนิค้า/คอมมูนิตี มอลล์ที�เปิดใหม่ เพื�อเป็นทางเลอืกให้กบัลูกค้าของทางร้าน, 
รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารใหข้องแถม สาํหรบัลกูคา้ที�ซื อกระเป๋ามลูค่า3พนับาทขึ นไป ไดร้บันํ าหอม
เทสเตอรแ์ผ่นมารค์หน้า, พนกังานขายมคีวามกระตอืรอืรน้ต่อการใหบ้รกิารลกูคา้ ตามลาํดบั 

 

 

 

 



106 

ตารางที� 38 เปรยีบเทยีบคําถามที�มคีวามสําคญั 10 อนัดบัแรกที�สามารถใชใ้นการจําแนก 2 
กลุ่มดว้ยวธิกีารที�แตกต่างกนัดงันี  

ลาํดบั
ความ
สาํคญั 

Struture matrix 
Standardized  canonicial  

Discriminant funtion 
Coefficients 

ANOVA 

ขอ้คาํถาม 
ค่า 

loading 
ขอ้คาํถาม 

ค่า 
standa
rdized 
Coffici
ents 

ขอ้คาํถาม 
ค่า F-
Ratio 

1 ร้านค้ารบัฝากซื อ
มกีารจดัโปรโมชั �น
เ ช่ น  เ มื� อ ซื อ
กระเป๋า 2 ใบขึ น
ไป รบับตัรส่วนลด
มูลค่า 100 บาท
ทนัท ี

.373 รา้นค้ารบัฝากซื อมี
ก า ร จั ด ทํ า บั ต ร
สมาชกิเพื�อให้สทิธิ
พิ เ ศ ษ กับ ลู ก ค้ า
ประจาํ 

.425 ร้านค้ารบัฝากซื อ
มกีารจดัโปรโมชั �น 
เ ช่ น  เ มื� อ ซื อ
กระเป๋า 2 ใบขึ น
ไ ป  รั บ บั ต ร
ส่วนลดมลูค่า 100 
บาททนัท ี

8.371 

2 ร้านค้ารบัฝากซื อ
มีการจัดทําบัตร
ส ม า ชิ ก เ พื� อ ใ ห้
สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ กั บ
ลกูคา้ประจาํ 

.357 รา้นค้ารบัฝากซื อมี
การจัดโปรโมชั �น
เ ช่ น  เ มื� อ ซื อ
กระเป๋า 2 ใบขึ นไป 
รับ บั ต ร ส่ ว น ล ด
มูลค่า 100 บาท
ทนัท ี

.396 ร้านค้ารบัฝากซื อ
มีการจัดทําบัตร
สมาชิก  เพื� อ ให้
สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ กั บ
ลกูคา้ประจาํ 

7.653 

3 ร้านค้ารบัฝากซื อ
มกีารส่งขอ้มลูข่าว
ผ่านโลกโซเชียล
เน็ตเวิร์คเพื�อให้
ลูกค้าได้ทราบถึง
สินค้าที�นํามาวาง
จาํหน่ายใหม่ๆ  

.334 รา้นค้ารบัฝากซื อมี
การส่งข้อมูลข่าว
ผ่านโลกโซเชียล
เ น็ต เวิร์ค เพื� อ ให้
ลูกค้าได้ทราบถึง
สินค้าที�นํามาวาง
จาํหน่ายใหม่ๆ  

.371 ร้านค้ารบัฝากซื อ
มีก า ร ส่ ง ข้ อ มู ล
ข่ า ว ผ่ า น โ ล ก
โซเชียลเน็ตเวิร์ค 
เพื� อ ให้ลูกค้าได้
ทราบถึงสินค้าที�
นํามาวางจาํหน่าย
ใหม่ๆ  

6.709 
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ตารางที� 38 เปรยีบเทยีบคําถามที�มคีวามสําคญั 10 อนัดบัแรกที�สามารถใชใ้นการจําแนก 2 
กลุ่มดว้ยวธิกีารที�แตกต่างกนัดงันี  (ต่อ) 

ลาํดบั
ความ
สาํคญั 

Struture matrix 
Standardized  canonicial  

Discriminant funtion 
Coefficients 

ANOVA 

ขอ้คาํถาม 
ค่า 

loading 
ขอ้คาํถาม 

ค่า 
standa
rdized 
Coffici
ents 

ขอ้คาํถาม 
ค่า F-
Ratio 

4 ร้านค้ารบัฝากซื อ
มีรูปแบบกระเป๋า
รุ่ น ที� ด า ร า 
นกัแสดง นางแบบ
ใช ้วางจาํหน่ายใน
รา้น 

.319 รา้นค้ารบัฝากซื อมี
รูปแบบกระเป๋ารุ่น
ที�ดารา นักแสดง 
นางแบบใช้  วาง
จาํหน่ายในรา้น 

.262 ร้านค้ารบัฝากซื อ
มรีูปแบบกระเป๋า 
รุ่ น ที� ด า ร า 
นั ก แ ส ด ง 
นางแบบใช้ วาง
จาํหน่ายในรา้น 

6.107 

5 ภายในร้านค้ารับ
ฝากซื อมีบริการ
หยบิสินค้าให้เมื�อ
ลู ก ค้ า ต้ อ ง ก า ร 
ห รือ ห าสิน ค้ า ที�
สนใจไมเ่จอ 

.299 ภายในร้านค้ารับ
ฝากซื อมีบริการ
หยิบสินค้าให้เมื�อ
ลกูคา้ตอ้งการ หรอื
หาสนิค้าที�สนใจไม่
เจอ 

.248 ภายในร้านค้ารับ
ฝากซื อมีบริการ
หยบิสนิคา้ให ้เมื�อ
ลู ก ค้ า ต้ อ ง ก า ร 
หรือห าสินค้ าที�
สนใจไมเ่จอ 

5.367 

6 พนั ก ง านข ายมี
การทกัทายลูกค้า
เช่น เมื�อท่านเดิน
เข้ามาภายในร้าน
จะทกัทายโดยการ
สวสัด ี

.290 มกีารตดิป้ายแสดง
ราคากระเป๋าอย่าง
ชัดเจนทําให้ท่าน
สามารถคํานวณ
จํานวนเงินที�ต้อง
ชาํระได ้

.232 พนั ก ง านขายมี
การทกัทายลูกค้า 
เช่น เมื�อท่านเดิน
เข้ามาภายในร้าน
จ ะ ทัก ท า ย โ ด ย
การสวสัด ี

5.049 

7 ภายในร้านค้ารับ
ฝ าก ซื อ มีค ว า ม
ส ว่ า ง เ พี ย ง พ อ
เพื�อใหส้ามารถ 

-.262 รา้นค้ารบัฝากซื อมี
การจัดวางสินค้า
ตามขนาดรูปทรง
ของสนิคา้ เพื�อ 

.227 ภายในร้านค้ารับ
ฝ ากซื อ มีค ว าม
ส ว่ า ง เ พี ย ง พ อ 
เพื�อใหส้ามารถ 

4.116 
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ตารางที� 38 เปรยีบเทยีบคําถามที�มคีวามสําคญั 10 อนัดบัแรกที�สามารถใชใ้นการจําแนก 2 
กลุ่มดว้ยวธิกีารที�แตกต่างกนัดงันี  (ต่อ) 

ลาํดบั
ความ
สาํคญั 

Struture matrix 
Standardized  canonicial  

Discriminant funtion 
Coefficients 

ANOVA 

ขอ้คาํถาม 
ค่า 

loading 
ขอ้คาํถาม 

ค่า 
standa
rdized 
Coffici
ents 

ขอ้คาํถาม 
ค่า F-
Ratio 

 มองเหน็สนิคา้ได ้  ความเป็นระเบียบ 
ทําให้ท่านสามารถ
หาสนิคา้ไดง้า่ย 

 มองเหน็สนิคา้ได ้  

8 ร้านค้ารบัฝากซื อ
ส า ม า ร ถ ห า ซื อ
ก ร ะ เ ป๋ า รุ่ น 
Limited edition ที�
ลกูคา้ชื�นชอบได ้

-.194 รา้นค้ารบัฝากซื อมี
พื น ที� จ อ ด ร ถ
สําหรับลูกค้าที�มา
เลือกซื อสินค้าที�
รา้น 

.190 - - 

9 ร้านค้ารบัฝากซื อ
มี ก า ร ร ะ บุ
รายละเอียดของ
กระเป๋าชดัเจน 

.184 รา้นค้ารบัฝากซื อมี
ร า ค า ที� ตํ� า ก ว่ า
ร้ า น ค้ า อื� น ที�
จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
ประเภทเดียวกัน
ทํ า ใ ห้ ท่ า น รู้ สึ ก
คุ้ ม ค่ า ในการซื อ
สนิคา้ 

.186 - - 

10 ร้านค้ารบัฝากซื อ
มกีารบรกิารลูกค้า
แ บ บ สุ ภ า เ ช่ น 
พนักงานไม่ชักสี
หน้าหรอืพูดจาไม่
ด ี

-.163 พ นั ก ง า น ข า ย
สามารถแนะ นํ า
สนิค้าที�ลูกค้ากําลงั
เลอืกภายในรา้น 

.161 - - 
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จากตารางที� 38 แสดงการประเมนิความสําคญัของคําถาม 10 อนัดบัแรก ที�ใช้ในการ
จาํแนกกลุ่มผู้ซื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด์ และกลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์
ดว้ยวธิกีารที�แตกต่างกนัทั  ง 3 วธิ ีคอื Structure Matrix 10 คําถาม โดยเรยีงค่า Loading จาก
มากไปน้อย, Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 10 คําถาม โดย
เรยีงค่า Loading จากมากไปน้อย, และ ANOVA 7 คําถาม โดยเรยีงจากค่า F- Ratio จากมาก
ไปน้อย พบคําถามที�สําคญั 5 คําถามที�สามารถจาํแนกคน 2 กลุ่มออกจากกนัได ้คอื คําถามขอ้
ที� 24 รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัโปรโมชั �นเช่น เมื�อซื อกระเป๋า 2 ใบขึ นไป รบับตัรส่วนลดมลูค่า 
100 บาททนัท,ี คําถามขอ้ที� 26 รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัทําบตัรสมาชกิเพื�อใหส้ทิธพิเิศษกบั
ลูกค้าประจํา, คําถามขอ้ที� 23 รา้นค้ารบัฝากซื อมกีารส่งขอ้มูลข่าวผ่านโลกโซเชยีลเน็ตเวริค์
เพื�อให้ลูกค้าได้ทราบถงึสนิค้าที�นํามาวางจําหน่ายใหม่ๆ, คําถามขอ้ที� 16 รา้นคา้รบัฝากซื อมี
รปูแบบกระเป๋ารุน่ที�ดารา นกัแสดง นางแบบใช ้วางจาํหน่ายในรา้น, และคําถามขอ้ที� 38 ภายใน
รา้นคา้รบัฝากซื อมบีรกิารหยบิสนิคา้ใหเ้มื�อลกูคา้ตอ้งการ หรอืหาสนิคา้ที�สนใจไมเ่จอ ตามลาํดบั 
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5. การเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม อธบิายความแตกต่างของกลุ่มเมื�อพจิารณา
จากคาํถามที�ผ่านการประเมนิแลว้ว่ามคีวามสําคญัและสามารถจาํแนกกลุ่มไดด้ ีโดยสรุปว่ากลุ่ม
ใดมคี่าเฉลี�ยของคาํถามเหล่านั  นสงูหรอืตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยรวม 

ตารางที� 39 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของทั  ง 2 กลุ่ม 

5 คาํถามที�ใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม 
กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋า 

ประเภทไฮสตรทีแบรนด ์
กลุ่มผูซ้ื อกระเป๋า 

ประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์
ร้ า น ค้ า รับ ฝ า ก ซื อ มี ก า ร จั ด
โปรโมชั �นเช่น เมื�อซื อกระเป๋า 2 
ใบขึ นไป รับบัตรส่วนลดมูลค่า 
100 บาททนัท ี

ค่ า เฉลี� ยขอ งกลุ่ ม สู งก ว่ า
ค่าเฉลี�ยรวม 

ค่ า เฉลี� ยของกลุ่ มตํ� า กว่ า
ค่าเฉลี�ยรวม 

รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัทําบตัร
สมาชกิเพื�อใหส้ทิธพิเิศษกบัลูกคา้
ประจาํ 

ค่ า เฉลี� ยขอ งกลุ่ ม สู งก ว่ า
ค่าเฉลี�ยรวม 

ค่ า เฉลี� ยของกลุ่ มตํ� า กว่ า
ค่าเฉลี�ยรวม 

ร้านค้ารบัฝากซื อมกีารส่งข้อมูล
ข่าวผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค
เพื�อให้ลูกค้าได้ทราบถึงสินค้าที�
นํามาวางจาํหน่ายใหม่ๆ  

ค่ า เฉลี� ยขอ งกลุ่ ม สู งก ว่ า
ค่าเฉลี�ยรวม 

ค่ า เฉลี� ยของกลุ่ มตํ� า กว่ า
ค่าเฉลี�ยรวม 

ร้ า น ค้ า รับ ฝ าก ซื อ มี รู ป แ บ บ
กระ เ ป๋ า รุ่ นที� ด า รา  นั กแสดง 
นางแบบใช ้วางจาํหน่ายในรา้น 

ค่ า เฉลี� ยขอ งกลุ่ ม สู งก ว่ า
ค่าเฉลี�ยรวม 
 

ค่ า เฉลี� ยของกลุ่ มตํ� า กว่ า
ค่าเฉลี�ยรวม 

ภายในรา้นค้ารบัฝากซื อมบีรกิาร
หยบิสินค้าให้เมื�อลูกค้าต้องการ 
หรอืหาสนิคา้ที�สนใจไมเ่จอ 

ค่ า เฉลี� ยขอ งกลุ่ ม สู งก ว่ า
ค่าเฉลี�ยรวม 

ค่ า เฉลี� ยของกลุ่ มตํ� า กว่ า
ค่าเฉลี�ยรวม 
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ภาพที� 5 แสดงลกัษณะสาํคญัที�แตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม 

ตารางที� 39 และจากภาพที� 5 พบว่า คําถามทั  ง 5 คําถามมคีวามสําคญัอย่างมากและ
สามารถจําแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ซื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด์ กบักลุ่มผู้ซื อ
กระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์โดยใชป้จัจยัความสําคญัของส่วนประสมการคา้ปลกี กรณีศกึษา
ในเขตกรงุเทพมหานคร ซึ�งสามารถอธบิายค่าเฉลี�ยที�มคีวามแตกต่างของแต่ละกลุ่มไดท้ั  งหมด 3 
ดา้น คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ รา้นคา้รบัฝากซื อมรีปูแบบกระเป๋ารุ่นที�ดารา นักแสดง นางแบบ
ใช้ วางจาํหน่ายในรา้น, ด้านการส่งเสรมิการตลาด ได้แก่ รา้นค้ารบัฝากซื อมกีารส่งขอ้มูลข่าว
ผ่านโลกโซเชยีลเน็ตเวริค์ เพื�อให้ลูกค้าไดท้ราบถงึสนิค้าที�นํามาวางจําหน่ายใหม่ๆ, รา้นค้ารบั
ฝากซื อมกีารจดัโปรโมชั �น เช่น เมื�อซื อกระเป๋า 2 ใบขึ นไป รบับตัรส่วนลดมลูค่า 100 บาททนัท,ี 
รา้นคา้รบัฝากซื อมกีารจดัทําบตัรสมาชกิเพื�อให้สทิธพิเิศษกบัลูกคา้ประจํา, และดา้นการบรกิาร
ลูกค้า ไดแ้ก่ ภายในรา้นค้ารบัฝากซื อมบีรกิารหยบิสนิคา้ให ้เมื�อลูกคา้ต้องการ หรอืหาสนิคา้ที�
สนใจไม่เจอ โดยที�กลุ่มผู้ซื อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด์ได้ให้ความสําคญักบัส่วนประสม
การค้าปลกีทั  ง 3 ด้าน คอื ด้านผลติภณัฑ ์ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านการบรกิารลูกค้า 
มากกว่ากลุ่มผูซ้ื อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์

 



 

 

บทที� 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเรื�องการจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าไฮสตรทีแบรนด ์กบักลุ่มผู้
ซื�อกระเป๋าลกัชวัรี�แบรนด ์เพศหญงิจากรา้นคา้รบัฝากซื�อ โดยใชป้จัจยัดา้นความสําคญัของส่วน
ประสมการคา้ปลกี กรณศีกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาดงันี� 

1. เพื�อศกึษาพฤตกิรรมกลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด์ กบักลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋า
ประเภทลกัชวัรี�แบรนดเ์พศหญงิจากรา้นคา้รบัฝากซื�อในเขตกรงุเทพมหานคร 

2. เพื�อคน้หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์กบักลุ่มผู้
ซื�อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์เพศหญงิจากรา้นคา้รบัฝากซื�อในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
ปจัจยัดา้นความสาํคญัของส่วนประสมการคา้ปลกีเป็นตวัจาํแนก 

การเกบ็แบบสอบถามของผูว้จิยัไดใ้ชก้ารวจิยัเชงิสํารวจ (Survey Research) แบบวดัครั �ง
เดี�ยว (one – Short Study) ซึ�งแบบสอบถามใชค้ําถามแบบปลายปิด (Closed - Ended 
Questions) และคําถามแบบปลายเปิด (Opened – Ended Questions) และใช้ระดบั
ความสําคญัดา้นส่วนประสมการคา้ปลกี (Retailing Mix) ในการถาม โดยเลอืกตวัอย่างแบบจดั
กลุ่มพื�นที�ตามสํานักงานเขตในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ�งการเก็บตวัอย่างจะเก็บจากพื�นที�ย่าน
ชุมชนใกลเ้คยีงรว่มดว้ยโดยแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงันี� 

ส่วนที� 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบกลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าไฮสตรทีแบรนด ์กบักลุ่มผู้
ซื�อกระเป๋าลกัชวัรี�แบรนด ์โดยแบ่งเป็นคาํถามแบบตรวจรายการ (Check List) จาํนวน 7 ขอ้ 

ส่วนที� 2 ขอ้มลูเกี�ยวกบัพฤตกิรรมการซื�อกระเป๋าจากรา้นคา้รบัฝากซื�อ ประเภทไฮสตรที
แบรนด ์กบัประเภทลกัชวัรี�แบรนดโ์ดยแบ่งเป็นคําถามแบบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
จาํนวน 7 ขอ้ 

ส่วนที� 3 สอบถามเกี�ยวกบัความสําคญัของส่วนประสมการคา้ปลกี ซึ�งประกอบดว้ย ดา้น
สนิค้า ด้านราคา ด้านทําเลที�เหมาะสม ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านการออกแบบรา้น และ
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ดา้นการบรกิารลูกคา้ โดยแบ่งเป็นคําถามแบบ (Likert – Scale) ระดบัความสําคญั 5 ระดบั คอื 
ไมส่าํคญัอยา่งยิ�ง สาํคญัน้อย สาํคญัปานกลาง สาํคญัมาก สาํคญัอยา่งยิ�ง จาํนวน 27 ขอ้ 

การวเิคราะห์ขอ้มลูใช้โปรแกรมประมวลผลโดยใช้ค่าสถติใินการวเิคราห์ ไดแ้ก่ การแจก
แจงความถี� (Frequency Distribution) การหารอ้ยละ (Percentage) โดยการวเิคราะห์และ
ทดสอบสมมตฐิานโดย One-Ways ANOVA, การแสดงตารางไขว ้โดยใช ้Chi-Square, และ 
Discriminant Analysis 

สรปุผลการศึกษา 

1. ผลการศกึษาพฤตกิรรมกลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์กบักลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋า
ประเภทลกัชวัรี�แบรนด์เพศหญงิจากรา้นค้ารบัฝากซื�อในเขตกรุงเทพมหานครจากผลการวจิยั
พบคําถามที�มคีวามสําคญัในการเลอืกซื�อกระเป๋า10 อนัดบัแรก คอื คําถามเรื�อง รา้นคา้รบัฝาก
ซื�อมกีารจดัโปรโมชั �น เช่น เมื�อซื�อกระเป๋า 2 ใบขึ�นไป รบับตัรส่วนลดมูลค่า 100 บาททนัท,ี 
รา้นคา้รบัฝากซื�อมกีารจดัทําบตัรสมาชกิเพื�อใหส้ทิธพิเิศษกบัลูกค้าประจํา, รา้นคา้รบัฝากซื�อมี
การส่งขอ้มูลข่าวผ่านโลกโซเชยีลเน็ตเวริค์ เพื�อให้ลูกค้าได้ทราบถงึสนิค้าที�นํามาวางจําหน่าย
ใหม่ๆ , รา้นคา้รบัฝากซื�อมรีปูแบบกระเป๋า รุ่นที�ดารา นักแสดง นางแบบใช ้วางจาํหน่ายในรา้น, 
ภายในรา้นค้ารบัฝากซื�อมบีรกิารหยบิสนิค้าให้ เมื�อลูกค้าต้องการ หรอืหาสนิค้าที�สนใจไม่เจอ, 
พนักงานขายมกีารทกัทายลูกค้า เช่น เมื�อท่านเดนิเขา้มาภายในรา้นจะทกัทายโดยการสวสัด,ี 
ภายในรา้นคา้รบัฝากซื�อมคีวามสว่างเพยีงพอ เพื�อใหส้ามารถมองเหน็สนิคา้ได,้ รา้นค้ารบัฝาก
ซื�อสามารถหาซื�อกระเป๋ารุ่น Limited edition ที�ลูกคา้ชื�นชอบได,้ รา้นคา้รบัฝากซื�อมกีารระบุ
รายละเอยีดของกระเป๋าชดัเจน, ภายในรา้นค้ารบัฝากซื�อมกีารบรกิารลูกค้าแบบสุภาพ เช่น 
พนักงานไม่ชกัสหีน้าหรอืพูดจาไม่ดตีามลําดบัซึ�งเมื�อพจิารณาจากปจัจยัด้านความสําคญัของ
ส่วนประสมการคา้ปลกีในแต่ละดา้นสามารถสรุปไดด้งันี� ด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ รา้นคา้รบัฝาก
ซื�อมรีูปแบบกระเป๋า รุ่นที�ดารา นักแสดง นางแบบใช้ วางจําหน่ายในร้าน,รา้นค้ารบัฝากซื�อมี
การระบุรายละเอยีดของกระเป๋าชดัเจนตามลาํดบั ด้านการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ รา้นคา้รบั
ฝากซื�อมกีารจดัโปรโมชั �น เช่น เมื�อซื�อกระเป๋า 2 ใบขึ�นไป รบับตัรส่วนลดมลูค่า 100 บาททนัท,ี 
รา้นค้ารบัฝากซื�อมกีารจดัทําบตัรสมาชกิเพื�อใหส้ทิธพิเิศษกบัลูกค้าประจํา,รา้นค้ารบัฝากซื�อมี
การส่งขอ้มูลข่าวผ่านโลกโซเชยีลเน็ตเวริค์ เพื�อให้ลูกค้าได้ทราบถงึสนิค้าที�นํามาวางจําหน่าย
ใหม่ๆตามลําดบั ด้านการออกแบบร้าน ไดแ้ก่ ภายในรา้นค้ารบัฝากซื�อมคีวามสว่างเพยีงพอ 
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เพื�อให้สามารถมองเห็นสินค้าได้ ด้านการบริการลูกค้า ได้แก่ ภายในร้านค้ารบัฝากซื�อมี
บรกิารหยบิสนิคา้ให ้เมื�อลูกค้าต้องการหรอืหาสนิค้าที�สนใจไม่เจอ, พนักงานขายมกีารทกัทาย
ลกูคา้ เช่น เมื�อท่านเดนิเขา้มาภายในรา้นจะทกัทายโดยการสวสัด,ี รา้นคา้รบัฝากซื�อสามารถหา
ซื�อกระเป๋ารุ่น Limited edition ที�ลูกคา้ชื�นชอบได,้ ภายในรา้นคา้รบัฝากซื�อมกีารบรกิารลูกคา้
แบบสุภาพ เช่น พนกังานไมช่กัสหีน้าหรอืพดูจาไมด่ ีตามลาํดบั 

2. ผลการคน้หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์กบักลุ่ม
ผู้ซื�อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์ เพศหญิงจากร้านค้ารบัฝากซื�อ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้ปจัจยัด้านความสําคญัของส่วนประสมการค้าปลกีเป็นตวัจําแนก จากผลการวจิยัพบว่า
คําถามสําคญัที�ทําให้ระหว่างกลุ่มผู้ซื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด์ กบักลุ่มผู้ซื�อกระเป๋า
ประเภทลกัชวัรี�แบรนดแ์ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เรื�องรา้นคา้รบัฝากซื�อมกีารจดัโปรโมชั �น เช่น เมื�อซื�อ
กระเป๋า 2 ใบขึ�นไป รบับตัรส่วนลดมลูค่า 100 บาททนัท,ี รา้นค้ารบัฝากซื�อมกีารส่งขอ้มลูข่าว
ผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวริ์ค เพื�อให้ลูกค้าได้ทราบถึงสินค้าที�นํามาวางจําหน่ายใหม่ๆ, ภายใน
รา้นคา้รบัฝากซื�อมบีรกิารหยบิสนิคา้ให ้เมื�อลูกคา้ต้องการหรอืหาสนิคา้ที�สนใจไม่เจอ,รา้นคา้รบั
ฝากซื�อมกีารจดัทาํบตัรสมาชกิเพื�อใหส้ทิธพิเิศษกบัลกูคา้ประจาํ, และรา้นคา้รบัฝากซื�อมรีปูแบบ
กระเป๋ารุ่นที�ดารานักแสดง นางแบบใช้ วางจาํหน่ายในรา้น ตามลําดบั ซึ�งจากการค้นหาความ
แตกต่างสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มผู้ซื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด์ไดใ้ห้ความสําคญัมากใน
เรื�องของการจดัทําโปรชั �น, การส่งขอ้มลูข่าวผ่านโลกโซเชยีลเน็ตเวริค์, การใส่ใจของพนักงาน
ขายในการให้บรกิารลูกค้าด้วยการแนะนําสนิคา้หรอืช่วยหยบิหาสนิคา้ที�ลูกคา้ต้องการ, ซึ�งจะ
แตกต่างจากกลุ่มผู้ซื�อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์ที�จะให้ความสําคญัในเรื�องดงักล่าวน้อย
กว่า แต่จะให้ความสําคัญมากในเรื�องของร้านค้ารับฝากซื�อสามารถนํากระเป๋ารุ่นที�ดารา 
นักแสดง หรอืบุคคลในวงสงัคมเดยีวกบัลูกคา้มาวางจาํหน่ายได,้ และเรื�องของบตัรสมาชกิหรอื
สทิธพิเิศษของลกูคา้ประจาํ 

อภิปรายผล 

จากผลการศกึษาเรื�องการจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าไฮสตรทีแบรนด ์
กับกลุ่มผู้ซื�อกระเป๋าลักชัวรี�แบรนด์ เพศหญิงจากร้านค้ารับฝากซื�อ โดยใช้ปจัจัยด้าน
ความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีก กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการ
วเิคราะหโ์ดยโปรแกรมสําเรจ็รปูทางสถติ ิพบว่ากลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 30 – 
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37 ปี จาํนวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.5, มสีถานภาพโสด จํานวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
54.0, มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.5, ประกอบอาชพีรบั
ราชการ/รฐัวสิาหกจิและพ่อบา้น/แม่บา้น จาํนวนละเท่าๆ กนั คอื จาํนวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
24.5, มรีายไดม้ากกว่า 90,001 บาทขึ�นไป จาํนวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.5, มคี่าใชจ้่ายใน
การซื�อ 6,001 – 10,000 บาท/ครั �ง จาํนวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.5, มกีารซื�อสนิคา้ 1 ครั �ง/ปี 
จาํนวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0, มกีารซื�อกระเป๋า 1 ใบ/ครั �ง จาํนวน 191 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
95.5, มคีวามถี�ในการเลอืกชมสนิคา้ 2 – 3 เดอืน/ครั �ง จาํนวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0, มี
การจา่ยชาํระค่ากระเป๋าดว้ยบตัรเครดติ จาํนวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.0, และบุคคลที�มสี่วน
ร่วมในการตดัสนิใจซื�อ คอื เพื�อน/คนรูจ้กั จํานวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.5 ตามลําดบั ซึ�ง
กล่าวได้ว่ากลุ่มผู้ซื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรีทแบรนด์ส่วนใหญ่จะมีรายได้น้อยกว่า และมี
ค่าใชจ้า่ยในการซื�อต่อครั �งที�ตํ�ากว่ากลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์

จากการศกึษาพฤตกิรรมกลุ่มผู้ซื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์กบักลุ่มผู้ซื�อกระเป๋า
ประเภทลักชัวรี�แบรนด์ เพศหญิงจากร้านค้ารับฝากซื�อ ในเขตกรุงเทพมหานคร (ตาม
วตัถุประสงค์ขอ้ที�1) พบประเดน็ที�สําคญั คอืเรื�องรา้นค้ารบัฝากซื�อมกีารส่งขอ้มูลข่าวสารผ่าน
โลกโซเชยีลเน็ตเวริค์เพื�อใหลู้กคา้ไดท้ราบถงึสนิคา้ที�นํามาวางจาํหน่ายใหม่ซึ�งกลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋า
ประเภทไฮสตรทีแบรนด์ได้ให้ความสําคญัในเรื�องดงักล่าวมากกว่ากลุ่มผู้ซื�อกระเป๋าประเภท
ลักชัวรี�แบรนด์ ทั �งนี�อาจเป็นเพราะในปจัจุบันโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คได้เข้ามามีบทบาทใน
ชวีติประจําวนัของกลุ่มผู้บรโิภคมากขึ�น ทําให้ผู้บรโิภคส่วนใหญ่สามารถค้นหาขอ้มูลข่าวสาร
ผ่านโลกโซเชยีลเน็ตเวริค์ก่อนที�จะตดัสนิใจเลอืกซื�อกระเป๋าแต่ละใบได้จากช่องทางต่างๆ เช่น 
เวบ็ไซต์จากแหล่งข่าวต่างๆ เวบ็ไซต์ของแบรนดท์ี�ผูบ้รโิภคสนใจหรอืเพจเฟสบุ๊ค อนิสตาแกรม 
ไลน์ ของทางร้านค้ารบัฝากซื�อ ซึ�งผู้บรโิภคสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ว่าขณะนี�มสีนิค้า
รปูแบบใดวางจาํหน่ายแล้ว รุ่นใดที�กําลงัจะออกใหม่ ปจัจุบนัมรีาคาเท่าไรผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะ
เปรยีบเทยีบขอ้มลูข่าวสารที�ไดร้บัรูม้าจากแหล่งต่างๆ ก่อนที�จะตดัสนิใจซื�อ ซึ�งไดส้อดคลอ้งกบั
ทฤษฎขีอง (พรพมิล กาบบวั, 2549 : 68) ที�กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็นการแสดงออกของ
แต่ละบุคคลที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการคน้หาสนิคา้หรอืบรกิารเพื�อตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง ตลอดจนการประเมนิผลภายหลงัการใช้สินค้าหรอืบรกิารนั �นๆ และยงัสอดคล้องกับ
ทฤษฎขีอง (ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ, 2543 : 85-86) ที�ไดก้ล่าวถงึกระบวนการตดัสนิใจซื�อ
ของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะเริ�มจาก (1)การตระหนักถึงความต้องการ (2)เริ�มค้นหาข้อมูล
(3)ประเมนิผลทางเลอืกต่างๆ (4)ตดัสนิใจซื�อสนิคา้ และ(5)ประเมนิผลที�ไดร้บัหลงัการซื�อสนิค้า
และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ (นภวรรณ ตันติเวชกุล, 2554) ที�ศึกษาเรื�องการรบัรู้และ
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ทศันคต ิต่อแหล่งขอ้มลูขา่วสารและพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้กระเป๋าแบรนดเ์นมผลการวจิยัพบว่า 
(1)การรบัรูข้องผู้บรโิภคต่อแหล่งขอ้มูลข่าวสารบนอนิเทอรเ์น็ตต่อกระเป๋าแบรนดเ์นมมกีารรบั
รูอ้ยู่ในระดบัสูง (2)พฤตกิรรมการแสวงหาขอ้มูลของผู้บรโิภคเกี�ยวกบักระเป๋าแบรนด์เนมผ่าน
อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดบัสูงมากส่วนประเด็นสําคญัต่อมา คอื เรื�องร้านค้ารบัฝากซื�อมกีารจดั
โปรโมชั �น (เช่น เมื�อซื�อกระเป๋า 2 ใบขึ�นไป รบับตัรส่วนลดมลูค่า 100 บาททนัท)ี อาจเป็นเพราะ
ในปจัจุบนัภาวะเศรษฐกจิของประเทศยงัไม่ดแีละเกดิการแข่งขนัในธุรกจิประเภทเดยีวกนัจงึทํา
ใหผู้ป้ระกอบการ เจา้ของธุรกจิ รา้นคา้ หรอืนักการตลาด ต้องทบทวนและวางแผนกลยุทธท์าง
การตลาดให้เหนือกว่าคู่แข่ง เพื�อเพิ�มโอกาสทางการตลาด เพิ�มศกัยภาพในการสรา้งยอดขาย
และผลกําไรใหก้บัองคก์รของตนซึ�งวธิทีี�ผูป้ระกอบการ รา้นคา้ ส่วนใหญ่ใชใ้นการจาํหน่ายสนิคา้ 
คอื การจบัคู่สนิค้าวางจําหน่าย การใหส้่วนลด ซึ�งเรื�องของรา้นคา้รบัฝากซื�อมกีารจดัโปรโมชั �น
ไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง (ภาวณิ ีกาญจนาภา, 2554) ที�ไดก้ล่าวถงึ เรื�องการกําหนดตําแหน่ง
ตลาดในธุรกิจค้าปลกี ซึ�งเหมาะสําหรบัการใช้ดําเนินธุรกจิในระยะยาวที�ควรมกีารวางแผนใน
การดําเนินธุรกิจที�สําคญั 3 ขั �นตอน คือ (1)การแบ่งส่วนตลาด (2)การเลอืกตลาดเป้าหมาย 
(3)การวางตําแหน่งตลาดซึ�งทั �ง 3 ขั �นตอนนี�จะช่วยให้ผูป้ระกอบการ, รา้นคา้ เขา้ใจถงึความ
ต้องการของผู้บรโิภคและนํามาปรบัใช้ในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด สามารถสร้างกําไร 
สรา้งความแตกต่าง และนํามาปรบัใช้ในการออกแบบโปรโมชั �นใหม่ๆที�เหนือคู่แข่งได้มากกว่า
การจบัคู่สนิคา้วางจาํหน่ายเพยีงอยา่งเดยีว 

จากการค้นหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด์ กบักลุ่มผู้
ซื�อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์เพศหญงิจากรา้นคา้รบัฝากซื�อ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้ปจัจยัด้านความสําคญัของส่วนประสมการค้าปลกีเป็นตวัจําแนก (ตามวตัถุประสงค์ข้อที�2) 
พบประเดน็ที�สาํคญั คอืการใส่ใจของพนักงานขายในการใหบ้รกิารลูกคา้ (ดว้ยการแนะนําสนิคา้
หรอืช่วยหยบิหาสนิค้าที�ลูกค้าต้องการ) แสดงให้เหน็ว่าผู้บรโิภคได้ให้ความสําคญัในด้านการ
ใหบ้รกิารของทางรา้นคา้ซึ�งกลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์ไดใ้หค้วามสําคญักบัเรื�อง
ดงักล่าวมากกว่ากลุ่มผู้ซื�อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์ ทั �งนี�อาจเป็นเพราะร้านค้าจําหน่าย
กระเป๋าแบรนด์เนมในปจัจุบนัมอียู่หลากหลายสถานที� เช่น ห้างสรรพสนิค้า คอมมูนิตี�มอลล ์
ย่านสยามสแควร์ ทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงร้านค้าและหาซื�อสินค้าได้ง่าย ดังนั �นการ
ใหบ้รกิารที�ดตีรงใจลูกคา้ ตรงตามความต้องการของลูกคา้จงึเป็นสิ�งที�สําคญัในปจัจุบนั ซึ�งเรื�อง
ของการใส่ใจของพนักงานขายในการให้บรกิารลูกค้านั �นยงัสอดคล้องกบัทฤษฎขีอง (สุพรรณ ี
อนิทรแ์ก้ว, 2553: 43) เรื�องส่วนประสมการค้าปลกี ดา้นการใหบ้รกิาร ที�ได้กล่าวไว้ว่า การ
ให้บรกิารลูกค้า เป็นส่วนประสมพิเศษของการค้าปลกีจะเกี�ยวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
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ลกูคา้และพนกังานขาย เช่น เมื�อลูกคา้ซื�อกระเป๋าพนักงานขายจะช่วยเลอืกแบบ ขนาด สใีหก้บั
ลูกค้า พนักงานขายมสี่วนเกี�ยวข้องกบัหน้าที�การขาย และพนักงานขายจะเป็นผู้ที�ชกัชวนให้
ลูกค้าซื�อในสิ�งที�ลูกค้าสนใจหรอืต้องการ ส่วนประเดน็สําคญัต่อมา คอื เรื�องของรา้นค้ารบัฝาก
ซื�อมกีารจดัทําบตัรสมาชกิ เพื�อให้สทิธพิเิศษกบัลูกคา้ประจําซึ�งไดส้อดคล้องกบัทฤษฎขีอง (สุ
พรรณี อนิทรแ์ก้ว, 2553: 42) ที�ไดก้ล่าวถงึ ส่วนประสมการคา้ปลกี ดา้นการส่งเสรมิการขาย 
เป็นกจิกรรมการส่งเสรมิการตลาดที�นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยพนักงานขายแล้ว 
การให้ข่าวสารและการประชาสมัพนัธ์ถอืเป็นการส่งเสรมิการขายที�สามารถกระตุ้นความสนใจ
ของผู้บรโิภคได้ เช่น การจดักิจกรรมที�ให้ผู้บรโิภมสี่วนร่วม การจบัฉลาก การเล่นเกมส์ การ
จดัทาํบตัรสมาชกิ หรอืการสะสมแตม้การซื�อสนิคา้ ฯลฯ อย่างไรกต็าม ผูป้ระกอบการ รา้นคา้ ก็
ไมค่วรละเลยปจัจยัส่วนประสมการคา้ปลกีในดา้นอื�นๆ เช่น ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นทําเล
ที�เหมาะสม และดา้นการออกแบบรา้น ซึ�งหากผูป้ระกอบ รา้นคา้ สามารถนําส่วนประสมการคา้
ปลกีมาใชไ้ดใ้นทุกดา้นจะทําให้กจิการไดร้บัประโยชน์สูงสุดและยงัเป็นเครื�องมอืที�ก่อให้เกดิผล
กําไรต่อยอดธุรกิจได้ และประเด็นสุดท้ายที�สําคญั คือ เรื�องของร้านค้ารบัฝากซื�อมรีูปแบบ
กระเป๋ารุน่ที�ดารา นกัแสดง นางแบบใชว้างจาํหน่ายในรา้นคา้ แสดงใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมการซื�อ
ของผู้บรโิภคที�ให้ความสนใจ รูปแบบกระเป๋า สขีองกระเป๋า หรอืขนาดกระเป๋า ตามที�ดารา 
นักแสดง นางแบบ ที�ตนชื�นชอบใช ้ซึ�งไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง (Jay & Ellen,1997) ที�ได้
กล่าวถงึ ขั �นตอนของวงจรแฟชั �นช่วงเริ�มต้นเป็นช่วงระยะเวลาการออกแบบสไตล์ใหม่ของดไีซ
เนอร์จะถูกเปิดเผยให้กับผู้บรโิภคทั �วไปได้เห็น เช่น การลงโฆษณาออกตามสื�อต่างๆ การ
ประชาสมัพนัธใ์นนิตยสารแฟชั �นต่างๆ โดยจะมดีารานกัแสดง นางแบบเป็นแบบหรอืเป็นพรเีซน็
เตอร์ให้กับแบรนด์กระเป๋าต่างๆ ซึ�งเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคก่อนที�จะออก
ผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาดและยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ (จณิห์ณิภา สนัตวิรานุรกัษ์, 2552) ที�
ศึกษาเรื�องปจัจัยที�มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื�อกระเป๋าแบรนด์เนมและกระเป๋า
ลอกเลียนแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคคลวัยทํางานจังหวัดเชียงใหม่
ผลการวจิยัพบว่า บุคคลที�มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื�อกระเป๋ามากที�สุด คอื ดารา นักแสดง
นางแบบ รองลงมา คอื บุคคลในครอบครวั 
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ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครั )งนี)  

1. จากผลการวจิยั พบว่ากลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์ไดใ้หค้วามสําคญัใน
ด้านผลิตภณัฑ์ เรื�องร้านค้ารบัฝากซื�อมีรูปแบบกระเป๋ารุ่นที�ดารานักแสดงนางแบบใช้วาง
จําหน่ายมากกว่ากลุ่มผู้ซื�อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์ ซึ�งแสดงให้เห็นว่าเป็นรุ่นยอดนิยม 
ผูป้ระกอบการที�ผลติยงัสามารถผลติสนิคา้รปูแบบยอดนิยมนี�จาํหน่ายไดอ้กี โดยใชก้ลยุทธท์าง
การตลาดออกผลติภณัฑร์ุน่ยอดนิยมวางจบัหน่าย ควบคู่กบัสนิคา้ตวัใหม่ เพื�อขายสนิคา้ตวัใหม่
ไปในตวั เช่น รุ่นยอดนิยมคอืกระเป๋าสะพายไหล่ กจ็บัคู่การขายคู่กบักระเป๋าสตางคใ์บเลก็ แลว้
บวกราคาขายเพิ�มขึ�น (หากจะเปรยีบเทยีบกบัรถยนต ์กเ็ป็นรถยนตร์ุน่ไมเนอรเ์ชนจ)์ 

2. จากผลการวจิยั พบว่ากลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์ไดใ้หค้วามสําคญัใน
ดา้นการส่งเสรมิการตลาดมากกว่ากลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์เรื�องรา้นคา้รบัฝาก
ซื�อมกีารส่งขอ้มลูข่าวผ่านโลกโซเชยีลเน็ตเวริค์, เรื�องรา้นคา้รบัฝากซื�อมกีารจดัโปรโมชั �น, และ
เรื�องรา้นคา้รบัฝากซื�อมกีารจดัทําบตัรสมาชกิให้กบัลูกคา้ ซึ�งการส่งเสรมิการตลาดทั �ง 3 เรื�องมี
ส่วนสําคัญในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดทั �งสิ�น ผู้ประกอบการที�ผลิตและร้านค้าตัวแทน
จําหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมควรให้ความสําคญักบัเรื�องดงักล่าวข้างต้น เพราะปจัจุบนัการส่ง
ข้อมูลข่าวผ่านโลกโซเชยีลเน็ตเวิร์คจากร้านค้ารบัฝากซื�อสามารถทําได้ง่ายและเป็นวธิีการ
สื�อสารถงึผูบ้รโิภคคนสุดทา้ยไดอ้ย่างรวดเรว็เช่น เวบ็ไซต ็เพจเฟสบุ๊ค อนิสตาแกรม ไลน์ ฯลฯ 
ทําใหผู้้บรโิภคไดร้บัข่าวสารหลากหลายช่องทางและง่ายต่อการตดัสนิใจซื�อสนิคา้หรอืตดัสนิใจ
สั �งจองสนิคา้ใหม่ๆ ก่อนที�จะนํามาวางจาํหน่ายภายในรา้นคา้ ซึ�งรา้นคา้รบัฝากซื�อจะมขีอ้เสนอ
ในเรื�องของโปรโมชั �นและการจัดทําบัตรสมาชิกเพื�อมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า ดังนั �น
ผู้ประกอบการที�ผลติและร้านค้าตวัแทนจําหน่ายควรมกีารปรบักลยุทธ์ทางการตลาดนําเสนอ
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ หรอืเพิ�มช่องทางการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื�อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากที�สุด 
เพิ�มช่องทางการตดิต่อสื�อสารกบัลกูคา้หรอืวธิกีารสั �งซื�อสนิคา้ใหม้ากกว่าในปจัจุบนั ยื�นขอ้เสนอ 
สทิธพิเิศษให้กบัลูกคา้ สรา้งความแตกต่างในการใหบ้รกิารแบบใหม่ที�สะดวกเพื�อให้ลูกค้ารูส้กึ
คุ้มค่ากบัเงนิที�จ่ายออกไป เช่น การสั �งซื�อสนิค้าผ่านทางเว็บไซต์ระบบออนไลน์ได้ สามารถ
ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือได้ว่ามีที�สาขาใด มีแมสเซ็นเจอร์บริการส่งสินค้าถึงที�หมายหาก
ผูป้ระกอบการที�ผลติและรา้นคา้ตวัแทนจาํหน่ายมรีะบบปฎษิตักิารออนไลน์ที�ด ีใหส้ทิธพิเิศษกบั
ลูกค้า จะสามารถลดต้นทุนค่าช้จ่ายในการจ้างพนักงานขายหน้าร้านทําให้ลูกค้าเพิ�มขึ�นและ
รายไดข้ององคก์รกเ็พิ�มขึ�นอกีดว้ย 
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3. จากผลการวจิยั พบว่ากลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์ไดใ้หค้วามสําคญัใน
ด้านการบรกิารลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้ซื�อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์ เรื�องภายในร้านค้ารบั
ฝากซื�อมบีรกิารหยบิสนิคา้ใหเ้มื�อลกูคา้ตอ้งการหรอืหาสนิคา้ที�สนใจไมเ่จอ แสดงใหเ้หน็ถงึความ
ใส่ใจในการให้บรกิารของร้านค้ารบัฝากซื�อ ซึ�งผู้ประกอบการผลติและรา้นค้าตวัแทนจําหน่าย
ควรพจิารณาเรื�องดงักล่าวและสรา้งความแตกต่าง เพิ�มคุณค่าที�ลูกคา้จะไดร้บัหากมาซื�อสนิคา้ที�
รา้นค้าตวัแทนจําหน่าย เช่น พนักงานขายช่วยเลอืกแบบ ขนาด สใีห้กบัลูกค้า,มกีารสอบถาม
ลูกค้าว่าชอบกระเป๋าสไตล์ใด, มมีุมโฟซาเพื�อให้ลูกคา้ได้ตดัสนิใจเลอืกซื�อ, มนํี�าดื�ม ชา กาแฟ 
ใหร้ะหว่างรอการตดัสนิใจซื�อของลกูคา้, มโีปรแกรมใหล้องเล่นเพื�อทดสอบการแต่งกาย (ว่ากระ
เปา่สไตลใ์ด ควรแต่งกายแบบใด) สิ�งเหล่านี�เป็นรายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ แต่แสดงถงึความใส่ใจ
ของการใหบ้รกิารและสรา้งความประทบัใจใหล้กูคา้ไดอ้กียาวนาน 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครั )งต่อไป 

1. เนื�องจากผู้วจิยัมเีวลาในการเกบ็รวมรวมขอ้มูลแบบสอบถามค่อนขา้งจํากดัทําให้ได้
กลุ่มตวัอย่างเพยีงจาํนวน 200 คน ซึ�งหากในอนาคตมผีู้วจิยัควรเกบ็ตวัอย่างแบบสอบถามให้
เพิ�มมากขึ�น เพื�อให้ได้ขอ้มูลที�มคีวามแม่นยําต่อผลการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ
มากขึ�น 

2. ผูว้จิยัควรตั �งคาํถามในแบบสอบถามที�เป็นประเดน็ที�น่าสนใจและสอดคลอ้งกบัปญัหาที�
ศกึษา เพื�อใหไ้ดผ้ลการศกึษาที�ตรงต่อความตอ้งการและไดป้ระโยชน์สงูสุดต่อการศกึษาและง่าย
ต่อการสรปุและอภปิรายผล 
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กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

นพเกา้ พงษ์อมรพรหม.  2552.  ปัจจยัที/มีผลต่อการเลือกซื อกระเป๋าแบรนดเ์นมในจงัหวดั
เชียงใหม่.  การคน้ควา้แบบอสิระ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

ภาษาไทย 

ปณศิศา ลญัชานนท.์  2548.  หลกัการตลาด.  กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพธ์รรมสาร. 

พรสนอง วงศ์สงิหท์อง.  2547.  ประวติัศาสตรศิ์ลปะเครื/องแต่งกาย.  กรุงเทพมหานคร: 
สาํนกัพมิพอ์นิฟอรม์เีดยีเนชั Oนแนล 

พรพมิล กาบบวั.  2549.  หลกัการตลาด.  เชยีงใหม่: คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราช
ภฎัเชยีงใหม ่

พนิดา ฟกัแก้ว.  2549.  การดาํเนินงานและปัญหาของร้านค้าปลีกขนาดเลก็ในกิ/งอาํเภอ
ภกูามยาวจงัหวดพะเยา.  วทิยานิพนธ ์สาขาวชิาการจดัการ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

โพซชิั OนนิOงแมก็.  2551.  ไขรหสัธุรกิจแฟชั /นแบรนด์เนม [ออนไลน์].  เขา้ถงึจาก: 
http://www.positioningmag.com 

ภาวณิ ีกาญจนาภา.  2554.  การบริหารส่วนประสมการค้าปลีกและการจดัการเชิงกลยุทธ์
การตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั  งเดิม.  วารสารบรหิารธุรกจิ. ปีทีO 34, ฉบบัทีO 132: 
37-57 

ภทัรภร พลพนาธรรม.  2546.  การบริหารการค้าปลีกและการค้าส่ง.  กรุงเทพมหานคร: 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

มติชนออนไลน์.  2557.  มติชนสํารวจการหิ วแบรนด์หรูขาย [ออนไลน์].  เข้าถึงจาก: 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1404625970 

เมทนีิ เชยีงแรง.  2550.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคในการใช้บริการ
ร้านค้าปลีกแบบดั  งเดิมกบัร้านค้าปลีกสมยัใหม่ ในเขตจงัหวดัเชียงราย.  การศกึษา
อสิระ สาขาวชิาการจดัการทั Oวไป คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

ภาษาไทย 

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์.  2548.  การตลาดบริการ.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

วารุณี ตันติวงศ์วาณิช.  2552.  ธุรกิจการค้าปลีก. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

วารุณี ตนัตวิงศ์วาณิช.  2545.  หลกัการตลาด. กรุงเทพมหานคร: สํานักพมิพ์เพยีรส์นัเอ็ด
ดเูคชั Oนอนิโดไชน่า 

วเิชยีร วงศ์ณิชชากุล.  2550.  หลกัการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพมิพ์มหาวทิยาลยั
กรงุเทพ 

ศวิารตัน์ ณ ปทุม, สุรกจิ เทวกุล และปรญิ ลกัษติานนท.์  2550.  พฤติกรรมผู้บริโภคชั  นสูง.  
กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพแ์บรนดเ์อด็บุ๊ค. 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์.  2539.  พฤติกรรมผู้บริโภคฉบบัสมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพมิพ์
พฒันาศกึษา. 

ศริ ิภู่พงษ์วฒันา.  2549.  การจดัการช่องทางการตลาด. กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพแ์สง
ดาว. 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ.  2546.  การบริหารการตลาดยุคใหม่.  กรุงเทพมหานคร: โรง
พมิพธ์รรมสาร. 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ.  2538.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพมิพ์
พฒันาศกึษา. 

สุวมิล แมนจรงิ.  2546.  การจดัการการตลาด.  กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพเ์อชเอน็กรุป๊. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

ภาษาไทย 

สุปญัญา ไชยชาญ.  2543.  การบริหารการตลาด.  กรงุเทพมหานคร : สาํนกัพมิพพ์เีอลฟีวิOง. 

สุพรรณ ีอนิทรแ์กว้.  2553.  การบริหารการค้าปลีก.  กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพธ์นาเพรส 

สุดาดวง เรอืงรุจริะ.  2541.  หลกัการตลาด.  พมิพค์รั NงทีO8.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพมิพ์
ประกายพรกึ. 

อชัฌา สุทนักติระ.  2554.  การรบัรู้และทศันคติต่อแหล่งข้อมลูข่าวสารและพฤติกรรมการ
ซื อสินค้ากระเป๋าแบรนดเ์นม.  วทิยานิพนธ ์คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

ภาษาต่างประเทศ 

Fiske, John.  1990.  Television Culture.  London: Routledge. 

Kotler Philip. 1997.  Marketing Management Analysis, Planning, Implemeantation 
and Control.  New Jersey: A Simon & Schuster Company. อ้างองิใน ณิชากุล สาตรา. 
2553.  อทิธพิลของการรบัรูส้ ืOอโฆษณาและคุณค่าตราสนิค้าทีOมผีลต่อการตดัสนิใจซืNอกล้องดิ
จจิตอลของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร. ปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวยิาลยับรูพา. 

Krejcie R.V. and Morgan D.W.  1970.  Determining Sample Size for Research 
Activities. Education and Psychological measurement. 607 – 610. 

Raymond Williams.  1976.  Literature and Society.  London: Leighton Straker 
Bookbinding Co.ltd. 

Siambrandname.  2015.  Hi Street Fashion Brandname [On-line].  Available: 
http://siambrandname.com/forum/forumdisplay.php?f=46 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เรื�อง การศกึษาความแตกต่างระหว่างระหว่างกลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์
กบักลุ่มผู้ซื�อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์ เพศหญงิจากรา้นค้ารบัฝากซื�อ โดยใช้ปจัจยัด้าน
ความสาํคญัของส่วนประสมการคา้ปลกี กรณศีกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร 

แบบสอบถามฉบบันี�จดัทําขึ�นเพื�อนําขอ้มลูที�ได้ไปใชป้ระกอบการศกึษาคน้คว้าอสิระ ซึ�ง
เป็นส่วนหนึ�งของการศกึษา ตามหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
โดยแบบสอบถามนี�จะไม่ระบุชื�อ ที�อยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั �นผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถตอบคําถามได้ตามความเป็นจรงิและผู้วจิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที�ท่านได้สละ
เวลาในการตอบแบบสอบถาม 

นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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แบบสอบถาม 

การศกึษาเรื�องการจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูซ้ื�อกระเป๋าประเภทไฮสตรทีแบรนด ์
กบักลุ่มผู้ซื�อกระเป๋าประเภทลกัชวัรี�แบรนด์ เพศหญงิจากรา้นค้ารบัฝากซื�อ โดยใช้ปจัจยัด้าน
ความสาํคญัของส่วนประสมการคา้ปลกี กรณศีกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร 

แบบสอบถามฉบบันี�จดัทําขึ�นเพื�อนําขอ้มลูที�ได้ไปใชป้ระกอบการศกึษาคน้คว้าอสิระ ซึ�ง
เป็นส่วนหนึ�งของการศกึษา ตามหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
โดยแบบสอบถามนี�จะไม่ระบุชื�อ ที�อยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั �นผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถตอบคําถามได้ตามความเป็นจรงิและผู้วจิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที�ท่านได้สละ
เวลาในการตอบแบบสอบถาม 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี� 
ส่วนที�1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที�2 แบบสอบถามเกี�ยวกบัพฤตกิรรมการซื�อกระเป๋าจากรา้นคา้รบัฝากซื�อ ประเภทไฮสตรที
แบรนด ์กบัประเภทลกัชวัรี�แบรนด ์
ส่วนที�3 แบบสอบถามเกี�ยวกบัความสําคญัของส่วนประสมการค้าปลกี ซึ�งประกอบด้วย ด้าน
สนิค้า ด้านราคา ด้านทําเลที�เหมาะสม ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านการออกแบบรา้น และ
ดา้นการบรกิารลกูคา้ 
 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหต ุ

1. รา้นค้ารบัฝากซื�อ หมายถงึ รา้นค้าที�รบัฝากซื�อกระเป๋าแบรนดเ์นมมาจากต่างประเทศ (ซึ�ง
ไมใ่ช่รา้นคา้ตวัแทนจาํหน่ายจากแบรนดต่์างๆ โดยตรง) 
2. กระเป๋าไฮสตรทีแบรนด ์หมายถงึ กระเป๋าแบรนดเ์นมที�ถูกจดัประเภทตามระดบัราคา โดยมี
ราคาตั �งแต่หลกัพนับาทขึ�นไป (แต่ไม่เกินหนึ�งหมื�นบาท) เช่น Coach, Guess, Zara, 
Longchamp, Kipling, Kate Spade เป็นตน้ 
3. กระเป๋าลกัชวัรี�แบรนด์ หมายถงึ การเป๋าแบรนด์เนมที�ถูกจดัประเภทตามระดบัราคา โดยมี
ราคาตั �งแต่หลกัหมื�นบาทขึ�นไป เช่น Chanel, Gucci, Prada, Christian Dior, Hermes, 
Balenciaga, Louis Vuitton เป็นตน้ 
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คาํชี�แจง กรณุาทาํเครื�องหมาย � ใน  หรอืเตมิขอ้ความในช่องว่างที�ตรงกบัความเป็นจรงิ 

ส่วนที�1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 หญงิ 

2. อาย ุ

 ระหว่าง 18 - 22 ปี    ระหว่าง 23 - 29 ปี 

 ระหว่าง 30 - 37 ปี    ระหว่าง 38 - 45 ปี 

 ระหว่าง 46 - 54 ปี    55 ปี หรอืมากกว่าขึ�นไป 

 อื�นๆ (โปรดระบุ)..............… 

3. สถานภาพ 

 โสด      สมรส 

 มา่ย / หยา่รา้ง    อื�นๆ (โปรดระบุ)..............…… 

4. ระดบัการศกึษา 

  ตํ�ากว่าปรญิญาตร ี    ปรญิญาตร ี

 ปรญิญาโท     ปรญิญาเอก 

5. อาชพี 

 นกัเรยีน / นิสติ / นกัศกึษา   พนกังานบรษิทัเอกชน 

 รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ   ธุรกจิส่วนตวั 

 พ่อบา้น/แมบ่า้น    อื�นๆ(โปรดระบุ)..............…… 

6. รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 

 ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท  15,001 - 30,000 บาท 

 30,001 – 45,000 บาท   45,001 – 60,000 บาท 
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 60,000 – 75,000 บาท   75,001 - 90,000 บาท 

 มากกว่า 90,001 บาทขึ�นไป 
 
ส่วนที�2 แบบสอบถามเกี�ยวกบัพฤตกิรรมการซื�อกระเป๋าจากรา้นคา้รบัฝากซื�อ ประเภทไฮสตรที
แบรนด ์กบัประเภทลกัชวัรี�แบรนดโ์ดยใชป้จัจยัดา้นความสําคญัของส่วนประสมการคา้ปลกีเป็น
ตวัจาํแนก 

คาํชี�แจง กรณุาทาํเครื�องหมาย � ใน  หน้าคาํตอบที�ตรงกบัความเป็นจรงิมากที�สุด 

7. ท่านมกัซื�อกระเป๋าประเภทใดจากรา้นคา้รบัฝากซื�อ(กรณุาเลือกตอบเพียง 1 คาํตอบ) 

  ไฮสตรทีแบรนด(์เช่น Coach, Guess, Zara, Longchamp, Kipling, Kate Spade) 

 ลกัชวัรี�แบรนด์ (เช่น Chanel, Gucci, Prada, Christian Dior, Hermes, 
Balenciaga) 

8. กระเป๋าประเภทที�ท่านเลอืกซื�อจากรา้นคา้รบัฝากซื�อ มคี่าใชจ้่ายการซื�อครั �งละเท่าใด (กรณุา
เลือกตอบเพียง 1 คาํตอบ) 

 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 6,000 บาท  6,001 – 10,000 บาท 

 10,001 – 20,000 บาท   20,001 – 30,000 บาท 

 30,001 – 40,000 บาท   40,001 – 50,000 บาท 

 50,001 – 60,000 บาท   60,001 – 70,000 บาท 

 70,001 – 80,000 บาท   80,001 – 90,000 บาท 

 90,001 – 100,000 บาท   มากกว่า 100,001บาทขึ�นไป 

9. ในระยะเวลา 1 ปี ท่านไดซ้ื�อกระเป๋าจากรา้นคา้รบัฝากซื�อจาํนวนกี�ครั �ง (กรณุาเลือกตอบ
เพียง 1 คาํตอบ) 

  1 ครั �ง / ปี      2 ครั �ง / ปี 

  3 ครั �ง / ปี      4ครั �ง / ปี 

  5 ครั �ง / ปี หรอืมากกว่า    เกนิกว่า 1 ปีขึ�นไป จงึจะซื�อสกัครั �ง 
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10. ส่วนมากท่านซื�อกระเป๋าครั �งละกี�ใบ จากร้านค้ารบัฝากซื�อ (กรุณาเลือกตอบเพียง 1 
คาํตอบ) 

   1 ใบ/ ครั �ง      2 ใบ / ครั �ง  

  3 ใบ / ครั �ง      อื�นๆ ระบุ....................... 

11. ท่านเขา้ไปเดนิเลอืกชมกระเป๋าประภทที�ท่านสนใจในรา้นคา้รบัฝากซื�อบ่อยเพยีงใด (กรณุา
เลือกตอบเพียง 1 คาํตอบ) 

 1 - 3อาทติย ์/ครั �ง    1เดอืน / ครั �ง 

 2 - 3 เดอืน /ครั �ง    4 - 5 เดอืน /ครั �ง 

 6 เดอืน/ครั �ง หรอืมากกว่า   อื�นๆ ระบุ....................... 

12. ส่วนมากท่านชําระค่ากระเป๋าที�ซื�อจากรา้นคา้รบัฝากซื�อดว้ยช่องทางใด (กรณุาเลือกตอบ
เพียง 1 คาํตอบ) 

 เงนิสด     โอนเงนิ 

 บตัรเครดติ     อื�นๆ ระบุ....................... 

13. ส่วนมากบุคคลใดมสี่วนรวมในการตดัสนิใจซื�อกระเป๋าจากร้านค้ารบัฝากซื�อ (กรุณา
เลือกตอบเพียง 1 คาํตอบ) 

  ตดัสนิใจเพยีงผูเ้ดยีว    ครอบครวั 

 เพื�อน / คนรูจ้กั    พนกังานขาย 

 อื�นๆ ระบุ....................... 
 
ส่วนที�3 แบบสอบถามเกี�ยวกบัความสําคญัของส่วนประสมการค้าปลกี ซึ�งประกอบด้วย ด้าน
สนิค้า ด้านราคา ด้านทําเลที�เหมาะสม ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านการออกแบบรา้น และ
ดา้นการบรกิารลกูคา้ ของรา้นคา้รบัฝากซื�อกระเป๋าประเภทที�ท่านไดเ้ลอืกตอบคาํถามในขอ้7 

คาํชี�แจง กรุณาทําเครื�องหมาย �ลงในช่องว่างที�ตรงกบัความคดิของท่านมากที�สุด (กรณุา
เลือกตอบเพียง 1 คาํตอบ) 
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ความสาํคญัของส่วนประสมการค้าปลีก 

ระดบัความสาํคญั 

ไม่สาํคญั
อย่างยิ�ง 

สาํคญั
น้อย 

สาํคญั
ปาน
กลาง 

สาํคญั
มาก 

สาํคญั
อย่างยิ�ง 

ด้านผลิตภณัฑ ์ 

17. ร้ า น ค้ า รั บ ฝ า ก ซื� อ มี ก ร ะ เ ป๋ า
หลากหลายแบรนดใ์หเ้ลอืกซื�อ 

     

18. ร้านค้ารับฝากซื�อมีการนํากระเป๋า

รูปแบบใหม่ รุ่นใหม่ วางจําหน่าย

ก่อนรา้นคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ 

     

19. ร้านค้ารบัฝากซื�อมรีูปแบบกระเป๋า 

รุน่ที�ดารา นกัแสดง นางแบบใช ้วาง

จาํหน่ายในรา้น 

     

20. ร้ า น ค้ า รั บ ฝ า ก ซื� อ มี ก า ร ร ะ บุ

รายละเอยีดของกระเป๋าชดัเจน 

     

ด้านราคา 

21. มีการติดป้ายแสดงราคากระเป๋า
อย่างชัดเจน ทําให้ท่านสามารถ
คาํนวณจาํนวนเงนิที�ตอ้งชาํระได ้

     

22. ร้านค้ารับฝากซื�อมีราคาที�ตํ� ากว่า
ร้านค้าอื�นที�จําหน่ายสนิค้าประเภท
เดยีวกนั ทําใหท่้านรูส้กึคุม้ค่าในการ
ซื�อสนิคา้ 
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ความสาํคญัของส่วนประสมการค้าปลีก 

ระดบัความสาํคญั 

ไม่สาํคญั
อย่างยิ�ง 

สาํคญั
น้อย 

สาํคญั
ปาน
กลาง 

สาํคญั
มาก 

สาํคญั
อย่างยิ�ง 

ด้านทาํเลที�เหมาะสม 

23. ร้านค้ารับฝากซื�อมีพื�นที�จอดรถ 
สําหรบัลูกค้าที�มาเลือกซื�อสินค้าที�
รา้น 

     

24. มีก า ร ตั �ง ร้ า น ค้ า รับ ฝ า ก ซื� อ ใ น
ห้างสรรพสินค้า/คอมมูนิตี�มอลล์ที�
เปิดใหม่ เพื�อเป็นทางเลือกให้กับ
ลกูคา้ของทางรา้น 

     

25. ลกัษณะร้านค้ารบัฝากซื�อเป็นห้อง
กระจก ท่านสามารถมองเห็นสนิค้า
ภายในรา้นก่อนตดัสนิใจเขา้ไปเลอืก
ชมและซื�อสนิคา้ภายในรา้น 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

26. รา้นค้ารบัฝากซื�อมกีารส่งขอ้มูลข่าว
ผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื�อให้
ลูกค้าได้ทราบถึงสินค้าที�นํามาวาง
จาํหน่ายใหม่ๆ  

     

27. รา้นค้ารบัฝากซื�อมกีารจดัโปรโมชั �น 
เช่น เมื�อซื�อกระเป๋า 2 ใบขึ�นไป รบั
บตัรส่วนลดมลูค่า 100 บาททนัท ี

     

28. ร้านค้ารบัฝากซื�อมกีารให้ของแถม 
สาํหรบัลูกคา้ที�ซื�อกระเป๋ามลูค่า3พนั
บาทขึ�นไปได้รบันํ� าหอมเทสเตอร์, 
แผ่นมารค์หน้า  
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ความสาํคญัของส่วนประสมการค้าปลีก 

ระดบัความสาํคญั 

ไม่สาํคญั
อย่างยิ�ง 

สาํคญั
น้อย 

สาํคญั
ปาน
กลาง 

สาํคญั
มาก 

สาํคญั
อย่างยิ�ง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 

29. ร้านค้ารับฝากซื�อมีการจัดทําบัตร
สมาชิก เพื�อให้สิทธพิเิศษกบัลูกค้า
ประจาํ 

     

30. พนกังานขายสามารถแนะนําสนิคา้ที�
ลกูคา้กําลงัเลอืกภายในรา้น 

     

ด้านการออกแบบร้านค้า 

31. ภายในร้านค้ารับฝากซื�อมีความ
สว่ าง เพียงพอ  เพื� อ ให้สามารถ
มองเหน็สนิคา้ได ้

     

32. ร้านค้ารบัฝากซื�อมีการจดัเส้นทาง
การเดนิ แบบไม่ลอ็คทางเดนิ มกีาร
เดนิสวนเขา้ออกได้ เพื�อสร้างความ
สะดวกในการเดนิเลอืกสนิคา้ 

     

33. ภายในรา้นคา้รบัฝากซื�อมเีคาน์เตอร์
อยู่ด้านหน้ารา้น ทําให้ท่านสามารถ
สอบถามสนิคา้ที�ตอ้งการได ้

     

34. รา้นค้ารบัฝากซื�อมกีารจดัวางสนิค้า
ตามขนาด รูปทรงของสินค้า เพื�อ
ค ว าม เ ป็น ร ะ เบียบ  ทํ า ให้ ท่ าน
สามารถหาสนิคา้ไดง้า่ย 

     

35. มีป้ายชื�อร้านค้ารับฝากซื�อติดอยู่
หน้ารา้นในตําแหน่งที�เหน็ชดัเจน 
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ความสาํคญัของส่วนประสมการค้าปลีก 

ระดบัความสาํคญั 

ไม่สาํคญั
อย่างยิ�ง 

สาํคญั
น้อย 

สาํคญั
ปาน
กลาง 

สาํคญั
มาก 

สาํคญั
อย่างยิ�ง 

ด้านการบริการลกูค้า 

36. มีการตกแต่งร้านค้ารับฝากซื�อที�มี
ความทันสมัย เหมาะกับเป็นร้าน
จาํหน่ายกระเป๋าแบรนดเ์นม 

     

37. ภายในร้านค้ารบัฝากซื�อมีการวาง
สนิค้ารุ่นยอดนิยมดา้นหลงัพนักงาน
ขายที�ยนืประจําเคาน์เตอร์ เพื�อให้
งา่ยต่อการหยบิใหล้กูคา้เลอืกชม 

     

38. พนักงานขายมีการทักทายลูกค้า 
เช่น เมื�อท่านเดนิเขา้มาภายในร้าน
จะทกัทายโดยการสวสัด ี

     

39. ภายในร้านค้า รับฝากซื� อมีการ
บริการลูกค้าแบบเป็นกันเอง เพื�อ
สร้างความคุ้นเคย เช่น ให้ลูกค้า
เลอืกซื�อสนิค้าตามสบายแบบไม่เร่ง
รบี 

     

40. ภายในร้านค้า รับฝากซื� อมีการ
บ ริก า ร ลู ก ค้ า แ บ บ สุ ภ าพ  เ ช่ น 
พนกังานไมช่กัสหีน้า หรอืพดูจาไมด่ ี

     

41. ภายในร้านค้ารับฝากซื�อมีบริการ
หยบิสนิคา้ให ้เมื�อลกูคา้ตอ้งการหรอื
หาสนิคา้ที�สนใจไมเ่จอ 

     

42. ร้านค้ารับฝากซื�อสามารถหาซื�อ
กระเป๋า รุ่นLimited edition ที�ลูกคา้
ชื�นชอบได ้
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ความสาํคญัของส่วนประสมการค้าปลีก 

ระดบัความสาํคญั 

ไม่สาํคญั
อย่างยิ�ง 

สาํคญั
น้อย 

สาํคญั
ปาน
กลาง 

สาํคญั
มาก 

สาํคญั
อย่างยิ�ง 

43. พนกังานขายมคีวามกระตอืรอืรน้ต่อ
การใหบ้รกิารลกูคา้ 

     

 

 

ขอ้เสนอแนะอื�นๆ (ถา้ม)ี 

 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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