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การวจิยัในครัง้น้ี มจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีส่่งผลต่อพฤตกิรรมและความจงรกัภกัดขีอง

ผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยมกีลุ่มตวัอย่างในการวจิยัเป็นผูบ้รโิภคทีซ่ือ้

ผลติภณัฑ์จากร้านภูฟ้าที่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็

ขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมตฐิานดว้ย การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว และการหาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่ง

ง่ายของเพยีรส์นั       

ผลการศกึษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายรุะหวา่ง 31-40 ปี และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน 30,001 บาทขึน้ไป โดยมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องสนิคา้ร้านภูฟ้าโดยรวมอยู่ในระดบัด ีและมี

ความคดิเหน็ต่อปจัจยัผลติภณัฑด์า้นคุณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก 

ในดา้นพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ณ รา้นภูฟ้า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้าโดยเฉลีย่ 

21 ครัง้ต่อปี มคี่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อครัง้ 378 บาท มคีวามถี่ในการซื้อผลติภณัฑ์ประเภทอาหารและ

เครื่องดื่มของรา้นภูฟ้าระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 

1. ผูบ้รโิภคเพศชายและเพศหญงิมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้าดา้นความถี่ในการซือ้โดยเฉลีย่ 

แตกต่างกนั  

2. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้าดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้โดยเฉลีย่ ดา้น

ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย และด้านประเภทผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหตัถ์ สนิค้า

หตัถกรรม สนิคา้อืน่ๆเชน่เครือ่งใชแ้ละของทีร่ะลกึแตกต่างกนั  
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3. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้าไมแ่ตกต่างกนั 

4. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้า

ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหตัถ์ สนิค้าหตัถกรรม สนิค้าอื่นๆเช่น 

เครื่องใชแ้ละของทีร่ะลกึ  

5. พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์จากร้านภูฟ้า ดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเฉลี่ยโดยรวม และตามประเภท

ผลติภณัฑท์ีซ่ือ้ทกุดา้น มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้รา้นภฟู้า 

 

คาํสาํคญั: ผูบ้รโิภค ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์พฤตกิรรมการซือ้ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้  

 

Abstract 

 

This research was aimed at studying product factors affecting purchasing behaviors and loyalty 

ofPhufah shops’ consumers in Bangkok Metropolis. The sample of this research were400 people who bought 

products from toolsPhufah shops in Bangkok metropolis. Questionnaires weredistributed as a data collecting. 

The statistics methods used consisted of percentage, mean and standard deviation. T-test, one-way 

ANOVAand pearson’s correlation were used for hypotheses testing. 

The study found that most respondents were female and earned average monthly income more than 

or equal to 30,001 Baht.They had opinions towards overall product factors of Phufah at good level, and had 

opinion towards product factor in terms of quality at good level.For buying behaviors at Phufah shop, it was 

found that average purchasing were 21 times per year; average expenses were 378 Baht per purchasing 

time; and buying frequency of food and beveragewas at high. 

 Results of hypotheses testing at statistical significant level 0.05 shown that 

1. Male and female consumers had difference in buying behaviors of Phufah shop in terms of 

average buying frequency. 

2. The consumers with age differences had difference in buying behavior of Phufah shop in terms of 

average buying expense, average buying frequency and type of selecting products such as Her Majesty’s 

paintings handicrafts and other items such as gifts and souvenir.  

3. The consumers with different average income had not differece in buying behavior of Phufah 

shop. 

4. Overall product factors correlated with buying behaviors of Phufahshops’consumers in terms of 

selecting products such as Her Majesty’s paintings handicrafts and other items as gifts and souvenir. 

5. Buying behaviors of Phufah shop in terms of overall average buying expenses and type of all 

products bought correlated with customers’ brand loyalty. 

 

Keyword : The consumers, Product factors, Buying behaviors, Brand loyalty 
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บทนํา 

ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนัประเทศไทยไดก้า้วสู่ยุคของโลกาภวิฒัน์อย่างเตม็รูปแบบ ซึง่เป็นผลจากการพฒันา

ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ สิง่เหล่าน้ีก่อให้เกดิความเปลี่ยนแปลงแก่ระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย เกดิการ

เพิม่ขึน้ของการคา้และการลงทนุระหวา่งประเทศ โดยก่อใหเ้กดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ในขณะทีป่ระเทศเผชญิกบั

กระแสแห่งยุคโลกาภวิฒัน์ ซึง่สง่ผลใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงของประเทศอย่างรวดเรว็ การปรบัตวัและสรา้งโอกาสทาง

อาชพีใหเ้กดิขึน้พรอ้มกบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิย่อมส่งผลดทีัง้ต่อตนเองและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ที่

ชนบทและถิน่ทุรกนัดารทีค่วามเจรญิยงัเขา้ไปไม่ทัว่ถงึ คุณภาพและชวีติของประชาชนจงึยงัไม่ไดร้บัการพฒันา ดงันัน้ 

ร้านภูฟ้า จงึเป็นโครงการส่งเสรมิอาชพีอกีโครงการหน่ึงที่สามารถช่วยส่งเสรมิอาชพีและพฒันาคุณภาพของคนใน

ทอ้งถิ่นใหด้ขี ึน้ได ้

รา้นภฟู้าเกดิจากการทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารไีดต้ามเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัไป

ทรงเยีย่มประชาชนในถิน่ทุรกนัดารตดิแนวชายแดนมานานกว่า ๒๐ ปี ไดท้อดพระเนตรความยากจนของชาวบา้นใน

ท้องถิน่ที่ความเจรญิเขา้ไปไม่ถึง จึงมคีวามสนพระทยัที่จะพฒันาคุณภาพชวีติของชาวบ้านเหล่าน้ี ทรงเล็งเหน็ถึง

โอกาสให้ประชาชนในถิน่ทุรกันดารได้สามารถพัฒนาตัวเองและสร้างฐานะให้ดียิง่ขึ้นในขณะที่บ้านเมืองมีการ

เปลีย่นแปลงและเจรญิกา้วหน้า ดว้ยทรงห่วงใยประชาชนในพืน้ทีห่่างไกล  ทุรกนัดาร ซึง่มฐีานะยากจน ในระยะแรก 

เริ ่มต้นพฒันาที่เดก็และเยาวชนด้วยโครงการต่างๆ ต่อมาทรงเล็งเห็นว่าการพฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนใน

ท้องถิ่นทุรกนัดารจําเป็นต้องสนับสนุนครอบครวัของเดก็และเยาวชนเหล่านัน้ก่อน ให้ประกอบอาชพีมรีายได้เพยีง

พอทีจ่ะเลีย้งดูครอบครวั ดงันัน้ ในปี พ.ศ. 2538 สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจงึโปรดเกลา้ให้

จดัทําโครงการส่งเสรมิอาชพีสาํหรบัประชาชนในถิ่นทุรกนัดารขึน้ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสรมิใหป้ระชาชนประกอบ

อาชพีผลติสนิคา้จากภูมปิญัญาพืน้บา้น นอกเหนือจากการทําเกษตรซึง่เป็นอาชพีหลกัไดพ้ระราชทานความช่วยเหลอื

ทัง้ในด้านการฝึกอบรมเพื่อพฒันาฝีมอื พระราชทานเงนิทุนสาํหรบัการดําเนินงานและจดัหาเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่

จาํเป็น ทรงใหโ้ครงการส่งเสรมิอาชพีฯ รบัซือ้ผลติภณัฑต่์างๆมา โดยพระราชทานเงนิจากกองทุน กพด. และช่วยจดั

จาํหน่าย เชน่ใน งานกาชาดทกุปี 

อยา่งไรกต็ามการขายผลติภณัฑจ์ากชาวบา้นในงานกาชาดเพยีงปีละ6 วนันัน้ไม่เพยีงพอทีจ่ะระบายสนิคา้ที่

โครงการฯ รบัซือ้จากชาวบา้น จงึมพีระราชดํารวิ่าน่าจะมแีหล่งขายสนิคา้ทีถ่าวรเพื่อทีจ่ะขายสนิคา้ไดต้ลอดทัง้ปีและ

เป็นการดาํเนินงานชว่ยชาวบา้นไดอ้ยา่งครบวงจร จากการผลติไปสูผู่ใ้ชด้งันัน้ เมื่อผูบ้รหิารสยามดสิคฟัเวอรีเ่ซน็เตอร์

น้อมเกลา้ฯถวายพืน้ทีห่อ้งบนชัน้ 2 เพื่อทรงใชส้อยตามพระราชอชัฌาศยัสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ จงึทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้ใหเ้ปิดรา้นขายผลติภณัฑจ์ากโครงการสง่เสรมิอาชพีขึน้พระราชทานนามรา้นคา้ว่า "ภูฟ้า"เพื่อใหเ้ป็น

แหล่งทีเ่ชือ่มโยงชาวบา้นในถิน่ชนบทหา่งไกลกบัประชาชนในเมอืงผา่นผลติภณัฑจ์ากภูมปิญัญาทอ้งถิ่น (สุชาดา กรีะ

นนัทน์, 2557: ออนไลน์) 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระเมตตาพระราชทานภาพวาดฝีพระหตัถใ์หแ้ก่รา้น

ภูฟ้า เพื่อนําไปพฒันาเป็นสนิคา้จากภาพฝีพระหตัถต่์างๆ โดยรา้นภูฟ้ามรีะบบการจดัการสนิคา้คงคลงั ระบบการขาย 

การตลาด การผลติ และระบบการบรหิารงานทีท่นัสมยั เช่นเดยีวกบัธุรกจิขายปลกีชัน้นําทัว่ไป มนีโยบายทีส่าํคญัคอื 

จะนํารายไดเ้หนือรายจ่ายจดัสรรกลบัไปช่วยพฒันาชาวบา้นตลอดจนเดก็และเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร (ภูฟ้า, 2557: 

ออนไลน์) 
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การวิจยัเรื่องน้ีจึงมุ ่งเน้นศึกษาเรื่องปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์จากร้านภูฟ้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันา

ผลติภณัฑต่์างๆของรา้นภฟู้าใหเ้กดิความหลากหลายและดขีึน้เพือ่ใหท้นัต่อเทคโนโลยแีละความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้

ในปจัจุบนัซึ่งผลติภณัฑ์สามารถนํามาพฒันาได้หลายรูปแบบให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ซื้อ ร้านภูฟ้าเป็น

โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดําริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ดงันัน้การศึกษาถึงปจัจยัด้านผลติภัณฑ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความจงรกัภกัดีของ

ผู้บรโิภคในการซื้อผลิตภณัฑ์จากร้านภูฟ้า โดยศกึษาถึงปจัจยัด้านผลติภัณฑ์เรื่องคุณภาพของสนิค้า ลกัษณะทาง

กายภาพของสนิค้า ตราสินค้า การให้บริการ วตัถุดิบ คุณค่าผลิตภัณฑ์ และความหลากหลายของสินค้า จึงเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาและปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หด้ยีิง่ขึน้ เพื่อใหส้นิค้ามคีุณภาพและเกดิความหลากหลายซึง่เขา้กบั

ความต้องการของผูบ้รโิภค นอกจากน้ีเป็นการส่งเสรมิโครงการส่วนพระองคท์ี่ช่วยใหป้ระชาชนในพืน้ทีห่่างไกลให้มี

รายไดแ้ละอาชพีทีม่ ัน่คงไดต่้อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความจงรกัภกัดีของ

ผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้า 

2. เพือ่ศกึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้า 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการซือ้ กบั ความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑ์

จากรา้นภฟู้า 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ปจัจยัด้านผลติภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพของสนิค้า ลกัษณะทางกายภาพของสนิค้า ตราสนิค้า การให้บรกิาร 

วตัถุดบิ คุณค่าผลติภณัฑ ์และความหลากหลายของสนิคา้  

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรม และความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้า 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้า

ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย คณุภาพของสนิคา้ ลกัษณะทางกายภาพของสนิคา้ ตราสนิคา้ การใหบ้รกิาร 

วตัถุดิบ คุณค่าผลิตภัณฑ์ และความหลากหลายของสินค้ามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อ

ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

3. พฤตกิรรมในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้ามคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้รา้น ภฟู้า 
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ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ปรมะ สตะเวทิน (2546: 112-118) ได้อธิบายถึง

คุณสมบตัิเฉพาะของคน ซึ่งแตกต่างกนัในแต่ละคน คุณสมบตัิเหล่าน้ีจะมอีิทธิพลต่อผู้รบัสารในการทําการสื่อสาร 

อย่างไรกต็ามในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ กนันัน้จํานวนของผูร้บัสารกม็ปีรมิาณแตกต่างกนัดว้ย การวเิคราะห์

ผูร้บัสารทีม่จีาํนวนน้อยคนนัน้มกัไมค่อ่ยมปีญัหา หรอืมปีญัหาน้อยกวา่การวเิคราะหผ์ูร้บัสารทีม่จีาํนวนมาก เน่ืองจาก

การวิเคราะห์คนที่มีจํานวนน้อย เราสามารถวิเคราะห์ผู้รบัสารทุกคนได้แต่ในการวิเคราะห์คนจํานวนมาก เราไม่

สามารถวเิคราะหผ์ูร้บัสารแต่ละคนไดเ้พราะมผีูร้บัสารจาํนวนมากเกนิไป นอกจากน้ีผูส้ง่สารยงัไมรู่จ้กัผูร้บัสารแต่ละคน

ดว้ยดงันัน้ วธิกีารทีด่ทีีสุ่ดในการวเิคราะหผ์ูร้บัสารทีป่ระกอบไปดว้ยคนจํานวนมากกค็อื การจําแนกผูร้บัสารออกเป็น

กลุ่มๆ ตามลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) ไดแ้ก่อายุ เพศ สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิ 

การศกึษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นตน ซึง่คณุสมบตัเิหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มผีลต่อการรบัรูก้ารตคีวาม และการเขา้ใจ

ในการสือ่สารทัง้สิน้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 80-81) ไดใ้ห้ความหมายของ

สว่นประสมการตลาดในดา้นผลติภณัฑไ์วว้า่ ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายสูต่ลาดเพื่อความสนใจ การ

จดัหา การใช้หรือการบริโภคที่สามารถทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009: 616) 

ประกอบดว้ยสิง่ทีส่มัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์ส ีราคา คุณภาพ ตราสนิคา้ บรกิารและชื่อเสยีงของผูข้าย

ผลติภณัฑอ์าจจะเป็นสนิคา้ บรกิาร สถานที ่บุคคล หรอืความคดิ ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนก็

ได ้ผลติภณัฑต์้องมอีรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จงึจะมผีลทําใหผ้ลติภณัฑส์ามารถ

ขายได ้

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและการตดัสินใจซ้ือ ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2541: 

124 – 125) อ้างองิจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม

ผูบ้รโิภค (Consumer behavior) หมายถงึ การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้า

แลว้ซึง่การใชส้นิคา้และบรกิาร ทัง้น้ีหมายรวมถงึ กระบวนการตดัสนิใจ และการกระทาํของบคุคลทีเ่กีย่วกบัการซือ้และ

การใชส้นิคา้ 

กระบวนการตดัสนิใจของผูช้ือ้เป็นลาํดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื 

การรบัรูค้วามตอ้งการ การคน้หาขอ้มลูการประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความจงรกัภกัดี ดํารงศกัดิ ์ชยัสนิท (2537: 106-107) กล่าวว่า พฤตกิรรมที่

เคยปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอคงเสน้คงวาในการซือ้สนิคา้ตรายีห่อ้หน่ึงซํ้าๆ กนัอยู่เป็นประจํา ความจงรกัภกัดใีนตรายีห่อ้

เป็นสิง่สาํคญัและมคีวามหมายอยา่งยิง่ ผูผ้ลติสนิคา้ตอ้งการสรา้งความจงรกัภกัดใีหแ้ก่สนิคา้ของตนกนัแทบทัง้สิน้ ซึง่

เป็นเรือ่งยากและตอ้งใชเ้งนิทนุและเวลา แต่ถา้ทาํไดส้าํเรจ็แลว้กจ็ะเป็นเสมอืนหลกัประกนัความมัน่คงในการขายสนิคา้

ในอนาคตต่อไป และยงัทําให้เกดิการโฆษณาแบบปากต่อปาก หรอืผู้บรโิภคจะบอกต่อๆกนัไปอกีด้วย (Word of 

mouth advertisement)  

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

กลุ่มตัวอย่างที ่ใ ช้ในการวิจัยครัง้ น้ี  คือ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านภู ฟ้าที่ตั ้งอยู่ ในเขต

กรุงเทพมหานครทัง้เพศชายและเพศหญงิ ซึง่ไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชว้ธิกีารคํานวณหาจํานวนกลุ่ม
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ตวัอยา่ง โดยใชส้ตูรกรณีทีไ่มท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน และกาํหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อน

ในการประมาณไม่เกนิ 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 25-26) ซึง่ขนาดกลุ่มตวัอย่างทีค่ํานวณไดเ้ท่ากบั 385 คน 

และเพิม่จํานวนตวัอย่าง 15 คน รวมเป็นจํานวนตวัอย่างทัง้หมด 400 คน วธิกีารเลอืกตวัอย่างจะใชว้ธิตีามขัน้ตอน 

ดงัน้ี 

ขัน้ท่ี 1 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)โดยเลอืกเจาะจงผูบ้รโิภคทีม่าซือ้ของ

จากรา้นภฟู้า 

ขัน้ท่ี 2 ใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)โดยกําหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นผู้บรโิภคที่ซื้อ

ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้า โดยเลอืกสุม่จากสาขาของรา้นหลกัๆ 5สาขา ไดแ้ก่ สาขาสยามดสิคฟัเวอรี ่สาขาจตุจกัร สาขา

ถนนกําแพงเพชร สาขาศิรริาช สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดโีดยเลือกสุม่สาขาละ 80คน จากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด           

400 คน 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั คอื การออกแบบสอบถาม (Questionaire) เพื่อใชใ้นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูซึง่จะครอบคลุมกบัสิง่ทีต่อ้งการศกึษาวจิยั โดยมรีปูแบบทีส่าํคญั 4 สว่นดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 

เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้า เป็นแบบสอบถามทีม่คีาํถามแบบปลายปิด 

โดยลกัษณะคาํถามเป็นแบบ Likert Scale มรีะดบัการวดัขอ้มลูเป็นอนัตรภาค (Interval Scale) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้า  

มจีาํนวน 3 ขอ้ โดย 2 ขอ้แรกเป็นแบบสอบที่มคีําถามแบบปลายเปิด มรีะดบัการวดัขอ้มูลเป็นนามบญัญตั ิ(Ratio 

Scale) สว่นขอ้ที ่3 เป็นแบบสอบถามทีม่คีําถามแบบปลายปิด โดยลกัษณะคําถามเป็นแบบ Likert Scale มรีะดบัการ

วดัขอ้มลูเป็นอนัตรภาค (Interval Scale)  

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ของผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้า เป็นแบบสอบถามทีม่คีาํถาม

แบบปลายปิด โดยลกัษณะคาํถามเป็นแบบ Likert Scale มรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) 

 

ผลการวิจยั 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 30,001 

บาทขึน้ไป 

 2. ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องสนิคา้รา้นภูฟ้าโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็น

รายดา้น พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อดา้นคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก ส่วนความคดิเหน็ต่อดา้นตราสนิคา้ 

ด้านวตัถุดิบ ลกัษณะทางกายภาพของสนิค้า ด้านการให้บรกิาร ด้านความหลากหลายของสนิค้า และด้านคุณค่า

ผลติภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัด ี

 3. ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้า โดยความถี่ในการซือ้โดยเฉลีย่ในรอบ 1 ปี ตํ่าสดุ 1 

ครัง้ต่อปี และสงูสุด 288 ครัง้ต่อปี มคี่าใชจ้่ายในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อครัง้ ตํ่าสุด 30 บาท และสูงสุด 3,000 บาท มี

ความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้าโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แยกตามประเภทของผลติภณัฑพ์บว่า ความถี่

ในการซือ้ผลติภณัฑป์ระเภทอาหารและเครือ่งดืม่อยูใ่นระดบัมาก 
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 4. ผูบ้รโิภคมคีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูบ้รโิภคมี

ความคดิเหน็เกีย่วกบัความจงรกัภกัดใีนดา้นความผูกพนัต่อตราสนิคา้โดยรวม ดา้นความพงึพอใจและความชอบโดย

รวมอยูใ่นระดบัด ี

 5. ผูบ้รโิภคเพศชายและเพศหญงิมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้า ดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ 

แ ต ก ต่ า ง กั น  ที่ ร ะ ดั บ นั ย สํ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  0.05 ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ม ม ติ ฐ า น ที่ ตั ้ ง ไ ว ้

 6. ผูบ้รโิภคทีม่อีายตุ่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้า ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้โดยเฉลีย่ ดา้น

ความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ และดา้นประเภทของผลติภณัฑท์ีเ่ลอืกซือ้ไดแ้ก่ ผลติภณัฑจ์ากภาพวาดฝีพระหตัถ ์สนิคา้

หตัถกรรม สนิคา้อืน่ๆเชน่เครือ่งใชแ้ละของทีร่ะลกึ แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

7. ปจัจยัผลติภณัฑด์า้นวตัถุดบิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้า 

ดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ (ต่อเดอืน) ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 8. ปจัจยัผลติภณัฑด์า้นตราสนิคา้ ดา้นคุณค่าผลติภณัฑแ์ละดา้นความหลากหลายของสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้า ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้โดยเฉลีย่ (ต่อปี) ทีร่ะดบันยัสาํคญั

ทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

9. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้า 

ตามประเภทของผลติภณัฑท์ี่เลอืกซื้อ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑจ์ากภาพวาดฝีพระหตัถ์ ทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติิ 0.05 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

10. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้า 

ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ ได้แก่ สนิค้าหตัถกรรม ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

11. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้า 

ตามประเภทของผลติภณัฑท์ีเ่ลอืกซือ้ ไดแ้ก่ สนิคา้อืน่ๆ เช่น เครื่องใชแ้ละของทีร่ะลกึ ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 12. พฤตกิรรมในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้า ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้โดยเฉลีย่โดยรวม และตามประเภท

ของผลติภณัฑท์ีเ่ลอืกซือ้ ได้แก่ ผลติภณัฑจ์ากภาพวาดฝีพระหตัถ์ สนิคา้หตัถกรรม อาหารและเครื่องดื่ม และสนิค้า

อื่นๆ เช่น เครื่องใชแ้ละของทีร่ะลกึ ทุกดา้น มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้รา้นภูฟ้า 

 

สรปุและอภิปรายผล 

สมมติฐานข้อท่ี  1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้แตกต่างกนั มีพฤติกรรม

การซ้ือผลิตภณัฑจ์ากรา้นภฟู้าในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั  

ขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคทีม่าซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้า ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้า

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป ซึง่สอดคลอ้งกบั

ผลงานวจิยั ของเพชรา ศรมีณีพงศ ์(2547) ซึง่ไดศ้กึษาเรื่องทศันคตขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอภูฟ้า 

สยามดสิคฟัเวอร์รี่เซ็นเตอร์ ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 21-30 ปี เป็นพนักงาน

บรษิทัเอกชน มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-30,000 บาท และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั 
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ของวรีศกัดิ ์นาคอุไร (2553)  ซึง่ไดศ้กึษา พฤตกิรรมและปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในรา้นภูฟ้าในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 35-44 ปี สถานภาพสมรส มรีายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน  20,001-30,000 บาท   

สมมติฐานข้อท่ี  2 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย คณุภาพของสินค้า ลกัษณะทางกายภาพของ

สินค้า ตราสินค้า การให้บริการ วตัถดิุบ คณุค่าผลิตภณัฑ ์และความหลากหลายของสินค้า มีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากรา้นภฟู้า ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ปจัจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใน

การซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้าดา้นความถี่ในการซือ้โดยเฉลีย่ (ต่อเดอืน) ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05  เน่ืองจาก

ผลิตภณัฑ์จากร้านภูฟ้า เป็นผลิตภณัฑ์ที่มีชื่อเสยีง ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าประจํารู้จกัดี และให้การยอมรบั และเป็น

ผลติภณัฑจ์ากทอ้งถิน่ มลีกัษณะโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ มคีวามแตกต่างจากสนิคา้อื่นในตลาดเดยีวกนั สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ อนิรุทธ์ ผ่องแผ่ว (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีอิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมหวาน

สําเรจ็รูปที่ผลติจากประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซยีน) ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑลพบว่าสิง่กระตุ้นทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์ใีหเ้ลอืกหลากหลาย เป็นสนิคา้ใหม่จงึ

อยากทดลองซื้อ ยี่ห้อหรอืชื่อเสยีงของผลติภณัฑ์ ราคาถูก คุณภาพเหมาะสมกบัราคา หาซื้อได้ง่าย และสิง่กระตุ้น

ทางการตลาดดา้นอืน่ ๆ ไมม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ขนมหวานสาํเรจ็รปูทีผ่ลติจากประเทศในกลุ่มอาเซยีนดา้นความถี่

โดยเฉลีย่ใน 1 เดอืน 

สมมติฐานข้อท่ี  3 พฤติกรรมในการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากรา้นภฟู้ามีความสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดีใน

ตราสินค้ารา้นภฟู้า 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า พฤติกรรมในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากร้านภูฟ้า ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้โดย

เฉลีย่โดยรวม และตามประเภทของผลติภณัฑท์ีเ่ลอืกซือ้ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑจ์ากภาพวาดฝีพระหตัถ์ สนิคา้หตัถกรรม 

อาหารและเครื่องดื่ม และสนิคา้อื่นๆ เช่น เครื่องใชแ้ละของทีร่ะลกึ ทุกดา้น มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดใีนตรา

สนิคา้รา้นภฟู้า เน่ืองจากสนิคา้รา้นภูฟ้าเป็นผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพ และตราสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง ผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ต่ีอ

ตราสนิคา้ และพงึพอใจทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้น สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Assael (1995) อา้งถงึใน (ชญานิน บหุลนั

พฤกษ์, 2549 หน้า 47) กล่าววา่ ความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ทีเ่กดิจากทศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้ของลูกคา้นัน้ จะส่งผล

ใหลู้กคา้ซือ้สนิคา้ตราสนิคา้นัน้อกีหลายครัง้ เน่ืองจากลูกคา้ไดเ้กดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัตราสนิคา้นัน้ ซึง่ไดส้นองความ

ตอ้งการ และทาํใหล้กูคา้รูส้กึพงึพอใจ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สทุธชิยั ฉัตรประทุมทอง (2553) ไดศ้กึษา ปจัจยั

ทีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรมและแนวโน้มการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภครา้นภฟู้า สาขาจตุจกัร พบวา่ คณุคา่ตราสนิคา้ดา้นความ

ภกัดต่ีอตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าร้านภูฟ้า สาขาจตุจกัร ด้านจํานวนเงนิที่ใช้จ่ายเฉลี่ย        

ต่อครัง้ 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

จากผลการศกึษาวจิยัเรือ่ง ปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมและความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคในการ

ซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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1. การกาํหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ผูป้ระกอบการ ควรเน้นทําการตลาดกบักลุ่มเป้าหมายหลกัของรา้น คอืผูบ้รโิภคเพศหญงิ ช่วงอายุ 31-40 ปี 

สว่นใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป ซึง่เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดป้านกลางถงึสงู ผูบ้รโิภคสามารถยอมรบั

ราคาของผลิตภัณฑ์ของร้านได้ในระดบัหน่ึง และผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์

มากกวา่ดา้นอืน่ๆ ดงันัน้ควรปรบักลยทุธท์างการตลาดใหเ้ขา้กบัผูบ้รโิภคกลุ่มน้ี รวมทัง้พฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีุณภาพ

และเหมาะสมแก่ราคาสําหรบัผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคิดเหน็ต่อปจัจยั

ผลติภณัฑด์า้นคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก 

2. ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์

 ผูป้ระกอบการ ควรพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพของผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้าอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหลู้กค่าเกดิ

ความพงึพอใจต่อผลติภณัฑท์ีซ่ือ้ เน่ืองจากตราสนิคา้รา้นภูฟ้าเป็นตราสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงสาํหรบักลุม่ผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภค

ส่วนหน่ึงซื้อสนิค้าด้วยเหตุผลทางดา้นจติวทิยา ซึ่งตราสนิคา้ภูฟ้าเป็นตราสนิคา้ทีผู่้บรโิภคใหก้ารยอมรบัและเชื่อถือ 

เป็นตราสนิคา้ทีม่คุีณค่าทางดา้นจติใจแก่ผูบ้รโิภค ดงันัน้ฝ่ายการตลาดกค็วรใชเ้ครื่องมอืทางการตลาดเพื่อพฒันาและ

เพิม่คุณค่าใหแ้ก่ตวัผลติภณัฑด์ว้ย จากผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัผลติภณัฑด์า้นตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้โดยเฉลีย่  

3. พฤติกรรมการซ้ือ 

 ผูป้ระกอบการควรพฒันารูปแบบของผลติภณัฑใ์ห้เกดิความหลากหลาย เพื่อใหต้รงตามความต้องการของ

ผู้บริโภคในปจัจุบันที่ต้องการสินค้าในรูปแบบที่ต่างกันออกไป โดยผลิตภัณฑ์ของร้านส่วนใหญ่โดยเฉพาะงาน

หตัถกรรม ของใชแ้ละของทีร่ะลกึยงัคงตอ้งใชว้ตัถุดบิทีไ่ดม้าตรฐานและเป็นวตัถุดบิจากธรรมชาต ิซึง่ผูบ้รโิภคยงัคงให้

ความสาํคญัในดา้นความหลากหลายและวตัถุดบิของสนิคา้ทีม่าจากธรรมชาต ินอกจากน้ียงัตอ้งออกแบบผลติภณัฑใ์ห้

มรีปูลกัษณ์ทีน่่าซือ้และสวยงาม ซึง่การพฒันารูปแบบของผลติภณัฑ ์จะช่วยดงึดูดใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจและซื้อ

ผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคลต่อไป จากผลการวิจัยพบว่า ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้า ตามประเภทของผลติภณัฑท์ีเ่ลอืกซือ้ ไดแ้ก่ 

ผลติภณัฑจ์ากภาพวาดฝีพระหตัถ์ สนิค้าหตัถกรรม สนิค้าอื่นๆ เช่น เครื่องใชแ้ละของทีร่ะลกึ ไปในทศิทางเดยีวกนั 

และเมื่อพจิารณาปจัจยัผลติภณัฑ์เป็นรายด้านพบว่า ปจัจยัผลติภณัฑ์ด้านตราสนิคา้ ดา้นคุณค่าผลติภณัฑ์และด้าน

ความหลากหลายของสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้า 

4. ความภกัดีต่อตราสินค้า 

 ผู้ประกอบการควรรกัษาฐานลูกค้าเดิมด้วยการพฒันาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ และยงัคงรกัษา

มาตรฐานของสนิค้าไว้ เช่นหมัน่ตรวจสอบสนิค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน สนิค้าที่ชํารุด นอกจากน้ียงัต้องใช้กลยุทธ์ทาง

การตลาด จดัการส่งเสรมิการขายและการตลาดอยู่อย่างต่อเน่ืองเพื่อใหผ้ลติภณัฑข์องรา้นเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ สรา้งผล

กําไรและรายได้กลบัไปสู่ร้านและโครงการ เช่น ถ้าเป็นช่วงเทศกาลพิเศษ ควรจดัการให้มกีารส่งเสรมิการขายให้

เหมาะสมกบัรายการสนิคา้ เพราะจะเป็นช่วงทีผู่บ้รโิภคมโีอกาสไดซ้ือ้สนิคา้มากขึน้ เมื่อผูป้ระกอบการรกัษาคุณภาพ

และมาตรฐานของสนิคา้ไว้ กจ็ะส่งผลใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจต่อสนิค้า และกลบัมาซื้อซํ้าอกีซึ่งความภกัดต่ีอตรา

สนิคา้จะเป็นสิง่สาํคญัต่อการดาํเนินธรุกจิของรา้น จากผลการศกึษาพบว่า พฤตกิรรมในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้า 

ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้โดยเฉลีย่โดยรวม และตามประเภทของผลติภณัฑท์ีเ่ลอืกซือ้ทุกดา้น มคีวามสมัพนัธก์บัความ

จงรกัภกัดใีนตราสนิคา้รา้นภฟู้า  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรมกีารศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัการเปรยีบเทยีบตราสนิค้าของร้านภูฟ้ากบัตราสนิค้าอื่นๆ ที่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ ในตลาดประเภทเดยีวกนั เน่ืองจากปจัจุบนัมรีา้นค้าแบบเดยีวกนัหลายร้านทีจ่ําหน่ายสนิคา้ทีม่าจากคน 

ในทอ้งถิน่และเป็นสนิคา้ทีใ่ชว้ตัถุดบิจากธรรมชาต ิเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาผลติภณัฑข์องรา้นใหด้ยีิ่งขึน้  

2. ควรมกีารศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ และความคาดหวงัของผู้บรโิภคที่มต่ีอผลติภณัฑ ์

เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของร้านภูฟ้าออกมาในรูปแบบใหม่ๆ และให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคที ่      

เปลีย่นแปลงไป 

3. เน่ืองจากการวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษา ปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีส่่งผลต่อพฤตกิรรมและความจงรกัภกัดขีอง

ผู้บริโภคในการซื้อผลิตภณัฑ์จากร้านภูฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมเท่านัน้ จึงควรมีการศึกษากลุ่ม

ตวัอย่างตามแต่ละสาขาของรา้นเพิม่เตมิ หรอืควรศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละสาขา เพื่อทราบถงึ

ความแตกต่าง ในเรื่องของปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความจงรกัภักดีของผู้บริโภคในการซื้อ

ผลติภณัฑจ์ากรา้นภฟู้า เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในแต่ละพืน้ทีม่คีวามแตกต่างกนั  

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ี สําเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน ที่ให้เกียรติรบัเป็นอาจารย ์           

ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ โดยให้คําแนะนํา ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบ แก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆในงานวิจยั ตัง้แต่

เริม่ต้นดําเนินงานจนกระทัง่เป็นสารนิพนธฉ์บบัสมบูรณ์น้ี ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณ

ดว้ยความเคารพอย่างสงู  

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ อาจารย์นาฏอนงค์ นามบุดดี ที่กรุณาเป็น

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์และเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ซึง่ไดช้่วยแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั

ครัง้น้ีเป็นอยา่งด ี
ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ให้ความรกั ความเมตตา ผู้เสยีสละที่ยิง่ใหญ่ ซึ่งให้กําลงัใจและสนับสนุน          

ใหไ้ดร้บัการศกึษาอยา่งดเีสมอมา 
 ขอขอบคุณ รุ่นพี่ และเพื่อนๆนิสติ และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทีใ่หค้วามช่วยเหลอือย่างดมีาโดยตลอด จนกระทัง่

สาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ร้านภูฟ้าทุกท่านที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการเก็บแบบสอบถาม รวมทัง้ผู้ตอบ

แบบสอบถามทกุทา่น ทีส่ละเวลาใหข้อ้มลูอนัเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัในครัง้น้ี 

 สุดทา้ยน้ี คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผู้วจิยัขอมอบให้บดิา มารดา ตลอดจนครู อาจารย์ทุก

ทา่นทีส่นบัสนุนอนัก่อใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รงัน้ี 
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