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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาทศันคติเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารและภาพลกัษณ์           
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคในร้านเจี๊ยบหมง อ า เภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา              
ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีม่าซือ้สนิคา้รา้นเจี๊ยบหมงและผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่ใน อ าเภอท่าเรอื 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จ านวนทัง้สิน้ 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถติิ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือการ
วเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติิ
สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุ 50 ปีขึน้ไป มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี มอีาชพีพนกังาน
บรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 บาทขึน้ไป และมสีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั 
 ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับทศันคติของผู้บริโภคเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มีระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ของร้านโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดมีาก 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั 
มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ด้านจ านวนครัง้ 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 ผูบ้รโิภคทีม่ ีอาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจีย๊บ
หมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ดา้นค่าใชจ้่าย แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 ทศันคตขิองผูบ้รโิภคเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นสง่เสรมิการตลาด และดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  ด้านจ านวนครัง้ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  และต ่ามาก ตามล าดบั 
 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 ทศันคติของผู้บรโิภคเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร  ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านกระบวนการ  
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านบุคลากร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภค         
ในรา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ด้านค่าใชจ้่าย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 และ 
0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า และต ่ามาก ตา มล าดบั 
 ภาพลกัษณ์ของรา้นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านจ านวนครัง้ และด้านค่าใช้จ่าย  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า และต ่ามาก  ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: ทศันคต ิบรกิาร ความสมัพนัธ ์ผูบ้รโิภค 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research was to study attitudes in service marketing mix and image associated 
with consumer purchasing behavior in Jeabmong, a store in the Tharua district of the Ayutthaya province. 
The samples used in this study consisted of a total of four hundred consumers and their purchasing behavior 
in Jeabmong store in the Tharua district of Ayutthaya. The questionnaire was constructed and used as a tool 
to collect data. The statistics that were analyzed included data such as percentage, mean, standard 
deviation, t-test and one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient 
analysis. 
 The results of the research were as follows: 
 The majority of the respondents were male, in their late fifties, with a educational level of a 
bachelor’s degree, working as a employee in private company with an average income of more than Baht 
25,001 per month and marital status being married or living with a partner.  
 The majority of consumers had the opinion that the overall aspects of attitudes in service   
marketing mix were at a level of excellent. The majority of consumer also felt that the overall aspects of 
Image associated with the store was at an excellent level. 
 The results of testing the hypotheses are as follows: 
 Consumers of different genders, age groups, marital status, educational levels, occupations, and 
average income level had different service purchasing behavior in Jeabmong store in the Tharua district of 
the Ayutthaya province demonstrated in term of times was statistically significant  at levels of 0.01 and 0.05, 
respectively. 
 Consumers with different occupations and average incomes had different service purchasing 
behaviors in the Jeabmong store in the Tharua district of the Ayutthaya province in terms of expenditure at 
statistically significant levels of 0.01. 
 The attitudes towards service marketing mix in terms of price, process, place, physical evidence, 
people, promotion, and product aspects were positively related to service purchasing behavior in Jeabmong 
store, in term of times and at low and very low level with a statistically significant level of 0.01. 
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 The attitudes to the service marketing mix in product, process, price, place, and people, aspects 
were positively related to service purchasing behavior in Jeabmong store in terms of expenditure at a low 
level and at a very low level with statistically significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. 
 The aspects associated with image were positively related to service purchasing behavior in 
Jeabmong store in the Tharua district of Ayutthaya province in term of times and levels of expenditure were 
at a low level or a very low level with statistically significant levels of 0.01. 
 
Keywords: Attitude, Service, Relationship, Consumers 
 
บทน า 
 แนวโน้มของตลาดวสัดุก่อสรา้งตลอดทัง้ปี พ.ศ. 2557 มมีูลค่ายอดขายสนิคา้วสัดุก่อสรา้งขยายตวัในอตัรา            
ที่ไม่สูงนัก เนื่องจากการเติบโตของยอดขายสนิค้าวสัดุก่อสร้างขึน้อยู่กบัทศิทางของอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหลกั             
ซึง่ในช่วงครึง่แรกของปี พ.ศ. 2557 กจิกรรมการก่อสรา้งของทัง้ภาครฐัและเอกชนมทีศิทางชะลอตวัลงจากปัญหาความ
ไม่แน่นอนทางการเมอืงทีย่ดืเยือ้ สง่ผลใหข้ ัน้ตอนการเบกิจ่ายในโครงการของภาครฐัประสบปัญหาล่าชา้ โดยเฉพาะใน
โครงการใหม่ๆ ส่วนโครงการของภาคเอกชนมกีารชะลอลงทุนลงเช่นกนั เพราะนโยบายการลงทุนของภาครฐัทีจ่ะเอือ้
หนุนต่อภาคเอกชนขาดความชดัเจน บวกกบัสภาวะเศรษฐกจิไทยชะลอตวัจากการขาดปัจจยับวกและยงัเผชญิกบั
ปัจจยัฉุดรัง้อกี ไม่ว่าจะเป็นก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคชะลอตวัและค่าครองชพีทีส่งูขึน้   ซึง่มผีลใหผู้บ้รโิภคชะลอการซือ้หรอื
ลงทุนในภาคอสงัหารมิทรพัยล์ง 
 อย่างไรกด็ ีหากคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ผลกัดนัใหเ้กดิโครงการขนาดใหญ่โดยเริม่มกีจิกรรม
การก่อสรา้งในช่วงครึง่ปีหลงั พ.ศ. 2557 ซึง่จะช่วยขบัเคลื่อนการเบกิจ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ใหป้รบัตวัดี
ขึน้ นอกจากนี้ การมนีโยบายลงทุนทีม่คีวามชดัเจนมากขึน้จากทางคสช. ท าให้บรรยากาศความเชื่อมัน่ในการลงทุน
ค่อยๆดขีึน้ มผีลใหภ้าคเอกชนในอุตสาหกรรมก่อสรา้งเริม่เดนิหน้าลงทุน ซึง่จะส่งผลต่อเนื่องใหเ้กดิความตอ้งการวสัดุ
ก่อสรา้งสูงขึ้นตามมา (https://www. kasikornresearch.com/th/k-econanalysis/pages/ViewSummary.aspx?docid= 
32859, อนิเทอรเ์น็ต. 9 สงิหาคม 2558)  
 จากปัจจยัขา้งต้น ส่งผลท าใหธุ้รกจิดา้นการลงทุนอสงัหารมิทรพัย์เริม่ขยายตวัมากขึน้ ตัง้แต่อุตสาหกรรม
ขนาดเลก็ไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลโดยตรงกบัผู้ประกอบการรา้นค้าวสัดุก่อสร้าง ที่เผชญิกบัสภาพ
เศรษฐกจิที่ซบเซามาเป็นระยะเวลานาน เริม่ขยายตวัมากขึน้ตามไปด้วย ท าใหม้ผีูส้นใจทีจ่ะมาลงทุนเปิดรา้นคา้วสัดุ
ก่อสร้างเพิ่มมากขึน้ จงึจ าเป็นที่รา้นค้าวสัดุก่อสร้างรายเก่าที่เปิดมานานแล้วต้องหนัมาให้ความส าคญักบัเครื่องมือ
ทางการตลาดที่สามารถช่วยดงึดูดความสนใจจากผูบ้รโิภคทัง้ความเชื่อใจของลูกคา้รายเก่าและสรา้งความน่าเชื่อถือ
ให้กบัลูกคา้รายใหม่ที่ก าลงัตดัสนิใจเลอืกซื้อรา้นวสัดุก่อสร้าง  เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกบัยอดขายทัง้ในระยะสัน้หรอื
สง่ผลกระทบในระยะยาวของธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาจุดแขง็ จุดอ่อน ของรา้น ใหด้ขีึน้ สภาพการแขง่ขนักบัคู่แข่ง
ในการตลาดใกล้เคยีง หรอืปัจจยัอื่นๆ โดยการน ากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด บุคลากร กระบวนการ ลกัษณะทางกายภาพ และกลยุทธ์ด้าน
ภาพลกัษณ์ของรา้น มาเป็นกลยุทธท์ีส่ าคญัในการด าเนินงาน ซึง่กลยุทธด์งักล่าวนี้อาจเป็นปัจจยัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคมาซือ้
สนิคา้มากขึน้ 
 อ าเภอท่าเรอืเป็นอ าเภอหนึ่งใน จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ซึง่เป็นอ าเภอทีม่โีรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวน
มาก ท าให้มคีวามต้องการซื้อวสัดุก่อสรา้งที่มากตามไปด้วย ส่งผลให้มรี้านวสัดุก่อสร้างเปิดกนัเป็นจ านวนมากเพื่อ
รองรบัความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยาที่เขา้ไปท างานใน
โรงงานกม็รีายไดท้ีด่ตีามไปดว้ย จงึมกี าลงัซือ้ทีม่ากขึน้ ท าใหเ้กดิสภาวะการแขง่ขนัของรา้นวสัดุก่อสรา้ง 
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 จากที่กล่าวมา ท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะศกึษาทศันคติเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดและภาพลกัษณ์ที่มี
ความสมัพนัธใ์นการตดัสนิใจซือ้สนิคา้รา้นวสัดุก่อสรา้งของผูบ้รโิภคในรา้นเจีย๊บหมง ว่าคอืปัจจยัใด เนื่องจากรา้นเจีย๊บ
หมงเป็นรา้นขายวสัดุก่อสรา้งทีอ่ยู่คู่กบัอ าเภอท่าเรอืมายาวนาน เป็นกจิการทีส่บืทอดจากรุ่นสู่รุ่นและมภีาพลกัษณ์ทีด่ี
ในดา้นคุณภาพสนิคา้และการบรกิาร ความซื่อสตัย ์ไม่คดโกงหรอืหลอกลวงผูบ้รโิภค เป็นหลกัการในการด าเนินธุรกจิ 
จงึไดร้บัความเชื่อมัน่และเป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภคในอ าเภอท่าเรอื ทีส่นใจเลอืกซือ้สนิคา้วสัดุก่อสร้าง ดงันัน้การศกึษา
งานวจิยัในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบัผูป้ระกอบการในการวางแผนพฒันาแนวทางในการปรบัปรุงการด าเนินธุรกจิ
ใหม้ปีระสทิธภิาพรวมถงึกระบวนการจดัจ าหน่ายสนิคา้วสัดุก่อสรา้งใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ทีม่าใชบ้รกิารในรา้นเจีย๊บหมง เพื่อตอบสนองความตอ้งการและเกดิความพงึพอใจสงูสดุของผูบ้รโิภค 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจีย๊บหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
จ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค
ในรา้นเจีย๊บหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์ของรา้นกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจีย๊บ
หมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
  1.1  ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
   1.1.1  เพศ 
    1.1.1.1   ชาย 
    1.1.1.2   หญงิ 
   1.1.2  อาย ุ
    1.1.2.1    20 – 29 ปี 
    1.1.2.2  30 - 39 ปี 
    1.1.2.3 40 - 49 ปี 
    1.1.2.4 50 ปีขึน้ไป 
   1.1.3  ระดบัการศกึษา 
    1.1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    1.1.3.2 ปรญิญาตร ี
    1.1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.4  อาชพี 
    1.1.4.1  ช่าง / ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 
    1.1.4.2 พนกังานบรษิทัเอกชน 
    1.1.4.3 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    1.1.4.4 พ่อคา้ / ประกอบธุรกจิสว่นตวั 
    1.1.4.5 อื่นๆ ( โปรดระบุ )_____________ 
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   1.1.5  รายไดต่้อเดอืน 
    1.1.5.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท 
    1.1.5.2 5,001   – 10,000 บาท 
    1.1.5.3 10,001 – 15,000 บาท 
    1.1.5.4 15,001 – 20,000 บาท 
    1.1.5.5 20,001 – 25,000 บาท 
    1.1.5.6 25,001 บาทขึน้ไป 
   1.1.6  สถานภาพสมรส 
    1.1.6.1 โสด 
    1.1.6.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
    1.1.6.3 หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 
  1.2  ทศันคตขิองผูบ้รโิภคเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย 
   1.2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์
   1.2.2  ดา้นราคา 
   1.2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
   1.2.4  ดา้นสง่เสรมิการตลาด 
   1.2.5  ดา้นบุคลากร 
   1.2.6  ดา้นกระบวนการ 
   1.2.7  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
  1.3  ภาพลกัษณ์ของรา้น 
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอ
ท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้สถานภาพ
สมรส แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จังหวดัพระนครศรอียุธยา
แตกต่างกนั  
 2.  ทศันคตขิองผูบ้รโิภคเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ                   
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจีย๊บหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 3.  ภาพลกัษณ์ของร้านมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอ
ท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร ์ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิและทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 
53-55) ที่กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ระดับ
การศกึษา อาชพี รายไดเ้ป็นเกณฑ์ทีน่ิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่ส าคญั           
ทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย โดยผูว้จิยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
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ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา              
แตกต่างกนั 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัทัศนคติ ผู้วจิยัได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีของ เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 41)           
ให้ความหมายไว้ว่า ทศันคติ คอื การประเมนิความพอใจหรอืไม่พอใจ ความรู้สกึ และท่าที ความรู้สกึที่คนเรามีต่อ
ความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่ง ทศันคตเิป็นสิง่ทีจ่ะน ามาซึง่การปฏบิตั ิของผูบ้รโิภค โดยไดน้ ามาประยุกตใ์ชใ้นการก าหนด
ขอบเขตการวจิยั 
 3.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัภาพลกัษณ์ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิและทฤษฎขีองคอทเลอร ์Kotler (2000: 296) 
ไดก้ล่าวถงึประเภทของภาพลกัษณ์ของการตลาดไวว้่าภาพลกัษณ์ (Image) เป็นวถิทีีป่ระชาชนรบัรูเ้กีย่วกบับรษิทัหรอื
ผลติภัณฑ์ของบริษัท และภาพลกัษณ์เป็นสิง่ที่เกดิขึน้ได้ จากปัจจยัหลายประเภทภายใต้การควบคุมของธุรกจิ เมื่อ
พจิารณาภาพลกัษณ์ทีอ่งคก์ารธุรกจิจะสามารถ น ามาเป็นองคป์ระกอบทางการบรหิารจดัการไดแ้ลว้ อาจจ ากดัขอบเขต
ประเภทของภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริมการตลาดให้ชัดเจนโดยจ าแนกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ 
ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ภาพลกัษณ์ตรายีห่อ้ และ ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรอืองคก์าร ผูว้จิยัไดเ้ลอืกศกึษา
เพยีงแค่ ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรอืองคก์าร คอื ภาพทีเ่กดิขึน้ในใจของ ประชาชนทีม่ต่ีอองคก์ารหรอืสถาบนั ซึง่เน้น
เฉพาะภาพของตัวสถาบันหรอืองค์เพียงส่วนเดียว ไม่รวมถึง สนิค้าหรือบริการที่จ าหน่าย  เนื่องจาก ภาพลกัษณ์
ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร คลา้ยคลงึกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นผลติภณัฑ์ ส่วนภาพลกัษณ์ตราสนิคา้นัน้ 
ไม่ไดน้ ามาพจิารณา เน่ืองจากเป็นตราสนิคา้ทัว่ไปทีม่จี าหน่ายในรา้นวัสดุก่อสรา้งอยู่แลว้ ดงันัน้ ภาพลกัษณ์ประเภทนี้
จงึเป็นภาพทีส่ะทอ้นถงึการบรหิารและการ ด าเนินงานขององคก์าร  ทัง้ในแง่ระบบบรหิารจดัการ บุคลากร (ผู้บรหิาร
และพนักงาน) ความรบัผิดชอบต่อ สงัคม และการท าประโยชน์แก่สาธารณะ โดยผู้วิจยัได้น ามาใช้เป็นแนวทางใน
การศกึษา ว่าแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของรา้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคใน
รา้นเจีย๊บหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 4.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิและทฤษฎขีอง ฉลองศร ี
พมิลสมพงษ์ (2548: 50) ทีก่ล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึปัจจยัทีเ่ป็นส่วนประกอบของ
การวางแผนการตลาดในการท าการตลาดสนิค้าหรอืบรกิารใดๆ กต็ามโดยมากแล้วหากเป็นสนิค้าจะมีส่วนประสม              
4 ปัจจยั คือ สนิค้า/บริการ (Product/Service) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place/Distribution/Channel) 
และกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ส าหรบัการท าตลาดธุรกจิบรกิารนัน้จะมปัีจจยัส่วนประสมทางการตลาด
เพิม่ขึน้มาอกี 3 ปัจจยัคอื ผูใ้หบ้รกิาร (People) กระบวนการใหบ้รกิาร (Process) และสภาพแวดลอ้มในการใหบ้รกิาร/
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัตลาดบรกิาร ซึง่บรกิาร (Service) เป็น
กจิกรรมทีส่นองต่อความต้องการของลูกคา้เพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสุดแก่ลูกคา้จะเหน็ไดว้่าก่อนทีจ่ะมกีารซือ้ ผูซ้ื้อ
ต้องพยายามวางกฎเกณฑเ์กี่ยวกบัคุณภาพและประโยชน์ทีไ่ด้จากการบรกิารที่จะได้รบั ผูข้ายต้องสรา้งความเชื่อมัน่
โดยจะต้องพยายามหาหลกัประกนัใหผู้ซ้ือ้สามารถตดัสนิใจไดเ้รว็ขึน้ซึง่กค็อืส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 หรอื 7P’s 
เน่ืองจากรา้นเจีย๊บหมง เป็นรา้นขายวสัดุก่อสรา้ง ทีจ่ าเป็นตอ้งใชก้ารบรกิารเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งทีช่่วยในการขายสนิค้า
ให้กบัผู้บรโิภค ผู้วจิยัจงึเลอืกศกึษา เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจีย๊บหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 5.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิและทฤษฎขีอง   เชฟแมน และคานุก 
(Schiffman; & Kanuk. 1994: 7) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บรโิภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็น
การเสาะแสวงหา การซื้อ การใช้ การประเมิน หรือ การบริโภคผลิตภัณฑ์บริการซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนได้อย่างพงึพอใจ เป็นการศกึษาการตดัสนิใจของผู้บรโิภคในการใช้ทรพัยากรที่มอียู่  
ทัง้เงนิ เวลา และก าลงัซือ้เพื่อบรโิภค และบรกิารต่างๆ อนัประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไมจงึซื้อ ซื้อเมื่อไร ที่ไหน และ
บ่อยครัง้แค่ไหน 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าในร้านเจี๊ยบหมงใน อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรอียุธยา ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นผูบ้รโิภคที่มาซื้อสนิค้าในรา้นเจี๊ยบ
หมง ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา เนื่องจากผู้วจิยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใช้สตูรกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน และก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณไม่เกนิ 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 385 คน และเพิม่อกี 15 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
ทัง้หมดเท่ากบั 400 คน 
 
ผลการวิจยั  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุ 50 ปีขึน้ไป มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี มอีาชพีพนกังาน
บรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 บาทขึน้ไป และมสีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั 
 ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัทศันคติของผู้บริโภคเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มีระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ของร้านโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดมีาก 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านจ านวนครัง้ 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 ผู้บริโภคที่มี อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคใน             
รา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ด้านค่าใช้จ่าย  แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 
0.01  
 ทศันคตขิองผูบ้รโิภคเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นสง่เสรมิการตลาด และดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  ด้านจ านวนครัง้ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  และต ่ามาก ตามล าดบั 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ทศันคตเิกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารและภาพลกัษณ์มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจีย๊บหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา” สามารถสรุปประเดน็
ทีส่ าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 
ต าแหน่ง รายได้ สถานภาพสมรส แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่ าเรอื 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยาแตกต่างกนั 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจีย๊บหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ในด้านจ านวนครัง้ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จากผลการวิจยั พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่เีพศชายมพีฤติกรรมการซือ้สนิค้าของผู้บรโิภคในรา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
มากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศชายส่วนใหญ่ มอีาชพี ช่าง / ผู้รบัเหมาก่อสรา้ง และเพศชายยงัเป็นเพศทีเ่กดิมาเพื่อ
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เป็นผู้น าครอบครวัเวลาทีว่สัดุหรอือุปกรณ์ต่างๆ ภายในบา้นเกดิความเสยีหายหรอืจ าเป็นต้องมกีารซ่อมแซมต่อเติม 
เพศชายจงึเป็นเพศที่ออกไปซื้อสนิค้าวสัดุก่อสรา้งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรยี์ ไพโรจน์ธรีะรชัต ์
(2545) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมผูซ้ือ้ในการเลอืกซือ้สนิคา้ประเภทวสัดุ ก่อสรา้งรา้นซเีมนต์ไทยโฮมมารท์ 
ในจงัหวดัล าพนู กล่าวว่า เพศของผูซ้ือ้ มผีลต่อวนัในสปัดาหท์ีผู่ซ้ือ้ไปเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นซเีมนตไ์ทยโฮมมารท์มาก
ทีส่ดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจีย๊บหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา ในดา้นจ านวนครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จากผลวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคที่
มีช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการซื้อสินค้ามากที่สุด เพราะผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป มีอาชีพช่าง/ 
ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง และมรีายได้ค่อนขา้งสงู ท าใหม้งีานรบัเหมาก่อสรา้งที่ต้องซือ้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อซ่อมแซมมากกว่า 
ผู้บรโิภคที่อยู่ในช่วงอายุอื่นๆ ท าให้มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา ในดา้นจ านวนครัง้มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรุยี ์ไพโรจน์ธรีะรชัต์ (2545) ศกึษาเรื่อง 
ปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมผู้ซือ้ในการเลอืกซือ้สนิคา้ประเภทวสัดุ ก่อสรา้งรา้นซเีมนต์ไทยโฮมมาร์ท ในจงัหวดัล าพูน 
กล่าวว่า ตัวแปรอายุมีผลต่อวนัในสปัดาห์ที่เลือกซื้อสนิค้ามากที่สุด ของผู้ซื้อเพื่อน าไปใช้ในธุรกิ จของตน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านจ านวนครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จาก
ผลการวจิยั พบว่า ผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพสมรสสมรส / อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจี๊ยบ
หมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มากกว่า โสด / หย่าร้าง  / หม้าย / แยกกนัอยู่ เนื่องจากผู้บรโิภคที่มี
สถานภาพสมรสสมรส / อยู่ดว้ยกนั สว่นใหญ่มพีฤตกิรรมการอยู่บา้นในช่วงวนัหยุดเสาร ์อาทติย ์จงึท าใหม้เีวลาว่างท า
กจิกรรมร่วมกนัในครอบครวั ซึง่การต่อเตมิหรอืปรบัปรุงบา้นพกัทีอ่ยู่อาศยันัน้กถ็อืว่าเป็นอกีปัจจยัหนึ่งทีส่ าคญั ท าใหม้ี
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจีย๊บหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ในดา้นจ านวนครัง้มาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สญัญา  ศรีศรุติพร (2546) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นซเีมนตไ์ทยโฮมมารท์ตน้แบบ ถนนสขุาภบิาล 3 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสดแตกต่างเป็นรายคู่กบัผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ดา้นจ านวนครัง้ในการมาซือ้
สนิคา้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 และธชัชนญั พุทธประสาท (2545) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและการใชปั้จจยัในการ
ซื้อสนิค้าของผู้บริโภคใน ศูนย์การค้าปลีกวัสดุก่อสร้างครบวงจรโฮมเวิร์ค กล่าวว่า ผู้ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน            
ใชปั้จจยัดา้นราคาสนิคา้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05  
 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอ
ท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ในดา้นจ านวนครัง้ แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จากผลการวจิยั 
พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจีย๊บหมง อ าเภออ
ท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มากกว่าปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญา 
ตรนีัน้ส่วนใหญ่ จะมอีาชพีอาชพีช่าง / ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ซึง่เป็นผูใ้ชส้นิค้าโดยตรง จงึจ าเป็นตอ้งเป็นคนทีม่าซือ้สนิคา้
ด้วยตวัเอง ท าให้มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา          
ในดา้นจ านวนครัง้มากที่สุด ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรยี์ ไพโรจน์ธรีะรชัต์ (2545) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อ
พฤตกิรรมผูซ้ือ้ในการเลอืกซื้อสนิคา้ประเภทวสัดุ ก่อสรา้งรา้นซเีมนต์ไทยโฮมมารท์ ในจงัหวดัล าพูน ล าพูน กล่าวว่า 
ระดบัการศกึษา ของผูซ้ือ้ มผีลต่อวนัในสปัดาหท์ีผู่ซ้ือ้ไปเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นซเีมนต์ไทยโฮมมารท์มากทีสุ่ด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
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 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรือ 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ในด้านจ านวนครัง้ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จากผลการวิจยั 
พบว่า ผูบ้รโิภคที่มผีูบ้รโิภคที่มอีาชพีช่าง / ผูร้ ับเหมาก่อสรา้ง มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้า มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าใน
ด้านจ านวนครัง้มากที่สุด เพราะเป็นกลุ่มผู้ใช้โดยตรงที่ต้องท างานหน้างานก่อสร้าง จึงมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้า
มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรยี ์ไพโรจน์ธรีะรชัต์ (2545) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมผู้
ซือ้ในการเลอืกซือ้สนิคา้ประเภทวสัดุ ก่อสรา้งรา้นซเีมนต์ไทยโฮมมารท์ ในจงัหวดัล าพูน กล่าวว่า อาชพีของผูซ้ือ้ มผีล
ต่อวนัในสปัดาหท์ีผู่ซ้ือ้ไปเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นซเีมนตไ์ทยโฮมมารท์มากทีส่ดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรือ 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ในดา้นค่าใชจ้่าย แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จากผลการวจิยั พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีช่าง / ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในดา้นค่าใชจ้่ายมากทีสุ่ด เพราะเป็นกลุ่มผูใ้ชโ้ดย
ตรงทีต่้องท างานหน้างานก่อสรา้ง จงึมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สญัญา
ศรศีรุตพิร (2546) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ สนิค้าของผูบ้รโิภคในรา้นซเีมนต์
ไทยโฮมมารท์ต้นแบบ ถนนสุขาภบิาล 3 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีพนักงานบรษิัท แตกต่างเป็น
รายคู่กบัผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีช่าง/ผูร้บัเหมา ดา้นค่าใชจ้่าย/ครัง้ ในการซือ้สนิคา้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านจ านวนครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จาก
ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,001 – 25,000 บาท  
ท าใหม้พีฤตกิรรมการซื้อสนิค้าของผูบ้รโิภคในรา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ในด้านจ านวน
ครัง้มากทีสุ่ด เนื่องจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,001 – 25,000 บาท มกี าลงัทรพัยป์านกลางจงึมกัจะประหยดั
และซือ้อุปกรณ์วสัดุก่อสรา้งเพื่อมาตกแต่งบา้นของตนมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สญัญา ศรศีรุตพิร (2546) 
ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ สนิค้าของผู้บรโิภคในร้านซเีมนต์ไทยโฮมมารท์ต้น
แบบ ถนนสุขาภิบาล 3 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้10,000 – 19,999 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กบั
ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้40,000 บาทขึน้ไป ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอ
ท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ในดา้นค่าใชจ้่าย แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จากผลการวจิยั 
พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 25,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอ
ท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ในดา้นค่าใชจ้่าย เนื่องจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน  25,001 บาท มกี าลงัทรพัย์
มากจงึท าให ้แต่ละครัง้ทีเ่ขา้มาซือ้อุปกรณ์วสัดุก่อสรา้งมคีา้ใชจ้่ายทีม่ากกว่ากลุ่มอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรุยี ์
ไพโรจน์ธรีะรชัต์ (2545) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้ซื้อในการเลอืกซื้อสนิค้าประเภทวสัดุ ก่อสรา้งร้าน
ซเีมนตไ์ทยโฮมมารท์ ในจงัหวดัล าพนู กล่าวว่า รายไดต่้อเดอืนของผูซ้ือ้ มผีลต่อรา้นทีเ่ลอืกซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งมาก
ทีส่ดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และธชัชนญั พุทธประสาท (2545) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและการใชปั้จจยั
ในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคใน ศูนยก์ารคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งครบวงจรโฮมเวริค์ กล่าวว่า ผูบ้รโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืน
ต่างกนั ใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการซือ้สนิคา้ในศูนยค์า้ปลกีวสัดุก่อสรา้งครบวงจรโฮมเวริค์ แตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรอียุธยา พบว่า 
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 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ดา้นจ านวนครัง้ และค่าใชจ้่าย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์น
ระดบัต ่ามาก กล่าวคอื ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัความสอดคลอ้งในการใชข้องผลติภณัฑ์และคุณภาพของผลติภณัฑ์    
ทีไ่ดม้าตรฐาน เช่น ผูบ้รโิภคมคีวามต้องการทาสบีา้นใหม่ จงึเลอืกผลติภณัฑส์ทีาบา้นทีอ่ายุการใชง้านของผลติภณัฑ์       
ที่ได้มาตรฐานสามารถเชื่อถือได้ ท าให้เกดิความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคในร้านเจี๊ยบหมง 
อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยหากผู้บรโิภคมทีศันคตทิี่ดแีละมคีวามมัน่ใจในชื่อเสยีงและคุณภาพของ
ผลติภัณฑ์ จะท าให้มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บรโิภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา เพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของสญัญา ศรศีรุตพิร (2546) ศกึษาเรื่อง ส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นซเีมนตไ์ทยโฮมมารท์ตน้แบบ ถนนสขุาภิบาล 
3 กรุงเทพมหานคร. กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้า             
(ใชเ้วลา/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎขีอง Kotler (2000: 16) กล่าวว่า 
ผลติภณัฑ์ คอื สิง่ทีเ่สนอขายเพื่อสนองความต้องการของลูกคา้ ดงันัน้ถ้าสนิค้ามคีุณสมบตั ิทีน่่าสนใจ ตรงตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ มากเท่าไหร่ ผูบ้รโิภคกจ็ะเกดิการตอบนบัมากขึน้เท่านัน้ 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ทศันคติของผู้บรโิภคเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด
บริการด้านราคามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรอียุธยา ดา้นจ านวนครัง้ และค่าใชจ้่าย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในระดบัต ่าและต ่ามาก ตามล าดบั กล่าวคอื ราคาของสนิค้าในร้านเจี๊ยบหมงมคีวามเหมาะสม เมื่อเทยีบกบัคุณภาพ  
ท าให้เกิดความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรอียุธยา โดยหากผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่กีบัราคาแลว้ จะท าใหม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของ
ผูบ้รโิภคในรา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ปทติตา สเีขยีว (2522) ศกึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกรา้นวสัดุก่อสร้างของ ผูบ้รโิภค
ในจงัหวดันครปฐม กล่าวว่า ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้กลุ่มวสัดุก่อสรา้งหลกัแตกต่างกนั ใชส้ว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา ทีม่ี
ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรา้นวสัดุก่อสรา้งแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ทฤษฎีของ วิทวสั รุ่งเรืองผล (2546: 82) กล่าวว่า ราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน โดยผู้บริโภคจะ
เปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่าของผลติภณัฑก์บัราคาผลติภณัฑ์นัน้ ประเดน็ส าคญัของราคาไม่ไดอ้ยู่ทีต่ ัง้ไวท้ีเ่ท่าไหร่แต่
ขึน้อยู่กบัการเปรยีบเทยีบระหว่างราคากบัคุณค่าของผลติภณัฑ์ที่มต่ีอผู้บรโิภค หากลูกค้ารูส้กึว่าผลติภณัฑ์มคีุณค่า
มากกว่าราคาทีก่ าหนดลกูคา้กย็นิดทีีจ่ะซือ้ผลติภณัฑ ์
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ทศันคติของผู้บรโิภคเกี่ยวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของ
ผูบ้รโิภคในรา้นเจีย๊บหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ดา้นจ านวนครัง้ และค่าใชจ้่าย อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและต ่ามาก ตามล าดบั กล่าวคอืท าเลที่ตัง้ของรา้นเจี๊ยบหมงทีอ่ยู่กบั
ตดิถนนใหญ่สามารถเดนิทางมารา้นไดส้ะดวก จงึท าให้ช่องทางการจดัจ าหน่ายของรา้นเจี๊ยบหมงมคีวามสะดวกสบาย 
ง่ายแก่การที่ผู้บรโิภคจะเขา้มาซื้อสนิค้า ท าให้เกดิความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคในรา้นเจี๊ยบ
หมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยหากผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่กีบัช่องทางการจดัจ าหน่ายแลว้ จะท าใหม้ี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจีย๊บหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เพิม่ขึน้
ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎขีอง สุมนา อยู่โพธิ ์(2540: 7) กล่าวว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายคอื เป็น
สิง่ที่ท าให้การน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการไปสู่ผู้บริโภค โดยพิจารณาจากสิ่งเหล่านี้ คือ ท าเลที่ตั ้งอยู่ในแหล่ง             
ทีผู่บ้รโิภคเขา้ถงึง่าย รวมไปถงึเทคโนโลยทีีพ่ฒันามากขึน้สามารถท าใหก้ารบรกิารมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็มากขึน้ 
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 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริมทางการตลาด ทศันคตขิองผูบ้รโิภคเกีย่วกบัสว่นประสม
ทางการตลาดบรกิารดา้นส่งเสรมิทางการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้น
เจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ด้านจ านวนครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก กล่าวคอื ดา้นส่งเสรมิทางการตลาด เช่น มแีคตตาลอ็กสนิคา้ ท าใหผู้้บรโิภคไดพ้จิารณา
เลือกสินค้าได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการเข้าใจของผู้บริโภค เพราะมีรูปภาพและสีสันที่สวยงาม ท าให้เกิด
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดย
หากผู้บรโิภคมทีศันคตทิี่ดกีบัดา้นส่งเสริมทางการตลาดแลว้ จะท าใหม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของ
ผูบ้รโิภคในรา้นเจีย๊บหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ปทติตา สเีขยีว (2522) ศกึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกร้านวสัดุก่อสรา้งของ ผูบ้รโิภค
ในจงัหวดันครปฐม. กล่าวว่า ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้กลุ่มวสัดุก่อสรา้งหลกัแตกต่างกนั ใชส้ว่นประสมทางการตลาดดา้นส่งเสรมิ
ทางการตลาด ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกรา้นวสัดุก่อสรา้งแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากร ทศันคตขิองผูบ้รโิภคเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารด้านบุคลากรโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ด้านจ านวนครัง้ และค่าใช้จ่าย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก กล่าวคอื บุคลากรของรา้นเจีย๊บหมง สามารถสรา้งความน่าเชื่อถอืและผูบ้รโิภคกส็ามารถ
ไวว้างใจต่อค าแนะน าของบุคลากรของรา้นเจีย๊บหมงได ้โดยการใหบ้รกิารอย่างเป็นกนัเอง ท าใหเ้กดิความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยหากผู้บรโิภคมี
ทศันคติทีด่กีบับุคลากรแลว้ จะท าให้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผูบ้รโิภคในรา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอ
ท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคน
อื่นๆ (2546: 53) กล่าวว่า บุคลากร (People) มบีรกิารหลายชนิดทีเ่จาะจงใหลู้กคา้และพนักงานต้องมสี่วนร่วมในการ
ผลติและส่งมอบบรกิารพรอ้มกนั จงึทุ่มเทงบประมาณไปกบัการให้รวบรวมพนักงานบรกิาร และคดัเลอืกพนักงานที่มี
คุณภาพมพีฤติกรรมการให้บรกิารสม ่าเสมอการดูแลความสะอาดของเคาน์เตอรพ์นักงานมคีวามสุภาพเรยีบรอ้ย เป็น
กนัเอง พนักงานมีจิตส านึกการบรกิาร (Service mind) ทกัทายลูกค้า กล่าวค าขอบคุณบรกิารด้วยท่าทีเต็มใจ และ
พนกังานมอี านาจอ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ ทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารด้านกระบวนการโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคในร้านเจี๊ยบหมง 
อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ด้านจ านวนครัง้ และค่าใช้จ่าย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 
0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและต ่ามาก  ตามล าดบั กล่าวคอื กระบวนการการใหบ้รกิารของรา้นเจี๊ยบหมงนัน้ 
มคีวามรวดเรว็ในการให้บรกิาร และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กบัผู้บรโิภคได้ตรงประเดน็ เช่น ปัญหาเกี่ยวกบั
วธิกีารใชง้านของสนิคา้ แต่ละประเภท ท าใหเ้กดิความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจีย๊บหมง 
อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยหากผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่กีบักระบวนการแลว้ จะท าใหม้คีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์   และคนอื่นๆ (2546: 53) กล่าวว่า กระบวนการให้บริการ 
(Process) เป็นกระบวนการออกแบบการส่งมอบบริการให้ลูกค้าถ้าการออกแบบท าได้ดีการส่งมอบบริการก็จะมี
ประสทิธภิาพถูกตอ้งตรงเวลามคีุณภาพสม ่าเสมอ 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ทศันคตขิองผูบ้รโิภคเกีย่วกบัสว่นประสม
ทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้น
เจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ด้านจ านวนครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า กล่าวคอื มกีารจดัวางสนิคา้อย่างเป็นระเบยีบ ซึง่ท าใหผู้บ้รโิภคทีเ่ขา้มาซือ้สนิคา้ในรา้นเจีย๊บ
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หมงนัน้ สามารถเลือกซื้อสนิค้าได้อย่างง่ายสะดวกสบาย ท าให้เกิดความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของ
ผู้บริโภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยหากผู้บรโิภคมีทศันคติที่ดีกบัลกัษณะทาง
กายภาพแล้วจะท าให้มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ของผู้บรโิภคในรา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2546: 53) 
กล่าวว่า ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คอืองคป์ระกอบดา้นสถานที ่เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ช ้การแต่ง
กายของพนักงาน เครื่องหมายการค้า สิ่งพิมพ์ต่างๆ จะต้องมีคุณภาพดูแล้วเหมาะสม กลมกลืนกบัภาพที่ลูกค้า
คาดหวงัไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ภาพลักษณ์ของร้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคใน              
รา้นเจีย๊บหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่า 
 ภาพลกัษณ์ของร้านโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคในร้านเจี๊ยบหมง 
อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ดา้นจ านวนครัง้ และดา้นค่าใชจ้่าย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย
มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และต ่ามาก ตามล าดบั กล่าวคอื ภาพลกัษณ์ของรา้นเจี๊ยบหมงทีอ่ยู่กบัผูบ้รโิภค ในอ าเภอ
ท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอยุธยามาอย่างยาวนาน สร้างใหเ้กดิความน่าเชื่อถือ และเคยชิ้นกบัผูบ้รโิภคที่ต้องการซื้อ
สนิคา้วสัดุก่อสรา้ง เมื่อผูบ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ประเภทวสัดุก่อสรา้งกจ็ะนึกถงึรา้นเจี๊ยบหมงเป็นรา้นแรกๆ 
ท าให้เกิดความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรอียุธยา โดยหากผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่กีบัภาพลกัษณ์ของรา้นแลว้ จะท าใหม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นเจี๊ยบหมง อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เพิม่ขึน้ ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สรุยี ์ไพโรจน์ธรีะรชัต ์(2545) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมผูซ้ือ้ในการเลอืกซือ้สนิคา้ประเภทวสัดุ 
ก่อสรา้งรา้นซเีมนตไ์ทยโฮมมารท์ ในจงัหวดัล าพูน กล่าวว่า ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์มผีลต่อพฤตกิรรมในการเลอืกวนัใน
สปัดาหท์ีผู่ซ้ือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งมากทีส่ดุ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎขีอง 
วริชั ลภิรตันกุล (2540: 78) กล่าวถึงลกัษณะที่ส าคัญของภาพลกัษณ์คือ การสร้างภาพลกัษณ์ต้องใช้เวลา เพราะ
ภาพลักษณ์เป็นสิง่ที่ เกิดขึ้นทีละน้อยและสะสมเพิ่มพูนมากขึ้น จนฝังรากฐานมัน่คงอยู่ในจิตใจและทัศนคติหรือ
ความรูส้กึนึกคดิ ของประชาชน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบตวัแปลทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะหอ์ุตสาหกรรมเกีย่วกบัรา้นวสัดุก่อสรา้ง ให้
มคีวามใกลเ้คยีงกนั เพื่อพฒันากลยุทธใ์หเ้หมาะสม 
 2.  ควรท าการวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบถึงส่วนประสมทางการตลาดบรกิารและภาพลกัษณ์มคีวามสัมพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในศูนยค์า้ปลกีวสัดุก่อสรา้งครบวงจรขนาดใหญ่ เพื่อน ามาเป็นแนวทางใหเ้จา้ของ
รา้นเจีย๊บหมง ไดใ้ชใ้นการปรบัปรุงกจิการใหท้นัสมยัยิง่ขึน้ 
 3.  ควรมกีารศกึษาถงึกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของรา้นเจี๊ยบหมง เพื่อจะไดส้ามารถ
น าขอ้มูลนี้ไปวเิคราะห์เพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุและใช้วางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อจะได้เป็นการเพิ่มยอดขายของ
ผูบ้รโิภคในกลุ่มนี้ดว้ย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างยิ่งของ รองศาสตราจารย ์              
ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ี่ได้กรุณาสละเวลาอนัมคี่าในการใหค้วามอนุเคราะหใ์นการให้ค าปรกึษา
ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ความรู้ ข้อคิดเห็นรวมทัง้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจนผู้วิจ ัยสามารถ
ด าเนินการวจิยัจนส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดจีงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
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 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ และ
คณาจารย ์ในโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทกุท่าน ทีไ่ดก้รุณาอบรม สัง่สอน ประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ ัง้ในทาง
ทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจยั และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการ
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษา
ของผูว้จิยั และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาให้ความร่วมมอืในการตอบค าถามส าหรบั
การท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 สดุทา้ยนี้ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิามารดาและครอบครวัของผูว้จิยัทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของการศกึษา
มาโดยตลอดและสนับสนุนรวมทัง้ช่วยเหลอืในทุกๆ ดา้นเพื่อเอือ้อ านวยใหผู้ว้จิยัไดด้ าเนินการศกึษาไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละ
เสรจ็สมบูรณ์ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ได้มอบมติรภาพและความจรงิใจรวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัมาโดยตลอด
และสุดท้ายขอขอบคุณก าลงัใจที่ดี สารนิพนธ์ฉบบันี้ผู้วจิยัขอมอบให้ทุกท่านที่มพีระคุณแก่ผู้วจิยัและขอให้ทุกท่าน
ประสบแด่ความสขุความเจรญิสบืไป  
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