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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการซือ้ วัสดุทางการศึกษาในร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขา
ราชดาเนินตามปริมาณและความถี่ (2) ศึกษาระดับปจั จัยทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการซือ้ วัสดุทางการศึกษาใน
ร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาราชดาเนิน (3) ศึกษาความสัมพันธ์ของปจั จัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการซือ้ วัสดุ
ทางการศึกษาในร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาราชดาเนิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือผูบ้ ริโภคทีม่ าซื้อ
สินค้าในร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาราชดาเนิน จานวน 400 คน โดยใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
วิจยั คือแบบสอบถาม สถิติทใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้ แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสั
ู (Multiple Regression Analysis)
์ มพันธ์ของเพียร์สนั วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ั
ผลการวิจยั พบว่า (1) ปจจัยทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลมีความสาคัญต่อการซือ้ วัสดุทางการศึกษาในร้านค้า
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขา ราชดาเนิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความสาคัญอยู่
ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราค า ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านลักษณะทางกายภาพ (2) ความสัมพันธ์ของปจั จัยทาง
การตลาดกับ การซื้อ วัส ดุ ท างการศึก ษา พบว่ า ป จั จัย ทางการตลาดด้ า นผลิต ภัณ ฑ์ และ ด้า นบุ ค ลากรมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการซือ้ วัสดุทางการศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05 (3) ปจั จัยทางการตลาด
ด้านกระบวนการมีทม่ี อี ทิ ธิต่อซือ้ สินค้าจากร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขา ราชดาเนินมากทีส่ ดุ
คาสาคัญ ปจั จัยทางการตลาด, วัสดุทางการศึกษา, ร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาราชดาเนิน
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Abstract
The purposes of this research were: (1) the purchase of materials studied in SUKSAPAN PANIT
RACHADAMNEON AVE. volume and frequency, (2) investigate the factors influencing the purchase of
materials studied in SUKSAPAN PANIT RACHADAMNEON AVE. (3) the relationship of the factors that
affect the purchase of educational materials in the field of commercial shops SUKSAPAN PANIT
RACHADAMNEON AVE.
The sample group in this research was 400 customers who bought products from by simple
SUKSAPAN PANIT RACHADAMNEON AVE. chosen by using simple random sampling method.
Questionnaires were used as research tools. The data were statistically analyzed using frequency,
percentage, mean, standard deviation, Pearson product-moment correlation coefficient, and Multiple
Regression Analysis.
The results were as follows: (1) marketing factors had high influence to the purchase of
educational materials from SUKSAPAN PANIT RACHADAMNEON AVE. It also found that the
importance of every dimension was high. The process had the highest importance, followed by the
personnel, product, price, promotion, distribution channel, and physical characteristics. (2) The product
and personnel factors were positively related to the purchase of educational materials at 0.05 statistically
significant level. (3) The process had the highest influence to the purchase of the products from
SUKSAPAN PANIT RACHADAMNEON KLANG AVE.
Keywords: Marketing Mixs, Educational materials, SUKSAPAN PANIT RACHADAMNEON AVE.

บทนา
ป จั จุ บ ัน ร้า นค้า ศึก ษาภัณ ฑ์พ าณิ ช ย์ไ ด้ด าเนิ น
การมากว่ า 62 ปี ได้ มี ก ารขยายสาขาเพื่ อ ให้
ครอบคลุ มต่ อ ความต้อ งการของกลุ่ ม ลูก ค้า โดยใน
ปจั จุบนั มีจานวนสาขาทัง้ สิน้ 10 สาขา และยังมีรา้ นค้า
ที่ให้ความ สนใจในการเป็ นตัวแทนจาหน่ ายหนังสือ
แบบเรีย นขององค์ก ารค้าคุ รุ สภาอยู่ทวประเทศอี
ั่
ก
ด้วย นอกจากนี้องค์การค้าของคุรุสภายังมีนโยบาย
กระจายจุ ด จ าหน่ า ยสิน ค้ า ให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ท ัว่
ประเทศไทยเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
กระจายงบ ประมาณสู่โ รงเรีย นให้สามารถอ านวย
ความสะดวกแก่ป ระชาชนในการกระจายความรู้ใ ห้
ทัวถึ
่ งทุกภูมภิ าค ดังนัน้ จึงมีการเปิ ดขยายสาขาเพิม่
มากขึน้ และเปิ ดโอกาสให้กบั ผูท้ ส่ี นใจได้เป็ นตัวแทน
จาหน่ายแบบ เรียนและอุปกรณ์ประกอบการศึกษาใน
ทุกพืน้ ทีท่ วประเทศอี
ั่
กด้วย
จุ ด ขายของร้ า นค้ า ศึ ก ษาภั ณ ฑ์ พ าณิ ช ย์ จ ะมี
หนังสือเรียนซึง่ นักเรียนนักศึกษาจาเป็ นต้องใช้เรียน

เป็ น หลัก บริเ วณหน้ า ร้ า นค้า วางขายหนั ง สื อ และ
นิ ต ยสารเพื่ อ บริ ก ารลู ก ค้ า ทุ ก วั น ส่ ว นหนั ง สื อ
แบบเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์สานักงาน และสื่อการ
เรียนการสอนต่ าง ๆ จะจัดไว้ด้านใน นอกจากนี้ย ัง
แบ่งส่วนพื้นที่บางส่วนสาหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อ
ขายสิน ค้ า ประเภทอาหาร เครื่อ งดื่ม และของใช้
ประจาวันในบางสาขาจะมีของ Print Mart เพื่อ
ให้บริการในการทานามบัตร และแผ่นป้ายโฆษณาอีก
ทั ง้ ยั ง มี พ้ื น ที่ ส าหรั บ เช่ า เพื่ อ ประกอบกิ จ การที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาอี ก ด้ ว ย อาทิ เช่ น ร้ า น
อินเตอร์เน็ต อีกทัง้ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ยงั ได้เปิ ด
โอกาสให้ห้างร้านเอกชนต่ าง ๆ ได้เช่าพื้นที่สาหรับ
จาหน่ ายสินค้าของตนภายในร้านค้า เช่น Nike ซึ่ง
ได้ ร ั บ การตอบรับ อย่ า งมาก โดยเฉพาะสิน ค้ า ที่
ต้อ งการเจาะกลุ่ ม เป้ าหมายประเภทนัก ศึก ษา เช่ น
เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา อุปกรณ์กีฬา รองเท้ า
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กระเป๋ า ฯลฯ (รายงานประจ าปี การดาเนิ น กิจ การ
องค์การค้าของ สกสค.,2554) [1]
อย่างไรก็ตามองค์การค้าคุรุสภาได้มกี ารวางแผน
นโยบายที่ช ัด เจนเกี่ย วกับ การพัฒ นาองค์ก รว่ า จะ
ด า เ นิ น ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง ใ ด แ ล ะ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น
องค์ประกอบซึง่ ส่งเสริมแนวนโยบายทีต่ งั ้ ไว้ให้ประสบ
ความสาคัญ ลุ ล่ ว งไปได้นั น้ จะต้อ งตอบรับ กับ แนว
นโยบายได้ตรงและชัดเจนทีส่ ุด เพื่อสามารถผลักดัน
ให้ส าเร็จ ตามจุ ด มุ่ ง หมายที่ไ ด้ตัง้ ไว้ แม้ใ นป จั จุ บ ัน
องค์การค้าคุรุสภาได้วางแนวนโยบายเกีย่ วกับร้านค้า
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ไว้ในทุกด้านแล้ว รวมไปถึงการ
ปรับ เปลี่ ย นภาพลัก ษณ์ ข ององค์ ก รใหม่ แต่ ก็ ไ ม่
สามารถตอบรับภาพลักษณ์ ของร้านค้าศึกษาภัณฑ์
พาณิ ช ย์ไ ด้อ ย่ า งที่ตัง้ ใจไว้ จะเห็น ได้จ ากการปรับ
เปลีย่ นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ภาพลักษณ์ทไ่ี ด้
ไม่แตกต่างจากร้านค้าโดยทัวไปเท่
่
าใดนัก และจาก
แนวนโยบายที่ได้มีนโยบายที่จะขยายตัวทัง้ ในส่วน
ขององค์การค้าของคุรุสภาเองและสาหรับบุคคลทัวไป
่
ผูท้ ส่ี นใจจะลงทุนทางด้านร้านค้าเพื่อการศึกษา จึงมี
ความจาเป็ นอย่างมากทีจ่ ะต้องมีการศึกษาปจั จัยที่มี
อิทธิพลต่อการซื้อวัสดุทางการศึกษาในร้านค้าศึกษา
ภัณ ฑ์ พ าณิ ช ย์ จึ ง เป็ น กรณี ท่ี ผู้ วิ จ ัย ท าการศึ ก ษา
เนื่ อ งจากป จั จุ บ ัน ร้า นค้า ศึก ษาภัณ ฑ์พ าณิ ช ย์ เ ป็ น
องค์กรทางธุรกิจของรัฐองค์กรหนึ่งทีเ่ ต็มไปด้วยความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ทต่ี อบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค

วัตถุประสงค์
1.เพื่อ ศึก ษาระดับ ความส าคัญ ของป จั จัย ทาง
การตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการซือ้ วัสดุทางการศึกษาใน
ร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาราชดาเนิน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ข องป จั จัย ทาง
การตลาดที่มีผ ลต่ อ การซื้อ วัส ดุ ท างการศึก ษาใน
ร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาราชดาเนิน
3. เพื่อ ศึก ษาป จั จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ การการซื้อ
วัส ดุ ท างการศึก ษาในร้ า นค้ า ศึก ษาภัณ ฑ์พ าณิ ช ย์
สาขาราชดาเนินแตกต่างกัน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ (2546) [2] กล่าวว่า 7Ps
เป็ นเครื่องมือทีอ่ งค์กรใช้ในการวิเคราะห์สว่ นผสมทาง
การตลาดของธุรกิจบริการประกอบไปด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสิง่ ทีเ่ สนอขาย
โดยธุ ร กิ จ เพื่อ ตอบสนองความจ าเป็ น หรื อ ความ
ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจประกอบด้วย
สิง่ ที่สมั ผัสได้และสัมผัสไม่ได้เช่นบรรจุภัณ ฑ์สรี าคา
คุ ณ ภาพตราสิน ค้ า บริ ก ารและชื่อ เสีย งของผู้ ข าย
ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสินค้าบริการสถานทีบ่ ุคคลหรือ
ความคิดผลิตภัณฑ์ทเ่ี สนอขายอาจจะมีตวั ตนหรือไม่มี
ตัว ตนก็ไ ด้ผ ลิต ภัณฑ์จึง ประกอบด้ว ยสิน ค้า บริก าร
ความคิดสถานที่องค์กรหรือบุ คคลผลิต ภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility)มีคุณค่า (Value) ในสายตา
ของลูกค้าจึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2. ราคา (Price) หมายถึงจานวนเงินหรือสิง่ อื่นๆ
ที่มีค วามจาเป็ น ต้ อ งจ่ า ยเพื่อ ให้ไ ด้ผ ลิต ภัณ ฑ์ห รือ
หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินราคาเป็ น P ตัว
ที่สองที่เกิดขึน้ ถัดจาก Product ราคาเป็ นต้นทุน
(Cost) ของลูกค้าผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของ
ผลิต ภัณ ฑ์ นั น้ ถ้ า คุ ณ ค่ า สู ง กว่ า ราคาผู้บ ริโ ภคก็จ ะ
ตัดสินใจซือ้
3. การจัดจาหน่าย (Place หรือ Distribution)
หมายถึ ง โครงสร้ า งของช่ อ งทางซึ่ง ประกอบด้ ว ย
สถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และ
บริการจากองค์กรไปยังตลาดสถาบันทีน่ าผลิตภัณฑ์
ออกสู่ ต ลาดเป้ าหมายคื อ สถาบัน การตลาดส่ ว น
กิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้าประกอบด้วย
การขนส่งการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสินค้าคง
คลัง
4. การส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) เป็ น
เครื่องมือการสือ่ สารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สินค้าหรือบริการหรือความคิดหรือต่ อบุคคลโดยใช้
เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความต้องการเพื่อเตือน
ความทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมี
อิทธิพลต่อความรู้สกึ ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ
ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม l 2556

56 l วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

หรือเป็ นการติดต่อสือ่ สารเกีย่ วกับข้อมูลระหว่างผูข้ าย
กับผู้ซ้อื เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการ
ติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal selling)
ทาการขายและการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Nonperson selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลาย
ประการองค์กรอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึง่
ต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสานกัน [Integrated Marketing
Com-munication(IMC)] โดยพิจ ารณาถึง ความ
เหมาะสมกับลูกค้าผลิตภัณฑ์ค่แู ข่งขันโดยบรรลุจุดมุ่ง
หมายร่วมกันได้
5. บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employees)
ซึง่ ต้องอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝึ กอบรม
(Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถ
สร้า งความพึง พอใจให้ก ับ ลูก ค้า ได้แ ตกต่ า งเหนื อ คู่
แข่ง ขัน พนัก งานต้อ งมีค วามสามารถมีท ัศ นคติท่ีดี
สามารถตอบสนองต่ อ ลู ก ค้ า มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม มี
ั หาและสามารถสร้ า ง
ความสามารถในการแก้ป ญ
ค่านิยมให้กบั องค์กร
6. การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
(Physical evidence and presentation) โดย
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม(Total Quality Management: TQM) เช่นการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ
และรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า
(Customer-value proposition) ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
ความสะอาดความรวดเร็วหรือผลประโยชน์อ่นื ๆ
7. กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพ
ในการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้า (Customer satisfaction)

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั

ปัจจัยพืน้ ฐานที่มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริโภค
วุฒชิ าติ สุนทรสมัย (2545: 34-35) [3] ปจั จัย
พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริโภคเป็ นปจั จัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้แต่มคี วาม
จ าเป็ นต่ อการก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ ก ารตลา ด
ประกอบด้ว ยป จั จัยทางวัฒ นธรรมสังคมป จั จัยส่ว น
บุคคลและลักษณะทางจิตวิทยา

เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการศึก ษาคือ แบบสอบถาม
ประกอบด้ว ย 3 ตอน ได้แ ก่ ตอนที่ 1 ข้อ มูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ความสาคัญ ของป จั จัย ทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการซื้อวัสดุทางการศึกษาในร้านค้าศึกษา
ภัณฑ์พาณิชย์สาขาราชดาเนินใน 7 ด้านประกอบด้วย
1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้าน
บุคคล 6) ด้านลักษณะทางกายภาพ 7) ด้านกระบวน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือผู้ บริโภคที่มาซื้อสินค้ า ในร้ านค้ า
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาราชดาเนิน โดยกาหนดขนาด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในกรณี ไ ม่ ท ราบขนาดของประชากร
(Infinite population) โดยใช้สตู รของ Cochran ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 คนซึง่ ได้มาด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง
แบบอย่างงาน (simple random sampling) โดยใช้สตู ร
ของ Cochran ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 % และค่าความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
กรอบแนวคิ ดในการศึกษา
ในการศึกษาปจั จัยทางการตลาดที่มอี ิทธิพลต่ อ
การซื้ อ วัส ดุ ท างการศึก ษาในร้ า นค้ า ศึ ก ษาภั ณ ฑ์
พาณิชย์สาขาราชดาเนินผู้วจิ ยั ได้ศึกษาจากเอกสาร
ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งโดย
ประยุกต์แนวคิดของ Philip Kotler ผูว้ จิ ยั ได้กาหนด
กรอบแนวคิดดังแผนรูปที่ 1
ั ยส่วนประสมทาง
ปจจั
การตลาด 7Ps
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด
- ด้านบุคคล
- ด้านลักษณะทางกายภาพ
- ด้านกระบวนการ

การซื้อวัสดุทาง
การศึกษา
- ปริมาณ
- ความถี่

รูปที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจยั
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การโดยในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผูว้ จิ ยั
นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญในสาขา
บริหารธุรกิจ และผู้ทรงคุณวุฒทิ ป่ี รึกษาองค์กรธุรกิจ
ทางการตลาด ท าการตรวจสอบความถู ก ต้อ งและ
ความสอดคล้องของแบบสอบถามกับวัต ถุ ป ระสงค์
ของการวิจยั จากนัน้ นามาปรับปรุงและนาไปทาการ
สอบล่วงหน้า (Try Out) กับ ลูกค้าบริษทั อื่น ๆ ที่มี
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริการทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิ จ ัย จ านวน 30 คน เพื่ อ ตรวจสอบความ
เหมาะสมของคาถามและนามาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมันของแบบสอบถามด้
่
วยวิธสี มั ประสิทธิแอฟฟา
์
ของ Conbach ซึง่ พบว่า แบบสอบถามทัง้ ฉบับมีค่า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.928
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจ ัย เก็บ รวบรวมข้อ มูลโดยใช้แ บบสอบถามที่
ผ่ า นการปรับ ปรุ ง แก้ไ ขมาสอบถามกับ ลู ก ค้า กลุ่ ม
ตัว อย่ า งด้ว ยตนเอง และฝากให้เ จ้า หน้ า ที่ท างร้า น
ด าเนิ น การเก็บ จากกลุ่ ม ลู ก ค้า ที่มีซ้ือ วัส ดุ ท างการ
ศึกษาโดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อ มูล 2 สัปดาห์
จากนัน้ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลทาง
สถิตติ ่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จ ั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั ว่ ไปของผู้ ต อบแบบ
สอบถามด้วยค่าร้อยละ วิเคราะห์ระดับ ความสาคัญ
ของปจั จัยทางการตลาดด้วยค่าเฉลี่ย ( x ) ค่า ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลผลค่าเฉลี่ยด้วย
เกณฑ์ของ Best แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: การแปลผลค่าเฉลี่ยระดับความ สาคัญ
ของปจั จัยทางการตลาด
ค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญ
4.21.-5.00
มากทีส่ ดุ
3.41-4.20
มาก
2.61-3.40
ปานกลาง
1.81-2.60
น้อย
1.00-1.80
น้อยทีส่ ดุ

ใช้สถิติวิเ คราะห์ เ พื่อ ทดสอบความสัม พัน ธ์ ข อง
ป จั จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ การซื้อ วัส ดุ ท างการศึก ษาใน
ร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขาราชดาเนิน โดยใช้
สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ข องเพีย ร์ส นั
(Pearson’
Product Moment Correlation) และหาปจั จัยที่มี
อิทธิพลต่อการซือ้ วัสดุทางการศึกษาโดยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ตอน Stepwise Multiple
Regression Analysis
ผลการวิ จยั
1) การให้ความสาคัญต่อปั จจัยทางการตลาด
ที่ มี อิ ทธิ พลต่ อ การซื้ อ วัส ดุ ท างการศึ ก ษาใน
ร้ า นค้ า ศึ ก ษาภัณ ฑ์ พ าณิ ชย์ สาขาราชด าเนิ น
กลาง จากผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยทางการตลาด
ความสาคัญต่ อ การซื้อวัสดุทางการศึกษาในร้านค้า
ศึก ษาภั ณ ฑ์ พ าณิ ช ย์ สาขาราชด าเนิ น กลางโดย
รวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ามี
ความสาคัญอยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามลาดับดังนี้
ด้า นกระบวนการด้า นบุ ค ลากรด้า นผลิต ภัณฑ์ด้า น
ราคาด้านการส่งเสริมการตลาดด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย และด้านลักษณะทางกายภาพ เมื่อจาแนก
ระดับความสาคัญของป จั จัย ทางการตลาดในแต่ ละ
ด้านพบว่า
1. ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสาคัญเรื่องสินค้ามี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
(มอก.)สิน ค้ า มีคุ ณ ภาพสู ง กว่ า ที่อ่ืน และ สิน ค้ า มี
รูปแบบทีส่ วยงามและทันสมัย
2. ด้ า นราคา ให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ ง ราค า
เหมาะสมกับคุ ณภาพสิน ค้า ราคามีม าตรฐานเป็ น ที่
ยอมรับและสินค้ามีราคาถูกกว่าทีอ่ ่นื
3 . ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย ใ ห้
ความสาคัญ เรื่อง มีบริการขายในช่วงเวลาหลังเลิก
งาน (17.00 น.) มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเฝ้า
สถานที่ จ อดรถยนต์ แ ละมี บ ริ ก ารขายผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ต
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความสาคัญ
เรื่องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สนิ ค้าหลายช่องทาง
เช่ น วิท ยุ โทรทัศ น์ วารสาร แผ่ น พับ มีบ ริก ารห่ อ
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ของขวัญช่วงเทศกาลสาคัญโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
มีการส่งเสริมการขายแบบต่าง ๆ ได้แก่ การลดราคา
ให้ของแถม ให้สนิ ค้าตัวอย่าง
5. ด้านบุคลากร ให้ความสาคัญเรื่อง พนักงาน
ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มพนักงานมี
ความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับสินค้าทีข่ ายเป็ นอย่างดี
และพนักงานมีบุคลิกภาพการแต่งกายทีด่ สี ร้างความ
น่าเชื่อถือ
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ ให้ความสาคัญ
เรื่องมีการนาอุปกรณ์ทท่ี นั สมัยเช่น เครื่อง
คอมพิว เตอร์ มาใช้ ใ นการขายและบริก ารอากาศ
ภายในร้านถ่ายเทสะดวกและมีการออกแบบตกแต่ง
และแบ่งส่วนหรือแผนกของสินค้าเป็ นระเบียบ แยก
ตามประเภท
7. ด้านกระบวนการ ให้ความสาคัญอยู่ในระดับ
มากที่สุ ด คือ มีบ ริก ารรับ เปลี่ย นหรือ คืน สิน ค้ า มี
ระบบการช าระเงิน และการท าส าเนาบิล เงิน สดที่
สะดวก รวดเร็วและกระบวนการส่งสินค้า ตรวจนับ
สินค้า มีความแม่นยา
2) ความสัมพันธ์ของปั จจัยทางการตลาด
กับ การซื้ อ วัส ดุท างการศึ ก ษาในร้ า นค้ า ศึ ก ษา
ภัณฑ์พาณิ ชย์สาขาราชดาเนิ น จากผลการศึกษา
พ บ ว่ า ป ั จ จั ย ท า ง ก า ร ต ล า ด ด้ า น บุ ค ล า ก ร มี
ความสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ ความถี่ ใ นการซื้ อ วัส ดุ
ทางการศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
(r=.354) และอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ป จั จัย ทางการตลาดกับ ปริ ม าณการซื้ อ พบว่ า มี
ความสัม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ป จั จัย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
(r=.117) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปจั จัยด้านราคา
(r=.102) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับช่องทางการจัด
จาหน่าย (r=.164) และอยู่ในระดับต่ า มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับปจั จัยด้านบุคลากร (r=.371) และอยู่ใน
ระดับปานกลาง

3) ปั จจัย ที่ มีอิทธิ พลต่ อการซื้ อ สิ นค้าจาก
ร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิ ชย์สาขาราชดาเนิ น จาก
ผลการศึกษา พบว่า ปจั จัยทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิต่อ
ความถี่ ใ นการซื้ อ สิ น ค้ า จากร้ า นค้ า ศึ ก ษาภั ณ ฑ์
พาณิ ช ย์ สาขา ราชดาเนิ น มากที่สุดคือ ป จั จัย ด้า น
กระบวนการ รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาดด้านรา และด้านผลิตภัณฑ์ ซึง่ สอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจยั
จากผลการศึกษา พบว่าปจั จัยทางการตลาดที่
มีอทิ ธิพลต่ องบประมาณในการซื้อสินค้าจากร้านค้า
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาราชดาเนิน แต่ ละครัง้ มาก
ที่สุดคือ ด้านกระบวนการด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านบุคลากรด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และ ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจยั

อภิ ปรายผล
1. การให้ความสาคัญ ต่อปจั จัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการซื้อวัสดุทางการศึกษาในร้านค้าศึกษา
ภัณ ฑ์พ าณิ ช ย์ สาขาราชด าเนิ น จากผลการศึก ษา
พบว่ า ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ป จั จัย ทางการตลาดที่ มี
อิทธิพลต่อการซื้อวัสดุทางการศึกษาในร้านค้าศึกษา
ภัณฑ์พาณิชย์ สาขาราชดาเนิน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าให้ความสาคัญ
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ทุ ก ด้ า น ต า ม ล า ดั บ คื อ ด้ า น
กระบวนการด้านบุค ลากรด้า นผลิต ภัณฑ์ด้านราคา
ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดด้ า นช่ อ งทางการจั ด
จ าหน่ าย และด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ ซึ่ ง
สอดคล้องกับอดุลย เดชตันแก้ว (2550) [4] ได้ทา
การศึกษาเรื่องกลยุ ทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่ อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอมเวย์ (ประเทศ
ไทย) จากัดของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นในการ
พิจารณากลยุทธ์การตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี l 59

2. ปจั จัยทางการตลาดทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การซือ้
สินค้าจากร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาราชดาเนิน
จากผลการศึก ษาพบว่ า ป จั จัย ทางการตลาดด้า น
บุคลากรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความถี่ในการซือ้
วัสดุทางการศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.05 (r=.354) และอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ปจั จัยทางการตลาดกับปริมาณการซือ้ พบว่า มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ (r=.117) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับปจั จัยด้านราคา (r=.102) มี
ความสัม พัน ธ์ท างบวกกับช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย
(r=.164) และอยู่ในระดับต่ า มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับปจั จัยด้านบุคลากร (r=.371) และอยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับ Vishal (2003) ได้ศกึ ษาเรื่อง
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคและกลยุ ท ธ์ ท่ี มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงไปของธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ผลวิ จ ั ย พบว่ า
หลัง จากที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า งรุ น แรงในธุ ร กิจ
การค้า ปลีก ขนาดเล็ก ผู้บ ริโ ภคมีท างเลือ กมากขึ้น
ปจั จุบนั ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ได้เข้ามาเป็ นคู่แข่งกับ
ร้านค้าสะดวกซือ้ โดยเฉพาะทางด้านราคาซึง่ บางส่วน
ทีธ่ ุรกิจมีการเจริญเติบโตได้มาจากการพยายามสะสม
ข้อมูลของลูกค้าช่วยให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกใน
การตัดสินใจเพื่อทีจ่ ะหาสินค้าและบริการมาไว้เพื่อให้
ลูกค้าได้เลือกซือ้ ซึง่ ก็คอื การรับรูถ้ งึ ความต้องการของ
ลูกค้านัน้ เองเพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทา
ให้ ลู ก ค้ า กลับ มาซื้ อ ซ้ า อี ก อย่ า งไรก็ ต ามการที่ จ ะ
สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้นนั ้ ย่อมต้องมีการลงทุนใน
เรื่อ งระบบจัด เก็บ ข้อ มู ล งานวิจ ัย ชิ้น นี้ พ บว่ า ระบบ
ฐานข้อมูลลูกค้ามีส่วนช่วยในการวางแผนการตลาด
ซึง่ มีความสาคัญยิง่ กับธุรกิจค้าปลีก
3. ป จั จัย ทางการตลาดที่มีอิท ธิพ ลต่ อ การซื้อ
สินค้าจากร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาราชดาเนิน
พบว่ า ป จั จัย ทางการตลาดที่มีอิท ธิต่ อ การซื้อ วัส ดุ
ทางการศึกษาในร้านค้า ศึกษาภัณฑ์พาณิช ย์ สาขา
ราชด าเนิ น มากที่ สุ ด คื อ ป จั จัย ด้ า นกระบวนการ
รองลงมาคือ ป จั จัย ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ ด้า น
บุ ค ลากรด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้ า นการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านราคามี และ ด้านผลิตภัณฑ์มี
ซึ่งสอดคล้องกับอดุลย เดชตันแก้ว(2550) [5] ได้

ทาการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอมเวย์ (ประเทศ
ไทย) จากัดของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ผลจากการศึกษาพบว่าผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นในการ
พิจารณากลยุทธ์การตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
เรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้คอื ด้าน
บุ ค ลากรด้ า นองค์ ป ระกอบขงผลิต ภัณ ฑ์ ด้ า นช่ อ ง
ทางการจัด จาหน่ ายและด้านการส่งเสริมการตลาด
และการให้ความรู้ลูกค้ายกเว้นด้านราคาและต้นทุน
ราคาของลูกค้าทีอ่ ยู่ในระดับปานกลางโดยกลยุทธ์ทม่ี ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจมี 3 กลยุทธ์คอื ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ายด้านบุคลากรและด้านราคาและต้นทุน
ราคาของลูกค้าสามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจ
ของผูบ้ ริโภคได้รอ้ ยละ 30.7

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั เพื่อนาไปใช้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสาคัญเรื่องสินค้ามี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
(มอก.)รองลงมาคือ คือ สินค้ามีคุณภาพสูงกว่าที่อ่นื
และ สิน ค้า มีรูป แบบที่ส วยงามและทัน สมัย ดัง นั น้
ควรจัดหาสินค้าที่มคี ุณภาพได้มาตรฐานมาจาหน่ าย
ให้กบั ผูบ้ ริโภค
2. ด้านราคา ให้ความสาคัญ เรื่องราคาเหมาะสม
กับคุณภาพสินค้า รองลงมาคือราคามีมาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับและสินค้ามีราคาถูกกว่าที่อ่นื แสดงให้เห็นว่า
การกาหนดราคาควรอยู่ในระดับที่ลูกค้าสามารถซื้อ
ได้ การกาหนดราคานัน้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับธุรกิจที่ยงั คงกาไร
และลูกค้าสามารถซือ้ ได้
3. ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ า ย จากผลการ
ศึก ษาพบว่ า ให้ ค วามส าคัญ เรื่อ งมีบ ริก ารขายใน
ช่ ว งเวลาหลัง เลิก งาน (17.00 น.) รองลงมาคือ มี
พนักงานรักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานทีจ่ อดรถยนต์
และมีบริการขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าการอานวยความสะดวกในการซื้อสินค้าของ
ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม l 2556
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ลูก ค้า กลุ่ ม เป้ า หมายให้มีค วามสะดวกสบายสูง สุ ด
ด้วยการน าสิน ค้า และบริการไปส่งมอบให้ก ับ ลูกค้า
ภายในเวลาที่ลู ก ค้ า ต้ อ งการเป็ น การสร้ า งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน
4. ด้า นการส่ ง เสริม การตลาด ให้ค วามสาคัญ
เรื่องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สนิ ค้าหลายช่องทาง
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วารสาร แผ่นพับ รองลงมาคือ มี
บริก ารห่ อ ของขวัญ ช่ ว งเทศกาลส าคัญ โดยไม่ เ สีย
ค่ า ใช้จ่ า ย และมีก ารส่ ง เสริม การขายแบบต่ า ง ๆ
ได้แ ก่ การลดราคา ให้ข องแถม ให้สิน ค้า ตัว อย่ า ง
ดังนัน้ การกาหนดแนวทางในการสื่อสารไปยังลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ราคา และ
ข้อมูลอื่นๆ ของสินค้าและบริการโดยมุ่งหมายให้เกิด
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ด้วยการประสม
ประสารส่วนประสมการตลาด เช่น การโฆษณา การ
ประชา สัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย
5. ด้า นบุ ค ลากรให้ค วามส าคัญ เรื่อ งพนั ก งาน
ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ ยิม้ แย้ม รองลงมาคือ
พนักงานมีความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับสินค้าที่ขาย
เป็ นอย่างดีและพนักงานมีบุคลิกภาพการแต่งกายทีด่ ี
สร้างความน่ าเชื่อถือดังนัน้ การจัดการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยบุคลากรของกิจการ โดยเริม่ ตัง้ แต่
การสรรหาคัดเลือก การพัฒนา และฝึกอบรม รวมไป
ถึง การจู ง ใจ และปลูก ฝ งั ลัก ษณะที่จ าเป็ น ต่ อ การ
ให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
6. ด้านลักษณะทางกายภาพจากผลการศึกษา
พบว่า ให้ความสาคัญเรื่องมีการนาอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการขายและบริการ
รองลงมาคือ อากาศภายในร้านถ่ ายเทสะดวกและมี
การออกแบบตกแต่ ง และแบ่ ง ส่ ว นหรือ แผนกของ
สินค้าเป็ นระเบียบ แยกตามประเภท ทัง้ นี้ เนื่องจาก
เมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้า ลูกค้าจะมองไปรอบๆ ร้านค้า
ว่ามีจดั ร้านได้อย่างเหมาะสมจะทาให้ลูกค้าเกิดความ
มันใจมากขึ
่
น้ และอุปกรณ์สานักงานไม่จาเป็ นต้องมี
ราคาแพงเพีย งแต่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกับ
สภาพ แวดล้อมภายในร้าน
7. ปจั จัยทางการตลาดด้านกระบวนการจากผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อปจั จัย

ทางการตลาดด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับ
มากโดยให้ความสาคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ 3 ข้อ คือ
มีบริการรับเปลีย่ นหรือคืนสินค้า รองลงมาคือ มีระบบ
การช าระเงิน และการท าสาเนาบิล เงิน สดที่สะดวก
รวดเร็วและกระบวนการส่งสินค้า ตรวจนับสินค้า มี
ความแม่นยา
เนื่องจากลูกค้า คือคนที่เรารัก ดังนัน้ การวางระบบ
และออกแบบให้มขี นั ้ ตอนทีอ่ านวยความสะดวกให้กบั
ลูกค้าเป็ นการสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1.ควรศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งป จั จัย ทาง
การตลาดกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อ วัสดุทางการ
ศึกษาในร้านจาหน่ ายอุปกรณ์เครื่องเขียนของเอกชน
เพื่อนาผลการศึกษามาเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทาง
การตลาดกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อ วัสดุทางการ
ศึก ษาของประชาชนในสาขาอื่น ๆ เพื่อ น าผลการ
ศึก ษามาเป็ น ข้อ มูล ในการปรับ ปรุ ง การจัด ท าแผน
ทางการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพ
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