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การวิจยั ครัง้ นี้มีค วามมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค
ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ของผู้ บ ริ โ ภคใน ศู น ย์ จ าหน่ า ย เอส.บี . ดี ไ ซด์ สแควร์ ใน
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่ม
ลูกค้าที่ใช้บริการของศูนย์จาหน่ าย เอส.บี.ดีไซด์ สแควร์ในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน
โดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multiple sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิตคิ ่าไคร์สแควร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS สาหรับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ผลการวิจยั พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี อาชีพพนักงานเอกชน
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ ยกัน และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001
– 20,000 บาท
2. ปจั จัยทางการตลาดในภาพรวมและด้านย่อย ของศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี. ดี
ไซด์ สแควร์ อยู่ในระดับดีมาก
3. การเลือกใช้บริการศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ของผูบ้ ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใน 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไปใช้บริการศูนย์จาหน่ าย
เฟอร์นิเจอร์ เอส.บี.ดีไซด์ สแควร์ 4 ครัง้ ซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี.ดีไซด์
สแควร์ 1 ครัง้ และ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า ในศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี.ดีไซด์
สแควร์ โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 9,650 บาท ส่วนใหญ่ซ้อื สินค้าในศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี. ดี
ไซด์ สแควร์ เป็ นประเภทสินค้า Home Decorative (สินค้าตกแต่งบ้าน) และ มีเหตุผลที่ซ้ือ
สินค้าในศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี.ดีไซด์ สแควร์ คือ คุณภาพสินค้า มากทีส่ ุด
4. ผูใ้ ช้บริการที่มเี พศและอายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ใน
ร้านศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี.ดีไซด์ สแควร์ ในด้านความถี่ในการไปศูนย์ฯและจานวน
ครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้า ภายในระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ไม่แตกต่างกัน แต่มพี ฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้าในร้านศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี.ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงินที่ใช้ซ้อื
สินค้าในแต่ละครัง้ แตกต่างกัน
5. ผูใ้ ช้บริการทีม่ อี าชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ในร้านศูนย์
จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี.ดีไซด์ สแควร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
6. ผูใ้ ช้บริการที่มรี ายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์และ จานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้า
แต่ละครัง้ ภายในระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ า่ นมา แตกต่างกัน แต่มพี ฤติกรรมการตัดสินในเลือกซื้อ
สินค้าในศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี.ดีไซด์ สแควร์ ในด้านความถี่ในการไปศูนย์ ฯ ไม่
แตกต่างกัน
7. ผูใ้ ช้บริการที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้ ,
ความถี่ในการไปศูนย์ฯ ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา แตกต่างกัน แต่มพี ฤติกรรมการ
ตัดสินในเลือกซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี.ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนครัง้ ที่
ซื้อสินค้าในศูนย์ฯ ไม่แตกต่างกัน
8. ปจั จัยทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการมาใช้บริการศูนย์ฯ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมี
ปจั จัยทางด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ในด้านลูกค้ามีความสะดวกมากขึน้ จากการสังซื
่ ้อทาง
อินเตอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง และทิศทางเดียวกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญที่ 0.01
9. ปจั จัยทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั จานวนครัง้ ที่ ผใู้ ช้บริการซื้อ
สินค้าในศูนย์ฯ อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05
10. ปจั จัยทางการตลาดทัง้ 4 ด้านในภาพรวม ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั จานวนเงินที่
ผูใ้ ช้บริการใช้ซ้อื สินค้าในศูนย์ฯ แต่ละครัง้ แต่มปี จั จัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด ในด้านของ
ศูนย์ฯ มีการให้บริการหลังการขายทีส่ ร้างความมันใจให้
่
แก่ลูกค้า มีความสัมพันธ์กบั จานวนเงิน
ทีผ่ ใู้ ช้บริการใช้ซ้อื สินค้าในศูนย์ฯ แต่ละครัง้ มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง และทิศทางเดียวกัน
ทีร่ ะดับนัยสาคัญที่ 0.05
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The purpose of this research is to study the marketing factors that effect to
customers’ behavior of purchasing products in SB Design Square Center, Bangkok as
well as to compare customers’ behavior of purchasing product in SB Design Square
Center, Bangkok by using personal factors. The sample is 400 customers who have
been using the services of SB Design Square Center, Bangkok by using a multiple
sampling. Questionnaire is distributed as a tool for collecting data The statistics method
used to analyze data are percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA
and analysis of the correlation coefficient Pearson the processing program by SPSS.
The results showed that
1. The majority are males, aged between 26-35 years, working as employees in
companies, holding bachelor's degree, married/cohabit, with monthly income between
10,001 to 20,000 Baht
2. The marketing factors of SB Design Square Center in overall and in each
factor are at the very good level
3. In the past 6 months, the majority of consumers went to SB Design Square
Center in Bangkok about 4 times, bought product in the center about 1 time and spent
about 9,650 Baht. The main products bought Home Decorative and the main reason of
buying from the center was the quality of products.
4. The consumers with different genders and ages are not different in behavior
of purchasing product in SB Design Square Center, in term of frequency of visit and the
of buying time at the center but the behavior of purchasing products in the amount of
buying in the past 6 months was different.
5. The consumers with different occupations are different in behavior of
purchasing product in SB Design Square.
6. The consumers with different income are different in behavior of purchasing
product in SB Design Square, in term of number of buying time at the center and

amount of buying in the past 6 months, while in term of frequency of visit are not
different.
7. The consumers with different level of education are different in behavior of
purchasing product in SB Design Square in term of amount of buying and frequency of
visit in the past 6 months while in term of number of buying time at the center are not
different.
8. The Marketing factors had medium positively relationship with behavior of
purchasing product in term of frequency of visit at center in statistical significantly at
level of 0.01 and the customers was comfortable to ordering and buying product from
internet had high positively relationship in statistical significantly at level of 0.01
9. The Marketing factors had not relationship with behavior of purchasing
product in term of number of buying time at the center in statistical significantly at level
of 0.05
10. The Marketing factors had not relationship with behavior of purchasing
product in term of amount of buying but the service after sold that making the
customer’s confident had high positively relation in statistical significantly at level of 0.05
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ลุล่วงได้เป็นอย่างดี
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่
แ้ นะแนวทางที่ดแี ละมี
คุณค่าตลอดมาจนกระทังประสบความส
่
าเร็จในวันนี้
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ในขณะที่พฤติกรรมของผู้บริโภคในปจั จุบนั มีก ารเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ดังผล
วิจยั ของศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยในปี 2548 เป็นต้นมา พบว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการซื้อสินค้า
มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก กล่าวคือผูบ้ ริโภคต้องการความสะดวกสบายมากขึน้ นิยมเลือกซื้อ
สินค้าตามความพอใจทีห่ ลากหลายมากขึน้ ต้องการความทันสมัย รวมทัง้ รสนิยมในการเลือก
ซื้อสินค้าหรือบริการ ปริมาณการซื้อสินค้า สถานที่ซ้ือสินค้า โดยจะเน้นที่สินค้าที่จาหน่ ายใน
สถานทีส่ ะดวกสบายในการเดินทางและตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วน ทาให้สนิ ค้า
และบริการต่างๆ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โครงสร้างและลักษณะเด่นเฉพาะตัวเพื่อ
ดึงดูดและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมด้วย
เฟอร์นิเจอร์ถือได้ว่า เป็ นสิ่งที่จาเป็ นส าหรับทุกบ้านและเกือ บทุก ห้องในบ้านนัน้ ก็มี
เฟอร์ นิ เ จอร์ เ ฉพาะที่ไ ด้ ร ับ การออกแบบมาเพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ เช่ น
ห้องรับแขก ต้องมีเก้าอีร้ บั แขก ห้องนอน ต้องมีเฟอร์นิเจอร์ทจ่ี าเป็น เช่น เตียงนอน ทีน่ อนหรือ
ตู้เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์เป็ นสินค้าที่ไม่เหมือนกับสินค้าประเภทอื่น คือไม่สามารถกักตุนไว้ได้
เพราะขึน้ อยู่กบั แฟชัน่ การจะจัดหาเฟอร์นิเจอร์ไว้ใช้จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม สไตล์
ความแข็งแรงทนทาน และทีส่ าคัญอีกประการหนึ่งก็คอื ถ้ามีฐานะไม่ค่อยจะอานวยนัก ก็จะซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ประเภทรูปแบบสวยส่วนคุณภาพอาจจะไม่คานึงถึง แต่ถ้ามีฐานะดีเฟอร์นิเจอร์ท่ี
เลือกใช้จะเป็ นแบบที่ได้รบั การตกแต่ง และออกแบบโดยมัณฑนากร ซึ่งจะทาให้ผใู้ ช้รู้สึกพึง
พอใจเมื่อใช้ โดยในช่วงภาวะธุรกิจมีการขยายตัวและมีการเจริญเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็วของ
ตลาดขายเฟอร์นิเจอร์มากมายหลายลักษณะทัง้ ศูนย์ทวไปรวมถึ
ั่
งศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์
ครบวงจรหรือศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์มากขึน้ ซึ่งศูนย์ลกั ษณะนี้อยู่ในรูปแบบของ One stop
shopping ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกที่เจาะเฉพาะกลุ่ม (Category Killer) กล่าวคือ มีเฟอร์นิเจอร์ทุก
อย่างที่ท่แี ห่งเดียว เช่น ศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ซึ่งพบว่ามีจานวนมากขึ้นทัง้ ใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งมีสนิ ค้ามากมายทัง้ ความหลากหลายทางด้านดีไซด์และ
ราคาที่ตอบสนองผูบ้ ริโภคที่หลากหลายในภู มหิ ลังเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่า การเกิดศูนย์
จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรหรือศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ มากขึน้ ทัง้ ที่เป็ นของบริษทั เจ้าของ
สินค้าเองและทีเ่ ป็นของตัวแทนจาหน่าย นายหน้า ดังนัน้ จึงเกิดการแข่งขันกันระหว่างกัน ทัง้
ทีเ่ ป็นศูนย์เฟอร์นิเจอร์ของทางบริษทั เองและศูนย์เฟอร์นิเจอร์ทเ่ี ป็นของตัวแทนจาหน่ าย ซึ่งแต่
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ละศูนย์นัน้ จะต้องหากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ไม่ว่าจะเป็ นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างของ
รูปแบบสินค้าทีม่ หี ลากหลายแบบ มีคุณภาพและมาตรฐาน มีเฟอร์นิเจอร์ภายในศูนย์อย่างครบ
ครัน กลยุทธ์ด้านราคา เช่น มีการลดหรือแจก กลยุทธ์การส่งเสริมการจาหน่ ายทัง้ ในด้าน
เงื่อนไขการชาระเงิน เช่น การผ่อนสินค้าทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ราคาถูก การส่งเสริมการขายในการ
จัดการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผบู้ ริโภคได้รบั ทราบถึงข้อมูลในสื่อต่างๆ รวมทัง้ จะเห็นได้
ว่าการบริหารทางการตลาดของผูป้ ระกอบการแต่ละศูนย์พยายามการสร้างความแตกต่างด้าน
บริการเป็ นอีกกลยุทธ์ท่สี าคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินธุรกิจในป จั จุบนั เพราะพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคที่มกี ารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเน้นได้รบั การบริการที่ครบครันภายในจุดเดียว
บริการในขณะขายและหลังการขายทีด่ ี เน้นคุณภาพของพนักงาน ผูท้ าหน้าที่ในการให้บริการ
และรวมทัง้ มีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ค าแนะนาและให้ค วามรู้เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไ ด้ อีกทัง้ ยัง
รวมถึงการให้บริการออกแบบจาลองการใช้งานก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อด้วยเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคมากที่สุด เช่น ความเพียงพอของสินค้า ความสะดวกใน
การเข้าถึงหรืออยู่ในสถานที่ท่ผี เู้ บริโภคเดินทางไปมาสะดวกมี ราคาคุ้มค่าต่อการซื้อ ซึ่งเป็ น
รักษาลูกค้าและรายได้ให้ต่อเนื่อง
สาหรับ SB Design Square ถือว่าเป็ นศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรหรือศูนย์รวม
เฟอร์นิเจอร์ทด่ี าเนินการธุรกิจด้านนี้ภายใต้ตราสินค้า (brand) ของตนเอง มีเจ้าของกิจการเอง
มาอย่างยาวนานพอสมควรจนเป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริโภค ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้ นให้เป็ นแหล่งรวม
เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ตกแต่งบ้านทีใ่ หญ่ ท่สี ุดในประเทศและนาเสนอสินค้าของใช้ภายในบ้าน
ของตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ ทีไ่ ด้รบั การคัดสรรให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า พร้อม
เสนอบริการที่เป็ นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าทุกระดับและได้ทาการขยาย
สาขาอย่างต่อเนื่องจนถึงปจั จุบนั รวมทัง้ มีทาเลที่ตงั ้ ในบริเวณชานเมืองที่มกี ลุ่มที่พกั อาศัย
หนาแน่ น การเดินทางสะดวก พร้อมบริการที่จอดรถ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงสนใจว่ามีปจั จัยทาง
การตลาดอะไรทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.
บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อนาข้อมูลผลที่ได้จากการวิจยั มาพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ค รบวงจรให้มีประสิทธิภ าพที่ดีและมากกว่า ศูนย์จาหน่ าย
ตัวแทนทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ซึ่งศูนย์จาหน่ายตัวแทนดังกล่าวนัน้ มีกระจายอยู่ทวไปและมี
ั่
มากกว่า
ศูนย์เฟอร์นิเจอร์ครบวงจรของผูผ้ ลิตเอง รวมทัง้ ให้สอดสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
มากยิง่ ขึน้ เป็ นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามาเลือกใช้บริการ
และกลับมาใช้บริการซ้าอีกต่อๆ ไป
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ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี.
ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทางการตลาด กับ พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโ ภคในศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน

ความสาคัญของการวิจยั
1. เพื่อเป็นข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร สาหรับการพัฒนา
และปรับปรุ งศูนย์จาหน่ าย เพื่อเพิ่มศัก ยภาพทางด้านสิน ค้าและบริการที่นาหน้ าคู่แข่งทาง
การตลาด โดยเน้นให้ความสาคัญในการสร้างการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค
2. เพื่อเป็ นแนวทางของผูป้ ระกอบการในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของศูนย์
จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร สามารถนาผลการศึกษาของการวิจยั นาไปใช้ในการวางแผนการตลาด
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ขอบเขตของการวิจยั
ในการศึกษาครัง้ นี้มุ่งศึกษาเฉพาะปจั จัยทางการตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร ที่มปี จั จัยส่วน
บุคคลต่างๆ กัน เท่านัน้

ประชากรที่ใช้ในงานการวิจยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื กลุ่มลูกค้าทีม่ าใช้บริการและซื้อสินค้าของศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการและซื้อสินค้าของศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถทราบจานวนที่แน่ นอน โดย
ผูว้ จิ ยั ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณจากสูตรทีไ่ ม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน (กัลยา
วานิชบัญชา. 2546:26) กาหนดระดับความเชือ่ มัน่ 95% จึงได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน และสารอง
ไว้ 15 คน ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วจิ ยั ครัง้ นี้จงึ เท่ากับ 400 คน โดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขัน้ ตอน (Multiple sampling)

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิ สระ
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ได้แก่
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 อาชีพ
1.5 รายได้ต่อเดือน
1.6 สถานภาพสมรส
2. ปจั จัยทางการตลาด
2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)
2.2 ราคา (Price)
2.3 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร หมายถึง คนทีม่ าใช้บริการและมีอานาจในการตัดสินใจ
ที่ จ ะเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ในศู น ย์ จ าหน่ า ยเฟอร์ นิ เ จอร์ ค รบวงจรของผู้ บ ริ โ ภคในอยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
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2. ปจั จัยทางการตลาด หมายถึง สิง่ ที่เสนอเพื่อขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลู กค้ าให้ เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ ท่ีเสนอขายอาจจะมีต ัวตนหรือไม่ มีต ัวตนก็ได้
ประกอบด้วย
2.1 ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง คุณลักษณะศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์
สแควร์ ในด้านต่างๆ ที่มอี ทิ ธิพลทาให้พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคเปลี่ยนแปลง
ได้แก่ รูปแบบ ตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ หรือยีห่ อ้ เป็นต้น
2.2 ราคา (price) หมายถึง หมายถึง ความอ่อนไหวของผูบ้ ริโภคต่อราคา
ของสินค้าในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ หรือความคุม้ ค่าของราคาสินค้าในสายตาของ
ผูบ้ ริโภค
2.3 ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) หมายถึง สานที่ท่ผี บู้ ริโภคสามารถเลือก
ซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ รวมถึงช่องทางการโฆษณาหรือการจาหน่ายใน
ช่องทางต่างๆ
2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การใช้กลยุทธ์การลด แลก แจก
แถม การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์อ่นื ๆ ต่างๆ เพื่อดึงดูดให้ผบู้ ริโภคหันมาตัดสินใจ
สินค้าในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์
3. ศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร หมายถึง ศูนย์ค้าขนาดใหญ่ซ่งึ จาหน่ ายเพียง
สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดทีใ่ ช้ภายในบ้าน โดยมีบริษทั เฟอร์นิเจอร์นนั ้ ๆ เป็ นผู้ ดาเนิน
กิจการเอง ซึ่งมีชอ่ื ร้าน ตราของสินค้าเป็นของตนเอง ในทีน่ ้ไี ด้แก่ เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์
4. พฤติก รรมการเลือ กซื้อ สิน ค้ า ในศูน ย์จ าหน่ า ยเฟอร์นิ เ จอร์ค รบวงจร หมายถึง
กระบวนการต่างๆ ทีบ่ ุคคลเข้าไปเกีย่ วข้องเพื่อทาการตัดสินใจซื้อ การเลือกสรรการซื้อ การใช้
การบริโภค เพื่อสนองตอบความต้องการและความปรารถนาต่างๆ ให้ได้รบั ความพอใจ ได้แก่
จานวนครัง้ ที่ไปศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ค รบวงจร จานวนครัง้ ที่ซ้ือสินค้าในศูน ย์จาหน่ า ย
เฟอร์นิเจอร์ครบวงจร จานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร ผูม้ สี ่วนร่วม
ในการเลือกซื้อและเหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร
5. สินค้าประเภท Home Decorative หมายถึง สินค้าประเภทซื้อมาขายไปของบริษทั
บริษทั มิได้ทาการผลิตเอง อันได้แก่ พรม, โคมไฟ, กรอบรูป เป็นต้น
สินค้ายี่ห้อ Home Decorate หมายถึง สินค้าประเภท Home Decorative ที่ไม่มี
หรือ ไม่ระบุตรายีห่ อ้ สินค้า แต่มกี ารจาหน่ายทีศ่ นู ย์ฯ
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กรอบแนวความคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพสมรส
- อาชีพ
- รายได้

พฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในศูนย์
จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี.
ดีไซด์ สแควร์
ในกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์ (Product)
- ราคา (Price)
- ช่องทางการจัดจาหน่าย
(Place)
- การส่งเสริมการตลาด
(Promotion)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานในการวิจยั
จากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ ปจั จัยทางการตลาดที่ม ีผลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ใน
กรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสมมติฐานเพื่อการศึกษาไว้ดงั นี้
1. ผูใ้ ช้บริการทีม่ ี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์
สแควร์ แตกต่างกัน
2. ปจั จัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ใน
ด้ า นความถี่ ใ นการไปใช้บ ริ ก าร, การซื้ อ สิ น ค้ า และจ านวนเงิ น ที่ ใ ช้ จ่ า ยในแต่ ล ะครัง้
(แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 )

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง
การวิจยั เรื่องปจั จัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค
ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าข้อมูลโดย
อาศัยแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เพื่อใช้ในการประกอบการ
ทางานวิจยั โดยนาเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ประวัตคิ วามเป็นของศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์
2. แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3. ทฤษฎีเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจซือ้
4. แนวคิดเกีย่ วกับปจั จัยทางการตลาดหรือส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
5. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

1. ประวัติความเป็ นของศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์
ศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์
เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ เป็นศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร ทีด่ าเนินการโดย บริษทั
S.B.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จากัด เริม่ ก่อตัง้ ธุรกิจจาก นายสุรพล ชวาลดิฐ ซึ่งเป็ นอดีตช่างไม้
ผูม้ คี วามสามารถ และฝีมอื ดี ก่อให้เกิดเครื่องเรือนทีม่ คี ุณภาพ และมีการพัฒนาเป็น หจก.ชอว์บ
ราเดอร์ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สกั และพัฒนาเป็ น บริษทั S.B.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จากัด
และด้วยประสบการณ์ทม่ี มี ากกว่า 30 ปีแล้วสาหรับการทาเฟอร์นิเจอร์ knock-down ในประเทศ
ไทยและมากกว่า 20 ปีทป่ี ระสบความสาเร็จในการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ทาให้ SB Furniture เป็ น
ผูน้ าทางด้านเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยในป จั จุบนั ความสาเร็จที่เกิดขึ้นนี้เกิดมาจากการ
ออกแบบที่ท ันสมัย และคุณ ภาพของเฟอร์นิ เ จอร์ท่ีดี การเลือ กวัสดุ ท่ดี ีใ นการนามาท า
เฟอร์นิเ จอร์ ประกอบกับการน าเข้าพวกข้อต่อ ที่นามายึดต่อ กันจากต่ างประเทศ ท าให้
เฟอร์นิเจอร์ทผ่ี ลิตขึน้ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีกบั
ประเทศเยอรมัน และกระบวนการผลิตทีม่ กี ารควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตลอดกระบวนการ
จนสาเร็จเป็ นเฟอร์นิเจอร์ แต่ละกระบวนการจะมีผเู้ ชีย่ วชาญควบคุมอยู่ตลอดทัง้ ในเรื่องการ
ควบคุมคุณภาพสินค้า และการประกันคุณภาพสินค้า การนานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ทงั ้ ในเรื่อง
การคิดค้นวัสดุท่ดี ี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของสินค้าที่ดี ภายใต้ตราสินค้า SB
Furniture, Koncept, Cucine, Access โดยทีมงานแผนกคิดค้นวิจยั และพัฒนาทาให้
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เฟอร์นิเจอร์ SB เป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี กี ารออกแบบที่ทนั สมัย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมี
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทด่ี ี บริษทั ฯมีความมันคงทางการเงิ
่
นสูงมาก มีเครือข่ายจัดจาหน่ ายทัว่
ประเทศ บริษทั ตัง้ เป้าหมายให้มกี ารเติบโตขึน้ อย่างน้อย 20% ทุกปี ทัง้ นี้ทางบริษทั ได้รบั ISO
9002 ในเดือนพฤศจิกายน ปี 1999 จาก SGS Yarsley International Certification Services
Limited with an accreditation from UKAS (The United Kingdom Accreditation Service)
and NAC (National Accreditation Council)

2. ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ปจั จุบนั การดาเนินการด้านการตลาดมีค วามจาเป็ นต้อ งสอดคล้อ งกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคนักวิจยั การตลาดมุ่งวิจยั ศึกษาผูบ้ ริโภคในทุกๆ ด้านให้ครอบคลุมที่สุด เพื่อทราบว่า
ผูบ้ ริโภคต้องการอะไร คิดอย่างไร ซื้ออะไร ซื้อทีไ่ หน เมื่อไร มีกจิ กรรมอะไร ใครเป็ นผูใ้ ช้สนิ ค้า
ฯลฯ เพื่อนามากาหนด กลยุทธ์การตลาด ดังนัน้ ความรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค จะช่วยสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันหรือสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน
(Competitive advantage) ตลอดจนสามารถปรับใช้กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของ
ตนได้อย่างเหมาะสม นักวิจยั ทางการตลาดจึงต้องพยายามทาความเข้าใจถึงจิตใจ ความ
ต้องการพฤติกรรมต่างๆ ของผูบ้ ริโภค และกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าทัง้ นี้เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างถูกต้อง
ความหมายของพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer behavior) ได้มผี ใู้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
โซโลมอน (Solomon. 1996: 5) ได้ให้ความหมายว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง
การศึกษากระบวนการต่างๆ ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องการซื้ อ การใช้
หรือการบริโภคสินค้า บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ เพื่อสนองต่อความต้องการและความ
ปรารถนาต่างๆ เพื่อให้ได้รบั ความพึงพอใจ
วูเมน; และไมเนอร์ (Mowen; & Minor. 1998: 5) ได้ให้ความหมายว่าพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค หมายถึง การศึกษาทีห่ น่วยการซื้อ และกระบวนการแลกเปลีย่ นทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การได้รบั การบริโภค การจากัดทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับสินค้า บริการ ประสบการณ์ และความคิด
ธงชัย สันติวงษ์ (2540: 27-28) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคว่าการกระทา
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกีย่ วข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ึ งสินค้าและบริการ
ทัง้ นี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และมีส่วนในการกาหนดให้มกี าร
กระทาดังกล่าวประเด็นสาคัญของคาจากัดความข้างต้นก็คอื กระบวนการตัดสินใจทีม่ มี าอยู่ก่อน
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แล้ว (Precede) สิง่ ที่มมี าก่อนเหล่านี้ หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่ว่าใน
ขณะนัน้
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539) ได้ให้ความหมายของผูบ้ ริโภคว่า หมายถึง บุคคลต่างๆ ที่มี
ความสามารถในการซื้อ หรือทุกคนทีม่ เี งิน มีความเต็มใจทีจ่ ะซื้อสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2546) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ ริโภค(consumer behavior)
หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทาการค้นหา (searching) การซื้อ (purchase) การใช้ (using) การ
ประเมินผล (evaluating) และการใช้จ่าย (disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะ
ตอบสนองความต้องการของเขา หรืออาจหมายถึงกระบวนการตัดสินใจ และลักษณะกิจกรรม
ของแต่ละบุคคลเมื่อทาการประเมินผล (evaluating) การจัดหา (acquiring) การใช้ (using) และ
การใช้จ่าย (disposing)เกีย่ วกับสินค้าและบริการ
ปริญ ลักษิตานนท์ (2544: 54) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค คือ การกระทาของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทัง้ นี้หมายรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึน้ ก่อน และมีส่วนในการกาหนดให้มกี ารกระทา
จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภคคือ การแสดงออกของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อให้ได้มาและใช้สนิ ค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล
นัน้ โดยผ่านกระบวนต่างๆ อันได้แก่ การค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ
การวิ เคราะห์พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Analysis consumer behavior) เป็ นการค้นหาหรือ
วิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้ ริโภคคาตอบที่จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์
การตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคได้อย่าง
เหมาะสม (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์. 2539: 125)
คาถามที่ใช้เพื่อการค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริโภคคือ 6Ws 1H ซึ่งประกอบด้วย
WHO, WHAT, WHY, WHO, WHERE และ HOW เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่ง
ประกอบด้ ว ย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS,
OCCASIONS,OUTLETS and OPERATIONS มีตารางแสดงการใช้คาถาม 7 คาถาม เพื่อ
คาตอบ 7 ประการเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภครวมทัง้ การใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับ
คาตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคแสดงการประยุกต์ 7Os ของกลุ่มเป้าหมาย และคาถามที่
เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ในการศึกษาและทาความ
เข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ผูศ้ กึ ษาต้องใช้โมเดลที่เรียกว่า โมเดล 6W’s 1 H เพื่อหาคาตอบ
เกีย่ วกับผูบ้ ริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย (ศิวฤทธ์ พงศกรรังศิลป์ , 2547)
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ตาราง 1 แสดงคาถาม 7 คาถาม (6W และ 1H)
คาถาม (6W และ 1H)
1. ใครอยู่ ใ นตลาด
เป้าหมาย (Who is in
the Market?)

2. ผูบ้ ริโภคซื้ออะไร
(What does
consumer buy?)

3. ทาไมผูบ้ ริโภคจึงซื้อ
(Why does the
customers
buy?)

คาตอบที่ต้องการทราบ(7Os)
ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย
(OCCUPANTS)
ประชากรศาสตร์ ภู มิศาสตร์
จิต วิท ยาหรือ จิต วิเ คราะห์
พฤติกรรมศาสตร์
สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภ ค ต้ อ ง ก า ร ซื้ อ
Objects) สิง่ ที่ผบู้ ริโภคต้องการ
จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค ื อ คุ ณ สมบั ติ
ห รื อ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
ผลิตภัณฑ์(Product
component) และความ
แตกต่างทีเ่ หนือกว่าคู่แข่ง
(Competitive differentiation)

วัตถุประสงค์ในการซื้อ
(Objectives) ผูบ้ ริโภคซื้อสินค้า
เพื่อตอบสนองความตอบความ
ต้อ งการของเขาด้า นร่ า งกาย
และด้านจิตวิทยาซึ่งต้องศึกษา
ถึ ง ป ั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
พฤติกรรมการซื้อคือ
1. ปจั จัยภายในหรือปจั จัยทาง
จิตวิทยา
2.
ป จั จั ย ทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมปจั จัยเฉพาะบุคคล

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ทางการตลาด(4P) ประกอบด้วย
กลยุทธ์ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จ าหน่ า ยและการส่ ง เสริม การตลาดที่
เหมาะสมและสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้
ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
strategies)
1. ผลิตภัณฑ์หลัก
2. รู ป ลักษณ์ ผ ลิต ภัณ ฑ์ไ ด้แก่ บรรจุ
ภัณฑ์ ตราสินค้า รูปแบบการบริการ
คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม
3. ผลิตภัณฑ์ควบ
4. ผลิตภัณฑ์ท่คี าดหวัง ศักยภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วามแตกต่ า งทา งกา ร
แข่งขัน ประกอบด้วยความแตกต่างด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ริ ก าร พนั ก งานและ
ภาพลักษณ์
กลยุทธ์ทใ่ี ช้มากคือ
1. กลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การตลาด
(Product strategies)
2. กลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การตลาด
(Product strategies)ประกอบด้วย กล
ยุ ท ธ์ ก ารโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสริมการขายและ
การประชาสัมพันธ์
3.
กลยุ ท ธ์ ท างด้ า นราคา (Price
strategies)
4. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
(Distribution strategies)
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ตาราง 1 (ต่อ)
คาถาม (6W และ 1H)
4. ใครมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้อ (Who
participates in the
buying?)

5. ผูบ้ ริโภคซื้อเมื่อใด
(When does the
customers buy?)
6. ผูบ้ ริโภคซื้อทีไ่ หน
(Where does the
customers buy?)
7. ผูบ้ ริโภคซื้ออย่างไร
(How does the
customer
buy?)

คาตอบที่ต้องการทราบ 7Os)
บทบาทของกลุ่มต่างๆมีอทิ ธิพล
ในการตัดสินใจซือ้ ประกอบด้วย
1. ผูร้ เิ ริม่
2. ผูม้ อี ทิ ธิพล
3. ผูต้ ดั สินใจซื้อ
4. ผูซ้ ้อื
5. ผูใ้ ช้
โอกาสในการซือ้ เช่น ช่วงเดือน
ใดของปี ช่วงฤดูกาลใดของปี
ช่วงวันใดของเดือนช่วงเวลาใด
ช่วงเทศกาลวันสาคัญต่างๆ
ช่องทางหรือแหล่งทีผ่ บู้ ริโภคไม่
ทาการซือ้ เช่น ห้างสรรพสินค้า
ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของชา
ขัน้ ตอนในการตัดสินใจซื้อ
1. การรับรูป้ ญั หา
2. การค้นหาข้อมูล
3. การประเมินผลทางเลือก
4. การตัดสินใจซื้อ
5. ความรูส้ กึ ภายหลังการซื้อ

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ใช้มากคือกลยุทธ์การ
โฆษณาและกลยุทธ์ส่งเสริม
การตลาด (Advertising and
promotion strategies) โดยใช้กลุ่ม
อิทธิพล

กลยุทธ์ทใ่ี ช้มากคือกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด เช่น ทา
การตลาดเมื่อใดจึงจะสอดคล้องกับ
โอกาสในการซือ้
กลยุทธ์ชอ่ งทางการจัดจาหน่าย
บริษทั นาผลิตภัณฑ์สู่ตลาด
เป้าหมายโดยพิจารณาว่าจะสูค่ น
ภาคกลางอย่างไร
กลยุทธ์ทใ่ี ช้มากคือกลยุทธ์สง่ เสริม
การตลาด ประกอบด้วยการ
โฆษณา ขายโดยพนักงานขาย
การส่งเสริมการขาย การให้ขา่ ว
และการประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรงและจะกาหนด
วัตถุประสงค์ในการขายให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจซือ้

โมเดลนี้จะช่วยทาให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
หาสินค้าหรือบริการที่ดีและสอดคล้องกับพฤติกรรมนัน้ ๆของผู้บริโภค รูปแบบพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริม่ ต้นจาก
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การเกิดสิง่ กระตุน้ ทีท่ าให้เกิดความต้องการสิง่ กระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรูส้ กึ ของผูซ้ ้อื (ศิรวิ รรณ
เสรีรตั น์, 2546)
คอร์ตเลอร์ (Kotler. 2000) ได้อธิบายรูปแบบจาลองของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคว่าประกอบ
ไปด้วย 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็ นสิ่งกระตุ้นทางการตลาด ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix: 4P’s) และอีกกลุ่มเป็นสิง่ แวดล้อม ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และ
วัฒนธรรม ส่วนการตัดสินใจนัน้ เป็ นผลตอบสนอง โดยผูซ้ ้อื จะตัดสินใจเลือกสินค้า เลือกตรา
เลือกร้านค้า เวลาที่ซ้อื และจานวนที่ซ้อื โดยผูซ้ ้ือประกอบไปด้วยลักษณะของผูซ้ ้ือ และ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยลักษณะของผูซ้ ้อื จะมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรม
สังคม ลักษณะเฉพาะบุคคล และลักษณะทางจิตวิทยา
1. สิง่ กระตุ้น (Stimulus) ทาให้บุคคลเกิดการตอบสนองหรือตัดสินใจประกอบด้วยสิง่
กระตุ้นอาจเกิดขึน้ เองภายในร่างกาย (Inside stimulus) และสิง่ กระตุ้นจากภายนอก (Outside
stimulus) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 สิง่ กระตุน้ ภายนอก (Outside stimulus) เป็นสิง่ ที่เราจะต้องสนใจและจัดสิง่
กระตุ้นภายนอกที่เหมาะสม เพื่อให้ผบู้ ริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ จนเป็ นเหตุจูงใจให้
เกิดการซื้อสินค้า (Buying motive) ซึ่งสิง่ กระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สิง่ กระตุ้น
ทางการตลาดและสิง่ กระตุน้ จากสภาพแวดล้อมต่างๆ
1.1.1 สิง่ กระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็ นสิง่ กระตุ้นที่
เกีย่ วข้องกับส่วนผสมทางการตลาด (Marketing mix) ซึ่งประกอบด้วย
1) สิง่ กระตุ้นทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ชื่อเสียงของ
ผลิตภัณฑ์ทน่ี ามาจัดแสดง ณ งานแสดงสินค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่นี ามาจัดแสดง ณ งาน
แสดงสินค้า และนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ทน่ี ามาจัดแสดง ณ งานแสดงสินค้า
2) สิง่ กระตุน้ ทางด้านราคา (Price) เช่น การตัง้ ราคาขายที่ถูก
กว่าเดิมของผลิตภัณฑ์ ณ ช่วงเวลาทีก่ ารจัดงานแสดงสินค้า
3) สิง่ กระตุ้นทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น
การโฆษณาโดยใช้แผ่นพับ แผ่นป้ายที่ตดิ ตามสถานที่ต่างๆ และออกแบบคูหาแสดงสินค้าเพื่อ
ดึงดูดผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
1.1.2 สิง่ กระตุ้นอื่นๆ (Other stimulus) เป็ นสิง่ กระตุ้นความต้องการ
ผูบ้ ริโภคทีอ่ ยู่ภายนอกองค์การซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่
1) สิง่ กระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น สื่อสารนาเสนอ
สินค้าเพื่อดึงดูดผูบ้ ริโภค เป็นต้น
2) สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technology) เช่น สื่อการ
นาเสนอสินค้าเพื่อดึงดูดผูบ้ ริโภคไม่ว่าจะเป็ น การออกแบบคูหาแสดงสินค้า แสง สี เสียงที่
ทันสมัย หรือ Pretty เป็นต้น
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3) สิง่ กระตุน้ ทางวัฒนธรรม (Cultural)
1.1.3 สิง่ กระตุ้นภายใน (Internal Stimulus) หมายถึง สิง่ กระตุ้นที่
เกิดขึน้ จากสัญชาติญาณหรือนิสยั กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา
เช่น ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ทม่ี นี วัตกรรมใหม่ๆ ก่อนผูอ้ ่นื
2. กล่องดาหรือความรู้สกึ นึกคิดของผูซ้ ้อื (Buyer’s Black box) ความรู้สกึ นึกคิดของผู้
ซื้อเปรียบเสมือนกล่องดา (Black box) ซึ่งผูผ้ ลิตและผูข้ ายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายาม
ค้นหาความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ ้อื ซึ่งได้รบั อิทธิพลจากสิง่ ต่างๆ ดังนี้
2.1 ลักษณะของผูซ้ ้อื (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซ้ ้อื ได้รบั อิทธิพล
จากปจั จัยต่างๆ คือ ปจั จัยด้านวัฒนธรรม (Cultural factors) ปจั จัยด้านสังคม (Social factors)
ปจั จัยส่วนบุคคล (Personal factors) และปจั จัยด้านจิตวิทยา (Psychological factors)(Kotler.
1994: 174) ซึ่งปจั จัยเหล่านี้จะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริโภคเพราะจะทาให้ทราบ
ถึงลักษณะความต้องการและลักษณะของผู้บริโภคเพื่อที่จะจัดส่วนผสมทางการตลาดต่างๆ
กระตุน้ และสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซ้ อ้ื (Buyer decision process) ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนต่างๆ คือ การรับรู้ ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลังการซือ้
3. การตอบสนองของผูซ้ ้อื (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคหรือผู้
ซื้อ (Buyer’s purchase decisions) ผูบ้ ริโภคจะมีการตัดสินใจประเด็นต่างๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product choice) การเลือกผลิตภัณฑ์ทม่ี ใี ห้เลือก
มากมาย และสามารถเลือกได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทน่ี ามาแสดงมีเป็น
จานวนมาก
3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand choice) ตัวอย่าง งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีบริษทั หลายๆ บริษทั มาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของตนเอง
3.3 การเลือกผูข้ าย (Dealer choice) ตัวอย่าง ผูบ้ ริโภคสามารถเลือกทีจ่ ะซื้อ
หรือใช้บริการกับผูอ้ อกงานแสดงสินค้าทีม่ ใี ห้เลือกมากมาย
4. กระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบไปด้วยขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้ (ฟิ ลลิป ค็อตเลอร์, 2546)
4.1 การรับรูป้ ญั หา (Problem of Need Recognition) ผูบ้ ริโภคจะรับรูถ้ งึ ปญั หา
และความจาเป็ นที่ต้องใช้สนิ ค้าหรือบริการ ที่ได้รบั การกระตุ้นทัง้ จากภายในและภายนอก จน
เกิดความต้องการทีจ่ ะหาสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง มาช่วยแก้ปญั หานัน้
4.2 การแสวงหาข้อมูล (Search for Information) ผูบ้ ริโภคจะทาการหาข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าจากแหล่งข้อมูลภายในที่มอี ทิ ธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าในประกอบด้วย แหล่ง
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บุคคล แหล่งการค้าแหล่งชุมชน แหล่งผูใ้ ช้ แต่ในบางครัง้ ต้องหาเพิม่ เติมจากแหล่งภายนอกด้วย
เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
4.3 การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) คือ การที่ผบู้ ริโภคจะนา
ข้อมูลที่ได้มาพิจารณา และประเมินผลทางเลือกเพื่อหาสินค้าหรือบริการที่ดีท่สี ุด สาหรับ
ผูบ้ ริโภค
4.4 การตัดสินใจและกระทาการซื้อ (Purchase or Choice) หมายถึง การ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง พร้อมกับดาเนินการเพื่อให้ได้ทางเลือกนัน้ มา
4.5 ความรู้สกึ หลังซื้อ (Post Purchase Feeling or Outcomes of Choice)
หมายถึงความรู้สึกภายนอกหลังจากที่ผู้บริโภคได้ทดลองใช้สินค้าหรื อบริการที่เลือกซื้อแล้ว
แบ่งออกเป็นความรูส้ กึ พอใจและไม่พอใจ ในสินค้าและบริการนัน้ ความพอใจเกิดขึน้ เมื่อผลลัพธ์
จากการใช้ตรงกับผูบ้ ริโภคคาดหวังไว้ และถ้าหากผู้บริโภคผิดหวังกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการนัน้ ก็จะรูส้ กึ ไม่พอใจ
ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
สามารถแบ่งปจั จัยออกเป็น 2 ด้าน (ศิวฤทธ์ พงศกรรังศิลป์ , 2547) คือ
1. ปจั จัยภายนอก ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ คือ ปจั จัยทางวัฒนธรรม และปจั จัย
ทางสังคม
1.1 ปจั จัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factors) เป็ นสิ่งที่ทาให้ผบู้ ริโภคแสดง
พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกันออกมา และเกิดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อกี รุ่นหนึ่ง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คือ
1.1.1 วัฒนธรรม (Culture) เป็ นลักษณะพื้นฐานของบุคคลที่ได้รบั การ
ถ่ายทอดกันมาจากครอบครัวและสภาพแวดล้อมในสังคม และส่งผลให้พฤติกรรมมีค วาม
คล้ายคลึงกัน
1.1.2 วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Sub-culture) หมายถึง วัฒนธรรมของแต่
ละกลุ่มทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะแตกต่างกันซึ่งมีอยู่ในสังคมขนาดใหญ่
1.1.3 ชัน้ ของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกในสังคม
ออกเป็นระดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกัน โดยสมาชิกในแต่ละชันสั
้ งคมจะมีสถานะเดียวกัน และสมาชิกใน
ชัน้ สังคมทีแ่ ตกต่างกันจะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกัน เช่น รายได้ การศึกษา อาชีพ เป็นต้น
1.2 ปจั จัยด้านสังคม (Social Factors) เป็ นปจั จัยที่เกี่ยวข้องในชีวติ ประจาวัน
และมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ซึ่งจะประกอบไปด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และ
สถานะของผูซ้ ้อื
2. ปจั จัยภายใน ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค คือ
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2.1 ปจั จัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผูบ้ ริโภคซึ่งได้รบั
อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ รูปแบบการดาเนินชีวติ
บุคลิกภาพเป็นต้น
2.2 ปจั จัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซื้อของบุคคลทีไ่ ด้รบั
อิทธิพลจากปจั จัยด้านจิตวิทยา ซึ่งประกอบ 4 ปจั จัย นันคื
่ อ สิง่ จูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความ
เชือ่ และทัศนคติ

3. ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค (Schiffman and Kanuk. 1994 : 659) หมายถึง
ขัน้ ตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึน้ ไป พฤติกรรมผูบ้ ริโภคจะพิจารณาในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ทัง้ ด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด ) และพฤติกรรมทาง
กายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพซึ่งเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรม
เหล่านี้ทาให้เกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น
ขัน้ ตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process) เป็ นลาดับขัน้ ตอนในการ
ตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค พบว่าผูบ้ ริโภคผ่านกระบวนการ 5 ขัน้ ตอน คือ การรับรู้ถงึ ความ
ต้องการ การค้นหาข้อมูลการประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการ
ซื้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซื้อเริม่ ต้นก่อนการซื้อจริง ๆ และมีผลกระทบหลังการซื้อ
1. การรับรู้ถึงความต้องการ (need recognition) หรือการรับรู้ปญั หา (problem
recognition) หมายถึงการทีบ่ ุคคลรับรูถ้ งึ ความต้องการภายในของตนซึ่งอาจเกิดขึน้ เองหรือเกิด
จากสิง่ กระตุ้น เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงความต้องการของร่างกาย (physiological needs) และความต้องการที่เป็ นความ
ปรารถนา อันเป็ นความต้องการด้านจิตวิทยา(psychological needs) สิง่ เหล่านี้เกิดขึน้ เมื่อถึง
ระดับหนึ่งจะกลายเป็นสิง่ กระตุน้ บุคคลจะเรียนรูถ้ งึ วิธที จ่ี ะจัดการกับสิง่ กระตุน้ จากประสบการณ์
ในอดีต ทาให้เขารูว้ า่ จะตอบสนองสิง่ กระตุน้ อย่างไร
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ภาพประกอบ 2 แผนภูมแิ สดงโมเดล 5 ขันตอน
้
ในกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
(ทีม่ า: อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2539: 48-49)
2. การค้นหาข้อมูล (Information search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ และสิง่ ที่
สามารถสนองความต้องการอยู่ใกล้กบั ผูบ้ ริโภค ผูบ้ ริโภคจะดาเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจ
ทันทีตอ้ งการทีเ่ กิดขึน้ ไม่สามารถสนองความต้องการได้ทนั ที ความต้องการจะถูกจดจาไว้ เพื่อ
หาทางสนองความต้องการในภายหลัง เมื่อความต้องการถูกกระตุน้ ได้สะสมไว้มาก จะทาให้การ
ปฏิบตั ใิ นภาวะอย่างหนึ่งคือ ความตัง้ ใจให้ได้รบั การสนองความต้องการ โดยพยายามค้นหา
ข้อมูลเพื่อหาทางสนองความต้องการที่ถูกกระตุ้น ดังนัน้ นักการตลาดจึงต้องให้ความสนใจ
เกีย่ วกับแหล่งข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคจะเข้าไปแสวงหา ซึ่งประกอบด้วย 5 แหล่งหลักคือ
2.1 แหล่งบุคคล (personal sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน คน
รูจ้ กั ฯลฯ
2.2 แหล่งการค้า (commercial sources) ได้แก่ สื่อการโฆษณา พนักงานขาย
ตัวแทนการค้า การบรรจุภณ
ั ฑ์ การจัดแสดงสินค้า
2.3 แหล่งชุมชน (public sources) ได้แก่ สื่อมวลชน องค์การคุ้มครองผูบ้ ริโภค
ฯลฯ
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2.4 แหล่งประสบการณ์ (experiential sources)
2.5 แหล่งทดลอง (experimental sources) ได้แก่ หน่ วยงานที่สารวจคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์หรือหน่ วยวิจยั ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคในการ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ฯลฯอิทธิพลของแหล่งข้อมูลจะแตกต่างตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และ
ลักษณะส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภคการรับรู้ถงึ ความต้องการ (need recognition) หรือ การรับรู้
ปญั หา (problem recognition) การค้นหาข้อมูล (information search) พฤติกรรมภายหลังการ
ซื้อ (post purchase) การตัดสินใจ (purchase decision) การประเมินผลทางเลือก (evaluation
of alternatives) โดยทัวไป
่ ผูบ้ ริโภคจะรับข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งการค้า ซึ่งนักการตลาด
ควบคุมการให้ขอ้ มูลได้ แต่ละแบบจะมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคแตกต่างกัน การ
พิจารณาความสาคัญของแหล่งข้อมูลโดยสัมภาษณ์ ผูบ้ ริโภคว่าผูบ้ ริโภครู้จกั ผลิตภัณฑ์ได้
อย่างไร และแหล่งข้อมูลอะไรทีม่ อี ทิ ธิพลมากต่อผูบ้ ริโภค
3. การประเมินผลทางเลือก (evaluation of alternative) เมื่อผูบ้ ริโภคได้ขอ้ มูลมาแล้ว
จากขัน้ ที่สอง ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ นักการตลาด
จาเป็นต้องรูถ้ งึ วิธกี ารต่างๆ ที่ผบู้ ริโภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผล
ไม่ใช่สงิ่ ทีง่ ่ายและไม่ใช่กระบวนการเดียวทีใ่ ช้กบั ผูบ้ ริโภคทุกคนและไม่ใช่เป็ นของผูซ้ ้อื คนใดคน
หนึ่งในทุกสถานการณ์การซื้อ กระบวนการประเมินผลทางเลือกของผูบ้ ริโภค มีดงั นี้
3.1 คุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ (product attributes) กรณีน้ีผบู้ ริโภคจะพิจารณา
ผลิต ภัณ ฑ์ว่ามีคุ ณ สมบัติอะไรบ้า ง ผลิตภัณ ฑ์อย่ า งใดอย่า งหนึ่ง จะมีคุ ณ สมบัติก ลุ่ม หนึ่ ง
คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ในความรูส้ กึ ของผูซ้ ้อื สาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน
3.2 ผูบ้ ริโภคจะให้น้ าหนักความสาคัญสาหรับคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
นักการตลาดต้องพยายามค้นหา และจัดลาดับสาหรับคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์
3.3 ผูบ้ ริโภคมีการพัฒนาความเชือ่ ถือเกีย่ วกับตราสินค้าเนื่องจากความเชื่อถือ
ของผูบ้ ริโภคขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ของผู้บริโภคและความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์จะ
เปลีย่ นแปลงได้เสมอ
3.4 ผูบ้ ริโภคมีทศั นะคติในการเลือกตราสินค้า โดยผ่านกระบวนการประเมินผล
เริ่มต้นด้วยการกาหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่เี ขาสนใจ และเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ อง
ผลิตภัณฑ์ตราต่างๆ
4. การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขันที
้ ่ 3 จะช่วย
ให้บริโภคกาหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็ นทางเลือกโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ ริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทเ่ี ขาชอบมากทีส่ ุด การตัดสินใจซื้อจึงเกิดขึน้ หลังจากประเมินทางเลือก
(Evaluation of alternative) แล้วเกิดความตัง้ ใจซื้อ (purchase intention) และเกิดการตัดสินใจ
ซื้อ (purchase decision) ในทีส่ ุด แต่ก่อนตัดสินใจซื้อผูบ้ ริโภคจะคานึงถึงปจั จัย 3 ประการคือ
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4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่น (attitudes of others) ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จะมีผลทัง้ ด้านบวก และด้านลบ ต่อการตัดสินใจซื้อ
4.2 ปจั จัยสถานการณ์ท่คี าดคะเนไว้ (anticipated situational factors)
ผูบ้ ริโภคจะคาดคะเนปจั จัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ท่คี าดคะเนของครอบครัว การ
คาดคะเนต้นทุนของผลิตภัณฑ์ และการคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
4.3 ปจั จัยสถานการณ์ท่ไี ม่ได้คาดคะเนไว้ (unanticipated situational factors)
ขณะทีผ่ บู้ ริโภคกาลังตัดสินใจซื้อนัน้ ปจั จัยสถานการณ์ทไ่ี ม่ได้คาดคะเนจะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมี
ผลกระทบต่อความตัง้ ใจซื้อ เช่น ผูบ้ ริโภคไม่ชอบลักษณะของพนักงานขาย หรือผูบ้ ริโภคเกิด
อารมณ์เสียหรือวิตกกังวลจากรายได้ นักการตลาดเชือ่ ว่าปจั จัยที่ไม่คาดคะเนจะมีอทิ ธิพลอย่าง
มากต่อการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจของแต่ละบุคคลจะต้องมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงได้
นักการตลาดต้องใช้ความพยายามเพื่อทาความเข้าใจต่ อพฤติกรรมการซื้อเพื่อลดภาวะความ
เสีย่ ง
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (post purchase feeling) หลังจากซื้อและทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผูบ้ ริโภคจะมีประสบการณ์เกีย่ วกับความพอใจหรือไม่พงึ พอใจผลิตภัณฑ์ การ
คาดคะเนของผูบ้ ริโภคเกิดจากแหล่งข่าวสาร พนักงานขายและแหล่งติดต่ อสื่อสารอื่น ๆ ถ้า
บริษทั โฆษณาสินค้าเกินความจาเป็ น ผูบ้ ริโภคจะตัง้ ความหวังไว้สูงและเมื่อไม่เป็ นความจริงจะ
เกิดความไม่พอใจ จานวนความไม่พอใจจะขึน้ กับขนาดของความแตกต่างระหว่างการคาดหวัง
และการปฏิบตั จิ ริงของผลิตภัณฑ์

4. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดหรือส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix)
ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด
ฟิ ลปิ ส์ คอทเลอร์ (Philip Kotler, 2003: 16) ส่วนประสมการตลาด เป็ นตัวแปรที่
สามารถควบคุมได้ทางการตลาด หมายถึง การสนองความต้องการเป็นตัวแปรทีส่ ามารถควบคุม
และสนองความต้องการของลูกค้าให้พงึ พอใจ
สุดาดวง เรืองรุจริ ะ (2543: 29) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง องค์ประกอบที่
สาคัญในการดาเนินงานการตลาดเป็ นปจั จัยที่กจิ การสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้อง
สร้างส่วนประสมการตลาดทีเ่ หมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
กุลวดี คูหะโรจนานนท์ (2545:16) กล่าวสรุปไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็ นปจั จัย
ทีส่ ามารถควบคุมได้ และสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม
เพื่อทาให้กจิ การอยู่รอดหรืออาจเรียกได้วา่ ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาด
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ทีถ่ ูกใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ทาให้ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายพอใจและมี
ความสุขได้ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์และคณะ, 2541)
สรุปว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
สามารถควบคุมได้ทอ่ี งค์กรจะต้องนามาใช้ร่วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมาย
ด้วยเครื่องมือต่อไปนี้
การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดเป็ นส่วนสาคัญในการตลาดมาก เพราะการที่จะ
เลือกใช้กลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับตลาดเป้ าหมายได้ถูกต้องนัน้ จะต้องสร้างสรรค์ส่วนประสม
ทางการตลาดขึน้ มาในอัตราส่วนที่พอเหมาะกัน ซึ่งในการกาหนดส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หรือ (4P’s) นัน้ ประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้
1. ผลิ ตภัณฑ์และการบริ การ
บริการจะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง แต่เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่มตี วั ตน (Intangible Product)
ไม่สามารถจับต้องได้ มีลกั ษณะเป็ นอาการนาม ไม่ว่าจะเป็ นความสะดวก ความรวดเร็ว ความ
สบายตัว ความสบายใจ การให้ความเห็น การให้คาปรึกษา เป็ นต้น บริการจะต้องมีคุณภาพ
เช่นเดียวกับสินค้า แต่คุณภาพของบริการจะต้องประกอบมาจากหลายปจั จัยที่ประกอบกัน ทัง้
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงาน ความทันสมัยของอุปกรณ์ ความรวดเร็ว
และต่อเนื่องของขัน้ ตอนการส่งมอบบริการ ความสวยงามของสถานที่รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของ
พนักงานทุกคน
ประเภทของธุรกิจการบริการสามารถจัดได้ 4 ประเภท ดังนี้ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์และ
คณะ. 2546: 431)
1. ผูซ้ ้อื เป็นเจ้าของสินค้าและนาสินค้าไปรับบริการจากผูข้ าย เช่น บริการซ่อมรถยนต์
2. ผูข้ ายเป็นเจ้าของสินค้าและขายบริการให้กบั ผูซ้ ้อื เช่น บริการเครื่องถ่ายเอกสาร
3. เป็นการซื้อบริการและมีสนิ ค้าควบมาด้วย เช่น ร้านอาหาร
4. เป็นการซื้อบริการโดยไม่มตี วั สินค้าเข้ามาเกีย่ วข้อง เช่น ธนาคาร ประกันชีวติ บริการ
เสริมสวย
ลักษณะของการบริการมีลกั ษณะสาคัญอยู่ 4 ประการ ดังนี้
1. ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) บริการไม่สามารถมองเห็นหรือเกิดความรู้สกึ
ก่อนทีจ่ ะมีการซื้อ
2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็ นการผลิตและ
การบริโภคในขณะเดียวกัน กล่าวคือ ผูข้ ายรายหนึ่งสามารถให้บริการลูกค้าในขณะนัน้ ได้หนึ่ง
รายเนื่องจากผูข้ ายแต่ละรายมีลกั ษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถให้คนอื่นให้บริการแทนได้ เพราะ
ต้องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน
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3. ไม่แน่นอน (Variability) ลักษณะการบริการไม่แน่นอน ขึน้ อยู่กบั ว่าผูข้ ายบริการเป็ น
ใครจะให้บริการเมื่อไร ทีไ่ หน และอย่างไร ดังนัน้ ผูซ้ ้อื บริการจะต้องรู้ถงึ ความไม่แน่ นอนในการ
บริการและสอบถามผูอ้ ่นื ก่อนที่จะเลือกรับบริการ ในแง่ผขู้ ายบริการมีการควบคุมคุณภาพ 2
ขัน้ ตอน คือ
3.1 ตรวจสอบ คัดเลือก และฝึกอบรมพนักงานทีใ่ ห้บริการ
3.2 ต้องสร้างความพอใจให้ลกู ค้า
4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) บริการไม่สามารถผลิตเก็บไว้ได้เหมือนสินค้า
อื่นๆ ถ้าความต้องการมีสม่ าเสมอการบริการก็จะไม่มปี ญั หา แต่ถ้าลักษณะความต้องการไม่
แน่นอนจะทาให้เกิดปญั หาคือ บริการไม่ทนั หรือไม่มลี ูกค้า
งานบริการมีความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริโภคจะรับรู้คุณภาพการให้บริการ โดยขึน้ อยู่กบั
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูซ้ ้อื และผูข้ าย (Armstrong and Kotler. 2003: G4) หรือหมายถึง การสร้าง
คุณภาพบริการให้เป็ นที่เชื่อถือซึ่งเกิดขึน้ ในขณะที่ผขู้ ายให้บริการกับลูกค้า ลูกค้าจะยอมรับ
หรือไม่ขน้ึ อยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะพิจารณาคุณภาพของการให้บริการในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
1. คุณภาพด้านเทคนิค
2. คุณภาพด้านหน้าที่
3. คุณภาพบริการทีล่ กู ค้าสามารถประเมินได้กอ่ นซื้อ
4. คุณภาพด้านประสบการณ์
5. คุณภาพความเชือ่ ถือได้
2. ราคา
ราคาเป็นสิง่ ทีก่ าหนดรายได้ของกิจการ กล่าวคือ การตัง้ ราคาสูงก็จะทาให้ธุรกิจมีรายได้
สูงขึน้ การตัง้ ราคาต่ าก็จะทาให้รายได้ของธุรกิจนัน้ ต่ า ซึ่งอาจจะนาไปสู่สภาวะขาดทุนได้
อย่างไรก็ตามก็มไิ ด้หมายความว่าธุรกิจหนึ่งจะตัง้ ราคาได้ตามใจชอบ ธุรกิจจะต้องอยู่ในสภาวะ
ของการมีคู่แข่งหากตัง้ ราคาสูงกว่าคู่แข่งมาก แต่บริการของธุรกิจนัน้ ไม่ได้มีคุณภาพสูงกว่า
คู่แข่งมากเท่ากับราคาที่เพิม่ ย่อมทาให้ลูกค้าไม่มาใช้บริการกับธุรกิจนัน้ ต่อไป หากธุรกิจตัง้
ราคาต่าก็จะนามาสู่สงครามราคา เนื่องจากคู่แข่งรายอื่นสามารถลดราคาได้ในเวลาอันรวดเร็ว
ในมุมมองของลูกค้า การตัง้ ราคามีผลเป็ นอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้าและ
ราคาของการบริการเป็ นปจั จัยสาคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะได้รบั กล่าวคือ ราคาสูง
คุณภาพในการบริการน่าจะสูงด้วย ทาให้มโนภาพหรือความคาดหวังของลูกค้าต่อบริการทีไ่ ด้จะ
รับสูงด้วย แต่ผลที่ตามมาคือ บริการต้องมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้
ในขณะที่การตัง้ ราคาต่ า ลูกค้ามักคิดว่าจะได้รบั บริการที่มคี ุณภาพตามไปด้วย ซึ่งถ้าหากต่ า
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มากๆ ลูกค้าอาจจะไม่ใช้บริการได้ เนื่องจากไม่กล้าเสีย่ งต่อบริการทีจ่ ะได้รบั ดังนัน้ การตัง้ ราคา
ในธุรกิจบริการเป็นเรื่องทีซ่ บั ซ้อนยากกว่าการตัง้ ราคาของสินค้ามาก ซึ่งผูบ้ ริหารต้องไม่ลมื ว่า
ราคาก็จะเป็นเงินทีล่ ูกค้าต้องจ่ายออกไปเพื่อการรับบริการกับธุรกิจหนึ่งๆ ดังนัน้ การที่ธุรกิจตัง้
ราคาสูง ก็หมายความว่าลูกค้าที่มาใช้บริการก็ต้องจ่ายเงินสูงด้วย ผลที่ตามมาก็คอื ลูกค้าจะมี
การเปรียบเทียบราคากับคู่แข่ง หรืออย่างน้อยจะเปรียบเทียบกับความคุม้ ค่ากับสิง่ ทีจ่ ะได้รบั
3. ช่องทางการจัดจาหน่ าย
ในการให้บริการนัน้ สามารถให้บริการผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายได้ 4 วิธคี อื
1. การให้บริการผ่านร้าน การให้บริการแบบนี้เป็นแบบทีท่ ากันมานาน เช่น ร้านตัดผม
ร้านซักรีด ร้านให้บริการ อินเตอร์เน็ต ให้บริการด้วยการเปิ ดร้านค้าตามตึกแถวในชุมชนหรือ
ในางสรรพสินค้า แล้วขยายสาขาออกไปเพื่อให้บริการลูกค้าได้สูงสุด โดยร้านประเภทนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อทาให้ผรู้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการมาพบกัน ณ สถานที่แห่งหนึ่งโดยการเปิ ด
ร้านค้าขึน้ มา
2. การให้บริการถึงที่บ้านลูกค้าหรือสถานที่ท่ลี ูกค้าต้องการ การให้บริการแบบนี้เป็ น
การส่งพนักงานไปให้บริการถึงที่บ้านลูกค้า หรือสถานที่ท่อี ่นื ตามความสะดวกของผูกค้า เช่น
การบริการจัดส่งอาหารตามสัง่ การให้บริการส่งพยาบาลไปดูแลผูป้ ว่ ย การส่งพนักงานทาความ
สะอาดให้ไปทาความสะอาดอาคาร การบริการปรึกษาคดีถงึ ที่ทางานลูกค้า การจ้างวิทยากรมา
ฝึกอบรมทีโ่ รงแรมแห่งหนึ่ง การให้บริการแบบนี้ธุรกิจไม่ตอ้ งมีการจัดตัง้ สานักงานทีห่ รูหรา หรือ
การเปิดเป็นร้านค้าให้บริการ สานักงานอาจจะเป็นเจ้าของ หรืออาจจะมีสานักงานแยกต่างหาก
แต่ลูกค้าติดต่อธุรกิจด้วยการใช้โทรศัพท์หรือโทรสาร เป็นต้น
3. การให้บริการผ่านตัวแทน การให้บริการแบบนี้เป็นการขยายธุรกิจด้วยการขายแฟรน
ไซส์ หรือการจัดตัง้ ตัวแทนในการให้บริการ เช่น แมคโดนับด์หรือเคเอฟซีท่ขี ยายธุรกิจไปทัว่
โลก บริษทั การบินไทยขายตั ๋ว เครื่องบินผ่านบริษทั ท่องเทีย่ ว และโรงแรมต่างๆ เช่น เชอราตัน
แมริออตต์ เป็นต้น
4. การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริการแบบนี้เป็ นบริการที่ค่อนข้างใหม่
โดยอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนจากการจ้างพนักงาน เพื่อทาให้การบริการเป็ นไปได้อย่าง
สะดวกและทุกวันตลอด 24 ชัวโมง
่
เช่น การให้บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องแลกเงินตรา
ต่างประเทศ เก้าอีน้ วดอัตโนมัติ เครื่องชังน
่ ้ าหนัก หยอดเหรียญตามศูนย์การค้า การให้บริการ
ดาวน์โหลด ข้อมูลจากสื่ออินเตอร์เน็ต
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4. การส่งเสริ มการตลาด
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ าย
กับผูซ้ ้อื เพื่อสร้างทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรมการซื้อ (Behavior) หรือหมายถึง เครื่องมือ
ที่ใช้เพื่อแจ้งข่าวสาร เพื่อจูงใจและเตือนความทรงจาตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็ นส่วน
หนึ่งของส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง
องค์ประกอบรวมของการใช้ความพยายามในเรื่องของการส่งเสริมการตลาด ซึ่งประกอบด้วย
การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการตลาด การตลาดทางตรง การให้ข่าวและ
การประชาสัมพันธ์ หรือหมายถึง การประสมประสานการขายโดยใช้พนักงานขาย และการขาย
โดยไม่ใช้พนักงานขาย จากความหมายจะเห็นลักษณะของส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งมีการ
จัดประเภทเป็ น
1. การโฆษณา (Advertising) เป็ นรูปแบบค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยไม่ใช้บุคคล
เกี่ยวกับ ความคิด (Idea) สินค้า (Goods) หรือบริการ (Services) โดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ
ลักษณะของการโฆษณามีดงั นี้
1.1 การโฆษณาต่อชุมชน (Public presentation) ในกรณีน้กี ารโฆษณาเป็ นการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มชนจานวนมาก จึงต้องเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ถี ูกต้องไม่ผดิ
กฎหมายและมีมาตรฐานทีด่ ี
1.2 การเผยแพร่ข่าวสาร (Pervasiveness) การโฆษณาเป็ นวิธีการที่ผขู้ าย
เสนอข้อมูลซ้ากันหลายครัง้ เพื่อให้ผซู้ ้อื ยอมรับและเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างคู่แข่งขัน ต่าง ๆ
1.3 การแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง (Amplified expressiveness) การ
โฆษณาเป็นการแสดงความคิดเห็นออกมาในรูปภาพ เสียง สิง่ พิมพ์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลบริษทั
1.4 ไม่เกีย่ วกับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ (Impersonality) การโฆษณาเป็ นการ
ให้ขอ้ มูลกับคนจานวนมากไม่ใช่การเสนอขายกับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ
2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบ
เผชิญหน้า ระหว่างผูข้ ายและลูกค้าทีค่ าดหวัง การขายโดยใช้พนักงานขาย มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 การเผชิญหน้าระหว่างบุคคล (Personal confrontation) การใช้พนักงาน
ขายเป็ นการขายแบบเผชิญหน้าระหว่างบุคคล 2 คนขึน้ ไป ผูข้ ายสามารถสังเกตลักษณะแบะ
ความต้องการของผูซ้ ้ือได้อย่างใกล้ชดิ แลสามารถปรับปรุงการเสนอขายได้ทนั ทีทนั ใด เพื่อ
กระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความต้องการและเกิดการตัดสินใจซื้อ
2.2 การสร้างความสัมพันธ์อนั ดี (Cultivation) การใช้พนักงานขายจะสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าเพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อ
2.3 การตอบสนอง (Response) การใช้พนักงานขายจะทาให้ลูกค้ารู้สกึ ว่ามี
เงื่อนไข โดยจะต้องยอมรับหรือปฎิเสธ ทาให้ผขู้ ายรูผ้ ลกรเสนอขายได้ทนั ทีทนั ใด
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3. การส่ งเสริม การขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจ กรรมการส่ง เสริม ที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ซ่งึ สามารถ
กระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้หรือการซื้อของการซื้อของ แต่มคี ุณสมบัตทิ เ่ี ห็นเด่นชัด คือ 1)
เป็นการติดต่อสื่อสาร (Communication) การส่งเสริมการขายทาให้เกิด ความตัง้ ใจและให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ 2) เป็ นสิง่ กระตุ้น (Incentive) เป็ นการจัดสิง่ ที่มคี ุณค่าพิเศษที่จะมองให้กบั
ผูบ้ ริโภค 3) เป็ นการชักจูง (Invitation) เป็ นการจูงใจให้เกิดการซื้อหรือใช้ความพยายามใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) การให้ข่าวเป็ น
การส่งเสริมการขายโดยไม่ใช้บุคคลทีไ่ ม่มกี ารจ่ายเงินจากองค์การทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ ส่วนการ
ประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติท่ดี กี บั องค์การหรือ
ผลิตภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ขา่ วสารทีด่ ี การสร้างภาพพจน์ทด่ี ี การเป็นบริษทั ทีด่ ี
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing) หมายถึง วิธกี ารต่าง ๆ ที่ใช้ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์โดยตรงและสร้างให้เกิดการตอบสนองในทันทีทนั ใด ประกอบด้วยการขายทาง
โทรศัพท์จดหมายตรง แคตตาล็อค โทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ท่จี ูงใจผูบ้ ริโภคตอบกลับ
เพื่อการซื้อ เพื่อรับของตัวอย่าง

5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ล ายอง ปลัง่ กลางและคณะ (2540) ศึก ษาเรื่อ งตลาดเฟอร์ นิ เ จอร์ใ นจัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา ครัง้ นี้มุ่งศึกษาความต้องการพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ ริโภคและ
ศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์ นิเจอร์กบั ปจั จัยด้านการตลาด โดยศึกษา
จากกลุ่ ม ผู้ บ ริโ ภคของอ าเภอที่ มีค วามหนาแน่ น ของประชากร 4 อ าเภอแรกของ
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่อาเภอพระนครศรีอยุธยา อาเภอบางปะอิน อาเภอเสนา และอาเภอ
ท่าเรือ ได้กลุ่มตัวอย่าง 319 ราย และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยค่าร้อยละสาหรับข้อมูลทัวๆไปและ
่
พฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์วเิ คราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยค่าไค-สแควร์ (ChiSquare)
วิชดุ า เพริศพิพฒ
ั น์ (2549) ศึกษาเรื่อง ปจั จัยการโฆษณาที่มผี ลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ K0NCEPT ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยได้ทาการเก็บข้อมูลจากลูก ค้า
ของประชากรที่ซ้อื เฟอร์นิเจอร์ Koncept ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเพื่อเพื่อทดสอบความสัม พัน ธ์ร ะหว่างป จั จัย ที่กาหนด กับพฤติก รรมการซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ Koncept ของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุ ต่ากว่า 31 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทั มีระดับ
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รายได้ 10,001-20,000 บาท สถานภาพโสด ซื้อเฟอร์นิเจอร์ประเภทชัน้ วางของ สมาชิกใน
ครอบครัวมีอทิ ธิพลต่อกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในการซื้อ ข้อมูลด้านปจั จัยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
Koncept ของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านโฆษณากับพฤติกรรมการซื้อ ของ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีร ะดับ การรับ รู้ป านกลาง ป จั จัย ด้า นบุ ค ลิก ภาพมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ Koncept มีค วามสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลางและเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
รัศมี กลิน่ หอม และรุ่งอรุณ สังข์ชม(2545) ศึก ษาปจั จัยที่ม ีอทิ ธิพ ลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ ศึกษาได้มาจากการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผบู้ ริโภค ในพื้นที่
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 393 ราย ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริโภคที่มี
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ทต่ี ่างกัน มีความพอใจในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่ต่างกัน
ส่วนผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุต่างกัน มีความพอใจในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทาง สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ผบู้ ริโภคจะพิจารณาถึง ความคงทนของ
สินค้า ราคา ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในการจัดร้าน การมีป้ายแสดงราคาของสินค้ากากับ
และการ รับประกันสินค้ามากทีส่ ุด
ภมนพร จันทร์วฒ
ั นะ (2549) ศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่ง
บ้านของลูกค้า INDEX LIVING MALL ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่ซ้อื สินค้า
เฟอร์นิเจอร์ของของตกแต่งบ้านของลูกค้า INDEX LIVING MALL จานวน 392 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าตามปจั จัย
ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ลูกค้าที่มรี ะดับการศึกษา อาชีพ อายุและเพศที่แตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านแตกต่างกัน และลูกค้าส่วนค้าส่วนมากซื้อสินค้า
เพราะคุณภาพของสินค้า ความหลากหลายของสินค้า ความเชื่อถือในตลาดสินค้า รูปทรงและ
สีสนั ของสินค้าและความแข็งแรงของสินค้า
ณัชชา วานิจจะกูล (2546) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อไม้ฝาเฌอร่า แอดวานซ์ในโฮมโปรของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจาก
การศึกษาพบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 33 – 40 ปี สถานภาพสมรส จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000
บาท ลักษณะทีอ่ ยู่อาศัยเป็นบ้านเดีย่ ว และยังพบว่า ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญด้านความทนทาน
มีคุณสมบัตพิ เิ ศษของสินค้าทีโ่ ดดเด่นในเรื่องปลวกไม่กนิ และนาไปใช้ในห้องรับแขก เหตุผลที่
ซื้อ คือ มีราคาที่เหมาะสมและสามารถหาซื้อง่าย ขนาดหน้ากว้าง 6 นิ้ว 4 เมตร สีธรรมชาติ
และสมาชิกในครอบครัวมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจมากทีส่ ุด ผูบ้ ริโภคที่มเี พศ สถานภาพสมรสที่
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ และลักษณะทีอ่ ยู่อาศัยทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน และ
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พบว่าปจั จัยด้ายผลิตภัณฑ์มคี วามสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ด้านปริมาณที่ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ไม้ฝาเฌอร่าแอดวานซ์
ญาณี ศรีมณี(2548) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและปจั จัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าและบริการในศูนย์จาหน่ ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจร : กรณีศกึ ษา
โฮมโปร โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าทีใ่ ช้บริการโฮมโปรในช่วงเดือน มีนาคม 2546 จานวน 360 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่ลูกค้า
เป็นเพศชาย มีอายุ 30-39 ปี ระดับการศึกษาเท่ากับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทั มีจานวน
สมาชิกในครอบครัว 4 คน รายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ลูกค้ามีท่อี ยู่อาศัยเป็ นบ้าน
เดี่ยว ซึ่งเป็ นบ้านใหม่ท่อี ยู่ในช่วงตกแต่ง ลูกค้าจะซื้อสินค้าเฉลี่ย 4,700 บาท โดยเป็ นสินค้า
หลอดไฟ โคมไฟ และพบว่าลูกค้าให้ความสาคัญกับปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มาก
ที่สุด คือ ความหลากหลายของสิน ค้า ที่จ าหน่ า ย และสินค้ามีคุณ ภาพ ลูก ค้า ที่มีเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับรายได้ต่างกันจะให้ค ะแนนกับป จั จัยที่ใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทีโ่ ฮมโปรต่างกัน
ณัฐนิชา สาอางกุล (2547) ศึกษาปจั จัยทางการตลาดที่มคี วามสาคัญต่อการเลือกซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริโภคทีซ่ ้อื
และใช้เฟอร์นิเจอร์ ทีอ่ ยู่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 400 คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ปจั จัยส่วนประสมการตลาด
โดยรวมมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิแจอร์ อยู่ในระดับมาก ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง
กาญจนา เจริญคงธรรม (2548) ศึกษาเรื่อง ปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มผี ล
ต่อการตัดสนใจซื้อสินค้าของลูกค้าร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โดยได้ทาการเก็บข้อมูลจากลูกค้าของร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเพื่อวัดระดับการให้ค วามสาคัญในการตัดสินใจ ผลการวิจยั พบว่าปจั จัยส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสนใจซื้อสูง คือ ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่คุณภาพ
ของสินค้าจากร้าน, ปจั จัยด้านราคา ได้แก่ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ, ปจั จัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ได้แก่ความสะดวกในการเดินทางมาร้านค้า และปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่
การจัดรายการลดราคาสินค้า
โดยสรุปจากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค การตัดสินใจซื้อ ปจั จัยทาง
การตลาดหรือส่วนประสมทางการตลาด ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร
รวมทัง้ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องข้างต้น นัน้ น่ าจะสามารถอธิบายพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าในศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนาข้อมูลเหล่านี้มาเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาถึงพฤติกรรมและปจั จัยส่วนประสมการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อดังกล่าว
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เพื่อเป็ นข้อมู ล ในการวางแผนกลยุท ธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ในการพัฒ นาธุร กิจให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคให้ได้รบั ความพอใจมากทีส่ ุด

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่อง “ปจั จัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคใน
ศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร” ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี้
1. การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในงานวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของจาหน่ าย
เฟอร์นิเจอร์ SB Design Square ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถทราบจานวนทีแ่ น่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถทราบจานวนที่แน่ นอน โดย
ผูว้ จิ ยั ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณจากสูตรทีไ่ ม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน (กัลยา
วานิชบัญชา. 2546:26) กาหนดระดับความเชือ่ มัน่ 95%
n

=

Z2pq
e2

เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z แทน ระดับความเชือ่ มัน่ (ในการวิจยั ครัง้ นี้กาหนดให้มคี ่าความเชือ่ มัน่ 95%
เท่ากับ 1.96)
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e แทน ความคลาดเคลื่อนทีย่ อมให้เกิดขึน้ ได้
p แทน ความน่าจะเป็นของประชากร
q แทน 1-p
แทนค่าได้ดงั นี้
n

=
=

(1.96) 2 (0.5) (1-0.5)
(0.05) 2
385 ตัวอย่าง

จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน และผูว้ จิ ยั ได้เก็บเพิ่มสาหรับ
แบบสอบถามทีไ่ ม่สมบูรณ์ไว้ 4% หรือเท่ากับจานวน 15 คน ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วจิ ยั ครัง้ นี้
จึงเท่ากับ 400 คน และผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขัน้ ตอน (Multiple sampling) ตามขันตอนดั
้
งนี้
ขัน้ ที่ 1 ใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกผูท้ ใ่ี ช้
บริการศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรในกรุงเทพมหานคร โดยเจาะจงเฉพาะศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ จานวนทัง้ สิน้ 6 ศูนย์ ดังนี้
ตาราง 2 แสดงรายชือ่ สาขาของศูนย์เฟอร์นิเจอร์ครบวงจรในกรุงเทพมหานคร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อและสาขา
S.B. Design Square
S.B. Design Square
S.B. Design Square
S.B. Design Square
S.B. Design Square
S.B. Design Square

ทีม่ าของข้อมูล: www.sbdesignsquare.com

สาขาคริสตัล พาร์ค
สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
สาขาคาร์ฟู รัชดา
สาขาฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต
สาขา Central World
สาขาโฮมโปร สุวรรณภูมิ
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ขัน้ ที่ 2 ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการเลือกเก็บตัวอย่าง
จากผูท้ ่ใี ช้บริการศูนย์จาหน่ ายศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร ตาม
สาขาในขัน้ ที่ 1 จานวน 6 สาขา โดยสาขาละประมาณ 50 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 400
คน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสาขา

=
=
=

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
จานวนสาขาทีส่ ุ่มได้
400
6
67 คน

ขัน้ ที่ 3 ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะ
เลือกเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานครตามสาขาใน
ขัน้ ที่ 1 ด้วยแบบสอบถามทีจ่ ดั เตรียมไว้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้
โดยมีขนั ้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั รวมทัง้ แนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรทีจ่ ะศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. รวบรวมเนื้อหาที่ได้จากเอกสารเพื่อ นามาเป็ นข้อ มูลในการสร้า งแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ ปจั จัยทางผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ เฟอร์นิเจอร์ โดยโครงสร้า ง
แบบสอบถามแบ่งคาถามออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปจั จัยด้านส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
ปลายปิ ด ( Close-ended response question ) จานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้ต่อเดือน ลักษณะคาถามมีคาตอบให้เลือก 2 ทาง
(Simple dichotomous question) จานวน 2 ข้อ (ข้อ 1และ 4) และแบบสอบถามที่มหี ลาย
คาตอบให้เลือก (Multiple choices question) จานวน 5 ข้อ (ข้อ 2,3,5,6) โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังนี้
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ข้อที่ 1 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ ( Norminal Scale )
ข้อที่ 2 อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ ( Ordinal Scale ) โดยการ
กาหนดช่วงอายุ ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542 : 110 )
ความกว้างอันตรภาคชัน้

=

ข้อมูลทีม่ คี า่ สูงสุด – ข้อมูลทีม่ คี า่ ต่าสุด
จานวนชัน้

ข้อมูลรายงานผลสารวจภาวะการณ์ทางานของประชากร พ.ศ. 2544 ของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ ได้ใช้เกณฑ์การสารวจผูม้ งี านทาอายุตงั ้ แต่ 15 – 65 ปี ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้จงึ ได้ใช้
ช่วงอายุดงั กล่าวเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดช่วงอายุดงั กล่าวเป็ นเกณฑ์ โดยแบ่งช่วงอายุออกเป็ น 5
ช่วง ดังนี้
ช่วงอายุ

=
=

65 – 15
5
10

แสดงการแบ่งช่วงอายุทใ่ี ช้ในแบบสอบถาม ดังนี้
1. 15 – 25 ปี
2. 26 – 35 ปี
3. 36 – 45 ปี
4. 46 – 55 ปี
5. 56 ปี ขึน้ ไป
ข้อที่ 3 ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal scale)
ข้อที่ 4 สถานภาพสมรส เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
ข้อที่ 5 อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
ข้อที่ 6 รายได้ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal scale)
การกาหนดช่วงรายได้ต่อเดือน คานวณจากค่าจ้างขัน้ ต่ า เป็ นเงินวันละ 206 บาท ใน
ท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศกระทรวงแรงงาน มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2553 เป็ น ต้น ไป (http://www.ttistextiledigest.com/component/content/article/29-policygovernment/1715-alongkorn-wants-2010-to-be-'creative-economy-year'.html) ดัง นั ้น ใน
แบบสอบถามผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โดยเริม่ ต้นที่

32

1. ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
2. 10,001 - 20,000 บาท
3. 20,001 - 30,000 บาท
4. 30,001 บาทขึน้ ไป
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเรื่องปจั จัยทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ปจั จัย
ทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายและด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ต่อศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ จานวน 15 ข้อ โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Rating Scale Questions) ซึ่งจัดอยู่ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว แบ่งเป็ น 5 ระดับโดยมี
หลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ดงั นี้
ค่าระดับ
ผูใ้ ช้บริการ ตอบ เห็นด้วยอย่างยิง่
ผูใ้ ช้บริการ ตอบ เห็นด้วย
ผูใ้ ช้บริการ ตอบ ไม่แน่ใจ
ผูใ้ ช้บริการ ตอบ ไม่เห็นด้วย
ผูใ้ ช้บริการ ตอบ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

ให้
ให้
ให้
ให้
ให้

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

การอภิปรายผลจะใช้การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยใช้เกณฑ์
เฉลีย่ ในการคานวณ ดังนี้
อันตรภาคชัน้ = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
=
5–1
5
=
0.80
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของปจั จัยทางการตลาดต่อศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดี
ไซด์ สแควร์ โดยกาหนดดังนี้
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20

หมายถึงปจั จัยทางการตลาดอยู่ในระดับดีมาก
หมายถึงปจั จัยทางการตลาดอยู่ในระดับดี
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2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

หมายถึงปจั จัยทางการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง
หมายถึงปจั จัยทางการตลาดอยู่ในระดับน้อย
หมายถึงปจั จัยทางการตลาดอยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกใช้บริการศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ครบ
วงจร มีลกั ษณะเติมคาตอบและเลือกตอบ จานวน 6 ข้อ
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ผู้ค วบคุม ตรวจสอบความถูกต้องและ
เสนอแนะเพิม่ เติม เพื่อนามาแก้ไข
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ เพื่อนามาแก้ไขให้ผเู้ ชีย่ วชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา ได้แก่ ความสอดคล้อง ความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของภาษาทีใ่ ช้
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ นาเสนออาจารย์
ผูค้ วบคุมสารนิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วจึงนาไปทดลองสอบ
6. ทดสอบแบบสอบถามโดยนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบเบื้องต้น
(Try Out) กับผูท้ ไ่ี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน โดยทดสอบกับผูใ้ ช้บริการทัวไปที
่
่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งมีเพื่อนามาหาความเชือ่ มัน่ โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟ่า (Coefficient of Alpha)
ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด. 2538: 174)

α=

k
Covariance
Variance

k Covariance / Variance
1 + (k-1) Covariance / Variance

แทน จานวนคาถาม
แทน ค่าเฉลีย่ ของความแปรปรวนระหว่างคาถามต่าง ๆ
แทน ค่าเฉลีย่ ของค่าความแปรปรวนของคาถาม

ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟ่า = 0.894 ซึ่งได้คา่ ใกล้เคียง 1 แสดงว่ามีความเชือ่ มันสู
่ ง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ
1. แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้
รวบรวมไว้ทงั ้ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ดังนี้
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1.1 เอกสาร ข้อมูล ของบริษทั S.B.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จากัดเนื่องจาก
บริษัท S.B. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จากัดเป็ น บริษัทที่ริเริ่มก่ อ ตัง้ การผลิตอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ แล้วจึงมีการขยายมาเป็นบริษทั Koncept เฟอร์นิเจอร์
1.2 หนังสือพิมพ์ธุรกิจ วารสารต่าง ๆ
1.3 หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.4 ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ และ
ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผูท้ ใ่ี ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดย
ใช้ขอ้ มูลแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลของผูว้ จิ ยั จะกระทาตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี้
2.1 ผูว้ จิ ยั ขอความอนุ เคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ให้จดั ทาหนังสือแนะนาตัว และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
2.2 ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ ศู น ย์ จ าหน่ า ย เอส.บี . ดี ไ ซด์ ส แควร์ ใ น
กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมือในการอนุญาตแจกแบบสอบถามแก่ผใู้ ช้บริการ
2.3 ผูว้ จิ ยั เตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจานวนผูใ้ ช้บริการ
2.4 แจกแบบสอบถามให้กบั ผูท้ ่ใี ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์
ในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 ชุด
2.5 ผู้ว ิจ ัยรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูร ณ์ ถูก ต้อ งของ
แบบสอบถาม เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลในขันต่
้ อไป

การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูล
1. ทดสอบแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วเพื่อตรวจสอบความเชือ่ ถือได้ (Reliability)
โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟ่า (Coefficient of Alpha) ของ Cronbach
2. นาแบบสอบถามทีแ่ ก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วเก็บข้อมูลจริง
3. นาแบบสอบถามทีเ่ ก็บข้อมูลแล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์
4. นาแบบสอบถามทีต่ รวจสอบความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัส (Coding) ใบแบบลงรหัส
เพื่อนาไปประมวลผล
5. นาข้อมูลทีล่ งรหัสแล้วไปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรม
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) ในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics ) โดย
1.1 นาข้อมูลของผูบ้ ริโภคในแบบสอบถามส่วนที่ 1 คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ มาแจกแจงความถี่ และ ร้อยละ (เตือนจิตต์ จิตต์อารี. 1999 : 236) ดังนี้

เมื่อ

P

= fX
n

P
f
X
n

แทน
แทน
แทน
แทน

x 100

ค่าสถิตริ อ้ ยละ
ความถีใ่ นการปรากฏของข้อมูล
ค่าของข้อมูลหรือคะแนน
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

1.2 นาข้อมูลปจั จัยทางการตลาด ในส่วนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ดังนี้
ค่าเฉลีย่ (Mean) คานวณจากสูตร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 39)

เมื่อ

ΣX
n

X

=

X
Σ
n

แทน ค่าคะแนนเฉลีย่
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คานวณจากสูตร (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2541:
40)
S.D.

=

n Σx2 – (Σx)2
n(n - 1)
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เมื่อ

S.D.
(Σx)2
Σx2
n

แทน
แทน
แทน
แทน

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

1.3 นาข้อมูลในส่วนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในศูนย์
จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร ในส่วนที่ 3 แจกแจงความถี่ และ ร้อยละ
2. ใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistics) มาทาการทดสอบสมมติฐานโดย
2.1 เปรีย บเทีย บความสัมพัน ธ์ค วามแตกต่า งระหว่างปจั จัย ส่วนบุ ค คลกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร ใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิตกิ ารทดสอบ t-test สาหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มเป็ นอิสระต่อกัน ในกรณีท่กี ลุ่มตัวอย่างมีมากกว่า 2 กลุ่ม
วิเคราะห์ดว้ ยสถิตกิ ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
การทดสอบ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ในกรณีทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน (ชูศรี วงศ์รตั นะ.
2541 : 165)
ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุ่มไม่เท่ากัน S21 ≠ S22 ใช้สูตร
t

=

X 1 – X2
/ n1 + S22 / n2

df

= (S21 / n1 + S22 / n2)
S21 / n1 + S22 / n2
n1 – 1
n2 – 1

S21

ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุ่มเท่ากัน S21 = S22 ใช้สูตร
t
=
X 1 – X2
2
(n1 – 1)S 1 / n1 + (n2 – 1)S22 / n2
n2)
n1 + n2 – 2

(1 / n1 + 1 /
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df
เมื่อ

t
X1
X2
S21
S22
n1
n2
df

=

n1 + n2-2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t-distribution
ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1
ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างที่ 2
ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 2
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 1
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 2
องศาความเป็นอิสระ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) ใช้ในการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้สูตรดังนี้ (ชูศรี
วงศ์รตั นะ. 2546 : 237)
กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545 : 293)
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่าง
ประชากร
ภายใน
ประชากร

df

SS

k–1
n–k

SSB Σ(Tj2/ nj) - T2/ n
SSw = SST – SSB

รวม

n–1

SST = Σ Σ x2ij - T2/ n

เมื่อ

MS

F

MSB = SSB / k – 1 F = MSB / MSw
MSW = SSW / n –
k

Tj
แทน ผลรวมของคะแนน n ค่าในแต่ละกลุม่ ตัวอย่าง
2
Σ Σ x ij แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสองทุกๆ ค่าใน
ทุกกลุ่มตัวอย่าง
nj
แทน จานวนคะแนนในแต่ละกลุม่ ตัวอย่าง
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k
n
T
T2

แทน
แทน
แทน
แทน

จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
จานวนคะแนนทัง้ หมด
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็ น
รายคู่ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 หรือระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Least
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร (กัลยา วานิชย์ปญั ญา. 2544
:333)
LSD

=

t1 – (α/2) ;

n – k 2MSE / ni

โดยที่ ni ≠ nj
R=n-k
เมื่อ

LSD แทน ค่าผลต่างนัยสาคัญทีค่ านวณได้สาหรับประชากรกลุ่มที่ i และ j
MSE แทน ค่า Mean Square Error จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน
k
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ทดสอบ
n
แทน จานวนข้อมูลตัวอย่างทัง้ หมด
α
แทน ค่าความเชือ่ มัน่
กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน (Hartung. 2001 : 300) สูตรการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B) สามารถเขียนได้ ดังนี้
B = MS(B)
MS(W)

โดย ค่า MS(W) =
เมื่อ

B
แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน Brown-forsythe
MS(B) แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
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MS(W) แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ สาหรับสถิติ
Brown-forsythe
K
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N
แทน ขนาดประชากร
2
Si
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง
2.2 ทดสอบความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งป จั จัย ทางการตลาดกับพฤติก รรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
โดยใช้การทดสอบสถิติสหสัมพันธ์ อย่า งง่ ายของเพียร์สนั (Pearson product moment
correlation coefficient) โดยมีสูตรดังนี้ (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2546 : 314, 316)
rXY

n ΣXY - ΣX ΣY

=

(n ΣX2 - (ΣX)2) (nΣY2 – (ΣY)2)
เมื่อ

แทน
ΣX แทน
ΣY แทน
ΣX2 แทน
ΣY2 แทน
ΣXY แทน
N
แทน
r

ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ผลรวมของคะแนนชุด X
ผลรวมของคะแนนชุด Y
ผลรวมของคะแนนชุด X แต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนชุด Y ของแต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของผลคูณระหว่าง X กับ Y
จานวนคน หรือกลุ่มตัวอย่าง

โดยทีค่ ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 ≤ r ≤ 1 ความหมายของค่า r (กัลยา
วานิชย์บญ
ั ชา, 2544: 437) คือ
ค่า r เป็น – แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
ค่า r เป็น + แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ค่า r เป็น – แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ +1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์
กันมาก
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ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและสัมพันธ์
กันมาก
ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 0 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์กนั น้อยหรือไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
เลย
การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ทค่ี านวณได้มคี วามสัมพันธ์กนั หรือไม่ มีดงั นี้
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ระดับความสัมพันธ์
มากกว่า 0.89
ความสัมพันธ์กนั ระดับสูงมาก
มีค่าตัง้ แต่ 0.70-0.89
ความสัมพันธ์ระดับสูง
มีค่าตัง้ แต่ 0.30 - 0.69
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
น้อยกว่า 0.30
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่า
0
ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั ในเชิงเส้นตรง
2.3 การวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ตาแหน่ง และรายได้ต่อเดือน ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ เป็ นการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงกลุ่มเพื่อหา
ความแตกต่างของตัวแปร 2 ตัวขึน้ ไป โดยคานวณค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) โดยใช้สูตร
ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2546: 203)

โดยที่

2
Oij
Eij
i
j
r
c

=
=
=
=
=
=
=

ค่าไค-สแควร์ ( Chi-Square )
ค่าความถีท่ ส่ี งั เกตได้จากตัวอย่าง (Observation)
ค่าความถีท่ ค่ี าดหวัง (Expect)
แถวที่
คอลัมน์ท่ี
จานวนแถวหรือจานวนกลุม่ ตัวอย่าง
จานวนคอลัมน์หรือประเภทของกลุ่มตัวอย่าง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษา เรื่อง ”ปจั จัยทางการตลาดที่มผี ลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร” ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลปจั จัยด้านบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ระดับปจั จัยทางการตลาดของศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ใน
กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน

สัญลักษณ์ และอักษรที่ใช้ในการวิ จยั ครังนี
้ ้
n
คือ จานวนตัวอย่าง
คือ ค่าเฉลีย่ (Mean)

SD
คือ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Sig
คือ ความน่าจะเป็นสาหรับบอกนัยสาคัญในสถิติ
df
คือ องศาของความอิสระ
t
คือ ค่าทีใ่ ช้พจิ ารณาใน t-distribution
F
คือ ค่าทีใ่ ช้พจิ ารณาใน One Way ANOVA
LSD
คือ Least Significant Difference
*
คือ ความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลปจั จัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการของศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ใน
กรุงเทพมหานครจานวน 400 คน โดยมีตารางแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตาราง 1
ตาราง 4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปจั จัยด้านบุคล
ข้อมูลทัวไป
่

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

195
205
400

48.8
51.3
100.0

รวม

68
185
50
97
400

17.0
46.3
12.5
24.3
100.0

36
189
63
112
400

9.0
47.2
15.8
28.0
100.0

32
340
28
400

8.0
85.0
7.0
100.0

เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
15-25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46 ปีขน้ึ ไป
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษทั เอกชน
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้าน/แม่บา้ น
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
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ตาราง 4(ต่อ)
ข้อมูลทัวไป
่

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

179
221
400

44.8
55.3
100.0

รายได้ตอ่ เดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทขึน้ ไป
รวม

30
141
132
62
35
400

7.5
35.3
33.0
15.5
8.8
100.0

สถานภาพ
โสด/หย่าร้าง/ม่าย
สมรส/อยู่ดว้ ยกัน

จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 205 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 51.3 และ เป็นเพศหญิง จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.8 ส่วนใหญ่มชี ่วงอายุระหว่าง
26-35 ปี จานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.3 รองลงมาเป็ นช่วงอายุระหว่าง 46 ปี ขน้ึ ไป
จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 ส่วนใหญ่มอี าชีพพนักงานเอกชน จานวน 189 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47.2 รองลงมาเป็นธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้านแม่บ้าน จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.0
ส่วนใหญ่ มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 340 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.0 รองลงมาคือ มี
การศึกษาน้อยกว่าระดับปริญญาตรี มีจานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ส่วนใหญ่มสี ถานภาพ
สมรส/อยู่ด้วยกัน จานวน 221 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.3 ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง
10,001 – 20,000 บาท จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.3 รองลงมา คือ รายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0

ตอนที่ 2 ระดับปัจจัยทางการตลาดของศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์
ในกรุงเทพมหานคร
ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ระดับปจั จัยทางการตลาดของศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์
ในกรุงเทพมหานครทัง้ ในภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน ดังตาราง 5 - 9
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปจั จัยทางการตลาดของศูนย์จาหน่าย เอส.บี.
ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
รวม

4.22
4.29

SD
0.37
0.39

ระดับปัจจัย
ดีมาก
ดีมาก

4.30
4.22

0.41
0.35

ดีมาก
ดีมาก

4.25

0.31

ดีมาก



จากการตารางที่ 5 พบว่า ปจั จัยทางการตลาดของศูนย์จาหน่ายเอส.บี.ดีไซด์สแควร์ ทัง้
ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับดีมาก โดยปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลีย่ มาก
ที่สุด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30) รองลงมาคือ ด้านราคา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29) และด้านผลิตภัณฑ์
และด้านส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด(ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.22 และ 4.22)
2.1 ความคิ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อระดับปั จจัยทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์
ของศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของปจั จัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ของ
ศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
ด้านผลิ ตภัณฑ์
ศูนย์จาหน่ายฯ มีเฟอร์นิเจอร์ทจ่ี าเป็นต่อการใช้สอยภายใน
บ้านและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
ศูนย์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์ทม่ี มี าตรฐานและมีคุณภาพ
เชือ่ ถือได้
ศูนย์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์ทท่ี นั สมัยเสมอ
ศูนย์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือก
รวม



4.13

SD
0.48

ระดับปัจจัย
ดี

4.35

0.51

ดีมาก

4.15
4.24

0.57
0.48

ดี
ดีมาก

4.22

0.37

ดีมาก

45

จากตาราง 6 พบว่า ปจั จัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ของศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์
สแควร์ ในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.22 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีระดับปจั จัยอยู่ในระดับดีมาก จานวน 2 ข้อ ได้แก่ ศูนย์จาหน่ าย เอส.
บี. ดีไซด์สแควร์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์ทม่ี มี าตรฐานและมีคุณภาพเชือ่ ถือได้ และศูนย์จาหน่ายฯ
มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.35 และ 4.24 ตามลาดับ และศูนย์
จาหน่ายฯ มีเฟอร์นิเจอร์ทจ่ี าเป็นต่อการใช้สอยภายในบ้านและตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้อยู่ในอันดับต่าทีส่ ุด ซึ่งมีระดับปจั จัยอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.13
2.2 ความคิ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อระดับปัจจัยทางการตลาด ด้านราคา ของ
ศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของปจั จัยทางการตลาด ด้านราคา ของศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
ด้านราคา
ศูนย์จาหน่ายฯ กาหนดราคาสินค้าไว้อย่างเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินค้า
ให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าชนิดเดียวกันได้ในราคาที่
หลากหลายระดับ
ศูนย์จาหน่ายฯ มีการกาหนดราคาไว้อย่างเป็นมาตรฐานกว่า
ร้านเฟอร์นิเจอร์ทวไป
ั่
รวม

4.27

SD
0.56

ระดับปัจจัย
ดีมาก

4.34

0.55

ดีมาก

4.27

0.56

ดีมาก

4.29

0.95

ดีมาก



จากตาราง 7 พบว่า ปจั จัยทางการตลาด ด้านราคา ของศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์
ในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.29 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อแล้ว พบว่า การให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าชนิดเดียวกันได้ในราคาที่หลากหลายระดับ
อยู่ในอันดับสูงทีส่ ุด ซึ่งมีระดับปจั จัยอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.34
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2.3 ความคิ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่ อระดับปั จจัยทางการตลาด ด้ านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย ของศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของปจั จัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ของศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ศูนย์จาหน่ายฯ ตัง้ อยู่ในแหล่ง หรือสถานทีท่ ส่ี ะดวก ง่ายต่อ
การเดินทางของลูกค้า
ลูกค้ามีความสะดวกมากขึน้ จากการทีส่ ามารถซื้อสินค้า
ของทางศูนย์ฯ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้โดยตรง
รวม

4.33

SD
0.57

ระดับปัจจัย
ดีมาก

4.26

0.58

ดีมาก

4.30

0.41

ดีมาก



จากตาราง 8 พบว่า ปจั จัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายของศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.30 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ศูนย์จาหน่ายฯ ตัง้ อยู่ในแหล่ง หรือสถานทีท่ ส่ี ะดวก ง่ายต่อ
การเดินทางของลูกค้า อยู่ในอันดับสูงทีส่ ุด ซึ่งมีระดับปจั จัยอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 4.33
2.4 ความคิ ด เห็น ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งต่ อ ระดับ ปั จ จัย ทางการตลาด ด้ า นการ
ส่งเสริ มการตลาด ของศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของปจั จัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริม
การตลาด ของศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ศูนย์จาหน่ายฯ มีการจัดรายการส่งเสริมการขายทีน่ ่าสนใจ
เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสรับส่วนลด และของสมมนาคุณ
ศูนย์จาหน่ายฯ มีบริการจัดส่งสินค้า ทีส่ ร้างความมันใจให้
่
แก่
ลูกค้า

4.23

SD
0.54

ระดับปัจจัย
ดีมาก

4.21

0.59

ดีมาก
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ตาราง 9 (ต่อ)
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ศูนย์จาหน่ายฯ มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาศูนย์ฯ ผ่าน
สื่อต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและตรงตามเป้าหมาย

4.05

SD
0.51

ระดับปัจจัย
ดี

ลูกค้าสะดวกในการชาระค่าสินค้า / สามารถชาระได้ทงั ้ บัตร
เครดิต เงินสด หรือผ่อนชาระ

4.41

0.52

ดีมาก

ศูนย์จาหน่าย ฯ มีพนักงานและเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญคอยให้
คาแนะนาและให้ความรูเ้ รื่องเฟอร์นิเจอร์แก่ลูกค้าอย่าง
ชัดเจน

4.22

0.56

ดีมาก

รวม

4.22

0.35

ดีมาก



จากตาราง 9 พบว่า ปจั จัยทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด ของศูนย์จาหน่ าย เอส.
บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.22 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ระดับปจั จัยอยู่ในระดับดี จานวน 1 ข้อ ได้แก่ ศูนย์จาหน่ ายฯ มี
การประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาศูนย์ฯ ผ่านสื่อต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและตรงตามเป้าหมาย โดย
มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.05 นอกนัน้ จัดอยู่ในระดับปจั จัยในระดับดีมาก โดยเรื่องลูกค้าสะดวก
ในการชาระค่าสินค้า / สามารถชาระได้ทงั ้ บัตรเครดิต เงินสด หรือผ่อนชาระ มีระดับปจั จัยใน
ระดับดีมากป็ นอันดับแรก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และศูนย์จาหน่ ายฯ มีบริการจัดส่ง
สินค้า ทีส่ ร้างความมันใจให้
่
แก่ลูกค้า มีระดับปจั จัยในระดับดีมากป็นอันดับต่าทีส่ ุด โดยมีคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 4.21

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร ดังตาราง 10 - 13
ตาราง 10 แสดงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์
สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร โดยแจกแจงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
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พฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ความถีใ่ นการไปศูนย์ฯใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
จานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
จานวนเงินทีใ่ ช้ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้

Min
3
1
500

Max
10
3
80,000

SD
4.30
.07
1.40
.55
9,646.45 11,039.64


จากตาราง 10 พบว่า ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา กลุ่มตัวอย่างไปใช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.
บี. ดีไซด์ สแควร์ มากทีส่ ุด คือ 10 ครัง้ และน้อยทีส่ ุด คือ 3 ครัง้ ซึ่งในรอบ ใน 6 เดือนที่ผ่านมา
มีผใู้ ช้บริการไปใช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยเฉลีย่ เท่ากับ 4.30 ครัง้ โดยมีค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 นอกจากนี้ ใน 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างซื้อสินค้าใน
ศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ มากทีส่ ุด คือ 3 ครัง้ และน้อยทีส่ ุด คือ 1 ครัง้ ซึ่งในรอบ ใน 6
เดือนทีผ่ า่ นมา มีผใู้ ช้บริการซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยเฉลีย่ เท่ากับ 1.40
ครัง้ โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 และ กลุ่มตัวอย่างใช้เงินในการซื้อสินค้าใน
ศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ มากที่สุด คือ 80,000 บาท และน้อยที่สุด คือ 500 บาท
ซึ่ง มีผู้ใ ช้บ ริก ารใช้เงินซื้อ สิน ค้า ในศูน ย์จ าหน่ าย เอส.บี. ดีไ ซด์ สแควร์ โดยเฉลี่ย เท่า กับ
9,646.45 บาท โดยมีค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 11,039.64 บาท
ตาราง 11 แสดงความถีแ่ ละร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกประเภทสินค้าทีซ่ ้อื ในศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา (ตอบเพียง 1 ข้อ )
ประเภทสิ นค้า
สินค้า Home Decorative
สินค้า Sofa
สินค้า Bed Room
สินค้า Home Office
สินค้า Living Room
สินค้า Dining room
สินค้า Built In
สินค้า Kid & Teen
สินค้า Bath Accessories
รวม

ความถี่(คน)
122
89
75
60
18
13
11
8
4
400

ร้อยละ
30.5
22.3
18.8
15.0
4.5
3.3
2.8
2.0
1.0
100.0
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จากตาราง 11 พบว่า ใน 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้อื สินค้าในศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ประเภทสินค้า Home Decorative มากที่สุด จานวน 122 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.5 รองลงมาเป็นสินค้า Sofa จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 สินค้า Bed Room
จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.8 และเป็ นจานวนน้อยที่สุด คือ สินค้า Bath Accessories
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0
ตาราง 12 แสดงความถีแ่ ละร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกยีห่ อ้ สินค้าทีซ่ อ้ื ในศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา (ตอบเพียง 1 ข้อ )
ยี่ห้อสิ นค้า
Home Decorate
S.B.
Koncept
Access
Zelection
Cucine
รวม

ความถี่(คน)
122
99
93
58
14
14
400

ร้อยละ
30.5
24.8
23.3
14.5
3.5
3.5
100.0

จากตาราง 12 พบว่า ใน 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าในศูนย์
จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ยี่ห้อ Home Decorate มากที่สุด จานวน 122 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.5 รองลงมาเป็นยีห่ อ้ S.B. จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.8 และเป็ นจานวนน้อย
ทีส่ ุด คือ ยีห่ อ้ Zelection และ Cucine จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 เท่าๆ กัน
ตาราง 13 แสดงความถีแ่ ละร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกเหตุผลในการใช้ซ้อื สินค้าในศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา (ตอบเพียง 1 ข้อ )
เหตุผล
คุณภาพสินค้า
มีสนิ ค้าหลากหลาย/แบบใหม่ๆ
สะดวกในการเดินทางไปซื้อ
ราคาเหมาะสม
ชือ่ เสียง/ความน่าเชือ่ ถือของร้าน
บริการของพนักงาน/บริการหลังการขาย

ความถี่(คน)
154
107
44
37
19
15

ร้อยละ
38.5
26.8
11.0
9.3
4.8
3.8
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ตาราง 13 (ต่อ)
เหตุผล
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ของร้าน
โปรโมชัน/ส่
่ งเสริมการขาย
การตกแต่งร้าน
รวม

ความถี่(คน)
11
7
6
400

ร้อยละ
2.8
1.8
1.5
100.0

จากตาราง 13 พบว่า ใน 6 เดือนที่ผ่านมา เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้อื สินค้าใน
ศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ลาดับแรก คือ คุณภาพสินค้า จานวน 154 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ มีสนิ ค้าหลากหลาย/แบบใหม่ๆ จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ
26.8 ต่อมาคือ สะดวกในการเดินทางไปซื้อ จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.0 และเหตุผล
ลาดับสุดท้าย คือ การตกแต่งร้าน จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานข้อที่ 1 : ผู้ใช้บริ การที่ มี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับ
การศึ กษา สถานภาพสมรสที่ แ ตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้ าของ
ผูบ้ ริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ แตกต่างกัน โดยแบ่งตามสมมติ ฐานย่อย
ดังนี้
1.1 ผูใ้ ช้บริการทีม่ ี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์
สแควร์ ในด้านจานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้ ,ความถี่ในการไปศูนย์ฯ และจานวนครัง้ ที่ซ้ือ
สินค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา (ตาม แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 )
แตกต่างกัน โดยแบ่งตามสมมติฐานย่อย ดังนี้
1.1.1 ผูใ้ ช้บริการทีม่ เี พศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าแต่ละครัง้ ,ความถี่
ในการไปศูนย์ฯ และจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา (ตาม
แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3) แตกต่างกัน
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จากสมมติฐานข้างต้นจะมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้
H0: ผูใ้ ช้บริการทีม่ ี เพศทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าแต่ละครัง้ , ความถีใ่ น
การไปศูนย์ฯ และจ านวนครัง้ ที่ซ้ือ สินค้าในศูน ย์ ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา (ตาม
แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3) ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูใ้ ช้บริการทีม่ ี เพศทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าแต่ละครัง้ , ความถีใ่ น
การไปศูนย์ฯ และจ านวนครัง้ ที่ซ้ือ สินค้าในศูน ย์ ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา (ตาม
แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ผวู้ จิ ยั ใช้ค่าสถิตขิ องการทดสอบ t-test ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่า Sig น้อยกว่า .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยจาแนกตามเพศ
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อสิ นค้า
ความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6
เดือนทีผ่ า่ นมา
จานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าใน 6
เดือนทีผ่ า่ นมา
จานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าแต่ละครัง้

เพศ
ชาย

t-Test of Equality of Means
SD
t
df

4.29
.70 -.071 398

P
.944

หญิง
ชาย

4.30
1.40

หญิง
ชาย
หญิง

.71
.52

-1.202

398

.229

1.46
.58
10883.37 947.54 2.342
8346.10 525.54

398

.020*

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test ใน
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การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถี่ในการไปศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา มีค่า Probability
(p) เท่ากับ 0.994 ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า เพศทีแ่ ตกต่างกัน มีความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ จานวนครัง้ ที่ซื้อสิ นค้าใน 6 เดือนที่ผ่านมา
ในการทดสอบพบว่า จานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าใน 6 เดือนที่ผ่านมา มีค่า Probability (p) เท่ากับ
0.229 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า เพศทีแ่ ตกต่างกันมีจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าใน 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และ จานวนเงิ นที่ใช้ซื้อสิ นค้าแต่ ละครัง้ ในการทดสอบพบว่า
จานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้ มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.020 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่างกัน มี
จานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.05 โดย
ผูใ้ ช้บริการทีเ่ ป็นเพศชายใช้เงินจานวนมากกว่าเพศหญิงในการใช้ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้
1.1.2 ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงิ นที่ซื้อสิ นค้า
แต่ละครัง้ ,ความถี่ในการไปศูนย์ฯ และจานวนครังที
้ ่ซื้อสิ นค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา
6 เดือนที่ผา่ นมา (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน
H0: ผูใ้ ช้บริการทีม่ อี ายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงินที่ซ้ือสินค้าแต่ละครัง้ ,
ความถี่ในการไปศูนย์ฯ และจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
(ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูใ้ ช้บริการทีม่ อี ายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงินที่ซ้ือสินค้าแต่ละครัง้ ,
ความถี่ในการไปศูนย์ฯ และจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
(ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ใช้ระดับความเชือ่ มัน่ 95% จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า F-Prob. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มคี ่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ี
แตกต่างกันจะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ Least
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Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยจาแนกตามอายุ
พฤติ กรรมการ
เลือกซื้อสิ นค้า
ความถีใ่ นการไป
ศูนย์ใน 6 เดือนที่
ผ่านมา
จานวนครัง้ ทีซ่ ้อื
สินค้าใน 6 เดือนที่
ผ่านมา
จานวนเงินทีซ่ ้อื
สินค้าแต่ละครัง้

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

.575
199.425
200.000
1.870
120.308
122.177
2.3E
4.6E
4.9E

3
396
399
3
396
339
3
396
339

.192
.504
.623
.304

F
F-Prob
Ratio
.381
.767

2.051

.106

751486632.1 6.417
117103892.1

.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุกบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) พบว่า ความถี่ในการไป
ศูนย์ใน 6 เดื อนที่ผ่านมาและจานวนครัง้ ที่ ซื้อสิ นค้ าใน 6 เดื อนที่ผ่านมา มีค่า F-Prob.
เท่ากับ 0.767 และ 0.106 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุท่แี ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ไม่แตกต่างกัน แต่จานวนเงินที่ซ้อื
สินค้าแต่ละครัง้ มีค่า F-Prob. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุท่แี ตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในเรื่องจานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละ
ครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นาผลการวิเคราะห์ไป
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เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) ใช้วธิ ที ดสอบแบบ Least Significant Difference
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังนี้
ตาราง 16 แสดงการทดสอบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร ด้านจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าแต่ละครัง้ โดยจาแนก
ตามอายุ เป็นรายคู่
อายุ



15-25

5,382.35

26-35

9,189.18

36-45

11,619.80

15-25
5,382.35
-

26-35
9,189.18
-3,806.83
(.014*)
-

36-45
11,619.80
-6,237.44
(.002**)
-2,430.61
(.160)
-

46 ปีขน้ึ ไป 12,490.62

46 ปี ขึน้ ไป
12,490.62
-7,108.26
(.000**)
-3,301.42
(.015*)
-870.81
(.644)
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
จากตาราง 16 พบว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 15-25 ปี
กับผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 26-35 ปี มีค่า Probability เท่ากับ
0.014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ
15-25 ปี แตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 26-35 ปี
ในเรื่องจานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดยผูท้ ่มี อี ายุ
15-25 ปี มีค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี อี ายุ 26-35 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3,806.83 บาท
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 15-25 ปี กับผู้ใช้บริการศูนย์
จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 36-45 ปี มีค่า Probability เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า
0.01 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 15-25 ปี แตกต่าง
เป็นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี ายุ 36-45 ปี ในเรื่องจานวนเงินที่
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ซื้อสินค้าแต่ละครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยผูท้ ่มี อี ายุ 15-25 ปี มีค่าใช้จ่ายที่
ใช้ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ม่ี อี ายุ 36-45ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 6,237.44 บาท
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 15-25 ปี กับผู้ใช้บริการศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 46 ปี ขน้ึ ไป มีค่า Probability เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า
0.01 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 15-25 ปี แตกต่าง
เป็นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี ายุ 46 ปีขน้ึ ไปในเรื่องจานวนเงิน
ทีซ่ ้อื สินค้าแต่ละครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยผูท้ ่มี อี ายุ 15-25 ปี มีค่าใช้จ่าย
ทีใ่ ช้ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ม่ี อี ายุ 46 ปีขน้ึ ไปโดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 7,108.26บาท
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 26-35 ปี กับผู้ใช้บริการศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 46 ปี ขน้ึ ไป มีค่า Probability เท่ากับ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า
0.05 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 26-35 ปี แตกต่าง
เป็นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี ายุ 46 ปีขน้ึ ไปในเรื่องจานวนเงิน
ทีซ่ ้อื สินค้าแต่ละครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยผูท้ ่มี อี ายุ 26-35 ปี มีค่าใช้จ่าย
ทีใ่ ช้ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ม่ี อี ายุ 46 ปีขน้ึ ไปโดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3,301.42 บาท
1.1.3 ผู้ใช้บริ การที่มีอาชีพแตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงิ นที่ซื้อสิ นค้า
แต่ละครัง้ ,ความถี่ในการไปศูนย์ฯ และจานวนครัง้ ที่ซื้อสิ นค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา
6 เดือนที่ผา่ นมา (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้างต้นจะมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้
H0: ผูใ้ ช้บริการทีม่ อี าชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงินทีซ่ อ้ื สินค้าแต่ละครัง้ ,
ความถีใ่ นการไปศูนย์ฯ และจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
(ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูใ้ ช้บริการทีม่ อี าชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงินทีซ่ อ้ื สินค้าแต่ละครัง้ ,
ความถีใ่ นการไปศูนย์ฯ และจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
(ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ใช้ระดับความเชือ่ มัน่ 95% จะ
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ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า F-Prob. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มคี ่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ี
แตกต่างกันจะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยจาแนกตามอาชีพ
พฤติ กรรมการ แหล่งควม
เลือกซื้อสิ นค้า แปรปรวน
ความถีใ่ นการไป ระหว่างกลุ่ม
ศูนย์ใน 6 เดือนที่ ภายในกลุ่ม
ผ่านมา
รวม
จานวนครัง้ ทีซ่ ้อื
ระหว่างกลุ่ม
สินค้าใน 6 เดือนที่ ภายในกลุ่ม
ผ่านมา
รวม
จานวนเงินทีซ่ ้อื
ระหว่างกลุม่
สินค้าแต่ละครัง้
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

6.291
193.709
200.000
5.412
116.766
122.177
5.3E
4.3E
4.9E

3
396
399
3
396
339
3
396
339

2.097
.489
1.217
.299

F
F-Prob
Ratio
4.287 .005**

4.065

.007**

1317560788 11.679 .000**
112815451.5

* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอาชีพกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าของผู้บริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยใช้สถิติก ารวิเ คราะห์ค่ าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) พบว่า ความถี่ใน
การไปศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา จานวนครัง้ ที่ซื้อสิ นค้าใน 6 เดือนที่ผ่านมา และจานวน
เงิ นที่ซื้อสิ นค้าแต่ละครัง้ มีค่า F-Prob. เท่ากับ 0.005 , .007 และ 0.000 ตามลาดับ ซึ่งน้อย
กว่า 01 นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อาชีพที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์
สแควร์ ในด้านความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา จานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าใน 6 เดือนทีผ่ า่ น
มา และจานวนเงินที่ซ้ือสินค้าแต่ละครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
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ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นาผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) ใช้วธิ ี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังนี้
ตาราง 18 แสดงการทดสอบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในเรื่องความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมาโดยจาแนกตามอาชีพ
เป็นรายคู่
อาชีพ



นร./นศ.

เอกชน

ข้าราชการ/
รัฐวิ สาหกิ จ

ธุรกิ จส่วนตัว/
พ่อบ้าน
แม่บ้าน

นร./นศ.

4.47

4.47
-

เอกชน

4.17

4.17
.29
(.022*)
-

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

4.49

4.49
-.01
(.892)
-.31
(.002**)
-

ธุรกิจส่วนตัว/
พ่อบ้านแม่บ้าน

4.33

4.33
.13
(.322)
-.15
(.057)
.15
(.166)
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
จากตาราง 18 พบว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพนักเรียน
นักศึกษากับผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี าชีพพนักงานบริษทั เอกชน มีค่า
Probability เท่ากับ 0.022 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี
ไซด์ สแควร์ ทีม่ อี าชีพนักเรียนนักศึกษาแตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี
ไซด์ สแควร์ ทีม่ อี าชีพพนักงานบริษทั เอกชน ในเรื่องความถี่ในการไปศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยผูท้ ม่ี อี าชีพนักเรียนนักศึกษา มีความถีใ่ นการไปศูนย์
ใน 6 เดือนที่ผ่านมากกว่าผูท้ ่มี อี าชีพพนักงานบริษทั เอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .29
ครัง้
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ผู้ใ ช้บ ริก ารศูนย์จ าหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนกับ
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี าชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่า Probability
เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่
มีอาชีพ พนักงานบริษัท เอกชนแตกต่า งเป็ นรายคู่กบั ผู้ใช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์
สแควร์ ทีม่ อี าชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในเรื่องความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยผูท้ ม่ี อี าชีพพนักงานบริษทั เอกชนมีความถีใ่ นการไปศูนย์ใน
6 เดือนทีผ่ า่ นน้อยกว่าผูท้ ม่ี อี าชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ .31 ครัง้
ตาราง 19 แสดงการทดสอบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในเรื่องจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมาโดยจาแนก
ตามอาชีพ เป็นรายคู่
อาชีพ



นร./นศ.

เอกชน

ข้าราชการ/
รัฐวิ สาหกิ จ

ธุรกิ จส่วนตัว/
พ่อบ้าน
แม่บ้าน

นร./นศ.

1.13

1.13
-

เอกชน

1.44

1.44
.30
(.002**)
-

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

1.44

1.44
-.30
(.008**)
.00
(1.00)
-

ธุรกิจส่วนตัว/
พ่อบ้านแม่บ้าน

1.50

1.50
-.36
(.001**)
-.05
(.395)
-.05
(.519)
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
จากตาราง 19 พบว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพนักเรียน
นักศึกษากับผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี าชีพพนักงานบริษทั เอกชน มีค่า
Probability เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี.
ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี าชีพนักเรียนนักศึกษาแตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี.
ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี าชีพพนักงานบริษทั เอกชน ในเรื่องจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่

59

ผ่านมา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยผูท้ ม่ี อี าชีพนักเรียนนักศึกษา มีจานวนครัง้ ที่
ซื้อสินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา น้อยกว่าผูท้ ่มี อี าชีพพนักงานบริษทั เอกชน โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ .30 ครัง้
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี าชีพนักเรียนนักศึกษากับผูใ้ ช้บริการ
ศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่า Probability เท่ากับ
0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพ
นักเรียนนักศึกษาแตกต่างเป็นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในเรื่องจานวนครัง้ ที่ซ้ือสินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยผูท้ ่มี อี าชีพนักเรียนนักศึกษา มีจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าใน
ศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา น้อยกว่าผูท้ ่มี ีอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ .30 ครัง้
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี าชีพนักเรียนนักศึกษากับผูใ้ ช้บริการ
ศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพ ธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้านแม่บ้าน มีค่า Probability
เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่
มีอาชีพนักเรียนนักศึกษาแตกต่างเป็นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้านแม่บ้าน ในเรื่องจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยผู้ท่มี อี าชีพนักเรียนนักศึกษา มีจานวนครัง้ ที่ซ้ือ
สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา น้ อยกว่าผูท้ ่มี อี าชีพ ธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้านแม่บ้าน โดยมี
ผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ .36 ครัง้
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ตาราง 20 แสดงการทดสอบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในเรื่องจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ โดยจาแนกตาม
อาชีพ เป็นรายคู่
อาชีพ



นร./นศ.

เอกชน

ข้าราชการ/
รัฐวิ สาหกิ จ

ธุรกิ จส่วนตัว/
พ่อบ้าน
แม่บ้าน

นร./นศ.

7894.44

7894.44
-

เอกชน

6951.85

6951.85
942.59
(.626)
-

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

10452.38

10452.38
-2557.93
(.250)
-3500.52
(.024*)
-

ธุรกิจส่วนตัว/
พ่อบ้านแม่บ้าน

14303.39

14303.39
-6408.94
(.002**)
-7351.54
(.000**)
-3851.01
(.022*)
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
จากตาราง 20 พบว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพนักเรียน
นักศึกษากับผู้ใช้บ ริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีอ าชีพ ธุรกิจส่ว นตัว /พ่อ บ้า น
แม่บ้าน มีค่า Probability เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี าชีพนักเรียนนักศึกษาแตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์
จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้านแม่บ้าน ในเรื่องจานวนเงินที่ซ้อื
สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยผู้ท่มี ีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา มีจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี อี าชีพ ธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้าน
แม่บา้ น โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 6,408.94 บาท
ผู้ใ ช้บ ริก ารศูนย์จ าหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนกับ
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี าชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่า Probability
เท่ากับ 0.024 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่
มีอาชีพ พนักงานบริษัท เอกชนแตกต่า งเป็ นรายคู่กบั ผู้ใช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์
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สแควร์ ทีม่ อี าชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในเรื่องจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยผูท้ ม่ี อี าชีพพนักงานบริษทั เอกชนมีจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าใน
ศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ม่ี อี าชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3,500.52บาท
ผู้ใ ช้บ ริก ารศูนย์จ าหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนกับ
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว /พ่อบ้านแม่บ้าน มีค่า
Probability เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี.
ดีไซด์ สแควร์ ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนแตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผู้ใช้บริการศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี าชีพธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้านแม่บา้ น ในเรื่องจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์
ในแต่ละครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยผูท้ ม่ี พี นักงานบริษทั เอกชนมีจานวนเงิน
ที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี อี าชีพธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้านแม่บ้าน โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 7,351.54 บาท
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับ
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว /พ่อบ้านแม่บ้าน มีค่า
Probability เท่ากับ 0.022 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี.
ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ แตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี าชีพธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้านแม่บา้ น ในเรื่องจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์
ในแต่ละครัง้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดยผูท้ ่มี ขี า้ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจานวน
เงินที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้ อยกว่าผูท้ ่มี ีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว /พ่อบ้านแม่บ้าน โดยมี
ผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3,851.01 บาท
1.1.4 ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงิ นที่ซื้อสิ นค้า
แต่ละครัง้ ,ความถี่ในการไปศูนย์ฯ และจานวนครังที
้ ่ซื้อสิ นค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา
6 เดือนที่ผา่ นมา (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้างต้นจะมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้
H0: ผูใ้ ช้บริการทีม่ รี ายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงินทีซ่ อ้ื สินค้าแต่ละครัง้ ,
ความถีใ่ นการไปศูนย์ฯ และจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
(ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูใ้ ช้บริการทีม่ รี ายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงินทีซ่ อ้ื สินค้าแต่ละครัง้ ,
ความถีใ่ นการไปศูนย์ฯ และจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
(ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน
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สาหรับสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ใช้ระดับความเชือ่ มัน่ 95% จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า F-Prob. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มคี ่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ี
แตกต่างกันจะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยจาแนกตามรายได้
พฤติ กรรมการ แหล่งควม
เลือกซื้อสิ นค้า แปรปรวน
ความถีใ่ นการไป ระหว่างกลุ่ม
ศูนย์ใน 6 เดือนที่ ภายในกลุ่ม
ผ่านมา
รวม
จานวนครัง้ ทีซ่ ้อื
ระหว่างกลุ่ม
สินค้าใน 6 เดือนที่ ภายในกลุ่ม
ผ่านมา
รวม
จานวนเงินทีซ่ ้อื
ระหว่างกลุม่
สินค้าแต่ละครัง้
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

4.082
195.918
200.000
5.272
116.906
122.177
1.1E
3.8E
4.9E

4
395
399
4
395
339
4
395
339

1.021
.489
1.318
.296

F
F-Prob
Ratio
2.058 .086

4.453

.002**

2729645207 28.593 .000**
95465874.25

* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนกับ พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) พบว่า ความถี่ใน
การไปศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมาและ มีค่า F-Prob. เท่ากับ 0.086 ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
่ อ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้ต่อเดือนที่
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แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์
สแควร์ ในเรื่องความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมาไม่แตกต่างกัน แต่ในเรื่องจานวนครัง้ ที่
ซื้อสินค้าใน 6 เดือนที่ผ่านมาและ จานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้ มีค่า F-Prob. เท่ากับ .002
และ0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า รายได้ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ใน
ศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในเรื่องจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมาและจานวน
เงินทีซ่ ้อื สินค้าแต่ละครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นา
ผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) ใช้วธิ ีทดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ดังนี้
ตาราง 22 แสดงการทดสอบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในเรื่องจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา โดยจาแนก
ตามรายได้ต่อเดือน เป็นรายคู่
รายได้



<10,000

10,00120,000

20,00130,000

30,00140,001

>40,000

<10,000

4.63

4.63
-

10,00120,000

4.24

4.24
-.18
(.099)
-

4.26
-.35
(.001**)
-.17

4.33
-.30
(.013*)
-.12

4.31
-.43
(.001**)
.-.25

(.008**)
-

(.148)
.05

(.014*)
-.07

(.512)
-

(.455)
-.13

20,00130,000
30,00140,000
>40,000

4.26
4.33

(.251)
-

4.31
* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
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จากตาราง 22 พบว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท กับผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้ 20,00130,000 บาท , 30,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทขึน้ ไป มีค่า Probability เท่ากับ 0.001,
.013 และ .001 ตามลาดับ ซึ่งน้อยกว่า .05 และ .01 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ รี ายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท แตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการ
ศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้ 20,001-30,000 บาท , 30,001-40,000 บาท และ
40,001 บาทขึน้ ไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ .01 โดยผูท้ ม่ี รี ายได้ต่อเดือนน้อย
กว่า 10,000 บาท มีจานวนครัง้ ที่ซ้ือสินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมามากกว่า ผูท้ ่มี รี ายได้
20,001-30,000 บาท , 30,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ .35 , .30 และ .43 ครัง้
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
กับผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ , ที่มรี ายได้ 20,001-30,000 บาท และ 40,001
บาทขึน้ ไป มีค่า Probability เท่ากับ 0.008 และ .014 ตามลาดับ ซึ่งน้อยกว่า .01 และ .05
หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ,ทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 10,001-20,000
บาท แตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ , ที่มรี ายได้ 20,00130,000 บาท และ 40,001 บาทขึน้ ไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 และ .05 โดยผูท้ ่มี ี
รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมาน้อย
กว่าผูท้ ม่ี รี ายได้ 20,001-30,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .17 และ โดยผูท้ ่มี รี ายได้ต่อ
เดือน10,001-20,000 บาท มีจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมาน้อยกว่าผูท้ ่มี ี
รายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ .25
ตาราง 23 แสดงการทดสอบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในเรื่องจานวนเงินทีใ่ ช้ซ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ โดยจาแนกตาม
รายได้ต่อเดือน เป็นรายคู่
รายได้



<10,000

10,00120,000

20,00130,000

<10000

7,816.66

7,816.66
-

10,00120,000

6,326.24

6,326.24
1,490.42
(.448)
-

8,935.53
-1,118.86
(.572)
-2,609.28
(.028**)

30,00140,001

>40,000

10,465.97 25,820.00
-2,649.30 -18,003.33
(.224)
(.000**)
-4,139.72 .-19,493.75
(.006**)

(.000**)
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ตาราง 23 (ต่อ)
รายได้

20,00130,000
30,00140,000
>40,000



8,935.53

<10,000

10,00120,000

20,00130,000

30,00140,001

>40,000

7,816.66

6,326.24

8,935.53
-

10,465.97
-1,530.43

25,820.00
-16,884.47

(.310)
-

(.000**)
-15,354.03

10,465.97

(.000**)
-

25,820.00

* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
จากตาราง 23 พบว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้ต่อ
เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท กับผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้
40,001 บาทขึน้ ไป มีค่า Probability เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า.01 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการ
ศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ รี ายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท แตกต่างเป็นราย
คู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยผูท้ ม่ี รี ายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีจานวนเงินทีใ่ ช้
ซื้อสินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี ีรายได้ 40,001 บาทขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 18,003.33 บาท
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000
บาท กับผู้ใช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท,
30,001-40,000 บาทและ 40,001 บาทขึน้ ไป มีค่า Probability เท่ากับ 0.028 , .0006 และ
.000 ตามลาดับ ซึ่งน้อยกว่า .05 และ.01 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี
ไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาทแตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผู้ใช้บริการศูนย์
จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้ 20,001-30,000 บาท , 30,001-40,000 บาท และ
40,001 บาทขึน้ ไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 และ.01 โดยผู้ท่มี รี ายได้ต่อเดือน
10,001-20,000 บาท มีจานวนเงินที่ใช้ซ้ือสินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้ อยกว่าผู้ท่มี รี ายได้
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20,001-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2,609.28 , 4,139.72 และ 19,493.75 บาท ตามลาดับ
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ รี ายได้ต่อเดือน20,001-30,000 บาท
แตกต่างเป็นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้ 40,001 บาท
ขึน้ ไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 โดยผูท้ ่มี รี ายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มี
จานวนเงินที่ใช้ซ้ือสินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี รี ายได้ 40,001 บาทขึน้ ไป โดยมี
ผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 16,884.47 บาท
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ รี ายได้ต่อเดือน30,001-40,000 บาท
แตกต่างเป็นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้ 40,001 บาท
ขึน้ ไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 โดยผูท้ ่มี รี ายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มี
จานวนเงินที่ใช้ซ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี รี ายได้ 40,001 บาทขึน้ ไป โดยมี
ผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 15,354.03บาท
1.1.5 ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงิ นที่ซื้อ
สิ นค้าแต่ละครัง้ ,ความถี่ในการไปศูนย์ฯ และจานวนครังที
้ ่ซื้อสิ นค้าในศูนย์ ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้างต้นจะมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้
H0: ผูใ้ ช้บริการทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงินทีซ่ อ้ื สินค้า แต่
ละครัง้ ,ความถีใ่ นการไปศูนย์ฯ และจานวนครังที
้ ซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่
ผ่านมา (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูใ้ ช้บริการทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงินทีซ่ อ้ื สินค้าแต่
ละครัง้ ,ความถีใ่ นการไปศูนย์ฯ และจานวนครังที
้ ซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่
ผ่านมา (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ใช้ระดับความเชือ่ มัน่ 95% จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า F-Prob. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มคี ่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ี
แตกต่างกันจะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ Least
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Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยจาแนกตามระดับการศึกษา
พฤติ กรรมการ แหล่งควม
เลือกซื้อสิ นค้า แปรปรวน
ความถีใ่ นการไป ระหว่างกลุ่ม
ศูนย์ใน 6 เดือนที่ ภายในกลุ่ม
ผ่านมา
รวม
จานวนครัง้ ทีซ่ ้อื
ระหว่างกลุ่ม
สินค้าใน 6 เดือนที่ ภายในกลุ่ม
ผ่านมา
รวม
จานวนเงินทีซ่ ้อื
ระหว่างกลุม่
สินค้าแต่ละครัง้
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

7.324
192.676
200.000
.025
122.152
122.177
2.9E
4.6E
4.9E

2
397
399
2
397
339
2
397
339

3.662
.485
.013
.308

F
F-Prob
Ratio
7.546 .001**

.041

.960

1450555886 12.594 .000**
115180074.0

* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการศึกษากับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) พบว่า จานวนครัง้ ที่
ซื้อสินค้าใน 6 เดือนที่ผ่านมา มีค่า F-Prob. เท่ากับ 0.960 ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในเรื่อง
จานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ไม่แตกต่างกัน แต่ในเรื่องความถี่ในการไปศูนย์ใน
6 เดือนทีผ่ า่ นมาและ จานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าแต่ละครัง้ มีค่า F-Prob. เท่ากับ .001 และ0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในเรื่องความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมาและ จานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้า
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แต่ละครัง้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้นาผลการวิเคราะห์ไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) ใช้วธิ ที ดสอบแบบ Least Significant Difference
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังนี้
ตาราง 25 แสดงการทดสอบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในเรื่องความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา โดยจาแนกตาม
ระดับการศึกษา เป็นรายคู่
ระดับการศึกษา



<ป.ตรี

4.75

ป.ตรี/เทียบเท่า

4.25

>ป.ตรี

4.35

< ป.ตรี
4.75
-

ป.ตรี/เทียบเท่า
4.25
.49
(.000**)
-

>ป.ตรี
4.35
.39
(.030*)
-.10
(.447)
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
จากตาราง 25 พบว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มกี ารศึกษาน้อย
กว่า ระดับ ปริญญาตรีกบั ผู้ใ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่าระดับปริญญาตรี มีค่า Probability เท่ากับ 0.000 และ .030 ซึ่งน้อยกว่า
.01 และ .05 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ กี ารศึกษาน้อยกว่า
ระดับปริญ ญาตรี แตกต่างเป็ น รายคู่กบั ผู้ใช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
และ .05 โดยผูท้ ม่ี กี ารศึกษาน้อยกว่าระดับปริญญาตรี มีความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่าน
มา มากกว่าผู้ท่มี ีท่มี ีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับปริญญาตรี โดยมีผลต่า ง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ .49 และ .39 ครัง้
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ตาราง 26 แสดงการทดสอบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในเรื่องจานวนเงินทีใ่ ช้ซ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ โดยจาแนกตาม
ระดับการศึกษา เป็นรายคู่
ระดับการศึกษา



<ป.ตรี

10,128.13

ป.ตรี/เทียบเท่า

8,799.94

>ป.ตรี

19,375.00

< ป.ตรี
10,128.13
-

ป.ตรี/เทียบเท่า
8,799.94
1,328.18
(.504)
-

>ป.ตรี
19,375.00
-9,246.87
(.001**)
-10,575.05
(.000**)
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
จากตาราง 26 พบว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มกี ารศึกษาน้อย
กว่าระดับปริญญาตรีกบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี มีค่า Probability เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า .01 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์
จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีการศึกษาน้อยกว่าระดับปริญญาตรี แตกต่างเป็ นรายคู่กบั
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยผูท้ ม่ี กี ารศึกษาน้อยกว่าระดับปริญญาตรี มีจานวนเงินทีใ่ ช้ซ้อื
สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ม่ี กี ารศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 9,246.87 บาท
ผู้ใ ช้บ ริการศูนย์จ าหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีก ารศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีห รือ
เทียบเท่ากับผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี
มีค่า Probability เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า .01 หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี.
ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ กี ารศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแตกต่างเป็ นรายคู่ กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 โดยผูท้ ม่ี กี ารศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีจานวนเงินทีใ่ ช้ซ้อื สินค้าในศูนย์ใน
แต่ ละครัง้ น้ อ ยกว่าผู้ท่ีมีก ารศึกษาสูง กว่า ระดับ ปริญ ญาตรี โดยมีผ ลต่า งค่ า เฉลี่ย เท่า กับ
10,575.05 บาท
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1.1.6 ผูใ้ ช้บริ การที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อสิ นค้ าของผู้บริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี ไ ซด์ สแควร์ ในด้ านจานวนเงิ นที่ ซื้ อ
สิ นค้ าแต่ ล ะครัง้ ,ความถี่ ในการไปศูน ย์ฯ และจานวนครัง้ ที่ ซื้อ สิ นค้ าในศูนย์ ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้างต้นจะมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้
H0: ผูใ้ ช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละ
ครัง้ ,ความถีใ่ นการไปศูนย์ฯ และจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่าน
มา (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูใ้ ช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือ กซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละ
ครัง้ ,ความถีใ่ นการไปศูนย์ฯ และจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่าน
มา (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ผวู้ จิ ยั ใช้ค่าสถิตขิ องการทดสอบ t-test ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) เมื่อค่า Sig น้อยกว่า .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 27 แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยจาแนกตามสถานภาพ
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พฤติ กรรม
การเลือกซื้อสิ นค้า
ความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6
เดือนทีผ่ า่ นมา

สถานภาพ

โสด/หย่า
ร้าง/ม่าย
สมรส/อยู่
ด้วยกัน
จานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าใน 6 โสด/หย่า
ร้าง/ม่าย
เดือนทีผ่ า่ นมา
สมรส/อยู่
ด้วยกัน
จานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าแต่ละ โสด/หย่า
ร้าง/ม่าย
ครัง้
สมรส/อยู่
ด้วยกัน

t-Test of Equality of Means
SD
t
df

4.27
.70
-.667 398
4.32

.71

1.34

.50

1.50

.58

7,001.67

P
.505

-2.873

398

.004**

6171.11 -3.724

398

.000**

11,788.60 13413.47

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test
ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถี่ในการไปศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา ในการทดสอบ
พบว่า ความถี่ในการไปศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.505 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
สถานภาพที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการไปศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ จานวนครัง้ ที่ซื้อสิ นค้าใน 6 เดื อนที่ผ่านมา ในการ
ทดสอบพบว่าจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.004 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)หมายความว่า
สถานภาพที่แตกต่างกันมีจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าใน 6 เดือนที่ผ่านมา แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยผูใ้ ช้บริการทีม่ สี ถานภาพสมรม/อยู่ดว้ ยกัน มีจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้า
ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมามากกว่าผูใ้ ช้บริการทีม่ โี สด/หย่าร้าง/ม่าย และ จานวนเงิ นที่ซื้อสิ นค้าแต่
ละครัง้ ในการทดสอบพบว่า จานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้ มีค่า Probability (p) เท่ากับ
0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า สถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีจานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.05 โดยผูใ้ ช้บริการที่มสี ถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีจานวนเงินที่
ซื้อสินค้าแต่ละครัง้ มากกว่าผูใ้ ช้บริการทีม่ โี สด/หย่าร้าง/ม่าย
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1.2 ผู้ใช้บริ การที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรสที่แตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าของผู้บริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสิ นค้ า ยี่ห้อสิ นค้า และ เหตุผลในการซื้อสิ นค้าใน
ศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 ) แตกต่ างกัน โดยแบ่งตามสมมติ ฐานย่อย
ดังนี้
1.2.1 ผูใ้ ช้บริ การที่มี เพศ ที่แตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อสิ นค้ าของผู้บริ โ ภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี ไซด์ สแควร์ ในด้ านประเภทสิ นค้ า
ยี่ห้อสิ นค้า และ เหตุผลในการซื้อสิ นค้ าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 )
แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้างต้นจะมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้
H0: ผูใ้ ช้บริการทีม่ ี เพศ ทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยี่ห้อสินค้า และ
เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 ) ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูใ้ ช้บริการทีม่ ี เพศ ทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยี่ห้อสินค้า และ
เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 ) แตกต่างกัน
สาหรับสถิติท่ใี ช้ใ นการวิเคราะห์ผู้วจิ ยั ใช้ค่าสถิติข องการทดสอบไค-สแควร์ (ChiSquare test) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่า Sig น้อยกว่า
.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 28 แสดงการทดสอบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในร้านศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยจาแนกตามเพศ
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พฤติ กรรม
การเลือกซื้อสิ นค้า
ประเภทสิ นค้า
สินค้า Bed Room
สินค้า Living Room
สินค้า Kid & Teen
สินค้า Built In
สินค้า Dining room
สินค้า Home Office
สินค้า Home Decorative
สินค้า Sofa
สินค้า Bath Accessories
รวม
ยี่ห้อสิ นค้า
S.B.
Koncept

เพศ

รวม

Sig.

ชาย

หญิ ง

39
(19.0%)
11
(5.4%)
4
(2.0%)
8
(3.9%)
6
(2.9%)
27
(13.2%)
66
(32.2%)
44
(21.5%)
0
(0%)
205
(100%)

36
(18.5%)
7
(3.6%)
4
(2.1%)
3
(1.5%)
7
(3.6%)
33
(16.9%)
56
(28.7%)
45
(23.1%)
4
(2.1%)
195
(100%)

75
(18.8%)
18
(4.5%)
8
(2.0%)
11
(2.8%)
13
(3.3%)
60
(15.0%)
122
(30.5%)
89
(22.3%)
4
(2.1%)
400
(100%)

8.545

.382

57
42
(27.8%) (21.5%)
43
50
(21.0%) (25.6%)

99
(24.8%)
93
(23.3%)

4.278

.510
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ตาราง 28(ต่อ)
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อสิ นค้า
Zelection
Cucine
Access
Home Decorate
รวม
เหตุผลในการซื้อสิ นค้าในศูนย์
สะดวกในการเดินทางไปซื้อ
บริการของพนักงาน/บริการหลัง
การขาย
คุณภาพสินค้า
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ของร้าน
การตกแต่งร้าน
ชือ่ เสียง/ความน่าเชือ่ ถือของร้าน
โปรโมชัน/ส่
่ งเสริมการขาย
ราคาเหมาะสม

เพศ

รวม

ชาย
หญิ ง
7
7
(3.4%) (3.6%)
6
8
(2.9%) (4.1%)
26
32
(12.7%) (16.4%)
66
56
(32.2%) (28.6%)
205
195
(100%) (100%)

14
(3.5%)
14
(3.5%)
58
(24.1%)
122
(30.5%)
400
(100%)

25
19
(12.2%) (97%)
9
6
(4.4%) (3.1%)
83
71
(40.5%) (36.4%)
6
5
(2.9%) (2.6%)
3
3
(1.5%) (1.5%)
9
10
(4.4%) (5.1%)
3
4
(1.5%) (2.1%)
15
22
(7.3%) (11.3%)

44
(11.0%)
15
(3.8%)
154
(38.5%)
11
(2.8%)
6
(1.5%)
19
(4.8%)
7
(1.8%)
37
(9.3%)

Sig.

3.800

.875
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ตาราง 28(ต่อ)
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อสิ นค้า
รวม

เพศ
ชาย
205
(100%)

หญิ ง
195
(100%)

รวม

Sig.

400
(100%)

* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
**มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
จากตาราง 28 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า , ยี่ห้อสินค้า, และ
เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ โดยการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square test) พบว่า ประเภท
สินค้า, ยี่ห้อสินค้า, และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ มีค่า F-Prob. เท่ากับ .382, .501 และ
.875 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า เพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยีห่ อ้ สินค้า และ เหตุผลในการซื้อสินค้าใน
ศูนย์ ไม่แตกต่างกัน
1.2.2 ผู้ใช้บริ การที่มีอายุ ที่แตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อสิ นค้ าของผู้บริ โ ภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี ไซด์ สแควร์ ในด้ านประเภทสิ นค้ า
ยี่ห้อสิ นค้า และ เหตุผลในการซื้อสิ นค้ าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 )
แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้างต้นจะมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้
H0: ผูใ้ ช้บริการที่มอี ายุ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยี่ห้อสินค้า และ
เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 ) ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูใ้ ช้บริการที่มอี ายุ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยี่ห้อสินค้า และ
เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 ) แตกต่างกัน
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สาหรับสถิติท่ใี ช้ใ นการวิเคราะห์ผู้วจิ ยั ใช้ค่าสถิติข องการทดสอบไค-สแควร์ (ChiSquare test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) เมื่อค่า Sig น้อย
กว่า .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 29 แสดงการทดสอบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในร้านศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยจาแนกตามอายุ
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อสิ นค้า
ประเภทสิ นค้า
สินค้า Bed Room

อายุ
15-25

11
(16.2%)
สินค้า Living Room
1
(1,5%)
สินค้า Kid & Teen
3
(4.4%)
สินค้า Built In
0
(0%)
สินค้า Dining room
2
(2.9%)
สินค้า Home Office
8
(11.8%)
สินค้า Home
34
Decorative
(50%)
สินค้า Sofa
9
(13.2%)
สินค้า Bath
0
Accessories (0%)
รวม
68
(17.0%)

รวม

26-35

36-45

46ปี
ขึ้นไป

39
(21.1%)
10
(5.4%)
0
(0%)
5
(2.7%)
7
(3.8%)
29
(15.7%)
53
(28.6%)
38
(20.5%)
4
(2.2%)
185
(46.3%)

11
(22.0%)
3
(6.0%)
4
(8.0.%)
1
(2.0%)
0
(0%)
8
(16.0%)
8
(16.0%)
15
(30.0%)
0
(.0%)
50
(12.5%)

14
(14.4%)
4
(4.1%)
1
(1.0%)
5
(5.2%)
4
(4.%)
15
(15.5%)
27
(27.8%)
27
(27.8%)
0
(0)
97
(24.3%)

75
(18.8%)
18
(4.5%)
8
(2.0%)
11
(28.8%)
13
(3.3%)
60
(15.0%)
122
(30.5%)
89
(22.3%)
4
(1.0%)
400
(100%)

Sig.

48.229

.002**
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ตาราง 29 (ต่อ)
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อสิ นค้า
ยี่ห้อสิ นค้า
S.B.

อายุ
15-25

8
(11.8%)
Koncept
13
(19.1%)
Zelection
3
(4.4%)
Cucine
2
(2.9%)
Access
8
(11.8%)
Home Decorate
34
(50.0%)
รวม
68
(17.0%)
เหตุผลในการซื้อสิ นค้าในศูนย์
สะดวกในการเดินทาง
5
ไปซือ้
(7.4%)
บริการของพนักงาน/
2
บริการหลังการขาย
(2.9%)
คุณภาพสินค้า
16
(23.5%)
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
2
ของร้าน
(2.9%)
มีสนิ ค้าหลากหลาย/
38
แบบใหม่ๆ
(55.9%)
การตกแต่งร้าน
0
(0%)

รวม

26-35

36-45

46-55

46
(24.9%)
45
(24.3%)
5
(2.7%)
8
(4.3%)
28
(15.1%)
53
(28.6%)
185
(46.3%)

18
(36.0%)
15
(30.0%)
2
(4.0.%)
0
(0%)
7
(14.0%)
8
(16.0%)
50
(12.5%)

27
(27.8%)
20
(20.6%)
4
(4.1%)
4
(4.1%)
15
(15.5%)
27
(27.8%)
97
(24.3%)

Sig.

99
(24.8%)
93
(23.3%)
14
(3.5%)
14
(3.5%)
58
(14.5%)
122
(30.5%)
400
(100%)

25.175 .048*

19
7
13
44
(10.3%) (14.0%) (13.4%) (11.0%)
6
4
3
15
(3.2%) (8.0%) (3.1%) (3.8%)
79
19
40
154
(42.7%) (38.0%) (41.2%) (38.5%)
6
3
0
11
(3.2%) (6.0%
(0%) (2.8%)
40
9
19
107
(21.6%) (18.0%) (21.3%) (26.8%)
2
1
3
6
(1.1%) (2.0%) (3.4%) (1.5%)

54.047 .000**
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ตาราง 29 (ต่อ)
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อสิ นค้า

อายุ

รวม

Sig.

15-25 26-35
36-45
46-55
ชือ่ เสียง/ความ
0
8
3
8
19
น่าเชือ่ ถือของร้าน
(0%) (4.3%) (6.0.%) (8.2%) (4.8%)
โปรโมชัน/ส่
่ งเสริมการ
2
4
0
1
7
ขาย
(2.9%) (4.4%)
(0%)
(1.0%) (1.8%)
ราคาเหมาะสม
3
21
4
9
37
(4.4%) (11.4%) (8.0%) (9.3%) (9.3%)
รวม
68
185
50
97
400
(17.0%) (46.3%) (12.5%) (24.3%) (100%)

* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
**มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
จากตาราง 29 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุกบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยี่ห้อสินค้า และ
เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ โดยการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square test) พบว่า ประเภท
สินค้า ยีห่ อ้ สินค้า และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ มีค่า F-Prob. เท่ากับ 0.002 , .048 และ
.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า อายุท่แี ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยีห่ อ้ สินค้า และ เหตุผลในการซื้อสินค้าใน
ศูนย์ แตกต่างกัน
1.2.3 ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพที่แตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อสิ นค้ าของผู้บริ โ ภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี ไซด์ สแควร์ ในด้ านประเภทสิ นค้ า
ยี่ห้อสิ นค้า และ เหตุผลในการซื้อสิ นค้ าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 )
แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้างต้นจะมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้
H0: ผูใ้ ช้บริการทีม่ อี าชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยีห่ อ้ สินค้า และ
เหตุผลในการซือ้ สินค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 ) ไม่แตกต่างกัน
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H1: ผูใ้ ช้บริการทีม่ อี าชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยี่ห้อสินค้า และ
เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 ) แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ผวู้ จิ ยั ใช้ค่าสถิตขิ องการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square test)
ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) เมื่อค่า Sig น้อยกว่า .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 30 แสดงการทดสอบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในร้านศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยจาแนกตามอาชีพ
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อ
สิ นค้า

อาชีพ

รวม

นร/นศ

เอกชน

ข้าราชการ/
รัฐวิ สาหกิ จ

ธุรกิ จ
ส่วนตัว/
พ่อบ้าน
แม่บ้าน

9
(25.0%)
สินค้า Living Room
0
(0%)
สินค้า Kid & Teen
3
(8.3%)
สินค้า Built In
0
(0%)
สินค้า Dining
2
room
(5.6%)
สินค้า Home
7
Office
(19.4%)
สินค้า Home
11
Decorative
(30.6%)
สินค้า Sofa
4
(11.1%)

34
(18.0%)
7
(3.7%)
4
(2.1%)
0
(0%)
5
(2.6%)
20
(10.6%)
74
(39.2%)
41
(21.7%)

12
(19.0%)
6
(9.5%)
0
(0%)
1
(1.6%)
3
(4.8%)
12
(19.0%)
12
(19.0%)
17
(27.0%)

20
(17.9%)
5
(4.5%)
1
(0.9%)
10
(8.9%)
3
(2.7%)
21
(18.8%)
25
(22.3%)
27
(24.1%)

ประเภทสิ นค้า
สินค้า Bed Room

75
(18.8%)
18
(4.5%)
8
(2.0%)
11
(28.8%)
13
(3.3%)
60
(15.0%)
122
(30.5%)
89
(50.5%)

Sig.

60.645 .000**
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ตาราง 30 (ต่อ)
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อ
สิ นค้า
สินค้า Bath
Accessories
รวม
ยี่ห้อสิ นค้า
S.B.

อาชีพ
นร/นศ

0
(0%)
36
(9.0%)

5
(3.9%)
Koncep
8
(22.2%)
Zelection
3
(8.3%)
Cucine
2
(5.6%)
Acess
7
(19.4%)
Home Decorate
11
(30.6%)
รวม
36
(9.0%)
เหตุผลในการซื้อสิ นค้าในศูนย์
สะดวกในการ
5
เดินทางไปซือ้
(13.9%)
บริการของ
2
พนักงาน/บริการ
(5.6%)
หลังการขาย
คุณภาพสินค้า
9
(25.0%)

เอกชน

ข้าราชการ/
รัฐวิ สาหกิ จ

รวม

Sig.

ธุรกิ จ
ส่วนตัว/
พ่อบ้าน
แม่บ้าน

4
(2.1%)
189
(47.3%)

0
(0%)
63
(15.8%)

0
(0%)
112
(28.0%)

4
(22.3%)
400
(100%)

47
(24.9%)
39
(20.6%)
4
(2.1%)
6
(3.2%)
19
(10.1%)
74
(39.2%)
189
(47.3%)

17
(27.0%)
17
(27.0%)
3
(4.8%)
3
(4.8%)
11
(17.5%)
12
(19.0%)
63
(15.8%)

30
(26.8%)
29
(25.9%)
4
(3.6%)
3
(2.7 %)
21
(18.8%)
25
(22.3%)
112
(28.0%)

99
(24.8%)
93
(23.3%)
14
(3.5%)
14
(7.7%)
58
(14.5%)
122
(30.5%)
400
(100%)

22.804

.088

19
(10.1%)
6
(3.2%)

7
(11.1%)
3
(4.8%)

13
(11.6%)
4
(3.6%)

44
(11.0%)
15
(3.8%)

40.078

.021*

71
(37.6%)

29
(46.0%)

45
(40.2%)

154
(38.5%)
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ตาราง 30 (ต่อ)
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อ
สิ นค้า
โฆษณา/
ประชาสัมพันธ์
ของร้าน
มีสนิ ค้า
หลากหลาย/แบบ
ใหม่ๆ
การตกแต่งร้าน
ชือ่ เสียง/ความ
น่าเชือ่ ถือของ
ร้าน
โปรโมชัน/่
ส่งเสริมการขาย

อาชีพ

รวม

นร/นศ

เอกชน

ข้าราชการ/
รัฐวิ สาหกิ จ

ธุรกิ จ
ส่วนตัว/
พ่อบ้าน
แม่บ้าน

1
(2.8%)

6
(3.2%)

0
(0%)

4
(3.6%)

11
(2.8%)

13
(36.1%)

61
(32.3%)

13
(20.6%)

20
(17.9%)

107
(26.8%)

0
(0%)
0
(0%)

1
(0,5%)
5
(2.6%)

3
(4.8%)
3
(4.8.%)

2
(1.8%)
11
(9.8%)

6
(1.5%)
19
(4.8%)

3
(8.3%)

2
(1.1%)

0
(0%)

2
(1.0%)

7
(1.8%)

* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
**มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
จากตาราง 30 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอาชีพกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยี่ห้อสินค้า
และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ โดยการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square test) พบว่า
ประเภทสินค้า และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ มีค่า F-Prob. เท่ากับ 0.000 และ .021 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
อาชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี
ไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ แตกต่างกัน และพบว่า
ยี่ห้อสินค้า มีค่า F-Prob. เท่ากับ 0.088 ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านยีห่ อ้ สินค้า ไม่แตกต่างกัน

Sig.
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1.2.4 ผู้ใช้ บริ การที่ มีรายได้ ต่ อเดื อน ที่ แตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้อสิ นค้ า ของผู้บริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี ไซด์ สแควร์ ในด้ า น
ประเภทสิ นค้า ยี่ห้อสิ นค้า และ เหตุผลในการซื้อสิ นค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่
3 ข้อ 4-6 ) แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้างต้นจะมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้
H0: ผูใ้ ช้บริการทีม่ รี ายได้ต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยีห่ อ้ สินค้า
และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 ) ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูใ้ ช้บริการทีม่ รี ายได้ต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยีห่ อ้ สินค้า
และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 ) แตกต่างกัน
สาหรับสถิติท่ใี ช้ใ นการวิเคราะห์ผู้วจิ ยั ใช้ค่าสถิติข องการทดสอบไค-สแควร์ (ChiSquare test) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่า Sig น้อยกว่า
.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 31 แสดงการทดสอบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในร้านศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อ
สิ นค้า
ประเภทสิ นค้า
สินค้า Bed Room
สินค้า Living
Room
สินค้า Kid & Teen
สินค้า Built In

รายได้ต่อเดือน

รวม

≤10,000

10,00120,000

20,00130,000

30,00140,000

40,001

7
(23.3%)
0
(0%)
3
(10.0%)
0
(0%)

29
(20.6%)
10
(7.1%)
0
(0%)
0
(0%)

23
(17.4%)
4
(3.0%)
2
(1.5%)
3
(2.3%)

10
(16.1%)
4
(6.5%)
2
(3.2%)
1
(1.6%)

6
(17.1%)
0
(0%)
1
(2.9%)
7
(20.0%)

Sig.

75
81.652 .000**
(18.8%)
18
(4.5%)
8
(2.0%)
11
(28.8%)
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ตาราง 31(ต่อ)
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อ
สิ นค้า
สินค้า Dining
room
สินค้า Home
Office
สินค้า Home
Decorative
สินค้า Sofa
สินค้า Bath
Accessories
รวม
ยี่ห้อสิ นค้า
S.B.
Koncept
Zelection
Cucine
Access
Home Decorate
รวม

รายได้ต่อเดือน

รวม

Sig.

≤10,000

10,00120,000

20,00130,000

30,00140,000

40,001

2
(6.7%)
4
(13.3%)
11
(30.6%)
4
(13.3%)
0
(0%)
30
(7.5%)

1
(0.7%)
23
(16.3%)
74
(39.2%)
25
(17.7%)
2
(1.4%)
141
(35.3%)

6
(4.5%)
20
(15.2%)
12
(19.0%)
31
(23.5%)
2
(1.5%)
132
(33.0%)

2
(3.2%)
8
(12.9%)
20
(20.2%)
20
(32.3%)
0
(0%)
62
(15.5%)

2
(5.7%)
5
(14.3%)
5
(38.5%)
9
(25.7%)
0
(0%)
35
(8.8%)

13
(3.3%)
60
(15.0%)
122
(30.5%)
89
(50.5%)
4
(22.3%)
400
(100%)

5
(16.7%)
6
(20.0%)
3
(10.0%)
2
(6.7%)
4
(13.3%)
10
(33.3%)
30
(7.5%)

36
(25.5%)
28
(19.9%)
2
(1.4%)
2
(1.4%)
22
(15.6%)
51
(36.2%)
141
(35.3%)

30
(22.%)
32
(24.2%)
4
(3.0%)
6
(4.5%)
19
(14.4%)
41
(31.1%)
132
(33.0%)

17
(27.4%)
19
(30.6%)
1
(1.6%)
2
(3.2%)
8
(12.9%)
15
(24.2%)
62
(15.5%)

11
(31.4%)
8
(22.9%)
4
(11.4%)
2
(5,7%)
5
(14.3%)
5
(14.3%)
35
(8.8%)

99
25.755 .174
(24.8%)
93
(23.3%)
14
(3.5%)
14
(3.5%)
58
(14.5%)
122
(30.5%)
400
(100%)
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ตาราง 31 (ต่อ)
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อ
สิ นค้า

รายได้ต่อเดือน
≤10000

เหตุผลในการซื้อสิ นค้าในศูนย์
สะดวกในการ
4
เดินทางไปซือ้
(13.3%)
คุณภาพสินค้า
9
(30.0%)
โฆษณา/
1
ประชาสัมพันธ์ของ (33.3%)
ร้าน
มีสนิ ค้า
10
หลากหลาย/แบบ
(33.3%)
ใหม่ๆ
บริการของ
2
พนักงาน/บริการ
(6.7%)
หลังการขาย
มีสนิ ค้าหลากหลาย/
10
แบบใหม่ๆ
(33.3%)
การตกแต่งร้าน
0
(0%)
ชือ่ เสียง/ความ
1
น่าเชือ่ ถือของร้าน
(3.3%)
โปรโมชัน/ส่
่ งเสริม
0
การขาย
(0%)
ราคาเหมาะสม
3
(10.0%)
รวม
30
(7.5%)

รวม

Sig.

1000120000

2000130000

3000140000

40001

15
(10.6%)
49
(34.8%)
7
(5.0%)

13
(9.8%)
61
(46.2%)
1
(0.8%)

10
(16.1%)
24
(38.7%)
1
(1.6%)

2
(5.7%)
11
(31.4%)
1
(2.9%)

44
33.697 .385
(11.0%)
154
(38.5%)
11
(2.8%)

43
(30.5%)

33
(25.0%)

13
(21.0%)

8
(22.9%)

107
(26.8%)

5
(3.5%)

4
(3.0%)

2
(3.2%)

2
(5.7%)

15
(3.8%)

43
(30.5%)
1
(0,7%)
4
(2.8%)
4
(2.8%)
13
(9.2%)
141
(35.3%)

33
(25.0%)
3
(2.3%)
6
(4.5.%)
1
(0.8%)
10
(7.6%)
132
(33.0%)

13
(21.0%)
0
(0%)
3
(4.8%)
2
(3.2%)
7
(11.3%)
62
(15.5%)

8
(22.9%)
2
(5.7%)
5
(14.3%)
0
(0%)
4
(11.4%)
35
(8.8%)

107
(26.8%)
6
(1.5%)
19
(4.8%)
7
(1.8%)
37
(9.3%)
400
(100%)

* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
**มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
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จากตาราง 31 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนกับ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า
ยี่ห้อสินค้า และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ โดยการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square test)
พบว่า ประเภทสินค้า มีค่า F-Prob. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภท
สินค้า แตกต่างกัน และพบว่า ยี่ห้อสินค้า และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ มีค่า F-Prob.
เท่ากับ .174, .385 ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านยีห่ อ้ สินค้าและ เหตุผลในการซื้อสินค้าใน
ศูนย์ ไม่แตกต่างกัน
1.2.5 ผู้ใช้ บริ การที่ มีระดับการศึ กษา ที่ แตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้อสิ นค้ า ของผู้บริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี ไซด์ สแควร์ ในด้ า น
ประเภทสิ นค้า ยี่ห้อสิ นค้า และ เหตุผลในการซื้อสิ นค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่
3 ข้อ 4-6 ) แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้างต้นจะมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้
H0: ผูใ้ ช้บริการทีม่ รี ะดับการศึกษา ทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยีห่ อ้ สินค้า
และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 ) ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูใ้ ช้บริการทีม่ รี ะดับการศึกษา ทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยีห่ อ้ สินค้า
และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 ) แตกต่างกัน
สาหรับสถิติท่ใี ช้ใ นการวิเคราะห์ผู้วจิ ยั ใช้ค่าสถิติข องการทดสอบไค-สแควร์ (ChiSquare test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) เมื่อค่า Sig น้อย
กว่า .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 32 แสดงการทดสอบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในร้านศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยจาแนกตามระดับการศึกษา
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อสิ นค้า
ประเภทสิ นค้า
สินค้า Bed Room
สินค้า Living Room
สินค้า Kid & Teen
สินค้า Built In
สินค้า Dining room
สินค้า Home Office
สินค้า Home
Decorative
สินค้า sofa
สินค้า Bath
Accessories
รวม
ยี่ห้อสิ นค้า
S.B.
Koncept

ระดับการศึกษา
ป.ตรี/
≤ ป.ตรี
 ป.ตรี
เทียบเท่า

รวม

9
(28.1%)
2
(6.3%)
2
(6.3%)
1
(3.1%)
3
(9.4%)
3
(9.4%)
7
(21.9%)
5
(15.6%)
0
(0%)
32
(8.0%)

64
(18.8%)
12
(3.5%)
4
(1.2%)
7
(2.1%)
7
(2.1%)
54
(15.9%)
109
(32.1%)
79
(23.2%)
4
(1.2%)
340
(85.0%)

2
(7.1%)
4
(14.3%)
2
(7.1%)
3
(10.7%)
3
(10.7%)
3
(10.7%)
6
(21.4%)
5
(17.9%)
0
(0%)
28
(7.0%)

75
(18.8%)
18
(4.5%)

8
(25.0%)
9
(28.1%)

83
(24.4%)
79
(23.2%)

8
(28.6%)
5
(17.9%)

99
(24.8%)
93
(23.3%)

Sig.

39.920 .001**

8
(2.0%)
11
(2.8%)
13
(3.3%)
60
(15.0%)
122
(21.4%)
89
(22.3%)
4
(1.0%)
400
(100%)
17.830 .058

87

ตาราง 32 (ต่อ)
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อสิ นค้า
Zelection

ระดับการศึกษา
ป.ตรี/
≤ ป.ตรี
 ป.ตรี
เทียบเท่า

2
(6.3%)
Cucine
3
(9.4%)
Acces
3
(9.4%)
Home Decorate
7
(21.9%)
รวม
32
(8.0%)
เหตุผลในการซื้อสิ นค้าในศูนย์
สะดวกในการเดินทางไป
4
ซือ้
(12.5%)
บริการของพนักงาน/
1
บริการหลังการขาย
(3.1%)
คุณภาพสินค้า
13
(40.6%)
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
1
ของร้าน
(3.1%)
มีสนิ ค้าหลากหลาย/แบบ
9
ใหม่ๆ
(28.1%)
การตกแต่งร้าน
0
(0%)
ชือ่ เสียง/ความ
2
น่าเชือ่ ถือของร้าน
(6.3%)
โปรโมชัน/ส่
่ งเสริมการ
0
ขาย
(0%)
ราคาเหมาะสม
2
(6.3%)

รวม

9
(2.6%)
8
(2.4%)
52
(15.3%)
109
(32.1%)
340
(85.0%)

3
(10.7%)
3
(3.5%)
3
(10.7%)
6
(21.4%)
28
(7.0%)

14
(3.5%)
14
(3.5%)
58
(14.5%)
122
(30.5%)
400
(100%)

38
(3.1%)
12
(3.5%)
130
(38.2%)
8
(2.4%)
92
(27.1%)
6
(1.8%)
12
(3.5%)
7
(2.1%)
35
(10.3%)

2
(7.1%)
2
(7.1%)
11
(39.3%)
2
(7.1%)
6
(21.4%)
0
(0%)
5
(17.9%)
0
(0%)
0
(0%)

44
(11.0%)
15
(3.8%)
154
(38.5%)
11
(2.8%)
107
(26.8%)
6
(1.5%)
19
(4.8%)
7
(1.8%)
37
(9.3%)

Sig.

20.887

.183
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ตาราง 32 (ต่อ)
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อสิ นค้า
รวม

ระดับการศึกษา
ป.ตรี/
≤ ป.ตรี
 ป.ตรี
เทียบเท่า
32
340
28
(8.0%)
(85.0%)
(7.0%)
* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
**มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01

รวม

Sig.

400
(100%)

จากตาราง 32 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการศึกษากับ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า
ยี่ห้อสินค้า และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ โดยการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square test)
พบว่า ประเภทสินค้า มีค่า F-Prob. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภท
สินค้า แตกต่างกัน และพบว่า ยี่ห้อสินค้า และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ มีค่า F-Prob.
เท่ากับ .058, .183 ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านยีห่ อ้ สินค้าและ เหตุผลในการซื้อสินค้าใน
ศูนย์ ไม่แตกต่างกัน
1.2.6 ผู้ใช้บริ การที่มีสถานภาพ ที่แตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้อสิ นค้ า ของผู้บริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี ไซด์ สแควร์ ในด้ า นประเภท
สิ นค้า ยี่ห้อสิ นค้า และ เหตุผลในการซื้อสิ นค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ
4-6 ) แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้างต้นจะมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้
H0: ผูใ้ ช้บริการทีม่ สี ถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยี่ห้อสินค้า
และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 ) ไม่แตกต่างกัน
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H1: ผูใ้ ช้บริการทีม่ สี ถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยี่ห้อสินค้า
และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 ) แตกต่างกัน
สาหรับสถิติท่ใี ช้ใ นการวิเคราะห์ผู้วจิ ยั ใช้ค่าสถิติข องการทดสอบไค-สแควร์ (ChiSquare test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) เมื่อค่า Sig น้อย
กว่า .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 33 แสดงการทดสอบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในร้านศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยจาแนกตามสถานภาพ
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อสิ นค้า
ประเภทสิ นค้า
สินค้า Bed Room
สินค้า Living Room
สินค้า Kid & Teen
สินค้า Built In
สินค้า Dining room
สินค้า Home Office
สินค้า Home Decorative
สินค้า sofa
สินค้า Bath Accessories
รวม

สถานภาพ
โสด/หย่าร้าง/
ม่าย

สมรส/อยู่
ด้วยกัน

35
(19.6%)
7
(3.9%)
3
(1.7%)
1
(0.6%)
5
(2.8%)
24
(13.4%)
65
(36.3%)
37
(20.7%)
2
(1.1%)
179
(44.8%)

40
(18.1%)
11
(5.0%)
5
(2.3%)
10
(4.5%)
8
(3.6%)
36
(16.3%)
57
(25.8%)
52
(23.5%)
2
(0.9%)
221
(55.3%)

รวม

75
(18.8%)
18
(4.5%)
8
(2.0%)
11
(2.8%)
13
(3.3%)
60
(15.0%)
122
(30.5%)
89
(22.3%)
4
(1.0%)
400
(100.0%)

Sig.

10.941

.205
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ตาราง 33 (ต่อ)
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อสิ นค้า
ยี่ห้อสิ นค้า
S.B.

สถานภาพ
โสด/หย่า สมรส/อยู่
ร้าง/ม่าย
ด้วยกัน

35
(19.6%)
Koncept
44
(24.6%)
Zelection
6
(3.4%)
Cucine
5
(2.8%)
Acces
24
(13.4%)
Home Decorate
64
(36.3%)
รวม
179
(44.8%)
เหตุผลในการซื้อสิ นค้าในศูนย์
สะดวกในการเดินทางไป
20
ซือ้
(11.2%)
บริการของพนักงาน/
7
บริการหลังการขาย
(3.9%)
คุณภาพสินค้า
64
(35.8%)
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
3
ของร้าน
(1.7%)
มีสนิ ค้าหลากหลาย/แบบ
61
ใหม่ๆ
(34.1%)
การตกแต่งร้าน
2
(1.1%)

รวม

Sig.

64
(29.0%)
49
(22.2%)
8
(3.6%)
9
(4.1%)
34
(15.4%)
57
(25.58%)
221
(55.3%)

99
(24.8%)
93
(23.3%)
14
(3.5%)
14
(3.5%)
58
(14.5%)
122
(30.5%)
400
(100.0%)

8.121

.150

24
(10.9%)
8
(3.6%)
90
(40.7%)
8
(3.6%)
46
(20.8%)
4
(1.8%)

44
(11.0%)
15
(3.8%)
154
(38.5%)
11
(2.8%)
107
(26.8%)
6
(1.5%)

20.182

.010*

91

ตาราง 33 (ต่อ)
พฤติ กรรม
การเลือกซื้อสิ นค้า
ชือ่ เสียง/ความน่าเชือ่ ถือ
ของร้าน
โปรโมชัน/ส่
่ งเสริมการ
ขาย
ราคาเหมาะสม

รวม

สถานภาพ
โสด/หย่า สมรส/อยู่
ร้าง/ม่าย
ด้วยกัน

รวม

4
(2.2%)
6
(3.4%)
12
(6.7%)

15
(6.8%)
1
(0.5%)
25
(11.3%)

19
(4.8%)
7
(1.8%)
37
(9.3%)

179
(44.8%)

221
(55.3%)

400
(100.0%)

Sig.

* มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
**มีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
จากตาราง 33 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพกับ พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยี่ห้อ
สินค้า และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ โดยการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square test) พบว่า
เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ มีค่า F-Prob. เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้าน
เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ แตกต่างกัน และพบว่า ประเภทสินค้าและยี่ห้อสินค้า มีค่า FProb. เท่ากับ .205, .150 ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้าและยี่ห้อสินค้า ไม่แตกต่าง
กัน
สมมติ ฐานที่ 2 : ปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา
(Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าของผู้บริ โภคในศูนย์จาหน่ าย
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เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในด้านความถี่ในการไปใช้บริ การ, การซื้อสิ นค้า และจานวนเงิ นที่
ใช้จ่ายในแต่ละครัง้ ( แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 )
2.1 ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ด้ านราคา
(Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าของผู้บริ โภคในศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในด้านความถี่ในการไปใช้บริ การ ( แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1 )
HO : ปจั จัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ใน
ด้านความถีใ่ นการไปใช้บริการ (แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1)
H1 : ปจั จัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ใน
ด้านความถีใ่ นการไปใช้บริการ ( แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1 )
สาหรับการวิเคราะห์ สถิตทิ ่ใี ช้ในการทดสอบจะใช้การทดสอบค่าทางสถิตสิ มั ประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ สองตัว ถ้ามีค่า Sig.(2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) นัน่ คือ ตัวแปรทัง้ สองมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ตาราง 34 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทางการตลาด กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในด้านความถีใ่ น
การไปใช้บริการศูนย์
ปัจจัยทางการตลาด
ด้านผลิ ตภัณฑ์
ศูนย์จาหน่ายฯ มีเฟอร์นิเจอร์ทจ่ี าเป็นต่อการใช้
สอยภายในบ้านและตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้
ศูนย์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์ทม่ี มี าตรฐานและมี
คุณภาพเชือ่ ถือได้

Pearson
Sig.
ระดับ
Correlation (r) (2-tailed) ความสัมพันธ์
.307

.000

สัมพันธ์กนั
ปานกลาง

.214

.000

สัมพันธ์กนั ต่า

.272
.173

.000
.001

สัมพันธ์กนั ต่า
สัมพันธ์กนั ต่า

.333

.000

สัมพันธ์กนั
ปานกลาง

ศูนย์จาหน่ายฯ มีการกาหนดราคาสินค้าได้คมุ้ ค่า
กับคุณภาพของสินค้า

.334

.000

สัมพันธ์กนั
ปานกลาง

ศูนย์จาหน่ายฯ มีการกาหนดราคาสินค้าให้
ผูบ้ ริโภคให้เลือกได้หลากหลายระดับ
ศูนย์จาหน่ายฯ จัดให้มกี ารชาระราคาสินค้าได้
หลายแบบ เช่น เงินสด เงินผ่อน
ภาพรวมด้านราคา

.154

.000

สัมพันธ์กนั ต่า

.340

.000

สัมพันธ์กนั
ปานกลาง

.394

.000

สัมพันธ์กนั
ปานกลาง

.042

.406

ไม่มี
ความสัมพันธ์
กัน

ศูนย์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์ทท่ี นั สมัยเสมอ
ศูนย์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือก
ภาพรวมด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา

ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ศูนย์จาหน่ายฯ ตัง้ อยู่ในแหล่ง หรือสถานทีท่ ่ี
สะดวก ง่ายต่อการเดินทางของลูกค้า
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ตาราง 34 (ต่อ)
ปัจจัยทางการตลาด

Pearson
Correlation (r)

Sig.
(2-tailed)

ระดับ
ความสัมพันธ์

.823

.000

สัมพันธ์กนั สูง

.614

.000

สัมพันธ์กนั
ปานกลาง

.129

.010

สัมพันธ์กนั ต่า

.372

.000

สัมพันธ์กนั
ปานกลาง

.283

.000

สัมพันธ์กนั ต่า

.269

.000

สัมพันธ์กนั ต่า

.255

.000

สัมพันธ์กนั ต่า

.407

.000

สัมพันธ์กนั
ปานกลาง

ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ลูกค้ามีความสะดวกมากขึน้ จากการที่
สามารถซือ้ สินค้าของทางศูนย์ฯ ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตได้โดยตรง
ภาพรวมด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ด้านส่งเสริ มการตลาด
ศูนย์จาหน่ายฯ มีกจิ กรรมให้ผบู้ ริโภคมีโอกาส
รับส่วนลด ของแถมของแจกเสมอ เช่น ซื้อ
ครบตามจานวนเงินทีก่ าหนดแล้วจะได้รบั ของแถม

ศูนย์จาหน่ายฯ มีการให้บริการหลังการขายที่
สร้างความมันใจให้
่
แก่ลกู ค้า
ศูนย์จาหน่ายฯ มีการประชาสัมพันธ์หรือ
โฆษณาศูนย์จาหน่ายผ่านสื่อต่างๆ เช่น
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ได้อย่างน่าสนใจและ
ตรงตามเป้าหมาย
ศูนย์จาหน่ายฯ มีการจัดรายการส่งเสริมการ
ขายอย่างต่อเนื่องและน่าสนใจ เช่น การ
โฆษณาหรือการผ่อนชาระ
ศูนย์จาหน่าย ฯ มีพนักงานและเจ้าหน้าที่
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้คาแนะนาและให้ความรู้
เกีย่ วกับเฟอร์นิเจอร์
ภาพรวมด้านส่งเสริ มการตลาด
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จากตาราง 34 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทางการตลาด กับพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ด้านความถี่ใน
การไปใช้บริการศูนย์ โดยใช้การทดสอบค่าสถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจั จัยทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์
จาหน่ า ย เอส.บี. ดีไ ซด์ส แควร์ ด้า นความถี่ใ นการไปใช้บ ริก ารศูน ย์ โดยมีค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.333 นัน่ คือ ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กนั ในระดับ ปานกลางและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาในข้อย่อยพบว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับ ปานกลาง
และต่า โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .307 , .214 , .272 และ.173 ตามลาดับ
ด้านราคา โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจั จัยทางการตลาด ด้าน
ราคา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ด้านความถี่ในการไปใช้บริการศูนย์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.394 นันคื
่ อ ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กนั ในระดับ ปานกลางและเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อพิจารณาในข้อย่อยพบว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับ ปานกลางและต่ า โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .334 , .340 และ.154
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า
0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจั จัย
ทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ด้านความถี่ในการไปใช้บริการศูนย์
โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.614 นันคื
่ อ ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาในข้อย่อยพบว่า มีความสัมพันธ์กนั
ในระดับสูงและไม่มคี วามสัมพันธ์กนั โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .823 และ.042
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจั จัยทาง
การตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติก รรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ด้านความถีใ่ นการไปใช้บริการศูนย์ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.407 นันคื
่ อ ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปาน
กลางและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาในข้อย่ อยพบว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ปานกลางและต่ า โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .372 , .283 , .269 , .255 และ
.129
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2.2 ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ต ภัณฑ์ (Product) ด้ านราคา (Price)
ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ าย (Place) ด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาด (Promotion)
มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าของผู้บริ โภคในศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในด้านด้านจานวนครัง้ ที่ซื้อสิ นค้าในศูนย์ ( แบบสอบถามตอนที่ 3
ข้อ 2 )
HO : ปจั จัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ใน
ด้านด้านจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้า(แบบสอบถามตอนที่ 3ข้อ 2)
H1 : ปจั จัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในด้าน
ด้านจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้า ( แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 2)
สาหรับการวิเคราะห์ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบจะใช้การทดสอบค่าทางสถิตสิ มั ประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ สองตัว ถ้ามีค่า Sig.(2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นันคื
่ อ ตัวแปรทัง้ สองมีวามสัมพันธ์
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ0.05
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ตาราง 35 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปจั จัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวน
ครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์
ปัจจัยทางการตลาด
ด้านผลิ ตภัณฑ์
ศูนย์จาหน่ายฯ มีเฟอร์นิเจอร์ทจ่ี าเป็นต่อการใช้
สอยภายในบ้านและตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้

Pearson
Sig.
Correlation (r) (2-tailed)

ระดับ
ความสัมพันธ์

.047

.345

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

ศูนย์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์ทม่ี มี าตรฐานและมีคุณภาพ
เชื่อถือได้

-.007

.882

ศูนย์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์ทท่ี นั สมัยเสมอ

.000

.994

ศูนย์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือก

.173

.360

-.002

.968

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั
ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั
ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั
ไม่มี
ความสัมพันธ์
กัน

ศูนย์จาหน่ายฯ มีการกาหนดราคาสินค้าได้คมุ้ ค่า
กับคุณภาพของสินค้า

-.046

.360

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

ศูนย์จาหน่ายฯ มีการกาหนดราคาสินค้าให้
ผูบ้ ริโภคให้เลือกได้หลากหลายระดับ
ศูนย์จาหน่ายฯ จัดให้มกี ารชาระราคาสินค้าได้
หลายแบบ เช่น เงินสด เงินผ่อน
ภาพรวมด้านราคา

-.014

.786

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

-.025

.615

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

-.006

.907

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

.320

.527

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

ภาพรวมด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา

ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ศูนย์จาหน่ายฯ ตัง้ อยู่ในแหล่ง หรือสถานทีท่ ่ี
สะดวก ง่ายต่อการเดินทางของลูกค้า
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ตาราง 35 (ต่อ)
ปัจจัยทางการตลาด

Pearson
Sig.
ระดับ
Correlation (r) (2-tailed) ความสัมพันธ์
ลูกค้ามีความสะดวกมากขึน้ จากการทีส่ ามารถซื้อ
-.010
.844
ไม่มี
สินค้าของทางศูนย์ฯ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
ความสัมพันธ์กนั
โดยตรง
ภาพรวมด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย

ไม่มี
ความสัมพันธ์
กัน

.015

.761

.028

.578

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

.006

.902

-.006

.909

ไม่มคี วามสัมพันธ์
กัน
ไม่มคี วามสัมพันธ์
กัน

-.036

.470

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

-.028

.573

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

ด้านส่งเสริ มการตลาด
ศูนย์จาหน่ายฯ มีกจิ กรรมให้ผบู้ ริโภคมีโอกาสรับ
ส่วนลด ของแถมของแจกเสมอ เช่น ซือ้ ครบตาม
จานวนเงินทีก่ าหนดแล้วจะได้รบั ของแถม
ศูนย์จาหน่ายฯ มีการให้บริการหลังการขายทีส่ ร้าง
ความมันใจให้
่
แก่ลูกค้า
ศูนย์จาหน่ายฯ มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา
ศูนย์จาหน่ายผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ ได้อย่างน่าสนใจและตรงตาม
เป้าหมาย
ศูนย์จาหน่ายฯ มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย
อย่างต่อเนื่องและน่าสนใจ เช่น การโฆษณาหรือ
การผ่อนชาระ
ศูนย์จาหน่าย ฯ มีพนักงานและเจ้าหน้าที่
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้คาแนะนาและให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
เฟอร์นิเจอร์
ภาพรวมด้านส่งเสริ มการตลาด

-.011

.825

ไม่มี
ความสัมพันธ์
กัน

99

จากตาราง 35 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทางการตลาด กับพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านจานวนครัง้
ทีซ่ ้อื สินค้า ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.968 ซึ่งมากกว่ากว่า 0.05 นันคื
่ อ
ยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจั จัยทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์
จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้า ใน 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -.002 นันคื
่ อ ตัวแปรทัง้ สองไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เมื่อ
พิจารณาในข้อย่อยพบว่าผลเช่นเดียวกัน
ด้านราคา โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.907 ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจั จัยทางการตลาด ด้าน
ราคา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไ ซด์ สแควร์ ด้า นจ านวนครัง้ ที่ซ้ื อ สิน ค้า ใน 6 เดือ นที่ผ่า นโดยมีค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -.006 นันคื
่ อ นันคื
่ อ ตัวแปรทัง้ สองไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เมื่อพิจารณา
ในข้อย่อยพบว่า เมื่อพิจารณาในข้อย่อยพบว่าผลเช่นเดียวกัน
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านราคา โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.716 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ปจั จัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้า
ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นโดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .015 นันคื
่ อ นันคื
่ อ ตัวแปรทัง้ สอง
ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เมื่อพิจารณาในข้อย่อยพบว่าผลเช่นเดียวกัน
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.825 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ปจั จัยทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้า ใน 6
เดือนทีผ่ า่ นโดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -.011 นันคื
่ อ นันคื
่ อ ตัวแปรทัง้ สองไม่มี
ความสัมพันธ์กนั เมื่อพิจารณาในข้อย่อยพบว่า เมื่อพิจารณาในข้อย่อยพบว่าผลเช่นเดียวกัน
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2.3 ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ต ภัณฑ์ (Product) ด้ านราคา (Price)
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื้อสิ นค้ าของผู้บริ โภคในศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงิ นที่ใช้จ่ายในแต่ ละครัง้ ( แบบสอบถามตอนที่ 3
ข้อ 3 )
H0 : ปจั จัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ใน
ด้านด้านจานวนเงินทีใ่ ช้จ่ายในแต่ละครัง้ ( แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 3 )
H1 : ปจั จัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ใน
ด้านด้านจานวนเงินทีใ่ ช้จ่ายในแต่ละครัง้ ( แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 3 )
สาหรับการวิเคราะห์ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบจะใช้การทดสอบค่าทางสถิตสิ มั ประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ สองตัว ถ้ามีค่า Sig.(2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นันคื
่ อ ตัวแปรทัง้ สองมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ตาราง 36 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปจั จัยทางการตลาดกับพฤติก รรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวน
เงินทีใ่ ช้จ่ายในแต่ละครัง้
ปัจจัยทางการตลาด
ด้านผลิ ตภัณฑ์
ศูนย์จาหน่ายฯ มีเฟอร์นิเจอร์ทจ่ี าเป็นต่อการใช้
สอยภายในบ้านและตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้
ศูนย์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์ทม่ี มี าตรฐานและมี
คุณภาพเชือ่ ถือได้

Pearson
Sig.
Correlation (r) (2-tailed)

ระดับ
ความสัมพันธ์

.063

.208

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

.012

.805

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

ศูนย์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์ทท่ี นั สมัยเสมอ

-.017

.729

ศูนย์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือก

-.121

.015

-.021

.669

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั
มีความสัมพันธ์
กันต่า
ไม่มี
ความสัมพันธ์
กัน

ศูนย์จาหน่ายฯ มีการกาหนดราคาสินค้าได้คมุ้ ค่า
กับคุณภาพของสินค้า

-.013

.769

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

ศูนย์จาหน่ายฯ มีการกาหนดราคาสินค้าให้
ผูบ้ ริโภคให้เลือกได้หลากหลายระดับ
ศูนย์จาหน่ายฯ จัดให้มกี ารชาระราคาสินค้าได้
หลายแบบ เช่น เงินสด เงินผ่อน

.067

.184

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

.064

.199

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

ภาพรวมด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา

ภาพรวมด้านราคา

.056

.266

ไม่มี
ความสัมพันธ์
กัน
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ตาราง 36 (ต่อ)
Pearson
Correlation
(r)
.056

Sig. (2tailed)

ระดับ
ความสัมพันธ์

.266

ไม่มี
ความสัมพันธ์
กัน

ลูกค้ามีความสะดวกมากขึน้ จากการทีส่ ามารถซื้อ
สินค้าของทางศูนย์ฯ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้โดยตรง

.020

.688

ไม่มคี วามสัมพันธ์
กัน

ภาพรวมด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย

.035

.487

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

-.017

.487

ไม่มคี วามสัมพันธ์
กัน

.106

.033

มีความสัมพันธ์กนั
สูง

-.016

.749

ไม่มคี วามสัมพันธ์
กัน

.067

.181

ไม่มคี วามสัมพันธ์
กัน

.000

.993

ไม่มคี วามสัมพันธ์
กัน

.046

.359

ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

ปัจจัยทางการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ศูนย์จาหน่ายฯ ตัง้ อยู่ในแหล่ง หรือสถานที่ทส่ี ะดวก
ง่ายต่อการเดินทางของลูกค้า

ด้านส่งเสริ มการตลาด
ศูนย์จาหน่ายฯ มีกจิ กรรมให้ผบู้ ริโภคมีโอกาสรับ
ส่วนลด ของแถมของแจกเสมอ เช่น ซือ้ ครบตาม
จานวนเงินทีก่ าหนดแล้วจะได้รบั ของแถม
ศูนย์จาหน่ายฯ มีการให้บริการหลังการขายทีส่ ร้าง
ความมันใจให้
่
แก่ลูกค้า
ศูนย์จาหน่ายฯ มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาศูนย์
จาหน่ายผ่านสือ่ ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ได้
อย่างน่าสนใจและตรงตามเป้าหมาย
4. ศูนย์จาหน่ายฯ มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย
อย่างต่อเนื่องและน่าสนใจ เช่น การโฆษณาหรือการ
ผ่อนชาระ
5. ศูนย์จาหน่าย ฯ มีพนักงานและเจ้าหน้าที่
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้คาแนะนาและให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
เฟอร์นิเจอร์
ภาพรวมด้านส่งเสริ มการตลาด
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จากตาราง 36 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านด้านจานวนเงิน
ทีใ่ ช้จ่ายในแต่ละครัง้
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.669 ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
่ อ
ยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจั จัยทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์
จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านด้านจานวนเงินที่ใช้จ่ายในแต่ละครัง้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -.021 นัน่ คือ ตัวแปรทัง้ สองไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เมื่อพิจารณาในข้อ
ย่อยพบว่าผลเช่นเดียวกัน ยกเว้นเรื่องศูนย์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือก พบว่ามี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า
ด้านราคา โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.266 ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจั จัยทางการตลาด ด้าน
ราคา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านจานวนเงินที่ใช้จ่ายในแต่ละครัง้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r)
่ อ นันคื
่ อ ตัวแปรทัง้ สองไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เมื่อพิจารณาในข้อย่อยพบว่า
เท่ากับ.056 นันคื
เมื่อพิจารณาในข้อย่อยพบว่าผลเช่นเดียวกัน
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านราคา โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.487 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ปจั จัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านจานวนเงินที่ใช้จ่ายใน
แต่ละครัง้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .035 นันคื
่ อ นันคื
่ อ ตัวแปรทัง้ สองไม่มี
ความสัมพันธ์กนั เมื่อพิจารณาในข้อย่อยพบว่า เมื่อพิจารณาในข้อย่อยพบว่าผลเช่นเดียวกัน
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.359 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ปจั จัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านจานวนเงินที่ใช้จ่ายใน
แต่ละครัง้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.46 นันคื
่ อ นันคื
่ อ ตัวแปรทัง้ สองไม่มี
ความสัมพันธ์กนั เมื่อพิจารณาในข้อย่อยพบว่าผลเช่นเดียวกัน ยกเว้นเรื่องศูนย์จาหน่ ายฯ มี
การให้บริการหลังการขายทีส่ ร้างความมันใจให้
่
แก่ลูกค้า พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งศึกษาปจั จัยทางการตลาดที่มผี ลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
สาหรับศูน ย์จาหน่ า ยเฟอร์นิเ จอร์ค รบวงจร ส าหรับการพัฒนาและข้อ ควรปรับปรุงในการ
ให้บริการ เป็ นการสร้างศักยภาพทางการให้บริการแก่ธุรกิจด้านการให้บริการศูนย์ จาหน่ าย
เฟอร์นิเจอร์ครบวงจรโดยเน้นให้ความสาคัญในการสร้างการให้บริการทีส่ ามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค

ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี.
ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทางการตลาด กับ พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย
เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้ตอ่ เดือน

ความสาคัญของการวิจยั
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ส
แควร์ ในกรุงเทพมหานครครัง้ นี้ ผลของการศึกษาค้นคว้า จะให้คุณค่าและประโยชน์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร สาหรับการพัฒนา
และข้อควรปรับปรุงในการให้บริการ เป็นการสร้างศักยภาพทางการให้บริการแก่ธุรกิจ โดยเน้น
ให้ความสาคัญในการสร้างการให้บริการทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
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2. เพื่อเป็นแนวทางของผูป้ ระกอบการด้านการให้บริการศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร
สามารถนาผลการศึกษาของการวิจยั นาไปใช้ในการวางแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

สมมติฐานในการวิจยั
1. ผูใ้ ช้บริการทีม่ ี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์
สแควร์ แตกต่างกัน
2. ปจั จัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ใน
ด้านความถีใ่ นการไปใช้บริการ, การซื้อสินค้า และจานวนเงินทีใ่ ช้จา่ ยในแต่ละครัง้
(แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 )

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื กลุ่มลูกค้าทีใ่ ช้บริการและซื้อสินค้าของศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานครซึ่งไม่สามารถทราบจานวนทีแ่ น่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
เนื่องจากไม่ทราบจานวนของลูกค้าที่ใช้บริการของศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงใช้วธิ ีการกาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบจานวน
ประชากร กรณีไม่ทราบจานวนประชากร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545:26) ที่มรี ะดับความ
เชื่อมัน่ 95% ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 385 คน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ขอเพิม่ เป็ น 400 คน โดยใช้
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multiple sampling)

105

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ได้ใ ช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปจั จัยด้านส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
ปลายปิ ด ( Close-ended response question ) จานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และ รายได้ต่อเดือน ลักษณะคาถามมีคาตอบให้เลือก 2
ทาง ( Simple dichotomous question ) จานวน 1 ข้อ ( ข้อ 1 และข้อ 4 ) และแบบสอบถามที่
มีหลายคาตอบให้เลือก ( Multiple choices question ) จานวน 5 ข้อ ( ข้อ 2,3,5,6 ) โดยใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ข้อที่ 1 เพศ เป็ นระดับการวัด ข้อ มูลประเภทนามบัญญัติ ( Norminal Scale )
ข้อที่ 2 อายุ เป็ น ระดับ การวัด ข้อ มู ล ประเภทเรีย งล าดับ ( Ordinal Scale )
ข้อที่ 3 ระดับการศึกษา เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal scale)
ข้อที่ 4 สถานภาพสมรส เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
ข้อ ที่ 5 อาชีพ เป็ น ระดับ การวัด ข้อ มู ล ประเภทนามบัญ ญัติ (Nominal scale)
ข้อ ที่ 6 รายได้ เป็ น ระดับ การวัด ข้ อ มู ล ประเภทเรี ย งล าดับ (Ordinal scale)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปจั จัยทางการตลาดของศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ 4
ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการกาหนดช่องทางจัดจาหน่ ายและด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ต่อศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ จานวน 15 ข้อ โดยแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Rating Scale Questions) ซึ่งจัดอยู่ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว แบ่งเป็น 5
ระดับโดยเป็ นคาถามกาหนดมาตรวัด 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” จนถึง “ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ ”
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่ า ย
เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร มีลกั ษณะเติมคาตอบ และเลือกตอบ จานวน 6 ข้อ
เป็ นคาถามมีระดับการวัดข้อมูลประเภทต่างๆ คือคาถามที่มหี ลายคาตอบให้เลือก (Multiple
Choice Question) จานวน 3 ข้อ ได้แก่ ประเภทสินค้าที่ซ้อื ยี่ห้อสินค้าที่ซ้อื และเหตุผลในการ
เลือกซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์และคาถามแบบเติมคาตอบ จานวน 3 ข้อ
คือ ความถีใ่ นการไปศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ความถี่ในการซื้อ
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สินค้าจากศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ใน 6 เดือนที่ผ่านมาและค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
จากศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์แต่ละครัง้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการวิจยั โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในสถานทีต่ ่างๆ ทีไ่ ด้คดั เลือกไว้
ในการตอบคาถาม โดยก่อนที่ผวู้ จิ ยั จะแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั จะทาการ
ชีแ้ จงให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และอธิบายถึงข้อสงสัยและวิธีการตอบ
แบบสอบถามก่อน

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ครัง้ นี้ มีวธิ กี ารดังต่อไปนี้
1. ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics ) โดย
1.1 นาข้อมูลของผูใ้ ช้บริการในแบบสอบถามส่วนที่ 1 คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ มาแจกแจงความถี่ และ ร้อยละ
1.2 นาข้อมูลด้านปจั จัยทางการตลาด ในส่วนที่ 2 มาหาค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
1.3 นาข้อมูลในส่วนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานครในส่วนที่ 3 คือ ความถีใ่ นการไปศูนย์ฯใน 6
เดือนทีผ่ า่ นมา จานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา จานวนเงินทีใ่ ช้ซอ้ื สินค้าแต่ละครัง้
มาหาค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบียนมาตรฐาน ส่วนประเภทสินค้าทีซ่ ้อื ใน
ศูนย์ฯ ยีห่ อ้ สินค้าทีซ่ ้อื ในศูนย์ฯ และเหตุผลในการใช้ซ้อื สินค้าในศูนย์ฯ นามาแจกแจงความถี่
และ ร้อยละ
2. ใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน ( Inferential statistics)มาทาการทดสอบสมมติฐานโดย
2.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถีใ่ น
การไปศูนย์ฯใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา จานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา จานวนเงินทีใ่ ช้
ซื้อสินค้าแต่ละครัง้ โดยใช้สถิตกิ ารทดสอบ t-test สาหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
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ตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน ในกรณีทก่ี ลุ่มตัวอย่างมีมากกว่า 2 กลุ่ม
วิเคราะห์ดว้ ยสถิตกิ ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
2.2 ค่าสถิตไิ ค-สแควร์ Chi-Square Test ใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิง
กลุ่มเพื่อหาความแตกต่างของตัวแปร 2 ตัวขึน้ ไป โดยคานวณค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) จาก
ค่าความถี่ เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน สถานภาพสมรสและอาชีพ กับส่วนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อสินค้า ของผูบ้ ริโภคในศูนย์
จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร ในด้านประเภทสินค้า ยี่ห้อสินค้า และ
เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ฯ
2.3 ทดสอบความสัมพันธ์ร ะหว่างปจั จัยการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ใน
การไปใช้บริการ, การซื้อสินค้า และจานวนเงินที่ใช้จ่ายในแต่ ละครัง้ โดยใช้สถิตสิ หสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient)

สรุปผลการวิจยั
ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล
ผลจากการศึกษา พบว่า ผูใ้ ช้บริการทัง้ หมดจานวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย จานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 และ เป็นเพศหญิง จานวน 195 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.8 ส่วนใหญ่มชี ว่ งอายุระหว่าง 26-35 ปี จานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.3 รองลงมา
เป็นช่วงอายุระหว่าง 46 ปีขน้ึ ไป จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 ส่วนใหญ่มอี าชีพพนักงาน
เอกชน จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.2 รองลงมาเป็ นธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้านแม่บ้าน
จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.0 ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 340 คน
คิดเป็นร้อยละ 85.0 รองลงมาคือ มีการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี มีจานวน 32 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.0 ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จานวน 221 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.3 ส่วน
ใหญ่มรี ายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.3
รองลงมา คือ รายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.0
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ข้อ มูล เกี่ ย วกับ ระดับ ปั จ จัย ทางการตลาดที่ ข องศูนย์จ าหน่ า ย เอส.บี . ดี ไซด์ส
แควร์ ในกรุงเทพมหานคร
ผลจากการศึกษาปจั จัยทางการตลาดในภาพรวม ของศูนย์จาหน่าย เอส.บี.ดีไซด์สแควร์
ในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับดีมาก โดยปจั จัยในด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย มีค่าเฉลี่ยมาก
ทีส่ ุด(ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ระดับปจั จัย ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ของศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี.ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร อยู่ระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ระดับปจั จัยที่อยู่ในระดับดีมากเป็ นอันดับแรก ของปจั จัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ มีผลิตภัณฑ์ท่มี มี าตรฐานและมีคุณภาพ
เชือ่ ถือได้ โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.35 และศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ มีเฟอร์นิเจอร์
ทีจ่ าเป็นต่อการใช้สอยภายในบ้านและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ อยู่ในอันดับต่ า
ทีส่ ุด ซึ่งอยู่ในปจั จัยระดับดี โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.13
ด้านราคา พบว่า ระดับปจั จัยทางการตลาดด้านราคาของศูนย์จาหน่ าย เอส.บี.ดีไซด์
สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร อยู่ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า ระดับปจั จัยทีอ่ ยู่ในระดับดีมากเป็นอันดับแรกของปจั จัยด้านราคา ได้แก่
การให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าชนิดเดียวกันได้ในราคาที่หลากหลายระดับ โดยมีคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 4.34
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย พบว่า ระดับปจั จัยทางการตลาดด้านช่อ งทางการจัด
จาหน่ าย ของศูนย์จาหน่ าย เอส.บี.ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร อยู่ระดับดีมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ระดับปจั จัยที่อยู่ในระดับดี
มากเป็นอันดับแรกของปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ ศูนย์จาหน่ ายฯ ตัง้ อยู่ในแหล่ง
หรือสถานทีท่ ส่ี ะดวก ง่ายต่อการเดินทางของลูกค้า โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.33
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าระดับปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
ของศูนย์จาหน่าย เอส.บี.ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร อยู่ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ระดับปจั จัยที่อยู่ในระดับดีมากเป็ นอันดับ
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แรกของปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ลูกค้าสะดวกในการชาระค่าสินค้า / สามารถ
ชาระได้ทงั ้ บัตรเครดิต เงินสดหรือผ่อนชาระ โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.41 และศูนย์จาหน่ ายฯ
มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาศูนย์ฯ ผ่านสื่อต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและตรงตามเป้าหมายซึ่ง
อยู่ในปจั จัยระดับดีโดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.05
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ พฤติ กรรมการตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ สิ นค้ า ของผู้บ ริ โ ภคในศู น ย์
จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
ผลจากการศึกษา พบว่า ใน 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างไปใช้บริการศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ มากที่สุด คือ 10 ครัง้ และน้อยที่สุด คือ 3 ครัง้ ซึ่งในรอบ ใน 6 เดือนที่
ผ่านมา มีผใู้ ช้บริการไปใช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ครัง้
โดยมีค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 นอกจากนี้ ใน 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างซื้อ
สินค้าในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ มากทีส่ ุด คือ 3 ครัง้ และน้อยที่สุด คือ 1 ครัง้ ซึ่งใน
รอบ ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา มีผใู้ ช้บริการซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยเฉลี่ย
เท่ากับ 1.40 ครัง้ โดยมีค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 และ กลุ่มตัวอย่างใช้เงินในการ
ซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ มากที่สุด คือ 80,000 บาท และน้อยที่สุด คือ
500 บาท ซึ่งมีผใู้ ช้บริการใช้เงินซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ โดยเฉลี่ย
เท่ากับ 9,646.45 บาท โดยมีค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 11,039.64 บาท
ใน 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซ้ือสินค้าในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์
สแควร์ ประเภทสินค้า Home Decorative มากที่สุด จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.5
รองลงมาเป็ นสินค้า Sofa จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.3 สินค้า Bed Room จานวน 75
คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และเป็นจานวนน้อยที่สุด คือ สินค้า Bath Accessories จานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.0 ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้อื สินค้าในศูนย์จาหน่ าย เอส.
บี. ดีไซด์สแควร์ ยี่ห้อ Home Decorate มากที่สุด จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.5
รองลงมาเป็นยีห่ อ้ S.B. จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 และเป็ นจานวนน้อยที่สุด คือ ยี่ห้อ
Zelection และ Cucine จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5 เท่าๆ กัน และ เหตุผลที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้อื สินค้าในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ลาดับแรก คือ คุณภาพสินค้า
จานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ มีสนิ ค้าหลากหลาย/แบบใหม่ๆ จานวน 107
คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 ต่อมาคือ สะดวกในการเดินทางไปซื้อ จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ
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11.0

และเหตุ ผ ลล าดับ สุ ด ท้ า ย คือ การตกแต่ ง ร้ า น จ านวน 6 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 1.5

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานข้อที่ 1 : ผู้ใช้บริ การที่ มี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับ
การศึ กษา สถานภาพสมรสที่ แ ตกต่ างกัน มี พฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้ าของ
ผูบ้ ริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ แตกต่างกัน โดยแบ่งตามสมมติ ฐานย่อย
ดังนี้
1.1 ผู้ใช้บริ การที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรสที่แตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าของผู้บริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดี ไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงิ นที่ซื้อสิ นค้ าแต่ ล ะครัง้ ,ความถี่ในการไปศูนย์ฯ
และจ านวนครัง้ ที่ ซื้ อ สิ นค้ า ในศู น ย์ ภายในระยะเวลา 6 เดื อ นที่ ผ่ า นมา (ตาม
แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน โดยแบ่งตามสมมติ ฐานย่อย ดังนี้
1.1.1 ผู้ใช้บริ การที่มีเพศแตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงิ นที่ซื้อสิ นค้า
แต่ละครัง้ ,ความถี่ในการไปศูนย์ฯ และจานวนครัง้ ที่ซื้อสิ นค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา
6 เดือนที่ผา่ นมา (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3) แตกต่างกัน
พบว่า เพศทีแ่ ตกต่างกัน มีความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ ่านมา ไม่แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ เพศทีแ่ ตกต่างกันมีจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าใน 6 เดือนที่
ผ่านมา ไม่แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และ จานวนเงินที่ใช้ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้
ในการทดสอบพบว่า เพศทีแ่ ตกต่างกัน ใช้จานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.05 โดยผูใ้ ช้บริการทีเ่ ป็นเพศชายใช้เงินจานวนมากกว่าเพศหญิงใน
การใช้ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้
1.1.2 ผู้ใช้บริ การที่มีอายุแตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงิ นที่ซื้อสิ นค้า
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แต่ละครัง้ ,ความถี่ในการไปศูนย์ฯ และจานวนครัง้ ที่ซื้อสิ นค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา
6 เดือนที่ผา่ นมา (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน
พบว่า อายุท่แี ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในเรื่อง
ความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมาและจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ในศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ไม่แตกต่างกัน แต่อายุทแ่ี ตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในเรื่องจานวนเงินทีใ่ ช้ซ้อื สินค้าแต่ละ
ครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 เมื่อทดสอบ LSD พบว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์
จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 15-25 ปี แตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 26-35 ปี ในเรื่องจานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยผูท้ ม่ี อี ายุ 15-25 ปี มีค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่ี
มีอายุ 26-35 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3,806.83 บาท
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 15-25 ปี แตกต่างเป็ นรายคู่กบั
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี ายุ 36-45 ปี ในเรื่องจานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่
ละครัง้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยผูท้ ่มี อี ายุ 15-25 ปี มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในแต่ละ
ครัง้ น้อยกว่าผูท้ ม่ี อี ายุ 36-45ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 6,237.44 บาท
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 15-25 ปี แตกต่างเป็ นรายคู่กบั
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 46 ปี ขน้ึ ไปในเรื่องจานวนเงินที่ซ้อื สินค้า
แต่ละครัง้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยผูท้ ่มี อี ายุ 15-25 ปี มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในแต่
ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ม่ี อี ายุ 46 ปีขน้ึ ไปโดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 7,108.26บาท
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 26-35 ปี แตกต่างเป็ นรายคู่กบั
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี ายุ 46 ปี ขน้ึ ไปในเรื่องจานวนเงินที่ซ้อื สินค้า
แต่ละครัง้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดยผูท้ ่มี อี ายุ 26-35 ปี มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในแต่
ละครัง้ น้ อ ยกว่า ผู้ท่ีมีอ ายุ 46 ปี ข้ึน ไปโดยมีผ ลต่ า งค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 3,301.42 บาท
1.1.3 ผู้ใช้บริ การที่มีอาชีพแตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงิ นที่ซื้อสิ นค้า
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แต่ละครัง้ ,ความถี่ในการไปศูนย์ฯ และจานวนครัง้ ที่ซื้อสิ นค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา
6 เดือนที่ผา่ นมา (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน
พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา จานวนครัง้ ที่ซ้อื
สินค้าใน 6 เดือนที่ผ่านมา และจานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นาผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple
Comparison) ใช้วธิ ีทดสอบ เมื่อทดสอบ LSD พบว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์
สแควร์ ทีม่ อี าชีพนักเรียนนักศึกษาแตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์
สแควร์ ทีม่ อี าชีพพนักงานบริษทั เอกชน ในเรื่องความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยผูท้ ม่ี อี าชีพนักเรียนนักศึกษา มีความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6
เดือนทีผ่ า่ นมากกว่าผูท้ ม่ี อี าชีพพนักงานบริษทั เอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ .29 ครัง้
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพพนักงานบริษทั เอกชนแตกต่าง
เป็นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใน
เรื่องความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยผูท้ ่มี ี
อาชีพ พนักงานบริษัท เอกชนมี ค วามถี่ในการไปศูนย์ใน 6 เดือ นที่ผ่า นน้ อยกว่าผู้ท่มี ีอาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ .31 ครัง้
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพนักเรียนนักศึกษาแตกต่างเป็ น
รายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพพนักงานบริษทั เอกชน ในเรื่อง
จานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยผู้
ทีม่ อี าชีพนักเรียนนักศึกษา มีจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา น้อยกว่าผูท้ ่มี ี
อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ .30 ครัง้
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพนักเรียนนักศึกษาแตกต่างเป็ น
รายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในเรื่อง
จานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยผู้
ทีม่ อี าชีพนักเรียนนักศึกษา มีจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา น้อยกว่าผูท้ ่มี ี
อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ .30 ครัง้
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ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพนักเรียนนักศึกษาแตกต่างเป็ น
รายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี าชีพธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้านแม่บา้ น ใน
เรื่องจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01
โดยผูท้ ม่ี อี าชีพนักเรียนนักศึกษา มีจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา น้อยกว่าผู้
ทีม่ อี าชีพธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้านแม่บา้ น โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ .36 ครัง้
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพนักเรียนนักศึกษาแตกต่างเป็ น
รายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี าชีพธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้านแม่บา้ น ใน
เรื่องจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยผูท้ ่มี ี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีจานวนเงินที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี อี าชีพ ธุรกิจ
ส่วนตัว/พ่อบ้านแม่บา้ น โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 6,408.94 บาท
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพพนักงานบริษทั เอกชนแตกต่าง
เป็นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใน
เรื่องจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดยผูท้ ่มี ี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีจานวนเงินที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผู้ท่มี ีอาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3,500.52บาท
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มอี าชีพพนักงานบริษทั เอกชนแตกต่าง
เป็ นรายคู่กบั ผู้ใ ช้บริการศูนย์จ าหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีอาชีพ ธุรกิจ ส่วนตัว /พ่อบ้า น
แม่บา้ น ในเรื่องจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01
โดยผูท้ ม่ี พี นักงานบริษทั เอกชนมีจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี อี าชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้านแม่บา้ น โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 7,351.54 บาท
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ อี าชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ แตกต่าง
เป็ นรายคู่กบั ผู้ใ ช้บริการศูนย์จ าหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีอาชีพ ธุรกิจ ส่วนตัว /พ่อบ้า น
แม่บา้ น ในเรื่องจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
โดยผูท้ ม่ี ขี า้ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี อี าชีพ
ธุ รกิ จ ส่ วน ตั ว /พ่ อ บ้ า น แม่ บ้ า น โด ย มี ผ ลต่ า ง ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ 3,851.01
บา ท
1.1.4 ผู้ใช้บริ การที่มีรายได้แตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
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สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงิ นที่ซื้อสิ นค้า
แต่ละครัง้ ,ความถี่ในการไปศูนย์ฯ และจานวนครัง้ ที่ซื้อสิ นค้าในศูนย์ ภายในระยะเวลา
6 เดือนที่ผา่ นมา (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน
พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค
ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในเรื่องความถี่ในการไปศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมาไม่
แตกต่างกัน แต่ในเรื่องจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมาและ จานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าแต่
ละครัง้ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในเรื่องจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมาและจานวนเงินที่
ซื้อสินค้าแต่ละครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 เมื่อใช้วธิ ที ดสอบแบบ
LSD พบว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000
บาท แตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้ 20,00130,000 บาท , 30,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทขึน้ ไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
.05 และ .01 โดยผูท้ ม่ี รี ายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ใน
6 เดือนทีผ่ า่ นมามากกว่าผูท้ ่มี รี ายได้ 20,001-30,000 บาท , 30,001-40,000 บาท และ 40,001
บาทขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ .35 , .30 และ .43 ครัง้
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ,ที่มรี ายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
แตกต่างเป็นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ , ที่มรี ายได้ 20,001-30,000
บาท และ 40,001 บาทขึน้ ไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 และ .05 โดยผูท้ ่มี รี ายได้
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมาน้อยกว่าผูท้ ม่ี ี
รายได้ 20,001-30,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .17 และ โดยผูท้ ่มี รี ายได้ต่อ เดือน
10,001-20,000 บาท มีจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมาน้อยกว่าผูท้ ่มี รี ายได้
ต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ .25
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000
บาท แตกต่างเป็นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้ 40,001
บาทขึน้ ไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 โดยผูท้ ่มี รี ายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000
บาท มีจานวนเงินที่ใช้ซ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี รี ายได้ 40,001 บาทขึน้ ไป
โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 18,003.33 บาท
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000
บาทแตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้ 20,001-
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30,000 บาท , 30,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทขึน้ ไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
.05 และ.01 โดยผูท้ ม่ี รี ายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีจานวนเงินที่ใช้ซ้อื สินค้าในศูนย์ใน
แต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี รี ายได้ 20,001-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท และ 40,001 บาท
ขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2,609.28 , 4,139.72 และ 19,493.75 บาท ตามลาดับ
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ รี ายได้ต่อเดือน20,001-30,000 บาท
แตกต่างเป็นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้ 40,001 บาท
ขึน้ ไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 โดยผูท้ ่มี รี ายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มี
จานวนเงินที่ใช้ซ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี รี ายได้ 40,001 บาทขึน้ ไป โดยมี
ผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 16,884.47 บาท
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ทีม่ รี ายได้ต่อเดือน30,001-40,000 บาท
แตกต่างเป็นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มรี ายได้ 40,001 บาท
ขึน้ ไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 โดยผูท้ ่มี รี ายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มี
จานวนเงินที่ใช้ซ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี รี ายได้ 40,001 บาทขึน้ ไป โดยมี
ผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 15,354.03บาท
1.1.5 ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวนเงิ นที่ซื้อ
สิ นค้ าแต่ ล ะครัง้ ,ความถี่ ในการไปศูน ย์ฯ และจานวนครัง้ ที่ ซื้อ สิ นค้ าในศูนย์ ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน
พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค
ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในเรื่องความถี่ในการไปศู นย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมาและ
จานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าแต่ละครัง้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 เมื่อใช้วธิ ที ดสอบแบบ
Least Significant Difference (LSD) พบว่าผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มี
การศึกษาน้อยกว่าระดับปริญญาตรี แตกต่างเป็นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส. บี. ดีไซด์
สแควร์ ที่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และ .05 โดยผูท้ ่มี กี ารศึกษาน้อยกว่าระดับปริญญาตรี มีความถี่ในการไปศูนย์ใน 6
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เดือนที่ผ่านมา มากกว่าผูท้ ่มี ที ่มี กี ารศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับปริญญาตรี โดยมี
ผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ .49 และ .39 ครัง้
ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีการศึกษาน้ อยกว่าระดับปริญญาตรี
แตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูใ้ ช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มกี ารศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 โดยผูท้ ่มี กี ารศึกษาน้อยกว่าระดับปริญญาตรี
มีจานวนเงินทีใ่ ช้ซ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี กี ารศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี
โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 9,246.87 บาท
ผู้ใ ช้บ ริการศูนย์จ าหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มีก ารศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีห รือ
เทียบเท่าแตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผู้ใช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ที่มกี ารศึกษาสูง
กว่าระดับปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยผูท้ ม่ี กี ารศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่ามีจานวนเงินที่ใช้ซ้ือสินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี ีการศึกษาสูงกว่า
ระดับปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 10,575.05 บาท
1.1.6 ผูใ้ ช้บริ การที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อสิ นค้ าของผู้บริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี ไ ซด์ สแควร์ ในด้ านจานวนเงิ นที่ ซื้ อ
สิ นค้ าแต่ ล ะครัง้ ,ความถี่ ในการไปศูน ย์ฯ และจานวนครัง้ ที่ ซื้อ สิ นค้ าในศูนย์ ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 ) แตกต่างกัน
พบว่า สถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ไม่แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ จานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าใน 6 เดือนที่ผ่านมา ใน
การทดสอบพบว่า สถานภาพที่แ ตกต่า งกัน มีจ านวนครัง้ ที่ซ้ือสินค้าใน 6 เดือนที่ผ่านมา
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยผูใ้ ช้บริการที่มสี ถานภาพสมรม/อยู่ด้วยกัน มี
จานวนครัง้ ที่ซ้ือสินค้าใน 6 เดือนที่ผ่านมามากกว่าผู้ใช้บริการที่มีโสด/หย่าร้าง/ม่าย และ
จานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าแต่ละครัง้ ในการทดสอบพบว่า สถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีจานวนเงินทีซ่ ้อื
สินค้าแต่ละครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการที่มี
สถานภาพสมรม/อยู่ดว้ ยกัน มีจานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้ มากกว่าผูใ้ ช้บริการที่มีโสด/หย่า
ร้าง/ม่าย
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1.2 ผู้ใช้บริ การที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรสที่แตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าของผู้บริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสิ นค้ า ยี่ห้อสิ นค้า และ เหตุผลในการซื้อสิ นค้าใน
ศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 ) แตกต่ างกัน โดยแบ่งตามสมมติ ฐานย่อย
ดังนี้
1.2.1 ผูใ้ ช้บริ การที่มี เพศ ที่แตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อสิ นค้ าของผู้บริ โ ภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี ไซด์ สแควร์ ในด้ านประเภทสิ นค้ า
ยี่ห้อสิ นค้า และ เหตุผลในการซื้อสิ นค้ าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 )
แตกต่างกัน
พบว่า ผู้ใ ช้บ ริก ารที่มีเ พศที่แ ตกต่า งกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยี่ห้อสินค้า และ เหตุผลใน
การซื้อสินค้าในศูนย์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.05
1.2.2 ผู้ใช้บริ การที่มีอายุ ที่แตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อสิ นค้ าของผู้บริ โ ภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี ไซด์ สแควร์ ในด้ านประเภทสิ นค้ า
ยี่ห้อสิ นค้า และ เหตุผลในการซื้อสิ นค้ าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 )
แตกต่างกัน
พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุท่แี ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า ยี่ห้อสินค้า และ เหตุผลใน
การซื้อสินค้าในศูนย์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.05
1.2.3 ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพที่แตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อสิ นค้ าของผู้บริ โ ภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี ไซด์ สแควร์ ในด้ านประเภทสิ นค้ า
ยี่ห้อสิ นค้า และ เหตุผลในการซื้อสิ นค้ าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 4-6 )
แตกต่างกัน
พบว่า ผูใ้ ช้บริการที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า และ เหตุผลในการซื้อ
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สินค้าในศูนย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.05 และ ผูใ้ ช้บริการที่มอี าชีพที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์
สแควร์ ในด้านยีห่ อ้ สินค้า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.05
1.2.4 ผู้ใช้ บริ การที่ มีรายได้ ต่ อเดื อน ที่ แตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้อสิ นค้ า ของผู้บริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี ไซด์ สแควร์ ในด้ า น
ประเภทสิ นค้า ยี่ห้อสิ นค้า และ เหตุผลในการซื้อสิ นค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่
3 ข้อ 4-6 ) แตกต่างกัน
พบว่า ผูใ้ ช้บริการทีม่ รี ายได้ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า แตกต่างกัน และพบว่า
ยี่ห้อสินค้า และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.05 และ
พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านยีห่ อ้ สินค้าและ เหตุผลในการซื้อสินค้าใน
ศูนย์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.05
1.2.5 ผู้ใช้ บริ การที่ มีระดับการศึ กษา ที่ แตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้อสิ นค้ า ของผู้บริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี ไซด์ สแควร์ ในด้ า น
ประเภทสิ นค้า ยี่ห้อสิ นค้า และ เหตุผลในการซื้อสิ นค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่
3 ข้อ 4-6 ) แตกต่างกัน
พบว่า ผูใ้ ช้บริการทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านประเภทสินค้า แตกต่างกัน และพบว่า
ผูใ้ ช้บริการทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ใน
ศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ SB Design Square ในด้านยี่ห้อสินค้าและ เหตุผลในการซื้อสินค้าใน
ศูนย์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.05
1.2.6 ผู้ใช้บริ การที่มีสถานภาพ ที่แตกต่ างกัน มีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้อสิ นค้ า ของผู้บริ โภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดี ไซด์ สแควร์ ในด้ า นประเภท
สิ นค้า ยี่ห้อสิ นค้า และ เหตุผลในการซื้อสิ นค้าในศูนย์ (ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ
4-6 ) แตกต่างกัน
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พบว่า ผูใ้ ช้บริการทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านเหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.05 และพบว่า ผูใ้ ช้บริการทีม่ สี ถานภาพที่แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้าน
ประเภทสินค้าและยีห่ อ้ สินค้า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.05

สมมติ ฐานที่ 2 : ปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา
(Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าของผู้บริ โภคในศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในด้านความถี่ในการไปใช้บริ การ, การซื้อสิ นค้า และจานวนเงิ นที่
ใช้จ่ายในแต่ละครัง้ ( แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1-3 )
2.1 ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ต ภัณฑ์ (Product) ด้ านราคา (Price)
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื้อสิ นค้ าของผู้บริ โภคในศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในด้านความถี่ในการไปใช้บริ การ ( แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 1 )
พบว่า ปจั จัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ด้านความถีใ่ นการไปใช้บริการ
ศูนย์ ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ปจั จัยทางการตลาด ด้านราคา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ด้านความถีใ่ นการไปใช้บริการศูนย์ ในระดับ
ปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ปจั จัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ด้านความถีใ่ นการไป
ใช้บริการในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ปจั จัย ทางการตลาด ด้านการส่ง เสริม การตลาด มีค วามสัม พัน ธ์ก ับพฤติก รรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ด้านความถีใ่ นการไป
ใช้บริการศูนย์ ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ต ภัณฑ์ (Product) ด้ านราคา (Price)
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื้อสิ นค้ าของผู้บริ โภคในศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในด้านด้านจานวนครัง้ ที่ซื้อสิ นค้าในศูนย์ ( แบบสอบถามตอนที่ 3
ข้อ 2 )
พบว่า ป จั จัย ทางการตลาด ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านจานวนครัง้ ที่
ซื้อสินค้า ใน 6 เดือนที่ผ่านมา ยกเว้นเรื่องศูนย์จาหน่ ายฯ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือก
พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า
ปจั จัยทางการตลาด ด้านราคา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้า ใน 6
เดือนทีผ่ า่ นมา
ปจั จัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านจานวนครัง้ ที่
ซื้อสินค้า ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ยกเว้นเรื่องศูนย์จาหน่ ายฯ ตัง้ อยู่ในแหล่ง หรือสถานที่ท่สี ะดวก
ง่ายต่อการเดินทางของลูกค้า พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
ป จั จัย ทางการตลาด ด้า นส่ ง เสริม การตลาด ไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านจานวนครัง้ ที่
ซื้อสินค้า ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
2.3 ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ต ภัณฑ์ (Product) ด้ านราคา (Price)
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื้อสิ นค้ าของผู้บริ โภคในศูนย์จาหน่ าย
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เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในด้านด้านจานวนเงิ นที่ใช้จ่ายในแต่ละครัง้ ( แบบสอบถามตอนที่
3 ข้อ 3 )
พบว่า ป จั จัย ทางการตลาด ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านจานวนเงินที่ใช้
จ่ า ยในแต่ ล ะครัง้ ยกเว้น เรื่อ งศู น ย์ จ าหน่ า ยฯ มีผ ลิต ภัณ ฑ์ ห ลากหลายให้ เ ลือ ก พบว่ า มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า
ปจั จัยทางการตลาด ด้านราคา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านจานวนเงินทีใ่ ช้จ่ายในแต่ละครัง้
ปจั จัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่มคี วามสัมพันธ์ก บั พฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านจานวนเงินที่ใช้
จ่ายในแต่ละครัง้
ปจั จัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ด้านจานวนเงินที่ใช้
จ่ายในแต่ละครัง้ ยกเว้นเรื่องศูนย์จาหน่ายฯ มีการให้บริการหลังการขายทีส่ ร้างความมันใจให้
่
แก่
ลูกค้า พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง

อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาระดับ ความคิดเห็นต่ อ ระดับปจั จัย ทางการตลาด ได้แก่ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ของศูนย์
จาหน่ายเอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ พบว่า ปจั จัยทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน ของศูนย์จาหน่ าย เอส.บี.
ดีไซด์สแควร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้านทัง้ 4 ด้าน เห็นว่า
ปจั จัยทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก ทัง้ นี้จะเห็นได้ว่า ในปจั จุบนั การจาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ใน
ลักษณะเป็นศูนย์จาหน่ายแบบครบวงจรมีแข่งขันกันค่อนข้างสูงทัง้ ในตลาดลักษณะเดียวกันและ
ตลาดอื่น ๆ เช่น แผนกขายเฟอร์นิเจอร์ภายในห้างสรรพสินค้า ทาให้ลูกค้า มีโอกาสเลือกซื้อที่
หลากหลายทัง้ รูปแบบและสถานที่ซ้ือ ส่งผลให้ผู้ขายหรือเจ้าของกิจการต้อ งค านึงถึงป จั จัย
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ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการศูนย์จาหน่าย เพื่อให้ลูกค้ามีความคิดเห็นและพอใจต่อปจั จัย
ด้านต่างๆ ของศูนย์จาหน่ายมากทีส่ ุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภมนพร จันทร์
วัฒนะ (2549) ศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านของลูกค้า INDEX
LIVING MALL ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ราคา มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มในการใช้ศูนย์บริการ ซึ่งพบว่า ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าตาม
คุณภาพของสินค้า ความหลากหลาย ซึ่งเป็นปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาถึงปจั จัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของศูนย์จาหน่ าย เอส.บี.
ดีไซด์สแควร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละด้านแล้ว สรุปได้ ดังนี้
1.1 จากการศึกษาพบว่า ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่า เรื่องศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ มีผลิตภัณฑ์ท่มี มี าตรฐานและมีคุณภาพเชื่อถือ
ได้ และศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือก มีระดับปจั จัยดีมาก
ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ มีปจั จัยทาง
การตลาดด้า นผลิต ภัณ ฑ์อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดีม าก ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากกลุ่ ม ตัว อย่ า งอาจคาดหวัง ว่ า
เฟอร์นิเจอร์ใน ศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ จะต้องมีมาตรฐาน มีคุณภาพที่ดแี ละมีแบบ
ให้เลือกหลาย ๆ แบบ ซึ่งแตกต่างจากทีอ่ ่นื ๆ และดึงดูดความสนใจให้ ลูกค้าเลือกมาซื้อสินค้า
ที่น่ีมากกว่าไปซื้อที่อ่นื ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภมนพร จันทร์วฒ
ั นะ (2549)
ศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านของลูกค้า INDEX LIVING MALL
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าส่วนมากซื้อสินค้าเพราะคุณภาพของสินค้า ความหลากหลาย
ของสินค้า และ ญาณี ศรีมณี(2548) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและปจั จัยที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสิน ค้าและบริการในศูน ย์จาหน่ ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจร :
กรณีศกึ ษาโฮมโปร ผลการวิจ ัย พบว่า ลู ก ค้า ให้ค วามส าคัญ กับป จั จัย ทางการตลาดด้า น
ผลิตภัณฑ์มากทีส่ ุด คือ ความหลากหลายของสินค้าทีจ่ าหน่าย และสินค้ามีคุณภาพ
1.2 จากการศึกษาพบว่า ปจั จัยทางการตลาดด้านราคา กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
เรื่องการให้ลูก ค้าสามารถเลือกซื้อ สินค้าชนิด เดีย วกันได้ในราคาที่หลากหลายระดับ ศูน ย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ กาหนดราคาสินค้าไว้อย่างเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และ
ศู น ย์ จ าหน่ า ย เอส.บี. ดีไ ซด์ ส แควร์ มีก ารก าหนดราคาไว้อ ย่ า งเป็ น มาตรฐานกว่ า ร้ า น
เฟอร์นิเจอร์ทวไป
ั ่ มีระดับปจั จัย ดีมาก ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีค วามคิดเห็นว่า ศูนย์
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จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ มีปจั จัยทางการตลาดด้านราคาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทัง้ นี้
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างอาจเห็นว่า ตนต้องการสินค้าทีม่ คี ุณภาพและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป
การบอกราคาสินค้าและมีราคาให้เลือกได้หลายระดับทาให้ กลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้ต่าง ๆ กัน
สามารถเข้าถึงการซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ได้หลากหลายมากขึน้ ซึ่งเป็น
การดึงดูดลูกค้าได้หลากหลายมากขึน้ ทาให้ชว่ ยเพิม่ ได้รายได้ของศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ส
แควร์ได้มากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของรัศมี กลิ่นหอม และรุ่งอรุณ สังข์ชม
(2545) ศึกษาปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ ของผูบ้ ริโภค ในพื้นที่
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ผบู้ ริโภคจะ
พิจารณาถึงราคาในระดับมากทีส่ ุด
1.3 จากการศึกษาพบว่า ปจั จัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า เรื่องศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ตัง้ อยู่ในแหล่ง หรือสถานที่ท่ี
สะดวก ง่ายต่อการเดินทางของลูกค้า และลูกค้ามีความสะดวกมากขึน้ มีระดับปจั จัยดีมาก ซึ่ง
หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ มีปจั จัยทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย อยู่ในเกณฑ์ดมี าก ทัง้ นี้อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเข้าถึง
ศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ได้สะดวกทัง้ การเดินทางและทาเลทีต่ งั ้ ทาให้การตัดสินใจใน
การไปซื้ อ สิน ค้ า ง่ า ยขึ้น กว่ า จะเดิน ทางไปในที่ๆ ไม่ ส ะดวก เช่ น ไปซื้ อ เฟอร์ นิ เ จอร์ ใ น
ห้างสรรพสินค้าที่กลุ่มตัวอย่ างต้องเดินทางไปห้างและเดินขึ้นไปหลายชัน้ กว่าจะถึงชัน้ ที่ขาย
เฟอร์นิเจอร์ซ่ึงชัน้ จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ในห้างสรรพสินค้าอยู่ตงั ้ อยู่ในชัน้ สูงๆ ในขณะที่ศูนย์
จาหน่ า ยเฟอร์นิเ จอร์ม ัก มีค วามกว้างขวาง สะดวกแก่ก ารเดิน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ กาญจนา
เจริญคงธรรม (2548) ศึกษาเรื่อง ปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มผี ลต่อการตัดสนใจซื้อ
สินค้าของลูกค้าร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจยั พบว่า
ปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ ผี ลต่อการตัดสนใจซื้อสูงประการหนึ่ง คือ ปจั จัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ความสะดวกในการเดินทางมาร้านค้า
1.4 จากการศึกษาพบว่า ปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า เรื่องลูกค้าสะดวกในการชาระค่าสินค้า / สามารถชาระได้ทงั ้
บัตรเครดิต เงินสดหรือผ่อนชาระ มีระดับปจั จัยดีมาก ซึ่งหมายความว่ากลุ่ม ตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่าศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ มีปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่
ในเกณฑ์ดมี าก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากในปจั จุบนั มีศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มีหลายแห่ง
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และมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ซึ่งทาให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเลือกซื้อที่หลากหลายมากขึ้น
ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างจึงมีความต้องการทีจ่ ะรับรูข้ อ้ มูลต่างๆ ในการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อให้มากทีส่ ุดและการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจจะเป็ นจุดดึงดูด
กลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับการชาระค่าสินค้าที่อานวยความสะดวกแก่กลุ่มตัวอย่างมาก
ที่สุด เช่น มีการผ่อนชาระได้ สามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ รวมทัง้ การจัดรายการลดราคา
สินค้า ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีทางเลือกมากขึน้ และรูส้ กึ สบายใจในการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้อง
กับ กาญจนา เจริญคงธรรม (2548) ศึกษาเรื่อง ปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มผี ลต่อ
การตัดสนใจซื้อสินค้าของลูกค้าร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ผลการวิจยั พบว่าปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อสูงประการหนึ่ง คือ
ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่การจัดรายการลดราคาสินค้า
2. จากผลการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านศูนย์
จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ผูบ้ ริโภคไป
ใช้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ จานวน 3-10 ครัง้ แต่ซ้อื สินค้าในศูนย์จาหน่ าย
เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ จานวน 1-3 ครัง้ เท่านัน้ จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคใช้บริการและซื้อสินค้าใน
ศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ไม่บ่อยมากนัก อาจเพราะเฟอร์นิเจอร์เป็ นสินค้า ที่ต้องใช้
การเวลาในการพิจารณาเลือกซื้อนาน และมากกว่าสินค้าทัวๆ
่ ไป รวมทัง้ เฟอร์นิเจอร์ยงั เป็ น
สินค้าที่ซ้อื แล้วสามารถใช้ไปได้เป็ นเวลานานโดยเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพจะมีค วามแข็งแรง
ทนทาน ทาให้ไม่ตอ้ งซื้อบ่อย ๆ จะอาจเป็นสาเหตุทท่ี าให้ผบู้ ริโภคมาใช้บริการและซื้อสินค้าใน
ศูน ย์จ าหน่ า ย เอส.บี. ดีไ ซด์ส แควร์ ไม่ ม ากครัง้ เหมือ นสิน ค้าอื่น ๆ ดัง นัน้ ศูนย์ ฯ ควรจัด
ผลิตภัณฑ์ท่มี ีความหลากหลายทัง้ ด้านตัวสินค้าและราคาให้มากขึ้น ไม่เน้ นที่ตวั เฟอร์นิเจอร์
เพียงอย่างเดียว แต่ควรที่จะนาผลิตภัณฑ์สาหรับการตกแต่งมาจาหน่ ายให้มากขึ้นกว่าเดิม
เพื่อให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือกมากขึน้ และเข้าถึงการซื้อสินค้าได้มากขึน้ ด้วย
นอกจากนี้ยงั พบว่า มีค่ าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์
อยู่ร ะหว่าง 500 -80,000 บาท ในแต่ล ะครัง้ ทัง้ นี้อ าจเป็ นเพราะการซื้อสิน ค้าของลู กค้า
โดยทัวไปมั
่ กซื้อสินค้าทีเ่ ป็นสินค้าตกแต่งบ้านและห้องต่างๆ เช่นกรอบรูป, พรม, หมอนอิง เป็ น
ต้น ซึ่ง สิน ค้า ดังกล่า วมีราคาไม่สู งมากนัก และในการซื้อ สินค้าบางครัง้ เป็ นการซื้อ ไปแทน
เฟอร์นิเจอร์ทต่ี อ้ งการเปลีย่ นเฉพาะชิน้ ทีม่ อี ยู่แล้วหรือซื้อเพิม่ เช่น ซื้อตูเ้ สือ้ ผ้าเพิม่ ทาให้จานวน
เงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้ มีจานวนไม่มากเท่ากับผูบ้ ริโภคที่ซ้อื สินค้าใหม่ทงั ้ หมด เช่น ซื้อเพื่อ
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นาไปไว้ในบ้านหลังใหม่ ซึ่งต้องใช้เงินจานวนมากและมีโอกาสเกิดได้บ่อยน้อยกว่าการซื้อใน
แบบแรก ดังนัน้ ศูนย์ควรจัดผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามหลากหลายทัง้ ด้านตัวสินค้าและราคา เช่น จัด
สินค้าทีม่ คี วามจาเป็ นต้องใช้ให้มากขึน้ เพื่อให้ผบู้ ริโภคเลือกซื้อได้มากขึน้ รวมทัง้ ควรที่จะนา
ผลิตภัณฑ์สาหรับการตกแต่งมาจาหน่ายให้มากขึน้ กว่าเดิม ด้วย
และยังพบว่า ใน 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซ้ือสินค้าในศูนย์จาหน่ า ย
เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ประเภทสินค้า Home Decorative (สินค้าตกแต่งบ้าน) มากทีส่ ุด ซึ่งได้แก่
สินค้า และเฟอร์นิเจอร์ ประเภทตกแต่งบ้านในทุก ๆ ห้อง ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็ นสินค้ากลุ่ม
ไหน เช่น พรม, โคมไฟ เป็นต้น รองลงมาเป็นสินค้าประเภท Sofa ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้อื สินค้าในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ยี่ห้อ Home Decorate มาก
ที่สุด ซึ่งเป็ นสินค้ากลุ่ มตกแต่งบ้านในทุกๆ ห้อง ไม่ได้ระบุว่าเป็ นสินค้ายี่ห้ออะไร ซึ่งจะเป็ น
สินค้าทีท่ างบริษทั ไม่ได้ผลิตเอง เช่น โคมไฟ, ของตกแต่งบนโต๊ะอาหาร, กรอบรูป เป็นต้น
สินค้าทีเ่ ป็นสินค้าทีซ่ ้อื จานวนน้อยทีส่ ุด คือ ยีห่ อ้ Zelection และ Cucine ซึ่งเป็นสินค้า
ประเภท Buit-In ซึ่งมีจานวนครัง้ การซื้อไม่บ่อยเหมือนสินค้าตกแต่งบ้านและเหตุผลที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้อื สินค้าในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ลาดับแรก คือ คุณภาพสินค้า
ซึ่ง สอดคล้อ งกับ รัศ มี กลิ่นหอม และรุ่ ง อรุ ณ สัง ข์ช ม (2545) ศึก ษาป จั จัย ที่ม ีอ ิท ธิพ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ ทีพ่ บว่า ในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ผบู้ ริโภคจะพิจารณาถึง
ความคงทนของสินค้า และภมนพร จันทร์ว ฒ
ั นะ (2549) ศึก ษาเรื่อ งการตัด สินใจซื้อสินค้า
เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านของลูกค้า INDEX LIVING MALL ในกรุงเทพฯ ที่พบว่า ลูกค้าส่วน
ค้าส่วนมากซื้อสินค้าเพราะคุณภาพของสินค้า แสดงให้เห็นว่า คุณภาพที่ดขี องสินค้ามีผลอย่าง
ยิง่ ต่อการเลือกซื้อสินค้าแม้วา่ จะมีราคาแพงหรือถูกอย่างไรก็ตาม ดังนัน้ ศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดี
ไซด์ สแควร์จงึ ควรเน้นการส่งเสริม พัฒนาสินค้าให้มคี ุณภาพและนาเสนอถึงคุณภาพของสินค้า
เป็นตัวหลักในการสร้างแผนการตลาดต่อไปได้
3. จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ดงั นี้
3.1 ผู้ใช้บริการที่มเี พศแตกต่างกัน มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภคในร้านศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ รัศมี
กลิ่น หอม และรุ่ งอรุ ณ สัง ข์ ชม(2545) ศึก ษาปจั จัย ที่ม ีอ ิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการเลือ กซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ของ ผูบ้ ริโภค ในพื้นที่ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจยั
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พบว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ เี พศต่างกัน มีความพอใจในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่ต่างกัน ที่เป็ นเช่นนี้
อาจเพราะแม้จะชายและหญิงมักจะมีรสนิยมหรือความชอบแตกต่างนัน้ แต่ต่างก็มคี วามต้องการ
และความจ าเป็ น ที่จ ะซื้อ เฟอร์ นิ เ จอร์ เ พื่อ ตอบสนองความต้ อ งการในการใช้ช ีว ิต ดัง นั น้
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในร้านศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ จึงไม่ต่างกัน แต่
พบว่า ในเรื่องจานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้ เพศแตกต่างกันมีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภคในร้านศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ โดยรวมแตกต่างกัน โดยผูใ้ ช้บริการที่
เป็นเพศชายมีจานวนเงินที่ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้ มากกว่าเพศหญิง ทัง้ นี้อาจเนื่องจากสินค้าด้าน
เฟอร์นิเจอร์เป็นสินค้าทีม่ ขี นาดใหญ่และอาจต้องมีความรู้ประกอบในการซื้อ เช่น ประเภทของ
ไม้ ลักษณะการประกอบ ความทนทาน ซึ่งส่วนใหญ่เพศหญิงจะมีความรู้หรือความสนใจเรื่อง
ดังกล่าวน้อยกว่าเพศชาย และโดยทัวไปผู
่ ช้ ายจะเป็นผูห้ ารายได้หลักของครอบครัว ผูช้ ายจึงมี
เงินทีจ่ ะใช้ซ้อื สินค้ามากกว่าผูห้ ญิง
3.2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุแ ตกต่า งกัน มีพฤติก รรมการเลือ กซื้อสิน ค้าของ
ผูบ้ ริโภคในร้านศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ แตกต่างกันในบางเรื่อง สอดคล้องกับ รัศมี
กลิ่น หอม และรุ่ งอรุ ณ สัง ข์ชม(2545) ศึก ษาปจั จัย ที่ม ีอ ิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการเลือ กซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ ทีพ่ บว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุต่างกัน มีความพอใจในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างกัน
โดยในเรื่องจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าแต่ละครัง้ ผูบ้ ริโภคที่มอี ายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคในร้านศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ แตกต่างกัน โดยผูบ้ ริโภคที่มี
อายุทม่ี อี ายุ 15-25 ปี แตกต่างกับผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุ 26-35 ปี , 36-45 ปี และ 46 ปีขน้ึ ไป ในเรื่อง
จานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าแต่ละครัง้ และ ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุ 26-35 ปี แตกต่างกับผูบ้ ริโภคที่มอี ายุ 46
ปีขน้ึ ไปในเรื่องจานวนเงินทีซ่ ้อื สินค้าแต่ละครัง้ ด้วย ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากว่าผูบ้ ริโภคที่มอี ายุ
น้ อ ยส่ ว นใหญ่ อ าจมีร ายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ นน้ อ ยกว่า ผู้บ ริโ ภคที่มีอ ายุ ม ากกว่ า ซึ่ง เป็ น ผู้มี
ประสบการณ์ชวี ติ มากกว่า จึงทาให้มกี ารใช้เหตุผลหลายอย่างในการพิจารณาการเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภคมากขึน้ ขณะทีผ่ ูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุน้อยอาจมีความคาดหวังต่อรูปแบบ หรือดีไซน์ของ
สินค้า และการให้บริการของศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ มากกว่าการเลือกซื้อสินค้า
เพื่อให้คมุ้ ค่ากับเงินทีเ่ สียไป ซึ่งในด้านผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าใหม่ทม่ี รี ูปแบบทันสมัยมักจะ
เป็ น ที่ส นใจของคนที่มี อายุ ในช่ว งวัย รุ่ นถึง วัยท างานมากกว่าคนที่มีอ ายุม ากที่ม ัก สนใจใน
คุณภาพของสินค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ผบู้ ริโภคอายุท่แี ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ SB Design Square ในด้านประเภทสินค้า ยีห่ อ้
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สินค้า และ เหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ เนื่องจากอายุแตกต่างกันส่งผลต่อประสบการณ์ใน
การเลือกหรือการพิจารณาสิง่ ต่างๆ ด้วย ทาให้พฤติกรรมซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคที่มอี ายุต่างกัน
นัน้ แตกต่างกันด้วย
3.3 ผู้ใช้บริการที่มอี าชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภคในร้านศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ แตกต่างกันในบางเรื่อง สอดคล้องกับ
ภมนพร จันทร์วฒ
ั นะ (2549) ศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านของ
ลูกค้า INDEX LIVING MALL ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าทีม่ รี ะดับการศึกษา อาชีพ อายุ
และเพศทีแ่ ตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านแตกต่างกัน โดยใน
เรื่องความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา พบว่า ผูท้ ม่ี อี าชีพนักเรียนนักศึกษา มีความถี่ใน
การไปศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมากกว่าผูท้ ่มี อี าชีพพนักงานบริษทั เอกชน ผูท้ ่มี อี าชีพพนักงาน
บริษทั เอกชนมีความถีใ่ นการไปศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมากกว่าผูท้ ม่ี อี าชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ทัง้ นี้เนื่องจากนักเรียนนักศึกษามีเวลาว่าง เช่น หลังเลิกเรียน มากกว่าอาชีพทีอ่ ่นื ทีต่ อ้ งใช้เวลา
ทางานยาวนานกว่าการเรียนในแต่ละวัน จึงทาให้นกั เรียนไปทีศ่ นู ย์มากกว่าอาชีพอื่น ๆ ในเรื่อง
จานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา พบว่า ผูท้ ม่ี อี าชีพนักเรียนนักศึกษา มีจานวน
ครัง้ ที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา น้อยกว่าผูท้ ่มี อี าชีพพนักงานบริษทั เอกชน อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้านแม่บ้าน และผู้ท่มี อี าชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ทัง้ นี้เนื่องจากนักเรียน
นักศึกษามีรายได้น้อ ย มีกาลัง ซื้อได้น้ อยจึง มีจานวนครัง้ การซื้อ สินค้าน้ อยกว่า อาชีพ อื่น ๆ
นอกจากนี้ผบู้ ริโภคทีม่ อี าชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค ใน
ศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ SB Design Square ในด้านยีห่ อ้ สินค้า ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า
ผู้บ ริโภคมิได้พิจ ารณาที่ย่ีห้อ เป็ น ส าคัญ ดัง นัน้ ศูน ย์จึงควรส่ง เสริม คุ ณ ภาพของสิน ค้า หรือ
พยายามสร้างความแตกต่างของยีห่ อ้ ต่างๆ ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
3.4 ผูใ้ ช้บริการที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภคในร้านศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ แตกต่างกันในบางเรื่อง สอดคล้อง
กับ ณัชชา วานิจจะกูล (2546) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อไม้ฝาเฌอร่า แอดวานซ์ในโฮมโปรของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในเรื่อง
จานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าใน 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า โดยผู้ท่มี รี ายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000
บาท มีจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมามากกว่าผูท้ ่มี รี ายได้ 20,001-30,000
บาท , 30,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทขึน้ ไป ผูท้ ม่ี รี ายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
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มีจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมามากกว่าผูท้ ่มี รี ายได้ 20,001-30,000 บาท
และ ผูท้ ม่ี รี ายได้ต่อเดือน10,001-20,000 บาท มีจานวนครัง้ ทีซ่ ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่าน
มามากกว่าผูท้ ม่ี รี ายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ ไป จะเห็นได้วา่ ผูม้ รี ายได้น้อยจะซื้อสินค้าบ่อย
กว่าผูท้ ม่ี รี ายได้สูงกว่า นอกจากนี้ ผูท้ ม่ี รี ายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีจานวนเงินที่ใช้
ซื้อสินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้ อยกว่าผูท้ ่มี รี ายได้ 40,001 บาทขึน้ ไป ผูท้ ่มี รี ายได้ต่อเดือน
10,001-20,000 บาท มีจานวนครัง้ ที่ซ้อื สินค้าในศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมามากกว่าผูท้ ่มี รี ายได้
20,001-30,000 บาท ผูท้ ่มี รี ายได้ต่อเดือน10,001-20,000 บาท มีจานวนเงินที่ใช้ซ้อื สินค้าใน
ศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี รี ายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ ไป ทัง้ หมดนี้อาจเกิดจากผูท้ ่มี ี
ระดับรายได้เฉลีย่ น้อยอาจมีความสามารถในการซื้อ สินค้าได้น้อยกว่าผูท้ ่มี รี ะดับรายได้สูงกว่า
ในการซื้อสินค้าแต่ละครัง้ จึงไม่สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มรี าคาสูงและคุณภาพสูงได้ จึงทาให้
ต้อ งมีก ารซื้อ สิน ค้า เปลี่ย น ทดแทนของเดิม บ่ อ ยกว่า ผู้ ท่ีส ามารถซื้อ สิน ค้า ที่มีคุณ ภาพสู ง
นอกจากนี้ผทู้ ม่ี รี ายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค
ในศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ SB Design Square ในด้านประเภทสินค้า แตกต่างกัน เนื่องจาก
สินค้าแต่ละประเภทมีราคาทีต่ ่างกัน บางอย่างมีราคาสูง บางอย่างมีราคาไม่แพงมาก ดังนัน้ ใน
การเลือกซื้อผูม้ รี ายได้จะพิจารณาว่าเงินทีต่ นมีสามารถซื้อสินค้าประเภทใดในศูนย์ได้บ้าง เช่น
ผูท้ ม่ี รี ายได้น้อย จะมีความสามารถในการซื้อสินค้าประเภท Built-In ได้ต่ากว่าผูท้ ม่ี รี ายได้สูง
3.5 ผูใ้ ช้บริการที่มรี ะดับการศึกษา แตกต่างกันเห็น มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าของผู้บ ริโภคในร้า นศูน ย์จาหน่ า ย เอส.บี. ดีไ ซด์ส แควร์
แตกต่า งกัน ในบางเรื่อ ง
สอดคล้องกับ ญาณี ศรีมณี(2548) ศึกษาเรื่อง พฤติก รรมผูบ้ ริโภคและปจั จัยที่มผี ลต่อ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อสิน ค้าและบริการในศูน ย์จาหน่ ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจร :
กรณีศกึ ษาโฮมโปร พบว่า ลูกค้าที่ม ี ระดับการศึกษา ต่างกันจะให้คะแนนกับปจั จัยที่ใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทีโ่ ฮมโปรต่างกัน โดยผูท้ ม่ี กี ารศึกษาน้อยกว่าระดับปริญญาตรี มีความถี่
ในการไปศูนย์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา มากกว่าผูท้ ่มี กี ารศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับ
ปริญญา ผูท้ ่มี กี ารศึกษาน้อยกว่าระดับปริญญาตรี มีจานวนเงินที่ใช้ซ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละ
ครัง้ น้ อยกว่าผู้ท่มี ีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ผู้ท่มี กี ารศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่ามีจานวนเงินที่ใช้ซ้อื สินค้าในศูนย์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่าผูท้ ่มี กี ารศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี ทีเ่ ป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากว่าผูท้ ม่ี รี ะดับการศึกษาน้อยนัน้ อาจมีความรู้ ความเข้าใจ
และหลักในการพิจารณาในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ท่นี ้อยกว่าผูท้ ่มี รี ะดับการศึกษาสูง จึงทาให้
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เมื่อซื้อสินค้าไปแล้วไม่ได้ตรงตามความต้องการใช้สอยทีแ่ ท้จริง หรือคุณ ภาพไม่ดพี อกับการใช้
งานจริง เช่นการเลือกตูเ้ พื่อใช้งานในห้องน้ า ผูท้ ม่ี รี ะดับการศึกษาสูงจะสามารถเข้าใจและเลือก
ตู้ท่ที าด้วย โพลิเมอร์ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาน้ อยอาจจะไม่ทราบถึงเรื่อ ง
ดังกล่าว เป็ นต้น และประกอบผูท้ ่มี รี ะดับการศึกษาสูงนัน้ ต้องใช้เวลาในการการพิจารณาและ
เปรียบเทียบข้อมูลมากกว่าผูท้ ่มี รี ะดับการศึกษากลุ่มอื่นๆ เพราะผู้ท่มี กี ารศึกษาสูงนัน้ อาจมี
หลักการและวิธกี ารในการเลือกซื้อสินค้าทีซ่ บั ซ้อนกว่า เพื่อให้ได้ใช้สนิ ค้าและบริการที่คุ้มค่ากับ
เงินทีต่ อ้ งใช้จ่ายไปและสามารถเปรียบเทียบสินค้าในแง่มุมต่างๆ เช่น ราคา รูปแบบ ได้ในครัง้
เดียว และอาจมีอาชีพที่รายได้สูงกว่าผู้ ท่มี ีการศึกษาน้ อยกว่าทาให้มีกาลังซื้อสินค้ามากได้
นอกจากนี้ผบู้ ริโภคที่มรี ะดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ SB Design Square ในด้านประเภทสินค้าแตกต่างกัน
เนื่องจากผูม้ กี ารศึกษาต่างกันก็อาจมีวธิ กี ารเลือกหรือหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อที่ต่างกัน เช่น
การมีความรู้เรื่องเฟอร์นิเจอร์ด้านรูปแบบและวัสดุท่ใี ช้ทา ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ก็ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าด้วย
3.6 ผูใ้ ช้บริการทีม่ สี ถานภาพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคในร้า นศูนย์จาหน่ า ย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันในบางเรื่อง สอดคล้องกับณัชชา วานิจจะกูล (2546) ได้
ศึก ษาเรื่อ ง ป จั จัย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ท่ีมีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ ไม้ฝ าเฌอร่ า
แอดวานซ์ในโฮมโปรของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริโภคที่มสี ถานภาพสมรส
ที่แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติกรรมการตัดสิน ใจซื้อที่ไม่แ ตกต่ างกัน โดยพบว่า ผู้ใ ช้บริการ
ที่มีสถานภาพสมรม/อยู่ ด้ว ยกัน มีจ านวนครัง้ ที่ซ้ือสิน ค้า ใน 6 เดือ นที่ผ่านมามากกว่าผู้ใ ช้
บริการที่มีโสด/หย่าร้าง/ม่าย และ ผูใ้ ช้บริการที่มีสถานภาพสมรม/อยู่ด้วยกัน มีจานวนเงิน
ที่ซ้ือ สิน ค้าแต่ ละครัง้ มากกว่าผู้ใ ช้บริก ารที่มีโ สด/หย่ าร้า ง/ม่ า ย ที่เ ป็ นเช่น นี้อ าจเพราะผู้ท่ี
มีค รอบครัว แล้ ว นั น้ มี จ านวนคนมีค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ เ พื่อ ตอบสนองความ
ต้องการในการใช้งานมากกว่าผูท้ อ่ี ยู่เป็นโสดหรืออยู่คนเดียว แม้ จะเป็ นเฟอร์นิเจอร์กถ็ อื ว่าเป็ น
สิง่ ทีจ่ าเป็นหรือควรต้องมีในบ้านทุกหลัง จึงทาให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าไม่ต่างกัน แต่อาจจะมี
ความแตกต่างกันทีป่ ริมาณหรือจานวนชิน้ และพบว่าผูบ้ ริโภคที่มสี ถานภาพที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคใน ศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ SB Design Square
ในด้านเหตุผลในการซื้อสินค้าในศูนย์ แตกต่างกัน อาจเนื่องจากผู้มีสถานภาพต่างกันมี
เป้าหมายในการซื้อสินค้าแตกต่างกันในบางเรื่อง เช่น การส่งเสริมการขาย ผูท้ ่สี มรสแล้วอาจ
สนใจปจั จัยนี้มากกว่าผูท้ เ่ี ป็นโสดเพราะการซื้อสินค้าอาจต้องซื้อในจานวนมากกว่าคนโสด ทาให้
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มีค่าใช้จ่ายมาก หรือผูท้ ส่ี มรสอาจไม่มเี วลามากพอสาหรับการเดินดู หรือพิจารณาสินค้าหลายๆ
แห่งก่อนซื้อ ขณะที่คนโสดมีเวลาดูมากกว่า เพราะไม่มภี าระอื่นๆ ทาให้มพี ฤติกรรมการซื้อ
สินค้าต่างกันได้

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ขอสรุปข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลแก่เพื่อเป็นแนวทาง
ของผูป้ ระกอบการด้านการให้บริการศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ สามารถนาผลการศึกษา
ของการวิจยั นาไปใช้ในการวางแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ดังนี้
1. ผูบ้ ริโภคกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายและหญิงเท่าๆ กัน อายุระหว่าง 26-35
ปี มีอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ ต่อเดือนระหว่าง
10,001-20,000 บาท ทาให้ทราบว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผูท้ อ่ี ยูใ่ นวัยทางานและมีอาชีพทีม่ ี
ความมันคงและมี
่
รายได้อยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี จึงสามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาตัง้ และกาหนด
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ตรงกับกลุม่ เป้าหมายหลักทีส่ ุด และให้ตอบสนองกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ของผูบ้ ริโภค
2. ประเภทสินค้า Home Decorative (สินค้าตกแต่งบ้าน) เป็ นสินค้าที่จาหน่ ายได้มาก
ทีส่ ุด ซึ่งเป็นสินค้าทีบ่ ริษทั ไม่ได้เป็นผูผ้ ลิตเอง ดังนัน้ ทางบริษทั ควรทีจ่ ะเริม่ ผลิตสินค้าประเภท
นี้เอง และฝ่ายพัฒนาควรพัฒนาและออกแบบสินค้าประเภทนี้ให้มีรูปแบบ ดีไซด์ ท่ดี ึงดูดใจ
ผลิตด้วยวัตถุดบิ ที่มคี ุณภาพ รวมทัง้ ผลิตให้มคี วามหลากหลายในเรื่องของราคา และอีกทัง้
ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้ายีห่ อ้ Zelection และ Cucine ซึ่งเป็ นสินค้าประเภท Built-In
ลักษณะการจาหน่ ายค่อนข้างยาก เหมาะกับผู้บริโภคที่เพิง่ ซื้อบ้านใหม่และต้องการเลือกซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ใหม่ครัง้ แรก และเป็นประเภทสินค้าและยีห่ อ้ สินค้าทีจ่ าหน่ายได้น้อยที่สุดให้ มคี วาม
น่าสนใจมากขึน้ ออกแบบให้ตดิ ตัง้ ได้ง่ายขึน้ ไม่ยุ่งยากและใช้ระยะเวลานานในการติ ดตัง้ ไม่
นาน ผูซ้ ้อื สามารถติดตัง้ ได้เองโดยไม่ต้องรอช่างเทคนิคเป็ นผูป้ ระกอบให้ และควรพัฒนาให้
เป็นแบบ Semi-Built In furniture ต่อไป
3. จากการศึกษาด้านปจั จัยส่วนบุคคล ที่มตี ่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ พบว่า เพศชายอายุตงั ้ แต่ 36 ปีขน้ึ ไป ส่วนใหญ่
มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ใช้เงินจานวนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ สาหรับการใช้ซ้อื สินค้าแต่ละครัง้ ของศูนย์
ดังนัน้ ควรมีการโฆษณาในหนังสือธุรกิจประเภทต่างๆ และยังรวมถึงเว็บไซด์ท่เี กี่ยวกับธุรกิจ
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซด์เช็ค ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น / ราคาน้ ามัน หรือราคาทองคา เป็ นต้น
อีกทัง้ ยังควรจัดโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม สินค้าทีส่ ามารถใช้ได้ทงั ้ เพศชาย และ หญิง เช่นตู้
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เก็บซีด,ี ตูเ้ ก็บรองเท้า, ตูเ้ ก็บหมวก เป็นต้น ให้เพิม่ มากขึน้ กว่าเดิมด้วยเพื่อกระตุน้ ให้เกิดความ
สนใจมากขึน้
4. จากการศึกษาด้านปจั จัยส่วนบุคคล ที่มตี ่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค ในศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ พบว่า ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000
บาทต่อเดือน มีความถีใ่ นการมาใช้บริการศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ มากกว่าผูบ้ ริโภค
ทีม่ รี ายได้มากกว่า ดังนัน้ แผนการตลาดส่วนใหญ่ควรจัดการส่งเสริมการขายในสินค้าและผลิต
ผลิตภัณฑ์ทค่ี นกลุ่มนี้สามารถซื้อได้ให้มากขึน้ ได้แก่การจัดโปรโมชันส
่ าหรับสินค้าคุณภาพเกรด
บี หรือ การจัดโปรโมชันซื
่ ้อ 1 ชิน้ แถม 1 ชิน้ เป็นต้น
5. จากการศึกษาปจั จัยทางทางการตลาดที่มคี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ พบว่า ทางบริษทั เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ ควร
ดาเนินกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ด้านการโฆษณา เน้นในการจัดทาโฆษณาให้น่าสนใจมาก
ยิง่ ขึ้นกว่าเดิม โดยใช้พรีเซนเตอร์ท่เี ป็ นผู้มีช่อื เสียง เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่น่าสนใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมุ่งสื่อถึงคุณภาพของสินค้าและการให้บริการหลังการขายของศูนย์เป็นหลักพื่อดึง
ดูดให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจ และมันใจในคุ
่
ณภาพและบริการหลังการขาย
6. ทางบริษทั เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ ควรดาเนินกลยุทธ์ด้านผลิตภัณ ฑ์ โดยการออกแบบ
และผลิต สินค้าที่เ ป็ น Post Modern เน้ นการออกแบบและวัต ถุดิบ ที่แ ตกต่ างออกไป เช่น
กระถางต้นไม้ทาด้วยแก้วแทนทีจ่ ะเป็นอิฐ เป็นต้น
7. ทางบริษทั เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ ควรดาเนินกลยุทธ์ด้านราคา โดยการกาหนดราคาให้
เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าอย่างชัดเจน สามารถอธิบายถึงสาเหตุของราคาที่แตกต่างกัน
ได้ รวมทัง้ ทางบริษทั ควรจัดให้มกี ารชาระค่าสินค้าได้หลายวิธเี พิม่ มากขึน้ เช่น ผ่อนผ่านบัตร
เครดิต 0% นาน 6 เดือน เป็นต้น
8. ทางบริษทั เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ ควรดาเนินกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย โดย
มุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการซื้อมากยิง่ ขึน้ นอกเหนือจากการซื้อทีศ่ นู ย์ฯ โดยตรงและ
ทางอินเตอร์เน็ต แต่ควรเพิม่ วิธกี ารสังซื
่ ้อแบบอื่นๆ เช่น การโทรสังซื
่ ้อจากแคตตาล็อก เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. เนื่องจากในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาปจั จัยทางทางการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่งเสริมการตลาดทีม่ คี วามสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร เท่านัน้ จึงควรจะมีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ทีม่ ศี นู ย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบของ
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละพืน้ ทีเ่ พื่อทราบถึงทัศนคติ พฤติกรรม และปจั จัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ ทีแ่ ตกต่างกัน
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างศูนย์จาหน่ าย เอส.บี. ดีไซด์สแควร์ กับศูนย์
จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรอื่นๆ เพื่อทราบถึงพฤติกรรมและปจั จัยที่ม ีผลต่อ การตัดสินใจ
เลือกใช้บริการทีแ่ ตกต่างกัน
3. ควรมีการศึกษาเชิงลึกในประเด็นทีน่ ่าสนใจ เช่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ลี ูกค้าให้
ความสนใจ, การโฆษณาประเภทใดที่เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุ ด, การบริการที่ดขี องพนักงานใน
ศูนย์ท่ผี บู้ ริโภคต้องการ ควรเป็ นแบบใด ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก
การทาสนทนากลุ่ม
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แบบสอบถามเพื่อการวิ จยั เรื่อง
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในศูนย์
จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
คาชีแ้ จง แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ปจั จัยด้านส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ปจั จัยทางการตลาดของศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคในศูนย์
จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง ( ) หน้ าคาตอบที่ท่านเลือกและ/หรือกรอกข้อความที่
ตรงกับความเป็ นจริ งที่เกี่ยวกับตัวท่านในช่องว่างดังต่อไปนี้
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) 15- 25 ปี
( ) 26 - 35 ปี
( ) 36 - 45 ปี
( ) 46 - 55 ปี
( ) ตัง้ แต่ 56 ปีขน้ึ ไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) ต่ากว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ( ) สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพสมรส
( ) โสด/หย่าร้าง/หม้าย
( ) สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน
5. อาชีพ
( ) นักเรียน / นักศึกษา
( ) พนักงานบริษทั เอกชน
( ) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) ประกอบธุรกิจส่วนตัว / อาชีพ
อิสระ
( ) พ่อบ้าน / แม่บา้ น
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................
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6.รายได้ต่อเดือน
( ) ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
( ) 20,001 – 30,000 บาท
( ) 40,001 บาทขึน้ ไป

( ) 10,001 – 20,000 บาท
( ) 30,001 – 40,000 บาท

ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดของศูนย์จาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์
โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องตามระดับความคิ ดเห็นที่ท่านมีต่อประเด็นแต่ละข้อ

ปัจจัยทางการตลาด
ด้านผลิ ตภัณฑ์
1. ศูนย์จาหน่ายฯ มีเฟอร์นิเจอร์ทจ่ี าเป็นต่อ
การใช้สอยภายในบ้านและตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้
2. ศูนย์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์ทม่ี มี าตรฐาน
และมีคุณภาพเชือ่ ถือได้
3. ศูนย์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์ทท่ี นั สมัย
เสมอ
4. ศูนย์จาหน่ายฯ มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ให้เลือก
ด้านราคา
1. ศูนย์จาหน่ายฯ กาหนดราคาสินค้าไว้
อย่างเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า
2. ให้ลูกค้าสามารถเลือกซือ้ สินค้าชนิด
เดียวกันได้ในราคาที่หลากหลายระดับ
3. ศูนย์จาหน่ายฯ มีการกาหนดราคาไว้
อย่างเป็นมาตรฐานกว่าร้านทัวไป
่

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

เห็น
ด้วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ ง
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ปัจจัยทางการตลาด

ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
1. ศูนย์จาหน่ายฯ ตัง้ อยูใ่ นแหล่ง หรือ
สถานทีท่ ส่ี ะดวก ง่ายต่อการเดินทางของ
ลูกค้า
2. ลูกค้ามีความสะดวกมากขึน้ จากการที่
สามารถซือ้ สินค้าของทางศูนย์ฯ ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตได้โดยตรง
ด้านส่งเสริ มการตลาด
1. ศูนย์จาหน่ายฯ มีการจัดรายการส่งเสริม
การขายทีน่ ่าสนใจอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามี
โอกาสรับส่วนลด และของสมมนาคุณ
2. ศูนย์จาหน่ายฯ มีบริการจัดส่งสินค้า ที่
สร้างความมันใจให้
่
แก่ลกู ค้า
3. ศูนย์จาหน่ายฯ มีการประชาสัมพันธ์หรือ
โฆษณาศูนย์ฯ ผ่านสื่อต่างๆ ได้อย่าง
น่าสนใจและตรงตามเป้าหมาย
4. ลูกค้าสะดวกในการชาระค่าสินค้า /
สามารถชาระได้ทงั ้ บัตรเครดิต เงินสด หรือ
ผ่อนชาระ
5. ศูนย์จาหน่าย ฯ มีพนักงานและเจ้าหน้าที่
ผูเ้ ชีย่ วชาญคอยให้คาแนะนาและให้ความรู้
เรื่องเฟอร์นิเจอร์แก่ลกู ค้าอย่างชัดเจน

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

เห็น
ด้วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ ง
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมการเลือกซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในศูนย์จาหน่ าย
เฟอร์นิเจอร์ เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ในกรุงเทพมหานคร
โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง ( )หน้ าคาตอบที่ท่านเลือก และ/หรือกรอกข้อความที่ตรงกับ
พฤติ กรรมของท่าน
1. ท่านไปศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ประมาณ ______________ครัง้
ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
2. ท่านซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ประมาณ ___________ครัง้
ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
3. ท่านซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ในแต่ละครัง้ เป็ นเงินประมาณ
__________ บาท
4. ท่านซื้อสินค้าประเภทใดมากทีส่ ุดของศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ใน
ระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ า่ นมา (ตอบได้เพียง 1 คาตอบ)
□ สินค้า Bed Room
□ สินค้า Living Room
□ สินค้า Kid & Teen
□ สินค้า Built In
□ สินค้า Dining room
□ สินค้า Home Office
□ สินค้า Home Decorative □ สินค้า Sofa
□ สินค้า Bath Accessories
5. ท่านซื้อสินค้ายีห่ อ้ ใดมากทีส่ ุดของศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ใน
ระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ า่ นมา (ตอบได้เพียง 1 คาตอบ)
□ S.B.
□ Koncept
□ Zelection
□ Cucine
□ Access
□ Home Decorate
6. เหตุผลสาคัญทีส่ ดุ ทีท่ าให้ทา่ นซือ้ สินค้าในศูนย์จาหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ ประเภทนี้ (ตอบได้เพียง
1 คาตอบ)
□ สะดวกในการเดินทางไปซือ้
□ บริการของพนักงาน/บริการหลังการขาย
□ คุณภาพของสินค้า
□ โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ของร้าน
□ มีสนิ ค้าหลากหลาย/แบบใหม่ๆ
□ การตกแต่งร้าน
□ชือ่ เสียง/ความน่าเชือ่ ถือของร้าน
□โปรโมชัน/ส่
่ งเสริมการขาย
□ ราคาเหมาะสม
====== ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือ =====
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รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจยั
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