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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาถงึลกัษณะ
ดา้นประชากรศาสตร ์สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร และแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่าน
ออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท์
ผ่านออนไลน์ จ านวนทัง้สิน้ 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคอื แบบสอบถาม สถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะพค์่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว 
และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั ซึง่ท าการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติทิัง้หมดโดยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตรอีาชพี         
เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท และสถานภาพโสด 
 2.  ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านผู้ดูแล    เวป็ไซต์ ด้านราคา และด้านการ
สง่เสรมิการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมากตามล าดบั 
 3. พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า นิยมซือ้ผ่าน 
Facebook มากทีส่ดุ 
 4. แนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้ตอบแบบ สอบถาม พบว่ามี
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้และแนวโน้มทีจ่ะแนะน าใหบุ้คคลอื่นซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ในระดบัมาก 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษาสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มี
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 
 
 
 
  
__________________________________ 
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 2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัน้อยและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 ส าหรบัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสรมิการตลาดและด้านผู้ดูแลเว็ปไซด ์            
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั:  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท ์ผ่านออนไลน์ 
 

Abstract 
 
 This research is aimed to study the demographic data, service marketing mix relating to 
consumers’ behavioral trend in Crochet handmade product via online in Bangkok Metropolis. The primary 
data is collected by distributing questionnaires to 400 consumers in Bangkok metropolis who have bought the 
crochet handmade product via online. Statistical methods to analyze the data are percentage, mean, 
standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The research results are as follows: 
 1.  Most of respondents are single, women, aged between 21-30 years old, hold bachelor’s 
degree, work as private company employees and had monthly income between Baht 20,001-30,000. 
 2.  Most of respondents have attitude to the overall and all the aspects of service marketing mix 
factors place, physical evidence, product, people, price and promotion at high level. 
 3.  In aspect of purchasing behavior of crochet handmade product via online, most of respondents 
have bought crochet handmade product via Facebook. 
 4.  In aspect of purchasing behavioral trend of crochet handmade product via online, there is the 
tentative that consumers will buy and recommend the others to buy the crochet handmade product via online 
at high level. 
 The hypotheses test results are as follows: 
 1.  Consumers who have different education level and monthly income have different buying 
behavioral trend of crochet handmade product via online at statistically significant levels of 0.05. 
 2.  The service marketing mixes in aspects of product, price, place, physical and process related to 
the buying behavioral trend of crochet handmade product via online in the same direction at low level with 
statistically significant levels of 0.01. The service marketing mixes in aspects of promotion and people related 
to the buying behavioral trend of crochet handmade product via online in the same direction at medium level 
with statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords: SERVICE MARKETING MIX, CROCHET HANDMADE PRODUCT, VIA ONLINE 
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บทน า 
 เมื่อพดูถงึ “สนิคา้แฮนดเ์มด” หลายคนนึกถงึชิน้งานทีถู่กประดษิฐข์ึน้มาดว้ยความตัง้อกตัง้ใจ เป็นชิน้งานที่
เกดิจากความประณีตผสมผสานกบัความคดิสรา้งสรรค ์มคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 1 ชิน้งานกม็ ี1 แบบ ต่อใหท้ า
ขึน้มาใหม่ตามแบบเดมิกย็งัสงัเกตเหน็ไดถ้งึความแตกต่าง โครเชท ์เป็นงานแฮนดเ์มดอกีรูปแบบหนึ่งทีป่ระดษิฐข์ึน้มา
จากไหมพรมโดยใช้วธิกีาร “ถัก” โดยในการถกันัน้ต้องถกัตามหรอืแพทเทิร์น ผลงานที่ได้มีทัง้ตุ๊กตา พวงกุญแจ 
เครื่องประดบั เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ตกแต่งบา้น ของใชต่้างๆ เช่น กระเป๋า สายหุม้หกูระเป๋า การถกัโครเชทน์ัน้มคีน
จ านวนไม่น้อยนิยมท าเป็นงานอดเิรกในยามที่ว่างเวน้จากการท างาน บา้งท าเพื่อฝึกสมาธ ิบ้างท าเพื่อเป็นของขวญั
ใหแ้ก่บุคคลใกลช้ดิ ในขณะทีบ่างคนท าเพื่อตอ้งการหารายไดเ้สรมิ  
 ตลาดของสนิคา้แฮนดเ์มดสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ตลาดระดบัล่าง ซึง่สนิคา้มคีวามคลา้ยคลงึกนั
เนื่องจากขัน้ตอนการผลิตไม่ซบัซ้อน ไม่เน้นการออกแบบ สนิค้าส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามแบบที่มีอยู่ และตลาด
ระดบับนทีส่นิคา้มคีวามโดดเด่นดา้นการออกแบบ เน้นความประณีต  
 ในภาวะปจัจุบนั การแขง่ขนัในตลาดระดบัล่างมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เน่ืองจากผูป้ระกอบการรายใหม่สามารถ
เขา้ตลาดไดง้่ายและใชก้ลยุทธท์างดา้นราคาในการแขง่ขนั ซึง่หากพจิารณาลกัษณะการผลติสนิคา้แฮนดเ์มด พบว่าเป็น
สนิคา้ทีม่ขีอ้จ ากดัทางดา้นเวลาในการผลติ ปรมิาณสนิคา้ทีผ่ลติไดต่้อเดอืนมจี านวนไม่มาก เป็นการผลติทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิ
การประหยดัต่อขนาด ดงันัน้หากผู้ประกอบการใช้การแข่งขนัทางด้านราคา จะยิ่งท าให้รายรบัของผู้ประกอบการ
ลดลง หรอือาจจะไม่สามารถด าเนินธุรกจิต่อไดใ้นระยะยาว 
 ดังนัน้เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง  ผู้ประกอบการควรปรับต าแหน่งของสินค้า 
(Repositioning) ใหเ้ป็นสนิคา้แฮนดเ์มดทีอ่ยู่ในตลาดระดบับน โดยการน าจุดเด่นดัง้เดมิของสนิคา้แฮนดเ์มด ซึ่งเป็น
สนิคา้ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะ และมคีุณค่าจากขัน้ตอนการผลติดว้ยมอื มาประกอบกบัการสรา้งความโดดเด่นของสนิคา้ใน
สายตาของผูบ้รโิภค เพื่อเพิม่จุดขายใหก้บัสนิคา้ โดยการยกระดบัสนิคา้แฮนด์เมดให้เป็นสนิคา้ไลฟ์สไตล ์ทีส่ามารถ
สะท้อนถึงรสนิยมของผู้ใช้ การเพิ่มมูลค่าให้กบัสนิค้า  และผลิตสนิค้าที่สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทีนิ่ยมใชห้รอืสะสมสนิคา้แฮนดเ์มด 
 ในยุคทีโ่ลกสามารถเชื่อมต่อได้ดว้ยอนิเทอรเ์น็ต ผูค้นสามารถสื่อสารถงึกนัไดต้ลอดเวลาอย่างสะดวกและ
ง่ายดาย ทีส่ าคญัอนิเทอรเ์น็ตยงัไดเ้ขา้มามบีทบาทกบัชวีติของคนมากขึน้จากอดตี ไม่ว่าจะเป็นการรบั-ส่งข่าวสาร การ
ซือ้ขายสนิคา้ รวมไปถงึการท าธุรกรรมต่างๆ กส็ามารถท าไดเ้พยีงแค่ไม่กีค่ลกิเท่านัน้ ซึง่ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมานี้ เรา
เหน็ไดว้่าธุรกจิทีเ่กดิขึน้บนอนิเทอรเ์น็ตมมีากขึน้เรื่อยๆ โดยเฉพาะการซือ้ขายผ่านทางเวบ็ไซต์ หรอื shopping online 
เพราะเป็นเรื่องที่ท าได้ง่าย สะดวก และประหยดัเวลา ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีเวลาน้อย            
ไดเ้ป็นอย่างด ี
 จากทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
มุ่งศกึษาความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตรแ์ละสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจท าธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมพรม
โครเชทผ์่านออนไลน์ น าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ผู้วิจยัเจาะจงศึกษาเฉพาะผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีจ านวนประชากร
หนาแน่น มีสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยี และผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครยงัเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตสูง มีรูปแบบในการด าเนินชีวิตที่ต้องการความรวดเร็ว 
สะดวกสบาย 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
   1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
   1.1.1 เพศ  
    1) ชาย 
    2) หญงิ 
   1.1.2 อาย ุ 
    1) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 
    2) 21 – 30 ปี 
    3) 31 – 40 ปี 
    4) 41 – 50 ปี 
    5) 51 ปีขึน้ไป 
   1.1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ  
    1) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    2) ปรญิญาตร ี
    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี 
   1.1.4 อาชพี  
    1) นกัเรยีน / นกัศกึษา 
    2) ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    3) พนกังานบรษิทัเอกชน 
    4) ธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ 
    5) พ่อบา้น / แมบ่า้น 
    6) อื่นๆ โปรดระบุ ...................................... 
   1.1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
    1) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
    2) 10,001 -20,000 บาท 
    3) 20,001 -30,000 บาท 
    4) 30,001 -40,000 บาท 
    5) 40,001 บาทขึน้ไป 
   1.1.6 สถานภาพสมรส 
    1) โสด 
    2) สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
    3) แยกกนัอยู่ / หย่า / หมา้ย 



 5 

  1.2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
   1.2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์
   1.2.2 ดา้นราคา 
   1.2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
   1.2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
   1.2.5 ดา้นผูใ้หบ้รกิาร 
   1.2.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
   1.2.7 ดา้นกระบวนการ 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท์
ผ่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด 
อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท์
ผ่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังานใหบ้รกิาร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของประชากรศาสตร ์ 
 สวุสา ชยัสรุตัน์ (2537)[1] ไดใ้หค้วามหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) โดยกล่าวว่า 
ประชากรศาสตรห์มายถงึ ปจัจยัต่างๆ ทีเ่ป็นหลกัเกณฑใ์นการบ่งบอกถงึลกัษณะทางประชากรทีอ่ยู่ในตวับุคคลนัน้ๆ 
ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครวั รายได ้ การศกึษา อาชพี วฏัจกัรชวีติครอบครวั ศาสนา เชือ้ชาต ิ สญัชาตแิละ
สถานภาพทางสงัคม (Social class) 
 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
 ฟิลปิส ์คอทเลอร ์(Phillip Kotler. 2003: 16)[2] กล่าวว่า สว่นประสมทางการตลาด เป็นตวัแปรทีค่วบคมุได้
ทางการตลาด หมายถงึ การสนองความตอ้งการเป็นตวัแปรทีส่ามารถควบคุม และสนองความตอ้งการของลกูคา้ให ้           
พงึพอใจ 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 53-55)[3] กล่าวถึง ทฤษฎีกลยุทธ์ส่วนประสมทางการ ตลาดบรกิาร 
(Service Marketing Mix) หรอื 7P’s โดยใชก้ลยุทธก์ารตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร โดยส่วนประสมการตลาดบรกิาร 
(The Service Marketing Mix) เช่นเดยีวกบัสนิคา้ ซึง่ประกอบด้วย ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิ
การตลาด บุคคลากรหรอืพนกังาน การสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 นกัจติวทิยาและนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) ทีห่ลากหลาย 
สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 เชฟแมน, คานุค และลาเซล (Schiffman, Kanuk; & Lazar. 2007: 3)[4] ไดใ้หค้วามหมายค าว่า พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคไว้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ผูบ้รโิภคแสดงออกมาในลกัษณะของการคน้หา  (Searching) การซื้อ (Purchasing)            
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การใช ้(Using) การประเมนิผล (Evaluating) และการใชจ้่าย (Disposing) ในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ทีผู่บ้รโิภคคาดหวงั
ว่าจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้
 สวุทิย ์เปียผ่อง และจรสัศร ีนวกุลศรินิารถ (2530: 28)[5] กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การกระท า
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้า และการใชซ้ึง่สนิคา้และบรกิาร รวมถงึ กระบวนการ
ตดัสนิใจซึง่มอียู่ก่อนแลว้ และเป็นสิง่ทีม่สีว่นส าคญัในการก าหนดการกระท าใหเ้กดิขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นี้  คือผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรม
โครเชทผ์่านออนไลน์ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชก้ารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการใชส้ตูรการหาค่า
ตวัอย่างจากสดัส่วนประชากรแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (ศริวิรรณ เสรรีตัน์.2538: 193)[6] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 
95% ค่าความคลาดเคลื่อนที ่5% ดงันัน้จงึไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 385 คน โดยจะมกีารเพิม่กลุ่มตวัอย่างไวป้ระมาณ 
5% คอื 15 คน ดงันัน้รวมขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้คอื 400 คน 
 
ผลการวิจยั  
 ผลการวิเคราะห์เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะด้านประชากรศาสตรข์องผู้บริโภค ทีต่อบแบบสอบถามโดยใช้
สถิติเชิงพรรณาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี้ ผลจากการศกึษา พบว่า 
ผูบ้รโิภคทัง้หมด 400 คนจากกลุ่มตวัอย่าง  
 ด้านเพศ ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มจี านวน 328 คน คดิเป็นร้อยละ 82.00 
รองลงมาคอื เพศชาย มจี านวน / คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.00 
 ด้านอายุ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 21 – 30 ปี มจี านวน 105 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.25 
รองลงมาคอื อายุ 41 – 50 ปี มจี านวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.50 อายุ 31 – 40 ปี มจี านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
24.75 อายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มจี านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00 และอายุ 51 ปีขึน้ไป มจี านวน 42 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 10.50 ตามล าดบั 
  ด้านระดบัการศึกษาสูงสุด ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมี
จ านวน 199 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.75 รองลงมาคอื มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 143 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 35.75 และระดบัการศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.50 ตามล าดบั 
  ด้านอาชีพ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มจี านวน 159 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 39.75 รองลงมาคอื อาชพีธุรกิจส่วนตวั/อาชพีอสิระ มจี านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.75 อาชพีขา้ราชการ / 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ มจี านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 อาชพี นักเรยีน/นักศกึษา มจี านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
12.25 และอาชพีพ่อบา้น / แม่บา้น มจี านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.75 ตามล าดบั 
  ด้านรายได้ต่อเดือน ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 20,001 บาท – 30,000 บาท 
มจี านวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 รองลงมาคอื รายไดอ้ต่อเดอืน 10,001 บาท – 20,000 บาท มจี านวน 93 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 23.25 รายไดต่้อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป มจี านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.75 รายไดต่้อเดอืน 
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30,001 บาท – 40,000 บาท มจี านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.50 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
10,000 บาท มจี านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.50 ตามล าดบั 
 ด้านสถานภาพสมรส ผูบ้รโิภคทีส่อบแบบถามสว่นใหญ่มสีถานภาพสมรส โสด มจี านวน 203 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 50.75 รองลงมามสีถานภาพสมรส สมรส/อยู่ดว้ยกนั มจี านวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.00 และมสีถานภาพ
สมรส แยกกนัอยู่ / หย่า /ม่าย จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.25 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความ สัมพนัธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์า่นออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานค 
   2.1  ด้านผลิตภณัฑ ์จากการวเิคราะหพ์บว่าสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม พบว่า
เป็นปจัจยัทีม่คีวามคดิเหน็ระดบัความส าคญัอยู่ระดบัมาก โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.94 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
แลว้ พบว่ามรีะดบัความคดิเหน็ว่ามคีวามส าคญัในระดบัมากทีส่ดุ จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ มใีหเ้ลอืกหลากหลายขนาดตาม
ความตอ้งการ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.25 และสามารถระบุสตีามความต้องการได ้โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.22 
สว่นปจัจยัทีม่รีะดบัความคดิเหน็ว่ามคีวามส าคญัในระดบัมาก มอียู่จ านวน 1 ขอ้ คอื มกีารออกแบบผลติภณัฑไ์หมพรม
โครเชทร์ูปแบบใหม่และทนัสมยัทุกเดอืน โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.91 และระดบัความคดิเหน็ว่ามคีวามส าคญัใน
ระดบัปานกลางจ านวน 1 ขอ้ คอื ผลติจากไหมพรมทีน่ าเขา้จากต่างประเทศ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.39 ตามล าดบั 
   2.2  ด้านราคา จากการวเิคราะหพ์บว่าสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นราคาโดยรวม พบว่าเป็นปจัจยั
ทีม่คีวามคดิเหน็ระดบัความส าคญัอยู่ระดบัมาก โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.82 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า
ทุกรายขอ้มรีะดบัความคดิเหน็ว่ามคีวามส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท์มใีหเ้ลอืกหลายระดบั
ราคา โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.98 มคีวามเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.91 
มกีารตัง้ราคารวมค่าขนส่ง โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.70 และผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทท์ีจ่ าหน่ายผ่านออนไลน์มี
ราคาถูกกว่าทอ้งตลาดทัว่ไป โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.67 ตามล าดบั 
   2.3  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย จากการวเิคราะห์พบว่าส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม พบว่าเป็นปจัจยัทีผู่้บรโิภคใหร้ะดบัความคดิเหน็ว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.10 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่าทุกรายขอ้มรีะดบัความคดิเหน็ว่ามรีะดบัความส าคญั
ในระดบัมากไดแ้ก่ มคีวามสะดวกในการเลอืกซือ้และคน้หาผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท์ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.17 
มคีวามสะดวกในบรกิารการจดัสง่ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.17 รองลงมา สามารถเลอืกผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท์
มาเปรยีบเทยีบกนัไดห้ลายๆ รา้น โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.11 จดัส่งผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทไ์ดต้รงเวลา โดยมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.95 ตามล าดบั 
  2.4  จากการวเิคราะหพ์บว่าส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม พบว่าเป็น
ปจัจยัที่ผู้บรโิภคให้ระดบัความคดิเหน็ว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.71 และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่าทุกรายข้อมรีะดบัความคิดเห็นว่ามีระดบัความส าคญัในระดบัมาก ได้แก่ มีการจดั
รายการสง่เสรมิการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม เมื่อสัง่สนิคา้ไหมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ตามเงื่อนไข โดยมคีะแนน
เฉลีย่เท่ากบั 3.90 รองลงมา เหน็จากการ Post, share, like, comment ของเพื่อน โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.90 
รา้นคา้ออนไลน์มกีารจดักจิกรรม Workshop เพื่อใหค้วามรูแ้ละจดัรายการสนิคา้ราคาพเิศษ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
3.65 และ ร้านค้าไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์ มกีารโฆษณาร้านผ่านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Banner 
บนเวป็ไซต ์โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.41 ตามล าดบั  
  2.5  ด้านผู้ดูแลเวป็ไซต์ จากการวิเคราะห์พบว่าส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านผู้ดูแลเว็ปไซต์
โดยรวม พบว่าเป็นปจัจยัทีผู่้บรโิภคใหร้ะดบัความคดิเหน็ว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
3.92 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่าทุกรายขอ้มรีะดบัความคดิเหน็ว่ามรีะดบัความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ผู้ดูแลเวบ็ไซต์ร้านค้าไหมพรมโครเชท์ออนไลน์ใช้ภาษาที่สุภาพและเข้าใจง่ายในการตอบค าถามของลูกค้า โดยมี
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คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.05 รองลงมา ผูด้แูลเวบ็ไซตร์า้นคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์สามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดท้นัท่วงที
ตามความต้องการของลูกคา้ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.95 ผูดู้แลเวบ็ไซต์รา้นคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์มกีารให้
ขอ้มูลประกอบการซือ้เพิม่เติมจากหน้าเวป็ไซต์ไดต้ามความต้องการลูกคา้ได้ด ีโดยมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 และ 
ผูดู้แลเวบ็ไซต์ร้านคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์สามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้า หากเกดิปญัหาในการสัง่ซื้อไดด้ ีโดยมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.79 ตามล าดบั 
  2.6  ด้านลกัษณะทางกายภาพ จากการวเิคราะหพ์บว่าส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทาง
กายภาพโดยรวม พบว่าเป็นปจัจยัทีผู่บ้รโิภคใหร้ะดบัความคดิเหน็ว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคีะแนนเฉลีย่
เท่ากบั 4.06 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่าทุกรายขอ้มรีะดบัความคดิเหน็ว่ามรีะดบัความส าคญัในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ เวป็ไซตข์องรา้นคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์ มกีารแยกประเภทผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทเ์ป็นหมวดหมู่ เพื่อ
สะดวกต่อการเลอืกซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.15 รองลงมา รา้นคา้ไหม
พรมโครเชทอ์อนไลน์มรีายละเอยีดบอกเกีย่วกบัผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทท์ีจ่ าหน่าย เช่น ขนาด ส ีน ้าหนัก ชนิดไหม
พรมโครเชต ์วธิดีแูลรกัษา ทีช่ดัเจนและเขา้ใจง่าย โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.09 เวป็ไซตข์องรา้นคา้ไหมพรมโครเชท์
ออนไลน์ มชี่องทางในการติดต่อระหว่างร้านค้าและผู้บรโิภค ที่สะดวกและชดัเจน โดยมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 
หน้าเวป็ไซตข์องรา้นคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์ มคีวามสวยงาม ดงึดดูใหผู้บ้รโิภคเขา้เยีย่มชมเวป็ไซตแ์ละผลติภณัฑ์ 
โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.08 ร้านคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์มป้ีายแสดงราคาสนิคา้ไหมพรมโครเชทท์ีจ่ าหน่าย 
ชดัเจน เขา้ใจง่าย โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.02 และ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.95 ตามล าดบั 
  2.7  ด้านกระบวนการ จากการวเิคราะห์พบว่าปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านกระบวนการ 
โดยรวมพบว่าเป็นปจัจยัทีผู่้บรโิภคให้ระดบัความคดิเหน็ว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
4.05 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่ารา้นคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์มชี่องทางการในการช าระเงนิทีส่ะดวก 
หลากหลายและปลอดภยั โดยมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 รองลงมา รา้นค้าไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์มกีารรบัผลติ
สนิคา้ในรปูแบบตามความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.02 รา้นคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์มี
ระยะเวลาในการผลติและจดัส่งผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์ ตรงตามก าหนดที่แจ้งไวโ้ดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.01 
ตามล าดบั  
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่าน
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
  3.1  จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชตผ์่านออนไลน์
ในอนาตคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่าผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครมแีนวโน้มพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ในอนาคต โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87
    
  3.2  จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการแนะน าบุคคลอื่นซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโคร
เชต์ผ่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่าผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มพฤตกิรรมทีจ่ะแนะน าให้บุคคลอื่นซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ในอนาคต 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.7  
  3.3  จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชตผ์่านออนไลน์
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่าผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครมแีนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชต์จากรา้นคา้ออนไลน์ที่ผูบ้รโิภคนิยมซื้อผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชต์ มาก
ทีสุ่ดคอื Facebook จ านวน 256 คน คดิเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาคอื Instagram จ านวน 89 คน คดิเป็นร้อยละ 
22.25 และ Website จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.75 ตามล าดบั 
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 การวิเคราะหข์้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการวจิยัสามารถสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษาสงูสุด อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์
ไหมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติ ภณัฑไ์หมพรมโครเชท์
ผ่านออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติ ภณัฑไ์หมพรมโครเชท์
ผ่านออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท์
ผ่านออนไลน์แตกต่างกนั พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท์
ผ่านออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์
ไหมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์แตกต่างกนั พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการ
ซื้อผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิาน  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท์
ผ่านออนไลน์แตกต่างกนัพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท์
ผ่านออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
ไหมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์แตกต่างกนั พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิาน  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หม
พรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่าง
กนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นผูด้แูลเวป็ไซด ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธ์
กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมนัน้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดย
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธร์ะดบัน้อย โดยมคี่า r เท่ากบั 0.227 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ราย
ขอ้มกีารออกแบบผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทร์ูปแบบใหม่และทนัสมยัทุกเดอืน และรายขอ้มใีหเ้ลอืกหลากหลายขนาด
ตามความต้องการ เป็นเรื่องทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทศิทางเดยีวกนัที่มคีวามสมัพนัธ์ระดบัน้อย โดยมคี่า r เท่ากบั 0.227 และ 
0.206 ตามล าดบั สว่นรายขอ้ผลติจากไหมพรมทีน่ าเขา้จากต่างประเทศ และรายขอ้สามารถระบุสตีามความต้องการได ้
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นัน้เป็นเรื่องทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครในทศิทางเดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธร์ะดบัน้อยมาก โดยมคี่า r เท่ากบั 0.167 และ 0.136 ตามล าดบั 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นราคาโดยรวมนัน้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธร์ะดบัน้อย โดยมคี่า r เท่ากบั 0.369 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า มี
ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ รายขอ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทท์ีจ่ าหน่ายผ่านออนไลน์มรีาคาถูกกว่า
ท้องตลาดทัว่ไป และรายข้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์มีให้เลือกหลายระดบัราคา เป็นเรื่องที่มีความสมัพนัธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทศิทาง
เดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธร์ะดบัน้อย โดยมคี่า r เท่ากบั 0.395 0.372 และ 0.261 ตามล าดบั ส่วนรายขอ้มกีารตัง้ราคา
รวมค่าขนสง่ นัน้เป็นเรื่องทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทศิทางเดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธร์ะดบัน้อยมากโดยมคี่า r เท่ากบั 0.146 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมนัน้มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัที่มีความสมัพันธ์ระดบัน้อย โดยมีค่า r 
เท่ากบั 0.398 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าทุกรายขอ้ ได้แก่ รายขอ้มคีวามสะดวกในบรกิารการจดัส่ง  รายขอ้มคีวาม
สะดวกในการเลอืกซือ้และคน้หาผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท ์รายขอ้จดัส่งผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทไ์ดต้รงเวลา และ
รายข้อสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์มาเปรียบเทียบกนัได้หลายๆ ร้าน เป็นเรื่องที่มีความสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทศิทาง
เดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธร์ะดบัน้อยโดยมคี่า r เท่ากบั 0.372 0.338 0.336 และ 0.277 ตามล าดบั 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมนัน้มีความสมัพันธ์กบัแนวโน้มพฤติกร รมการซื้อ
ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง โดยมคี่า r 
เท่ากบั 0.423 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า รายขอ้มกีารจดัรายการสง่เสรมิการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม เมื่อสัง่สนิคา้
ไหมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ตามเงื่อนไข นัน้เป็นรายขอ้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หม
พรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทศิทางเดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง โดย
มคี่า r เท่ากบั 0.504 สว่นรายขอ้เหน็จากการ Post, share, like, comment ของเพื่อนและรายขอ้รา้นคา้ออนไลน์มกีาร
จดักจิกรรม Workshop เพื่อใหค้วามรูแ้ละจดัรายการสนิคา้ราคาพเิศษ เป็นเรื่องทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกันที่มี
ความสมัพนัธร์ะดบัน้อย โดยมคี่า r เท่ากบั 0.355 และ 0.305 ตามล าดบั และส าหรบัรายขอ้รา้นคา้ไหมพรมโครเชท์
ออนไลน์ มกีารโฆษณารา้นผ่านการโฆษณาผ่านสือ่ออนไลน์ต่างๆ เช่น Banner บนเวป็ไซต ์เป็นเรื่องทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทศิทาง
เดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธร์ะดบัน้อยมาก โดยมคี่า r เท่ากบั 0.138 
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 สมมติฐานข้อท่ี 2.5 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผู้ดูแลเวป็ไซด์มคีวามสมั พนัธ์กบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นผูด้แูลเวป็ไซดโ์ดยรวมนัน้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท์
ผ่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่
ไดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง โดยมคี่า r เท่ากบั 0.407 เมื่อพจิารณา
รายขอ้พบว่า รายขอ้มผีูด้แูลเวบ็ไซต์รา้นคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์สามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้า หากเกดิปญัหาใน
การสัง่ซือ้ไดด้ ีนัน้เป็นรายขอ้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทศิทางเดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง โดยมคี่า r เท่ากบั 0.455 
ส าหรบัรายขอ้ทีเ่หลอืไดแ้ก่ รายขอ้ผูด้แูลเวบ็ไซตร์า้นคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์ใชภ้าษาทีส่ภุาพและเขา้ใจง่ายในการ
ตอบค าถามของลูกคา้ รายขอ้ผูดู้แลเวบ็ไซต์รา้นคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์สามารถใหบ้รกิารลูกคา้ไดท้นัท่วงทตีาม
ความต้องการของลูกค้า และรายข้อผู้ดูแลเวบ็ไซต์ร้านค้าไหมพรมโครเชท์ออนไลน์มกีารให้ขอ้มูลประกอบการซื้อ
เพิม่เติมจากหน้าเวป็ไซต์ได้ตามความต้องการลูกค้าได้ด ีเป็นรายขอ้ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทศิทางเดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธร์ะดบั
น้อย โดยมคี่า r เท่ากบั 0.346 0.321 และ 0.317 ตามล าดบั   
 สมมติฐานข้อท่ี 2.6 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมนัน้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรม
โครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธร์ะดบัน้อย โดยมคี่า r เท่ากบั 0.329 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าทุกรายข้อ ได้แก่ รายข้อเว็ปไซต์ของร้านค้าไหมพรมโครเชท์ออนไลน์ มีการแยกประเภท
ผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ ราย
ขอ้เวป็ไซต์ของร้านค้าไหมพรมโครเชท์ออนไลน์ มชี่องทางในการติดต่อระหว่างร้านค้าและผู้บริโภค ที่สะดวกและ
ชดัเจน รายขอ้รา้นคา้ไหมพรมโครเชท์ออนไลน์มป้ีายแสดงราคาสนิคา้ไหมพรมโครเชทท์ีจ่ าหน่าย ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
รายขอ้รปูภาพผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทท์ีแ่สดงในเวบ็ไซตม์สีใีกลเ้คยีงกบัผลงานจรงิ รายขอ้รา้นค้าไหมพรมโครเชท์
ออนไลน์มรีายละเอยีดบอกเกีย่วกบัผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทท์ีจ่ าหน่าย เช่น ขนาด ส ีน ้าหนัก ชนิดไหมพรมโครเชต ์
วธิดีูแลรกัษา ที่ชดัเจนและเขา้ใจง่าย และรายขอ้หน้าเวป็ไซต์ของร้านค้าไหมพรมโครเชท์ออนไลน์ มคีวามสวยงาม 
ดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์และผลิตภัณฑ์ เป็นรายข้อที่มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทศิทางเดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธร์ะดบั
น้อย โดยมคี่า r เท่ากบั 0.318 0.296 0.285 0.266 0.252 และ 0.231 ตามล าดบั 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.7 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการมีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นกระบวนการโดยรวมนัน้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท์
ผ่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่
ไดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธร์ะดบัน้อย โดยมคี่า r เท่ากบั 0.323 เมื่อพจิารณาราย
ขอ้พบว่าทุกรายขอ้ ไดแ้ก่ รายขอ้รา้นคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์มรีะยะเวลาในการผลติและจดัส่งผลติภณัฑไ์หมพรม
โครเชท์ ตรงตามก าหนดที่แจ้งไว้ รายขอ้ร้านค้าไหมพรมโครเชท์ออนไลน์มกีารรบัผลิตสนิค้าในรูปแบบตามความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า และรายข้อร้านค้าไหมพรมโครเชท์ออนไลน์มีช่องทางการในการช าระเงินที่สะดวก 
หลากหลายและปลอดภยั เป็นรายขอ้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่าน
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ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทศิทางเดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธร์ะดบัน้อย  โดยมคี่า r เท่ากบั 0.322 
ทุกรายขอ้ 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.  ผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้มูลดา้นลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบ ถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรส แตก ต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์แตกต่างกนั 
  1.1  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เน่ืองจากปจัจุบนัน้ี 
ผูบ้รโิภคทัง้ชายและหญงิต่างมคีวามสามารถและเปิดกวา้งในเรื่องพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิคส ์ (E-Commerce) ไม่แตกต่าง
กนั โดยสนิค้าที่มขีายออนไลน์นัน้มคีวามหลากหลายมากขึน้ในปจัจุบนั ซึง่รวมถึงผลติภณัฑแ์ฮนด์เมดประเภทไหม
พรมโครเชตด์ว้ย โดยผูบ้รโิภคทัง้ชายและหญงินัน้ต่างมเีหตุผลและวตัถุประสงคใ์นการซือ้สนิคา้ออนไลน์ทีห่ลากหลาย 
และตอบสนองความตอ้งการของตนเองทีไ่ม่ขึน้กบัเพศ  
  1.2  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีเน่ืองมาจากปจัจุบนันัน้
สนิค้าออนไลน์มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครอบคลุมทุกช่วงอายุ โดย
ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชต์กเ็ป็นอกีหนึ่งสนิค้าทีข่ายผ่านออนไลน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคได้
หลากหลายช่วงอายุ  
  1.3  ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาสูงสุดแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรม
โครเชทผ์่านออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่ผูบ้รโิภค
ทีม่รีะดบัการศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรมีกีารตดัสนิใจซือ้มากที่สุด เนื่องมาจากระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนันัน้
สว่นมากจะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมสีถานภาพทางเศรษฐกจิ รวมถงึรสนิยมและความชื่นชอบในรูปแบบสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 
ส่งผลท าให้ผู้บรโิภคมแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในแต่ละชนิดแตกต่างกนัตามไปด้วย และระดบัการศึกษาที่
แตกต่างกนัสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมคีวามคดิความรอบคอบในการใชจ้่ายเพื่อซือ้สนิคา้ทีต่นเองต้องการทีแ่ตกต่างกนั เช่น มี
การคน้ควา้หาขอ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบรูปแบบสนิคา้ อรรถประโยชน์ รวมถงึราคาทีแ่ตกต่างกนัไป ซึ่งระดบัการศกึษาที่
แตกต่างกนัจะมทีศันคตใินการด ารงชวีติและมปีฎสิมัพนัธก์บัสงัคมทีม่คีวามหลากหลาย  
  1.4  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่าน
ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่เนื่องมาจากใน
ปจัจุบนัน้ีปจัจยัดา้นอาชพีมคีวามหลากหลายและสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูบ้รโิภคในอตัราทีไ่ม่แตกต่างกนัมากนัก ซึง่
เกีย่วเน่ืองจากทีม่กีารปรบัเปลีย่นนโยบายเรื่องค่าแรงขัน้ต ่าและผลตอบแทนระหว่างภาครฐัและเอกชน รวมถงึปจัจุบนั
ผูบ้รโิภคมชี่องทางในด้านการสรา้งรายไดเ้สรมิใหก้บัตนเองกว่าอดตีทีม่กัจะมุ่งเน้นประกอบอาชพีใดอาชพีหนึ่งเพยีง
อย่างเดียว จงึท าให้ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกนัไปนัน้มีก าลงัซื้อสนิค้าต่างๆ รวมถึงสนิค้าออนไลน์ต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคเอง  
  1.5  ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรม
โครเชท์ผ่านออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้
ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้20,001 บาท – 30,000 บาท มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์
มากที่สุด เนื่องมาจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนันัน้ส่วนมากมกัจะส่งผลท าให้ผู้บริโภคมีสถานภาพทาง
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เศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนั จงึท าใหผู้บ้รโิภคมกี าลงัซือ้ทีแ่ตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีร่ายไดร้ะดบัปานกลางขึน้ไปนัน้มกัจะ
แสวงหาสนิค้าและบรกิารต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความสุขส่วนบุคคลมากกว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้ใน
ระดบัทีต่ ่ากว่าทีต่อ้งค านึงถงึค่าใชจ้่ายเพื่อการด ารงชวีติประจ าวนั รวมถงึผูบ้รโิภคทีม่รีายไดใ้นระดบัทีแ่ตกต่างกนันัน้
มกัจะมีความคิดความรอบคอบในการใช้จ่ายที่แตกต่างกนั เช่น มีการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบราคา การ
วเิคราะหค์วามสมเหตุสมผลในราคาและคุณภาพทีแ่ตกต่างกนั รวมถงึผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนันัน้จะมรีสนิยมใน
สนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนัไป  
  1.6  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภัณฑไ์หมพรมโครเชท์
ผ่านออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้
เน่ืองมาจากปจัจุบนัผูบ้รโิภคทัง้ชายและหญงิทีม่สีถานภาพสมรสแลว้หรอืโสดนัน้ ต่างมคีวามสามารถในการหารายได้
และสรา้งสนิทรพัยต่์างๆ เป็นของสว่นตวัมากขึน้กว่าในอดตี และสามารถน ารายไดส้่วนนัน้มาจบัจ่ายเพื่อซือ้สนิคา้และ
บรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองได้ตามรสนิยมของผู้บรโิภค และผูบ้รโิภคในปจัจุบนัน้ีมอี านาจในการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ต่างๆ ไดเ้องแมจ้ะมสีถานภาพสมรสแลว้ ซึง่ต่างจากในอดตีทีผู่บ้รโิภคจะจบัใชส้อยสิง่ใดมกัจะปรกึษา
คู่สมรสของตนเพื่อรกัษาความสงบสขุภายในครอบครวั และงานวจิยัฉบบันี้เป็นการวจิยัเกีย่วกบัผลติภณัฑไ์หมพรมโคร
เชตท์ีเ่ป็นสนิคา้ทีม่รีาคาเฉลีย่ในระดบัปานกลาง ซึง่ง่ายต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค  
 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านผู้ดูแลเวป็ไซด์ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร รายดา้นพบวา่ 
  ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมและรายขอ้ในด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ในรายข้อมีการออกแบบ
ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทร์ปูแบบใหม่และทนัสมยัทุกเดอืน และรายขอ้มใีหเ้ลอืกหลากหลายขนาดตามความต้องการ 
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ กล่าวคอืเมื่อทางรา้นมกีาร
ออกแบบผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอและสามารถเลอืกขนาดได้ จะท าผู้บรโิภคให้ความส าคญัด้าน
ผลติภณัฑม์ากขึน้ และมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์มากขึน้เลก็น้อย ส่วนราย
ข้อผลิตจากไหมพรมที่น าเข้าจากต่างประเทศ และรายข้อสามารถระบุสตีามความต้องการได้ มีความสมัพนัธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนัในระดบัน้อยมาก ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  กล่าวคือเมื่อร้านจ าหน่าย
ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์มกีารเสนอใหล้กูคา้สามารถระบุสแีละเลอืกไหมพรมน าเขา้จากต่างประเทศได ้
ผูบ้รโิภคกจ็ะใหค้วามส าคญัดา้นผลติภณัฑม์ากขึน้ แต่จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่าน
ออนไลน์มากขึน้น้อยมาก ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทเ์ป็นสนิคา้ทีม่เีอกลกัษณ์และความสวยงามเฉพาะตวั สามารถสัง่
ท าและปรบัเปลีย่นรปูแบบไดต้ามความตอ้งการของผูบ้รโิภค จงึท าใหผู้บ้รโิภคนัน้ตระหนกัต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละ
มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์มากขึน้  
  ดา้นราคาโดยรวมและรายขอ้ในดา้นราคา พบว่าดา้นราคาโดยรวมและรายขอ้ในขอ้มคีวามเหมาะสมของ
ราคาเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ รายขอ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทท์ีจ่ าหน่ายผ่านออนไลน์มรีาคาถูกกว่าทอ้งตลาดทัว่ไป
และรายข้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์มีให้เลือกหลายระดบัราคา มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อยซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคมคีวาม
คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามีระดบัความคิดเห็นมากขึ้น จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิม่ขึน้เลก็น้อย ส่วนรายขอ้มกีารตัง้
ราคารวมค่าขนสง่ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภค
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ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อยมาก 
กล่าวคอืผูบ้รโิภคนัน้ยงัใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นราคาแมจ้ะเป็นการซือ้สนิคา้ผ่านออนไลน์ทีม่คีวามสะดวก ประหยดั
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการเลอืกซือ้ แต่ปจัจยัดา้นราคาที่สอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภคทัง้เรื่องราคามคีวาม
เหมาะสมกบัคุณภาพสนิคา้ และถูกกว่าทอ้งตลาดทัว่ไป รวมถงึมรีาคาสนิคา้ใหเ้ลอืกหลายระดบัราคา กม็สี่วนส าคญัที่
ท าใหผู้บ้รโิภคนัน้เกดิแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชตผ์่านตลาดออนไลน์ไดง้่ายขึน้และมาก
ขึน้ในอนาคต ซึง่ปจัจุบนัน้ีการแขง่ขนัในการขายสนิคา้ต่างๆ ค่อนขา้งรุนแรง แมว้่าสนิคา้นัน้จะเป็นการขายสนิคา้ตาม
ทอ้งตลาดทัว่ไปกม็กีารจดัรายการส่งเสรมิการขาย เช่น การโฆษณาต่างๆ ผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยีและสื่อออนไลน์อื่นๆ 
จงึถอืไดว้่าเป็นคู่แข่งทีส่ าคญักบัตลาดสนิคา้ออนไลน์ ดงันัน้ผูป้ระกอบการจะต้องใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นราคาให้
สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมและความตอ้งการของผูบ้รโิภคในปจัจุบนั  
  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมและรายขอ้ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่าดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายโดยรวมและทุกรายขอ้ของดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไดแ้ก่ รายขอ้มคีวามสะดวกในบรกิารการจดัส่ง ราย
ขอ้มคีวามสะดวกในการเลอืกซือ้และคน้หาผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท ์รายขอ้จดัส่งผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทไ์ดต้รง
เวลา และรายขอ้สามารถเลอืกผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์มาเปรยีบเทยีบกนัได้หลายๆ ร้าน นัน้มคีวามสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดับน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
กล่าวคอืเมื่อผู้บริโภคมีความคดิเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีระดบัความ
คิดเห็นมากขึ้น จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิม่ขึน้เลก็น้อย กล่าวคอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารซือ้สนิคา้ออนไลน์นัน้ มกัจะใหค้วามส าคญัต่อดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายซึง่จะต้องสะดวกต่อการเลอืกซือ้ สามารถคน้หาและเปรยีบเทยีบผลติภณัฑต์ามทีต่้องการ รวมถงึ
ต้องมกีารจดัส่งทีต่้องสะดวก ถูกต้องและตรงเวลาตามทีก่ าหนดไว ้ซึง่องคป์ระกอบเหล่านี้ถอืว่าเป็นจุดเด่นของตลาด
สนิค้าออนไลน์รวมถึงผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชต์ทีข่ายผ่านออนไลน์ด้วย เพราะโดยมากผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกจะซือ้สนิค้า
ออนไลน์มกัจะมองถงึประโยชน์ของขอ้ดเีหล่าน้ีจงึเลอืกใชบ้รกิารตลาดสนิคา้ออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตน ดงันัน้ผูป้ระกอบการที่เป็นเจา้ของสนิคา้ออนไลน์จะต้องตระหนักถึงปจัจยัดา้นน้ีให้มากเพื่อท าให้ผูบ้รโิภคง่ายต่อ
การเกดิแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์  
  ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมและรายข้อในด้านส่งเสริมการตลาด พบว่าด้านส่งเสริมการตลาด
โดยรวมและรายขอ้ในขอ้มกีารจดัรายการส่งเสรมิการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม เมื่อสัง่สนิคา้ไหมพรมโครเชทผ์่าน
ออนไลน์ตามเงื่อนไข มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ปานกลางซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
ดา้นการสง่เสรมิการตลาดมรีะดบัความคดิเหน็มากขึน้ จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่าน
ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิม่ขึน้ปานกลาง ส่วนรายขอ้เหน็จากการ Post, share, like, comment 
ของเพื่อน และรายขอ้รา้นคา้ออนไลน์มกีารจดักจิกรรม Workshop เพื่อให้ความรูแ้ละจดัรายการสนิคา้ราคาพเิศษ มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อย และราย
ขอ้รา้นคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์ มกีารโฆษณาร้านผ่านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Banner บน เวป็
ไซต์ มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อยมาก ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ กล่าวคอืผูบ้รโิภคนัน้ยงัใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้น
การส่งเสรมิการตลาดค่อนขา้งมาก แม้ว่าจะเป็นการซื้อขายสนิค้าผ่านตลาดออนไลน์ ที่มกัจะเน้นขอ้เด่นของตลาด
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ออนไลน์ว่ามคีวามสะดวกรวดเรว็ ประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายในการเดนิทางในการจบัจ่ายซือ้สนิคา้และบรกิาร แต่จาก
ผลวจิยัพบว่าแมต้ลาดออนไลน์จะสะดวก ง่าย และประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายในการเดนิทางในการจบัจ่ายใชส้อยแต่
ผูบ้รโิภคกย็งัใหค้วามส าคญักบัรายการส่งเสรมิการตลาดต่างๆ เช่น รายการส่งเสรมิการขาย ลด แลก แจก แถม ทีจ่ะ
โน้มน้าวใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์มากยิง่ขึน้ รวมถงึรา้นคา้ออนไลน์หากมกีารจดัรายการส่งเสรมิ
การตลาดเช่น workshop การใหค้วามรูจ้ดัรายการสนิคา้ราคาพเิศษเฉพาะงาน workshop นัน้ กเ็ป็นสว่นหนึ่งทีส่ามารถ
โน้มน้าวให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อง่ายขึ้น รวมถึงเจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องให้ความส าคญักบัการส่งเสริม
การตลาดที่เกีย่วกบัโซเชยีลมเีดยี เช่น เฟซบุ๊ค อนิสตราแกรม ที่หากมกีารโพสท ์แชร ์ไลค ์และขอ้คดิเหน็ในดา้นดีๆ  
ของรา้นคา้จากผูบ้รโิภคเดมิ จะสามารถสรา้งแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารจากผูบ้รโิภคเดมิและผูบ้รโิภค
ใหม่ๆ ไดม้ากยิง่ขึน้  
   ดา้นผูด้แูลเวป็ไซตโ์ดยรวมและรายขอ้ในดา้นผูดู้แลเวป็ไซต์ พบว่าผูดู้แลเวป็ไซต์โดยรวมและรายขอ้ใน
ขอ้ ผู้ดูแลเวบ็ไซต์ร้านคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์สามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้า หากเกดิปญัหาในการสัง่ซื้อไดด้ ีมี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผูดู้แลเวป็
ไซดม์รีะดบัความคดิเหน็มากขึน้ จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพิม่ขึน้ปานกลาง สว่นรายขอ้ผูดู้แลเวบ็ไซต์รา้นคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์ใชภ้าษาทีสุ่ภาพ
และเขา้ใจง่ายในการตอบค าถามของลูกคา้ รายขอ้ผู้ดูแลเวบ็ไซต์รา้นคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์สามารถใหบ้รกิาร
ลกูคา้ไดท้นัท่วงทตีามความตอ้งการของลกูคา้ และรายขอ้ผูด้แูลเวบ็ไซตร์า้นคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์มกีารใหข้อ้มลู
ประกอบการซือ้เพิม่เตมิจากหน้าเวป็ไซตไ์ดต้ามความตอ้งการลกูคา้ไดด้ ีมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ กล่าวคอืเมื่อผู้บรโิภคมคีวาม
คดิเหน็ต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผูด้แูลเวป็ไซดต์ามรายขอ้ย่อยขา้งต้น มรีะดบัความคดิเหน็มากขึน้ จะมี
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ทัง้นี้เนื่องมาจากงานวจิยัฉบบันี้เป็นการศกึษาเกี่ยวกบัผลติภัณฑ์ไหมพรมโครเชต์ผ่านตลาดออนไลน์ ที่
ผูบ้รโิภคนัน้มกัจะตอ้งค านึงถงึผูด้แูลเวป็ไซดเ์ป็นอย่างมาก เพราะหากมขีอ้สงสยัหรอืปญัหาใดๆ เกดิขึน้ทัง้ก่อนการซือ้
ขาย ระหว่างขัน้ตอนการซือ้ขาย และหลงัการซือ้ขายเกดิขึน้ ผูบ้รโิภคจะต้องการความช่วยเหลอืในการแกป้ญัหาหรอื
คลายขอ้สงสยันัน้ๆ รวมถึงผู้บรโิภคในปจัจุบนัน้ีมคีวามหลากหลายความต้องการ หลากหลายประสบการณ์ในการ
จบัจ่ายซือ้ขายสนิคา้มาก จงึท าใหผู้บ้รโิภคแต่ละรายนัน้มขีอ้สงสยัหรอืปญัหาแตกต่างกนัไป ซึง่บางปญัหาหน้าเวป็ไซด์
ไม่สามารถตอบขอ้สงสยัของผูบ้รโิภคได ้ดงันัน้ผูด้แูลเวป็ไซดจ์งึเป็นสว่นส าคญัทีจ่ะแกไ้ขปญัหาและขอ้สงสยันัน้ๆ โดย
ผูดู้แล  เวป็ไซด์นัน้จะต้องมกีารใช้ภาษาที่สุภาพ เขา้ใจง่าย ให้บรกิารได้ทนัท่วงที  แกไ้ขปญัหาได้ตรงจุด เพื่อสร้าง
ความประทับใจและโน้มน้าวให้เกิดพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในสินค้านัน้ๆ รวมถึงสามารถสร้างแนวโน้ม
พฤตกิรรมแนะน าผูอ้ื่นมาซือ้สนิคา้ออนไลน์นัน้ๆ มากขึน้ต่อไปในอนาคต  
   ด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมและรายข้อในด้านลกัษณะทางกายภาพพบว่าด้านลักษณะทาง
กายภาพโดยรวมและทุกรายข้อได้แก่ รายข้อเว็ปไซต์ของร้านค้าไหมพรมโครเชท์ออนไลน์ มีการแยกประเภท
ผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ ราย
ขอ้เวป็ไซต์ของร้านค้าไหมพรมโครเชท์ออนไลน์ มชี่องทางในการติดต่อระหว่างร้านค้าและผู้บริโภค ที่สะดวกและ
ชดัเจน รายขอ้รา้นคา้ไหมพรมโครเชท์ออนไลน์มป้ีายแสดงราคาสนิคา้ไหมพรมโครเชทท์ีจ่ าหน่าย ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
รายขอ้รปูภาพผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทท์ีแ่สดงในเวบ็ไซตม์สีใีกลเ้คยีงกบัผลงานจรงิ รายขอ้รา้นคา้ไหมพรมโครเชท์
ออนไลน์มรีายละเอยีดบอกเกีย่วกบัผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทท์ีจ่ าหน่าย เช่น ขนาด ส ีน ้าหนัก ชนิดไหมพรมโครเชต ์
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วธิดีแูลรกัษา ทีช่ดัเจนและเขา้ใจง่าย รายขอ้หน้าเวป็ไซต์ของรา้นคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์ มคีวามสวยงาม ดงึดูด
ให้ผู้บริโภคเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์และผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรม
โครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อยซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสม
ทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพมรีะดบัความคดิเหน็มากขึน้ จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
ไหมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิม่ขึน้เลก็น้อย ทัง้นี้เนื่องมาจากงานวจิยัฉบบันี้
เป็นการศกึษาเกีย่วกบัการซื้อสนิค้าออนไลน์ซึ่งผู้บรโิภคมักจะค านึงถึงปจัจยัด้านลกัษณะทางกายภาพค่อนขา้งมาก 
เน่ืองจากเป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจ โดยเฉพาะเรื่องความสวยงามของหน้าเวป็ไซดต์้องมคีวามน่าสนใจ 
น่าดงึดูด แบ่งประเภทสนิคา้ออกเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเลอืกซื้อ มรีายละเอยีดต่างๆ เช่นชนิดผลติภณัฑ์ ขนาด ส ี
วธิใีชง้าน วธิดีแูลรกัษาทีช่ดัเจน ช่องทางการตดิต่อผูด้แูลเวป็ไซด ์รวมถงึตอ้งแสดงป้ายราคาทีช่ดัเจน เพื่อสามารถโน้ม
น้าวใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้ง่ายขึน้และมากขึน้ต่อไป และปจัจุบนัผูบ้รโิภคมกันิยมซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์
เนื่องจากสะดวกต่อการจบัจ่ายและเลอืกสรร ประหยดัค่าใชจ้่ายและประหยดัเวลาในการเลอืกซือ้ ซึง่ผู้บรโิภคมกัจะมี
ความระมดัระวงัในการจบัจ่ายใช้สอยซื้อสนิค้าต่างๆ ตามตลาดออนไลน์ที่ตนเองต้องการมากขึน้โดยลกัษณะทาง
กายภาพของเวป็ไซดท์ีจ่ะต้องสวยงามโดดเด่น แบ่งหมวดหมู่ชดัเจน บอกรายละเอยีดต่างๆ รวมถงึราคาทีช่ดัเจนนัน้ 
ซึง่จะง่ายต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารต่างๆ ผ่านตลาดออนไลน์  
  ดา้นกระบวนการโดยรวมและรายขอ้ในดา้นกระบวนการ พบว่าดา้นกระบวนการโดยรวมและทุกรายขอ้
ไดแ้ก่ รายขอ้ร้านค้าไหมพรมโครเชท์ออนไลน์มรีะยะเวลาในการผลติและจดัส่งผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชท์ ตรงตาม
ก าหนดทีแ่จ้งไว ้รายขอ้ร้านค้าไหมพรมโครเชท์ออนไลน์มกีารรบัผลติสนิค้าในรูปแบบตามความต้องการเฉพาะของ
ลกูคา้ และรายขอ้รา้นคา้ไหมพรมโครเชทอ์อนไลน์มชี่องทางการในการช าระเงนิทีส่ะดวก หลากหลายและปลอดภยั มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อยซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือเมื่อผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
กระบวนการมรีะดบัความคดิเหน็มากขึน้ จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิม่ขึน้เลก็น้อย ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคยงัค านึงถงึปจัจยัดา้นกระบวนการโดยรวม
เป็นปจัจยัทีส่ าคญัเพราะว่าเป็นการซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ ทีต่้องมกีระบวนการต่างๆ ทีเ่ป็นรายละเอยีดปลกีย่อย
มากกว่าการซือ้สนิคา้ผ่านตลาดทัว่ไปทีไ่ม่ใช่ออนไลน์ ทีจ่่ายค่าสนิคา้และรบัสนิคา้ไดท้นัท ีแต่ตลาดออนไลน์นัน้จะต้อง
มีกระบวนการต่างๆ ทัง้เรื่องขัน้ตอนการสัง่สินค้า การช าระค่าสินค้า และการจัดส่งสินค้า จึ งท าให้ผู้บริโภคให้
ความส าคญักบัดา้นกระบวนการ  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การศกึษาครัง้ต่อไป ผูว้จิยัควรจะพจิารณาถงึตวัแปรอื่นๆ ที่มผีลกระทบต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อ
ผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชต์ออนไลน์ เช่น ทศันคติ คุณค่าตราสนิค้า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ความภกัด ี 
เป็นตน้ 
 2. ในการวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษา เกีย่วกบัผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชต ์ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถาม
บางสว่นอาจจะรูจ้กัสนิคา้แฮนดเ์มดแต่อาจจะไม่คุน้เคยในตวัผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทม์ากพอ ดงันัน้ในการวจิยัครัง้
ต่อไปอาจจะตอ้งมกีารเจาะกลุ่มตวัอย่างใหช้ดัเจนและตรงเป้าหมายมากยิง่ขึน้ 
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 3. ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงเปรียบเทียบระหว่างตลาดของผลติภณัฑ์ไหมพรมออนไลน์ทัง้ในกลุ่มตลาด
ออนไลน์และตลาดออฟไลน์ (ตลาดที่วางขายสนิค้าผลติภณัฑ์ไหมพรมโครเชต์ทัว่ไปที่ไม่ได้ขายผ่านออนไลน์ ) เพื่อ
ศกึษาถงึผลตอบรบักลบัมา ซึง่จะท าใหเ้หน็รายละเอยีดต่างๆ ทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ของธุรกจิผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชต์ และ
สามารถน าขอ้มลูไปปรบัปรุงกลยุทธก์ารตลาดไดด้ยีิง่ขึน้ 
 4. ควรมกีารศกึษาเชงิคุณภาพที่วเิคราะห์และสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลกั เน่ืองจากจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพของธุรกจิผลติภณัฑ ์ ไหมพรมโครเชตต่์อไปในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส า เร็จ ลุ ล่วงด้วยดี เนื่ องจากความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก                          
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสยีสละเวลาอันที่ค่ายิ่งในการให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะทีด่ ีตลอดจนตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนไดเ้ป็นสารนิพนธฉ์บบัสมบูรณ์ ผูว้จิยั
ขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา และอาจารย์ ดร .วรนิทรา ศริสิุทธกิุล ที่กรุณาใหค้วาม
อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม รวมถงึเป็นกรรมการสอบสารนิพนธแ์ละใหค้ าแนะนในการวจิยัครัง้นี้ 
  ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ในโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านที่ได้กรุณาอบรมสัง่สอน ประสทิธิ
ประสาทวชิาความรูท้ ัง้ทางทฤษฎ ีและการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตัซิึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยัทุกท่าน         
ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั  
 ขอขอบคุณ นายกฤษชนก จงใจรกัษ์ และเพื่อนๆ นิสติสาขาวชิาการตลาดรุ่น 14 ทีไ่ดใ้หค้ าแนะน าและคอย
ช่วยเหลอืในการท าวจิยัมาโดยตลอด ขอบคุณเพื่อนๆ ทีท่ างานทุกคนทีค่อยใหก้ าลงัใจ รวมถงึขอขอบคุณผูท้ีช่่วยตอบ
แบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาและใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณมารดา ที่เห็นความส าคัญของการศึกษาและส่งเสริมให้ผู้วิจ ัยมี
การศกึษาทีด่ ีคอยช่วยเหลอื ดแูลเอาใจใส ่ผลกัดนั และเป็นก าลงัใจใหผู้ว้จิยัเสมอ ท าใหผู้ว้จิยัสามารถจดัท าวจิยัฉบบันี้
ไดจ้นส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
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